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 به نام یاورم...
 !؟بعد از تو...

 ری...آ
 تنها شدممن بعد از تو 

 رها شدممن عد از تو ب
 ترد شدممن عد از تو ب
 شکستممن عد از تو ب

 خرد شدممن بعد از تو 
 ...د از تو خیلی اتفاق ها افتادبع
 ؟...بودی تا ببینی چه بر سرم آمد تو کجا و
 زیـــــز..!!ع:زدم جیغ تو چنگم گرفتم و رو هحفمل تما همه قدرب

با چادرش عرق روی پیشــونیم رو گرفتع نه عزیز؟..دورت جو گفت: زیز  ا
 آروم باش االن میان.بگردم مادر 

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

ــرت  یکم دیگه کهتحمل کن..قربونت برم دخترم،عزیز: ــیر پس لت *غتو ب روش
 تمام دردهات از یادت میره. گرفتی

 گریه کردم.ند بلند بل تخت و ا ناله سرم رو کوبیدم بهب
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 کند شده بود.و نفسهام  چیدممی پیبه خودم ثل مار م
یانحس میکردم  بدنم از درد دارن کم م حاال.عضــ ت  عا ا و.. معنی درد ق

 میفهمیدم. زایمان رو
 م.می دادداشتم جون  دنم خیس عرق بود وب

 «نفس عمیق بکم دخترم»تکرار میکردو  تو صورتم فوت میکرد همعزیز 
سختی خودمون رو به بیمارستان رسوندن  یمده بومیدونم چقدر از زمانی که به 

 .ه بودذشتگ ر گرفته میلرزیدمگ   یو من روی تخت با بدن
ستار  شواما باالخره چند تا پر سوندن ن خود سرمرو ر و برای عمل آماده  باالی 

 ام کردن.
شرد و گفت:د ستم رو ف از  سالمبچه ات .تو و ..قوی باشخترکم دم در عزیز د

 .میاین بیرون این در
گ ی که د تم  همن  ف یر م هوش  تم از  ـــ گار داش ن لی ا مه و مز به زور ز

 باش...تو رو خدا..مواظبم..زیز..اگه..بر..نگشتمعکردم:
 یرونب س مت میای که ..ایشاالربگی گاز رو.زبونت .ا چیه دختر.حرف عزیز:این

 و خودت مواظب بچه اتی.
ــتر رو ــحبت بیش وارد اتاق  حاله زاریبهمون نداد و من  حرکت تخت اجازه ص

 عمل شدم.
*** 

 روم چشمهام رو باز کردم.،آبا سوزش شکمم
ود بوی بتادین پیچیده بنگ و خمار اطرافم رو نگاه کردم..توی یه اتاق بودم..گ

 تو دماغم.
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 بیشتر می شد.الم بهم میخورد و دردم هر لحظه ح
شم سیک ست چپم رو به...نبود پی ر دادم  آروم د شتم یه دکمه رو ..باالس  .انگ

 لمس کرد،فشارش دادم.
 م باال.رن تو اتاق...هر لحظه ممکن بود بیاا حالت تهوع زیادی منتظر بودم بیاب
شده بود.ق شتم.یافم درهم  ستم رو گذا سرمو بلند کردم که در  روی دهنم .د و 

 باز شد.
 وارد شد.پرستار عزیز همراه یه 

 ؟..چت شده دخترم.زیز:وای خدا مرگم بدهع
 ،حالم بهم میخوره.ه زور گفتم:نمیدونمب
 ستمو دور دادم:االن میارم باال یه چیزی بهم بدید.د
 ســرم باالش،تمام محتویات گرفتنرســتار ســری  یه ســ ل بهم داد که با قرار پ

 اوردم. اسید نبود رو باال معدم که هیچی جز
 خدایا خودت کمک کن.بغض گفت: و زیز با نگرانیع
.حالت تهوع از عوارض چیزی نیســت. ر:خواهم میکنم نگران نباشــیدرســتاپ

 بیهوشیه.
به من:شــما خیلی یــعیی شـــدین.ب یت .عد رو کرد  باید خودتون رو تقو .

 ن.میکردی
ــنوا.زیز:هی ع ــه ش ..نگاه کن تو رو خدا...رنگ به رو بهم میگم ولی کو گوش

 نداری دختر.
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ی که بیمارســتان و حتی جای خاصدراز شــدم روی تخت...از بوی  بی حال
 .هم میخوردروش خوابیده بودم حالم ب

 :کی مرخص میشم؟به پرستار گفتم رومآ
نه اتون کنهرســتار لبخندی زد:پ بدین دکتر هم معای تازه  زخم...اجازه  هاتون 

 اس،باید استراحت کنید.
 .میدونستم اینا رو میگه...اخمی نشست روی پیشونیمه..ا  

جا بود یل این یاد اوردن دل به  با  جان و صــورتم رو نگرانیمنولی   ،قلبم رو هی
 گرفت..!

 ند گفتم:بچه ام بچه ام!ت
 ه عزیز نگاه کردم:عزیزجون پسرم کجاست؟ب
 هاتون باز میشه.بخیه ..رستار:آروم باشید ل فا.پ

ران .نگ.و گفت:بخواب دخترم. زیز شونه هام رو گرفت و خوابوندم روی تختع
 .نباش هم
 .ال پسرت خوبه خوبه...س مت و تپلندید:حخ

 لبم.نشست روی در کنار نگرانیه تو چشمهام،لبخندی 
 میخوام ببینمم.گفتم:

 سید.*و*زیز خم شد تو صورتم و چشم راستم رو بع
تا  .تو هم بمون.چشــمای دریاییت،باشــه االن میرم میگم بیارنم.زیز:قربونه ع

 دکتر بیاد.
 تو جام دراز شدم و منتظر موندم. ی حرفب

 ر عجیبی داشتم..شو.س عجیبی داشتم از فکر کردن بهم.ح
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هامو مشـــت به ..کردم دســت ید  با ام بذار  گه دار... یا این یکی رو برام ن خدا .
 اون،بخاطر اون ادامه بدم.

 .ذشت که با صدای در به خودم اومدمچقدر گمیدونم ن
ی یه که تو ل*غ*به ب د کوچولویی.عزیز بود که با موجو.ند به در نگاه کردم.ت

 به طرفم می اومد. سفید پیچیده شده بود،لبخند زنون پتوی
تازه وارد؟مامانی زیز:ببین کی اومدهع لهی که قدمم خیر .اتو دل برو.. ه..یه 

 باشه این عروسک.
ر دادما هیجان ولی آروم خودم ب  عقب و نشستم:بدش به من عزیز. رو س 

 زیز:برو ببینم کوچولو که مامانت دل تو دلم نیست.ع
 و به صورتم نگاه کردم.دستهامو دورش پیچیدم .لم..*غ*تو ب آروم گذاشتم

شون داد...یه خ شو ن ضم خود سفید. صورت گردیلی زود بغ .با وجود نوزاد .و 
 داشت که دلم براشون یعی رفت. های کوچولویی بودنم لپ

ــت *ب*اغه خیلی خیلی کوچولویی و لمد ــختی به یه بند انگش هایی که به س
 .نمیرسید

..یعنی من واقعا مادر نگاهم میکردم. عجیبی هحالبا نظر می اومد خوابه...ب
 شدم؟...این پسره منه؟

ن داشتباوره ..د.نم و آروم اشک ریختم...باورم نمی شستمو گذاشتم روی دهد
 برام سخت بود.همچین هدیه ی زیبایی 

 زیز:میبینی نیکی؟..خدا همه ی درهاشو باهم نمی بنده...خوشگله مگه نه؟ع
 لم.*غ*عزیز خندید و سرمو گرفت تو با اشک تند تند سرمو تکون دادم که ب
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 شو باز کنه.و با صدای گرفته ای گفتم:کاش چشما بخند آرومی زدمل
باز کرد ع فت: با شــوق گ ظه وقتیزیز  یک لح م *غ*لتو ب دخترم،فقط 

 ی قشنگی داره.چه چشما نبودی که ببینی.واااای ..بود
.من دوست .چه شکلیه؟.ا خوشحالی و صورت خیسم نگاهم کردم:واقعا؟.ب

 ازم دوره. حس میکنم یاین ور.م نگاهم کنه..دار
شع شید به چ ست ک شمای خودته.مهام:زیز د های خودت رو به  .آبی.مثل چ

 ارث برده.
ه ب ..حاال از اون نزدیکتر.از این فکرها نکن ام زد:دیگه چند یربه آروم به شونه

نداره. کســی تو باشــ.وجود  ید خوب مراقبم  با ته و تو  پاره تن ی..هم .اون از 
 هم خودت.،اون
ــ ــدنت مباری عزیزکم..نمونه باش..*و*ورتم رو بص ــید:مادر ش میدونم که س

 بربیای.میتونی از پسم 
سرم نگاه کردم..بخندل شگله  حاالی بهم زدم و به پ سمت رو چی بذارم خو ا

 من؟
 قلبم. ...شاهزاده سرزمینلم فشردمم*غ*رم تو بگ
 ر اتاق باز شد و این بار دکتر داخل شد..د
 .هخب،میبینم که حالتون بهترکتر:د
 .میشههم  سر پابه امید خدا .همین وره..زیز:ع
 ها خانوم خانوما.رو خیلی ترسوندی  مادربزرگتکتر:حتما...ولی د
 .ز اونجایی که نسبتا دکتر سن باالیی بود چیزی بهم نگفتما
 خورد. و به عزیز گفتم:مگه چی شده بود عزیز؟..من فقط حالم بهمر
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یه جور ترس توش بودع یب بود.. گاهم عج گاهم..خیره خیره..ن ما زیز ن ...ا
 چرا؟

 م!.راستم..نزدیک بود از دستت بدیدخترم. کتر:باید بگم که خدا کمکت کردد
 ..!؟چی ا تعجب نگاهم کردم...یعنیب
ــدید..باید د ی خودت رو تقویت کنی،براکتر لبخند نیم بندی زد:خون ریزیه ش

 شیر دادن به بچه ات هم الزمه.
 رو فهمیدم..سری ناموزون تکون دادم. منظورش وه..حاالا
 .دممیشبرای خودم نترسیدم،چون اگه می مردم رها عنی نزدیک بود بمیرم؟...ی

 ؟از این زندگی خ ص میشدم اما...پس پسرم چی؟..چی به سر اون می اومد
 .ه چیزی یادم افتادو ینفسم رو با آه بیرون دادم...یه

 رسیدم:دکتر..من دیگه میتونم قرص هام رو...مصرف کنم؟و به دکتر پر
 کتر:قرص؟د
 .علتمو  هستنبود که چی  فتم:بله...تو پرونده امگ
 :آه بله..یادم اومد..کترد
 م مئن شدی میتونی استفاده کنی. حالت زا کام خب وقتی بخندی زد:ل

 کردم..بعد سرم رو انداختم پایین.چند لحظه نگاهم 
 بهشون نیاز دارم..! به شدت مزمه کردم:ولی منز
 دخترم کی مرخص میشه؟ ،زیز:دکترع
 صبح.کتر:ان شاء ا...فردا د
 رفت.ازش تشکر کردیم و ین رو که گفت،ا
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لم صــدایی از خودش در اورد!...با لبخند نگاهم *غ*یهو فرشــته ی توی ب
 دادم.کردم و تکونم 

 حتما اونم اینجا راحت نیست.ورتم رو با بند انگشتم نوازش دادم...ص
 زندگی جدید..! یه ردا میریم خونه پسرم..پیم به سویف

***  
 .عزیز پتو رو کشید روم..نشستما کمک عزیز روی تخت ب

 سر پا شی.عزیز:استراحت کن دخترم تا زودتر 
ــت چروکیدهب ــتم گرفتم ا لبخند غمناکی دس ــفیدش رو تو دس ــو س ید :ببخش

 عزیز..همه مدت فقط برات دردسرم.
 ..دیگه این حرفارو نزنزیز:ساکت شو بچه!..تو برای نعمتی،همدمی.ع

شیم زنگ خوردل از اینکه پایین..قبسرم رو انداختم  بالم ..دن.چیزی بگم،گو
 گشتم ولی ندیدمم.

 ه...بگیرش.زیز:اینجاس رو میزع
 .از دستم گرفتم..عزیز گوشیم رو از روی میز برداشت و به طرفم گرفت

 :ممنون عزیز..برو بشین پاهات درد گرفت.فتمگ
 زیز لبخندی زد:نگران من نباش دخترم.ع
 و به گوشی نگاه کردم..ماهک بود. رون...نفسمو دادم بیروناز اتاق رفت بی و

 واب دادم:الو؟ج
 ینده؟آ..چ وری مادر ه خودمیس و دوست جونئاهک:س م بر رم
مک.گ له ی ن یک ســ م گلو بفتم:عل ما ئاز گفتی ر.. گه  شــرکت یس؟..م

 .مه نیستآیند مادر یگهداریم؟..بعدشم د
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 ؟یاهک:هان!؟..چرا نیستم
 دنیا اومد. به.مادر شدم.. گفتم:چونبا بی خیالی 

 یییی!؟؟اهک:چییییی!؟؟؟...ک  م
چند لحظه با اخم ...ا صدای جیغم مجبور شدم گوشی رو از خودم دور کنمب

 به گوشی نگاه کردم بعد گذاشتمم رو گوشم.
 ...کر شدم جغجغه؟چه خبرته:گفتم

 چرا خبرم نکردی هاننن!؟؟.اهک:میکشمتتت..م
 .فتم:چون یهویی شدگ
 هم اون شاه پسروت میرسم االن میام اونجا به حساب اهک:وایسا ببینم..اص م

 میبینم،خدافظ!
 .استدیوانه  دختر پوووف اینتا اومدم چیزی بگم سری  ق   کرد!...

شیم سی که تو این چند ماهه زندگیم  بمم  اهک من ستم...تنها ک بود و تنها دو
 تونسته بود بهم نزدیک بشه.

دیگه مشــاوره های خودمم به درد خودم ه روانشــانســم که ی نیکی فراهانی ،نم
 نمیخورد.

عددم..و خب چندتا  بیســت و پنس ســال ســن دارم ولی حس میکنم پیر تر این
 به این حرفم میداد. د بین موهام گواهیتار موی سفی

مادر بزرگب ندگی  مادریم تو جنوب تهران ا عزیزجون، قه راه آهن ز تو من 
 میکردیم.



 13 بعد از تو

نه جمی مک ه خو با ک که  نداز خودم و   و جور  یه کرده پس ا عزیز ته
ــی منو ن..بودیم ــت!.چون کس  م انگار آروم..یا حداقلم اینکه با ندیدنمیخواس
 ترن.

ان رقلب و عروقه و دکتر سرشناسیه...خونه پدریم تو شمال تهدرم متخصص پ
 ..تو منیریه اس و من.

بود،ازشــون دور شــده بخاطر بخت ســیاهم و اجباری که گریبان گیرم کرده 
 پس حرفی نبود.همه چیز از اشتباه من بود.....کردمودم خ.م..بود

رش پلک راســتم بها ب  و ســرمو خودم اومدم...نفس ســنگینم رو دادم بیرون پ 
 هزارمین بار در روز پس بزنم. چند تا افکار همیشگیم رو برای تکون دادم

 .پسرم زندگی میکردماال باید برای .چون ح.میدادم.یگه نباید اهمیت د
حتما ماهک بود..خوب حالم رو داشت که زنگ خونه رو زدن.. 6:20اعتس

 که این مسیر رو هی بره بیاد واقعا.
از اینجا دیدم که عزیز به ...دای در هال اومد...به پنجره اتاقم نگاه کردمصـــ

 طرف در رفت.
 ی س م و احوال پرسی اون و ماهک.بعد صدا و

 تا مرتب بشن. دستی به موهام کشیدمخودمو دادم باال و 
 خورد.مین لحظه تقه ای به در ه
 فتم:بیا تو.گ
 ر باز شد و ماهک و عزیز وارد شدن.د
 اهک:س م دریای وحشی!م
 گفتم:نیکی! ا حرصب
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 .چ وری عزیزم؟.ولی این بیشتر به چشمات میاد.اهک غم غم خندید:م
 سید و نشست لبه ی تخت.*و*صورتم رو ب و
 خوب.کوچیکی زدم:بخند ل
 ؟اهک:خیلی بدی نیکی..چرا خبرم نکردیم
 فی کشیدم:عزیز تو یه چیزی بهم بگو.وپ

ا وونما ج.ش..اتون میوه بیارمزیز سری تکون داد:منو دخالت نده بچه!..میرم برع
 !دیوونه میکنیدآدم 

 ینو گفت و غرغر کنان از اتاق رفت بیرون..ماهک با شی نت خندید.ا
 واال...منو تو باهم دنیا رو خراب میکنیم.اهک:راست میگه م
 برویی باال انداختم:منو تو نه..تو منو دیوونه میکنی.ا  
 ببینم کی دردت گرفت؟ بگواهک:خب حاال...م
 ..خودمون رو رسوندیم بیمارستان و...فتم:دیروز ظهر..خونه هم بودمگ
 ؟اهک:الهیییی...حاال کجاست این ب م
 فتم:احتماال خوابه ولی..گ
ان عزیز،نویوباره باز شد و عزیز با ظرف میوه داخل شد که رو بهم گفتم:ر دد

 خوابه؟
 زیز متعجب گفت:نویان!؟ع
 اتون اسمم رو این گذاشتم. بخند آرومی زدم:آره..با اجازهل

 ماهک:واااای چه قشنگ.



 15 بعد از تو

:ای جانه دلم..مبارکم باشه پسرم..بعدشم خب تو زیز با شادی و شوق گفتع
 که تو باید انتخاب کنی.مادرشی معلومه 

 م رو بیارم.خوش خواب پسر،برم برمند به طرف در رفت:ت
 رفت بیرون. و
 برق نگاهه عزیزجون هم شده این کوچولو.اهک:انگار باعث م
 آره ولی فقط من و اون!تو دلم گفتم:هام رو بهم فشردم...*ب*ل
ا رو بنویان ماهک هول بلند شــد و ل برگشــت پیشــمون..ب*غ*نویان به زیز ع

 م.*غ*لحساسیت گرفت تو ب
 الهی خاله قربونم...خاٍن ما.اهک:ای جوووونم...وای خدایا چه تپلیه این م
 به من؟.باز خودتو چسبوندی .فتم:به.گ
 دلتم بخواد،این عشق خالشه..اهک:برو ببینم..م
 تنهامون گذاشت. و بیرون رفت زیز خندید وع
 ه.ئاهک:وااای نیکی..چشماش مثل توم

 کردم:آره شکرخدا.زمزمه 
مال تو..و زبون در اورد:اوووومشــ ته قشــنگ تر از  مه داد:الب !!...چه ی ون ادا

 تو بزرگیااااش! این دخترکشی بشه
شه لبم...پ ست گو ش شبختیم رو  ن فقطم ولیوزخندی ن سفید بختی و خو

 م.میخوا
 بینمون افتاد تا ماهک با تردید به حرف اومد..ند لحظه سکوت چ
 ی..شناسنامه اش چی!؟اهک:اما..نیکم
 .خودمم نمیدونستم!گاهم کردم..سخت و خشک.ن
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 تنها بزرگم کنی؟..خرج و مخارجم،کنترلم.. اهک:تو..چ ور میخوایم
بروهام..داشتم ا  میشدم. عصبیخم پررنگی نشست بین ا 
 ..وقتی..سایه پدر :تنهایی..بدونهادامه دادروم تر آ
 می افتادم.. م..دیگه داشتم به نفس نفسستهامو مشت کردد

کار م قت میخوای چی ـــت..اونو پدرش رو خواس ـــد.. هک:وقتی بزرگ ش ا
 .چون.. بگی؟..بگی چی کنی؟..بهم

 اهــــک!!:مــهو داد زدمی
سید!.. ماهک تو دهن سکوت!..حرف شد.ما شک  ص  خ .با بغض و حرص ا

 م رو گزیدم.*ب*ل
 ماهک نگاه کردم. کردم..بهعد باز چشمهام رو بستم و چند لحظه ب

پایین..دوســـت شــی ونم مظلوم شـــده  برچیده ســرش لب نداخته بود  رو ا
 ه و زود ناراحت میشه.میدونستم نازی نارنجی.بود..

ببخشــید..ببخم ماهک،میدونی که :گفتم فه نفســم رو دادم بیرون و آروم ک
 دست خودم نیست..اسمم که میاد..

 میفهمم اشکالی نداره.ذاشت ادامه بدم:ن
هک گاهم کردمن ما کل خیلی ظبا  دختری بود... و صــورت گرد و  رییهی

بروی و موهای مشکی. سفید  و چشم و ا 
شدت ریزه میزه و تو ب شتم..*غ*به  ستم دا رام بلی بود و من حقیقتا خیلی دو

نامزده  و همچنین.م بود و از همه چیزم خبر داشـــت.معزیز بود،همد ماهک 
 پسرخالمم بود!



 17 بعد از تو

 اهک:نخوری منو.م
 واسه نیما،نوش جون اون! یکی زدمم:نه گذاشتمت

 !؟گفت:بی حیااا!..این حرفا چیه که میزنیییافتاد به جیغ جیغ و 
عا دلم براش گ له منو بردی؟..واق خا هات دل پســر با این جیغ جیغ  فتم:

 میسوزه..تو چه هچلی افتاده
..بهتر از منو از کجا میخواد دلم بخواد:خیلی هم جونم که بزنماهک افتاد به م

 .روانیه پررو!ره؟..هانن!؟.گیر بیا
خندم محو شــد...نگاهم «روانی»ه تق هاش خندیدم اما با شــنیدن کلمه یب

 محو شد!
 اهه..آره خب فقط مشــکل دار؟..من یه روانی بودم؟..تعنی راســـت میگفی

 قرص میخوردن،تیک داشتن،عصبی میشدن.
 نیکی!؟..چت شد؟ چرا ساکت شدی؟اهک:م
 فتم.م..نگاهم رو ازش گرا یه تکون خفیی به خودم اومدب

 فتم:هیچی.گ
 اهک:اما آخه..م
 م گرفتم:بدش به من..باید بهم شیر بدم.ل*غ*ویان رو از بن
 .نشست به تماشای نویاناهک دیگه ادامه نداد و در سکوت م
ر عزیز و خوش صــحبتی هاش باقیه زمان رو کناکه ا شــب پیشــمون موند ت

 .گذروندیم
*** 

 نس هفته بعدپ
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 حس خای بوی نم از انداختم به در و بازش کردم..وارد حیاط شدم کهلید رو ک
 بوی بارون..بویی شبیه پیچید.تو وجودم  لذت بخشی

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

ن گلها .با دید..بودخودم کار گلهای توی باغچه زیباترین بخم حیاط بودن که 
 گلخونه ام افتادم.به یاد 

 به جا مادریمدربزرگ پجون، آقاکه از   عه زمینیق با ریـــایت عزیز جون،تو
 یه گلخونه زده بودم. مونده بود

شی و غیره اش روت شت قریبا کارهای مجوز و لوله ک لها گ کرده بودم و فقط کا
 نویان به تعویق افتاده بود. مونده بود که با اومدن

چند هفته از به دنیا اومدن نویان گذشته بود و حال خودمم خوب شده حاال که 
 یزدم.م بهم سر وبت گلخونه بود که بایدنو حاال .بود،برگشته بودم م ب..

به طرف در هال رفتم.ب که  کفشــهام رو در اوردم و رفتم داخل..ا همین فکرا 
 م خورد.شصدای صحبت دو نفر به گو

مون شــده بود باال که...با دیدن کســی که مهمونلوتر رفتم و ســرم رو دادم ج
 متعجب شدم..!

..البد بازم بعد .که این مدلیم نوبرهرا اومده؟...چرا حاال اومده؟...هه بخدا چ
 از هشت هفته حساساتم زده بود باال.

ــد حرفم با عزیزجون  ــداش باعث ش ق   کیفم رو ول کردم روی زمین که ص
 و سرش بچرخه طرف من.بشه 



 19 بعد از تو

 س م دخترم.دیدنم هول کرده از جا بلند شد: اب
 دادم.تکون «س م»نشونه ند لحظه نگاهم کردم و بعد بی حس سرم رو بهچ
 امان:خوبی مامان؟..چرا خبرم نکردی که دردت گرفته؟م
 باشه. قم رفتم:چون فکر نمیکردم براتون مهماتا ه طرفب

 که با صدای عزیز متوقی شدم. بودمنوز به اتاق نرسیده ه
 .بیا بشین پیشمون..بی احترامی نکنی زیز:نیکی!..مواظب باشع

شردم...*هب*ایین و لرم رو دادم پس سته قلبمام رو بهم ف سته بود اما  در شک
 بی احترامی به بزرگترمم نداشتم. قصد

 اون مادرم بود..منم آدمی نبودم که حرف عزیز رو زمینباشـــه هم که هرچی 
 بندازم.

بی دل به طرف ،ولی با این حالما دلخور بودم..غمگین بودم...گله داشــتم..ا
 که سر مامان هم دنبالم چرخید.عزیز رفتم 
 اومد و رو به روم نشست. که مامان هم با تردید نشستم کنار عزیز

یق ع م ع لی  ی خ تر  خ مادر و د ین  ب ـــق  یز:عش ین تر ز تر از ا با ارزش  و 
 ین؟مگه دل تنگ هم نشد...دخترام باهم قهرننمیتونم ببینم .چیزاس..

 .؟..نگید نه که باور نمیکنمیزی نگفتیم که عزیز ادامه داد:هاه من نه مامان چن
 مگه میشه از یادم بره؟ ..نیکی دخترمهشدم مامان:معلومه..معلومه که دلتنگم
 ماهی یک بار اونم زورکی میای دیدنم؟وزخند تلخی زدم:برای همینه که پ
 برام های دزدکی هم چقدراین دیدارامان بغض کرده گفت:بخدا که نمیدونی م

 سخته.
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شمهام رو دور دادم:هه.ب شمن خونی دارم.ا حرص چ که  .آره میدونم،اخه یه د
 تیشه بسته ریشه ام. لیواقعا هم از خونمه و

...صورتم همیشه هم داغون شده.اون .نیکی نگو این ورامان:راج  به پدرت م
 ...دوستت اون چقدر که ..تو نمیدونی،بخاطر تو!نگرانیهپر از 

 تم:از دوست داشتن حرف نزن مامان!هو از جام بلند شدم و بلند گفی
 امان ساکت شد و زل زد بهم..م
ــخره اسب ــر ا حرص گفتم:این واقعا مس ..خنده داره..اون پدرمه ولی منو مقص

منو رها ،شــدم..بابای منم قربانی شــدم،تنها همه چیز میدونه،منی که خودم
 کرده..حاال میگی نگرانه؟

فت:این حرفو نزن عزیزم..دخترکم م با اشـــک گ مان  تو از خون من و ا
 ..اون فقط عصبانیه.اردالنی..مگه میشه رهات کنیم.

صبانیه؟..ک شه و هر لحظه ع صبانیه؟..اون همی صبانیت تا چ فه گفتم:ع ند ع
 وقت؟

 که نخواد یک لحظه هم منو ببینه!؟؟ ..هر روز!؟؟..جوریاد زدم:ده ما!؟؟د
 .ند شد و تند تند اشکهاشو پای کردامان از جاش بلم
شه،.میفهممت،درکت میکنم.ببین من امان:نه نه دخترم..م ین من ع.باورت نمی

مان نبوده..شدم به جونم..تو این مدت یک روزم  خوره افتادم از حرفای من در ا 
 یشم.بنزین رو آتعین 

مد جلوتر:هر ا با و که  یه  کار چه  که این  یت.. کا له و شــ له،هر روز گ نا روز 
 دخترمون میکنی؟ زندگیمون میکنی..چه کاریه که با



 21 بعد از تو

یا نخواد تو دخترشــی،پاره تنشــی..دلم برات شــکهاشــو پای کرد:اون بخواد ا
 میره..برای همینم..

ند لرزونی زدل له،این  این دارم:برای همینم من ســعی بخ فاصــ دوری،این 
 شه..دیگه کافیه.بینمون برداشته بدلخوری ها از 

باباتو  ..توهم میخوایونم توهم دلت تنگ شـــدهید:مامان بازوهام رو گرفتم
 ؟مگه نه ببینی

ورش ..منظ.که ببینم چی میگه...گیس و سردرگم مون ور زل زده بودم به دهنمه
 ه؟چی

وتت دع.ه شــب یه مهمونی ترتیب دادم..شــنبامان:نیکی دخترم..من برای پنجم
 باباتو... میخوام.میکنم که با پسرت بیای.

 ــان!!مبهوت نالیدم:مــام ن که تا االن هاج و واج داشتم نگاهم میکردمم
 با تردید نگاهم کرد که....امان ساکت شد.م
 ..سعی در کوبیدنم داشتم خودش رو نشون دادکه همیشه غض سرکشم ب

ست ستهام هاش بازوهام رو از د سرم رو تو د صدای جیغ و گرفتمدر اوردم..  با 
 ـامـــان!!:مــمانندی گفتم

 :نیکی من...امانم
به .ا گریه گفتم:مامان چرا متوجه نیســتی!؟..اون منو ترد کرده،از من متنفره..ب

ست شنه ا ی  تو دارحاال...؟یادت رفتهرو حرفایی که تو خونه زد ..مگه خونم ت
 منو دعوت میکنی مهمونی!؟؟

من خیلی کم شــده بود..بعد از اون من دیگه ظرفیت .یگه تحمل نداشــتم..د
 بتونم دو کلمه حرف بزنم! آدمی نبودم که



wWw.Roman4u.iR  22 

 

ــزدمد ــی ــس م ــف ــس ن ــف ــد!...ن ــری ــم پ ــــت ــک راس ــل ــاره پ ..از .وب
 بهم محکومم کرده اون که،.تنهایی..ظلم....غم....خشم.حرص.عصبانیت..

 بود!
ــرمو دادم پایین.مامان با ترس نگاهم میکرد.. ــتهام نگاه کردم...انس ار گ،به دس

 بدنم رعشه گرفته بود.
ستهام میلرزید..ب یوح د ستم..ه و و ر .این زندگی رو،این حاله بد.من نمیخوا

 نمیخواستم.
 زیز زد تو صورتم و گفت:یا حضرت عباس!!ع
 دونستم برای چی رفت.یدوید تو آشپزخونه..م و
 متنفرم..! هام ..من از قرصندونهامو بهم فشردمد
 .طرف اتاقم نیووردم و دویدیر نگاه مامان طاقت ز یگهد

ـــابم  ندم اعص های ت به در..نفســ یدم  یدم و چســب رو بهم در رو بهم کوب
 .یهو با صدای گریه نویان به خودم اومدم..میریخت.

ــمم به گهواره اطرافم رو نگاه کردم ها ،عین دیوونهیس و هول کردهگ اش  که چش
 خورد.

 اون هم ترسیده بود. انگار.ویان با صدای بلند جیغ میزد و گریه میکرد..ن
ظه ه که تو اون لح ته بودم  قدر بهم ریخ ند تقصــیر خودم بود ولی این رچ

 نمیدونستم چکار کنم!!؟
سیده چنگ زدم به ین یه ع سر خورد ی مموهاآدم درمونده و تر شکم  شکیم و ا

 .روی گونه ام



 23 بعد از تو

 در اتاق باز شد و عزیز نمایان شد.
ــت جلویی حرف لیوان آب و ب  یپام و رفت طرف نویان قوطی قرص رو گذاش

 .که هنوز داشت جیغ میزد
های لرزون  نه .باز کردم و چپم کردم تو دســتم.قوطی رو در با دســت یه دو .

 برداشتم و لیوان آب رو باهاش سر کشیدم.
غضــم رو قورت دادم و با پشــت دســت اشــکهامو پای کردم..نویان هنوز بی ب

 صدقه موفق نبود.اون همه تکون و قربون قراری میکرد و عزیز با 
یان رو ازشب گرفتم و دهنم رو گذاشــتم کنار  لند شــدم و به طرفم رفتم...نو

 شم.گوشم و گفتم:شششم...شش
ری،نیاز به گفتن زیز:به خودت فشــار نیار دخترم..تو خودت این ع حرفارو از ب 

ست. صوم باش..نی شویم.نذار اون ..پس حداقل به فکر این طفل مع  هم تو ت
 بزرگ بشه.

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

ستم.ه نه.ن شه. .من میخوا سرم تو آرامم بزرگ  شه و .پ شته با .زندگی آرومی دا
 خوشبخت باشه.

نه...بین ن به ک به کردم،تجر که من تجر حثمیخواســتم اونم چیزایی  دعوا  و ب
 بزرگ بشه.

یه میکرد ن یان هنوز گر های گوش و ـــده بود و جیغ  ـــداش آروم تر ش ولی ص
 ن.ه بودخراشم کم شد
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..تقصیر ...ببخشید ببخشید.مامانی لم فشردمم و تکونم دادم:نه نه*غ*تو ب
 .ببخشید پسرم..من بود،ترسوندمت،بیدارت کردم.

شونه ام:گسرش رو  شتم روی  شه.ذا سرم؟...دیگه تکرار نمی شه گل پ ول ق..با
ــول.. ــهق ــری ــاش،گ ــاال آروم ب ــن ح ــک ــو ب.ن ــی آروم *غ*..ت ــان ــام ل م
 ششم.باشه؟..شباش..

شید که  دعوت به آرامم و تکون های گیس  ی نویان با چند جملهزیاد طول نک
 کننده و خواب آور،آروم گرفت.

 .میفهمید منو ..اون نوزاد من بود اما بهتر از هرکسی.ون میفهمیدچ
آزار دهندم می تو ســیاه چال افکار من هم تنها تســکینم خودش بود...اگه  و
 ..می اوردن. جومه باهم فتادم،یا مشک تا

 اون افکار وهمه  ،با حس کردنم توی آغوشــمفقط با بوییدن ع ر خاص تنم
 باهم دود میشدن و میرفتن هوا. مشکل
ما این آرامم منحاال  عالم با آ،منم آروم بودم..ا یان تو  ند نو رامم خوشـــای

 زمین تا آسمون باهم فرق میکردن. خودش
..پتو رو کشیدم روش و زل .اش رفتم و خوابوندمم توی جاش ه طرف گهوارهب

 زدم بهم.
ــری من...امیده من...هدیه ی من...تو خوب باش.پ .با من باش تا من روی .س

 بتونم نفس بکشم..تا پاهام بمونم..
نه ولی ن یا  یدونم خبر داری  بات.م یا .با یدونم خبر داری  نامرده!...نم .خیلی 

 من اومده؟ نه...که چی سر
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ی پیم من..و من حاال بخاطر ..چون حاال تو هستی...تو اومد.ما مهم نیستا
 محکم میمونم.تو 

ط من .فق.دگی میسازیم که هیچکس توش جایی نداشته باشم.ن و تو باهم زنم
 و تو.

ــبختیت هرکاری انجام بدم و تو به بهت قول میدم که  ــحالی و خوش برای خوش
 هرچیزی که بخوای،برسی.

یان میزدم ین حرفهاا حال خودم بودم و با دونم چقدر تومین یی که تو دلم به نو
 خودمو آروم میکردم که در اتاق باز شد.

 .درمهم رو از نویان نگرفتم ولی فهمیدم ماگاهن
به ا ومد جلو و ایســتاد کناره گهواره...نگاهه خیره اش روم بود اما من تکونی 

 .خیلی زیاد..خسته بودم.خودم ندادم...
 قرص میخوری؟امان:چند وقته که...م

 دیوونه شدم؟از کی اینکه ی پرسید؟..از کی قرص میخورم؟..چ
 چشمم رد شد. جلواز  فیلمهو چند تا تصویر مث یه ی

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

مداز  ها در می او تاق  گار .دیوارای خونه .ولی نبود.تم تو ســـالن..و میرف ما ان
داشــت خفه ام میکرد..همه  م..تنهایی و تاریکیشــدنمی  نزدیکداشــتن بهم 

 جا رو دنبالم گشتم اما نبود..
یس باعث شد گ کاربه دیوار!..این ه شد از دست دادم و سرم رو کوبید کنترلم رو

 م شل شد و محکم خوردم زمین..دیدم تار شد و بدن.بشم..
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یه نفر با یه چادر گل گلی دوان دوان به طرفم  ...دیدم کهکنار دیوار چپه شــدم
 د و بعد صدای یه قوطی.."میا

 امان:نیکی دخترم..با تو هستم..از کی؟م
 گنگ نگاهم کردم..گذشته حالم رو بد میکرد.هو با یه تکون به خودم اومدم..ی
ز تو خیلی وقته که اپیشونیم:چرا اصرار داری که بدونی؟..خمی نشست روی ا

 من دور شدی.
 ..حاال رایی شدی؟..میتونییک هفته بعد از رفتنمدقیقا :ریز کردمشمهامو چ

 بفهمی در چه حد داغون شدم؟
باور کن من م یا تنهاامان:دخترم من...  هیچ وقت نخواســتم تو اتیت بشــی 
ــتی..تو ب ــر نیس ــی..میدونم که تو مقص ــر هیچیش ــتی..تو فقط د یمقص ل نیس

 که.. بسازیزندگی خواستی یه بستی..
 ..دیگه ادامه نداد..ا غم ساکت شدب
گهپ ندی زدم:دی گه هیچی مهم  وزخ نداره..دی فا اهمیتی  گفتن این حر

 نیست،چون هیچ چیز قابل برگشت نیست.
ست؟..پس من چرا اینجام نیکی؟..ببین دخترم من م شت نی امان:چرا قابل برگ

که  .تو پنجشــنبه بیا به این مهمونی..تو نباید خودت رو بکشــی کنار..گفتم.که 
 میگم و اونوقت..

ــط حرفم ــپریدم وس ــرار نکن چون :مامان خواهش ا راج  به اون مهمونی اص
 نمیتونی به اومدن راییم کنی.

 باور کنی که بابا،با ندیدن من آرومه. گاهم کردم:تو هم بایدن
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وم ادامه دادم:و من هم نمیخوام آرامشــم رو بهم پایین و آر رم رو انداختمســ
 بزنم.

شید و دیگه چیزی نگفت...این وری بهتر بود...من راهی جز این م امان آهی ک
 میدادم. هی اداممین ورنداشتم..باید ه

 امان:پسرت خیلی خوشگله،قدمم پر خیر و برکت باشه برات ان شاء ا...م
 زدم و چیزی نگفتم.بخند نیم بندی ل
 .ه دیدمئم رو که از توامان:خوشحالم که نوه ام

*** 
 .ریشه آخرین گلی که کاشته بودمخای رو هول دادم به طرف 

ــد...آ آ ــدم که یه تیری از توی زانوهام رد ش همه .کمرم...اوووف.. روم بلند ش
 بدنم درد گرفته بود.

ل کاشتیم.ا  ما خوب شدا،نصی زمین رو گ 
سته یکی از کارگرها  های ٍگلیم رو در اوردم که ستکمد شیدگفت:خ انوم خ نبا

 .فراهانی
 بخندی بهم زدم:ممنونم..شماهم خسته نباشید.ل

 .ه طرف شیر آب رفتماز بین گلها رد شدم و ب
 ه.بش تا تمیز و تکوندم ستهامو شستم و مانتوی خاکیم رو هم یکم آب زدمد

 ؟اتیت کردی تو چرا خودتوبودیم،که  ها ایکی خانوم..منحاج حیدر:
 ولئمســ من کهبود  باغباننگهبان و حاج حیدر ا صــداش بهم نگاه کردم..ب

 م.ه بودمکرد ی اینجارسیدگی به گلها
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ن حس مرد مســـ بونم  هر م به صـــورت  کردن  گاه  ن بود.. هم ی  ب بی  خو
 میداد..نگاهم پدرانه بود.

شما که میدونی این کار ح.چه اتیتی؟.حاج حیدر.خنده آرومی کردم:نه  المو .
 .خوب میکنه

یدر:ح یدونم..حین اج ح که م ته  گلها لبخند از روی لبت کنار  نوازش اینالب
 نمیره.

صاف کردم و گره اش رو ...یر آب رو بستمشلبخندی بهم زدم  سری ام رو  رو
 محکم.

ح ندهمیرم اجی منگفتم: هام همین ور مو کار گه حواســتون بهشــون..،  دی
چند نفر میان تا باقیه گلها رو بکارن..فقط آبیاری با شماست و  ...فردا بازمباشه

 اینکه مواظب باشید گربه نره بینشون و...
 تاج حیدر نذاشت ادامه بدم و با لحن آرومی گفت:نگران نباش دخترم،خیالح

 عین جفت چشمهام مواظبشونم...من گلها رو عین بچه هام میدونم.راحت..
شمات فتم:گه طرف کیفم رفتم با لبخند ب سای.س مت حاجیچ شاال  ت ..ای

 باال سر بچه هات باشه.
 حیدر:ای شیرین زبون.حاج 

 ..خداحافظت..:خیلی آقایی حاجی..من رفتمندیدمخ
باشـــه.ح به ..اج حیدر:بســ مت گل دختر،الهی که عمرت عمر گل ن خدا 

 همراهت.



 29 بعد از تو

شتم و به طرف در باغ رفتمب سر گذا شت  شیم زنگ ا عجله حاجی رو پ  که گو
 خورد.

 ز تو کیفم درش اوردم و نگاهم کردم...ماهک بود.ا
 واب دادم:س م.ج
 اهک:س م مامانی..چ وری؟..کجایی؟م
چند ردیی گل کاشتیم...حاال دارم ر ماشین رو باز کردم:خوبم...تو باغ بودم،د

 برمیگردم خونه.
س متی...خب نرو خونهم  .تو.شام بیرون..من و نیما داریم میریم ..اهک:عه ب

 .هم بیا این رستورانی که میگم
ل:چی؟...ول کن *غ*ب هشــســتم تو ماشــین و کیفم رو انداختم صــندلین

 .باهم خوش باشید...بابا...من نمیام خلوتتون رو بهم بزنم
ه برا نویان .تازه دار.ت.اهک:ساکت شو ببینم!...نیما داره بال بال میزنه که ببینتم

 جون میده.
 .خونه پیم عزیزجونه..که نویان باهام نیست.فتم:ولی من گ
..بیا رســتوران .تظریما..ما به خودتم رایــیم..من.اهک:میدونم اشــکال نداره.م

 بابای!.الله..
 فتم:آ...گ
شی کردمب شت ...واااه ق   کردوق بوق بوق!...با بهت نگاه گو ص  نذا !؟....ا

 حرف بزنم چه برسه اعتراض!
ماشــین رو روشــن کرپو تا 7:40ســـاعتدم...فی کردم و  عد از ظهر بود... ب

 رستوران الله بیست دقیقه راه بود.
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اش  .البته خیلی شرمنده..به عزیز جون و گفتم که شام بیرونمزنگ زدم ین راه ب
 بودم.

سته می چ شم اومده بودم خیلی خ ون نویان اتیت میکرد و من از زمانی که پی
 شد.

شتم زحماتم رو جبران کنمم سعی دا شته نجات بود ن هم  ...عزیز مثل یه فر
 که تو داستان ها ازش حرف میزدن.

ود .شده ب...عاشقم بودم..ه همدم...کسی که دستم رو گرفت و تنهام نذاشتی
 م.تکیه گاه

 وارد شدم.رمز...پیاده شدم و لوی رستوران زدم رو تج
از  اهاره بعدموال به اجباره ماهک،نین رســتوران پاتوق من و ماهک بود که معا

 کار رو اینجا میخوردیم.
 ندون در حال صحبت دیدم.،خشم گردوندم که ماهک و نیما رو گوشه ایچ

 له...دوران نامزد بازی بود و عشق و حال دیگه..!ب
 راه افتادم به طرفشون...باال سرشون که رسیدم،نیما متوجه ام شد.

 :نیکی!ا یه جست از جاش بلندب
 اومدی..س م. :عههم سرش چرخید طرفم اهکم

یامری تکون دادمســ نذار ب عاشــق..گفتم  مزاحم بق بقو  :علیکم کبوترهای 
 کردنتون بشم،خودت گوش ندادی!

 غم غم زد زیر خنده که با حالت بامزه ای نگاهم کردم.یهو ماهک 
 همه متوجه اش می شدن.وگرنه .از خوبه رستوران زیاد شلوغ نبود..ب
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 فرو رفتم..! و این فکر بودم که یهو تو آغوشیت
 .چقدر الغر شدی..یما:وااای نیکی..نیکی خودتی؟...وای خدا.ن

..با این ســن و هیکلت زنم .؟بی ادب بلد نیســتیســ م ودمو دادم عقب:خ
 ؟ی تو کارت نیستخوای بگیری ولی احوال پرسمی

ــرشن ــید دختر خاله جون...دلم  یما هول و بامزه س رو خاروند:عه خب ببخش
 .س م.برات تنگ شده بود.

خب شــســتم ن گه... بذار موق  رفتن دی ها و گفتم: ندلی  روی یکی از صــ
 ؟چ ورید؟...دوران نامزدی حال میده بهتون

 اهک:اوووف چه جورم.م
 .هگنمی که هیچییما:معلومه شی ونک..یه پسر مظلومی مثل منو گیر اوردی ن

یت میگم ســ یدم و تســل هت حق م یک مورد رو ب یدش گفتم:این  تای به  ری  
 چون گیر یه هیوال افتادی...نیما.

 صدای تیزی گفت:نــامردااا!!هو ماهک با پاش کوبید به پام و ی
 با خنده نالیدم.پامو مالم دادم و یما با عشق خندید و من ن
 .ماهک خیلی شی ون بود و نیما خیلی آقا بود..اقعا راست میگفتم.و
شن شمهای قهوه ایه رو سری هیکلی با موهای قهوه ای و چ خیلی .ن بود..یما پ

 هارشونه بود.خوشتیپ و چ
سر با لبخند مهربون...م می رد نا ماهک بئه پ شد چون م  شبخت می  اهاش خو

 بود. و من قی آروم
خب از خودت بگو نیکی...ن ما: به؟..ی ـــاع و احوال خو که .اوی ته  خیلی وق

 .اومده دنیا به ندیدمت و خبری ازت ندارم...شنیدم کوچولوت هم
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رواب م با بقیه فامیل هم زدم...از وقتی از خونواده ام جدا شدم،بخند کمرنگی ل
 .کمتر شده بود

سر میزدن ستن بهم  ...نمیدونم تا ولی نیما و دختر خاله ها هر موق  که می تون
 حاال خبر اومدن نویان پیچیده بود تو فامیل یانه.

 .این ور راحت تر بودم این برای من بهتر بود و ع  که خبری نبود وف
 آره به دنیا اومد.فتم:نفسی میاد و میره،اویاع هم بد نیست...گ
یما:ماهک خیلی ازش تعریی کرد..گفت چشــماش رنگ چشــمای خودته و ن

 تپلیه..درسته؟
بچه ها ندم گرفت...چقدر با هیجان حرف میزد..چشمهاش برق میزد...نیما خ

 رو خیلی دوست داشت.
ست داری گ سته..ولی نیما تو که اینقدر بچه دو ست بفتم:آره در ه پس زودتر د

 کار شو!
که خندم  و دندونهاشــو بهم ســابید ع متی دادم که ماهک باز کوبید به پام و

 .گرفت
این چون بچه ی یما غم غم خندید و گفت:برای خودمون که هنوز زوده اما ن

 .می شد ببینممه دلم براش یعی میره..کاش ئتو
ــته های خوبمون میرفتم...ب ــتم به گذش ــارا ا حرفهاش داش من و نیما و رها و س

 بودیم. و صمیمی خیلی به هم نزدیک
شادی هامون کنار همدیگه بود وخ شتیم اما با  نده ها و  ست دا همو خیلی دو

 همه چیز خراب شد و از هم دور شدیم.اتفاق هایی که افتاد..به یک باره 
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 شاء ا...تو یه فرصت حتما.:ان بخند غمناکی زدمل
 ین رو گفتم و بلند شدم:من میرم دستامو بشورم.ا
 بهداشتی شدم و شیر آب رو باز کردم. ازشون دور شدم...سری  وارد سرویس و

 .حالم عوض بشهند مشت آب به صورتم پاشیدم تا چ
ه میموندن..دســتهامو خشــک کردم و همونجا یه وووف این افکار مثل خوره

 قوطی که همیشه همراهم بود برداشتم و بدون آب خوردم.قرص از تو 
 ..عزیز خبر داشت و بعد از این دو نفر مامان فهمید..اهک خبر داشتم
 هم نمی شد. میخواستم کسی بفهمه،پس برای همین جلوی نیمان
 صد برگشت پیم ماهک اینا کردم که گوشیم زنگ خورد.ق
 بود!چه ح ل زاده...رها گاهی بهم انداختم...ن
 ؟...شونه ای باال انداختم.عنی چی شده که زنگ زدهی

 واب دادم:الو؟ج
 الو..س م نیکی.ها:ر
 فتم:س م رها..چیزی شده؟گ
 ها:عه دختر!؟..حتما باید چیزی بشه که بهت زنگ بزنم؟ر
 فتم:نه خب..ولی..گ
 ...چ وری؟ها:بیخیال دخی خالهر
 فتم:خوبم مرسی...تو خوبی؟..خاله و سارا؟گ
 ..نیکی؟ها:اوناهم خوبن..س م میرسوننر
 تعجب گفتم:بله!؟م
 ها:شنیدم نمیخوای به مهمونی پنجشنبه شب بیای.ر
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 یه حرفی...کوت!...اخمم داشت میرفت تو هم...دیدی گفتم یه چیزی شدهس
 ..اون بیخود زنگ نمیزنهداره که بزنه.

 ها:الو نیکی..هستی؟ر
 چیزی شده و تو گفتی نه! مدارم به این فکر میکنم که من پرسیدفتم:گ
نه!..ببین قصـــدی نبود...فقط وقتی فهمیدم گفتم بهت ر ها ک فه گفت:عه..

 زنگ بزنم.
 باید بگم که درست فهمیدی.فتم:منم میدونستم که تو یه حرفی داری...گ
نیکی ما تا فهمیدیم مهمونی در کاره افتادیم به هیجان نه تو رو خدا... ها:وااایر

 و هم میای.چون مامانت گفت ت
 رها ل فا اصرار نکن.فتم:گ
خدا ها:نیکی..خواهمر ..ل فا پرواز میکنن اآســمون دارن تو دخترا میکنم..ب

 ..همه خواهانتن و میخواننمیدونی که چقدر دل تنگتیمحالشون رو نگیر..بیا..
 ببیننت.

یه پ یام.. که من چرا نمیخوام ب یدونی  یدم وســط حرفم:رها تو هم خوب م ر
گه کشــم جوری اصــرار  تاده!..پس دی قایی اف فا چه ات یدونی  گار نم داری ان

 نده...کاری باهام نداری!؟
 .رها:ولی..

منم کاره ای نیســتم..هیچی دیگه دســت من از من ناراحت نشــو رها..:گفتم
 و..من باید برم..خداحافظ.نیست..پس تو هم بیخیال ش

 ها:باشه..اما بدون تو همیشه پیم ما جا داری..خداحافظ.ر
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 هامو بهم فشردم و به گوشی نگاه کردم.*ب*لق   کرد... و
 ه که..خیلی وقت.از خیلی چیزها ناراحت نمیشــیگذر نیکی...تو خیلی وقته ب

 .یگذاشت تدست روی دل
 ..بخاطر بی مهری های تو..!"ه!؟..پوستم کلفت شدیبینیم"
ه خودم که مسلط شدم،از سرویس زدم بیرون..برگشتم پیم ماهک و کنارش ب

 نشستم.
 مردیم.:چقدر طول کشید!..از گرسنگی یمان

 میدادین...خب سفارش نیما خان غر نزنفتم:گ
 ما از اون بی معرفتاشیم؟ یما:ای..فکر کردین
 لند شد و خم شد روی میز:نخیر!..االن میرم سفارش میدم.ب
 اهک خندید و من زیر لبی"دیوونه"ای بهم رد کردم.م
 شده پنچر شدی!؟یما که رفت،ماهک گفت:باز چی ن
یا منو خن یا خیلی تیز بود.. یه مرگیم هســـت.. ید  باز فهم  وبگاهم کردم...

 رو داد میزد. ممیشناخت..یا قیافه من ناراحتی
 ـــا!...د بگو دیگه.اهک:هم

 :هیچی بابا..رها زنگ زد.گفتم
 ..چرا؟..چی میگفت؟اهک:عهم
 پیله کنه. ..زنگ زداونم فهمیده نمیخوام برم مهمونیستمو زدم زیر گونه ام:د
 رهایی! اهک:اوه اوه..پیله اونم از نوعم
 فتم:اوهوم..که نذاشتم و کاری کردم ق   کرد!گ
 اهک:الهییی..زدی تو برجکم.م
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سته م نیکی..میدونی که منم با نیما دعوتم و یچی نگفتم که ادامه داد:ولی..را
 باید برم.

 ؟گاهم کردم:خبن
 قتی تو باشی منم دیگه معذب نیستم.وروم گفت:کاش...کاش تو هم بودی...آ
 :ماهک خواهشا تو دیگه شروع نکن.کونی به خودم دادمت
 اهک:مگه چی گفتم!؟م
ن،با نیما دمن بو هه تو به واس ه منشیتو دیوونه ای؟..ببین ماهک درسته کفتم:گ

تو رو دید و ازت خوشم اومد و ه،وقتی نیما اومد به من سر بزن آشنا شدی..آره
این خانواده و فامیلی..پس دیگه نباید دیگه عروس تو ولی شــد.. اهات نامزدب

 ..اعتماد به نفس داشته باش.داشته باشی!با خودت  حس معذب بودن رو
 .سری تکون داد وچیده زل زد بهم و لب بر آویزون اهک با قیافهم
 ونه اش رو فشردم:یکی یه دونه،خله دیوونه.گ
 و نشست سرجاش. مین لحظه نیما برگشت پیشمونه
 ؟ب برچیدهسیخونک زدی که این ور ل.باز جوجه منو :چی شد؟.یمان
رس خبابا با این  ینو به من گفت که منم با طنز ماهک رو هول دادم و گفتم:بروا

 همه اش مظلوم نماییه....گنده ات
هک مایما غم غم خندید و گفت:نه تو رو خدا یه چیزی بگو که بهم بیاد..ن

 یزه میزه اش دقیقا مثل یه جوجه اس.با این هیکل ر
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ماهک بود..اون هم به شــوخی..ماهک روی هیکلم مه حرفهامون راج  به ه
از  ت.هرچند نیما به تمســخر نمیگف.حســاس بود یا اینکه بهم بگن جوجه.

 عشق میگفت.روی 
 ر نزد که این ور بهم نگو..فقط آرومبه من هم تشــاعتراض نکرد!.. اما ماهک

 نگاهمون میکرد.
ما:ن خانومم خدای من چی میبینم!؟..ی هک  با جیغ ما اعتراض نکرد!؟..اونم 

 جیغ!؟
 ک فگیبا ه ماهک نگاه کردم...ای خدا..من که میدونم بخاطر چی ناراحته...ب

 چشمهامو بستم.
 یما:ماهک..عزیزم چی شده؟ن
 ؟و کرد به من:تو بگو نیکی..چم شدر
صدای ماهک  به زورب دهنم رو آ قورت دادم..قبل از اینکه بخوام چیزی بگم،

 اومد.
باهم بریم  اهک:به این دختر خاله ی چشــم ســفیدت میگم پنجشــنبه بیام

 مهمونی..ولی مرغم یه پا داره!
شده نگاهم کردم...این که حالم خوبه...وااای خدا این ب شاد  شمهای گ ا چ

 !دیگه چه فیلمیه
 وااای راست میگه نیکی؟اوه اوه..آهااان!..یما:ها!؟..ن
 ...خدایا راهه نجات ل فا.ای حاال نوبت اینهو
ستمو به سرم زدم که یهو یه بشقاب غذا نشست جلوم...گارسون سفارش ها د

 رو اورده بود.
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 اهک:تو یه چیزی بگو نیما...من میخوام بیاد.م
 نیکی؟..چرا خودتو مخفی میکنی؟ یما:خب..خب چرا نمیاین

دختر جون با دوری گو..آخه یکی نیســـت بهم بگه آخه اهک:هاااا همینو بم
 کردن و پنهون کردن خودت چی عوض میشه.

 یما:جز اینکه دوست دارانت دل تنگ میشن!؟ن
 اهک:جز اینکه خواهرت و مادرت به ع وه ی ما دق مرگ میشیم!؟م
یما با ارامم گفت:ببین نیکی...عزیزم ما فقط بخاطر خودت میگیم..تو بیا و ن

 و همه رو با پرنس کوچولوت سورپرایز کن. بردار از بینمون دوری رواین 
 اون جم  بال در میارن از دیدنت. %90اهک:واال!..باور کن م
پدرت.ن یدونن جز  ما:نیکی،اقوام تو رو مقصـــر نم .چون تو خ ایی .ی

ن ئم مبی وفاییه اون ناراحته..ولی از  هم تو اشــتباهه...چون نکردی..پدرت
 ل کردن نوه اش غم و یعی میره.*غ*ب باش داره برای

 اهک:آره راست میگه...و تو هم...م
یدن کلمهم که از شــن یده بودم نیما منظورش کیه،عصــبی بلند  اون"" ن  فهم

 تم:اه بسه..سرم رفت!گف
 ..نفسهام تند شده بود.با انگشتم چشمهامو فشار دادمرف ماهک ق   شد...ح

کردنت رو نداریم،همه اش بخاطر ..ما قصـــد ناراحت .خواهری یما:ببخمن
 خودته.

شید.جول گفتم:میدونمع شماها ببخ صد بدی ندارید.. ،جدیدا من ..میدونم ق
 خیلی زود از کوره در میرم.
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شدمس سم رو محکم دادم بیرون...ماهک و نیما اکت  زل زل منتظر نگاهم ..نف
 میکردن.

 رمونده با صدای آرومی گفتم:بهم فکر میکنم.د
مه کی بودم که با یه کل نمیدونم منگفتم،صورتشون غرق شادی شد...ینو که ا

 شدن. ،اینا این ور شاد میحرف زدنم
 غیر آزار دهنده سپری کردیم.اقیه زمان رو با خوردن شام و زدن حرفهای ب

 ر کل شب خوبی بود.دجدای بحث مهمونی 
 بود که ازشون خداحافظی کردم و به خونه برگشتم.10:35ساعت

 یزجون رو دیدم.زاز کردم و وارد هال شدم که عر رو بد
 زیز:عه س م دخترم..اومدی.ع

 زیزجونم..شرمنده دیر شد.با خستگی گفتم:بله ع
شرمع شمنت  شتم میرفتم ..خودممنده دخترم..منم نویان رو خوابوندزیز:د م دا

 بخوابم که اومدی.
ستراحت کن..به اندازه ه طرف اتاقم رفتم:ب شه عزیزجون..برو ا سته کافی خبا

 شدی.
 ...پس شب بخیر.سر توزیز:فدای ع
 فتم:شب شماهم بخیر.گ

تاق باز وارد ا م شـــدم..روســری رو کندم...همون ور که دکمه های مانتوم رو 
 طرف گهواره نویان رفتم. میکردم به

 گاهی بهم کردم...قربونم برم خواب بود..یه خواب عمیق و شیرین.ن
 .سیدم*و*و بی صدا گونه اش رو ب روم خم شدم روش و ریزآعروسک من...
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 تخت دراز شدم. یروبه پهلو دم و باس عوض کردم و مسوای زل
 رفهایی ماهک و نیما تو تهنم مرور می شدن..ح

امیلها فه خودم که نمیتونستم دروغ بگم..دل تنگشون بود..دلتنگ خونواده ام..ب
 و حتی...بابای قضاوتگرم.

ــمهام جم  ا ــک تو چش ــورتم اش ــور ص ــد...چقدر به حمایتم نیاز ز تص ش
 صداش..داشتم..به آغوشم،حرفهاش،

ست ببینمملم مد شمهاشیخوا شک بریزم ...زل بزنم تو چ که ...و گله کنم و ا
 چرا منو از خودت روندی؟

جز اینکه عین بقیه آدمها صــاف و ســاده ازدواج ؟...مه بودگه من چکار کردم
 *ن*اه..بی خ ا و گ.فقط ازدواج..کردم.

 یعنی حقشو داشتم که برم؟جم  های خانوادگیمون تنگ شده بود..دلم برای 
پذیره؟...میشـــد شـــانســم رو م مدت مکن بود منو ب یه  عد  حان کنم؟..ب امت

 طوالنی؟
شغول بود و  شیدم..تهنم م شت و آهی ک سر خورد و افتاد روی بال شک داغم  ا

 فکرم خسته.
پا زدم که در  م فکرم هم جسمم...نمیدونم چقدر تو فکر و خیال هام دست وه

 پلکهام روی هم افتاد و به خواب رفتم. آخر
*** 

 انداختم روی دستم و از کنار وان بلند شدم. نق نق میکرد رو درحالی که ویانن
 روش. ه طرف در حمام رفتم و حوله اش رو برداشتم و انداختمب
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 خشمگین شده بود پسرم..!هی وول میخورد...از اینکه آب ریختم روش 
با لحذاشــتمم گ که خشــکم میکردم  خت و همون ور  بامزهروی ت ای  ن 

حمامت کردم که تمیز و پســر؟.. شــاه ..چتهدارم من عصــبیگفتم:چه پســر
 خوشگل بشی ها.

ستم رو به کمرم زر شدم و د ست  اوووف..تازه :سم رو فوت کردم بیروندم..نفا
 کمرمم گرفت!

 خسته نباشی مامان خانوم.زیز:ع
 طرفم..با دیدن صورت خندونم،خندیدم. ا شنیدن صداش سری  برگشتمب

 پوشک نویان رو برداشتم و گفتم:درمونده نباشی عزیزم.
 حسابی خسته ات کرده ها؟..آره دیگه..مادر بودن همینه.زیز:ع
 لوار نویان رو پاش کردم:فدای سرش،عشق مامانشه.ش
 دخترم ناهار آماده اس. زیز:عزیزکم..نیکیع
 فتم:باشه..شیرش رو بدم میام.گ

 .اینو که گفتم،عزیز از اتاق خارج شد
 هن نویان رو هم بهم پوشوندم و شیرش رو هم بهم دادم.یرپ
تا آرومی بود و میتونســـت تنها خودش رو ســرگرم ا ز اونجایی که بچه نســب

ــتم و کنه ــباب بازی کوچیکم دادم دس ــتمم تو گهواره اش و چندتا اس ،گذاش
 تنهاش گذاشتم.

 رد بشنوم.ر اتاقم نبستم که اگه گریه کد
 مرغ و برنس عزیز هوش از سرم برد.بوی ،فتم تو آشپزخونهتا 

 عزیزجون،شرمنده کردی. بوی راه انداختیچه :شستم روی صندلین
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شت جلوم:ع شقاب غذا رو گذا شه بچه جون..نوش زیز ب شرمندت با شمنت  د
جونت باشه..گوشت بشه بچسبه تنت..شدی پوست و استخوان..اص  به فکر 

 ها.خودت نیستی 
 بخند کمرنگی بهم زدم و مشغول شدم.ل

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

.روز مهمونی و من هنوزم حرفهای ماهک و نیما تو ســرم مروز پنجشــنبه بود..ا
 چر  میخورد.

شتم دو دل بودم.ا صمیمی که دا شتم وز ت ستم  ..تردید دا سیدم...نمیدون میتر
 چکار کنم.
 که عزیز گفت:چته دختر..آه سرد میکشی. با آه دادم بیروننفسمو ناخوداگاه 

 هو به خودم اومدم...حواسم نبود که پیم عزیز نشستم.ی
 رمو انداختم پایین:نه..چیزی نیست.س
سمت..ع شنا سر نکن بچه..من خوب می ست به  له کبگو چی تو اون زیز:منو د

 ی؟چر  میخوره که دو روزه تو حال خودت نیست ات
اینو خوب میدونســتم که در رفتن از زیر بروهام از روی ناچاری باال رفتن...ا  

 نگاه عزیز و جواب سر باال بهم دادن غیر ممکن و بی فایده بود.
 عزیز بعد از مامان،رها بهم زنگ زد.اشق رو دوری دادم:راستم...ق

 عزیز:خب؟
 ار کرد که...برم به مهمونی.فتم:اون هم اصرگ
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زیز:بذار اینجاشــو من بگم..و حاال این همه تردید تو برای رفتن یا نرفتنه که ع
 ت نشات میگیره..درسته؟همه اش هم از دلتنگی

فت...اون خوب منو ب یز خودش راســـت گ گاهم کردم...عز ی حرف ن
 میشناخت.

 فتم:خیلی بدبختم نه؟گ
ستم:نه ع شتم روی د شو گذا ست سیره بی وفاییه آدعزیزم..نه!...زیز د ا متو فقط ا

 نندازیم.شدی..بیا تقصیر روزگار و سرنوشت 
 رمو تکون دادم:آره میدونم عزیز...ما آدمهاییم که بدیم.س
تازه زیز:گوش کن نیکی..ع تا زخم تو  یه رو تکرار کنم  من نمیخوام حرفای بق

 اما... چیکار کنی .شاید تو بهتر از بقیه میدونی.بشه یا اعصابت بهم بریزه.
عزیز مکثی کرد که باعث شــد نگاهم کنم...چند لحظه موند و بعد لبخندی 

 زد.
 ...شادیه دوباره رو امتحان کن.زیز:خونواده ات رو امتحان کن!ع
 رو مزه مزه کردم.چشمهای روشنم  حرفیره خیره نگاهم کردم...خ

وســط عقلم  ..اینمن فهمیدم منظورش چیه....اون هم مثل دلم میگفت برو.
 بهم تشر میزد!

  :حاال غذاتو بخور..سرد شد.زیزع
 ولی از کنار عزیز بلند نشدم.ا صداش به خودم اومدم...دیگه اشتها نداشتم...ب

 در آخر دلم رو به دریا زدم..!همونجا تو افکارم غرق شدم و 
صدای اعتراض نویان  شورم که  شدم که ظرفها رو ب شد،بلند  ناهار که خورده 

 .بلند شد



wWw.Roman4u.iR  44 

 

سرجام که ع سراغم نذار گریه کن:گفت زیزبا تعلل موندم  نه ...این دو دوهبرو 
 ظرف هم با من.

 ل گرفتم.*غ*...سری  دویدم تو اتاق و نویان رو بچرخید طرف سینک و
 تا آروم بشه. شروع کردم به قدم زدن تو خونه و تکون دادنم

 ه دقیقه ای این کارم بود تا که نویان خوابم برد.د
رت ظهرانه ای بزنه زیزع  .هم رفت تا چ 
 نم گوشیم رو برداشتم و به حیاط رفتم.م

 ماره ماهک رو گرفتم و منتظر شدم.ش
 عداز پنس تا بوق برداشت.ب
 عشقه من.اهک:س م م

 با تعجب الکی گفتم:اوه اوه اشتباه گرفتم!
 ک غم غم زد زیر خنده.تا اینو گفتم،ماه

 نم آروم خندیدم:س م..خوبی ماهی؟م
هک:م یاد گرفتی هی ا ما  ماهی..تو هم از نی فت و  ...خوبم تو میکنی منوکو

 چ وری؟
کر.گ  فتم:ش 
 ئیس؟چی شد که یاد من کردی خانوم راهک:م

شده بودخ شغول کار  شم م شی پی اهام و ب ندم گرفت...از زمانی که به عنوان من
 کاره بودم.  انگار که چه...حاالیسئر تصمیمی،همه اش با طنز بهم میگف

 باهم حرف بزنیم.فتم:نیاز داشتم گ
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 اهک:جوووونم..تا باشه از این نیازها.م
 آروم گفتم:ماهک؟

 اهک:بلی!؟م
 فتم:من میخوام....گ

ــیدم. ــدم...حتی برای به زبون اوردنم هم انگار میترس ــاکت ش د .تردی.یهو س
 داشتم.

 اهک:تو چی؟..بگو.م
 فتم:تو حتما میری به اون مهمونی؟گ
 اهک:خب..آره!...باید رفت دیگه.م
 .فتم:اهومگ
 اهک:چرا پرسیدی؟..چیزی شده؟م
 فتم:نه خب ولی..راستم به حرفاتون فکر کردم...با عزیز هم حرف زدم.گ
 اهک:خب!؟م
 فتم:میخوام بیام!گ
 اهک جیغ زد:چیییی!؟..جدی میگییی!؟م
 اونی که کنارته سکته کرده!فتم:آروم باش...حدس میزنم گ
ــحالی خندید:اهک با خم ــمیم .وااای خدایا..این عالیه نیکی.وش .باور کن تص

 درستی گرفتی.
 ن نیستم.ئم ماز بابتم مزمه کردم:ولی خودم ز
 :پس حاال که توهم میای..ما میایم دنبالت باهم میریم.اهکم
 ند گفتم:نه نه نه...من خودم میام.ت
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 وااای به حالت اگه جر بزنی نیکی ها.اهک:م
 ..خیلی میترسم..بابا...فقط خواستم خبر بدم اما ماهکگفتم:نه 

یه  ن.مرگ یه بار شیو  .قرار نیست بریم پیم هیوالها ها...نترس.نیکی!..اهک:م
 بار!

 زدی.ندیدم:چه مثالی خ
 اهک هم خندید و بعد از یکم حرف زدن،ق   کردیم.م
 کردم. ...جلوی آینه به خودم نگاه7:20روب شد...غ
 .هم خوب بودروی صورتم  صاف کردم...آرایم کمرنگوسری ط ییم رو ر
 بود.یافه ام چیزی رو نشون نمی داد اما تو قلبم آشوبی ق
 و بدنم داغ و سرد می شد. رزش خفیفی بدنم رو گرفته بودل

 وقتی باهاشون رو در رو بشم چی میشه!؟این حالم بود... نرفته بودمنوز ه
 ..طبق معمول خواب بود.فسم رو دادم بیرون و برگشتم طرف نویان.ن
 سیدمم.*و*روم خم شدم تو صورتم و بآ
 مزمه کردم:برام دعا کن مامانی..تو از خدا بخواه که دوباره نشکنم.ز
شدم و بعد از اتاق رفتم بیرونا ست جلوم ظاهر که عزیز  زش دور  سجاده به د

 شد.
 ؟دخترم جایی میریمتعجب گفت:نیکی!..

 فشردم:اووم..آره!یفم رو تو دستهام ک
 کجا؟ زیز:به عزیز نمیگیع
 ب دهنم رو قورت دادم:میرم...میرم یه باره دیگه شانسم رو امتحان کنم.آ
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گاهم کرد...ع با ســوال ن ظه  ند لح ید منظورم زیز چ گار فهم عد یهو ان ب
 چیه،صورتم باز شد.

 ..وای خدا...داری میری خونه پدرت؟زیز:وایع
 تکون دادم. موا استرس سرب

 ..میدونستم تصمیم عاق نه ای میگیری.دخترم ..آفرینه دلمزیز:ای جانع
 ماشاا...ماشاا...چه خوشگلم کردی.ستم رو کشید به سرم:د
 باید برات اسفند دود کنم.د به چهار چوب در:بزنم به تخته...ز
گه قبولم ل یان رو ببرم..ا ند لرزونی بهم زدم و گفتم:عزیز..نمیتونم االن نو بخ

 بهتره. میبرمم..االن نبیننمکردن،بعد 
برو بســ مت،نگران نویان هم زیز:باشــه عزیزم..هرطور تو صــ ح میدونی..ع

 نباش.
کهب حالی  یدم  ه طرف در رفتم و در  ندم رو می پوشــ ـــه بل پاش های  کفشــ

 .فع  خداحافظ.گفتم:باشه..سعی میکنم دیر نکنم.
 ،از خونه زدم بیرون.وابم رو که از عزیز گرفتمج

 ماشین و روشن کردم و راه افتادم.شستم تو ن
شدم م صبی می شتم اما هروقت ع ست ندا سرعت رو دو سیر طوالنی بود...من 

 یا استرسی بودم،ناخوداگاه پام روی پدال گاز فشرده میشد.
 تقریبا خلوت رد می شدم به مقصد خونه پدریم.خیابون های  ازثل حاال که م

 بودم.پدری که خیلی وقت بود پا توش نذاشته  ونهخ
 .اینکه چه برخوردی باهام میکنناز ..دلشوره داشتم

 حواس خودم رو پرت کنم که زیادم موفق نبودم. عی کردم با آهنگس
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 م..باالخره رسید..وی یی که قب  توش جایی داشتم ترمز کردم مقابل خونه
شک به شتر از قبل نگاهی با برق ا ضم گرفته بود...دلتنگیم بی م انداختم...بغ

 باید خودم رو جم  و جور میکردم. امابود..شده 
شون میدادم...اوناهم باین یعیی ن سر پا باید خودم رو  د میدیدن که من هنوز 

 م باال.دندون خودم رو کشیدا چنگ و بودم،که ب
 به خودم نهیب زدم:محکم باش نیکی...محکم.

 غضم رو پس زدم و جدی شدم..سخت شدم.ب
 بدون ریزبینی..راه افتادم طرف خونه،ین رو زدم..شدم و قفل ماش یادهپ
 گه زیاد اطرافم رو نگاه میکردم باز سست میشدم.ا
...چند لحظه انتظار و بعد صــدای یه قابل در ایســتادم و زنگ آیفون رو زدمم

 :کیه؟زن
ــونن ــدم...یعنی از یاد بردمش ــخیص بدم و از خودم نا امید ش ــتم تش ه ک تونس

 ؟نفهمیدم کیه
 گفتم:منم..نیکی! رمو تکون دادم و آرومس
 دایی نیومد...ولی در عوض در باز شد.ص

 دادم و با قدم های سست داخل شدم. در رو هول
 و گل کاری شده خورد.بزرگ  و نگاه اول چشمم به حیاطت
گاه کردم...ا فاوت  از باغ پر اینطرافم رو ن با این ت ما  کار خودم بود ا گل هم 

 بودن! شده ردههمه اشون پژمدیگه زیبایی نداشتن!..که....
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به د ید این  ـــا فت...ش ها رو  معنیاین لم گر که"تو برامون حکم این گل بود 
ردی!"داری...از یاد رفتی..دیگه مهم نیستی و...  برامون م 

ــیــکــی...اون واقــعــا ســــ ــا جــیــغ:واااای..وااای ن ــرگــس ب ارا و رهــا و ن
 ..وای خداجووون!!..خودشه!؟؟.باالخره اومد!؟؟؟.!نیکیه

صدای ب شون بها  شحال شون خو سرم چرخید طرف ورودی در  ..جلویخودم...
 بپر بپر میکردن.بودن و  ایستاده

 خاله فریبام. بچه هایها و سارا بچه های خاله فرزانه ام بودن و نیما و نرگس ر
 .راه افتادم طرفشون زدم و محوی بخندل
 :س م!ایستادم که قابلشونم
ل ســارا و رها!...هردو محکم به *غ*یهو کشــیده شــدم تو ب ی هیچ جوابیب

 چقدر دلشون تنگ شده. که من فهمیدم وخودشون فشردنم 
 ...من این همه التماس کردم!؟ها:واایی باالخره اومدی نامردر
 ض شدی!ارا:وای نیکی..خودتی؟..چه عوس
 ودمو ازشون جدا کردم:س م به روی ماهتون!خ
 بره کنار.هو خندیدن که نرگس زد به سارا تا ی
 رگس:بکم کنار ببینم..این اثراته مادر شدنه،داره پخته میشه!ن
ســید:خوبی نیکی جونم؟..دلم برات خیلی تنگ *و*ل کرد و ب*غ*منو ب و

 شده بود.
 که رها گفت:باز تو نظر دادی. مسیدمم و تشکر کرد*و*منم ب

 :داره پخته میشه!!...آی آدم شناس.دا در اوردا  
 حق با منه!!...تو زورت...شده اما  الغرخب راست میگم دیگه..هرچند رگس:ن
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ض گفت:عههه..مخمو خوردین..دخترو نگه داشــتین دم هو ســارا بلند و معتری
 در و مذاکره میکنید!؟

ید و فت کشــ بالم رفتم...هنوز  دســتم رو گر نده دن با خ بل که  ثل ق هم م
 و این باعث خوشحالی بود.بودن...شو  و شی ون..

شون ا ها و نرگسر سی ومدنتازه به خود شتن احوال پر ماهک  میکردن که و دا
 هم بهشون ایافه شد.

ــتم،جوری ک اون ..با وجوداینجا بودخوب بود که  ه انگار منم حس بهتری داش
 کسی رو طرف خودم دارم.

سیدیم، سالن پذیرایی که هب اهر ظیهو خاله فریبا و خاله فرزانه و مامان جلوم ر
 شدن!

 خدایا..نیکی،دخترم تویی؟ اله فرزانه:وااایخ
 فرو رفتم. بخند کجی زدم که تو آغوشمل

 لم کرد:خوش اومدی عزیزم.*غ،اله فریبا هم بخ
 ..چشمهاش پر از اشک بود..دلم به درد اومد.اما مامان...نگاهم کردم و
 :به خونه ات خوش اومدی دخترم.ا صدای لرزونم گفتب

نهخ ین و نمیکردم..ا فکر  ن ور  ی مه،اون  ام؟...ولی من ا پدر مال  نه  خو
 ..و اگه منو رد کنه پس منم اینجا جایی نداشتم..هصاحابش

 و هم قد مامان شدم. ا تو سرم چر  میخوردن ولی با این حال خم شدمفکر ینا
 لم کردم و آروم گفتم:ممنون مامان.*غ،ب

 نیییکیییی!ش جدا شدم که یهو یکی جیغ زد:زا
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دیدم..صورتم از هیجان سر   روی پله ها ال که آناهیتا روند سرم رو اوردم بات
 بود و نفس نفس میزد.

 ا حض نگاهم کردم و دستهامو به روش باز کردم که به طرفم پرواز کرد.ب
تک لم و من *غ*تو ب حکم خودم رو گرفتم که آناهیتا خودش رو پرت کردم

 پنس سال ازم کوچکتر بود رو به خودم فشردم. خواهرم که
یه آ با گر تا  یکناهی جا بودی ن فت:ک ؟...چرا رفتی و خودت رو نشــون گ

 ؟ندادی؟...با خودت فکر نکردی که چی به سر من میاد
باشل هاش رو نوازش کردم:آروم  ـــک زدم و مو ند از جنس اش حاال  بخ نا... آ

 ..گریه نکن گوجه ی من.اینجام
باال...اون به من میگفت نیک و منم بخاطر  ناهیتا با خنده دماغم رو کشــیدآ

 و اون چقدر حرص میخورد. ای همیشه قرمزش بهم میگفتم گوجهلپ ه
شده ما االن ا سخره نبود و آنا خنده و گریه اش قاطی  شوخی های م خبری از 

 بود.
لم براش یه تره شــده بود...آه...خدایا ممنون بخاطر این دیدار..حاال هرچی د

 که قراره بشه.
س جم  به که ه طرف مبلها رفتیما همراهیه آناهیتا بب س.مییدآقایون ر ترس ..با ا

 گشتم که...بابا رو بینشون ندیدم. رو بینشون
ــد و ورقلبم یه ج ــری  به خودمایی انگار آروم ش ــ م و اومدم و  س ــون س باهاش

که چقدر از اومدنم خوشــحال احوال پرســی کردم.. ما بهم فهموند  گاه نی ن
 ؟درستی کردم شده...یعنی واقعا کار
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معذب و  خیلی همه روی من بود که اینگاه ندم..وم یه گوشــه نشــســته بورآ
 ها و دختر خاله ها یک لحظه تنهام نمیذاشتن. خالهناراحتم میکرد..اما 

ون،نگاهم هربار از یکی به یکیشون ورم رو گرفته بودن من با سیل سوال هاشد
 سر میخورد.

فت چراث م که:چرا دیر کردی؟...ای بی معر نگ نزدی  این حالی  یه ز یه 
یت تو چه حالی .چقد الغر شـــدی ..؟بودیم بپرســی؟...میدونی از بی خبر

 .و....و....و......نیکی..ولی خوشگلی هات سرجاشه
 ..ا خنده نمیدونستم جواب کدومشون رو بدم کهب

ستییی..س ..فهمیدیم به دنیا اومده هر چقدر زور ؟حال کوچولوت چ ورهارا:را
 ت.نم دیدزدیم نشد بیایی

 اشکالی نداره.:گفتم
 ها:اسمم چیه؟ر
 گاهم کردم:نویان.ن

 ارا:وااای..چه قشنگ.س
 رگس:خوشگله نه؟ن
 ه..تازه،چشماش مثل خودم شده.بخندی زدم:خیلی..تپلیل
 خوشگلتر! ننویا برای اهک:بازم میگم..آبیه روشن خوشگلیه ولیم
بون که ز چشــم غره ای بهم رفتمه بود....خندم بهم گرفت.از این پرید وســطب

 در اورد.
 با توق گفتن:الهییی..پس جیگریه برای خودش. همزمانها و سارا ر
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 ..چشمم کی پاش.که مامان گفت:یه تیکه ماهه دنمه خندیه
 ناهیتا با شعی گفت:یعنی من االن خاله شدم!؟آ

 ل رها.*غ*یهو خودشو انداخت تو ب مه براش سرتکون دادن کهه
ــت کهناهیتا:وااای..باورم آ ــه..یعنی یکی هس ــم رو بگیره و  نمیش ــه لباس گوش

 بیا بلیم باهم بستنی بخولیم؟ خودشو بده باال و بگه خاله آنا
سری تکون دادم...چه فانتزیزدن زیر خنده که منم باخند ا این حرفم همهب  ه 

 .ی نویان یعی رفتخودمم دلم برا که .جوری.خوشمزه ای داشت.
 حفظم کنه.اله فریبا:عزیزم..خدا برات خ

 فکر میکرد. اینا.کاش بابا هم مثل .کردم. تشکر ا لبخندب
 ؟..خیلی دوست داشتم ببینمم.ردیم نیکیواله فرزانه:چرا نیوخ
 ..االن نمیشد..دفعه ی دیگهلله فتم:ان شاء اگ
ــا ــندامه ندادم...امیدوار بودم خودش  هم تکلیی خودم رو ...منون متوجه بش

 .دونستمنمی
شه.وصمعنا نویان ئپس م م .بد بهم نگاه .مم رو نمی اوردم اینجا که اتیت ب

 باعث شعله ور تر شدن آتیم خشم پدرم بشه. بشه و
سرو  9:15ساعت  شام  شتم به نویان فکر شده بود و هنوز  شده بود و من دا ن
 میکردم.

ست؟...ی سنه اش نی شده؟...گر کاش بی قراری نکنه که هم عنی تا االن بیدار 
 زیز.خودش اتیت بشه هم ع

 ...رچند که عزیز همه جوره هواش روه
 د..!ا بلند شدن مهمونها یهو به خودم اومدم و رشته افکارم پاره شب
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ن که با لبخند با آقایو رم رو دادم باال که با دیدن مرد الغر مو جو گندمی رنگیس
 !حال و احوال میکرد،قلبم از تپم ایستاد

شده بود...چقدر افتاده ..ین مرد پدر من بود؟.ا شکسته  اطر یعنی..اینا بخبود..
 تقصیر منه؟منه؟..

 متولد شد.چیز سفتی تو گلوم ا رو تو دلم حس کردم..غم دنیهو همه ی
و اون حواسـم به من نبود...و منم به این حواسـم نبود  م میکردمل زل نگاهز

 که من تنها کسی ام که بلند نشدم.
 .خشک شده بودم ...چون با دیدنمص  انگار یادم رفته بودا
یه کاری پیم اومده .:شرمنده دیگه..االخره همه نشستن که صداش رو شنیدمب

 شد.دیر  برم..ببخشید بود مجبور بودم
 مشغول تماشاش بودم. با بغضبابا مشغول تعارف با مهمونهاش بود و من 

 و صورتم غرق شده بودم و انگار تو این دنیا نبودم.ت
و نمیدونســتم...یا حداقلم خودم رو زده بودم قدر دلم براش تنگ شــده بود چ

 به اون راه.
 تو آغوش گرمم اما....این فقط یه رویای شیرین بود. برم وست داشتمد
سرش رو  میدونمن سم رو فوت کرد بیرون و  چقدر تو اون حال بودم که بابا نف

 چرخوند که....
 ه.می پر دارهفسم برید!...اشک چشمهام رو نیم زد و حس کردم پلک راستم ن
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ــکم زده بودب ــده بودیم...فقط  ابا هم خش ــم ش ــم تو چش خیره ام چون...چش
گاهم نفهم چیزیهنوز ...بود که....اخمی پیشــونیم رو خط از ن یده بودم 

 انداخت که قلب ریخت!
هاش تکون خوردل نگ زدم ب  بل چ به م ـــدای ...و من  عد ص ظه ب ند لح چ

 مبهوتم..
 ابا:این اینجا چکار میکنه؟ب
 گفت:هااا!؟کث کرد م
و همه ساکت  م کم همهمه ها خوابید...انگار خود به خود حرفها تموم شدنک

 شدن.
اال همه نگاه ها زوم شـــده بود روی ما و من تو دلم التماس کردم:این کارو ح

 نکن بابا!
 هو با صدای فریاد بابا،محکم چشمهامو بستم.ی
 ابا:فرررنوووش!!...این دختر اینجا چکار میکنه!؟؟ب
 چی شده؟ امان دوان دوان خوردش رو رسوند به سالن و گفت:چیهم

ستادمح سط ای ردم!...یه روحم که اون و ...خدایا،یه بار دیگه آبرو س میکردم م 
 ی این بار توی جم !ریزی!..منته

چه کاری داره ...اصـ  اینجا چی میخواد!؟ابا:پرسـیدم این چرا اینجاسـت؟..ب
 هاااان!؟

ــد اج موندهامان مثل بقیه هاج و وم .نیما ..بود که چی بگه!؟...نمیدونم چی ش
 ت رو از کجا اورد که اومد جلو.ااین دل و جر

 ..اجازه بدین...یما:دایی جان آروم باشیدن
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ست نیما:ب شت ادامه بده و زد زیر د سرجونابا نذا دارم میگم به چه ..ولم کن پ
..بعد تازه اجازه من ،اونم بدوناین دختر پاشــو گذاشــته تو این خونهت اجر

 خانوم میگن چی شده!؟
 م.هو یک قدم اومد جلو که نیما گرفتی
سا ببینم دختابا:ب ص  وای شما شدی اومدی..سفید ره ی چ  .تو با چه رویی پا 

 !!؟...انگار حرفهایی که بهت زدم یادت رفتهاینجا
گارز ـــده بود. بونم ان فل ش که..ق ما در  حرفی بزنم بخوام تکون نمیخورد  ا

 .عویم بغضم هر لحظه بیشتر می شد
گه توهین و تحقی  دیر و ترد شـــد از طرف بزرگترت،نزدیکترین فرادم بره؟...م

 بهت هم فراموش شدنیه؟
 همه اشون رو حفظم.ه بابا جون نه!...اص ..هیچکدومم یادم نرفته و ن
ــتی...آگ" ــووو بیرون..تو دیگه دختر من نیس ــووو...از خونه ی من گم ش ه رم ش

نه بهمی بالم ... حاال برای من برگه  کهه حرف من گوش نکردی و رفتی دن
که فقط آبروی من رو ب یاری!؟؟؟ بارداری ب مایم  که تو ی؟...برآز یه  کار

که  ی...اینم بدون که من دختر!!کردی،چیزیه که تو خواســتی...پس گردن بگیر
ص سرپیچی کنه،نمیخاز پدرش که   بروووه از این خونوااام.. حم رو میخواد 

 م برنگرد!"ه و هرگز
 ناهیتا اومد جلو:بابا جون این حرفا رو نزن..ببین..آ
 .ه..گفته بودم اینجا جایی ندار.بودمدختر..من حرفامو زده هیچی نگو  ابا:توب
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چیه..نکنه سخت میگذره؟...پشیمونی؟..اتیتی؟..بچم،مزه  یکه انداخت:هات
 پختی. خودتکن!..آشیه که 

 نالید:اردالن!امان م
ــورش به ابا:چیه خانوم؟ب ...میخوای ازش حمایت کنی؟...من که میدونم حض

 ه.ئگفته ی تو
که این حرفا رن مایی  ما:دایی این شــ مو میزنی؟..ی که جونتون برای شــ ایی 

 ؟دختراتون در میرفت
یه نوه سالم و اینا رو بگید؟...شما میدونید  اهک:دایی جان چ ور دلتون میادم

 ؟نسیبتون شده که خیلی ها آرزوش رو دارنخوشگل 
مان بغض کرده م گهگا ـــت می اردالن..تو چ ور میتونی پســم  فت:درس

 ..تو که همیشه میگفتی...؟بزنی
 !!!ابا عربده زد:بسههههب

 به هق هق افتاد...یهو حرف مامان ق   شد و 
شد شدما شد اینقدر متم خفه می شه...باورم نمی هنوزم این حرفها رو  و صمم با

 بزنه.
شد یاع...برای همین تو یه حرکت کیفم رو یگه از حد تحملم خارج  ده بود او

 و بلند شدم. چنگ زدم
 ...من نوه ای که از اون باشه رو نمیخوام.ابا:هه نوه...نه!ب
به طرف در میرم داد زدب ید دارم  تا د با  هها که داری میری ...:آره خوب تویی 

 .فهمیدی!؟؟.جایی نداری.تا زمانی که زن اونی اینجا کن..گوش 
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ــار میدادم*ب*ا االن لت ا امکه حرفی نزنم،بی احترامی نکنم... هام رو بهم فش
 دیگه طاقت نیوردم.

شتم ت سر اون؟...ند برگ ست میگینطرفم:زن اون؟..پ شما در ..من هنوز آره 
 زنشم،نویان هم پسره اونه.

شما ا جنون رفتم جلو:ولی مگه ب ستم؟..از  شما نی ستم؟...دختر  سر منی ن از پ
 ؟این هم میخواید بزنید زیر.خون منه و منم از خون شما..

 :آرههه!نفس نفس زنان گفت ابا زل زد تو چشمهام وب
ـوم!!...بب ـ ـ ـ ـ  پتکی تو سرم کوبیدهز زبونم،حس کردم "آره" اا شنیدن کلمه ـ

 ..!شد
 ..!شدمخشک ،ل بقیه تماشاچی های این فیلم تلخمان متوقی شد...منم مثز
 ..یعنی جدی گفت!؟...چه راحت گفتکردممی لرزونم نگاهم مردمکا ب

 یلیخ ساده اس اما شنیدنشون برای بقیه بعضی از حرفها خیلی"به زبون اوردن 
شه حرفسنگینه....ما آدمها  صلیمون رو میزنیم  هایهمی ش بعدو ا ی وخمیگیم 

ف که اون حر یدونیم  قدربه  هبود..ولی نم رو  قابلمونم طرف ظاهر الکی چ
 "میشکنه

 خندیدم و سرم رو تکون دادم...جالب بود. که یهو کردممیا غم و درد نگاهم ب
 ...فقط به مشک تت میخندی..!"ه جاهایی وقتی دیگه زورت نمیرسهی"
..خوبه...میدونستم...من میدونستم شما منو انداختی .بخند تلخی زدم:خوبهل

 دور...
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ــتم به جم  مامان و خاله ها ب ــاره کردم:و ا دس ولی اینا قبول ماهک و دخترا اش
 نمیکردن.

به طرف در رفتم..ینو گا کهفتم و ســری   یاط  یدم تو ح  .از در زدم بیرون و دو
 بلند شد. صدای همهمه

 ...دخترم وایسا..نیکی مامان؟امان:نیکیم
 نرو. ،:آجی صبر کنبا گریه ناهیتاآ
 وایسا تا منم باهات بیام.کی،اهک:نیم

 بازش کردم.ندادم و تند از خونه زدم بیرون...دویدم طرف ماشین و  یاهمیت
 .بل از اینکه ماهک بهم برسه پریدم توش و درها رو قفل کردمق
 اهک کوبید به شیشه:نیکی درو باز کن..تنها نرو..خواهم..م
 ا گازی که به ماشین دادم،حرف ماهک نصفه موند..!ب

 سر خودم بیارم.ه...حتما میخواست بیاد که نرم ب یی ه
عت اون کوچه نحس رو رد کردم و با همه ی حرص و ناراحتیم به ماشین ا سرب

 گاز دادم.
من تو حال خودم نبودم...فقط بغض گنده ای که گلوم رعتم خیلی باال بود و س

 رو حس میکردم.رو گرفته 
خودم رو خالی میکردم وگرنه فتادم تو جاده.....داشــتم خفه میشـــدم...باید ا

 میکردم. سکته
 ..!!کوبیدم روی فرمون و جیـــغ بلندی زدم!!...تند و تند و پشت سرمهو ی
 اد زدم:خدااااااا....کجایی که منو نمیبینی!؟؟..دلت برام نمیسوزهههه!؟؟د

 داد طوالنی زدم:آآآآآآآآآهههههههه....
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ــت...و من حس کردم با و محکم زدم زیر گریه ــکس ...باالخره بغض لعنتیم ش
 درمونده ام هم برای بارچندم شکست.اون،قلب 

س بودم...تنها بودم...چ  قدر بیچاره بودم...بی ک 
جاده رو که رد کردم..از اونجایی که وجود اشکهام چیزی رو نمیدیدم،یه گوشه 

 نگه داشتم.
 رمون رو تو دستهام فشردم و بلند بلند گریه کردم...ف
بد نت  به این زندگی...لع نت  نت...لع نت لع به ه ااد زدم:لع نت  ها...لع ین آدم

هایی حقم بود مه تن مه تحقیر حقم بود!؟؟..این ه که منو دچارش  تو!!..این ه
 ..حاال دارم تقاص چیو پس میدم!؟؟.کردی!؟؟

 من مقصر چی ام!؟؟؟...تقصیر من چی بود!؟؟؟...:گفتم لندب
 ؟؟!؟مم...اینکه به تو دل بستمه تو رو دووووست داشتممم!؟فریاد زدم:اینک

 میلرزید. بدنم از ناراحتییگه نفس نداشتم...همه ی د
سرم افتاد روی فرموش شد و  سوخت..ونه هام بی جون خم  انگار .ن..گلوم می

 پاره شده بود.
همین االن اون حرفهارو شــنیدم و داغم لی با این وجود هنوزم حس میکردم و

 تازه بود.
 جاری بودن. آروم تر شده بود ولی هنوزم اشکهام روی صورتمحاال صدام 

 ..ه...تو...توئه...بخاطر توئتو ه...تقصیرئکردم:همه اش تقصیره تو مزمهز
 حالم توی یک کلمه توصیی میشد...."داغون"...!

 که تقه ای به شیشه ماشین خورد. میدونم چقدر تو اون حال بودمن
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تند و گنگ سرم رو اوردم باال و اول به رو به رو نگاه کردم و بعد به شیشه سمت 
 راستم.

ــمهام رو ت ــح نمیدیدم...چش ــکم وای ــورت خیس از اش اریک بود و منم با ص
 باریک کردم.

با تیپ مشکی..همون ور داشتم نگاهم میکردم که با لبخند ن بود وه پسر جوی
 شیشه رو بده پایین"" ع مت داد

فشار دادم و شیشه اومد  ه خودم اومدم و دکمه روی دسته در سمت خودم روب
 پایین.

ــر قد بلندهم ب ــکی که داده  نگاه کردم...یه پس ــونه بود با موهای مش چهار ش
 .چشمهای مشکی نافذبا  بودشون باال

ونم دیدم ابه خودم تشــر زدم که ...نبود که دارم تجزیه تحلیلم میکنمواســم ح
 نگاه محوش به چشمهام بود.زوم شده روی من..حرف نمیزد و 

شیدمن ست ک صورتم د شکهام رو پای کنم که انگار اون هم به  اخوداگاه به  تا ا
 خودش اومد.

 ببخشید س م.رفه ای کرد و گفت:س
 ب زدم:س م.ل
 فت:شما حالتون خوبه!؟گ
 تعجب نگاهم کردم:بله..چ ور!؟م
هتون ..اومدم ب.،گفتم خ رناکهنبودی هکنار جاده نگه داشت بخند نمکی زد:آخهل
 .گم که دیدم سرتون رو گذاشتین روی..ب

 مم نه..نه چیزه..من خوبم.م:او گفتم پریدم وسط حرفم
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 .شب بخیراشین رو روشن کردم و نگاهم کردم:ممنون از هشدارتون...م
ون هم  که انگار از رفتار من تعجب کرده بود و انتظار نداشـــت صــحبتمون ا

 اینقدر زود تموم بشه،آروم خودش رو داد عقب.
 و گفت:شب شماهم بخیر. است ایستاد و دستم رو از روی در برداشتر
ــیت ــری  به ماش ــم رو مثل آه دادم بیرون..گاز دادم نا این رو گفت،س ر و د .نفس

 سکوت سنگینی به طرف خونه روندم.
 .خوشایند یم...ولی نه از روی آرامشروم بودحاال آ

 .پیاده شدم و با قدم های بی جونی به طرف خونه رفتم.لوی در نگه داشتم..ج
 کردم..چشم گردوندم تا عزیز رو ببینم ولی پیداش نکردم. ر هال رو بازد
 ی که نویان بود...دلم براش تنگ شده بود.اه افتادم به طرف اتاقر

 لشه و*غ*درش رو که باز کردم،دیدم عزیز نشسته روی زمین و نویان هم تو ب
 .هن و الالیی خوندنمشغول تکون داد

 ه ام شد.ی صدا رفتم جلو و کنارش نشستم که یهو متوجب
روح میری میای؟...یه صدایی  لهحضرت عباس!...دختر چرا مثزیز:واااای یا ع

هرتری نشم   حداقل.بده که من این ور ز 
 س م..ببخشید..بخند شلی بهم زدم:ل

 ...کی اومدی؟زیز:س مع
 و گفتم:همین االن. رو ازش گرفتم ویان رو که گیس خواب بودن

 زیز:مهمونی چ ور بود؟ع
 داشت نویان رو نوازش میکرد متوقی شد.نگشتی که ا
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ی بگم؟....بگم عالی بود؟....برام ســنگ تموم گذاشــتن و از خجالتم در چ
 اومدن؟

 زل زدم به نویان:بد نبود.
 زخرف ترین حرفی که تا االن زدم همین بود!م
 فتم که عزیز رایی و بیخیال بشه ولی انگار نشد..!گ

 خودش. ونه ام رو گرفت و سرم رو چرخوند طرفچ
 !زیز:بازم که سعی کردی سرمو شیره بمالی بچهع
 روم خندید:حرف بزن ببینم...دقیقا چی شد که باز صورتت رو غم پوشونده؟آ
چونه ام تو دست عزیز لرزید و چشمهام رو وباره یه بغض دیگه متولد شد....د

 دادم باال.
 هم نگاه کردم که برق اشک رو هم دید.ب
عزیز...تو هم خواســتی برم که دوباره خردم  مزمه کردم:یه شــکســت دیگهز

 کنن!؟
زیز چند لحظه نگاهم کرد...چشمهای بی قرارش روی صورتم چر  خوردن ع

 لم.*غ*که در آخر....یهو کشیده شدم تو ب
یت زیزع نت برم...خودتو ات ـــه،درســتم :دخترکم...قربو ـــت میش نکن..درس

 میشه. نشد...تموم
منم هول دادم.روم آروم اشکهام راه باز کردن...خوآ  دمو تو آغوش گرم و ا 

ین  ی پا فارو زد...از مویـــ  اش  باره همون حر یز..دو گفتم:عز با عجز 
..هنوزم سر اون تصمیمشه...منو نمیخواد...تو روی خودم گفت،راحت نیومده

 گفت....نه منو...نه نویان رو از خودش نمیدونه.
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ــرت عع ــربه به کمرم زد:فدای س ــوزی چند تا ی مرم...تو دختر زیز با آه پر س
ست میمونم...خودم هواتو دارم.  ..دلت نترسه...باشه مادر؟منی..خودم همه ک 

یه خودم رو ب یان رو با گر جدا کردم...صــورت نو یدم و *و*ازش  ســ
 گفتم:نمیدونم چ ور دلم اومد به فرشته ی پاکم اینو بگه.

 وام.نمیخ:بهم گفت من نوه ای که از خون اون باشه رو گفتمٍگله رو به عزیز ا ب
 ی کرده.*ن*گچه  معصوم مگه این طفله هق هق افتادم:ب

 .دروغه:دروغ میگه مادر!...زیز با لبخند غم آلودی سرم رو نوازش کردع
ب دهنم رو قورت دادم و سوال نگاهم کردم که دوباره لبخندش رو به صورتم آ

 پاشید.
ــم...رگ خریت مردونه اشع ــناس ــد توهیزیز:من دومادم رو خوب میش ن )قص

ثال زنونه اس!( یه نوع م ته...ندارم، باال بباد کرده،برای همین این ور گف ره اون 
نی ن باش یه روز میاد که با پشیموئان نوه اش..م مپایین بیاد...تو دختری و نوی

 تا این دوری کردن ها رو جبران کنه. و گریه تو رو به آغوش میکشه
ــت روی لبم.. ــس ــه تو دلم گفتم:بپوزخند محوی نش ولی ممکنه اون روز ا غص

 شه!اخیلی دیر ب
و سرم به قفسه سینه اش تکیه داد و صدای زمزمه  *و*سیدبزیز پیشونیم رو ع

 اش رو شنیدم.
ــون رو پس میدن...اون هم باید  یه روزیهمه ...زیز:و اما اونع تقاص کارهاش

 !جواب پس بده به تو
*** 



 65 بعد از تو

ته خس وارد شده بودخاطر گریه زیاد چشمهام سوز میزد و فشار روحی که بهم ب
 بودم.
 راز شدم.کمکم توی تخت دقرصم رو به خوردم داد و با عزیز 

 م حس میکردم.ا زمانی که به خواب برم،نوازش دستم رو توی موهاو ت
*** 
 زدم رو ترمز. لوی در فلزی بزرگ باغج
 اشین و خاموش کردم و پیاده شدم.م
 و حاجی نمایان شد. چند لحظه منتظر موندم تا در باز شدنگ رو زدم...ز

 اج حیدر:س م دخترم..خوش اومدی.ح
 س م حاج حیدر..خسته نباشی.بخندی زدم و داخل شدم:ل

 اج حیدر:درمونده نباشی بابا.ح
 فتم:کارا خوب پیم میره؟گ

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

 تکون دادم:عالیه.رمو س
یدر رو دیدم..درســـت میگلوتر ج حاج ح ته ی  به جرعت فتکه رفتم،گف ..

 میتونستم بگم مثل بهشت شده بود.
 هم باشی،با دیدن این همه گل رنگارنگ دلت باز میشه. اقعا اگر خیلی داغونو

 داشتم یه دور آب بهشون میدادم که اومدی.اج حیدر کنارم ایستاد:ح
 ..پس این با من...خب:هووووم.گاهم کردمن

 که باهم خندیدیم. شمکی زدمچ



wWw.Roman4u.iR  66 

 

 ند گفتم:شما برو به کارات برس حاج بابا.ر آب و بلدویدم طرف شی
 .اج حیدر:قربون تو گل دخترح

ــت رویا ــس بهم میگفت از روی محبت لبم...اون  ز حرفم لبخند عمیقی نش
 .دخترم

ــدم. ــتم منم از اینکه بهم میگفتم حاج بابا غرق لذت میش و خب اون ..راس
 شت.هم مخالفتی ندا

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

سخت ترین دوره ی زندگیم  ریح بخوامص شد گفت  بگم،تو این چند ماه که می
 بابای خودم هوام رو داشت.بود حاج حیدر بیشتر از 

هر وقت می اومد اینجا ما...هم نمی زدیم باهم ا دیدمم..زیاد حرفیاد نمی ز
با  که.با چند جمله کوتاهم ..با لبخندش.تا ســری به گلها بزنم،با نگاهم

دا میشدن کلی حس خوب بهم تزریق میکرد.  مهربونی ا 
شت و من ح شب و اون مهمونی کذایی میگذ شنبه   فقطدود یک هفته از پنج

 ه چرا رفتم..!خودم رو لعنت میکردم ک
میخواســتم یه شــانس دوباره به خودم بدم که به بدترین نحو ممکن ازم گرفته 

 شد.
 فتنم اشتباه بود اما خب...کاری بود که کرده بودم.ر
 ی فهمیدم که ق عا دیگه جایی بینشون ندارم.ین ورا
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تو خونه موندم تا شـــاید یکم خودم رو آروم و این یه هفته م ب هم نرفتم...ت
 کنم.

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

 ما خب باالخره امروز در قفسم رو باز کردم و اومدم اینجا.ا
 .افی بود...بهرحال زندگی بود...باید ادامه میدادم..راهی نداشتمک

 چنگ میزدم تا بلند شم.به هرچی که میتونستم هربار که زمین میخوردم،بازم 
 ب  سرخورده تر بودم اما حاال....بخاطر نویان کنار نمیکشیدم.ق
شب شدم تا لگد شون آب میدادم تا اوناهم .ون نکنما دقت از بین گلها رد می .به

 .نفسی بگیرن و شاداب بشن
می ل مورد ع قه ام بود که قب ....اون برام گگل رز ســر ،س خوبی بود...ح

 اورد!
دا خم میشدا کلب" بردن  ت:گل برای گلرو به روم و با لبخند شی ونم میگف ی ا 

 ما فقط با ایناس که میتونم بهت بگم چقدر زیبایی.ارزش نداره ا
میخندیدم و گلها رو با عشــق که این نگاه هاش هوش از ســرم برده بود  من و

 همراه با دستم میگرفتم"
 که... بودم،سرم رو تکون دادماحمق  ی کهفکر کردن به دورانا تاسی از ب
 اهک:حاال دیگه خودت رو از من قایم میکنی آره!؟م

 !؟سرم رو دادم باال و نگاهم کردم...اینجا چکار میکردتعجب  تند و با
رخیدی منو دیدی آره؟اهک:ها چیه؟...م  گ 
 تو اینجا چکار میکنی؟ا چشمهای درشت شده گفتم:ب
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 آستین های مانتوش رو داد باال و گفت:اومدم اینجا تا اهک با حرصم
 شم!ک  داد زد:تو رو ب  

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

 کبودم میکرد. گه میگرفتم با نشگون هاشا
 پا نذار!! ور که می دویدم جیغ زدم:روی گلهام مونه
 ؟!؟تی منو جا گذاشتی هاابه چه جر...!!سرتاون  هک:ای گلهات بخوره توام
 لند گفتم:خب میخواستم تنها باشم!ب
 هردومون نفس نفس میزدیم..که از پشت گرفتم.. دم از روی پله بپرماوم و

 کفم دوزی لهت کنم!ه عین یه ت..هان؟...حقه من به تو چی بگمآخماهک:
 .گفتم که نیاز بود تنها باشم.کن ببینم.ولم دم زیر دستم:ز
 .االخره بیخیال شد و مانتوم رو ول کردب

 بشین..من برم یه چیزی بیارم بخوریم.فتم:گنفسم که جا اومد 
 .خوشحال شدماز دیدنم راستم رو بگم تند ازش دور شدم... و
 .نمیذاشت و اص  تنهام اهک خیلی با معرفت بودم

 عوض میکرد و بهم می فهموند که کنارمه. حالم روا شوخی هاش همیشه ب
ــت ند دقیقه بعد کنار همچ ــس ــکو نش ــای  ه بودیم و درحالروی س منظره تماش

 میوه مزه مزه میکردیم.،آبگلهای رو به رومون
 اهک:عزیز فهمید؟م
 سر تکون دادم. ی حرفب
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ــتم...فکر میکردم که حداقل تو جم  م فامیل این کارو اهک:انتظارش رو نداش
 نمیکنه.

 یدادم.بم رو کس کردم و شونه ای باال انداختم:ولی من احتمالم رو مل
اشــت....قیافه اش داد ماهک:ولی نمیدونی بعد از رفتن تو بابات چه حالی د

 منمیدون...که خون گریه میکردنمادرت و آناهیتا ه...میزد که ناراحت و بی قرار
رد  .ا دارناین چه غرور مسخره ایه که م 

تم اون از دس.باورم نمیشه که بابا ناراحت باشه..من .بیخیال..سخره خندیدم:م
 شکارتر از این حرفاس.

..بابا بهشون اجازه از این ناراحتم که از مامان و آنا دور شدم. فقطهی کشیدم:آ
ه بنمیده حتی باهام تماس بگیرن...فقط مامانه که چند وقت یه بار قایمکی 

 دیدنم میاد که دیگه اونم غیرممکن شد.
شاید چون دمی اومبهم نناراحتی نگاهم کردم.....تلخی زداهک لبخند م ...

 همیشه شاد و سرحال می دیدمم.
 ه...تقصیر خودم بود...حرفهای ناراحت کننده زدم.ا  

 نگیر که بهت نمیاد. :جم  کن خودتو...فاز سنگینماهک یهو زدم به
 ندش گرفت:بی شعور!خ
 ...و بعدشد نده کوتاهی کردم...چند لحظه سکوت خ
با کلی حرف و درد و  ...ملت بیچاره؟م ب این چند روز نیومدیاهک:چرا م

شون من مجبور بودم هربار به یه دلیل  دل می اومدن و منتظرت می موندن و رد
 کنم برن.

 رم رو انداختم پایین و نفسم رو دادم بیرون.س
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ون ه میگی داغاز اون آدمهایی ک خودمبنظر میاد ...نمیتونســتم بیامروم گفتم:آ
 ترم.

به قصـــد دلداری دســتم رو گذاشـــت روی شــونه ام ولی هیچی م اهک 
 نمیدونست چی بگه،یا چ ور زندگیه منو توصیی کنه!نگفت...اون بیچاره هم 

 بحث رو عوض کردم:چ ور اینجا رو پیدا کردی؟
 ..منم آدرس رو ازش گرفتم..نجاخونه اتون،عزیز گفت اومدی ای اهک:رفتمم
ــته...چون ماهک هم آدرس برویی ا   ــرم رو تکون دادم...درس باال انداختم و س

 د نبود.اینجا رو بل
شده بود مخفی گاه و پناه .در واق  هیچکس اینجا رو بلد نبود ..برای همین هم 

 .گاهه من
شتم  ه گل رو اگه کنار بذاریم،یه دلیلهع قه ام ب ساختن اینجا دا دیگه ای که از 

 به اینجا فرار کنم تا آروم بشم. ه دنیا خسته شدماین بود که هر وقت از هم
 اهک:نیکی؟م
 حو به صحنه رو به روم گفتم:هوووم!؟م
ــک تت زیادهم ــو!..یعنی..میدونم که مش ،اما نذار اهک:هیچ وقت غمگین نش

 مغلوبت کنن..اینو بدون که تو مقصر نیستی..تو فقط دل بستی.
 خیره..سرمو چرخوندم طرفم و نگاهم کردم...خیره 

ی که عقلم قد میده و به کارهام فکر تا جایی گفتم:میدونم!...ا صـــدای آرومب
ــماجت برای ازدواج باهاش خ ایی نکردم...فقطمن میکنم،  چون بابا..یکم س

 ..همه چیز....پس همه چیز تقصیره اونه!.مخالی بود
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ستم نیکی...ماهم نمیدونیم که چرا این م اهک با من من گفت:خب...ما...را
 کارو کرده...اون بی هیچ حرفی غیب شد..شاید اونم دلیلی داشته؟

 !کشیدم:این حرفت داره عصبیم میکنه فس عمیقین
سوز شمهاش:اینو خوب بدون ماهک...فقط آدم های بزدل و تر ان  ل زدم تو چ

 کنار میکشن!هیچ حرفی  بی که
مد...مهمم گار حرفم نمی او گاهم کرد...ان هک میخ ن ر و این فکهم نبود.. ا

رد بود!نظر من بود  ...و از نظر من اون فقط یه نام 
 ..باهام میای؟دم و گفتم:من میرم خونهمانتوم رو تکوناز جام بلند شدم..

 و بلند شد. با یه تکون خفیی به خودش اومد هم ماهک
کلی کار دارم..فقط گفتم بیام یه سری بهت بزنم...کم کم داره نه...اهک:اوم..م

 میشه. غروب
 میرسونمت.:باشه...پس گفتم

 راه افتادیم.اهک سری تکون داد و م
 بپرسم عصبی نمیشی؟اشین که نشستیم گفت:نیک یه سوال و مت
 ..سوال تو هم روش.مزیاد شنید حرفدادم و گفتم:من که از گ
هاشــو م ندون هک د خه راج  ا فت:آ بامزه ای گ لت  حا با  ـــار داد و  بهم فش

 به...اونه...یعنی خونواده اش.
بروهام...دســت خودم نبود...هرچی که ن اخوداگاه اخم ظریفی نشــســت بین ا 

 به اون میشد منو اتیت میکرد. مربوط
با این وجود بیشــتر از این ماهک رو نرنجوندم...دلم نم با بد اما  یخواســـت 

 اخ قی هام ازم دور بشه.
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 فتم:بپرس..راحت باش.گ
خب..م هک: که ا قل خونواده اش برام ســـوال بود  حدا یداشــون چرا  پ

 ..یعنی ازت خبری نمیگیرن!؟.نیست!
 نده رو عوض کردم:چرا..هست.د
 تعجب و بلند گفت:هست!؟؟م

 عزیز.ر تکون دادم:آره...البته از طریق س
سرشون چ ور میتونن تو ن شرافت مندانه پ گاهم کردم:بنظرت بعد از اون کار 

 روم نگاه کنن؟
روی خوش بهشــون نشــون  ونه ای باال انداختم:هرچند بعد از اون من دیگهشــ

 ...ندادم...دست خودمم نبود..چون تو حال خودم نبودم و
 بودی!...خدا فقط به من رحم کرد!اهک:سنگ شده م
 .ینو که گفت دوتایی خندیدیما

ـــد آروم گفتم: که تموم ش ندم  هاشــون خ با های یواشــکی عزیز رو  ماس  ت
ــحال خودم و بچه تو دوران بارداریم میفهمیدم که میفهمم...  ،حتینرو میپرس

جم  و جورش میکنه..منم به هم که ســر میرســم،عزیز ســری   وقتی..االن هم
 روش نمیارم.

 اهک:ولی یه مویوع دیگه هم هست...یه وقت نویان رو...ازت نگیرن!م
مه هســتیم رو  نه جرعتم رو...من ه نه حقم رو دارن  محکم گفتم:عمرا...

 .ندیدنمدست کسی نمیدم...اونا هنوز از نزدیک هم 
 اهک:واااوو..جدی میگی؟م
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 لوی در خونه اشون زدم رو ترمز:بله خانوم!ج
 این ور اهک لبخند مهربون و گنده ای زد:من دقیقا اینو میخواســتم...همیشــهم

 محکم باش.
 ا لبخند تاییدش کردم و تو دلم گفتم:من بخاطر پسرم هرکاری میکنم.ب
 تم دور شد.اهک:خب دیگه من برم...ممنون که رسوندیم،راهم
 فتم:ما این حرفا رو باهم نداریم..برو ببینم.گ
 من نویان رو یه ماچ آب دار بکن...خداحافظ. اهک:اوکی..از طرفم

 ....پیاده شد.رمو تکون دادم و جوابم رو دادمس
گاز دادمدســتی برا به ماشــین  با ش تکون دادم و  به طرف خونه  و  ســرعت 

 .....روندم
 .عزیزه خونه...کجایی؟...من اومدمار هال رو باز کردم:س م د
تاق و باز  به طرف ا های  که چشــم باالی ســرش  یان پرواز کردم....رفتم  نو

 خوشگلم رو دیدم.
 ؟فتم:س م گل پسر من...بیداری عشق مامانگعشق  با م شد روش وخ
 سیدمم:آ  قربونم برم.*و*حکم بم

 لم کردم که صدای عزیز رو شنیدم:س م دخترم..دیر کردی.*غ*ب
شتم طرفم:س شغول ری  برگ شرمنده ماهک اومد باغ و م س م عزیزجونم...

 حرف زدن شدیم که زمان از دستم در رفت.
 عزیز:هاااا اومد پیشت پس.

 ق ردم رو زده بود!ثیه منب  موا شی نت گفتم:بله دیگه...از ب
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صرار کردع شت دختر،خب خیلی ا ستم  زیز غم غم خندید:خدا نک منم نتون
 ببینم حال گلهات خوبه؟بگو نگم....

رورشون س م میرسونن.ب  ه طرفم رفتم:بله چه جورم...به س 
 سیدم.*و*گونه اش رو ب و
 آرزومه همیشه اینقدر سرحال و خندون باشی....میرم غذا رو گرم کنم.زیز:ع
 .منم یه دوش میگیرم و میامباشه..پس ا آرامم لحظه ایم گفتم:ب

خودم رو فحم دادم که  بعد اش رفتم وزیز رفت و من تو دلم قربون صــدقه ع
 غصه هام اون رو هم ناراحت میکنم.چرا با 

ستم و ترگل ن ش سری  به حمام رفتم...البته اول نویان رو  سم رو فوت کردم و  ف
 ورگلم کردم و بعد خودم دوش گرفتم.

 و رفتم تو آشپزخونه. ویان رو شیر دادم و خوابوندمن
 میز رو چیدم و مشغول شدیم. سری  ودم جلوی دست عزیزخ
 زیز:ای بابا این قرص ها هم که دارن ته میکشن.ع
 م کردم...عزیز فشار داشت و قرص مصرف میکرد.گاهن

 .فتم:فردا برات میگیرم عزیزگ
ه بچ بهتو هم موندی که به من برســی یا واال .زیز:دســتت درد نکنه دخترم..ع

 ات.
حرفای خودت رو بهت ســتم و گذاشــتم روی دســتم:فکر کنم االن باید د

مدمی ید بگم تو برای نعمتی،ه با ..این .اصــ  رحمتی؟.برگردونم عزیز...
 حرفارو نزن.
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ــه دختر جون...غذاتو بخور یکم ع ــتم:باش ــربه آروم زد روی دس زیز چند تا ی
 ق بشی!چا
 شمهام گشاد شد:عه عزیز!!..چاق؟چ
 .یاینقده دوس دارم تو رو گرد و قلمبه ببینم که نمیدونزیز:بله که چاق...ع
شی ون .ینو گفت و غم غم خندید که خودمم به خنده افتادما ود بشده ..چه 

 .ما هعزیز
 که گوشیم زنگ خورد. شق برنجی فرو بردم تو دهنمسری تکون دادم و قا

 زیز:خیر باشه.ع
چشمهام درشت یهو از روی صندلی بلند شدم و به گوشیم نگاهی انداختم....

 شد!
ل بود گ  کهآی نگ زده!؟...اون  طه با عزیز ....چرا بهم ز با کار ،در ارت با من چ

 داره!؟
ه...تردید چقدر بده.ج  واب بدم!؟...نه...نمیخواستم..ولی...ا 
شت نیکی...جواب بدهع  .زیز:گوشی خودش رو ک 
سمتن شدم،تلفن قرمز رو به  سم رو فوت کردم بیرون...آروم که  بز س تلفن ف

 کشیدم.
 وشی رو گذاشتم روی گوشم..گ
 .الویگل:آ

 م.ده بوکوت!....نمیدونستم چی بگم...خیلی وقت بود که باهاش حرف نزدس
 .س م نیکییگل:آ
 ازم سکوت...ب
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 جوابم رو نمیدی؟یگل:آ
 شمهامو روی هم گذاشتم...چاره ای نبود.چ

 .ا صدای آرومی گفتم:س مب
 شحال شد...صداش انگار خو

 س م عزیزم...خوبی نیکی جان؟یگل:آ
 فتم:ممنون.گ
شده یگل:آ ست نداری باهام حرف بزنی اما...اما دلم تنگ  میدونم..میدونم دو

 ...مامان هم همین ور.بود و
 متقاب  بگم منم بخوام حســی نداشــتم که..منم چیزی نگفتم..اکت شــد..ســ

 همین ور.
 پسرت به دنیا اومد...نویان،درسته؟یگل:آ

 یدونم که میدونی،پس الزم نیست بپرسی.گفتم:مبا مکث 
صدام ی سنگین که بینم حس کردم اکو داد!...و بعد یاونور خط هو  سکوت  ه 

 نفس نفس میزنه!داره یکی 
 ..خب راستم...چیزه عه...نه نه!...من:هول کرده گفت یگلآ
 ریدم وسط حرفم:صدای من داره پخم میشه آیگل!؟پ

ست بود...زده اما من فهمیدم وابی نداد...ج سم در شده...حد ضا دور  از اون ف
 بود روی بلند گو.

 پیششه.ه روش نیوردم...مهم نبود...حتما فروغ خانوم ب
 ...دلم تنگ شده بود خواهری.یگل:خیلی وقته که اسمم رو از زبونت نشنیدمآ
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به یاد گذشــته افتادم...راســت اخواســته لبخند کمرنگی نشــســت روی لبم...ن
 زن داداش و....بودیم نه  مثل خواهر هم میگفت...ما برای

 از اون اتفاقا همه چیز بهم خورد و....ما بعد ا
 یگل:نیکی؟آ
 لبخندم جم  شد.ناخوداگاه ا صداش به خودم اومدم و ب

 فتم:بله.گ
احمت اتیت میشی،مزون میدونستیم تو با دیدنمون یگل:حقیقتم اینه که ما چآ

 ترو از عزیز هامیگی،ما خبر .من درکت میکنم نیکی...تو درســتنشــدیم..
 ...گرفتیم اما...اما حاال.می

 گفتم:چی میخوای بگی آیگل؟
 ..هم تو رو...هم نویان رو..یگل:مامان میخواد ببینتتآ
شنیدن حرفم قلبم محکم کوبید و تنم یخ ب ست.اخم غلیظی ن..زد!!ا  بین  ش

بروهام.  ا 
 ه زخم دیگه؟نکنه یرای چی ببینتم؟....نکنه میخواد ازم بگیرنم؟..ب

 .راحتیه....نه نه...هرگز.....مگه به همین همچین اجازه ای بدم مرا..ععمرا.
 نمیذارم که...من .آیگل وپیدم بهم:برای چی؟..ت
نه نه فکر بد نکن نیکی...فقط میخواد نوه اش رو :تند وســط حرفم گفت یگلآ

نه و  و افتاده رو خوب میشــناســی..میدونی که چقدر ...تو خودت مامانببی
نه فقط ئیه زن آروم بود...م م ماس،اون از اول دلمرده کاری نمیک باش  ن 

 میخواد نویان رو بعد از مدت ها انتظار ببینه.
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ستم چکار س شده بود...نمیدون صبانیت تند  سهام از ع اکت گوش دادم...نف
 کنم...قبول کنم یا نه...سردرگم بودم.

از  بده نیکی...بعد حق آیگل از فرصــت اســتفاده کرد و گفت:فقط یکم بهم
شد... سرش اومد و چقدر تنها   احاال تنهفوت بابا خودت هم دیدی که چی به 

 ....این دل خوشی رو ازش نگیردل خوشیم شده نویان
مه داد:آ مانروم تر ادا ما یان برای  یده... نو نه ی ام که برای یه روز یدونیم  م

 .مامان بکنما این ل ی رو در حق داشتنم حقی نداریم..شرمنده اتیم،ا
گه داشــتم... ا ک فگی ســرمو تکون دادمب باال ن هام رو روی هم و  پلک

 گذاشتم....خدایااااا...
 میای؟یگل:آ

 جول گفتم:نمیدونم نمیدونم...اگه تونستم..ع
 ....ما منتظرت هستیممرسی مرسی نیکی:واااای..هو با شادی گفتی
 خب"ی رد کردم و خداحافظی کردیم.یر لب"خیلی ز
تم ن ـــ نی راســـت شــس ع ی تم.... فرو رف کر  ف به  بل و  م ته ی  ـــ روی دس

 ،وگرنه....میگفت؟....امیدوارم نقشه ای نداشته باشن
 ؟...کی بودزیز:چی شده دخترم؟ع
 ا صداش به خودم اومدم و نگاهم کردم.ب

 آروم یک کلمه گفتم:آیگل.
 ...اون که با من...ه؟زد زیز:چی!؟...آیگل؟...چرا بهت زنگع
 مید داره لو میده...خندم گرفته بود اما نخندیدم.هو ساکت شد....فهی
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که گ ـــده بود  طه...منم این برام ســوال ش با ما در ارت با شــ که  یدونم  فتم:م
 گفت....فروغ خانوم،میخواد نویان رو...ببینه.

بی حرف...انگار دنبال جمله ی مناســبی بود...کاش بتونه ...زیز زل زد بهمع
 چی درسته چی غلط. کمکم کنه...چون خودم نمیدونستم

یریع گ ب یم  م ید تصـــ با تو  برم... نت  بو قر گم  ب یز:چی  چه ی  چون،ز ب
عه که تو یا این مادربزرگم ببینتم.. بذاری  که بری و  هاتو بکن،این ا ت...فکر

 میتونی خودت و بچه ات رو مخفی کنی.
 ه آشپزخونه....آه سردی کشیدم.ین رو گفت و برگشت با

 دم و با قدم های سنگین به اتاق رفتم.غذا رو ول کرالم گرفته شده بود...ح
 .حاال باید چکار کنم؟ودمو انداختم روی تخت...خ

 .گه نرم عذاب وجدان خفه ام میکنهرم؟....نرم؟....اب
 جمله ی آیگل تو تهنم تکرار میشد و اعصابم رو بهم میریخت.

فقط یکم بهم حق بده نیکی...بعد از فوت بابا خودت هم دیدی که چی به "
ا دل خوشــیم شــده نویان...این دل اومد و چقدر تنها شــد...حاال تنهســرش 

 خوشی رو ازش نگیر"
شاد با دیدنم حالم اید حق داشتش ....حق داشت که نوه اش رو ببینه...که 

 بهتر شه.
روغ خانوم رو میشــناختم...اصــ  زن بدجنســی نبود...برعکس آروم بود و ف

 بودن. ههاش غمگین شده چند وقت آخر لبخندداشت...کهمیشه لبخند 
باردارم فوت نویان رو فهمیدم  زمانی کهدقیقا بود.... ون شـوهرش فوت کردهچ

 کرد.
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خای ه مد ســر  ـــاه پســرش نبودش...حتی نیو ه...حتی اون موق  هم ش
  پدرش....خیلی بد بود که بچه ات اینقدر.....اینقدر...

 نداشتم...چون اون آخرش بود. موووف...چیزی برای توصیفه
تر تن کنارشون بودم...البته بیشتا زمانی که برای جمشید خان مراسم میگرفن م

 کنار فروغ خانوم،چون بهم نیاز داشت.
ــتما ــی رو نداش که کنار  ما بعد از اون انگار به خودم اومدم...چون خودمم کس

 یا....آه چه میدونم. تسکینم بدهخودم باشه...
 ور کردم و شروع کردم.عزیز جونجا بود که یه خونه برای خودم وز اا
 همه چیز انگار زنده شد.زدن با آیگل،انگار  لی حاال.....با حرفو
شکنمم شحالی وقتی که...اون هم یه بزرگتر ن آدمی نبودم که دل ب م بدونم خو

 تو دستهای منه.
 .وووف..سرم داشت میترکید....حرفها و کارها تو سرم چر  میخوردنا
 هتر بود بخوابم...ب

*** 
 .نگه داشتم خونه اشون لوی درج

 ه در خونه زل زدم و فرمون رو تو دستهام فشردم.ب
 ..یعنیمه ی وجودم رو ای راب گرفته بود...اما صورتم این رو نشون نمیداد.ه

 نمیذاشتم که نشون بده.
 اید تنها خوبیم این بود...ش
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صبح تا االن فقط با خودم کلنجار رفتم  5:20ساعت  بعد از ظهر بود و من از 
 که بیام یا نه.

ــی کنم...و خب..ا خودم درگیر بودم که ب ــی نبود،اما .خودم رو رای عقلم رای
 قلبم اجازه نمیداد.

 ون صورت فروغ خانوم جلوی چشمهام نقم می بست.چ
 افیه نیکی...انجامم بده و برو تا آسوده بشی.ک

 ز ماشین پیاده شدم.و ا مسلط شدم ند تا نفس عمیق کشیدم...به خودمچ
رش خوابونده بودم،از روی ه تو ک  ک رو انداختم روی شونه ام و نویان رو یفمک ی  ر 

 صندلی برداشتم.
ا ب وی ییبزرگ و  به طرف خونه رفتم....یه خونه ر ماشــین رو قفل کردم ود

 نمای سفید مشکی.
صـــدای آیگل تو گوشــم زنگ آیفون رو زدم و منتظر موندم...چند لحظه بعد 

 پیچید.
 نیکی...باالخره اومدی.آیگل:وااااای 

 و وارد حیاط شدم. دکمه رو زد!....بی حرف در رو هول دادم و
مین اقیه زخاکی بود تا در ورودی خونه...فقط این،چون بقیقا جلوی پام یه راه د

 چمن و سبزه بود.
ار صره کرده بود...و چون بهباغ بود و اطرافم رو درخت محاشبیه حیاط بیشتر 

 ر بودن.بود زیبایی هاش بیشت
جا ا های قشــنگی از این خاطره  گاه کنم، ته ن گذشــ مت خوب  به قســ گه 

 داشتم....مهمونی...خلوت های دو نفره..!
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 .خم تند تند سرم رو تکون دادم تا این فکرهای مسخره برن پی کارشوناا ب
با یه لبخند بزرگ و چشمهای برق افتاده اش ورودی که رسیدم،آیگل  لوی درج

 مقابلم ایستاد.
 مدی.عزیزم..خوش اوس م لم کرد:وای *غ*و ب جلو اومد سری 

 شدم که چشمم خورد که نویان. بخند نیم بندی زدم و ازش جدال
 م شد و با توق گفت:وااای عمه قربونم بره..چه خوشگلی تو.خ

 زم گرفتم:بده به من دستت خسته شد...الهی فداش بشم.ا
 فشهام رو در اوردم و و رفتم داخل..ک

 هیچکس نیست.آیگل:بیا..بیا بشین اینجا..راحت باش چون طبق معمول 
ــتم روی  ،دنبالی حرف همون ور که اطراف رو دید میزدمب ــس آیگل رفتم و نش

 مبل.
 ونه تو سکوت مرگ باری فرو رفته بود!...یه سکوت سنگین.خ
که برای جمشــید خان بود و یه  یه قاب عکس جززیادی حس نمیشــد، غییرت

 !دیده میشد.. ربان سیاه گوشه اش
 یگل:با وجود بداخ قی ها و سختگیری هاش،تکیه گاه بود.آ
ست میگفتب صداش به خودم اومدم....در شید خان یه م  ا  شک...جم  و رد خ

 .بود جدی
صام سفید و ع سر یه عقاب بود، یوهای تقریبا  سته اش  لی خیقهوه ایم که د

 .اش میکردپر جذبه 
 حس ترس می اومد سراغت. ناخوداگاه با دیدن و شنیدن صداش جوری که
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 همین خونه بود....تو یچ وقت اولین باری که دیدمم رو فراموش نمیکنمه
ــتم من ازش ن ــیدم.راس قط جلوش مودب بودم و اون کمی بد اخ قی .ف.ترس

 رو داد. کرد و در آخر اجازه وصلت
شهه ضور خودم  می سرم یه عروس در ح  الیقیه خونواده از میگفت من برای پ

 .میخواستم
لداری  خانواده پو جارت فرش و  نبودخودشــون  طریق راه عفران از زو ت

 اشتن.)کشتی(دآبی
 معروفیت بود.پول و ،میدونم...شاید منظورش از خونواده الیقن
ــاده م ــناس س ــص قلب و عروق بود اما خودم یه روانش ن با اینکه پدرم متخص

 وافقت کرد.نمیدونم چی شد که با من م بودم و
دوم اعتقادی  به گزینهکه ...هرچند .یا قلب پســرش اید بخاطر همســرششــ

 نداشتم!
 :اکرم خانوم...اکرم خانوم.یگلآ

 این خونه بود...یه زن چاق و مهربون. شخدمتاکرم خانوم پی
 .کاری داشتی؟.:بله دخترم.کرم خانوم هول اومد تو سالنا
 شربت آماده کنی؟ یگل:میشه برامونآ
 کرم خانوم:حتما عزیزم.ا
وای نیکی خانوم خیلی خوش اومدی..دلمون برات تنگ شــده رو کرد به من: و

 بود.
 که تند برگشت به آشپزخونه.بخندی بهم زدم ل
 نیکی؟ یگل:اویاع خوبهآ



wWw.Roman4u.iR  84 

 

 خوبه.سرمو کس کردم:
 یگل:ممنونم که اومدی.آ
گفت:چه پسر خوشگلی داری ها...چشماشم شعی بخند محزونی زدم که با ل

 که آبیه.
 شمکی زد:به خودت رفته.چ
 خندید.. و

 منم آروم خندیدم و سرمو تکون دادم که صدای پایی به گوشم خورد.
 آ مامان...چرا صدام نزدی بیام کمکت کنم.یگل:آ
 که منم سری  چرخیدم به عقب. اشت پشت سرم رو نگاه میکردد
سته  فروغ خانوم..چی میدیدم؟...این واقعا .ای خدای منو شک بود!؟...چقدر 

 .شده
 و صورتم چروی تر از قبل.س میکردم کمرش خم شده ح
 مقابلم ایستاد.آیگل جلو اومد و ل زل نگاهم میکردم که با کمک ز
 :س م!لب زدمبلند شدم و  ه احتراممب

 .نگاهم میکردبا چشمهای پر شده اش یره خیره ..خ.عکس العملی نشون نداد
ی نداشــت...مثل ه*ن*ارنجور بود...فروغ خانوم هیچ گ لم گرفت...چقدرد

 آیگل.
زدیکان اون شــخص رو هم ،نولی آدم وقتی از یکی عصــبانی یا ناراحت میشــه

 هم تا حدودی دچارش شده بودم. ه بود که منر میدونه و این اشتبامقص
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صورتم نگاه کردم که ا ب ستهای فروغ خانوم به خودم اومدم...به  باال اومدن د
 !گونه هاش جاریخالی شدن و اشکهاش روی  رشچشمهای پ   دیدم

ــدم...قبل از اینکه ب ــدم تبتونم چیزی بگمهت زده ش ــیده ش ــم و،کش  و آغوش
ر کرد!  صدای هق هقم خونه رو پ 

بغضــم گرفته بود اما ا ناراحتی دســتهامو گذاشــتم روی کمرش...خودمم ب
 نمیخواستم گریه کنم.

جا بودی عروســکم؟... روغف جا بودی دخترم؟..ک گه خانوم:ک چرا رفتی و دی
 ها؟کردی و منو بیشتر شرمنده کردی  ..رفتی خودتو مخفی؟نیومدی

 کشیدم و خودمو دادم عقب. بلند گریه سر داد....آه بی صدایی و
 نکنید. .خودتون رو اتیت.خانوم.کافیه فروغ فتم:گ
 به کمک من اومد و گفت:آره مامان جان..آروم باش،بیا بشین اینجا.یگل هم آ
ست کنار من و روغ خانوم ف ش سرت گفت:قب  فروغ جون با کمک آیگل ن با ح

 ...مبود
شدی،فروغ بخند تلخی زد:وقتی هم که حالت خیل شی ون می لی خوب بود و 

 بانو.
ست ب سرم رو انداختم پایین و هیچی نگفتم...را  میگفت...حق با اونی حرف 

 نداشتم که بزنم. حرفی بود و من
حث رو عوض کرد وآ گل ب فا رو ول  با ی مان این حر ما فت: حالی گ خوشــ

 کی اومده؟کن..اینجارو ببین 
شاره ک و سر فروغ خانوم چرخید طرفمبه نویان ا با دیدن نویان گل از ...رد که 

 کفت.گلم ش
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 الهی دورت بگردم.ه؟..روغ خانوم:وای خدایا...این نویانه منف
 ....هزار الله اکبربه این خوشگلی ماشااللهلم کرد:*غ*ب

 .نشونم دادیزنده باشی دخترم که یه تیکه از بهشت رو نگاهم کرد: ا آرممب
ـــت ب یان رو دوس مه نو که معلو ندی تحویلم دادم....این ور  ی اراده لبخ

کرش.داره...بازم   ش 
 براش...شناسنامه هم گرفتی؟روغ خانوم:ف
 .ب زدم:هنوز نهل
 بخند غم آلود زد:ان شاء الله که اون هم به زودی حل میشه.ل

د شد لنمین لحظه اکرم خانوم با سینی شربت اومد پیشمون که آیگل از جا به
 و سری  به طرف پله ها رفت..!

شدیم...تنها شدیم...سخت همه امون داغون  جمشیدرفتن  روغ خانوم:بعد ازف
 مخصوصا من..خودت بهتر میدونی.بود تا به خودمون بیایم...

ــ ــد که با  دیگه د:آرهرمو تکون دادم که ادامه داس یا نبه د فهمیدندخترم...این ش
 اومدن نوه ام،قلبم شاد شد.

 ویان رو نوازش کرد:این بچه خوده امیده.ن
 ..سیدش*و*ب و

 گفتم:االن بهترین؟
 کارم به قرص کشیده...!گاهم کرد:ن
 چه تفاهمی!...سکوت...عمیق نگاهم کردم و تو دلم پوزخند زدم و

 دم.می انجام بر بیاد کاری از دستم هربگین..خواستین کمکی  :اگهگفتم
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گفت:بیشــتر از این شــرمنده ام نکن  وغ خانومبرگشــت پیشــمون و فرآیگل 
 دخترم...این ما بودیم که باید کمکت میکردیم و....

شد اب ساکت  شیدن کنار؟...منظورش غم  ...اوووم...باید کمک میکردن ولی ک
 ؟این بود

 پوووف بیخیال بابا....من از طرف خونواده خودم حمایتی ندیدم اینا که...
 ؟یگل:نیکی،اجازه هست از نویان عکس بگیرمآ

 ه نگاهم کردم....عکس برای چی؟ند لحظچ
 در اورد.سری  گوشیم رو  شونه ای به ع مت نمیدونم باال انداختم که

ــه تا عکس گرفت و بعد دوباره با عجله رفت ا ــورت نویان دو س  طرف پلهز ص
 ها.

ه با نگاهم دنبالم کردم....چه خبره؟....چرا هی میرا اخمی از روی ســوال ب
 میاد؟...مشکوی میزد!

 خانوم:اویاعت خوبه نیکی جان؟...یعنی...مشکلی نداری؟ روغف
ــرم چرخید ب ــداش س ــه...طرفم:میگذرونما ص ــکلی هم باش ،رفعم اگه مش

 میکنم.
روغ خانوم:اینو خوب فهمیدم...اولین باری که دیدمت فهمیدم دختر محکمی ف

 هستی.
ــتمد ــت روی دس ــتم رو گذاش :میدونم که میتونی حتی به تنهایی یه زندگی س

سازی ه ب..اما منم بهت قول میدم که اگه بهم اجازه بدی،.خوب رو برای نوه ام ب
 نحوی که بتونم ازت حمایت کنم. هر

 بخند زدم:ممنون از ل فتون.ل
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با بحث هایی که فروغ خانوم ..مونند دقیقه بعد آیگل دوباره برگشــت پیشــچ
 ایجاد بشه.سکوت  داد ی،اجازه نمدرست میکرد

 شه درسته؟هگفت:راستی نویان تقریبا یک ما یگلکه آ
 ر تکون دادم:آره حدودا.س
 و بقیه کارها بردیم؟روغ خانوم:برای چکاپ ف
 دارم فردا پس فردا ببرمم.فتم:راستم کارها ریخته بودن سرم اما قصد گ
 این ســ متی تا ازریم ..میام کمکت باهم می.باهات میام یگل:خب پس منآ

 ن بشیم.ئم م ب 
 .دیگهالبد دلم میخواد بیاد درست نبود مخالفت کنم...

 ی تفاوت سرتکون دادم:خیلی خب.ب
 دلم نمیخواست تو اون خونه که...درست بود برای دو روز دیگه قرار گذاشتیم و

 ...چون خاطرات بد رو به یادم می اورد.پا بذارم
نه بودم تاما ا که تو اون خو مانی  نار فروغز هاش  ،فقط ک با ندم و  خانوم مو

 رموزش ادامه داد.به رفت و آمدهای مهم آیگل  وصحبت کردم 
*** 

 و روز بعدد
شتم و یه تک به آیگل لوی در خونه فروغ خانوم ج شیم رو بردا ترمز کردم...گو

 تا بیاد. و منتظر موندم زدم
 بیرون زل زدم. ل به*غ*ز آینه بو ا پنجره تکیه دادآرنجم رو به لبه ی 
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کاپا یان رو ببریم چ ـــار مروز قرار بود نو ید برای عزیز هم قرص فش با ...
 میگرفتم.

ست  ش شکی رنگ..اخمی ن شین مدل باالی م شمم خورد به یه ما روی یهو چ
 .پیشونیم

 شکوی بود.....این ماشین خیلی ممیشد شیگه فکرم داشت درگیرد
 دور و برم میدیدمم. همه اشین دو روز که میرفتم م ب یا دنبال کارای دیگه،ا
های دودی ا یب میکرد...ولی چون شــیشـــه  که داشـــت منو تعق گار  ن

 .میتونستم بفهمم کیهن،داشت
 ..اما آخه چند بار!؟میدونم...شاید من اشتباه میکنم و با من کاری نداره.ن

 انگشتم رو به دندون زده بودم و تو فکرش بودم که در ماشین باز شد.
 .مت چپم رو نگاه کردم که دیدم آیگٍل س
 یگل:س م..ببخشید زیاد منتظر موندی؟آ
 نه زیاد.بخندی زدم:س م،ل

ـــت  فتبرگش با توق و شــوق گ یان  به نو قب و رو  به عشــق :به ع ســ م 
 عمه...چ وری زندگییی!؟

 اشین رو روشن کردم:حاال یه عمه شدیا...عمه!!..چه توقی هم داری؟م
قراره هرکاری که تو زندگیم  میدونم که ،یگل اخم بامزه ای کرد:حاال هرچیآ

 .امشم رو بخورم اما خب بازم رایی من فحبکنه)نویان رو میگه(
 ندیدم و راه افتادم.خ
 فتم:چه خبر از دانشگاه؟گ
 یگل:بد نیست...تا ترم بعدی تو استراحتم.آ
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 ،خوبه.رمو تکون دادم:هووومس
و کل مسیر رو به صحبت از هر دری گذروندیم...آیگل بنظر می اومد استرس 

رایم صدا اعت ه چکاپ بشه تو چته کهداره که با شوخی بهم گفتم نویان قرار
 در می اومد. 

نگه داشــتم...پیاده شــدیم و آیگل به خواســته خودش نویان رو  ککلینی قابلم
 ل گرفت.*غ*ب

یانپیم دکتر رفتیم و ،یک ســاعت انتظارعد از ب  ره آهنو ق  کردمعاینه  رو نو
 نوشت.

مدیم بیرونا که او یک  گل گفتم:بریم ز کلین به آی نه رو  ق ره رو  داروخو
 بگیریم...باید برای عزیز هم قرص بخرم.

 یگل:باشه.آ
ــتم. ه اون ،دوبار.تا کمربند رو باز کردم.پنس دقیقه بعد دم در داروخونه نگه داش

 .توقی کرده بودماشین رو دیدم که با فاصله کمی پشت سرم 
 ند رو هول دادم تو جاش که آیگل گفت:چی شد نیکی؟ا حرص کمربب

ارن د بنظر میادچون .ر شخصیت مهمی شدم..فقط انگاصبی گفتم:هیچی..ع
 دنبالم میکنن.

 !؟..آ نه...چیزه.یگل هول کرده گفت:چیآ
 چت شده!؟گاهم کردم:ن
 حالت عجیبی گفت:هیچی.ا ب

 .ن زد زیر گریه...تند چرخیدم طرفمنویا مین لحظهه
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 داروها رو میگیرم تو پیم نویان باش.یگل:امم..من...من میرم آ
 چم شد!؟ .این دیگه.سری  پیاده شد...ای بابا!. و
 وفی کردم و پیاده شدم.ویان هنوز داشت گریه میکرد...پن
لم کردم و از ماشین *غ*...باشین رو دور زدم و در سمت نویان رو باز کردمم

 اوردمم بیرون.
باز ت مانی  ما قدرم عرق کونم دادم:چی شـــده  مده؟...چ غرغرت در او
 ردی...گرمته آره؟ک
باره .ســیدم و به روش خندیدم..*و*پم رو بل صــورتم رو پای کردم و دو

 گذاشتمم روی جای مخصوصم.
حالم ی تا  بادش زدم  یاد...جا کم  که خودش ب مد  قدر خوشــم او گه این دی

ــدا دارش  ــباب بازی ص ــید و اس ــتم رو کش ــروع کرد به دس ــت و ش رو برداش
 .خوردنم

 هم خندیدم:میبینم که شنگول شدی.ب
در  و .راســت شــدم..ه بود از بس تا نصــفه تو ماشــین مونده بودممرم در گرفتک

سوار سر بچه دوچرخه  ستم که همین لحظه یه پ شین رو ب ستن ما ی درحالی یه ب
 چپه شد روی زمین.دستم بود،یهو کنار ماشین 

 !!اخوداگاه بلند گفتم:عهن
 و دویدم طرفم.

شه:مواظب باش آقا  ستم کنارش و کمکم کردم بلند ب ش ستن سر...ب م یت هنپ
 ریخت روی زمین.

 رخم رو براش بلند کردم که گفت:ممنون خانوم.چ
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 یراهنم رو تکوندم:خواهم میکنم...بیشتر مواظب باش.پ
 .کاب زدرو نشست روی چرخم و  ری تکون دادس
 ؟نیکی..یکی از پشت سر صدام زد:که  ا لبخند بدرقه اش کردمب

 !خشکم زد حالت تو همونیا بهتر بگم رجام متوقی شدم...س
ظه  ح ل کردمیک  کرده حس  یدا  پ کل  ـــ هام مش ـــ باه ...!گوش ت ـــ اش

 ..صدای...ا..این صدآره...آره...اشتباه کردم.شنیدم!؟..
 کنی؟ مه شنیدم:نیکیتا!...برنمیگردی نگانوز به خودم نیومده بودم که دوباره
خت وکهو ی ید و  حس کردم قلبم فرو ری ـــدیدی بدنم محکم تپ رو لرزش ش

 .گرفت
شتباه میکنم.م.نه!. نهنه  شتباه میکنم..آره آره حتما......ن دارم ا اما ....اما.من ا

 رو کامل صدا میزد. اون بود که همیشه اسممفقط...فقط 
 صدای آیگل همون ور که داشت به طرفم می اومد به گوشم رسید.

 ...مجبور بودم منتظر بمونم.یگل:وااای چقدر شلوغ بودآ
که وقتی دید من دارم نفس نفس میزنم ن  ..هیهی:با تعجب گفتگاهم کرد 

 ...حالت خو...؟هنیکی چت شد
نگاه من  ا چرخم کوتاهه ســر من به ســمت چپم،حرفم رو خورد...اون همب

 .دای بهت زده اش رو شنیدمکه ص رسیدبه پشت سرم رو دنبال کرد که 
 :آریــان!!...تو...اینجا چکار میکنی!؟یگلآ
 .میشد داشت می ایستاد...زانوهامم داشت سست لبمق
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هیچکدوم رو بغض،خشــم،ناراحتی همه و همه داشــت هجوم م اوردن اما من 
 فرار میخواستم!،نمیخواستم....من

دندونهامو بهم فشردم و با سرعت ...دستهامو مشت کردم و این کارم کردم! که
 از جام کنده شدم که دست آیگل از بازوم رها شد.

 ؟!یکجا میربلند گفت:نیکــی... تعجب وم
ــتم توش و نفهمیدم ا ــس ــری  نش ــین رفتم...س همیتی ندادم و تند به طرف ماش

 ماشین رو روشن کردم و گاز دادم.چ ور 
یدا کردم...ف یدم و قط چند خیابون اون طرف تر خودم رو پ هیســتریک میلرز

 سرم رو تکون میدادم.
هیچوقت برنمیگرده...باور ...برنمیگردهمزمه کردم:نه نه این امکان نداره...اون ز

 نمیکنم...نه نه!
ته بود و منو رها کرده بود.یر ممکن بودغ رو از  .ولی حاال صـــداش....اون رف

 پشت سرم شنیده بودم!؟
 ..سرم داشت منفجر میشد..ا یه آه سرم رو کوبیدم به فرمونب

 .دای نویان منو به خودم اورد...سری  گاز دادم تا به خونه برسمص
شتم. ندچ ه و وارد خون ل گرفتم*غ*..نویان رو بدقیقه بعد جلوی خونه نگه دا

 شدم.
 ی رمق نگاهم رو دور دادم تو خونه...عزیز نبود.ب
گذاشــتم توی گهواره اش و ن یان رو بردم  تا ببینم و تاق عزیز رفتم  به طرف ا

 یا نه. اونجاست
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سریم و رو کنار دیوار ر رو که باز کردم دیدم عزیز با صورتی قرمز شده نشستهد
 رو باز کرده.

 و جلوش زانو زدم. ز ترس و تعجب چشمهام گشاد شد...سری  دویدم طرفما
 ا ترس گفتم:عزیز؟...عزیزجون؟...حالت خوبه؟...چرا این وری شدی؟.ب

 ..باال..زیز با درد گفت:نترس مامان...فشارم...فشارم رفتهع
 و نخوردی؟قرصاتجنون گفتم:با 
رو برداشــتم و با دو قوطی قرصــم  ویدم تو آشــپزخونه ودم...داز جام پری و

 برگشتم پیشم.
 .ولی خدا روشکر دو دونه باقی مونده بود..اونا که جا موندن تو دست آیگل.

 ری  گذاشتمم زیر زبونم...س
اون و دیدن حال عزیز باعث شــد بغض بدی گلوم رو  حضــور فهمیدنوی شــ

 بگیره.
شه...با م سیدم چیزیم ب ص  هیچ حس خوبی تو یتر اومدن اون هم که دیگه ا

 وجودم نمونده بود.
حالت چشــمهاش غمگین ،نگاهم کرد که که انگار حالم بهتر شــده بودزیز ع

 شد.
 ...بادمجون بم آفت نداره.نترس نهشده ترسیدی؟.. زیز:دخترکم؟...چیع

 زدم زیر گریه. هنوز حرفم تموم نشده بود که
یدم: یزنال قعز یز چرا مرا به فکر خودت ب خودت نیســـتی؟...چرا ..عز
 این ور منو میترسونی؟من جز تو کیو دارم که ...مگه نیستی؟
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 همه ی تنهاییم و دردم اشک ریختم.بلند بلند گریه سر دادم...با  و
 عزیز رو از دست بدم یا....یا دوباره اون رو ببینم!یلی میترسیدم...از اینکه خ

 .لم*غ*کشید تو به هق هق افتادم که عزیز سرم رو ب
شد...اومدم برم :دخترگلزیزع ست فقط قرصم دیر  م..آروم باش..من هیچیم نی

 ختردتا که تو اومدی...گریه نکن ،بهم زور گرفت و نشستم م که فشاربخورم
 دلم خون شد.

روی سینه اش بلند کرد به چشمهام آب دهنم رو قورت دادم که عزیز سرم رو از 
 نگاه کرد.

 .م مئنم دلیل گریه ات فقط این نیست..نیکی؟.چت شده زیز:ع
صدای لرزونی گفتمد شیدم باال و با  یا  :نمیدونم برای تو قابل باورترهماغم رو ک

 من!
 ..چی قابل باوره!؟عزیز:چی

 عزیز؟مزمه کردم:ز
 زیز:جانم؟ع
 آ...آریان!ن من کردم:امروز...دی..دیدمم!...م

 ..مگه.ا بوده؟.کج چیی!؟...کی؟..آریانچشمهای عزیز گرد شد:
ـــداش رو ت یدونم...من ص نه یعنی نم ند ســرم رو تکون دادم:آره آره.. ند ت

 ..خودش بود..شنیدم
 زیز:آخه چ ور ممکنه؟...اون که خارج بود.ع
یدونم عزیزب مده؟.غض کرده گفتم:نم یدونم کی او مده؟..فقط ...نم .چرا او

 میدونم که خیلی میترسم.
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ه ..آخ.عزیز؟...اگه بیاد و نویان رو....آخهقراره چی بشه ا اشک نگاهم کردم:ب
 آیگل هم باهام بود و از نویان گفت...اون میدونه.

 ولی اگه...ی...میدونن ول ا دستهام صورتم رو پوشوندم:یعنی همهب
ــم...دختر!...آروم ع ــش ــم ش ــش ــم ش ــش ــتهام رو گرفت:ش ــری  دس زیز س

 .چرا خودتو باختی؟..باش
 ودتخبه اینقدر  تو نبایدچیزی نترس....از .ورتم رو پای کرد:خدا پناهته.صــ

 ه باش.نداشت م..تا وقتی نمیدونی چرا اینجاس پس کاری بهوارد کنی استرس
گاهم رو ازش گرفتمب ها بود و عزیز ...ا غم ن حال من خراب تر از این حرف

 نمیتونست آرومم کنه.
ن م...پس قرار نبود همه مشک ت اون هم یه پیرزن بود و به آرامم نیاز داشت

 .رو اون حل کنه
*** 

 ...منو خیابونارونب
 یالت...نمیذاره که بشم آرومخ

 ا اون...می زنی آروم قدمب
 ا اون...ندونه عاشق منمت
 ارون...منو خیابونب

 یالت...نمیذاره که بشم آرومخ
 ا اون...می زنی آروم قدمب
 ا اون...ندونه عاشق منمت
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 رسه های ماپ
 یر نور ماهز
 نو تو باهمم
 دست هم ست تود
 رق اون نگاتب

 مه خاطراته
 فته باز به بادر
 رسه های ماپ
 یر نور ماهز
 نو تو باهمم
 ست تو دست همد
 رق اون نگاتب

 مه خاطراته
 فته باز به بادر
براادمه عکس منو...گذاشتی ی  پشت ا 
 ا فقط ببیننم...ستاره ها تو شب هات

 س...تو ال به الی برگااال عکسم این پایینح
 تو فقط...یه خاطره یه رویاسهم من از س
 2ه جدایییادمه...گفتی محال ادمهی
 ولی تو امروز کجایی؟...ادمه یادمهی
 رسه های ماپ
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 یر نور ماهز
 نو تو باهمم
 ست تو دست همد
 رق اون نگاتب

 مه خاطراته
 فته باز به بادر
 ارون...منو خیابونب

 یالت...نمیذاره که بشم آرومخ
 (و سارا نائینی عباس غ میاز امیردم ق)
شه تو خلوت خودم گوش میدادمشدن آهنگا تموم ب  ،به خودم اومدمی که همی
 اشکهام رو پای کردم. و
 .من خوابم نمی برد ...عزیز و نویان خواب بودن ولی2:25بود...ب ش
 نار پنجره اتاقم نشسته بودم و تو گذشته غرق شده بودم.ک
 بهم دهن کجی میکردن.فترچه خاطراتم و ق عه عکسی که توش بود د
ه تکه کاغذ ...دلم میخواســت همراهرچی که بود و نبود رو توش نوشــته بودمه

 اما... بزنم چروکی که توش بود آتیشم
مه چیز با برگشــت اون،هنمیدونم چرا تاحاال این کارو نکردم و حاال...انگار 

 شده بود.ه زند
...آریان....چقدر از دادم....آریان...آریانهی کشیدم و سرم رو به شیشه تکیه آ

 !و شخصیت متنفر و دور شده بودماین اسم 
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ساله پد ست یک  شدم. یم بود کهر شنا   بخاطراز طریق مادرش که ..باهاش آ
 .پیم من می اومدافسردگی 
برو و مو مشکی....قد بلند و جذاب ق العادهیه پسر فو  چهارشونه...چشم و ا 

 .آریان احدی!..متوجه غرورش بشی میتونستیدر نگاه اول 
شاوره پیم من می اوردآ سردگی...ریان هر هفته مادرش رو برای م شدید  ماف
 .میشد بهتر خیلی بود و با صحبتن

ــاوره  من و خب کم کم ــدماز یه مش ــت ش و این  دهنده براش تبدیل به یه دوس
 برم. به خونه اشون دیدن فروغ خانوم برای یباعث شده بود که حت

شداین  شتر آری که باعث  شتر و بی سمان رو بی شنا مزه  و لبخندهای نادرش رو ب
 .کنممزه 

شق ت شقی نبودم اما با دیدن آریان،انگار دیدم عوض ا قبل از اون تو فکر ع و عا
 شده بود.

من هیچی از حس آریان نمیدونســتم و ز طرف من بود و که اینا فقط ا رچنده
 بروز نمیدادم. هم رو چیزی

اســتگارهایی که معموال وبه یکی از خهم بابا بهم اصــرار میکرد که  یطرف زا
 .جواب مثبت بدم پسرای همکاراش بودن

مادش رو خودش انتخاب کنه و با دوســـت داشـــت دا ید خودش  با تای مورد 
 باشه...ولی من مقاومت میکردم،چون دلم با هیچکدوم از اونا نبود.

ضی روزها هم پیم می اومد که تو این بین ب شت م بع ان ،آریراه رفت و برگ
 رو میدیدم که با غیرت عجیبی میگفت میرسونمت.
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شده بودم و فکر میکردمب شنا  شناختم ازش اهاش آ ست... ر،آدم بدی نی د یه م 
 شریی بود.

ز اخوشحالی که جدیدا با اعترایی نمیکردم رای همینم بهم اعتماد داشتم و ب
 .حس میکردم همراهیم میکردم بودن کنارش

رد شـکای بود،بر یکی از بیمارانم مدت گذشـت کهیه   ام مشـکل ایجادکه یه م 
 .کرد

...قب  برای اینکه حال خودش مه اش ســر راهم رو میگرفت و تهدیدم میکرده
به قول خودش فهمیده بود که حاال ...رو خوب کنه به من مراجعه کرده بود اما

 بهم ع قه مند شده!
داشــتم پس می افتادم...البته بخاطر کاری که  قتی این رو از زبونم شــنیدمو

معموال طرف مقابل بهم وابســته میشــد اما این یکی عادی بود چون داشــتم 
 خیلی برام سنگین بود.

ه نمی اومد...تهدید میکرد که باید ی ســعی کردم منصــرفم کنم اما کوتایلخ
 باهام ازدواج کنی.

سرش زد،ن حرفی مینمیدونم چی با خودش فکر میکرد که همچی در حالی هم
 بخاطر این کاراش ازش جدا شده بود و بچه اشون رو با خودش برده بود.

ری تبیماریم حاد تر از این حرفهاست و باید بسز این رفتارش بود که فهمیدم ا
 میشد.

که داشتم از م ب به خونه برمیگشتم،دوباره سر راهم رو گرفت اما این  ه روزی
 نم رو داشت!بار فقط حرف نزد...قصد دزدید
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ــان خ ــت کش ــیدم ولی مقاومت کردم...خیابون خلوت بود و اون داش یلی ترس
 کشان منو به طرف ماشینم می برد که...

شدآ سری  باهاش درگیر  سید!....خیلی  سر ر و تا میخورد زدش و من با  ریان 
 شدم. جیغ و گریه شاهدش

 رو بردن. اون مرد وعد از اون به پلیس زنگ زد ب
 بیام به خودم هتازه متوجه من شــد و قبل از اینکقتی که پلیس ها رفتن،آریان و

 ن..!شروع کرد به دعوا کرد
ته و مشـــکلی داری کســـیهمچین ه چرا نگفتی ک بال .چرا مخفی ؟..دن

 ....اگه....اگه...اگه....اگه ب یی سرت می اومد چی؟کردی؟..
رفتاراش،نگاه هاش ت که منم عصـبانی شـدم...چون جدیدا فت و گفقدر گاین

 .و درکم برای من سخت بود عوض شده بود
ــرمن خالی م؟..رای همین داد زدم که تو چتهب ــبانیتت رو س یکنی در .چرا عص

 .حالی که مشکل از اونه
اونجا بود که بهم گفت...دوستم داره!...اینکه من  ...وما این شد اولین دعوای و

 برسونه! بهم آسیبینمیده کسی   فقط مال اونم و اجازه
لیک شم قلب توپی از خوشحالی درون کردم حسشنیدم، از زبونمقتی اینا رو و

 .هیجان میلرزید همه وجودم از...شد
ریان زل زل به منی که تو جام خشک شده بودم نگاه میکرد...من باورم نمیشد آ

.انگار باورش نمیشــد که .که همچین جمله ای رو از اون شــنیده باشــم و اون.
 جمله رو به زبون اورده. همچین
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م تو کشــیدیه حرکت که طاقتم تموم شـــد و با  آخر هم زیاد طول نکشــید
 لم.*غ*ب
سینه اشس سبید به  شد...هرچی حس خوب بود تو وجودم رم که چ ،تنم گرم 

 شد. سرازیر
 همین!...دیگه مقاومتی نداشتم...مخ فتی هم نداشتم. و
 و آریان...اولین مرد زندگیم بود. مونجا بود که فهمیدم دلم رو باختمه
 پا پیم گذاشت. خیلی زودگفت که قصدش جدیه ون ریاآ
گذاشــتمم با خونواده ام درمیون  نن هم مویــوع رو  تا خیلی ...مامان و آ اهی

 .خوشحال شدن اما بابا
صلت  ست رابه این و سر یکی از بیمارانمیی نبود...نمیخوا زدواج ا که من با پ

 .کنم
 رف زد.و با،بابا ح رفت نیست،خودش شخصا بابا رایی گفتمقتی به آریان و
صحبتی های یا گفت که بابا،بعد از میدونم چن شناخت خونواده اش و خوش 

 و نگاهه غم آلود من به هزار بدبختی ریایت داد.آریان 
شدیم و آرییلی خ سم خیلی بزرگ و با زود برای یه زندگی جدید آماده  ان یه مرا

 گرفت. شکوه
بزرگ خرید که شــد خونه مشــترکمون که پر از عشــق بود...البته من  ه خونهی

 این ور فکر میکردم!
ون آریان خیلی مهربون بود...با محبت بود...تنها پیم من از غرورش دست چ

 میکشید.
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نار هم میخوردیم،میخوابیدیم،قدم میزدیم،نفس میکشــیدیم و از وجود هم ک
 لذت می بردیم.

یدادب مه م کارمون هم ادا یه جورایی ه  به م ب میرفتم... ته من کمتر  یم...الب
 انگار کار رو ول کرده بودم.

 به راه بود. سال سن،مرد موفقی بود و تجارتم 30ریان با وجود آ
من از هرچیزی بی دی و افتخار دادی ملکه ی خونه ام شهم میگفت تو به من ب

 ودت نیست.به خسته کردن خ پس احتیاجی نیازت میکنم
ــح بود کو ــبخت بودم...حتی بابا هم دیگه باورش  ه من در کنارای آریان خوش

 شده بود.
 !بودفقط شم ماه ...شبختیاما این خو

 .نتخوب هم تاریخ مصرف داش های زندگی که انگار
ــد ون بعدش...همه چیزچ ــونه اش خراب ش ــید  بیماریههم ...اولین نش جمش

 مور مغزی!تو...بود خان
نی خیلی شــیمی درماشــکســته شــد... مشــید خان بدجوریبا این بیماری ج

 .دیعیفم کر
 روی زندگیه همه امون تاثیر گذاشت...مخصوصا آریان.ین مسئله هم ا

 .بود دوش اونا روی ه ئولیتتمام مس ،ون تک پسر خانواده احدی بودچ
ــیدگی کنه ــید خان مجبور بود به کارهای تجارت پدرش هم رس ...چون جمش

 ه بود.خونه نشین شد
یان درگیر آ به طرفم ر که خودم  ـــده بود و از من دور....هروقتم  ها ش کار

 میرفتم،یه جوری از پیشم فرار میکرد.
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با من هم دعوا د اخ ق شـــده بود...اخم میکرد...داد میزد...حتی بی جهت ب
 میکرد.

این اویــاع خیلی  که عی میکردم درکم کنم و اعترایــی نکنم...میفهمیدمســ
 .گیر شده بودمو ک فه اس...اما دل اتیتم میکنه

شــرکت رفتن های آریان...قرار گذاشــتن هاش...تلفن ندگیمون رو هوا بود....ز
 .شهای بیم از حد

 م.نداری بنظر می اومد دیگه زندگی مشترکی
 ...حال گذروندیم کهمدتی رو به همین 

 ساکتو  سردگشتم،با خونه ی بر .وقتی.رفته بودم. مامان اینابه دیدن یه روز که 
 .شدم همواج

 آریان خونه باشه اما همه جا تاریک بود...آخه می بایست .عجب کردمت
شتم که آخرشاما جوابی نگر داش زدمص سیده همه جا رو گ ه با دیدن فتم...تر

 تکه کاغذی که روی میز توالت بود،بدنم سست شد.
 ...متاســفم نیکیتا...من نمیتونممیتونســتم رو در رو بهت بگم که دارم میرمن»

 «افظبمونم...خداحکنارت 
که ازش برام باقی مونده بود،همین یادداشـــت بود که هنوز نگهم  نها چیزیت

 داشته بودم.
،هنوز هم نمیتونســتم بود هم که مدت زیادی از اون اتفاق گذشــته االنحتی 
 توصیی کنم. وه ام راون لحظ حال
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شونه هام ف شده... سرم خراب  شد...کمرم قط حس کردم اون خونه روی  خم 
 .شکست

بال لباس هاش گشــتم کهخ با دیدن کمد  ون گریه کردم و عین دیوونه ها دن
 س نیست.*و*خالی،فهمیدم که این یه کاب

شتت رو ت کنه و پ*ن*ا*ی*دترین یربه این بود که ببینی شریک زندگیت  ب
 ...من تجربه کردم!خالی کنه و این بدترین رو

رد عد از اون دیگه نیکیتا نشدم..نیکیتای آریانب  .منو کشت..چون خودش .م 
یکیتا دیوونه شــد...به ســرش زد و خودش رو به در و دیوار زد...خودش رو تو ن

 اون خونه با اون خاطرات سنگینم حبس کرد که این باعث شد از بین بره.
 لی زیاد طول نکشید و فرشته ی نجاتم سر رسید...عزیزجون!و
د ارم به قرص اعصاب کشیده شدم کرد...با اینکه کزیز دستم رو گرفت و بلنع

با کمک عزیز و از خونواده ام ترد شـــدم ما... پدرم دیگه قبولم نکرد ا  یکی،نو 
 متولد شد.

...دوباره مســاخت جدید یه زندگیو که من باشــم،از صــفر شــروع کردم  یکین
 آشنا شدم. ماهک که با مشروع به کار کرد

 نداشتم. دلم تازه بود...هدفی د هنوز زخمین وجواما با ا
 ..یکی هم فوتوجود نویان دو تا خبر بهم رسید...یکیکی دو ماه گذشت که ی

شید خان سم  و من نفهمیدم جم سری بود که حتی برای مرا که آریان چه جور پ
 نیومد؟ مپدرش ه

اون ول کنه و بره؟...که همه چیو بود و واجب صــ  چرا رفت؟...اینقدر مهم ا
 توییحی؟...؟هیچ حرفی هم بدون
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بازم زنم بودم و اون حق ی قدر کم ارزش بودم؟...اگرم بودم ولی  عنی این
 نداشت این کارو باهام بکنه.

 دش می دلیل ااین اومد اما همه یین که برام خیلی سخت بود...سنگین می با ا
ا ن بوده که به همه چیز پشــت پپای یکی دیگه در میو....که این فکر کنم بهکه 

 .بزنه و بره
ـــه رای همین همب نگ همیش که اون هم اون آه یدادم  مام حس  رو گوش م ت

سم می اورد...اما من  حقارت و بدبختی و تنهایی رو به یادم با همه وجودم ح
 میکردم.

یان از اون بود،اما برای من امید بود...هدف بود...دلیل  رســته...با اینکهد نو
 زندگی بود.

هرگز بهم اجازه نمیدم که حتی با  نمیدونم...اما.حاال اون برگشــته...چرا؟.. و
 کره داشتن نویان رو بکنه!خودش ف

گه از ا قه وووف...ســرم خیلی درد میکرد...دی یک دقی خاطرات در هر  مرور 
 خسته بودم.

 دیگه داشت صبح میشد.....4:20ه ساعت نگاه کردم....ب
 ه طرف تخت رفتم و خودم رو انداختم روش.ب

 ...شمهامو بستمبه پهلو شدم و چ
 "..!باشبا من  تو ...از این به بعدش روتا به حال همه اش بد بیاری بود خدایا"

*** 
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شتم شدم و کیفم رو بردا شت میزم بلند  ول کنی باید قبسحر جان... ببین:از پ
 نیست...تقدیر رو هم فراموش نکن. موندنی ینجاهیچکس برای ابدیت ا

سته،اما نمیتونم حر از روی س شد و به طرفم اومد:در و ربودش نصندلی بلند 
 کنم. تحمل

 .مهدایتم کرد گذاشتم پشت کمرش و به طرف درستم رو د
متفتمگ جه نرم :خوب میفهم ـــت و پن یه همچین چیزی دس با  ...من هم 

 اما... هم درگیرشم،حتی االن کردم
 ...کسی رو از دست دادین؟حر با مظلومیت گفت:شما هم؟س

سم.ب.چرا؟....شاید.م:آره..لبخندی بهم زد شنا تعجب  هم نمیاد یا چون روان
 ؟کردی

 خب. ...اماه:نبا من من گفت
ها  ما یدم طرفم: مه امون چرخ لب داریمه ـــاس داریم...دل آدمیم،ق ،احس

 ه یا.....یا وصال.دو حالت داره. شخرکه آمیبندیم 
ــونه اش:حادثه ها ــتم روی ش ــتم رو گذاش ــحر...این ن خبر نمیکن ما رو دس س

شی باید به خودمونما  البته که و...حرف روزگاره سلط با رو  و بتونیم زندگی مم
 رام کنیم و هرجوری که میشه از دوباره بسازیمم.

 گفت...احتماال تو فکر حرفهام بود.و هیچی نحر بغ کرده زل زد به زمین س
 بود....چون دردش عشق سال سن داشت اما خیلی غمگین بود 19حر فقط س
 ی یه تصادف بد از دست داده بود.امزدش رو تون

تونستم که می هرکاری آتیم گرفت ولی به خودم قول دادم که وقتی فهمیدم،قلبم
 .کردنم انجام بدمبرای آروم 
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ــ ــحرخانوم...عزیزم بیا بریم بیرون پیم مادرت...هفته ی س رم رو کس کردم:س
 میبینمت،باشه؟دیگه 

 نگاهم کرد و سر تکون داد. ا صدام به خودش اومد و گیسب
 باشه....باشه...حر:آممس
 بخند دیگه ای بهم تحویل دادم و باهم از اتاق بیرون رفتیم.ل

 خونه. برمیگشتیمداشتیم  ماهم دیگه و ساعت آخر بودقرارشون 
نیازی،مادره ســحر جم  و جور کنه...به خانوم  تاتا منو دید،بلند شــد اهک م

 .وناومد طرفم نگاه کردم که تند بلند شد و
 حر:بیرون منتظرم مامان.س
 یلی با دری و شعور بود....لبخند آرومی زدم که ازمون دور شد.خ
شی خانوم نیازی:و کردم به مادرشر سحر با شتر مواظب  لی ن...اون خیل فا بی

 !شدن میگه از خ ص خیلی .بین حرفاشنا امیده و جدیدا..
شت یکهو  شمهاش از ترس و تعجب صورت خانوم نیازی رو وح پوشوند...چ

 گشاد شد.
 ــ..ه....نه دختر من..انوم نیازی:چ...چی!؟...نخ
ند وســط حرفم گفتم:خواهم میکنم آروم باشــید...اون االن به حمایت و ت

ار که مواظب باشید کگفتم دلگرمیه شما نیاز داره نه ترس و آه و ناله...من فقط 
 اشتباهی نکنه...اون حیفه.

زی تند تند سرشو تکون داد و سعی کرد به خودش مسلط بشه...چند انوم نیاخ
 لحظه بعد که آروم شد،خداحافظی گرفت و رفت.
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 واال. هکباببراش اهک به طرفم اومد:الهی!...جیگرم م
 .نفسمو با آه دادم بیرون:هرکسی یه سرنوشتی داره

 برات دارم. ..یه خبرچیزا. اهک:حاال بیخیاله اینم
 :چی؟گاهم کردمن
 یشم رو شل کرد:تاریخ ازدواجمون رو مشخص کردیم.ن

 ام درشت شد.هند لحظه نگاهم کردم و بعد یهو چشمچ
 ا خوشحالی گفتم:چی!؟؟..جدی میگی!؟ب

 ...دو هفته دیگه.ندید:آرهخ
ست روی لبمل ش شدم...واقعا بهم می .بخندی ن شحال  شون خو ...خیلی برا

 اومدن.
شون همون ور که گفتمآ  سر بزنه ماهک نیما اومده بود به منیه روز که ،شنایی

 بازه. همون نگاه اول دلم رو می تورو میبینه و 
هرچند که ز اون موق  هم که دیگه ســر و تهم رو میزدن تو م ب من بود!...ا

 ماهک اص  بهم رو نمیداد و با شی نت هاش نیما رو دق میداد.
به وقتی  لی نیما عقب نکشــید و از من خواســـت که باهاش حرف بزنم کهو

 ماهک گفتم نیما واقعا میخوادت،فهمیدم که اون هم...بله!
باالخره :ریز خندیدم له ی بیچاره ام رو خر کردی...گولت رو دیدی  پســرخا

 .تخورده و داره میگیرت
که تو مراســمم اهک زد به شــونه ام:برو بینم بابا...وقتی تو رو هم خر کردم م

 بندری بلرزونی میفهمی.
 و از ساختمون خارج شدیم که...قهقه خندیدم  هب
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سی که  ا دیدنب ستاده بودک و شد  زهر ر گرفت!....خندم بهم،تنم گ  رو به روم ای
 نفسم بند اومد.

...اون ریان!؟...اومده!؟زیر گوشم گفت:دارم درست میبینم!؟... مبهوت اهکم
 واقعا خودشه!؟

رتر شده چ ه!...من چی قدر....چقدرالغر شده بود!...ته ریم جذابم پ  بود....ا 
داشــتم توصــیفم ،ت که دلیلشــم خودش بود...بعد اون همه خفدارم میگم

 میکردم.
 ب زدم:بریم.سری  به خودم اومدم و ل

 .راه افتاد به طرفم...به طرف ماشین رفتم که و از جا کنده شدم
 نیکیتا.ریان:آ
 ه راهم ادامه دادم..ب
 ریان:نیکیتا صبر کن.آ
 بازوم رو گرفت:نیکیتا گوش...همیتی ندادم که ا

و دســتم رو محکم کشــیدم که حرف تو  چرخیدم طرفم ین برق گرفته هاع
 دهنم ماسید..!

 ریان:خواهم میکنم.آ
 .مزاحم نشید...خم پررنگی کردم:به جا نمیارم جنابا
 که صداش رو شنیدم. شت کردم بهمپ
ما اجازه بده دختر میدونم خراب کردم ام؟...گوش کن ریان:حاال دیگه مزاحمآ

 حرف بزنم.
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 .:برو بشین تو ماشینو به ماهک که با نگرانی نگاهمون میکرد گفتمر
 و نفسم رو دادم بیرون. اهک با تردید ازمون دور شد که چشمهامو بستمم

ای من ،تو بربه ظاهر محترمببین آقای رخیدم طرفم و با صدای آرومی گفتم:چ
که حتی دوســـت  به و بی ارزشــی  قدر غری هات هم ک م این با ندارم 

شتی ولی شم...نمیدونم چرا برگ خوای نمونده که تو ب حرفی هم باقی بدون که ب
 بزنی!

 اه افتادم طرف ماشین که باز صداش بلند شد.ر
 پسرمون..بخاطر .تو برای من هنوز همونی...من بخاطر تو اومدم.ریان:ولی آ

شنیدن کلمه سرمون»با  شین متوقی د«پ ست گیره ما از  مو فک شدستم روی د
 .حرص قفل

یان:آ نار نکمر یدونم ازم متنفر شـــدی ولی خودتو ک یا و دلت رو خنک م ..ب
 بذار منم توییح بشم. کن...هرکاری میخوای بکن تا آروم بشی ولی

 به طرفم رفتم.ا یه حرکت برگشتم و با قدم های بلند ب
 طرفم،ساکت شد و نگاهم کرد...با تردید.وقتی دید دارم میرم 

که و بل از این باال اوردم و محکم  من ق یاد،دســتم رو  یدمبه خودش ب  تو کوب
 !پیچید ن خلوت بود و صدا سیلیصورتم!!...خیابو

ام انج یدممبعد این همه مدت د اولین بار ین کاری بود که میخواســتم وقتیا
 بدم.

 ا شاید جوابی باشه در برابر بی وفاییم اما...ت
 !..!دلم خنک نشد ...اما نمیدونم چراتا خشم و نفرت نگاهم کردم:زدمب
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 خشک تو جاش،مبهوتریانی که از آین رو گفتم و با سرعت ازش دور شدم...ا
 .بودشده 

 ...با حرص و عصبانیت.شستم تو ماشین و سری  گاز دادمن
ـــده بود....من م نک نش هامو نزدم...اصــ  هم دلم خ حت تر و ن حرف نارا

 خشمگین تر از این حرفها بودم.
ه من ه کمینه که هســت...از این به بعد فقط این روی منو میبینه...باید بفهمه

 نیستم. اون نیکیتای احمق و عاشق
و طول مســیر ماهک یک کلمه هم حرف نزد...شــاید چون عصــبانیت من رو ت

 .میدید
 خیلی زود برگشتم خونه پیم عزیز و پسرم.پیاده اش کردم و 

*** 
 روز بعد ندچ
 روی میز و رفت. غذا رو گذاشتارسون بشقاب های گ
 یما:تو واقعا دلت میاد که نیای؟ن
 ...مراسم ازدواج پسرخاله ات،دوست صمیمیت.اهک:د همینو بگو!م
ــما نمیت هبچه ها...ببینید،دقیقا بخاطر اینکه فامیلی فتم:دری کنیدگ ونم بیام...ش

 و بابا ببینتم و مراسمتون بهم بریزه؟ دوست دارین من بیام
 ...من ازش قول میگیرم.شهمین من بهت قول که هیچی..زیزم.یما:نه عن
 ...خوبه دیگه ها!؟اهک:راست میگهم
 ر نمیکنم.یما:نیکی،اینو بدون که من بدونه حضور تو مراسم رو برگذان
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  فه سرمو تکون دادم و نگاهم کردم.ک
یک دنده اســـت!؟...هرچی میگم...اون حرف  چرا اینقدر این پســر ای خدا

 خودش رو میزنه.
 .باشه؟...باید منو همراهی کنی.....میای دیگه.اهک:نیکی ناز نکنم
 فتم:خب...اونم میاد؟گ

 ماهک:اون!؟...اون کیه!؟
 آ...آریان...اونم دعوته؟ه زور گفتم:ب
 !...اون هنوز شوهرتهآره...چونخب...اومم :با تردید گفت یمان

ــه...خب که چی؟...بهم اهمیت نده،به هیچکس اهمیت  ــ  باش ماهک:اص
 نده...تو بخاطر ما اونجایی.

 یما:درسته...اما باید بگم که...ن
 ...نگاهم کردم که بعد از چند لحظه مکث،به حرف اومد.داکت شیهو س

لت ن یدونن ع مه نم که ه یدونی  ما:م یه؟...یعنی فکر میکنن چیزه ی رفتنم چ
ست و به  سفرجدی نی شما...خوش بوده رفته کاری یه  شته و  رم  و و االن برگ خ 

 دارین باهم زندگی میکنید!
 بروم پرید باال و پوزخندی زدم...چه جالب.ا  

ها م هک:آره فقط خودی  ثل تو هم علتم رو ا یدونن این ور نیســـت ولی م م
 نمیدونن.

گاهم کردم...این حرفم خیلی معنی ها داشـــت...یعنی من تو این زندگی ن
 و نمیدونم چرا شوهرم ترکم کرده! نبودم



wWw.Roman4u.iR  114 

 

ــک رو ب ــرم رو انداختم پایین تا برق اش ــمهام غض گلوم رو گرفت...س تو چش
 نبینن.

ن باش ولی م مئ:دادامه دا اهک که انگار فهمیده باشـه ناراحت شـدم تنداما م
 .حرفی هم نمیزنن

 نشونه ی بی تفاوتی باال انداختم و چیزی نگفتم.ونه ای به ش
 ؟یما:نیکین

 ی گفتم که ادامه داد.«هوممم»وممفهبدون نگاه بهم نا
که اون هر خ ایی کرده..هر اشتباهی که داشته،نیازی نیست  بدونیما:این رو ن

 تو خودت رو داغون کنی.
 فته!که به غلط کردن بیواهک:ولی کاری کن م

 ر من و نیما چرخید طرفم که دستهاشو باز کرد.س
شــیمون میگم...کاری کن که از کرده ی خودش پ اهک:چیه!؟...دارم جدیم

 بشه...حرص نخور،حرص بده!...متوجه ای؟
یدمه،ســخرم ند تاه خ غذاتونو  کو فا... له این حر یا حاال بیخ فت: ما گ که نی

 بخورید،یخ شدن.
 شدم. غذامی حرف مشغول بازی با ب

ما بود و  هفته ماهک و نی ماهک گفتم نمیتونم دیگه مراســم ازدواج  به  وقتی 
 شوندن اینجا تا به قول خودشون روی مخم کار کنن!نو کم،مبیا
نمیخواســتم بگم...چون بابا با  لی من فقط بخاطر اینکه مشــکلی ایجاد نشــهو

 دیدن من دوباره بهم میریخت و به جز خودش،همه چیز رو هم بهم میزد!
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قدر کمتر  و به رو بشــم!...هرچ یان رو  با...آر که...نمیخواســتم  هم این
 ابم آروم تر بود.میدیدمم،اعص

 لی حاال با اصرار این دوتا تو دو راهی افتاده بودم.و
قتی فهمیدم میخوان ازدواج کنن،خیلی براشــون خوشــحال شــدم و از ته دلم و

 میخواستم تو مراسمشون شرکت کنم اما...
 دوری نوشتن..!ال  من رو با تنهایی و نگار طا

ــاعت  ــتوران هر بود....ناهار رو که تو ظ 2:20س عد از کمی ب،ورده بودیمخرس
 بلند شد. شنیما از جاحرف زدن 

 ،کلی کار دارم.خب دیگه...اگه شما نمیاید من برمیما:ن
 اهک هم کیفم رو برداشت:چرا منم میام.م

 نیکی تو که ماشین باهاته آره؟و رو کرد به من:
 ...من خودم میرم.نم بلند شدم:آرهم
 یما:خیلی خب...من برم حساب کنم.ن
 .ای باباومدم بگم حساب من با خودم که به سرعت ازمون دور شد!...ا
 اهک:نیکی جونم؟م
قدرا یدم  ین ـــده چرخ ـــاد ش های گش با چشــم که  ـــدام زد  ناز ص با  لوس و 

 :چته!؟؟؟..فکر کنم باز منو با نیما اشتباه گرفتی!!طرفم
 نه.ازد به بازوم:نه بابا...این لحن برای خر کردن اطرافیو غم غم خندید هو ی

 شم غره ای بهم رفتم:پررو!چ
 اهک:حاال بگو ببینم...خیالم راحت باشه که میای؟م
 داد جلو. ی حرف نگاهم کردم که خودش روب
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ــکن...میدونی که چقدر منتظر این روز بودم...ولی بدون م اهک:ل فا دلمو نش
 تو هم...

 گو.ن،دیگه اینا رو با ناراحتی وسط حرفم گفتم:خیلی خب خیلی خب...میام
 لم.*غ*جیغ خفیفی زد و پرید ب هوی
 ...عاشقتم!!اهک:ای ولللم
 یما:اهکی!...پس من اینجا چه کاره ام؟ن

یه حرکت  با  با طنز گفت: خودش روماهک   که عه...شــماکشــید عقب و 
 این برای گول زدنم بود.ولی سروری!...

 یما:خب نتیجه اش؟ن
 با موفقیت انجام شد! یتاهک با لحن ربات ها گفت:مامورم
 و رفتیم دنبالم. شد....من و نیما بهم خندیدیم تندی ازمون دور و
 م در رستوران از هم خداحافظی گرفتیم و جدا شدیم.د
شن کردمن شین و رو ستم تو ما ...اول رفتم داروخونه و برای عزیز دارو گرفتم ش

 و بعد رفتم خونه.
شین رو م شا شتم و پیاده  شین  دممقابل خونه نگه دا شمم خورد به یه ما که چ

 جلوتر پاری شده بود.مشکی مدل باال که 
 ی ما که از این ماشین ها نداشتن!یلی برام آشنا بود ولی همسایه هاخ
 ..در رو باز کردم و وارد شدم.ری تکون دادم به طرف خونه رفتم.س
 بق معمول حیاط خیس و تمیز و بوی خوشایندش.ط
 ...یه جفت کفم مردونه..!هال کهرفتم دم در بخندی زدم و ل
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 .این کفشها ماله کیه!؟....ما که مردی نداریم پس....!؟.ا چه خبرهاینج
 وااای...اون ماشین!!؟؟؟!!....هو از فکری که تهنم رسید موهای تنم سیخ شدی

 روی زمین و با قدم های تند وارد هال شدم.یهو کیفم رو رها کردم 
 چرخیدم طرف اتاق نویان.نبود...حتی عزیز...سری   یچکسه
نه کامل...آروم ســرم رو دادم جلو و از الی درکه دیدم لو رفتم ج بازه اما   در 

 !..د،همه ی وجودم لرزیسری کشیدم که با دیدن صحنه رو به روم
یدونم از چی بن ـــاس...ولی .ترس..ود...خشــم..م ناراحتی...احس .نفرت...

 بزنه.،باعث شده بود قلبم تند و پر تپم بود که هرچی
 ...بغض کرده بودم.اخوداگاه دستم رفت باال و نشست روی گلومن
 ین واقعی بود؟...درست میدیدم؟ا
ــتاده بود و نویان تو بکنار گهواره ای ریانآ ــورتم رو نمیدیدم*غ*س  لم!...ص

 چون داشت به نویان نگاه میکرد.
 انوهام داشت سست میشد...چرا اینجاست؟...چ ور؟ز
 نه کنه؟...بدتر از این؟...بیشتر از داغونم کنه؟ون میخواست منو دیووا
ضم رو ف ستم و بغ شمهام رو ب شم گرفت...چ شد و همه وجودم رو خ کم قفل 

 پس زدم.
شم باز ا شت...چ شت...هیچ حقی ندا کردم و با یه حرکت کوبیدم ون حق ندا

 دادم! و هولمبه در 
 کردم...!کپ آریان از جا پرید و برگشت طرفم که با دیدن صورت خیسم 

اشک برق میزد...این اولین باری بود که چشمهاش از ...ند لحظه نگاهم کردچ
 م داره گریه میکنه...حتی تو دورانی که باهم بودیم.میدید
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 ون اون همیشه مرد محکمی بود...ولی حاال....!چ
سری  به خودش اومد...نگاهم رو ازم گرفت و آ شت توی ریان  نویان رو گذا

 گهواره اش.
 به خودم اومدم.فسی که رفته بود،به ریه هام برگشت و ن

 شک گفتم:اینجا چکار میکنی؟خ
 اشکهاش رو پای کرد....حرصم گرفته بود. وابی بهم نداد و به جاشج
یدا چ ور اینجا رو پا خشــم گفتم:با تو بودم...گفتم اینجا چکار میکنی؟...ب

 کردی؟
 ریان نفس عمیقی کشید و برگشت طرفم.آ
 ریان:آروم تر...همین االن خوابید.آ
 وزخندی زدم:البد تو خوابوندیم ها!؟پ

جایی؟...این چرا  ند گفتم:عزیز...عزیز ک تاق رفتم بیرون و بل ســری  از ا
 ؟اینجاس

 .کی بهت آدرس رو داده؟اومد تو هال که دوباره گفتم:چ ور اومدی؟.. ریانآ
 کردم هیچکس،خودم پیدا:ک فه گفت ریانآ

 هم کردم:ببینم...نکنه...نکنه..با اخم نگا
 دام رفت باال:تو منو تعقیب میکنی!؟؟هو صی
خیره خیره نگاهم کرد...نمیدونم اون چیزی که تو نگاهم بود،درد بود یا ریان آ

 من دارم اشتباه میکنم.
 از تو آشپزخونه بیرون اومد. عزیز هول کرده ند لحظه بعدچ
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 ی شده دخترم؟..چزیز:چیه؟.ع
 وای خدا مرگم بده...دخترم من...اش: ،زد به گونهماه چشمم خورد ب هوی
 ذاشتم ادامه بده و بلند گفتم:عزیز این چه کاریه کردی؟ن

سیلی کمثل اینکه با رخیدم طرف آریان:چرا حرف تو گوشت نمیره؟...چ ه اون 
 جوابتو نگرفتی. خوردی

ــونه تهدید باال گرفتم:ا ــتم رو به نش  احدی!...تو از نظر منگوش کن آقای نگش
هیچی رو نداشــته باشــی...حتی نگاه کردن تو  اینقدر حقیر هســتی که حق

اینقدر خراب کردی که حتی نشــه راج  بهم حرف زد،ولی چشــمای من!...
.حق نداری پســر منو ..بیای اینجا حق نداری دیگهبذار برات روشــن کنم...

 ...متوجه شدی یا یه جور دیگه حالیت کنم!؟یل کن*غ*ب
تونم...بفهم که نمیتونم...من بخاطر شــماها اینجام...برای اینکه .نمی..ریان:نهآ

 ف بزنم.جبران کنم اینجام...اجازه بده حر
ــما یه چیزی بگو. اید ب..نیکی تو هیچی نمیدونی،رو کرد به عزیز:بی بی گل ش

 .باهم حرف بزنیم
شنیدن کلمهب شید ان«بی بی گل»ا  ست منو ک شته گار یه د سبه گذ اکت ها...

 شدم....بی حرکت سرجام موندم.
 مادربزرگم برای من عزیزجون بود و برای آریان بی بی گل.

قت راب ه یادم نمیره.یچ و با عزیز  به ه ی خوبم رو  که  ..و فقط هم اون بود 
 عزیز میگفت بی بی گل.

 هم بزرگ مایی هم مثل گلی.ا شی نت میگفت خودم درستم کردم چون ب
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شته عزیز نگاه ب  اما لبخند کمرنگی کردم...حال اونم چندان تفاوتی با من ندا
 روی لبم ظاهر شده بود.

 زیز:خیلی وقت بود این کلمه رو نشنیده بودم.ع
 یگه داشت گریه ام میگرفت.د
 ...ولی مجبور بودم...میدونم بد کردم،خراب کردم.ریان:من...شرمنده امآ
 ه گند زدم...ولی....گاهم کرد:میدونم ازم ناراحت و عصبانی...آرن
 و با حرص خندیدم....داغ کرده بودم بدجور. هو دستم رو گذاشتم رو پیشونیمی
تویــیح  حاال اومدی که...فتم:د اشــتباهت همینه...تو از چشــمم افتادی!گ

 چیزی هم باقی مونده؟بدی؟...چیو؟...مگه 
صورتم:ز ستیل زدم تو  جاش این بری باید هیچ حرفیبی  اون موق  که میخوا

 !...حاال هم از این خونه برو بیرون.میکردیفکر 
 برداشته نشد.ز جاش تکون نخورد...حتی نگاهم هم از روی صورتم ا
 اد زدم:بیروووون!!د

ند لحظه نگاهم کرد و بعد...ســرش رو تکون داد....اومد جلو و با فاصــله چ
 خیلی کمی مقابلم ایستاد.

 .زیر گوشم شنیدم زمزمه اشکه صورتم م شد تو خ
 د باهم حرفــکنار نمیکشم...ما بــای.اما بدون که .ریان:باشه...میرم عزیزم.آ

 بزنیم.
ــدای ا ــد و چند لحظه بعد....ص ــله گرفت...از کنارم رد ش ینو گفت و ازم فاص

 اومد. بسته شدن در
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 بی جون شدن و افتادم روی زمین. سستم،باالخره زانوهای صدای درا ب
 طرفم و نشست جلوم.زیز دوید به ع

عزیز:دخترم...دخترکم ببخشــید...بخدا قســمم داد،به جون تو و نویان قســمم 
 درو باز نکنم.داد...نتونستم 

 رزونم خیره شدم.هیچی نگفتم و به جاش به دستهای ل
 ...برام غیرقابل کنترل بود.س میکردم قلبم مال خودم نیستح

 گریه..! گفت کنار نمیکشم؟.....یهو زدم زیرچی گفت؟...
 ...من طاقت ندارم...نمیتونم تحمل کنم.دایااااا...صدامو میشنوی؟؟خ

یان ...پســرم رو ازم بگیره؟...نمیدم خدا...نمیدم رو چرا اومده؟...اومده که نو
 .بهم نمیدم

 .ون لیاقتم رو نداره...لیاقت داشتن یه خونواده رو ندارها
 ؟میگه مجبور بودم!ال سم...و حا*و*اون منو تنها گذاشت و رفت...بخاطر ه

 ه....دروغ!روغد
*** 

 سیدم.*و*وهای کم پشتم رو نوازش کردم و لپ سفیدش رو محکم بم
 .فتم:خب شاه پسر...حمام کردی،پوشکت هم عوض شده،شیرم که خوردیگ

 وابوندمم توی جاش:و حاال وقت خوابه.خ
 براش و تکون دادن گهواره اش. روع کردم به الالیی خوندنش
 تا اینکه باالخره خوابم برد. این کارم بوده رب  ی

 چقدر خوشگل بود.یره خیره،با لبخند نگاهم کردم...خ
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و صــحنه ای که  فقط یه روز از اومدنم به اینجا و اون بحثمون گذشــته بود
 باالی سر نویان بود از یادم نمیره اما...

 !..رو داشته باشه مگه تو خواب بتونه فرشته ی من
 بیرون و از کنار گهواره اش بلند شدم.نفسمو دادم 

ــم ماهک اینا نمونده بم چیزی تا ــب می راس ود و من باید به فکر یه لباس مناس
 بودم.

 سراغ کمد لباسهام.یک راست رفتم و  ارد اتاق خودم شدمو
ــ ــتن...هرچند زیادش برام مهم نبود...خیلی وقت بود که این  مروع کردم به گش

 د.شده بو چیزا برام بی اهمیت
 کهو تهنم پر کشید به گذشته...ی
 شســورپرایز رفتم و ل کارشمحروز بی خبر به یه بودیم، باهماون زمان که "

شد و گفت به عنوان جایزه ات باهام  کردم...اون هم از دیدنم خیلی خوشحال 
ــیک برام خرید در آخر یه پیراهن قکه ،ناهار میریم بیرون و بعدش خرید رمز ش

ــب بهم گفت این رو فقط پیم من و برای..اون و رفتیم خونه. ــی ش تا  می پوش
 "فقط از من دل ببری نه هیچکس دیگه

ــبت بهم نا دیده بگیرم،اون روزناگه نفرت االنم رو  ی از بهترین روزها یکی س
 ساخت. یه خاطره گرم و شیرین برام زندگیم شد و

اون می  ئی یاده!...از افکارم عصــبانی شـــدم...دیوونه بودم که با هرچیز جزا  
 احساسم رو حروم اون کردم.افتادم...من یه احمقم!...ولی حیی من که 
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اومدم...به طرفم رفتم و نگاهی بهم انداختم گوشیم به خودم  زنگا صدای ب
 که قلبم هری ریخت..!

...همون شــماره عنی...خودش بود!؟...اســم آریان باالی صــفحه افتاده بودی
 قبلیم.

ههچ هه هام...ا  نگ نگ کردم تو مو بدم...چرا بهم ز ...نمیخواســتم جواب 
 میزنه!؟؟...نمیخواد بس کنه!؟؟

پاســخ رو لمس کردما که صـــدای نرمم پیچید تو  وووفی کردم و تند دکمه 
 .گوشم

 ریان:س م عزیزم.آ
صبانی گفتم:من عزیز تو نیستم...چی از جونم میخوای؟...چرا همه اش باید ع

 نمیکنی!؟؟؟...چرا بس اسمت جلوی چشمم باشه
فت:آ با صـــدای آروم و مهربونی گ یان  هرگز دلم نمیخواد تو عصـــبی ر

باعثشـــم ا گه خودم  تاســـفم ا ما...میگی چرا اســـمم جلوی بشـــی...م
ه شازت دور ب جسمم ون باید بدونی که من همیشه هستم،شایدچشماته؟...چ

ما فکرم،روحم کنارته و تنهات نمیذاره...میگی چرا بس نمیکنم؟چون بهت  ا
 هم حرف بزنیم.بودم باید با گفته

 وپیدم:ولی من حرفی با تو ندارم.ت
 ..باید ببینمت..خیلی زیاد.ریان:ولی من دارم..آ

 صبی و حرصی گفتم:نمیخوام،نمیام!ع
 ریان:میخوای من بیام؟...بیام تو پسرمون رو بردارم و ببرم؟آ



wWw.Roman4u.iR  124 

 

نده...ب به خودت ربط  ند گفتم:هرگز پســر من رو  جایی ل ه کبهتره بری همون
 بودی.

 در بی قراری کرد که برم گردونه...چون قلبم اینق.ریان:اینم نمیشهآ
شده بودم و داغ کرده بودمس سهام تند  شد...نف ...قب  حرف زدن باهاش اکت 

 هیجان زده ام میکرد اما حاال...خونم رو به جوش می اورد!
 به گوشم رسید.ند لحظه که گذشت،صداش آروم چ
مام ت نیکیتا...من قصـــد ندارم تو رو آزار بدم،برعکس میخوامریان:گوش کن آ

.من .ت شــم رو بکنم تا اشــتباهم رو جبران کنم...میدونم چقدر خســته ای.
سم...اگه تو شنا شریک زندگیم رو خیلی خوب می هم ازم ٍگله داری بیا و تورو،

یا.. .ولی..خالی کنســرم حرصـــت رو  با جون و دل ب که  یدم  .قول م
 ه؟بپذیرم...باش

اکت و خاموش فقط گوش دادم...بد نمیگفت...نیاز بود دردهام رو بکوبونم س
 .قلب منم نیاز به تسکین داشت.کرده.. چقدر لهم الزم بود بدونهتوی سرش!...

 ریان:قبوله تک عشق من؟آ
به احمق ق بار  ندمین  بازم برای چ فت...و من  ید و بغض گلوم رو گر لبم لرز

 بودنم پی بردم!
بعد از همه ی اینها قلبم از ابراز احســاســاتم میلرزید...هنوزم  حمق بودم کها

 ...ولی من این ور فکر نمیکردم!فت تک عشق من!؟میگ
 عی کردم صدام نلرزه...بی حس گفتم:کجا؟س

 مردونه و جذاب تو گوشم پیچید..!صدای خنده اش که قب  بهم میگفتم 
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رتم ..منتظه ی مشــترکمون..بیا خون..ریان:جایی که خاطره هارو به یادت بیاره!آ
 خانومم!

 سری  ق   کرد....زانوهام سست شد و ول شدم روی تخت. و
ست باهام بازی کنه؟...بخدا ب شدن....تا کی میخوا شکهام جاری  ی اختیار ا

 دیگه توان نداشتم.
 مون خاطره ها داشتن آبم میکردن.اال میخواد خاطره هم برام زنده کنه!؟...هح
 .رم رو تو دستهام گرفتمسوشی رو انداختم کناری و گ

نه برم به اون خو لد  لعنتی اونولی ...من نمیتونســتم  کارش رو خوب ب
 .بود...دست میذاشت روی نق ه یعی هام تا موفق بشه

!!...نمیذارم هرکاری دوســت ...ولی خیال کردهحکم اشــکهام رو پای کردمم
 داره باهام بکنه.

ــناخته  اید حالیم میکردم کهب ــبوری که اون میش من دیگه اون نیکی آروم و ص
 .نیستم

 لباس پوشیدم.ری  بلند شدم و س
هام روم در،د که کفشــ ند گفتم:عزیز،من دارم میرم  درحالی  یدم بل می پوشــ

 بیرون...فع .
 دویدم طرف در حیاط و از خونه زدم بیرون. قبل از اینکه جوابی بگیرم و

 میکردم،خونه مشترکمون!زدم روی ترمز.سابقی توش زندگی لوی در خونه ج
 لبم تند تند میزد...استرس داشتم...آب دهنم رو قورت دادم و پیاده شدم.ق
 ایستادم...با تردید زنگ رو زدم و منتظر موندم. قابل درم

 ی باز شد.تقه ا در با صدای ند لحظه بعدچ
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به حیاطرو هول ر فس بریده دن با ورودم  قدم برداشــتم... خونه،حس  دادم و 
 .مشامم خورد کردم حجم زیادی از یه بوی خاص به

 به حیاط نگاه کردم.س کردم سرم گیس میره...ناخوداگاه چسبیدم به دیوار...ح
ــحبت ها،خنده ها،دویدن   خدایاآ ــد...ص ــت از جاش کنده میش ...قلبم داش

 ...همه ی اتفاقاتی که قب  افتاده بودن جلوی چشمم رژه میرفتن.ها،شی نت ها
 نیکی...خودتو جم  کن! ب دهنم رو محکم قورت دادم...کافیهآ

سری  ص شیدم... ستادم و نفس عمیقی ک ه گرفتم و بنگاهم رو از حیاط اف ای
 طرف در ورودی رفتم.

 ا به در رسیدم،آریان با لبخند کمرنگ ولی مهربونی مقابلم ظاهر شد.ت
 ریان:س م..خوش اومدی.آ

 آروم از کنارم رد شد.هم  آریانو داخل شدم... وابی ندادمج
سردی به سالن و وسایلم نگاه کردم...همه جا تمیز بود...انتظار داشتم با یه با 

 مواجه بشم.ی خای گرفته  خونه
 خیابونم هم رد نشدم.ون من بعد از رفتن از این خونه،هرگز از چ
ریان هم که انگار متوجه نگاهم شـــده بود،همون ور که به طرف آشــپزخونه آ

 آره؟ از تمیزیم تعجب کردیگفت: میرفت
پن پ رگشت رای بثل روز اولم کردم...بم ایستاد و لبخندی زد:وقتی اومدمشت ا 

 .تو
 پوزخندی زدم:چقدر خوش خیالی تو!

 ن:چرا؟...تو هنوز همسر منی و...ریاآ
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ریدم وسط حرفم:کدوم همسر!؟...همونی که ولم کردی و رفتی؟...بخاطر پ
 ست؟*و*ه

 س کاری نکردم.*و*ه میگی نیکیتا!؟...من هرگز بخاطرآریان:چی داری 
ـــه دا خشــم گفتم:ب ..میخوای زیر چی روغ میگفتی!دروغ میگی!...تو همیش

 به همه چیز پشت پا زدی؟بزنی؟...غیر از اینکه بخاطر یکی یا چندتای دیگه!
 منقبض گاهم تو صــورتم بود و دیدم که رنگم داشــت عوض میشــد،فکمن

 شده بود.
 !؟برای تو فقط این معنی رو میداد من این کار یعنیریان:آ
 تبخاطر خودبه این دید بهم نگاه کنی که ی ســتا غم و درد ادامه داد:نمیتونب

 بود!؟
خاطر خودم؟.ب جب داد زدم:ب حاال ا تع تا که  .مســخره ترین حرفی بود 

 بخاطر خودم بود!؟...تنهایی!؟ ..چیشنیدم.
 هیچی خبر نداری. فه گفت:نه..نه..نه...تو نمیدونی..از ک
 گاهم کرد...با عجز...!ن
ــخته،ریان:آ ــیحم س  کن همه اش..اما باور!بخاطر خودته که نمیتونم بگمتوی

 مجبور بودم.من ...بخاطر امنیت خودت بود
 اطر...بخ!؟گذاشــتیخاطر خودم تنهام بیعنی تو،؟...!!؟امنیت:گفتمبا حرص 

 ؟!و رفتی رها کردیو مشکل منو با یه دنیا درد خودم 
شمهاشت سرم مولی ن:نگاه کردم و چ .میدونی چی ..ها؟...اومدیدونی چی به 

شیدم شمی نگاه میکنن؟حابعد از تو میدونی ..؟.ک رد ت.یه زن ..ال منو به چه چ
 .میدونی چی با..تنها مونده با یه بچهه بودن شــوهرش،که با وجود زندشــده 
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 تی پدرش،حخودشـون فکر میکنن؟...اینکه معلوم نیسـت چکار کرده که همه
 ردش میکنن!!!هم 

 ...بابام؟میدونی دیگه تو خونه پدریم جایی ندارم:و گفتم غض گلوم رو گرفتب
شم دیدنم رو ندارهدیگه منو نمیخواد. ه ..تویی کبخاطر تو..ی؟.ک بخاطر.....چ
 !ین*ئ*ا*  چون تو یه..ثابت کردی حق با پدرم بود ولی انتخاب من بودی

 گوشم رسید.به دای مبهوت و آرومم ص
 ت نکردم.*ن*اریان:من هرگز بهت  *ی*آ
...حق من بری؟ بذاری کردی!!..وگرنه چرا باید بدون هیچ تویــیحیاد زدم:د

 نم!؟من نمیتونم باهات بمو،که روش بنویسی متاسفم یه تیکه کاغذ...این بود؟
ـــت و زدم زیر ب یهغضــم شــکس یگر یدا :م حالی پ چه  دونی وقتی رفتی 

یت،عشــقت!بی خبر بذارتت و بره یعنی شــریک زندگوقتی .میدونی کردم؟..
 چی؟

چند و  خونه خودمو حبس کردم این میدونی چند هفته توحزون ادامه دادم:م
همه چیز  لت گشــتم که هربار آخرش فهمیدمدنباعین دیوونه ها در به در بار 

رو به چون تو بدترین یر...و اگه عزیز نبود االن گوشه قبرستون بودم.؟..واقعیه
 بهم زدی.

تو که چ ور بهت اعتماد کردم و دل بســتم، ورم نمیشـــهســرمو تکون دادم:با
 .نابودم کنیاین ور 

یا مدبا بی قراری  نآر ید ...به طرفم او با ترد عد  گاهم کرد و ب ظه ن ند لح چ
 بازوهام رو گرفت.



 129 بعد از تو

یدونم عزیزم،آ یان:م یدونمر یدونم چقدر اتیت شـــدی..مم عد از ...م یدونم ب
قدر تو،خونواده ات خاطر  چ خدا قســم میخورم فقط ب ما...ب از من متنفرن ا

که چیزی  که آســیبی نبینی...ازم نخواه  خاطر این جات جون خودت بود...ب ن
 خودت به خ ر بهت بگم چون امکانم نیست...اما اینو بدون که اگه میموندم

 می افتادی.
م نحمیلرزیدم...لدستم آروم اومد باال و نشست روی گونه ی منی که از گریه 

 مهربون شد.
ــدی همه چیزو میدونم..فهمیدم چیا بهت گفتنریان:آ ..من با و چقدر اتیت ش

 خبر میشدم. از حالت باهزار بدبختی 
 شد.نویان رو به دنیا اوردی،قلبم خوشحال  بخند گرمی زد:وقتی فهمیدمل
 مون.سرتو،پ اومدم...بخاطر ببین..من:ستهاشو باز کردد

ــتباه نکن!....نه!.رفتارم داد زدم: بدون کنترل روی ــر.اش ــرمون نه!...تو پس  یپس
 .نداری

 وشــلیاقتبچه ی منه چون تو .فقط من!...نویان .ه خودم اشــاره کردم:من دارم!.ب
 نداری.زن و بچه رو  یا داشتن تو لیاقت یه زندگی خوب.نداری..

میگی ..ا خشــم ادامه دادم:اصــ  چ ور روت میشــه که اینارو به زبون بیاری.ب
با که  ه ماهین  اون موق  که فهمیدم وجود داره کجا بودی؟...اون  خبپسرم؟...

گذروندم کجا بودی؟. که .بدبختی  یا .اون موق   به دن هایی و بی کســی  تو تن
 .میخواســتی اون موق  باشــی که.کجا بودی که براش پدری کنی؟. ماوردم

 .م باشیبعد از من مواظب حداقل
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دادم اون وقت داشتم بخاطرش جونم رو هم از دست مین :مکوبیدم به سینه ام
 فکر میکنی حق داری که بهم بگی پسرم؟

 و من نفس نفس میزدم....اال آریان با درموندی در سکوت نگاهم میکردح
 یه تره دلم خنک شده بود.فقط یه تره... م زدم واالخره حرفهای دلم رو بهب
 ریان:ولی...اون...آ
ــاره ام رو طرفم ا ــت اش ــنت کنم گرفتم:نگش ــه روش بذار یک بار برای همیش

جناب آریان...اینو بدون تو بین ما جایی نداری...من با چنگ و دندون خودم 
رای ب...پس بسـازمهم برای پسـرم یه زندگی خوب رو باال کشـیدم،پس میتونم 

 میگم...مزاحمم نشو! که هآخرین بار
 صداش بلند شد..که برم.. تاشت کردم بهم و پ

ب ریان:توآ  لس کنم همیشـــه صــبور نیســتم...نذار منمکه من اید بدونی هم 
 دورش کنی...مجبور میشم.. زمه بخوای ا..اگنیکیتا.

 ..بگیرمم!.....بگ.....ازت..کث کرد:مجبور میشم.م
ــنیدن این حرفمب ــت اینقدر  مو به،ا ش ــد!...چ ور میتونس ــیخ ش یح وقتنم س

 ن رو هم بگه!؟ای،اتفاقهابا همه این  .چ ور روش میشد.باشه!؟.
ر گرفت...با یه حرکت چرخیدم طرفم از خشم همه وجودم و شروع کردم با  گ 

 کوبیدن به سر و صورت و سینه اش! هامستد
مه حرصــم میزدمم:تو غلط میکنی...ب مه ی ا ه یان ه جا میکنی..نو تو بی 

 ..اون.تو هیچ حقی نداریزندگیه منه...من زندگیم رو دست هیچکس نمیدم...
 ..نیازی نداره...اون منو داره.اص  بهت 
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شکهام هو آریان محکم ی سبوندم به دیوار که دوباره ا ستهام رو گرفت و چ مچ د
 راه باز کردن.

نامردی. یدم:خیلی پســتی...خیلی  نال یه  بد .با گر قدر  .چ ور میتونی این
 چ ور میتونی اینو بگی؟باشی؟...

باشــه باشــه این اش..ریان ســرش رو داد جلو و تند تند گفت:آروم باش آروم بآ
 .باشه؟...پیم تو میمونه..بخدا نمیکنم آروم باش..کارو نمیکنم.

ــده ام ــت ش ــتهای مش ــینه اش دس این واقعا چم بود!؟...یه بار ..بود. روی س
 .بود پشیمون،یه بار میکرد تهدید

بند نیومد...من حتی از  ود حرفهاشــو پس گرفت،اما گریه اما اینکه خیلی زب
 حتی نمیتونستم به زندگیه بدون نویان فکر کنم...حرفم هم میترسیدم.

گفتم:د یه  گر با  باره  پا و نازه ی من  ید روی ج با یان  نو برای داشـــتن 
 ..ابذاری...فهمیدییی؟...من نمیذ

به پیشــونیمب یدن پیشــونیم  مد و حرف تو دهنم  ا چســب ند او نفســم ب
 زم شوهرم بود...اسمم تو شناسنامه ام بود و من....ماسید!...خدایا اون هنو

شم...آروم باش...خدا نکنه عمرمن...این حرفو نزن چونآ ش ش قلب ...ریان:
ندارم.منو میلرزونی...الکی گفتم. یان رو .من حق  از تو بگیرم و هرگزم این  نو

 نگو که حق دیدنم رو ندارم.کارو نمیکنم اما...
صورتم شد ساکت شمه ب دهنم رو قورت دادم...آو زل زد تو  اش نگاه و به چ

 .کردم
قدر ه ته شـــدم...چ یا خســ خدا ند میزد... بدنم گلوله آتیم بود و قلبم ت مه 

 ...دیگه بسمه.تنم
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ین مردی که مقابلم ایستاده چی از من میخواد؟...من دیگه توان مقابله با هیچ ا
 خرد شدم. خودش تو نبودهچیز رو ندارم،چون با 

شته بودح شت با نگاهم من  ینجاو اومده بود برای جبران؟...ا اال برگ بود و دا
 رو آب میکرد.

لی پس من چی؟...قلب شــکســته ی من چی؟...که با هیچ چیز هم ترمیم و
 نمیشه!

ــیب گلوش آ موند...چه اتفاقی ریان آب دهنم رو قورت داد که نگاهم روی س
 داشت می افتاد؟...من چرا هنوز تو این حالت موندم؟

 دستهام اعدسروی تا  دستهاش رو مچ هام حرکت داد رو به باالآروم  آرومریان آ
 که باعث شد نفسم حبس بشه. بازوهام و
 .ولی هنوز حرکت دستهاش ادامه داشت..رم رفت پایین و لبم رو گاز گرفتم.س

هام رو لمس کردشــ نه  که و ـــار خفیفی بهشــون داد  ســرش رو اورد ...فش
 جلو....داشت چه کار میکرد؟

 دیوار پشت سرم و سرشنگاهم میکردم که کی دستهاش رو تکیه داد به  گیس
 رو کس کرد.

 !فهمیدم قصدش چیهتازه به خودم اومدم و ومد جلو...جلو و جلوتر...و من ا
بازم احمق  من اجازه نمیدم...هه کور خونده...؟!یخواست این وری نرمم کنهم

 فریم کنه.
ــتادم و با یه حرکت زورم رو دادم لعنتی به »یگه چیزی نمونده بود کهد قلبم فرس

 تو دستهام که هنوز روی سینه اش بودن و محکم هولم دادم..!
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 تلو تلو خورد عقب و باریان که انگار تو یه دنیای دیگه ای بود،خیلی راحت آ
 تعجب نگاهم کرد.

 .خم شدم و کیفم رو از روی زمین برداشتم
ی قبل هه آقای احدی!..من دیگه منوزخند دردناکی بهم زدم:یه اشــتباهه دیگپ

  نیستم!
قت ط قن هاش و محکم گفتم:هر و یدم تو چشــم م رو ازت گاهم رو کوب

 گرفتم،راج  به دیدن نویان هم فکر میکنم!
.میدونم از بهت زیادشــه که نیومد ..از خونه خارج شــدم و با قدم های بلند

 دنبالم یا داد نزد.
یدم چ ور اینو گفتمخ بلودمم نفهم ما از این بهم فکرم نکرده بودم ...ق  ا

 ن نبودم ولی پشیمون هم نبودم.ئ!...بابتم م مگفتم
 ،تازه تونستم نفس بکشم...سری  پریدم تو ماشین.ر حیاط رو که بستمد
 می افتاد!؟....وای تا چند دقیقه پیم چه اتفاقی داشــت...نوز بدنم میلرزیده

 .خدا
 شدیدا به قرصهام نیاز داشتم..! االن

*** 
 ک هفته بعدی

 به مامانم بگی ها. یادت نره ماهک:نیکی
باشـــه محکمســرم روی و شـــالم ند گفتم: با... کردم و بل شــکمو...اونجا با

 میبینمت،فع .
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ــگاه زدم بیرون ــین و به طرف خواز در آرایش ــتم تو ماش ــس  نه باغ...با عجله نش
 روندم.

 .آرایشگاهمروز مراسم ماهک بود و باهاش اومده بودم ا
 نه،چون عروس بود. سلما  من زود تموم شد ولی ماهک م کار

ست کرده بودم...باید میرفتم  صورتم رو در شیدم و فقط  سم رو نپو البته من لبا
 باغ و با آرامم آماده میشدم.

شده ه مه اونجا بودن...نویان و عزیز هم...وای که چقدر دلم برای نویان تنگ 
 بود،از صبح ندیده بودمم.

 و پاری کردم.مسیر رو طی کردم و ماشین ر ی یست دقیقهب
ــندلی ها وان دوان د ــوندم به باغ...آقایون در حاله چیدن میز و ص خودم رو رس

 بودن و ک  برو بیایی به راه افتاده بود.
سم یه باغ بزرگ بود که تو س ساختمون رفتم...محل برگذاری مرا ری  به طرف 

 .نه بود و خانوم ها اونجا بودندلم یه خو
شب برای فرس شده بود ولی  ست  می  ص و.....همه*ق*ره عقد هم اونجا در

 اومدن بیرون.
ماهک با یه ســینی حلوا جلوم  مادر،م در کفشــهام رو در اوردم که بهارجوند

 ظاهر شد.
 هارجون:عه اومدی دخترم.ب
سفارش غذا داد گفت براش ت ستی ماهک  شد...را ند گفتم:بله من کارم تموم 

 ببرین.
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 :البد باید بدم دست دوماد که بده بهم.ته دل خندیدهار جون از ب
 رفتم تو...دویدم طرف پله ها که آناهیتا رو دیدم.و  نم خندیدمم
 خواهر خانومو..چه خوشگل کردی.ناهیتا:به آ

باال گفتم ها میرفتم  له  که از پ ندیدم و همون ور  باســمم خ که ل نه،من  :دیوو
 نپوشیدم.

 .خوشگل شدیولی همینجوریم هم باشه،ناهیتا:آ
 ...چه شی ون شده بود،مثل همیشه.با خنده سری براش تکون دادم

ــیم،عزیز اونجا بود و نویان ر یکی از د ــانس اتاق ها رو باز کردم که از خوش ش
 لم.*غ*هم ب

 ا توق و عشق خم شدم و گفتم:ای جونه دلم...گل پسر من اینجاست.ب
 .هسرحال...خیلی هم شستم جلوی عزیز که با لبخند گفت:بلهن
سیدم و گفتم:شرمنده عزیز...هرچی میشه نویان میوفته *و*حکم نویان رو بم

 گردن شما.
با ع فت:بام اخمزیز  فارو...من عشــق میکنم وقتی زه ای گ نگو این حر

مثل خودت  ن همالحق که نویاو  پیشــمه...درســت مثل بچگی های خودت
 منو یاد اون موق  ها میندازه. آرومه،

به  هاز تو کاوری کیی بهم زدم هیچی نگفتم...بلند شــدم و بخند دندون نمال
 دست عزیز سپرده بودم،لباسم رو در اوردم.

که پارچه ی براقی داشــت و روی پهلوی ســمت چپم دکلته مشــکی ه لباس ی
ــتدوزی  پولک و منجوق ــونوجود با و برق میزدن که داش کمر لباس تنگ  ش

  .داشتچای  یه راست سمت لباس از پاییٍن  همین ورو  میشد
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 یلی خوشگل بود...این رو از قبل داشتم و جدید نخریدم.خ
شیدمم و س ستی فرو کردم تو ری  پو شکی حالت داده ام د  تا مرتبموهای م

 بشن.
شوندن ل* *...سفیدم رو هم انداختم جواهررویس س یه بازوهام *تبرای پو

 دوشم. یو پشت کتی هام،خز مشکی نازکم رو هم انداختم رو
نداختم...از توی  به خودم ا گاهی  نه ن یه آی ـــا خط چشــم پهن مشــکی،س

رژ لب  و یه ...یکم پنکیک که ســفیدیه پوســتم رو بیشــتر کرده بودممشــکی
 کالباسی و برق لب.

یشتر زیر پوستی بود،ولی خودم چشمهام رو بیشتر دوست داشتم...یه جورایی ب
 نافذ شده بودن.

 الزمی. زیز:ماشالله ماشالله دخترم...بخدا که اسفندع
 بخندی زدم:قربونت برم من.ل

 زیز:خدا نکنه بچه،اینقدر قربون صدقه منه پیرزن نرو.ع
 طنز چشمهامو گرد کرد:پیرزن چیه عزیزدلم...تو تاج سری. اب

 .دختر از دست تو:سری تکون داد زیزع
 نیکی جان،پسرت خوابم برده. بین:یهو گفت

ببینم چه خبره،کمک نیاز  من برم بیرون..میذارمم اینجابه تخت اشــاره کرد:
 دارن یا نه.

 برو شما هم خسته شدی. :باشهری  دویدم طرفم و نویان رو ازش گرفتمس
 تکون داد و از اتاق رفت بیرون. زیز سریع
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 گاهی به نویان انداختم...خوابه خواب بود.ن
ه طرف تخت رفتم و آروم گذاشتمم روی تخت که در باز شد و رها و سارا و ب

 آناهیتا ریختن تو اتاق!و نرگس 
 .ها بلند گفت:به اینجا رو ببین کی...ر
ــتم روی دماغت ــتم رو گذاش ــتم به عقب و انگش ــسم:هند برگش ــس  ..نویانیس

 الن بیدار میشه.خوابه،ا
 ..حواسم نبود.ها یواش گفت:عه ببخشیدر
 وو چه خوشگل کردی نیک نیک خانوم.اوااهو سارا گفت:ی
 نیک خانوم،اینو فقط من بهم میگم. ناهیتا کوبید بهم:کوفت و نیکآ

 ارا چینی به دماغم داد:برو بابا.س
ید حث نکن فا ســرش نرگس:ب که ل  له اونی  حا به  گیرش این هلو ...خوش 

 ؟شماها چتونهاد...می
با مســخرگی نگاهم کردن...چه حرفی زدر نا  !...من گیر کی ها و ســـارا و آ

 خوردم!؟م با کی؟...مگه مغز خر میام!...آخه من قراره بر
شون رفتمبه   شدین..پس برید بو گفتم طرف شماها که آماده  سه.. سه ب رون ی:ب

 مزاحم خواب پسرم نشید.
 !پسرشوها:اوهوع!...ر
 خوابه حضرت آقا. مهمه ارا:چقدرم کهس
 رگس:ایم!...فنچ کوچولو!ن

ولشــون دادم طرف در:برید بیرون ببینم...وقتی در به در افتادین دنبالم که ه
 ونو بگیره میفهمین.دختر آیندت
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 ینو که گفتم،شروع کردن به مسخره بازی و من از خنده ریسه رفتم.ا
 با خنده از پله ها پایین میرفتیم که....مون ور داشتیم ه
شد!...قلبم هری ریخت وی سم بند اومد... هو بابا جلومون ظاهر  خندم ق   نف

 و خشکم زد..! شد
.اگه عصــبانی بشـــه .چکار کنم!؟. ...حاال.اینجا چکار میکرد!؟..ای...باباو

 ...بازم....چی؟
 دایی.س م ....س..ها:عهر
چون حال دخترا هم تفاوت چندانی با مه به خودمون اومدیم...ه،ا صدای رهاب

 من نداشت.
 ؟،شما اینجا چکار میکنیدو آناهیتا گفت:بابا خترا تند تند بهم س م دادند
 نفسهام چ ور میرفتن و میومد.دم گاهم خشک شده بود به یقه اش و نمیفهمین

سنگین بابا هم  صدای بمنگاه  شت   و مردونه روی من بود...چند لحظه که گذ
 اش بهم رسید.

 .برید بیرون،مادراتون کمک نیاز دارن.ولی شماها..هیچی..من ابا:ب
 که آخرش به من ختم میشد.خترا با تردید نگاهی به هم رد و بدل کردن و د
...نمیدونم چرا من نرفتم...شـــاید چون طرف در رفتنه به ر آخر هم با عجلد

 به زمین میخ کوب شده بودم.پاهام یاری نمیکردن و 
سم رو شم و همین تر شد با،بابا تنها ب شت کردلی هرچی بود باعث  ..از .و بی

 خودم منتفر بودم که پدرم اینقدر برام ترسنای شده بود.
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ستم...با ریز اید چون یه آبروش سترسیه دیگه نمیخوا ست نگاهم رو به ا های د
 لرزونم دوختم تا از نگاه بابا فرار کنم که صداش به گوشم رسید!

 .ابا:شنیدم شوهرت برگشتهب
ه بودن و ه فهمیداال نگاهم کردم...پس راســت بود،هماخوداگاه ســرم رفت بن

 حتی به گوش بابا هم رسیده بود.
 که پوزخند بابا خشی روی قلبم انداخت. و افکار دردناکم دست و پا میزدمت
ــعی کن زیاد ب ــه که دارم تحملتون میکنم...س ــمش ابا:فقط بخاطر نیما و مراس

 جلوی چشمم نباشی.
 دم.رو حس کرباره ی قلبم  و من افتادن چند رد شداز کنارم  سبک مثل یه باد و
 ...آروم باش نیکی...آروم باش.بم رو گاز گرفتم تا نزنم زیر گریهل

 به خودم اومدم. چسبیدم به مامان و با صداشیهو از سمت چپ 
 چی بهت گفت؟نیکی دخترم،حالت خوبه؟...:امانم

پس زدم...امشــب نباید خراب ری  بغضــم رو قورت دادم...اشــکهام رو ســ
 بشه...ابدا.

 فتم:هیچی مامان..هیچی.گ
 امان:ولی تو...چشمات....م

 ان نباش.گفتم هیچی مامان،نگرک فه وسط حرفم گفتم:
شب باید ب و شه...ام ستم اون هم ناراحت ب شدم...نمیخوا  ه حرفمازش دور 

 بدم تا همه چیز خوب پیم بره.گوش 
 ملحق شدم.یلی زود به خودم مسلط شدم و به بقیه خ
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مهمون ها اومدن و نیما رفت دنبال عروسم همه کم کم بود که  7:40اعت س
 استقبال شد. و اوردش که با جیغ و دست و نقل و گل ازشون

نارش م هک ک ما ته ی  به خواســ گاه نشــســتن و من  جای ما تو  هک و نی ا
 .البته بین اون و نویان درحال رفت و آمد بودم!.نشستم.

 آهنگ پخم شد.ا زمانی که عاقد بیاد،چند تا ت
 ؟م شدم زیر گوش ماهک و گفتم:چه حسی داری ماهکخ
رم وول میخوره که تم قر اینقدر تو کما نیم بازش نگاهم کرد:حس؟..راســب

 بی قرارم کرده.
 نه.....یهو بلند زدم زیر خنده و گفتم:دیوونه،من نیما و عروسی رو گفتم..

 هو چشمم خورد به در ورودی و حرف تو دهنم ماسید...!ی
برهام.اهک با خنده گفت:هاااا اونو میم  گی...واسه اون که رو ا 

 بهم:عه..نیکی...الووو!..چت شد!؟وابی بهم ندادم که زد ج
که ماهک رد  روم رو به صحنه ی بهدر سکوت زل زده بودم جوابی ندادم...ازم ب

 نگاهم رو گرفت و بهم رسید.
 ...فکر نمیکردم بیاد.اهک:اوهم
نم فکر نمیکردم بیاد!...میدونســتم که به عنوان یه خانواده ازمون دعوت شــده م

 من رب ی نداره و نمیاد ولی حاال....ه به با خودم میگفتم که میگبود اما 
قدر خوشتیپ شده بود....یه کت شلوار مشکی خوش دوخت پوشیده بود با چ

 کراوات طوسی رنگ.
 عنتی اینقدر جذاب و نفس گیر شده بود که....انگار دامادیه اونه!ل
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 نوز خیره خیره نگاهم میکردم که یهو سرش چرخید طرفم و منو دید.ه
ــونه بخند کمرنگی ل ــرش رو برام کس کرد به نش ــه ی لبم و س ــت گوش ــس نش

 و من چه کار کردم!؟«...س م»ی
 ا چنان سرعتی سرم رو چرخوندم که صدای مهره های گردنم در اومد!ب
 باشم. توجهفسم رو فوت کردم بیرون و سعی کردم نسبت بهم بی ن

اش زدیک نیما و ماهک برن...یه صــندلی عاقد اومدباالخره ند دقیقه بعد چ
 نشست. که گذاشتن

 .شدم تا فیلم بردار کارش رو بکنه ن هم از کنار ماهک بلندم
نده وکالت ،آیا به بفرهمندرزند ســپهر ماهک فرهمند،ف دوشــیزه خانوماقد:ع

با مهریه ،مهرداد حدادفرزند ،حداد م آقای نیماد دائکه شــمارا به عقمیدهید،
دی در ســکه ی بهار آزا 114و  شــمعدانیک آینه و جلد ک م الله مجید، یک

 وکیلم؟؟...بیاورم
 !!ره اشهگل بچینه،اونم از نوع خرز سارا با بلبل زبونی گفت:عروس رفته

شلیک خنده! ا بهتب صدای  خدایا  یواهقه میزدن......همه قدهنم رو گرفتم و 
 !!کننیدارن چی کار م

نده بودع خاطر خ که ب ـــدای لرزونی  با ص قد  خب ب ا فت: بار دوم گ رای 
 میپرسم...آیا بنده وکیلم!؟

دا گفت:ا شدین بار رها با ا  سترس نمی با سفانه عروس در د ..چون تو راهه !متا
 کاشانه،رفته گ ب بیاره!!

ــدم...به ماهک نگاه  و ــتم از خنده خفه میش یه بار دیگه باغ رفت رو هوا...داش
 کردم.
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 ،پسنبودعینهو چی...از اونجایی که اصـ  دختر خجالتی  قرمز شـده بود وای
 این بخاطر حرصم بود!

 .جوونا:خدا امان بده از دست شما اقد با صدا خندیدع
 صاف کرد و دوباره....رو  شد،صداش خنده اش که تموم

آیا بنده وکیلم که شــما رو به عقد بار ســوم میپرســم عروس خانوم... اقد:برایع
کی....  آقای نیما حداد در بیاورم!؟....و 

 بود که ماهک فورا گفت:بله..!نوز وکیلم رو نگفته ه
 برای وصــالشــون،یکیصــدای قهقه و ســوت و دســت به هوا رفت...با خنده 

 شدنشون دست زدم.
 ا به گذشته کشیده شدم...دستهما این وسط،بین صدای ا
ن هیچوقت از این گل و گ ب اوردن سر سفره عقد خوشم نمی اومد...چون م"

 .بنظرم خیلی احمقانه بود و برای همین...
بار اول باهاش ازدواج کنم...همون  با صـــدای  اون موقعی که...میخواســتم 

شرد و من  آرومی بله رو بهم دادم ست داغم گرفت و ف ستم رو تو د که آروم د
 "اون لحظه...غرق خوشی شدم.

 .رم رو تکون دادم تا افکارم رو پس بزنمس
و نگاهم کردم که...دیدم آریان هم خیره  اما ناخوداگاه ســرم چرخید طرفم

 شده بهم.
ن از ســر خاطرات نگاهم کردم ولی اون....یه حس عجیبی تو نگاهم بود م

 توصیفم سخت و غیر قابل باور بود. که
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تن و میگف یکو به ماهک دوختم...بزرگترها داشــتن تبر گاهم رو ازش گرفتمن
 هدیه هاشون رو میدادن.

 بعد...به طرفشون رفتم. خلوت شه وبر کردم تا همه برن و ص
 تبریک میگم عزیزم،خوشبخت باشی.ل کردم:*غ*اهک رو بم
ســید و با حرص بامزه ای گفت:ممنونم البته اگه *و*اهک هم گونه ام رو بم

 .این عجوزه ها بذارن
 کار دخترا بود...خندیدم و چیزی نگفتم.نظورش به م

 خوشبخت شو.نیما و گفتم:تبریک میگم پسرخاله،رخیدم طرف چ
 حتما.کوچولو  ماهی یما خندید و کمر ماهک رو گرفت:در کنار اینن
ــت اهک با اعتراضم ــکمم...کوبید به  یمش خندیدم و همین لحظه یکی از ش

 س م نیما.پشت سرم گفت:
 و.،بیاد جلری  برگشتم و رفتم عقب تا اون شخص که یه پسر جوان بودس
...زل زل نگاهم میکردم،چون گفت سی کرد و تبریک*و*باومد و با نیما رو و

 برام آشنا میزد!
شمهاش گرد  سره به ماهک هم تبریک گفتپ و چرخید طرف من که....یهو چ

 شد!
نی از مهموتازه فهمیدم کیه!...همون شبی که ن شکلی شدم چون نم متقاب  ایم

 !و اون اومد و زد به شیشه حالم بد بودزدم بیرون و 
 کنت گفت:ت...تو!یهو انگشتم رو اورد و با ل

 ..!؟...همون...چیزشماا تردید گفتم:ب
 یما:شما همو میشناسید؟ن
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 .ولی یه بار اتفاقی همو دیدیم...ما...آم نهخندید:پسره هو ی
 .بذار معرفیت کنم پس خبنیما: 

شو گرفت طرو ب ست سرهه ما نگاه کرد..د ست بند و ف پ شون پویان دو ه گفت:ای
 هستم

 پویان.خوشبختم آقا :اهکم
 بهتون. ویان:همچنین خانوم...تبریک میگمپ
 اهک لبخندی زد:ممنونم...ولی ببخشیدا،شما و نیکی همو کجا دیدین!؟م
 که وقتی دســت ماهکن بشــه نیکی کیه،ه کرد که م مئویان گنگ بهمون نگاپ

 متعجب خنده کوتاهی کرد. نشست روی کمرم
 ویان:ما...خب یه شب که...پ
جب م با تع تا االن  که  گاه میکردمداشــتم ن  یدم وســط  بهشــون ن ند پر ت

 .منو دیده،نمیخواستم بفهمن که تو اون حال حرفم
 هرحال خوشوقتم آقای پویان!این دیگه مهم نیست..بگفتم:

 ویان چند لحظه نگاهم کرد و بعد...لبخند گرمی زد.پ
 ویان:بله درست میگن.پ
 ه چشمهام نگاه کرد:پس اسمتون نیکیه.ب
 دیدار دوباره اتون خوشحالم! ستشو دراز کرد:من هم ازد
به دســتمب ید  گاه کردم...یعنی االن مجبور بودم بهم دســـت  ا ترد ن

 ....بدم!؟.....ولی من
 من هم خوشبختم!آریان:
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 رم سری  چرخید به طرفم!...این از کجا پیداش شد!؟س
 .ومدیا آریان،خوش خندید:آه یمان
 نمیکنید؟معرفی به خودش اومد و دستم رو کشید عقب: ویان همپ
 یما:آم خب آریان...یکی از..ن

 از اقوام هستن!:تو یک کلمه گفتم
 دری..!...به تا اینو گفتم،آریان با اخم غلیظی نگاهم کرد

سی فکر کنه کهد شتم بازم ک ست ندا سبتی داره...ه و ها  مین که فامیلباهام ن
  میدونستن کافی بود!

 ؟؟...ویان:آقای آریاٍن پ
 خشک گفت:احدی هستم. نریاآ
 .خوشوقتم..ویان متفکر گفت:اوووم.پ
 م.رفت میزآریان رو بشنوم...ازشون جدا شدم و به طرف  تا جوابیگه نموندم د
ستمر ش صندلی ن شتم...ولی ندیدمم... وی یه  شم دنبال عزیز گ تما حو با چ

 نویان. هپیش رفته
 آریان اومد و ایستاد باالی سرم! ومدم برم تو خونه که همین لحظها

 ی پیشونیم...نشست روی صندلی سمت راستم.اخمی نشست رو
ندهمیتی ا ندادم و بل یان بهم  ـــدم برم پیم نو که یهو مچ دســتم رو  ش

 .تند نگاهم کردم..گرفت.
 ...بشین سرجات.ریان:وایسا ببینمآ
 کنارت ندارم.در ا اخم گفتم:دستمو ول کن،ع قه ای به موندن ب



wWw.Roman4u.iR  146 

 

ــتمت ــس ــیدم که نش ــتم رو رها کنه،اما به جاش محکم کش رو  ق  کردم که دس
 صندلی!

 ؟...برای چی ازم فرار میکنی؟ا حرص گفت:بشین گفتم!...این چه حرکاتیهب
 خودت باید بهتر بدونی!ندونهامو بهم سابیدم و گفتم:د
دوری کردن که هم باشــه،توهم باید بهتر بدونی که با  ریان:اصــ  هرچیزیآ

 چیزی درست نمیشه.ازمن 
ا خشم تو صورتم زل زده بودم که دیدم چشمهاش رفت باال و بعد...صدای ب

 آروم و پر حرصم.
 غریبه!دوری کردن از من و حرف زدن با یه ریان:آ
 یر لب غرید:عویی چ ور نگاه میکنه!!ز

 ی!؟...با کی بود!؟...کدوم غریبه؟...کی نگاهه کی میکنه؟چ
آریان با شــدت از روی صــندلی که  عقب تا ببینم کیو میگه رم رو چرخوندمســ

 و دستم رو گرفت. بلند شد
 رو نداری! حق نگاه کردن بهمریان:آ
 !!دکر مبلندصندلی  دستم رو کشید و از رویچیزی بفهمم،قبل از اینکه  و

بهخودش  با بار ص*ق*ر پیســـت طرف بردم  ج به ا من  لم  و  با ن د
 و شک میکردن. ا میدیدنه ،چون فامیلرفتم...نمیتونستم مقاومت کنم

گرفت تو دستم و با اون یکی دستم  و دست راستم روریان رو به روم ایستاد آ
 نگاهم کردم. با حرصرم رو گرفت و چسبوندم به خودش...کم

 !تا ژست کامل بشه ریان:االن باید دستت رو بذاری روی شونه امآ
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مق!!پ ح فط!!..ا عور!!ررو!!..کصـــا بیشـــ تی.. ن ع ل تو دلم...!!.. نا رو  ی مه ا  ه
  .عصبانیت .نفسم در نمیومد ازمیگفتم!..

که شروع کرد  رو گذاشتم روی شونه اش هامو بهم فشردم و دست چپم*ب*ل
 و چند لحظه بعد...صدای خواننده:به تکون خوردن 

 نمیشه از این عشق...توهم مثه من باش. ن عاقل نمیشمو...تصمیم عوضم
 ندیدم شبیهت.همین که،کنارمی.... خوبه

 .چه عجیبه نگاهت.یندم تضمینه کنارت...آ
 هابا هســت یا نه...نمیخواســتم ببینا چشــمهام اطراف رو می پاییدم که ببینم بب

 و بدتر عصبانی بشه. صم*ق*دارم باهاش میر
با نگرانیچ مهمونها رو زیر نگاهم رد  ون خودمم االن اصــ  راحت نبودم...

 ...میکردم
 .ا دستاته رویایی،میسازم بچ
 ه شبهایی سر میشه با...نور چشمات.چ
 ریان:چرا نگفتی شوهرتم!؟؟...چرا پنهون کردی؟آ
 حواسم بهم جم  شد و نگاهم کردم...هو ی
 کم یکم...نگاه کن به من به من.ی

 ها!؟..جوابی بهم ندادم که عصبی تر گفت:بگو...بگو چرا نذاشتی بفهمن؟
 یوونه میشم،فریاد میزنم،پرواز میکنم.د
سرم رو دادم پایک شد!؟..گفت: سری ین که  فه  صورتم نگاچیه چی  ه چرا به 

  نمیکنی؟
م...بس بود که عاشقت بشم.ی م یه د   ه د 
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 هو با خشم سرم رو دادم باال:چون ازت متنفرم!!ی
م...تو رو هر ثانیه،احساس میکنم.د  رگیره توا 

سقوط کردهخ خیره  و لرزوننگاهه  ،بخاطرشکم زد!...و من حس کردم قلبم 
 ..!اش به چشمهام

 !آب دهنم رو قورت دادم....خودمم نفهمیدم چ ور اینو گفتم
ام نگاه اینقدر که...حایــر نیســتی به چشــماینقدر بدم!؟...یعنی...ریان:آ

 !؟چشم تو چشمم بشی خواین م کهاین حد خراب کرد ...تاکنی؟
ناراحتیا ب هه!..تو:گفتم خشــم و  بد کردی و اینم  آره بد کردی!...خیلی هم 

 !کسی هستی که تو عمرم دیدمنامرد ترین بدون که 
ه!؟؟..پس فکر کنم خیلی دوست ههواقعا آر!؟...:آرههههو شونه هام رو گرفتی

 ور و برت نبینیم!؟دیگه د میخوای..!؟!؟..نظرت چیههاداری سر به تنم نباشه 
 باز دیوونه شده بود...فت!؟...زده بود به سرشچی داشت میگ این

 وقتی عصبانی بشه،غیر قابل کنترل میشه.لی وآریان آرومه...آرومه... میدونستم
رنجم خودم رو دادم عقب  درد باداشت له میشد...فشار دستهاش ازوهام تو ب

 .و صدای دادش تو صدای بلند موزیک گم شد که محکم تکونم داد
ــت داری بمیرم تا از ریان:آرههه!؟؟...آ ر  دوس ــ  ــییی!؟...ش میخوای م راحت بش

 رم!؟؟؟ییبمی
 ـه..!!ـیه جیغ کوتاه خودم رو دادم عقب:نــ با یهو

 .نگاهم کردم.وحشت  اب
 .!!.محکم میکوبید...بدنم از حرفم میلرزید ملببغض گلوم رو گرفته بود و ق
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 که صدای خواننده بلند شد:ریان بی حرکت،زل زده بود تو صورتم آ
 ..چه خوبه دنیا کنارت.ـم داره!!..ــوسد

 چه خوبه امشب،بوی ع رت....ته خوبه هستم،تو قلبچ
 .شم یه تره عاقللم کن....تا *غ*ب

 ....بگیرتم ریان آروم پلک زد و دستهاشو اورد جلو کهآ
 و....االن دیوونه ی شهره.ــاشق تع

سرم رو تکون دادم...لباسم رو تو چنگم  بغضا رفت...بورتم از اشک درهم ص
 .با دو ازش دور شدم.. و برگشتم و گرفتم

 کم یکم...نگاه کن به من به من.ی
 یوونه میشم،فریاد میزنم،پرواز میکنم.د
م...بس بود که عاشقت بشم.ی م یه د   ه د 
م...تو رو هر ثانیه،احساس میکنم.د  رگیره توا 

 )یکم یکم از ساسی و سحر(
 هم کوبیدم.ه شدم و درو محکم ب وارد سالن خونه

 و با شدت زدم زیر گریه... خوردمر دیوار س  ای پ
شم...تا کی باید این ور ادامه بدم؟...خ سته دایا دارم دیوونه می یاع خ از این او

 .شدم
 میکنه. ش داغونحرفها آریان منو با

 م بشه...من حتیهیچوقت نخواستم چیزی...اون بمیره ن هیچوقت نخواستمم
 نم نکردم چون...نفری شدممینابود اشتم وقتی که تو نبودش د

 ..دستهامو گذاشتم روی دهنم تا هق هقم رو خفه کنم.
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ا .ت..اگه چیزیم بشه میمیرمو ...دارمون دوستم داشتم!...هنوز هم دوستم چ
 .که ازش متنفرم خودمو گول میزدم فقط حاال

لی .خی.میترســم.ر بیشــتر از این تو این برز  بمونم...کمکم کن...نذا خدایا
 و عاقبتم میترسم.ز آخر میترسم...ا

 .اش بمونم نه میتونستم ازش جدا بشمه میتونستم باهن
 کرد.میبا تعجب نگاهم ا اومدن یه خانوم تو سالن،به خودم اومدم...ب

 سری  از جام بلند شدم و به طرف اتاقی که توش آماده شدم رفتم.
حتما عزیز برده دیدم...پس کجاست!؟...ولی نویان رو تو تخت نشدم  شاردو

 .بیرون اش
شم رو  سرویسو ت صورتم زدم و بعد جلوی آینه آرای ست و  شتی آبی به د بهدا

 .تجدید کردم
 .و با چشم دنبال عزیز گشتم که دیدمم رگشتم تو باغب

ستاد*غ*نویان به بسر میز، شغول نوازش کردن ل کنار آریان ای ه بود و آریان م
 نویان بود.

سر دربیارم ساتم  سا ست از اح ستم در آریان رو بخوام و  هنوزمشاید ...نمیتون
،اما نمیتونستمم بهم روی خوش نشون نتونم نبودش رو تو این دنیا تحمل کنم

 بدم...چون زخم قلبم بهم اجازه نمیداد.
 "!بد باشی...حتی اگه خوام باشیبی من قی اینه که:من ب شٍق عحرف یه "
سه تا پله ی جلوم رو رد کردمپ سم رو گرفتم و  ه او به طرف عزیزجون ر ایین لبا

 افتادم.
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 ص بودن،با یه موزیک آروم.*ق*ماهک و نیما مشغول ر
 و رفت کنار. متوجه ام شد نآریاکه  نار عزیز ایستادمک

 ...کجا بودی؟عزیز:اومدی دخترم
 روم گفتم:داخل...نویان رو بده به من خسته شدی.آ

 م...لم گرفتم*غ*از ب
 زیز:چشمات و بینیت چرا قرمزه!؟ع

 و کوتاه گفتم:نمیدونم. سیدم*و*رو ب نویانآریان،گونه  سنگینزیر نگاه 
فت و من ازش ممنون شـــدم بالم رو نگر یز دن گه عز ما منو دی ...حت

شه غیر از  صورت قرمز دلیلم چی میتونه با شتم...آخه این  شک ندا میفهمید،
 ؟گریه

یان بین خواب و بیداری بود..ن ن ارمیدونســتم اگه موزیک شـــاد و بلند بذ.و
 .میترسه

 ایستاد.مقابلمون اید داخل بمونه....تو فکر این بودم که یهو پویان ب
 لبخندی زد:مزاحم نیستم؟

ــکوت با اخم زل زده بود بهم،برای همین خودم گفتم:نه،خواهم آ ریان در س
 میکنم.

وچولو ولی این کفضولی میکنم، ببخشید اگه...آممم خانوم نیکی ویان:ممنونمپ
 بچه ی شماست؟

ید طرف من...البد فکر میکرد منکر پســرم ا ب یان چرخ این حرفم،ســر آر
 هم میکردم. زندگیم افتخار یه هدف تومن به داشتن !...اما میشم

 !اط  گفتم:بلهق
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 خدا حفظم کنه.ویان:آها پ
 آریان. یر لبی تشکری کردم که این بار سرش چرخید طرفز
یانپ برای من خیلی :ببخشــید آقای احدی،راســتم اســم و فامیلیه شــما و

 ،میشه بگید شغل شریفتون چیه؟آشناست
 !ریان بدونه نرمی توی ک مم کوتاه گفت:تجارتآ
شعی گفت:پ سردیم با  سم ویان بدون توجه به  شما ا شید  شما...ببخ یعنی 

 پدرتون جمشید احدی نیست!؟
 ...فوت کردن.!ریان:بودآ

یع با!...م با نه  فت.ه  هه پســره ی بی معر گه؟... تازه دونی م گه فوت .. می
 کردن!!...پس چرا باال سرش نبودی هاااان!؟؟؟

 حدس نزدم.گفت:آ بله بله،خدا بیامرزتشون...پس اشتباه  هول پویان
 ؟ریان:چیوآ
 کارتون هستم.مویان:اینکه کی هستین...راستم منم یه جورایی هپ

 ندید:ولی تازه کار.خ
 ؟...تبریک میگم.آریان:جدا  

 !ودببه خونه پویان تشنه  که ...انگارسر بر!وف خدایا چقدر سرد و حوصله ووا
 ..یکم دیگه شام میدن.بده ببرم تو تا خوابه م،نویان رو:دخترزیزع

  که رفت. بی حرف سرمو کس کردم و نویان رو دادم بهم
شتاق دیدارتون بودویان:پ ستم من خیلی م شما دارینرا  م..البته با آوازه ای که 

 !یکم غیر ممکن بود
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 مگه؟ریان:چ ور آ
یان:آخه حقیقتمپ انجام میدیم و جدیدا تجارت کار شــریکی من و پدرم  و

 قرار داد بســته و بهم گفت که«نبی کرا هآبی»با شــرکت یه همکاری پدرم برای
 شرکت شخصی به اسم آریان احدی هستم.این ئیس ر
 ..!ا شنیدن اسم شرکت آریان،نفسم تو سینه حبس شدب

 کردم به یربان تند قلبم بی توجه باشم.رم رو انداختم پاینن و سعی س
 .تو بگو من چیو باور کنم!؟...حتی اسم شرکتم هم ماجرا داشتدایا خ
ــرکت " ــد زدن یه ش ــدنمون به هم،آریان قص ــناییمون و ع قه مند ش اوایل آش

 از پدرش رو داشت.جداگانه 
رکت شجریان رو بهم گفت و ایافه کرد که نمیدونه اسم ه روز که باهم بودیم ی

 رو چی بذاره.
سب براش پیدا کنیم...و سم منا لی وقتی فهمیدم،باهاش هم فکری کردم تا یه ا

 "آبیه بی کران":هنوز چیزی نگفته بودم که خودش زمزمه کرد
 و گفتم:هان!؟ نگاهم کردم ،بی هوافرو رفته بودم نم که تو فکرم

 که دیدم زل زده تو چشمهام!
ید وب ند که خ گاهم میکردم  جب ن یدم ا تع فت:فهم هام رو !گ ....و چشــم

 سید.*و*ب
 فهمیدی؟..چی شد!؟هم گفتم:چیو قتی بو

ی تو؟...میخوام هاگرفت و گفت:چی بهتر از دریا صــورتم رو تو دســتهاش
 تی سرکار.ت تو بیوفتم...حیاد به،اشمهرجا که ب
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ــت"آبیه بی کران" و ــمم رو گذاش ــد که اس که به قول خودش برگرفته از  این ش
 چشمهای من بود..!"

صدا فوت کردم بیرون...ن سم رو بی  این افکار بهم ریخته و این قلب بی قرار ف
 داشت دیوونه ام میکرد.

 صداش رو شنیدم...
 رسته؟،دکیانیآقای محمود ریان:آ
 ویان:بله پدرم هستن.پ
ریان:شــرکت نو پاییه...با اینکه ما با شــرکت های کوچیک قرار داد نمی بندیم آ

 خیلی اصرار داشتن. کیانیاما خب...آقای 
 چرا سعی داره پویان رو بکوبه؟...شده؟چرا این ور مغروره خودخواه!...

 ویان لبخند مصنوعی زد:که این ور.پ
 .بد بود رفتار آریان خیلی...حق داشت...علوم بود بهم برخوردهم
 قبل از شامه. ص*ق*ویان چرخید طرف من:خانوم نیکی...آخرین دور رپ
 بهم افتخار میدین؟ستشو دراز کرد:د
شتگاهم کردم...لبخند ن شم هم دا شه چ شاهد نگاه پر اخم آریان ...از گو

 بودم.
ند عمیقی ی ـــت روی لبمهو لبخ حدی!...نشــس ناب ا یت،خب ج ه رو و بق

 !بچر  تا بچرخیممیسوزونم!...منم تو رو میسوزونی...
 :حتما.دستم رو گذاشتم تو دست پویان و یه تصمیم آنیت

 ص.*ق*سر  شده رفتیم تو پیست ر ٍن و بدون توجه به آریا
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 هنگ پخم شد و آروم آروم شروع کردیم به تکون خوردن.آ
 ویان:خب نیکی خانوم.پ
 کردم:بله؟ ا لبخند عمدی نگاهمب

 اون شب... ؟...خدای نکرده دیگه مثلندید:امشب حالتون خوبهخ
 اون شب یکم اعصابم بهم ریخته بود.ند گفتم:نه ت
 اعصابم بهم ریخته.یکی دیگه است که انگار ویان:امشب هم پ
 ا سوال نگاهم کردم که با سر به آریان اشاره کرد.ب
 !خرد میکنهویان:اینقدر خشمگینه که فقط با حرفاش آدم رو پ
 .هست که باعث بشه ارتباطی بینتونا شک پرسید:احیانا ب

 ذر بخوام قابل قبوله؟؟...از طرفم عناراحت شدینری  گفتم:ازش س
رتی خیلی غی گفتم چونفقط برای این من ...نه شما چرا؟:ویان متعجب گفتپ

 .میشن
ــتمالبته ...برای من؟....غیرتی؟ه آریان نگاه کردم..ب ــله هم میتونس  از این فاص

 ..فکم منقبض شده بود.رو ببینم.عصبانیتم 
 آقای احدی پدر بچه اته!؟ویان:پ
 .وااای...ی!؟...فهمید!؟؟ند نگاهم کردم...چت

 و به جاش بحث رو عوض کردم:که شما دوست نیما هستین؟ جوابی ندادم
 .ویان سری  خودش رو جم  کرد...فهمید زیاده روی کردهپ

 .ادامه پیدا کرد...بله تو دانشگاه آشنا شدیم و دوستیمون دپویان:ببخشی
 ری تکون دادم:خوبه.س
 و سری  ازش جدا شدم. که خدا رو شکر کردم لحظه آهنگ تموم شد مینه



wWw.Roman4u.iR  156 

 

 ؟شماهم میاید بریمه...شام هثل اینکه وقتخب مویان:پ
 گفتم:بله ولی شما بفرمایید،منم میام.

 و رفت. ویان بی حرف سر تکون دادپ
 بودم...اطراف رو نگاه کردم.ستی به پیشونیم کشیدم...داغ کرده د
داخل خونه...چون شــام  بزرگ غذا خوری ا داشــتن میرفتن تو ســالنهمون هم

 اونجا سرو میشد.
 ،یه سرم به عزیز و نویان بزنم.نم به طرف خونه راه افتادمم
 ولی هنوز ردشون نکرده بودم که یهو....رسیدم به پله ها...ا این فکر ب
 !.کشیدم طرف خودش.ه دست دور مچم حلقه شد و ی
لباسهای تن اون شخص و حسی که  قد و قامد و ا اینکه تاریک بود اما با دیدنب

 .از تماس دستم داشتم،فهمیدم آریانه
 خونه....یهو شروع کردم به تق  کردن.ساختمون پشت  اشت می بردمد
م!ب  ا عصبانیت گفتم:ولم کن...هی دستم رو کندی ولم کن...با توا 

 مقابل خودش قرارم داد.،آریان با یه هول کوچیک پشت ساختمون تا رسیدیم
یدمب پ تو ناکم رو گرفتم و  کار بهم ا اخم مچ درد :معلوم هســـت چی

 میکنی؟...این چه...
ــت ادان ــبانیت گفت:نهذاش ــت مه بدم و بلند با عص ار داری چک تو معلوم نیس

 صی!؟*ق*!!...به چه حقی میری با اون مردی میرمیکنی
 اجازه ی اینکارو نداری.زد:هااان!؟...تو زن منی،اد د
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د زدم:من به اجازه ی کســی نیاز ندارم،هرکاری که بخوام نم مثل خودش دام
 میکنم.

 ،اسمم روته.ی!!!...من هنوز زندمــو بی جا میکنــعربده زد:ت
کسـی به غیر از من ه حق نداری بحکم بازوهام رو گرفت:وقتی من شـوهرتم م

 صی!*ق*برنی،لبخند بزنی،حرف بز،نگاه کنی
بابا!...من که میدونم چته،حرصـــت گرفته که باهاش زدم زیر دســتهاش:برو 

سخره ات باعث و .چون مغروری....؟.میدونی چرا.صیدم..*ق*ر این غرور م
 دی بقیه رو بشکنی..همه فرق داری و به خودت اجازه ب شده فکر کنی با

کردی کی هســتی؟...این چه :تو فکر نگشــتم رو به نشــونه تهدید باال بردما
 پویان... رفتاریه که با

 با کارش نفسم رو برید..! وادامه بدم  ذاشتن
 ام..!ه*ب*هاشو گذاشت رو ل*ب*چسبوندم به دیوار و محکم لریان یهو آ
ست دادت شدم...دو یک لحظه،چندین حس بهم د ست !...گیس  س شدم... اغ 

 یهو بغض گلوم رو گرفت!شدم...منزجر شدم...
ــط  و ــق ــدت ف ــام م ــم ــان ت ــه آری ــام*ب*لب ــی اوردفشــــار  ه ــا م ...ب

 حرص...حسادت...مالکیت...عصبانیت.
ــد...میدونم چقدر تو اون حالت بودیم تا ن ــانت هم که ازم جدا ش و من یک س

 تکون نخوردم...حتی پلک هم نمیزدم.
زل زده بودم به  خشک شده بودن و با برق اشک تو چشمهام،ستهام جم  شدهد

 کت مشکیم.
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که صـــداش رومیتونســتم تو صــورتم نگاه کنمن ا ب ...تو حال خودم نبودم 
 شنیدم...نفس نفس میزد. عصبانیت

ی اسم هیچ مردی رو به .حق ندار.بیاری. حق نداری اسمم رو به زبونریان:آ
سودزبون بیاری!!.. صمم...حآره،آره من ح سی رو که به  ن کهبدو...اینم ری هرک

 له میکنم..!!،بندازهتو نگاه 
 !ینو گفت و با سرعت ازم دور شد....رفتا

 و گیس اطرافم رو نگاه کردم....هراسون !به خودم اومدم تازه و من
ــــن...االن ــــــد!؟...اون..اون .ای ــــی ش ــــت!؟...چ ــــف ــــی گ ..چ
 سید!!!؟؟؟؟*و*منو...بو...ب

شد...ی ست  س ستم روی زمینهو زانوهام  ش و زدم زیر گریه!...خدایا چرا چرا  ن
 چرا!؟؟؟

 !؟زی میگیرهاحساسات من رو به با اینقدراین مرد چرا 
شت که بعد از اون همه رهام کردن و یه روز رفت شدم  مجبور من و تنهام گذا

 ا غم و درد نبودنم دست و پا بزنم وحاال....تو بی کسی ب
شون،همدت اومد د این همهعب سه اش تلنگر *میده...میاد با ب*و خودش رو ن

 کرده؟ حاال جبران؟...یکه چو میگه زن منی...میزنه 
 تا آروم شدم. دادم و هق هق کردم و گریه سر نمیدونم چقدر اونجا بودم

از وقت شام هم خیلی گذشته بود...چون صدای موسیقی بلند شده  دیگه لیو
 بود.

 .ستی به صورت خیسم کشیدم و به سختی از روی زمین بلند شدمد
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ستادم...ب شه ای شتم تو باغ و یه گو این بین ماهک هم هی بهم ع مت میداد رگ
 ...چون آریان اونجا ایستاده بود.نخوردمتکون  برم پیشم،اما من از جامکه 

 و گرفته گاهم میکرد اما من به زیر پام زل زده بودم...واقعا از ته دلم ناراحتن
 بودم.

 صیدن...گفتن،خندیدن...تا شب به پایان رسید.*ق*رکیک بریدن...
 ...با عزیز رفتم پیششون.دیگه خودی ها بودن موق  خداحافظی

 اهک:خیلی بدی دختر..چرا هی بهت میگم بیا پیشم نمیای.م
ت تبریک میگم،خوشبخ سیدم و گفتم:بیخیال ماهک...بازم**وورتم رو بص

 .باشید
ستم متوجه  رو داد سه امجواب ب*و*اهک م و یه جوری نگاهم کرد...نمیخوا

 گرفتگیم بشه.
لم کردم...که همین لحظه آریان رو پشت *غ*ب نیما و ری  چرخیدم طرفس

 سرش دیدم...زل زل نگاهم میکرد.
فت...ســ باره بغض گلوم رو گر گاهم رو ازش گرفتمدو ما رو ....ری  ن نی

 گفتم که...تبریک  سیدم و*و*ب
 ی گریه کنی؟یما:نیکی،نگو که میخوان

 به بازوش:برو بابا!مشتی زدم 
 .!.نگفت...منم رفتم طرف عزیز که بابا رو کنارش دیدمیما خندید و چیزی ن
شت بهد  ...نگاهم آروم بود...آرومل عزیز بود نگاه میکرد*غ*نویان که تو ب ا

 !ز تاثیر نگاهم حس کردم قلبم گرفتو گرفته...ا
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شو داد باال و متوجه ب شمها شد...دیگه تاب نیوردم...یهو بابا چ ضم گنده تر  غ
 .من شد

 تند نویان رو از عزیز گرفتم.و  انداختم پایینری  سرم رو س
 روم گفتم:تو ماشین منتظرم عزیز.آ

 زیز:باشه دخترم.ع
 ...از باغ زدم بیرون و به طرف ماشین رفتم.ا قدم های تند ازشون دور شدمب
 .رولنشستم پشت  و عقب که خواب بود رو گذاشتمویان رو ن
 ....چه شب پر اتفاقی بودروم و زل زدم به رو به گرفتم رمون رو تو دستهامف

شد و ه شمهام رد می شت مثل یه فیلم از جلوی چ کاش عزیز بیاد تا مه چیز دا
 زودتر از اینجا بریم.

ــته بودم...از همه چیز...خ ــکم ریختیلی خس روی  پلکی زدم که بی اراده اش
 .گونه ام

بی جون و باز کردم،دیدمم!...رو به روی ماشــین ایســتاده بود... شــم کهچ
 کت نگاهم کردم.حر

 اش میفهمید که دیگه رمقی ندارم.ک
 اش میفهمید که توانی برای مبارزه باهاش ندارم.ک

 و عزیز نشست.در ماشین باز شد 
 زیز:بریم دخترم.ع
 .روشن کردمماشین گاهم رو ازش گرفتم و ن

 جا گذاشتم. مبدم رو پشت سر خوبم و امروزٍ  راه افتادم و آریان رو،مرد دیروزٍ 
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*** 
مدع پایین نیو گه تبم  که گفتم رو بکن ا کاری  بده خب زیز:نیکی دخترم، ر 

 ببریمم دکتر.
ــتم دنبال پدرحالی که  ــتم ارچه تمیزیداش ــه عزیز...من ق گفتم:،میگش   باش

 برم پیشم. میکنم
 زیز:باشه قربونت برم،نگران نباش..فع  خداحافظت.ع
 آشپزخونه بیرون زدم.خداحافظی کردم و پارچه سفیدی برداشتم و از ند ت

 تب کرد. امروز صبح هم حالم زیاد خوب نبود و ویانناز دیشب 
نه ول کرده بودم،ه ته بود خو ماعزیز رف که تما نا،منم  به اولم بود و ن ای جر

 یکار کنم.نمیدونستم چ
...تا رســیدم باالی ســر نویان،حس کردم روح از تنم جدا دو بدو رفتم تو اتاقب

 ..!شده
!!..رنگشم دم رو باال اورده بوددایااااا....نویان همه اون شیری که بهم داده بوخ

 مثل گچ شده بود.
 سرش رو چرخوندم طرف خودم:نویان؟...مامانی چت شده!؟هو با ترس ی
شده!؟...اگا شد...خدایا چرا این وری  شمهام جم   شه شک تو چ ه چیزیم با

 چی!؟
...وای !میشه اما این که بدتر شده با یه دستمال خیس حالم خوب میکردمکر ف

 اید ببرمم دکتر.نه ب
 ری  لباسهاش رو عوض کردم و خودمم آماده شدم.س

 که بستم... حیاط رولم کردم و از خونه خارج شدم...در *غ*ب
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 ریان:نیکیتا...نیکیتا چی شده؟آ
ــرمو دادم باالت ــت!؟ند س  ازمب......وای این اینجا چکار میکرد!؟...چرا اینجاس

 پیداش شد....آه خدا.
 همون ور زل زده بودم بهم که...

م دختر...چی شدهآ  ؟..رنگت چرا پریده؟ریان:باتوا 
 شده. ا ترس و تردید به حرف اومدم:امم..من...چیزه...نویان...مریضب
به خواب ی با لرز  که  یان  به نو هاش گشـــاد شـــد و  گاه هو چشــم ته بود ن رف

 کرد...صدای بهت زده اش به گوشم خورد.
 ی!؟ریان:چی!؟...ٍک آ
 غض کرده گفتم:از دیشب فکر کنم.ب
 ریان دوید طرف ماشینم:زود باش..زود باش بریم بیمارستان.آ
قت مب بالم رفتم...االن و چه ام در ی حرف،ســری  دن فت نبود...جون ب خال

 میون بود.
 هام راه باز کردن....ناخوداگاه اشکافتادشستم تو ماشین و آریان راه ن

ــردم شــــ ــرف روع ک ــوشــــم ح ــر گ ــان و زی ــوی ــردن ن ــوازش ک ــه ن ب
یان...پســرکم...پســر من...چی شـــدی مامانی ؟...تو رو خدا خوب زدن:نو

 .میدونی که چقدر میترسم ها!؟.شو.
ــتم؟آ ..چرا بهم نگفتی .ریان:چرا خبرم نکردی؟..هااان!؟...مگه من باباش نیس

 بریمم بیمارستان!؟که ب
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صبانی بود...فک مردونه اشن شمهاش  گاهم کردم...ع شده بود و چ سفت 
 خشمگین و ناراحت.

سرش رو چرخوند طرفمی سر دادم  هو  شمهام نگاهم رو  شک تو چ که با برق ا
 روی دستهای مشت شده اش دور فرمون.

.هیچ جوابی براش نداشتم...میدونستم عاشق بچه هاس،قبل از .هیچی نگفتم.
 ازدواج بهم گفته بود.

سئپدر همیده بودم که اگه بخواد ف شه،یه پدر م شه،یه پدر محکب م ولیت پذیر می
 ه پشت بچه اش میمونه.که همه همیش

ن لی مو،ینکه نمیتونه به نویان برســهاالن هم معلوم بود چه فشــاری روشــه از ا
یادکاری از دســتم بر  که من اونو از خودمون نم قت بود  ...چون خیلی و

 نمیدونستم..! 
 از پس کارهای خودم و بچه ام بربیام. ون من بعد از اون به خودم قول دادم کهچ
 .گذشت آریانل مسیر به گریه ی بی صدای من و حرص خوردن های ک

 سری  پیاده شدم....و ترمززد رجلوی بیمارستان 
شدیمش ستان  شونه ی هم وارد بیمار سیدیم،آریان بی ونه به  ...به پذیرش که ر

 به یه پرستار مویوع رو گفت.تعلل 
 اد بیرون.بیریض یکم اینجا منتظر بمونید تا م ل فاپس :خیلی خب،رستارپ
 .ی قرار نشستم روی صندلی و زل زدم به صورت نویانب

کاری کن چیز خاصی نباشه...من طاقتم رو ندارم...میدونی که طاقتم دایا خ
 .رو ندارم



wWw.Roman4u.iR  164 

 

آریان نشست  شم بستم و ق ره اشکی جاری شد روی گونه ام و همین لحظهچ
 کنارم.

شه شم  از گو شت نگاهم میکرد...چند لحظه مکث چ سم بهم بود...دا حوا
 تردید اومد جلو و نشست روی سر نویان.ستم رو دیدم که کرد و بعد د

و یه زوج جوان با بچه اشون و  واست چیزی بگه که یهو در اتاق دکتر باز شدخ
 یه مرد جوان با روپوش سفید اومدن بیرون.

 دکتر.تو یه حرکت از جا پریدم و رفتم طرف 
 ل فا کمک کنید حال پسرم خوب نیست. فتم:آقای دکترگ
 کتر:چی شده؟د
فتم:دقیق نمیدونم،از دیشـــب بی قراری میکرد،امروز صــبح هم تب کرد و گ

 آخرهم شیری که خورده بود رو باال اورد.
 .کتر:خیلی خب نگران نباشید،االن معاینه اش میکنمد

 لو رو بیارید تو اتاق.به پرستار اشاره داد:پرستار ل فا این کوچو
 هول گفتم:خودم میارمم!

بچه های این جور موق  ها .منتظر بمونید.. کتر:خواهم میکنم شــما اینجاد
نمیدن،ل فا و اجازه معاینه  کوچیک با دیدن پدر مادرشــون بی قراری میکنن

 همینجا باشید.
مردی ا کردم... هم  گا ن یت  ن با حرص و عصـــ با  فت!... فت و ر گ نو  ی

 بداخ ق!...این دیگه چه حرف مسخره ایه؟...من نباشم که آرومم کنم!؟
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یان رو از ب مین لحظهه ش باز لم کشــید بیرون که چشــمها*غ*پرســتار نو
 ل من نیست،جیغ بلندی کشید و زد زیر گریه!!*غ*شد...تا حس کرد تو ب

 یهو خودمو دادم جلو:نه صبر کنید..
 ه آریان سری  بازوهام رو گرفت..ک
 ریان:آروم باش نیکیتا،بذار کارشون رو انجام بدن.آ
ستار دنبال دکتر رفت پ ستهایر شد....یهو با گریه زدم زیر د سته   تو اتاق و در ب

 آریان.
دیدی نزش فاصله گرفتم و تو صورتم بلند گفتم:هیچ میفهمی چی میگی؟...ا

 چ ور جیغ زد؟
 داشته باش.یکم تحمل ریان:آره آره ولی قرار نیست چیز خاصی باشه،آ

دیگه تحمل هیچی رو .ندارم!..صــورتم رو با دســتهام پوشــوندم و آروم نالیدم:
 ندارم.

..با لرزش دســتهامو گذاشــتم رو رو از تو اتاق می اومد.صــدای گریه نویان 
 گوشهام و چشمهامو محکم بستم.

 ای خدا...کمک کن..کمکم کن.داشتم...م رو ناقت شنیدنط
یهو سرم کوبیده شد به یه سینه پهن ونم چی شد،نمیدتو حال بد خودم بودم که 

 دور کمرم قفل شد..!و محکم و دو تا دست 
 .میبریمم خونهو  روم باش..االن تموم میشههیسسس..آریان:آ
سترو حس کردم آغوش گرممی عد از یه مدت طوالنب ش سرم ن روی بود  ه...

 سینه اش و باورم نمیشد.
 چیزیم...بشه...من...میمیر...!الیدم:اگه...اگه ن
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ــارم داد به خودش:ف ــس از مردن حرف نزن!..ش ــس ــت چیزیم .هیس قرار نیس
 ...باشه...حالم خوب میشه...آروم باش..همه بچه ها مریض میشنبشه.

.اشــکم ریخت و لبخند محوی نشــســت روی شــد.. نرم ده امدن منقبض شــب
 این چه حسی بود که االن داشتم؟لبم...

تم بعد از اون همه اتفاق و داشــ ؟...من واقعابود م حقیقیآرامآین رامم؟...آ
 لم آروم میشدم!؟*غ*یربه ای که بهم زده بود،تو ب

نه!...این ن نه!.. باهام میموند..این ه!.. تا آخرش  حقم نبود...اگه بود که از اول 
 برای من نبود.آغوش 

سرشون  چند نفر..اینکه بعد یا قبل از من .داشت از افکارم آتیم میگرفت قلبم
 ...آغوشم رو حس کردن و آروم شدن.رو اینجا گذاشتن

یه دروغ بود...مثل نگاهم،حرفهاش،آغوشــم و گرمای ن ه...این همه اش 
 تنم..!

شبونه ام یه  االخره همه ی اونب صورتم و تنهایی ها و گریه های  شیده زدن تو  ک
 س لذت بخم بیدارم کردن!از این کاب*و*

روی سینه اش و با یه هول خودمو ازش دور کردم...آریان هو دستهامو گذاشتم ی
 که انگار انتظارش رو نداشت،دستهاش رو هوا موند و با تعجب نگاهم کرد.

شدب صه نگاهم کردم،ولی قبل از اینکه چیزی بگم در اتاق باز  شم و غ  و ا خ
 پرستار اومد بیرون.

 رستار:میتونید برید تو.پ
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ــدمبی توجه به آریان فورا وارد  ــت  اتاق ش ــینه پش که دکتر رو دیدم که داره میش
 میزش.

 کتر:بفرمایید.د
ــتم و گرفتمم تو بن ــتم لم و ن*غ*ویان رو از روی تخت برداش ــس ز کنار میش

 وارد اتاق شد و نشست رو به روی من. دکتر...آریان
اما خب باید خیلی خوب مراقبم  به نگرانی نیســـت نیازی:کتر لبخندی زدد

ــمومیت!. ــرماخوردگیه در کنار مس ــید،یه س .برای همین باال اورده...دارو .باش
 .ان شاء الله که زود خوب میشه..،به موق  مصرف کنه.مینویسم

 ریان:ممنون دکتر.آ
پایین و همراه ســ یا  با نفســی کهرم رو انداختم  دادم بیرون زمزمه کردم:خدا

 .شکرت
 گرفت و از اتاق رفتیم بیرون. رو از دکترسخه نآریان 

 تو ماشین.سوئیچ رو بگیر برو .ش رو بگیرم..ریان:من میرم داروهاآ
 خارج شدم. بیمارستانسوئیچ رو ازش گرفتم و از ی حرف ب

سته بودم...و چقدر با خودم س شین تکیه دادم...چقدر خ صندلی ما رم رو به 
 درگیر بودم.

ــم آرومم و یه لحظی ــاکی...ه لحظه پیش آخر عاقبتم ه از نزدیک بودن بهم ش
 چیه خدا؟

 .نکردم ا صدای در به خودم اومدم اما چشمهام رو بازب
 صدای خم خم پ ستیک و بعد روشن شدن ماشین و راه افتادنم.
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سکوت ک سیر در  شد....جلوی خونه ل م شم که ترمز کردطی  ستم پیاده  ،خوا
 !مچ دستم رو گرفتکه...

 ریان:نرو!آ
...بغض گلوم رو چنگ زد و !شــنیدم روقلبم  صــدای شــکســتنخیلی وایــح 

 .دستم روی دستگیره لرزید
 و خواهم این واقعا صـــدای همون آریان محکم و مغرور بود؟...چقدر عجز

 .توش بود
ست بزرگ ن شدم به د سرم رو چرخوندم طرفم و خیره  ستم برنگردم...آروم  تون

 بود. گره خوردهمچ ظریفم دور مردونه اش که 
 ؟...چرا پسم میزنیچرا دوری میکنی؟ریان:آ

نه.چ با م که هنوز دلت  یدونم  منو میخوای...تو،تو .تو هم .ونه ام رو گرفت:م
 نی؟این کارو با هردومون میکگرفتی نیکیتا!...پس چرا لم آروم *غ*ب

سید که خودمم جوابم  سوالی رو میپر شه ی لبم... ست گو ش پوزخند تلخی ن
 رو نمیدونستم.

..صـــدام انگار از ته هامو تکون دادم*ب*...به زور لرو دادم باالنمناکم  گاهن
 چاه میومد.

 که...نباید باشی! فقط اینو میدونم.مزمه کردم:نمیدونم..ز
با ی لو  ج خودش رو داد  یان  لم؟هو آر یزد عز چرا  فت: گ هم  چرا .خوا ..

ید برا با تا من  که حرف بزنم...نیکی جا  مدم این باشــم؟...ببین من...من او  تن
 ...تویی
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 و دستم رو کشیدم که حرفم ق   شد.ی حوصله روم رو کردم اونور ب
...میخواد تویــیح بده؟...مگه دیگه اال میفهمیدم دم در خونه چکار میکنهح

 مهمه؟
یه  شــایدبرای تویــیح هســت... چیزینه حرفی مونده،نه ی حال گفتم:دیگه ب

 اینم باور تو بشه...دیگه نیا،ل فا!روزی 
ــد و ــین پیاده ش ــرم در خونه رو باز کردم که از ماش ــت س م...بدون توجه به پش

 صدای در ماشین رو شنیدم.
ا ...اموارد حیاط شـــدم و درو بســتم بل از اینکه بتونه با حرفهاش آزارم بدهق

 صداش اومد!...با حرص و داد!
بدون  نمتو اینو باورکن!!......ای من تویی نیکیتاتنها چیز باور کردنی برریان:آ

 تو ادامه نمیدم،هرگز!
 .!..بشهاشکهام جاری دادم  اجازهو نویان رو به خودم فشردم  تنهاو من 

*** 
 .که گوشیم زنگ خوردبا حوله مشغول خشک کردن موهای نمناکم بودم 

بروم از تعجب باال رفت...ماهک بود! گاهی به صفحه اش نداختمن  که ا 
 ه عسل به چیز دیگه ای فکر کنه!اپیداش شد...البته کیه که تو م ه عجبچ
شهد راه افتادن و االن نزدیک م صد م شون به مق سی شب عرو  یکاهک و نیما 

 که اونجا بودن. هفته بود
 واب دادم:س م عروس خانوم.ج

 بی معرفت. یکمماهک:س م عل
 ...نیما خوبه؟ات یادت نرفته...چ وری؟غرهغر شوهر کردی ولی هنوزگفتم:
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یه  گفتمبیشــعور تنگ شــده بود برات دلم ...که توپه یما همن،من خوبماهک:م
 .حالی نمی پرسیتو که ...زنگ بزنم

 برای همین زنگ نزدم. ماه عسلتون بشم:نخواستم مزاحم با شی نت گفتم
 شق خاله چ وره؟ع:برو بابا چه مزاحمی؟...اهکم

یان خ نو بار... ین صـــد  نچســـبون ا به من  قدر خودتو  ن ی یدم:ا هم ند
 میگذره؟ خوشخوبه،خوابیده...

جای همه اتون خالی!...ولی دیگه  اهک:دلتم بخواد قربونم برم...آره عالیهم
  قراره برگردیم.

 ی؟فتم:عه بس متی...ٍک گ
 اهک:دو سه روز دیگه ولی به مقصد شمال که اونجا همو میبینیم!م

 !؟میبینیمشمهام گرد شد:چی!؟...چ
هک:م با دخترا حرف ا نا همزداالن میگم برات،ببین نیکی... موافق  م او

 ،توهم با....آریان.شمال پیمان بیانبودن...قرار شد که اونا با 
ا دهن باز داشتم به حرفهاش گوش میدادم..چی داشت میگفت!؟...چه بریده ب

مان)پســر  با پی عد دخترا  نداختن وســط!؟...ب یان رو ا ته!؟...چرا آر و دوخ
 بیان!؟داییمون(

ری میگی!؟...ماه عسل شماست ما رو اد زدم:زده به سرت ماهک!؟...چی داد
 چرا قاطی میکنید!؟...بعدشم چییی!؟؟...من با....با....آه خدا!!
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یان رو ســکته دادی هام ...مگه چی اهک تند گفت:بابا غلط کردم،عزیز و نو
گفتم؟...بعدشــم این نظر نیما هم بود دیگه ماه عســل خصــوصــی نیســت ما 

 خرابم نک...رو خدا دوست داشتیم شماها رو ببینیم...نیکی تو 
ــط حرفم ــاکت:ماهپریدم وس ــه،ادامه نده،،ک س مکانم برام اراه نداره نمیش

 نکن خدافظ.اصرارم ،من نمیام،نیست
حتما خل ولی مه ی اینارو یک نفس گفتم!...  کردم!...هووووف...هتق ق  و

 سافرت!؟ا فکر میکرد من با آریان میرم م!!...واقعشده بود
 اونوقت اینا....!؟ ازش دوری کنم دارمن با همه زورم سعی م
 .وفی کردم و از اتاق رفتم بیرونپ
 فتم تو آشپزخونه که عزیز رو مشغول تمیزکاری دیدم.ر
 .فتم:خودتو خسته نکن عزیزجون،بذار من انجام بدمگ
ت با کی حرف میزدی که داد .ولی بگو ببینم.عزیزکم.نه زیز برگشــت طرفم:ع

 در اومد.
 صندلی:ماهک بود.شستم روی ن

 ماجرا رو براش گفتم.
اون که قصدی نداره...مگه چی میشه بری دخترم ماهک...زیز خندید:بیچاره ع

 عوض میشه.ها؟..حال و هوات 
عزیــــز من که گفتم کیا هستن!...بعدشم من نمیخوام شما و ا اعتراض گفتم:ب

 نویان رو تنها بذارم.
باره خندید:چی بگم واال...ع من که رفتنت مشــکلی نداره ولی  از نظرزیز دو

 .خودت میدونی
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..ولی یهو انگار چیزی یادش اومده باشه ز جاش بلند شد و به طرف گاز رفت.ا
 چرخید طرفم.

 .ممادرت زنگ زد،فهمیده نویان ناخوش شده میخواد بیاد دیدن زیز:راستیع
 .بره  بیاد...دیگه کاری نداشتم.تم..ودمو دادم عقب و چیزی نگفخ

 .حداقل از خواهر و مادرم دوری کنم دیگه قصد نداشتمراستم 
 خونواده ام رو نداشتم.طاقت دوری از دیگه شاید بابا منو نمیخواست اما منم 

 .شد،نویان خیلی بهتر شده بود که فردا
مدت مه  یدن ه تاما به د ناهی که مان و آ با دخترا  نه زدن  چرا نمیخوای  و چو

 گذشت.،بیای
شد...الی نظر من و شتم برم...چون نه حسعوض ن صد ندا سافرت بدا ق رو  م

 داشتم و نه طاقت دیدن آریان رو.
*** 

کیفم رو روی شـونه ام محکم و از سـاختمون م ب مرتب کردم...رو  قنعه امم
 زدم بیرون.

 ظهر بود اما خیلی شلوغ بود. نزدیک نکهه خیابون نگاه کردم...با ایب
 و برده بودمم تعمیرگاه.همراهم نبود...خراب شده بود مروز ماشین ا
ــده بود میفهمیدم و ــتم بود و االن که خراب ش ــای دس لنگ بودن کار اقعا عص

 برم. ی چی...حاال مجبور بودم با اتوب*و*سیعن
 طرف خیابون که... راه افتادم

 !ریان:نیکیتاآ
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ستمی شمهام رو ب شدم...با حرص چ ست  هو متوقی  و باز کردم...این نمیخوا
 ول کنه نه!؟

 طرفم و ک فه گفتم:باز که اینجایی.رگشتم ب
 گوشیم زنگ خورد. واست چیزی بگه کهخ
 رو میدی؟ م:کشیکگفتماخم وشیم رو از تو کیفم در اوردم و با گ

 اس رو برقرار کردم:الو؟و پشت بندش تم
 .دای یه زن گریون تو گوشم پیچید:الو خانوم فراهانیص

 چند لحظه به صداش فکردم ولی چیزی یادم نیومد.
 فتم:بفرمایید.گ
 ن:خانوم فراهانی،نیازی هستم مادر سحر.ز
لهی ند گفتم:آ ب مد و ت یادم او ید...مشــکلی پیم  هو  مای یازی،بفر خانوم ن

 اومده؟...صداتون...
هقخ هق  با  یازی  ن نوم  فت: ا کیگ ی به دادم  ن خدا  تو رو  نوم  خا

 ...سحر رفت!برسید،سحر
 بلند گفتم:چی!؟...کجا رفت!؟

باره همه چیز براش زنده شـــدهولی انگار نیازی:نمیدونم...انوم خ چون از  دو
م بیدارش کنم دیشــب خودش رو تو اتاقم حبس کرد و امروز صــبح هم رفت

 نبود.
رم تا می»ریه اش شـــدت گرفت:فقط یه تیکه کاغذ بود که توش نوشــته بودگ

 خانوم فراهانی کمک کن...من..چکار...تو رو خدا «...راحت شم
 جازه نداد تا حرف بزنه.ق هقم اه
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ــه ه ــه باش ــید خانوم نیازی و بهم بگید محل حادثه ول گفتم:باش ل فا آروم باش
 تصادف نامزدش کجا بوده؟

 انوم نیازی با یکم بهت گفت:محل حادثه؟...اون...اون برای چی!؟خ
ــتم رو تکون دادم:ب ــترس دس  انساورژبهم بگید ل فا و بعد خودتون هم با ا اس

 بیاید اونجا.
 ای گفت و آدرس رو داد.«باشه»انوم نیازی هول کردهخ
 که آریان هم دنبالم اومد.    که کردم دویدم طرف خیابونق
 ریان:نیکیتا...نیکیتا چی شده؟..کجا میری؟آ
 ...یکی از مریض هام...گران گفتم:باید برمن
 ریان:خیلی خب خیلی خب،بیا...من میبرمت.آ
 راه افتاد. و شدم رسواقت مخالفت نبود،برای همین سری  و

قابل یه بســتنی م،نبود...یه خیابون پهن و شــلوغ بود دا رو شــکر زیاد دورخ
 فروشی.

 .،از ماشین پریدم پایین و دویدم طرف بلوارتا آریان زد روی ترمز
ا همه عابر سخت بود امبین اون گردوندم تو خیابون تا سحر رو پیدا کنم... سر

رنگ پریده با مانتو شلوار مشکی دیدم  بعد از کمی چشم چشم کردن،یه دختر
 و زل زده بود با زمین زیر پاش. که کنار خیابون ایستاده بود

 و من نالیدم:خدای من! ریان ایستاد کنارمآ
 پیداش کردی؟ریان:آ
 روم سرم رو تکون دادم:دقیقا رو به رومه.آ
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 ریان چشمهاشو ریز کرد...بعد از چند لحظه دقت اونم دیدش.آ
 چیه!؟ ریان:دردشآ
 مزمه کردم:عشق!ز
 بلند گفتم:سحـــر و
 .گاه چند نفر دیگه ام به سمتم کشیده شدن،مراه با بلند شد سر سحره
 دنبالم گشت تا که نگاهم روم خشک شد.حر با گنگی س
 صدام رو ببرم باال.مجبور بودم ماشین ها  صدای ویراژه خاطر ب
 لند گفتم:اینجا چکار میکنی سحر!؟ب

 خودت اینجا چکار میکنی؟الودی کرد:حر اخم بغض س
 فتم:من...اومدم دنبال تو.گ
 ....بروحر:نیازی ندارمس
 باهم میریم.ما :به طرفم دمی برداشتمق
 هو آریان بازوم رو گرفت:میخوای چکار کنی نیکیتا؟ی
 نمیخوام از بین بره.گاهم کردم:ن
 نگاهم کرد و بعد....ازم دور شد! ریان چند لحظهآ

 دوختم. حرسبهتر بود نیاد جلو...نگاهم رو ازش گرفتم به 
 سحر عزیزم برو کنار تا بیام پیشت.گفتم:

نمیخوام کسی رو ببینم...میخوام خودم رو راحت حر:نمیخوام...برگرد برو...س
 کنم و این کارم به کسی آسیب نمیرسونه.

سیب میرسوگ ست و همچنین چرا آ سحر...این راهم نی شتباه نکن  ه،یه نفتم:ا
 ندازه...برو عقب،باید باهم حرف بزنیم.زخم عمیق روی قلب خانواده ات می
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؟...نبایســتی همون تیکه حر عصــبی گفت:هه...البد مامان خبرت کرده هاســ
 کاغذ رو هم میذاشتم.

مامانم میدونه کجاســـت...ولی من خودم از روی حرفهاش تو ف کر میکرد 
باید همونجایی که عشقم رو ازم ...چون میگفت مرگ برای منم مشاوره فهمیدم

 گرفت رقم بخوره.
  ...من خودم فهمیدم باور کن...فتم:نه نهگ

ید!!.یهو د با من ..اصــ  تو رو هم نمیخوام....اد زد:ولم کن ندگی رو با این ز
 چرا نمیفهمید!؟؟؟ نمیخوام

شممبره عقب که  ییم کنه را بتونه بودم تا کلمه ای فه دنبال ک خورد  یهو چ
 آریان..!به 

 فاصله کمی با سحر داشت.ون...اون طرف خیابون چکار میکرد!؟....ا
....میخواســت «ادامه بده!»نگاهم میکردم که ع مت دادا چشــمهای گرد ب

 چکار کنه!؟
 .سری  نگاهم رو ازش گرفتم و سعی کردم عادی باشم

ــحر عزیزم تو هنوز اول راهی،با تباه کردن خودت هیچی  ــحر گفتم:س رو به س
 آزار میدی؟شهریار رو هم ن کارهات داری ایدرست نمیشه...میدونی با 

ــ ــحر بی قرار ش ــمم،نگاه س ــم نامزدش بود که با به زبون اوردن اس هریار اس
 رو تکون داد. د و لرزون سرششد...تن

نهســ خاطر او نه...من...من ب نه  من...میخوام...میخوام برم  که...یعنی حر:
 پیشم.
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 هو خودش رو داد جلو که جیغ زدم:اینجوری!؟؟؟ی
توجه ها جلب شــده بود...به آریان  تو پیاده رو ها و همه ردم جم  شــده بودنم

 نگاه کردم...حاال تقریبا پشت سحر بود.
فت:آره آره!...غیر این راهی نیســ خاصــی گ با جنون  ـــت...من میرم حر  س

 ...میرم تا ابد کنارش باشم.پیشم
بلند  شاستیباعث شد نگاهم رو از سحر بگیرم...یه  دای بلند بوق ماشینیص

 که داشت با سرعت نزدیک میشد.
ه کنگار صورتم باز شده بود...اا ترس به سحر نگاه کردم...وای خدای من...ب

 !هتو راه براش یه اتفاق خوب
جلو که صدای جیغ الستیکها تند خودشو هول داد ...با حس یه فرصت خوب

 یکی شد. و داد من و بستن چشمهام
شمهام رو باز کردمچ شت،آروم چ شده ند لحظه که گذ صدای همهمه بلند  ...

 بود.
 احتیربا صحنه رو به روم ناخوداگاه نفس  کهاون طرف خیابون  تند سر کشیدم

 کشیدم.
 ه.آریان نذاشتکه  حر و آریان افتاده بود روی زمین و این نشون دهنده این بودس
سحر که ب ستم کنار  ش شون...ن شو داد ه خودم اومدم و دویدم طرف با گریه خود

 عقب.
ــم کن!!...همه اش تقصیر شماهاستد ـــ که نمیذارین خودمو راحت  اد زد:ولـ

 ...تا کی باید زجر بکشم!؟کنم
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آروم باش ســحر...ل فا...دیگه کافیه هرچی لم:*غ*رو گرفتم تو بند ســرش ت
 فشار اوردی.به خودت 

 خودشو تکون میداد.حر بلند بلند گریه میکرد و با بی قراری س
یا تو م کن،خواهم  خودت آرومم ،پسنب  آرامم همه ی ماها هســتیخدا

 میکنم.
ست که یگرفته و ک فه ا ...با نگاهآریان نگاه کردمه ب سر ناراحتمیدون یه زل م از 

 زده بود به زمین.
ســحر با ترس ســرش رو داد باال که دم...ا صـــدای آمبوالنس به خودم اومب

 ی خیس از اشک جلومون ظاهر شد.مادرش با صورت
منو دیوونه  میخوایانوم نیازی:ســحر..ســحر دخترم اینجا چکار میکنی؟..خ

 منو میترسونی؟ اینقدر کنی؟...من طاقت دیدنت رو تو این حال ندارم پس چرا
نمیخوام .شـــد...بابا نمیخوام..حر با جنون گفت:بازم اومدی..باز پیدات ســ

ستم...بذار بمیرم و خودمو  سر برات هیچی نی شی،من جز درد  تراحنگرانم با
 کنم تا توهم از شرم خ ص شی.

 ییید!؟؟یغ زد:خستهههه شدممم چرا نمیفهمیج
 ســری  بازوش روبد معرکه ای راه افتاده بود...کار داشـــت بیخ پیدا میکرد...

 .با آمبوالنس اومده بودن ع مت دادم که بیانهایی که گرفتم و به پرستار
خودشو داد جلو و جیغ  سحر یهو سرش رو چرخوند طرفم و تا نگاه من رو دید

 زد...
 کنن!؟حر:ها چیههه!؟...داری میگی بیان با آرامبخم خوابم س
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ـــچ گه این وری چی درس یذارم!!...م مانتوم:ولی من نم به  خت  ندا ت نگ ا
 خبری!!؟؟میشه!؟؟...جز چند ساعت بی 

بروم نیاوردم تا ســ حر با همه قدرتم تکونم میداد و من هیچی نگفتم...خم به ا 
 .خودش رو خالی کنه

ست که ...سحر متوجه همه چیز بود سرش و فقط با آرامبخم که میدون زده به 
 خواب میره اما....اون بریده بود!

شیدم عقبب ست بازوم رو گرفت و ک ر سحر دو ...ازین این تکون خوردنا یه د
 ریختن سرش تا آرومم کنن. پرستارهاشدم و 

 نیکیتا،بقیه اش با اوناست. بشین:بیا ریانآ
ــتهام ب ــی و با دس ــتنی فروش ــتم روی پله دم در بس ــس ــورتم رو ی جون نش ص

ر تنشی.  پوشوندم...چه روز پ 
بت اینم عاق له چ وندم  قدر بی ســحر نوزده ســـا ی میشـــه...چرا عشــق این

شنگی هاش ...رحمه؟ ستپس ق شت هم ،بشا؟...مهربونیکجا اهم بودنا و پ
 کجاست؟بودنا 

ی کشــیدم...چی دارم اش بی وفایی و مرگ نمیتونســـت جدایی بندازه...آهک
 همین بود. میگم!؟....رسمم

 ریان:بگیر.آ
یه لیوان نگاهم کردم... ...میخواســـت آروم آب باالی ســرم ایســتاده بودبا 

 داشت.رو بشم!؟....حتی تو این لحظات هم غرورش 
 .کم داشتن متفرقه میشدن ی حرف ازش گرفتم و یکم خوردم....مردم کمب

 .و داشت میبردنم تو آمبوالنس گذاشتن که بی حال شده بودسحر رو 
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 داشت دنبالم میرفت،سری  صداش زدم.انوم نیازی رو دیدم که با هق هق خ
 ...به طرفم رفتم و مقابلم ایستادم.ت و صورتم رو پای کردروم برگشآ

 انوم نیازی:دخترم شرمنده ام تو هم به زحمت افتادی.خ
ه اما...باید یه مویــوعی رو من وظیفه ی اینخانوم نیازی،این چه حرفیه فتم:گ

 بهتون بگم.
 انوم نیازی:گوش میدم دخترم.خ

 ا تردید گفتم:شما باید بدونید که من...تمام ت شم رو برای بهبود سحر به کارب
 ه مشاوره جواب نمیده.گرفتم اما متاسفانه دیگ

 انوم نیازی با ترس گفت:یعنی چی؟خ
 زشک!روانپ سحر رو ببرید پیمفتم:باید یه چیز دیگه رو امتحان کنیم...گ

 وای خدایا.انوم نیازی نالید:خ
 نباید خودتون رو ببازید،تازه روانپزشک...ند گفتم:آروم باشید خواهم میکنمت

 میده سحر حالم خیلی خوب بشه.حتما کمک بزرگیه،ممکنه با داروهایی که 
 ؟نید خانوم فراهانیعجز گفت:شما م مئانوم نیازی با خ
 هامو بهم فشردم و سرم رو تکون دادم:باید امیدوار باشید!*ب*ل
سرتکون داد و بعد خداحافظی گرفتخ ترش تا دنبالم دخ انوم نیازی با تردید 

 بره.
 بگذرونه. بیرون...خدا خودش بخیرم رو فوت کردم قتی رفت نفسو
 بلوار تا کیفم رو بردارم که صداش رو از پشت سرم شنیدم.. اه افتادم طرفر
 کجا میری؟ریان:آ
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الم هم دنب نیســت!...دوما دیگه اوال به تو مربوطیفم رو از رو زمین برداشــتم:ک
 راه نیوفت.

 ا هات نقض میشه.متمامه این اوال و دوم یستاد جلوم:از اونجایی که شوهرتا
ــوهروزخندی پ ــدم:ش ــتری همینو زدم و از کنارش رد ش !...از همه زندگی مش

 ؟بلدی؟..زورت تو این کلمه است فقط!
رو گرفت:نیکیتا ل فا...اومدم ببرمت،باهم بریم شــمال...پس بیا آتم ازوم ب

 بس کنیم!
 .نمیرممن با تو بهشتم ستمو کشیدم:ولم کن...د
نداریم.ا باال:آتم بس  که.نگشــتمو گرفتم  ند .آتیم تویی  تادی تو ز یه اف گ

 .اینو یادت نره!.من.
 ...محکم.شت کردم بهم و خواستم برم که اینبار مچم رو گرفتپ
 بگو...ولی میریم! ریان:هرچی میخوایآ

 آه خدایا چقدر کله شقه...
 ولم کن...من با تو هیچ جا نمیرم..ولم کن گفتم.ق  کردم:ت
شین رو باز کرد و هولم داد توشد ستر ما سم رو با حرص دادم  ...درو که ب نف

 یا خودت بهم صبر بده.بیرون...خدا
ــبانیت گفتم:تو کارو زندگی تا ن ــت کنارم با عص ــس بال نداری که راه به راه دنش
 ی؟من
 :چرا دارم.مربندش رو بستک
 گاهم کرد:همینجاست!ن
 کنه. اما نذاشتم قیافه ام تغییر ا شنیدن حرفم،قلبه بی جنبه ام محکم تپیدب
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 چشمهاش که خم شد روم...ل زدم تو ز
 ریان:بذار کمربندت رو ببندم.آ
 اون کمربند رو بست....روشن کرد و راه افتاد.ا حرص روم رو کردم اونور و ب

تا  خودمم نمیفهمیدم چمه...همه اش میخوام ازش دور باشــم و نبینمم اما 
 قلبم فریاد دوست داشتنم رو سر میده! میاد

 ز دست اونه.اعنت به این حس که هرچی میکشم ل
و  ...تو جایگاه ایســتادیم ســاعت گذشــت که آریان تو پمپ بنزین توقی کردن

 پیاده شد که بنزین بزنه.
هو افتادم به یاد عزیز و نویان...وای خدایا من داشــتم چکار میکردم!؟؟...بی ی

 خبر دارم میرم و اونا تنها میمونن.
شماره خونه رو گرفتس شیم رو در اوردم و  بوق جواب  چندتام...بعد از ری  گو

 داد.
 بله؟زیز:ع
 .فتم:س م عزیزگ
 چرا نمیای خونه؟..کجایی؟..خوبی؟..زیز:س م دخترم ع
 شرمنده ام...کارم تموم شده اما... فتم:عزیزگ
 نیکی؟زیز:چی شده ع

شــمال....تا اینو گفتم  میبرم به زور دارهآریان که گفتم ،به جز ماجرای ســحر
 !زدقهقه  عزیز

 زیز:پس کار خودش رو کرد...میدونستم.ع
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 فتم:عزیز!...چی میگی؟گ
 اس. باور کن...میبینی نیکی هنوزم مثل گذشتهزیز:ع

بود...چ با اون  حق  فت... گ ی م تم...راســـت  ف گ ن یه یزی  یان رو  من آر
همونی بود دو روییه اما آریان و فکر میکردم آدم کار میدونســتم *ن*ت ا*ی* 
 .شناخته بودم من که

 بازم باید با نویان سر و کله بزنی. که ببخشید اومدم:عزیزه حرف ب
نگران هیچی هم ن یکم خوش بگذرونی...زیز:بیخیال دختر،برو و ســعی کع

 نباش.
 وفی کردم:باشه،پس فع .ه
 زیز:خداحافظ دخترم.ع

 «!نآریا»ق   کردم...باز فکرم مشغول شده بود...و فقط یه اسم تکرار میشد
گاهی نیم نریان تا نشست .آکیفم.. رو انداختم تو شیکه گو شدر ماشین باز د

 انداخت بهم..
 حرف میزدی؟ شد نویان رو هم ببریم...با کیریان:کاش میآ
ــت پ ــبختیم که میخواس ــه،انگار یه خانواده خوش وزخندی زدم...چقدر ریلکس

 !بچمونم ببریم مسافرت
 ..دارم برات.تازه میگه با کی حرف زدی!؟...پررو.

ست داری بدونی...فتم:بازم گ ست اما خیلی دو اید بگم بمیگم به تو مربوط نی
 که،یکی که نقم مهمی تو زندگیم داره!

 کی؟ریان اخمی کرد:آ
 بخند خبیثی زدم:تو نمیخواد به خودت فشار بیاری.ل
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 ...مهمه!؟...به غیر از من...کیه که تو زندگیه تو کی!؟ریان زیر لب غرید:گفتم آ
 !هود ندارریدم وسط حرفم:تویی وجپ
ــتم!...وجود دارمریان بلند گفت:آ ــه هس اجازه نمیدم همه چیز رو !..من همیش

 خراب کنی.
مه ا خشــم گفتم:ب بل از ه مه چیزوق یه منو...و من  تو ه خراب کردی..زندگ

 ی به غیر از تو.میخوام دوباره بسازمم...هرطور که شده،با هرکسه دیگه ا
 من! فقطعشقت!..منم..تو،شوهرت،تو بی خود کردی...زندگی داد زد: ریانآ
شقم :تو نم داد زدمم ستیع ستی!...من حق انتخاب دارم و تو دیگه نی ...دیگه نی

 !نیستی من انتخاب
ریان با صورت سر  شده از عصبانیت نگاهم کرد:کیــــــــه!؟...کدوم خری آ

 ..هااان!؟؟تونسته دل تو رو ببره!؟
ستاخی گفتم:یکی که از تو خیلی بهتره...یه ب ..یکی که منو .تکیه گاه محکما گ

 رها نمیکنه،بهم پشت نمیکنه و تو بدترین شرایط بذاره بره.
..آتیم میزنم کسی رو که بودش میکنم.عربده زد:من همچین آدمی رو نا آریان

 !بخواد با تو باشه
 ا جنون گفتم:هیچ غل ی نمیتونی بکنی...من از تو ط ق میگیرم و میرم با...ب
 ـــو..!!ریان:خفـــه شآ
ستمب شدم  ا باال رفتنه د شمهامو و عربده ای که زد واقعاهم خفه  محکم و چ

 بستم!!
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نا رو گیمن نفس نفس میزدهردومو ی مه اش الکی ..فتم!؟....من چرا ا ه
 میخواســتم اتیتم کنمفقط ...کســی وجود نداشـــت!همچین ..اصــ  بود.

 ولی...معلومه خیلی بهم برخورده.
ساکت و خاموش نگاهم چ شدیم... شت انگار هردومون آروم  ند لحظه که گذ

 بیرون.رو دوختم به 
وونه ...واقعا که دیغضم گرفته بود...تقصیر خودم بود اما...بازم ناراحت شدم!ب

 بودم.
شیم هرچند که شمهام رو بستم و خودم رو چ به خواب زدم که دیگه هم ک م ن

 ای بی خبری یا آرامم. بعید بود...اما خب دریغ از لحظه
 ریان با ســرعت می روند...و همین شــد که مســیر رو خیلی زود طی کردیم وآ

 رسیدیم به وی ی شریکیه شوهرخاله ها.
 .حیاط شدمو وارد  و به طرف در رفتم آریان پیاده شدمی حرف یا اهمیت به ب

ــوهر خاله ها ب که هر تع ی ته عید می اومدیم  خریده بودناین وی  رو اهم ش
 شده بود پاتوق دخترا. اینجا که االن

یکی ن...سارااااا نرگس پیمان...ها:نیکیییی!؟؟...وایییی نیکییی،نیکی اومدهههر
 اومد!!

از صدای جیغم گیس اطرافم رو نگاه کردم که دیدم از سمت راست داره میدوه 
 طرفم.

 ..!لم*غ*ب ا بهت نگاهم کردم که خودشو شوت کرد توب
که گفتی ر کار میکنی!..تو  جا چ جب..تو این ها:وای وای دختر...مردم از تع

 ؟نمیای
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 ریان:س م!آ
...با تردید نگاهمون کرد که بی توجه ا صداش رها تند ازم جدا شد و س م دادب

 راه افتادم طرف وی .بهشون 
 ها پرید کنارم:نیکی،باهم اومدین؟ر
 اجبار!ز الی دندونهام گفتم:به ا

 !؟ارا:وااای نیکیس
 و که باورش سخته!!...نگ!؟اومده رگس:تو رو امامن
 !و حسابی تی مالیم کردنشون م بهشون که با خنده کشیدنم تو ب*غ*لسیدر

شده اینا که گ*ن*اهیسعی کردم خوب برخورد کنم...من با اون   هیوال بحثم 
 نداشتن.

 نو؟تشریی اوردین باارا:چی شد که نظرتون عوض شد و س
 نم یکی دمم رو چیده و بلندش کردهرگس با شــی نت گفت:من که فکر میکن

 !اوردتم
 مخصوصا هم نرگس چشم غره ای رفتم که... نکه بهشو دخترا زدن زیر خنده

 ؟یمان:وای نیکیتا خودتیپ
رم چرخید طرفم...با دیدنم لبخندی نشــســت روی لبم...چه خوشــتیپ ســ

 .شده بود
ــی خیلی وقت بود ندیده  ــب مهمونی ندیدمم...عروس بودمم...حتی اون ش

 نیما اینا هم بخاطر کارش رفته بود سفر.
 ...چ وری عزیزم؟لم کردم:نیکی نه نیکیتا*غ*ب
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ــد ببینیم همو...آخرین پ ــید که این مدت نش یمان:تو رو که دیدم عالی...ببخش
 بارهم که...

گاهما با غیض ن ـــت  یان...داش به آر که چشــمم خورد  ـــدم  جدا ش  ونزش 
 میکرد...احتماال فکر میکرد پیمانه که.....

 و دلم پوزخندی زدم و نگاهم رو ازش گرفتم و به پیمان دوختم.ت
مده بود.ل کار پیم او یدونم برات  مدی زدم:م ند عمیق و ع فدای .بخ .

 .حاال که پیم همیم.سرت..
 یه اتاق بهت بدم. :بیا بریمیمان لبخندی زد که رها گفتپ

 طبقه باال...رها یه اتاق رو نشونم داد و واردش شدیم.مراه دخترا رفتم ه
 ماهک اینا کی میرسن؟فتم:گ
 ارا:احتماال تا بعد از ظهر اینجان.س
 رمو تکون دادم که...س

 .نرگس:چته نیک؟...گرفته ای
 ها:راست میگه..چیزی شده؟ر
 ن؟فتم:هیچی فقط...چرا اونو دعوت کردیگ

 رها:اونو!؟
 ؟ارا:منظورت...آریانهس
 حرف سر تکون دادم.ی ب
 .خب آخه...ها:خب.ر
 فتاد به من من!رگس:اه باز گرخید ان
 خب فهمید! جانآغا و کرد به من:ر
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 اخمی کردم:چیو فهمید؟
 ارا:باهامون در ارتباطه دیگه!س
 ند نگاهم کردم که لبشو گاز گرفت.ت
ــت میگه دیگهن ..با نیما حرف زده انگار رگس:نخوری دختر مردمو!...خب راس

خوای تو نمی دعوتم کردیم و وقتی گفتیم فهمیده..بعدم اومد پیم ما...ماهمو 
 بیای گفت...

 داش رو کلفت کرد:اون با من!ص
 .خودش و دخترا زدن زیر خنده...با حرص چشمهامو بستم و
 ارا:حاال حرص نخور دیگه نیکی جونم...بیا خوش بگذرونیم.س
 اون همه اش عذابه! کنارصبی گفتم:ع
 بابا،باز چرا؟رگس:ای ن

صندلی و ک ستم رو  ش شد  فه ن شون گفتم....تا حرفهام تموم  بحثمون رو برا
 من حرصی تر شدم! هشلیک خنده اشون به هوا رفت ک

 آقای احدی احساس خ ر کرده!رگس:وای وای پس بگو...ن
 ارا:اونم چی؟..رقیب عشقی.س
 ها:و اونم کی؟..عزیزجون!ر
 زیر خنده..! زدن دوباره غم غم و
شین ببینم...منو باش با کیا درد و دل میکنم..د شون:گم  جم  .ونه دونه زدم به

 کنید برید بیرون سرم درد میکنه.
 ها باخنده گفت:باشه باشه تو آروم باش..ما رفتیم.ر
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 ..نفسم رو دادم بیرون که دوباره در باز شد!رفتن بیرون.ز اتاق ا
شون به ترتیب روی هم اومدن الی در ورس س م ما رو گفتسارا  ها ستی، :را

 هم به معشوقت برسون!
ــتمب ــتک روی تختو برداش ــون و پرت کردم  ا حرص بالش در  که خورد بهطرفش

 بسته....هوووف در رفتن.
 ودمو ول کردم روی تخت....اینم از سفر ما..!خ

*** 
بعد از ظهر بود و دخترا تو آشپزخونه مشغول حرف زدن و آشپزی  5:20اعت س

 .درحال تماشای فیلمپای تی وی آریان خان هم ...پیمان و بودن
تم بافت نازکم رو برداش...برای همین هم ص  حوصله نداشتم...دلم گرفته بودا

 و به حیاط رفتم.
 شروع کردم به قدم زدن...حیاط وی  بیشتر شبیه باغ بود...بزرگ و سر سبز.

ــحبت ادش بخیر قب ها ی ــغول ص ــدیم اینجا و بزرگترها مش که همه جم  میش
 به هوا.میرفت  خنده هامونصدای قهقه بین بازی میشدن و ما 

ــعیتی  قدرچ ــاد بودیم ولی حاال.....حاال رو ببین که تو چه وی اون زمان ها ش
 .برگشتم اینجا

در حالی که میدونه چقدر ا بحث و دعوا و دلی پر از غم....مونده بودم آریان ب
 بینمون فاصله افتاده و بقیه چ ور نگاهم میکنن ولی بازم اینجاست.

سرش رو خراب کرده و حاال داره رو اون خرابه ها خ شت  ودش همه پل های پ
 .راه میره...ولی چه فایده
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شه جواب نمیده...من چ ور د شتن که همی ست دا میتونم روی خوش بهم و
 نشون بدم و بعد تو روی پدرمم نگاه کنم؟

شده؟رمو س ....این تکیه دادم به تنه ی درخت...چرا زندگی اینقدر آزار دهنده 
 هاله ای از خاطرات خوب و بده. ل خوره میمونن....حضور آریانافکار مث

ــمم و نه ازش دل بکنمم ــته باش ــه داش ــراب که نه میش ...کاش قلبمم ثل یه س
ــتم و خفه  ــمیم میگرفت...هرچند که االن فقط پا روش گذاش  اشعاق نه تص

 کردم!
ا صــدای باز شــد در حیاط به خودم اومدم...ســمت راســتم رو نگاه کردم که ب

 دیدم ماشین نیما داره داخل میشه.
 شم!..خسته شدم.اهک پیاده شد و کم و قوسی به خودش داد:آخیشم
یما در ماشــینو بســت:تنبل خانوم شــما که تا االن خواب بودی و من رانندگی ن

 کردم.
 لبم...هنوزم کل کل و شی نت دارن.بخندی نشست روی ل

 .س مبود،برای همین به طرفشون رفتم و بلند گفتم:حواسشون به من ن
 شون چرخید طرفم...ماهک تا دیدم دهنم اندازه یه غار باز شد.ر هردوتاس

گذشـــت که  ظه  ند لح ید  ولی چ قدم بینمون رو برداشـــت و پر ند  چ
 لم:وااااییی تو روحی!!*غ*ب
 .خوش اومدین...و اون شوهرتروح خودتی ندیدم:خ

 من چکار دارین دیگه؟ ا،بیما:ای بابان



 191 بعد از تو

سا..م سا وای شد که تو اهک از خودش جدام کرد:وای تو گفتی نمیای حاال چی 
 اومدی استقبال ما؟

 فتم:طی یه عملیات!گ
 زد زیر خنده و ماهک زد به شونه ام:بی شعوره دلقک!یما ن
مد جلو و ب*غ*لن ما او خب کرد: می با،خیلی  له ام رو با خا ول کن دختر 

 کشتیم.
بدون م حدتو  عد  به ب خان،از این  ما  قب:هی هی نی ما رو هول داد ع هک نی ا

 گفته باشما من غیرتی ام..ل مغل با هیچکس نداریم..*غ*ها...ب
 یز ریز خندیدم که نیما پشتم سنگر گرفت.ر
ما ن ما:بفر هدیداتم...وای نیکیاول زندگی یدونی ی و ت ها نم ی ییه نشــگون 

 میگیره.
 چون روم عملیشون کرده..میدونم چقدر وحشیه.. رمو تکون دادم:چرا اتفاقاس

 یهو ماهک جیغی زد و افتاد دنبالم که شروع کردم به دویدن.
 اهک:به من میگی وحشی آره؟...جرات داری وایسا.م

سری  پریدم تو خونه که دخترا ندیدخ شدن...با دیدن ماهک و م و  متوجه امون 
 گویی. سه و خوشامد*و*شروع کردن به ماچ و ب تن سرشون وریخنیما 

محو به آریان شــدم.... ره بازیشــون نگاه میکردم که متوجهبا خنده به مســخ
 بود. صورتم

گاهم باعث شد خنده ام محو بشه...با وجود ماهک و دختر بعضی وقتا یادم ن
 ساله ی شی ون.18میره که یه مادرم و تبدیل میشم به یه دختر

 نیکی احمق....میکردم حاال که داشتم خودم رو سرزنمثل م
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 و با دخترا رفتیم طبقه باال. نرم رو انداختم پاییس
 ماهک خانوم!؟ماه عسل چ ور بود ها:خب ر
 اهک:اووووم!عالی.م
 ؟رگس:بگو ببینم با داداش فلک زده ی من چکار کردین

 ارا شی ون گفت:کارای بد بدم کردین!؟س
شید:بی حیااهک جیغ خفیفی م شماها بی منظور احوال نمی ک ستم  ...میدون

 .پرسید
شدم که د سی تکون دادم و وارد اتاق  شونه تا سری به ن خترا زدن زیر خنده که 

 م اومدن.دنبال
 نیووردی؟اهک:ببینم نیکی،عشق خاله رد م
 ها:نه بابا.ر
 ارا:تازه خودشم به زور اومده.س
 اهک:عه وا...چ ور!؟م
که ماهک چند لحظه  ینا هم با آب و تاب ماجرا رو گفتنشستم رو صندلی و ان

 اول کپ کرده بود...بعد یهو زد زیر خنده.
 رگس با نیم باز گفت:ای جونم،این عکس العملم مثل ما بود!ن
 .ی...وای خدا...پس عملیات این بوداهک با خنده گفت:وام

 ارا:عملیات!؟س
 ها:کدوم عملیات!؟ر
 .اش ادامه داد بخند کجی زدم و ماهک به قهقهل
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شتیم صحبت،ماهک رو تنها گذا ستراحت  بعد از کمی  تا دوش بگیره و یکم ا
 کنه.

تا یکم خرید کنه و وقتی پیمان رو فرســتاد  هم رگسننیما هم که خواب بود...
شون  ست گفت باهم برن و من تو دلم دعا کردم که باهم بحث که دید آریان تنها

 .نشه
اهک هم اومد پایین و تو آشپزخونه مشغول کی دو ساعت بعد هم برگشتن و می

ــحبت ــد ک ص ــحر رو گفتم که این ور ش ــدیم که برای ماهک ماجرای س ه با ش
سحر  شده و البته برای  سوپرمن  آریان اومدم..دخترا هم مزه پروندن که آریان 

 هم ناراحت شدن.
ــ ــتم روی میز که بود که میز رو چیدیم.... 8:20اعتس ــاالد رو گذاش ظرف س

 رو زدن. زنگ آیفون
 نیما بلند شد:باالخره رسید.

 ها:کی؟ر
 ا تعجب درو نگاه کردم...کی قرار بوده بیاد؟ب
با د و بعد از اون،ی دو نفر به گوش رسیصدای احوال پرسیاد طول نکشید که ز

 قرار گرفتن پویان تو چهارچوب متعجب شدم..!
 ؟!ینجا چکار میکرد!؟...اون هم دعوت بودا
 ..پویان رو من دعوت کردم.یه عضو جدید داریم. بچه هایما جلو اومد:ن
 ویان:س م به همه،ببخشید مزاحمتون شدم.پ

ــت داده ــد و باهاش دس ــ م دادن و آریان با بی میلی بلند ش  ...باز اخمومه س
  شده بود.
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ستتون :خواهم میکنم چه مزاحمتیاهکم شانس خوبتون مادر زنتون دو ..از 
 .داره

 با لبخند عمیقی سرتکون داد. پویانحرفم همه خندیدن که  ا اینب
 .تکون دادم«س م»سری به نشونهبه من افتاد،که  نگاهم

 تم:میرم یه بشقاب بیارم.گف
 فتم طرف آشپزخونه که همه نشستن و شروع کردن به احوال پرسی.ر

 بودیم که... شام ند لحظه بعد همه دور میز مشغول خوردنچ
 این چند روز برنامه بچینیم.یما:خب حاال که کامل شدیم باید برای ن
 اهک با شی نت گفت:ماه عسل همگانی.م

 رو سرد و بم شنیدم.خندیدیم که یهو صداش  خترا ریز به حرفمدما 
 هستم.دو سه روز ریان:من فقط آ
 ...چی؟...یعنی میخواد بره؟...اینکهکه لیوان آب توش بود متوقی شــد ســتید

 چرا اومده!؟میخواست فقط برای دو سه روز باشه اص  
 :عه وا!..چرا؟هار
 کنم من بدونم...قرارداد های کاری! فکرویان:پ
 خشک گفت:درسته. ریان بدون نگاهم بهآ
 برنامه میریزیم.،برای همین چند روز :باشه اشکالی ندارهیمان

 نرگس:خب کجاها بریم؟
 روز اول رو اختصاص بدیم به جنگل.ویان:من پیشنهادمو بدم؟...پ
 خندید:اگه شب باشه هیجان انگیزه.اهک م
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 ویان:البته اگه بخواین شبم میمونیم...بعدشم...پ
 هو سارا و رها بلند گفتن:خرید!!ی

 ...نیما زد رو میز.مه زدیم زیر خندهه
 تصمیم میگیریم. اتا بعدشم بعدیما:پس تسویب شد...ن
 و چه کنم چه کنم گذشت. صحبت وقت به این شد که بقیه و
 .!دور تر،آروم تر.. تو اتاقم...هرچهمک برای شستن ظرفها رفتم باال عد از کب

*** 
شد،ف صبح که  سیله هارو جم  کردا   شینردیم و راه افتادیم و من باز هم همنو

 آریان عنق شدم!
راهی رو که  تله کابینبا ...بعد هم خوردیم ...بعد ناهارکردیم اول کوه نوردی

 ه رودخونه دیدیم.که پایین یرفته بودیم رو برگشتیم 
 هم خیس شدیم.که حسابی  کی دو ساعت به آب بازی و شی نت گذشتی
که حدودا تو جنگل بود...آقایون  عد از عوض کردن لباسها رفتیم یه جای دیگهب

یزوم آتیم هبنا کردن و رفتن تا برای  قبل از اینکه هوا تاریک بشـــه چادرها رو
 جم  کنند.

سنگین و نگاه اخم ج سکوت   ی بود و،حقیقتا روز فوق العاده اآلود آریاندای 
 .و برام یه روز خوب بود دین ماه از ته دل خندیدممیشه گفت بعد از چنمن 

 خیلیهمه دور آتیم نشسته بودیم و  شب بود 10:30ساعت این لحظه که  تا و
 خوش گذشته بود.

 :وااای چقدر خوابم میاد.اهک خمیازه ای کشیدم
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شــده گفت:چی!؟...دیوونه ای؟..اخه االن موق  رگس با چشــمهای گشــاد ن
 خوابه!؟

 ؟ها:راست میگه..بیاید بازی کنیمر
 چه بازی خاله سوسکه؟یما:ن
 .به من نگو خاله سوسکهخودتی..ها:ایششم!..ر
 ت یا حقیقت.یمان:بیاید جراپ

ههه..چه کلیشه ای.  نرگس:ا 
 نیم؟یمان:بهونه نگیر نرگس دیگه..انتظار داری االن گول کوچیک بزپ
 پویان و ماهک خندیدیم.ا این حرفم منو ب
 هاشو داد جلو:باشه بابا.*ب*رگس لن
که االخره تصــمیم گرفتب جایی  بدن و از اون جام  بازی رو ان که همین  نه ن 

ــد هرکی  ــتیم،قرار ش ــی که دلم خواســت باموقعیتم بود نه ب ری داش  هرکس
 بازی کنه.

 ه شروع کردن...ک
 ریز کرد:رها؟ارا چشمهاشو س
 ها بی هوا گفت:ها!؟ر

سری کهحقیقتو بگو...ارا:س ستم اون  شد و میخوا شگاه، دعوامون  و تو تبرم دان
 کیفم روغن رو خالی کرده بودی نه؟

شــد!...چند لحظه بعد با ســرو  زدیم زیر خنده...رها چشــمهاش گردهمه یهو 
 آب دهنم رو قورت داد. صدا
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 ها:اووم...خب میدونی...من..چیز..ر
 ت داری بگو آره تا نصفت کنم!فت:حاال این بار اگه جراگ ارا با حرصس
 ...این بار نوبت نیما و ماهک شد.وباره زدیم زیر خندهد
 اهک:خب آقا نیما کدومم!؟م

 از چشمات معلومه که میخوای بگم جرات.نیما:
 اهک خبیث گفت:دقیقا...پاشو برو تو جنگل و زوزه بکم!م

 شلیک خنده هامون به هوا رفت.
 یخوای کاری کنی گرگا بریزن سرمون!؟کرده گفت:میما کپ ن
دا کوبید به صورتم:ی ای به سرم،معلومه که نه...اگه ب یی وای خهو ماهک با ا 

 ؟سر آقامون بیاد من چه گلی به سرم بریزم
صورت ماهک رو گرفتن ستهاش و بعد....محکم گونه اش  یما خندید و  تو د

 سید!*و*رو ب
ل بریزن روی سرت نفسک.یما:ٍگل چیه ماهکم؟...تو بن  اید گ 

 .ندخندی بهمک ثانیه ماهک دقیقا رنگ لبو شد که دخترا با شی نت تو ی
 که نمیکنه تو جم ! شده که...چه کارا به به آقا نیما هم روش باز

 نیکی خانوم؟ویان:پ
 زل زدن به ما..! ق   شد وا صداش یهو به خودم اومدم...خنده دخترا هم ب
گاهم با یه اخم ن...که از گوشه چشم متوجه آریان شدم نگاهم کردم ا سوالب

 .غلیظ بین ما چر  میخورد
 ...و و بعد چند لحظه نگاهم کردپویان 

 ..یعنی...کسی رو دوست داری؟:کسی تو زندگیت هست؟ویانپ
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بروهامی  !..حس کردم که همه خفه شدن به ویوحباال رفت... از تعجب هو ا 
 ن هیزوم های توی آتیم بود.تق تقه سوختبه گوش میرسید،نها صدایی که ت

سوالی بود؟...بگمچی حاال  ص  اون چرا میپرسید؟...براش ؟...آخه این چه  ا
 وسی خودش گفت آریان پدر بچه اته....اون که شب عرمهم بود؟

یالم خ اگه میگفتم نهحالت داشته باشه... چندین ونستجواب برای آریان میت
 کر میکرد حرفهامون تو ماشین حقیقت داره.ف اگه میگفتم آرهراحت میشد...

 وســت نداشــتم از جوابم خوشتو قلبم بود...ولی درســته که خودش هنوز د
نبود!..ولی  خیالم راحت بشـــه...ما میونه امون خوبیا !..بشـــه انمشـــخو

 من...دروغم نمیتونستم بگم.
 ویان سرش رو کس کرد و منتظر نگاهم کرد...فهمیدم زیادی مع ل کردم.پ
  فه سرمو دادم پایین و زمزمه کردم:نمیدونم...بلند تر:نه!ک
تر و بیشـــ که  یقی  م ع ند  خ ب ل که  کردم  گاه  ن هم  بود  ب نده  خ یه  ب شـــ

 زد...چشه!؟...خوشحال شد!؟
به آریان نگاه کردم که...نفس عمیقی کشــید و با  و دلم پوفی کردم و ناخوداگاهت

 پاهاش. فک سفت شده اش خودشو داد عقب و دستهاش رو کشید روی
بعضی وقتها تعبیر حسم از روی حرکاتم برام سخت میشد...مثل حاال!...با 

 صدای ماهک به خودم اومدم که یهو بحث رو عوض کرد.
 ی؟ری دار...ازش خبده..دلم برای عزیز خیلی تنگ ش!!!اهک:راستییی نیکیم
 ل رو پرسید....میدونستم عمدا این سوالبخند خبیثی زد...ای عویی! و
 .کنمبفهمه که فقط خواستم اتیتم  ره،بذاراشکال ندااشه ب
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 بخند کجی زدم:آره خوبه...موق  اومدن به اینجا باهاش حرف زدم!ل
 .!گرد شده نگاهم کرد.شمهای چبا سر آریان با سرعت اومد باال و  ا اینو گفتمت

 نه.کبد بفکر  بهمراج   نبود که بخوامدر اون حدم  یگه...داهمیتی بهم ندادم
شتم که این ور فکر کنه...فکر کنه که یعنی ست ندا بی  مثل خودش در واق  دو

رم.  وفام...بی معرفتم و راحت دل می ب 
 ن هنوزم اسیر دل لعنتیم بودم که اون توش جا خوش کرده بود.م
ته م گرف نوزم دلم ازش  ه من  محســـوســـم شـــدم!... نا ند  خ ب ل جه  تو

گفتم که خیالم  و عمدابود...نمیخواســتمم فکر کنه که منتم رو کشــیدم 
 راحت بشه...ولی انگار شد!

 ما دروغ چرا خودمم حس خوبی داشتم...نمیدونم چرا!ا
 حوصله ام سر رفت. اههو رها آهی کشید:ی

 .دیگه چی میخوای؟.نیما:خب بازی هم که کردیم.
 ارا محو به آتیم گفت:میدونی من دلم چی میخواد؟س
 ها:چی؟ر
 ارا:یه آهنگ..س

 اوردی ها..آخه االن چ وری؟ماهک:اوووه وقت گیر 
 !یمان:من گیتارمو اوردم هاپ
 .ای ول بابا!.رگس با لحن التی گفت:نه بابا!.ن
 یمان خندید و بلند شد:میرم بیارمم.پ

 بلند شد و رفت.
 ولی موسیقی تنها نمیچسبه که...کی بخونه؟:سارا
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 ریان:اگه اجازه بدین اون با من.آ
فه امت یا ما ســعی کردم ق نده... عجب کردم...ا یده بودم نشــون  تا حاال نشــن

 بخونه...تو اتاق گیتار دیده بودم قب  اما حتی اونم ندیدم که بنوازه!
 سارا:جدا!؟

 ها:واقعا بلدین؟ر
 ریان گیتارو از پیمان گرفت:یکم.آ
 چه هنرمند. اهک:اووهم
 چی میخواین؟حاال ریان:آ

 ارا و رها:اوووم..س
 :من که چیزی به تهنم نمیاد.رگسن
 به حالت نواختن گرفت:پس اونم با خودم.ریان گیتارو آ
 آروم انگشتهاش رو روی سیم ها لغزوند که صدای دلنشینی ایجاد شد.. و
 :خوندن و نواختن روع کرد بهش

 حرفات تمام اومد ادمی هات خاطره تو زدم قدم
 اتیدن شه عوض من کنار بخواد توه دل خواست یم دلم
 دلم قشنگ حس ییتو دلم جنگه یم خودمم با دلم تنگه و غروب دم
 ؟اهم*ن*گ هیچ اشتباهم تو هنوز تو بعد نگاهم ساحل یتو اشک ایدر ایدر

 بغضم یگلو تو زهیریم موج ساحل ساحل
 مشکست چقد مشکست چقد شم عوض دیبا تو هیشب من
 اهم*ن*گ هیچ اشتباهم تو هنوز تو بعد نگاهم ساحل یتو اشک ایدر ایدر
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 بغضم یگلو تو زهیریم موج ساحل ساحل
 مشکست چقد مشکست چقد شم عوض دیبا تو هیشب من
 چشمام شکسته قیقا هی هام خاطره تو خلوتم تو
 دل نشد گهید برام دلم ساحل با گهید شدم قیرف
 دلم قشنگ حس ییتو دلم جنگه یم خودمم با دلم تنگه و غروب دم
 اهم*ن*گ هیچ اشتباهم تو هنوز تو بعد نگاهم ساحل یتو اشک ایدر ایدر

 بغضم یگلو تو زهیریم موج ساحل ساحل
 مشکست چقد مشکست چقد شم عوض دیبا تو هیشب من
 اهم*ن*گ هیچ اشتباهم تو هنوز تو بعد نگاهم ساحل یتو اشک ایدر ایدر

 بغضم یگلو تو زهیریم موج ساحل ساحل
 مشکست چقد مشکست چقد شم عوض دیبا تو هیشب من

 )آهنگ دریا از پازل بند(
 و سوت بلند.آهنگم،صدای دست ا تموم شدن ب
 یما:واوو...عالی بود.ن

 .ارا:واقعا خیلی قشنگ بودس
 .ها:شبمون کامل شدر
 ویان با لبخند گفت:تبریک میگم آقای احدی،صدای زیبایی دارید.پ
 ریان لبخند کجی زد:ممنون.آ
دنم داغ بند میزد و به من نگاه کرد...حس میکردم نفسم در نمیاد...قلبم تند ت و

 شده بود.
 ری  بلند شدم که نگاه آریان کشیده شد دنبالم.س
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 اهک:کجا میری نیک؟م
 دونه اینکه برگردم گفتم:یکم قدم بزنم.ب
 اهک:باشه ولی دور نشو،میخوایم بخوابیم.م

 یزی نگفتم و به راهم ادامه دادم که صدای رها از دور به گوشم رسید.چ
 مگه میشه خوابید؟...من که ترسم گرفته.با این زوزه گرگها هم  ها:وااییر
اما نه خیلی جلو...چون هم تاریک بود هم می ترســیدم گم  فتم بین درختهار

 بشم.
تازه کنم...ا یاز داشــتم نفس  ها ما ن هام رو ر ظه گوش  یک لح ـــداش  ص

 ن آهنگ رو خوند!؟...چرا اونمیکرد!
حســاس و آروم تند و شــاد بود اما آریان به حدی پر اریتمم نســبتا  ین آهنگا

 !بشمالل باعث شد خوندش که 
 هم چیه؟*ا*ن*.بعد از من هنوز تو اشتباهه؟...گواقعا پشیمون بود؟..

ــت؟ب ــنگم میدونس  ...یعنی بخاطرغض گلوم رو گرفته بود...من رو حس قش
 من اشک ریخته؟

ــبخت ترین زن روی زمین بودم...آخاگه این ور  ه مگه من می بود که من خوش
 یه تکیه گاه میخواستم؟ از زندگی چی جز

غیر قابل باور بود...چون  این لی متاســفانهق ره اشــکی چکید روی گونه ام...و
 م بود.ه آریان،رها کردنم بود...بی خبر رفتن*ا*ن*گ

کارش من رو خرد کرد...ا باه بوده وین  فت اشــت حاال میگ  داغون کرد...و 
 پشیمونه؟
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فه ســرم رو تکون دادم...ولی خ یدم و ک  با آهی کشــ که  لد بود  وب ب
 کارهاش،حرفهاش و حتی آهنگ خوندنم دل منو بلرزونه.

ـــت روی لبم...ل ند غم آلودی نشــس ـــت و بخ ـــدای معرکه ای داش چه ص
این از آریان احدی و بم...و صــد البته پر احســاس... نمیدونســتم...محکم
 مغرور خیلی بعید بود.

ــرم رو دادم باال و اطب ــی به خودم اومدم...س ــدای خم خش رافم رو نگاه ا ص
 .کردم

 ه سیاه دیده می شد.از پشت سر صدای بچه ها می اومد و از رو به رو،فقط انبو
باره اون صـــدا بلند شـــد!!...ترس همه وجودم رو گرفتد ....قدمی به عقب و

 م.ریز کردرو  چشمهامبرداشتم و 
 ن حس میکردم صدا از رو به رومه.وبا دقت جلوم رو نگاه کردم...چ

 ....یهوبا یه حالت محافظه کارانه نگاهم رو از درختها رد میکردمهمون ور که 
 یه چیزی جلوی چشمهام برق زد!

با اخما که....همه  چند لحظه ول فکر کردم توهم زدم... به اون نق ه  زل زدم 
 چیز برام روشن شد و تازه تونستم تشخیص بدم که چیه!!

بروهام از ترس رفبه ویــوح حس کردم نفســم برید!!... باز ا  ت باال و دهنم 
 موند..!!

ا اون چشـمها ماله یه آدم ..!!!و م مئندوتا چشـم بودبرق ماله...ماله ون...اون ا
 .!!نبودن.
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ه ک پشــت درخته کناریم پناه گرفتمروم خودم رو دادم ســمت راســت و تقریبا آ
 ین ودشــون روی زمزصــدای پنجه هاش رو شــنیدم که ،من این کار همزمان با

 اومد جلو..!!
ــربان قلبم روی ــدههزار بود... ی ــک ش ــرجام خش ــت زیاد س م و بود از وحش

 .نگاهم میکردم
 بیرون و نبه من،کام  از پشت بوته اومد ندر حالی که زل زده بود چشمهااون 

 !؟.ه..یدم اون چه موجودیمن فهم
سنه که با همه وجودم  ه گرگ پیر و.یه گرگ!!...ی.....هی ول   داره با که فهمیدمگر

 ی که از خودش در می اورد فهمیدم.نگاهم میکنه!!...از صدای
ب دهنم رو به زور قورت دادم و نامحسوس پنجه های دست و پاهام رو جم  آ

 .کردم
دایا حاال چکار کنم؟...اگه زیر نگاهه خیره و منتظرش تکون بخورم حمله خ

 ن اینجا چکار میکنه؟خدایا ما که زیاد نرفتیم تو جنگل پس ایمیکنه بهم...
 منتظر...؟هاز اولم اینجا بود بمونیم؟...نکنهاینجا شب  ا با چه امنیتی اومدیمم

 نه؟ بودنطعمه 
شده...هر آن نزدیک بود بزنم زیر گریه شروع  حس میکردم روح از تنم جدا  و 

 کنم به دویدن..!!
ــت میکنم نجاتم بده..دایاخ ــی  نمیتونه االن کمکم کنه فقط تو .!..التماس .کس

ستی...این...این مرگ  ردن و باعث ه شدن...م  ست!...طعمه یه گرگ  خوبی نی
 آریان!وای....وای نه.....سیر شدن شکم یه گرگ!؟..
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که گرگ  یواش خودمو هول دادم طرف درختورتم از بغض جم  شــد...صــ
 .!!کرد.«رخرخ»پایین و دندونهاشو نشون داد و یکم سرشو داد

...اینقدر حالم بد بود که ناخوداگاه !...ل فا بیا...توروخدا بیاریان...آریان بیاآ
ردم االن حس میکداشتم صداش میکردم...مسلما نمیتونستم بگم ماهک بیا!...

 .آریانهتنها کسم 
و این در گیریه فکری و التماس برای یه راهه نجات،یهو صـــدای قهقه دخترا ت

 !....نه لعنتی!بلند شد
ن م سمتم کشیده بشه...اما گه بهمن و اون گرسر صدای بلند خنده باعث شد 
 .غافلگیر نشماش که از حمله  دوباره تند به گرگ نگاه کردم

هجوم  ه چشم بهم زدنی کرد تو ی«خرخر»ویهخودمو دادم عقب که ا وحشت ب
 !!.شروع کردم به دویدن.ز ته دل زدم و ا غ گوش خراشیطرفم که جی اورد
ســراغ  ودم تو اون لحظهپیچیدم ســمت چپ و با تمام ســرعتی که از خری  ســ

 .داشتم دویدم
 ...به نفس نفس افتاده بودم.دویدم شت سر هم جیغ میکشیدم و میپ
 ــک!!...کمـــک!!لند بلند گریه کردم و گفتم:کمـب

سرعت  شت اما بازم با تمام  صله دا سرم رو نگاه کردم...تقریبا باهام فا شت  پ
 بود.دنبالم 

که یهو پام گیر کرد به یه شاخه تیز و  هول کرده و ترسون داشتم نگاهم میکردم
 .درخت ها بلنده یکی از

شدیدی ستم حس کردم  رو زیر زانوی سوزش   بلند جیغبا درد ،و برای همینرا
 و محکم خوردم زمین. زدم
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ــر دادم و ب ــدای بلند گریه س ــت با ا ص ــتم عقب...گرگ رو دیدم که داش برگش
 .می اومد طرفم سرعت

ا هق هق خودم رو روی زمین کشــیدم عقب...هر لحظه فاصــله امون داشــت ب
 کم و کمتر می شد.

 !!!ننننزدم:آریــــــاهو با همه توانم جیغ ی
 که گرگ با یورش خیمه بزنه روم که... چیزی نمونده بود

 روی زمین. تم دادو غل کمرش رو گرفتیهو یه نفر پرید روی گرگ...
مدم...یه جیا ب به خودم او که....وای.وایغ کوتاه  یان بود  یان بود...آر  .اون آر

 تق ی پر قدرت گرگ مقاوت میکرد! داشت در برابر
 سعی میکرد آریان رو بگیره. تند تند خودش رو تکون میداد و با دهنمرگ گ
 دادم عقب و بلند شدم.ه زور خودم رو ب
 ...آریان!کنم!؟رس و گریه گفتم:آ..آریان...وای خدا چکار ا تب

شت گرگ رو ص سعی دا شده بود و  شار قرمز  کنترل کنه که یهو ورت آریان از ف
 گرگ با پنجه هاش زد تخت سینه آریان و تونست یکم هولم بده.

غرشــی کرد و خواســت حمله جه ام شــد...گرگ که متو ا بهت جیغی کشــیدمب
یاره طرف من یه داد دســتم رو اورد جلو  ب با  یان  که  شـــدن  ما وکه یهو آر

 !رفت تو دهن گرگ.. ساعدش
 دای جیغم تو عربده ی پر از درد آریان گم شد:نــــه!!ص

روی ...دســتهامو گذاشــتم کرد به تق  تا دســتم رو در بیارهریان شــروع آ
 سرم....وای خدا.
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...اون بخاطر تو اومد کنکی یه کاری یاال نی،...یاال؟ای خدا حاال چکار کنمو
 انداخت...یه کاری بکن. وسط و خودش رو به خ ر

 ...که در آخر یکم اونورتا یه چیزی پیدا کنم اطرافم رو نگاه کردم ول و ترسونه
 تر یه تکه چوب کلفت دیدم که افتاده بود روی زمین.

 دویدم طرفم و برش داشتم. لنگان لنگانم،ل با پای دردناکدون تعلب
گهچ حاال دی که  یان  یدم طرف آر به کبودی میزد...دســتم هنوز اســیر  رخ

 دندونهای تیز گرگ بود.
شتس سرش و پ سعیگرگ موندم...گرگ با  سر ری  رفتم باالی   همه توانم 

 طعمه اش رو تکه تکه کنه.داشت 
س...یگه مع ل نکردمد قدرتم چوب رو کوبوندم تو  با همهباال و  تهام رو بردمد

 ..!کمرش
ستفاده کردکه آ ی خفیفی کرد زوزهرگ از درد گ ردن سری  گو  ریان از فرصت ا

 گرگ رو با دستهاش گرفت و محکم پیچوند..!
با بهت به صحنه وحشتنای رو به !...هاش بدنم سست شد ز صدای استخوانا

 میکردم.اه روم نگ
رد...گرگه... ....م  رد!م   م 

باآ یان  ا نفس نفس پرت کرد کنارش...بگرگ از روی خودش هول داد و درد  ر
 .بشینه سعی کرد
این دیگه چی  و نشــســتم کنارش...وای خدایا زانوهام شــل شــد ناخوداگاه

 بود؟...بدنم از ترس اتفاق چند لحظه پیم میلرزید.
 خوبی؟ریان:نیکیتا...آ
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 .کردم نگاه به دستم و پیرهن خونیم تو چشمهاماشکهای جم  شده ا ب
قهرمان بازی رو،این فدا کاری رو...باور کنم؟...یعنی بخاطر  باور کنم!؟...این

 من...
تا عزیزم...آ یان چونه ام رو گرفت:نیکی یت درد ر جای مه دیدی؟.. ببینم صـــد

 میکنه؟
 ا بغض زمزمه کردم:دستت..!ب
بعد عصــبی گفت:اون اصــ  مهم  و کرد ریان چند لحظه به چشــمهام نگاهآ

 .نیست
 وبی؟ستشو رو بدنم حرکت داد:تو خد
 بلند گفتم:آییی! درداز یهو دستم خورد به پام که  

ه شد ید...با این کارم نگاه آریان کش.خیلی سوز میزد.ستمو گذاشتم روش.دو 
 پایین.

 ؟..پس چرا نمیگی.:نیکیتا...پات!بهت زده گفت
فتاد ا که کامل ساق پام کشید رو بود شده پاره یکم خودش ری  شلوارم رو کهس

 ..!که با دیدنم وحشت کردم بیرون
یه مچم رو ا تا نزدیک خه تیز از زیر زانو  یده بود...منتهی از ون شـــا بر

 جلو...صداش رو زمزمه وار شنیدم.
 .!خداااا..ریان:آ
.باید .عمیقه...باید بریم.ا بغض نگاهم کردم که به زور گفت:این...بریدگی ب

 بیمارستان. بریم
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 فتم:آریان...با اشک گ
فه حر ـــ روم نوز  گوش به  ها از دور  چه  ب که صـــدای  بودم  م نزده 

 ید؟؟..کجااای..نیکییی..رسید:آریااااان
 ــا...اینجاییم...بیایید اینور.ریان بلند گفت:نیمآ

از روی زمین بلند شـــد...دســتم رو انداخت دور کمرم و زانوهام که همین 
 بچه مقابلمون ظاهر شدن. لحظه

 چیه...؟یما:بچه ها چی شده؟...این خون ن
 ها:نیکی چم شده؟ر

 معلوم بود درد داره.هره آریان درهم شده بود...چ
 .دستت...تا بلندم کرد گفتم:آریان نکن.

 باش. زودپیمان در ماشین رو باز کن،جه به حرفم راه افتاد و گفت:ریان بی توآ
 تکون داد و دوید و رفت. یمان سرشوپ
سرعتم تو اون حالآ سرم گیس دنبالم رف ریان هم با همه  ت...حالم بد بود...

 بهم میرسید. ..صداها از دور.میرفت
 .چیزی بهم حمله کرده؟.:آقا آریان چی شده؟.اهکم

 ...؟جیغ اون صدایارا:وای خدایا س
 برمم بیمارستان.ریان:االن وقت توییح نیست...باید بآ

 و درو کوبید. روی صندلی عقب نشوندمآریان 
 ؟ئیچریان:سوآ
 آریان...دستت داره خون میاد.باش آروم یما:ن
 بجنب.نیما،ریان غرید:گفتم سوئیچو بده آ
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 ...مباهاالن ..حالت خوب نیست. خودت..تو .یما:تند نرو آریانن
یان داد حال میره یهو آر گه نمیبینی داره از  ما م .کلی خون ازش ..!؟زد:نی

 .بدش من...!!رفته
 خودم میبرمتون.اص  ..یما:باشه باشه.ن
 ماهم میایم.آره...آره اهک:م

ــین به خود ــت که با تکون های ماش ــاس م اومدم...نمیدونم چقدر گذش احس
 .پریده مم...حدس میزدم رنگو بدنم میلرزید سرما میکردم

روی گونه ام...به سـختی پلکهای سـنگینم رو باز  حس کردم دسـتی نشـسـت
 نگران آریان مواجه شدم. چشمهای کردم که با صورت عرق کرده و

 وبی عزیزم؟ریان:خآ
ستمص سر دادم روی د صورتم  داش آروم بود...بی اراده نگاهم رو  که روی 

 من گرم بود.چقدر دربرابر تن یخ زده ی .بود..
شدن شل  شد که یهو گردنم  ست رو  میدونم چی  ش شونیم ن و ...شونه اشو پی

 سه ای که روی سرم نشست چشمهام رفت روی هم...!*و*با ببعد از اون 
 عزیزم...االن میرسیم. کنآریان:تحمل  
بهم دست داد...یه حس آشنا و نفسهام ز زمزمه اش کنار گوشم حس عجیبی ا

 .کم دار شدن
 عجله کن.میره و رنگ به رو نداره...تر برو نیما،داره ازش خون  ریان:تندآ

 چیزی نمونده..باشه هولم نکن.. نیما:باشه
 .خون بودغرق  ماشین باز کردم،نگاهم افتاد به پام...کی شمهام روچ
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صحنه حا سرم افتاد با دیدن اون  شی  ست داد و به حالت بیهو لت تهوع بهم د
 روی پای آریان.

و خواب و بیداری بودم که حس کردم ماشین ایستاد...در سمت من باز شد و ت
 تو یه آغوش گرم و مردونه فرو رفتم. دوباره

ن و گریه آلود بچه ها ...صــدای نگرافرود اومدم ند دقیقه بعد روی یه تختچ
 تو گوشم پیچید.

 ؟اهک:وای خدا چرا این ور شدم
 ی شد یهو؟چارا:آقا آریان س
 .فقط با صدای جیغم متوجه اش شدم...نمیدونم..ن با من من گفت:من.ریاآ
 ...اگه...رگس:موندن تو جنگل کار اشتباهی بودن
 ه ها دکتر اومد.چبهی یمان:پ
 ..روی تخت بودم و همه دورم رو گرفته بودن.ه زور چشمهام رو باز کردم.ب

 ای از یه مرد سفید پوش رو دیدم. هاله
 شکل چیه؟..م.؟س م چی شدهکتر:د
 معاینه کرد. دکتر وریان هول هولکی توییح کوتاهی داد آ
 .کتر:بریدگیم عمیقه،به بخیه نیاز دارهد
 .دست زد که با وجود بی جونیم دادم بلند شد و زدم زیر گریه ه پامب

فت گر تر رو  مچ دک یان  هو آر نی!؟:ی ک ی م کار  نی درد ..چی  ی ب ی م ن گه  م .
 کارتو بکن. اینکه اتیت بشه دونب...ه!؟دار

 دکتر هول خندید:آخه چ ور...
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 قطفهرکاری که الزمه،بی حس کن .ریان غرید:همین که گفتم...مسکن بزن..آ
 !درد نکشه...یاال

نداد...دیگه دکتر  مه اش  یه ســرم بهم وصـــلادا قه بعد حس کردم   چند دقی
 ...چون حال نداشتم چشمهام رو بسته بودم...دلم میخواست بخوابم.کردن

هم...بچه ها تند تند راج  به حالم  ا فرو رفتن یه ســوزن تو پام اخمم رفت توب
 فهمیدم دکتر داره بخیه میزنه. از دکتر می پرسیدن که

 یگه داشت خوابم می برد که...د
..ایشون خون زیادی از دست داده ممکنه براشون خ رنای .نذارید بخوابهکتر:د

 باشه.
 .اون به استراحت نیاز داره..ریان خشن گفت:چرا؟.آ
 خواباالن .این ..من بشــیئشــون م مو حال ته اما اول باید از فشــارکتر:البد

 شی برن.به بیهو ممکنه خدای نکرده نیست
سرم و یه ی ست روی  ش ست ن شو!غریدصدا هو یه د ساکت  ذاری ..تو نمی.:

 .وگرنه..
 م نمیشه...نیکی چیزی.آریان آروم پسر.هی..یما:هی هی ن
 رنگم شده مثل گچ..ها:بمیرم براش..ر
 از وقتی نویان رو به دنیا اورده خیلی یعیی شده.اهک با بغض:م
 زایمان هم داشتن!؟ ایشونکتر:د
 اهک:بله چ ور مگه؟م
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شون حق بدیم..د ضی از خانوم ها بعد از بارداری .کتر:خب باید به حال االن بع
 و زایمان نیروشون کم میشه با یه خون ریزی کوچیک از حال میرن.

 ه...االن فقط بگو حالم خوبه همین!ریان با حرص غرید:کافیآ
شون رو کتر:اجازه بدین د شار ستار ف شما خودتون هم بفرمایید ات.بگیرهپر اق ..

 کناری،دستتون باید معاینه بشه.
 یم نیکیتا میمونم..پ..ریام:من جایی نمیرمآ
 ریان،دخترا پیشم هستن.یما:لس بازی نکن آن
به بچه ها برای رایی کردن آریان،بین تق ی خترا تند تند تاییدش کردن و من د

 عالم بی خبری فرو رفتم.
شمهام روآ صورتم تابید و باع باز کردم که نور روم چ شدتند افتاب به  اخم  ث 

 کنم.
شم باز کردمند لحظه چ شه...وقتی چ ستم تا نور برام عادی ب شمهام رو ب ه ی چ

 پنجره دیدم و دیوارهای سفید که یاد آور بیمارستان بودن.
 :ماهک خانوم،بیدار شد!ویانپ
یانگ پایین...پو گاهم رو دادم  که هول یس ن یدم  ـــده  جاشاز  رو د ند ش بل

 ؟بود...اینجا چکار میکرد
 خوابیدی ها..بهتری؟...یه دو سه ساعتی رو زیبای خفتهبه به اهک:م
 .روم برگشتم عقب و نگاهم کردمآ
 روم گفتم:خوبم.آ
 ویان:خیلی نگرانمون کردین نیکی خانوم.پ
 بخند کمرنگی بهم زدم:ببخشید.ل
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..خســته شــدم دیگه موندیم اهک:اوووف دختره ی پررو...کلی هم منتظرتمم
 رو خبر کنم بلکه مرخصت کنن. پرستاراه..برم 

 من میرم. ویان خندید و گفت:شما پیشم باشیدپ
 .افتادم به یاد آریان...اون کجاست؟...حالم خوبه؟تندی از اتاق خارج شد..

 ؟خوبه حالمو به ماهک با صدای گرفته گفتم:ماهک...آریان..ر
ش رفتهخوبه..:خندید اهکم ساعته ٍخفٍتم کردن نمیذارن بیاد گاآزمای ه...چند 

 بیرون از اتاق.
 را!؟؟؟ا نگرانی زل زدم تو صورتم:چب
گاز  اون گرگ دســتم روبرای دســتم...آخه گفت: داهک خنده اش رو خورم

 ن بشن که یه وقت بیماری نداشته باشه و... مئ..دکتر گفت باید م.گرفت
ستاد!ق شت .لبم از تپم ای خدای من چرا به این فکر میگفت!؟.....وای چی دا

 یا... ه هاری داشت باشهنکردم!؟...اگه اون گرگ
یه آه دســتم رو گذاشــتم روی ســرم و ق ره اشــکی از گوشـــه چشــمم ب ا 

 .خدایا چیزیم نشه...ل فا.چکید..
ر اتاق باز شد و این بار پویان با یه پرستار داخل شد...فشارم رو گرفت و سرم د

 رو در اورد.
 ت.و رف کرد مرخصمکه باید تقویت بشم و این حرفها...کرد  تا توصیهند چ
و دیگه درد  بودن لباســهامو عوض کردم...پام رو بانداژ کرده ا کمک ماهکب

 آنچنانی نداشت.
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ه ویلچر هم اوردن که بشــینم ولی قبول نکردم و لنگان لنگان با کمک ماهک ی
 .از اتاق رفتیم بیرون که دم در نیما رسید بهمون

 ...گفتن مرخص شدی.خوبی نیکی؟..یما:وای س م س م.ن
 .رمو تکون دادمس
 تو؟ کجا بودیآره بابا اهک:م
 ..یکم کار داشت.پیم آریان بودمدیر کردم..یما:شرمنده ن
 .ا شنیدن اسمم،سرم تند اومد باالب

 ماهک:خیلی خب بریم دیگه.
 فتم:نمیاد؟گ
 یما:کی؟ن
 گاهم کردم:آ..آریان...اون نمیاد؟ن

نه...گفتن خب راســتم  ما: هاش نی مایم  ـــدن جواب از ماده ش ید  تا آ با
 .بمونه...االنم بردنم توی یه اتاق استریل

 چرا؟..یعنی حالم بده؟ا بغض گفتم:ب
نه...ن نه  ما: یادی یذارن ب ما نم یداره و هی داره از تو می پرســـه ا قا ب فا  برای...ات

 اطمینان نگهم داشتن.
ــرمو .یگه چیزی نگفتم..د ــم رو قورت دادمس ک و با کم انداختم پایین و بغض

 ماهک از بیمارستان خارج شدیم.
*** 

 ر بانداژ پام و ایستادم زیر دوش. ستیک رو پیچوندم دوپ
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شآ سینه حبس ب سم تو  شد نف سته .فکرم.ه..ب یخ باعث  م بود...خیلی ه خ
 خسته بود.

رارشون ه اصبو دخترا ریختن سرم... صبح بود که برگشتیم وی  4:20اعت س
به  یدار شـــدم دیدم دارن جگر میزنن  یدم و وقتی ب باره چند ســـاعتی خواب دو

 سیخ..!
ه ک و کلی بهم رسیدن جگر کباب به خوردم دادنگرفتن،ناهار رو به بهونه جون 

 بعد من ازشون خواستم برن استراحتن کنن.
خیلی ...بیچاره ها خسـته اشـون کردمهم تفریحشـون رو خراب کردم هم خه ا

 سعی داشت فضا رو شاد کنن تا من از بی حالی در بیام اما دست خودم نبود.
ظهر بود و آریان هنوز از بیمارســتان  2:40...االن ســاعت دلشــوره داشــتم

 برنگشته بود.
،دل تو دلم نبود...میترسـیدم چیزیم بشـه یا نگار که همه چیز یادم رفته باشـها

 مشکلی براش پیم بیاد.
آریان هرچی که از زبونم نمی افتاد...«مراقبم باش خدایا خودت»مام مدتت

 و نگرانم بودم. وستم داشتمدهنوز شوهرم بود...به طرز احمقانه ای بود،
 .دایا خودت بهمون رحم کنخ

 هام رو پای کردم و سری  بدنم رو شستم.شکا
 و از حمام رفتم بیرون.ندم رو پیچوندم دور خودم وله سفید و بلح

شد....هوووف  سمانم باید عوض می  شک ت نگاهی به پام انداختم...پان م
 خودشون کمن،اینم ایافه شده.
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ستادم آینه یجلو شک میکردم،به  ای همون ور که با حوله کوچیکی موهام رو خ
 خودم نگاه کردم.

تاده بود روی گونه ر هام و نگم هنوز پریده بود و چندتا خراش کوچیک هم اف
 بخاطر اینه که خوردم زمین. زیر چشمم...حتما

موهای تنم ســیخ  و روم جلو چشــمهام جون گرفتهو تصــویر پرش گرگ ی
 حتی فکرشم وحشتنای بود....شد!

 ینکه شب،توی جنگل تاریک یه گرگ بهت حمله کنه واقعا ترسنای بود.ا
سم رو دادم بیرونن شده بود...موهام رو بردم باال و پیچوندم .ف شک  ..حلقم خ

 .سیاه نگهشون داشتم و با یه گیر
بخورم...چون همه خواب  یه لیوان آب تاآشپزخونه  برماه افتادم با همون حوله ر

 مشکلی نبود.بودن 
سرم رو دادم باال که آ رو باز کردم ر اتاقد سهای دیروزش...!یدمد رو ریانو   لبا

 تنم بود. بود هنوز پیراهن شلوار مشکییه  که
ــت میرف ــدن در ت طبقه باالداش ــد اممتوجه اتاقم  که با باز ش ــرش رو ش ...س

 چرخوند طرفم...من خیره شده بودم به چشمهاش اما اون...
ــد و آروم آروم اومدن ــروع ش ــتهای پام ش باال و در آخر...قفله  گاهم از انگش

 .چشمهام شد
باالخرهب قدر منتظرش بودم ه ســختی آب دهنم رو قورت دادم... مد...چ و  او

 .لبم تند تند میزدق بود،با دیدنم ایستادهو به روم حاال که سر پا ر
ــت طرفم که من ناخوداگاهآ ــمت من و قدمی برداش رفتم  ریان کامل چرخید س

 عقب..!
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رو دادم  من بازهم خودم و دخودشو بهم رسونسه قدم  و تو صورتم باحمریان آ
 هردمون تو اتاق بودیم. حاالو عقب 

ــکوت منو هدایت ا ــبیدم به دیوار و آریان بانگار در س  میکرد...نفس بریده چس
فاصله ی خیلی کمی ایستاد جلوم و با دست چپم درو هول داد که تق...بسته 

 شد!
 ؟خانومالت خوبه حریان:آ
 میدونم چرا اما بغضم گرفته بود...هیچی نگفتم...سرم رو انداختم پایین.ن
نی کسی هستی که میتوریان:خیلی..نگرانت شدم...منو ترسوندی...و تو تنها آ

 یدونستی؟،ماینکارو بکنی
سرم بغض لرزید ونه ام ازچ شت زیر چونه ام و آروم  شتم رو گذا ...آریان انگ

باال...که این حرکت با فرو ریختن رو داد  یه ق ره اشـــک از م همزمان شـــد 
 چشمم!

 ریان:نگام کن نیکیتا.آ
ین های مشــک باال و خیره شـــدم تو چشــم و  ه درشـــتگاهم رو دادم 

 باال و از دو طرفم گذاشت روی دیوار. ش...دستهاش رو اوردنافذ
 ریان:چرا دریاهات طوفانی شده خانومه من؟آ

 م:دستت...خوبه؟مزمه کردزخیره ی چشمهاش 
 زد:خوبه. بخند آرومیل
 درد...میکنه؟فتم:گ
 ریان:نه..آ
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 ا چی شد؟وباره گفتم:جواب آزمایشد
 گاهم کرد...خیره و عمیق.ن
 واقعا داری راج  به حالم می پرسی؟..برات مهمه؟ریان:تو آ
ستن شک صدا  ضم بی  شد که بغ شد روی گونه میدونم چی  شکهام روونه  !..ا

 هام که آریان با حض به صورتم دست کشید.
 ریان:نگران شدی؟...باور کنم که نیکیتای من نگرانم شده؟آ
 ه؟م صدام کنمیدونی...بعد از تو کسی اجازه نداره به این اسا حرارت گفتم:ب
عمیق گونه ام رو ریان چند لحظه نگاهم کرد و بعد...با حس و حال عجیبی آ

 سید..!*و*بویید و ب
حق دارم اســم زیبای زنم رو صــدا بزنم نه ریان:آره،میدونم...چون فقط من آ

 هیچکس دیگه.
بروم و بعد تیغه ی بینیم..نگشتم رو کشید روی ا  ا 

 اسمت. برای شده بود...حتیچقدر دلم برات تنگ دونی میآریان:
 آرهعی کردم گریه ام رو خفه کنم که این کارم باعث میشـــد بدنم بلرزه...ســ

 غم..غصه...عشق...هیجان...دلتنگی.میلرزیدم...از 
آریان ...فقط حس کردم به بدنم برق وصل کردن! آریان گرفته نگاهم کرد و بعد

 !گودی گردنم توهاش نشست *ب*سرش رفت پایین و ل
 تو سینه ام گره خورد و چشمه اشکم جوشید..!فس ن
شونه لآ سر  شت روی  ستم رو گذا رو  *م و ل*ب*هاشت* *ریان کی د

دم رم رو چرخونسید...نفس بریده س*و*کشید روی استخوان ترقوه ام و ریز ب
 سمت چپ و لبم رو گزیدم..!
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لبم یربان قز دلتنگی و نزدیکی بهم و حس گرمای تنم سست شده بودم...ا
 رفته بود باال و داشت دیوونه ام میکرد..

به خودش اومد....نفس سنگین ستم رو بردم باال و گذاشتم روی سینه اش که د
 و بلندی کشید و سرش رو اورد باال.

باورم نمی شــد که اینجاســت...این ب دهنم رو قورت دادم و نگاهم کردم...آ
سبیده بود بهم و تو  سم مرد خارج رفته ی بی وفام حاال چ ستهاش حب صار د ح

 کرده بود.
 ریان:باورم نمیشه.آ
 رد اشکم.رو کشید روی  انگشتما صداش از فکر در اومدم...ب
بهشــتم رو تبدیل به جهنم  ریان:باورم نمیشـــه که خودم با دســتهای خودمآ

 عمدی هم نبود.کردم...اونم با یه اشتباه که 
د جلو و پیشونیم سرش رو اور منظورش چی بود؟...آریاننگ نگاهم کردم...گ

 سید که با اون حال غرق لذت شدم.*و*رو ب
 آریان:من همه چی داشتم.

 سید:یه زن فوق العاده...*و*شم چپم رو بچ
 یه بچه خوشگل و سالم..سید:*و*شم راستم رو بچ

 آروم و کامل که خودم از خودم گرفتمم.سید:یه زندگی *و*نوی بینیم رو ب
با ســ به دیوار و  یه دادم  بد میکرد رم رو تک تای هاش رو  که حرف اخم کمرنگی 

 .نگاهم کردم
 باید بدونه که واقعا تقصیر خودش بوده. اگه واقعا این ور فکر میکرد
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...یه م سر!کامل ترین باشم...یه ه  .ن همیشه سعی کردم براش بهترین باشم..م
چه  چه خوشــی  باشــم... نارش  ظه ای ک که تو هر لح گاه  یه  یاور و تک

 بدی...ولی....
 مقاومتیا حرکت دســتهاش به خودم اومدم...بازوم رو گرفت...نمیدونم چرا ب

 .لم ایستاده بودم*غ*...خیلی آروم تو بمنمیکرد
 دریای نگیر،من کســی ام که نیکیتا رو...یههمیشـــه میگفت:منو دســـت کم 

 رام کردم! وحشی رو
نابود کردم آ یدونم خراب کردم، یان زل زد تو صــورتم:م با ر که  هرچیزی رو 
ته بودم.د های خودم ســـاخ یک .ســـت لب کوچ یدونم ق کت و.م رو  پا

عوض شــده...میدونم منو میدونم با اینکارم باورت نســبت بهم شــکوندم...
به .اما.. منو الیق پدری کردن برای بچه ات نمیدونیداخل زندگیت نمیدونی و 

 قلب مهربونت بگو منو ببخشه و یه فرصت بهم بده.
 .تو صورتم شد و خم پایینستهاش رو سر داد د
یانآ تا.ر ندگیمو میخوام نیکی مه چیز رو پس بچمو.....زنمو...:من ز میخوام ه

 .قلب تو...پسرم رو.نیکیتای خودم رو.....بگیرم...تو رو
 و زیر گوشم زمزمه سر داد... م کردتم رو قفل دستسد
 .کمکم کن زندگیم رو پس بگیرمریان:آ
ر صدای بسته شدن دبا ...بعد...درست مثل یه نسیم خوشاید از کنارم رد شد و

 به خودم اومدم.
شده بودم رو به روما بهت به ب واقعا این چیزا رو ...؟...من واقعا زنده بودم!خیره 

 شنیدم!؟
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ـــتی تادم روی زمین... هو بغضــم شــکس با زانو اف یا چی داره ســرم و  خدا
 برگردم!؟ که میخواست..میخواست!؟.اون...هنوز منو میاد...

 زیشه؟...بخدا که من طاقتم رو ندارم.را این کارو میکرد!؟...نکنه اینم باچ
بار ازش زخم خوردم ولی هنوزم دا لعنت کنه قلب زبون نفهمم رو...من یه خ

به یــر با ســادگیه تموم دوســتم داشــتم...اما به خداوندیه خدا دیگه تحمل یه
 دیگه رو نداشتم.

 وی لبم...لبخندی از مرور حرفهاش.پر از غمم،لبخندی نشست رهق هق بین 
ــت بگه اگه ــه. راس ــد اگه این ور و واقعا دلم با من باش ..آ  خدایا چی می ش

 باهام بازی نمیکرد.
..تهنم را فتح میکنی و شــاه قلبم می ه مردانه با احســاســم بازی میکنی!.چ"

 ..!".شوی
وقتی  ...ولیخندیدمو چند بار بین گریه  بودممیدونم چقدر پای دیوار نشسته ن 

 بعد از ظهر رو نشون میداد. 5:10ساعت  ها به خودم اومدم که عقربه
ــدم و ب ــکهام لند ش ــورتم نگاه رو پای کردم...اش ــتادم و به ص جلوی اینه ایس

 کردم...سرخه سر  بود!
کشیده  نگاهمافتادن روی شونه هام... ودم خندیدم و موهام رو باز کردم کهه خب

 داغ کردم..!*سه هاش و*م...از یاد آوریه ب*ت* *شونه های لشد به 
 .لباس پوشیدم و رفتم بیرونری  سرمو تکون دادم تا افکارم رو پس بزنم...س

پانســمان جدید برداشــتم و همونجا مشــغول  از تو جعبه کمک های اولیه 
 شدم. تعویضم
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 .ها خمیازه کشان اومد تو آشپزخونهر
 چیکار میکنی؟...جاییرها:عه این

 ندیدم:معلوم نیست؟خ
 .بذار کمکت کنم..ها:چرا چرا.ر
شت بچه ها هم کم کم بلند ی صرونه کم که گذ م کردیم و یه ع شدن و چای د 

 به پای دخترا میگفتم و میخندیدم.کامل خوردیم...پا 
 اهک:جریانت چیه نیک خانوم؟...بد شنگولیا!م
.و من م اومد...راســـت میگفت..ام به لبخند محو ولی شــیرینی ک*ب*هل

 از اتفاق چند ساعت پیم رایی و خوشحال بودم..! بازهم ساده لوحانه
 فتم:نارایی؟گ
 ...خوشحالیه تو؟...نههه.من؟نههه اهک با لودگی گفت:کییی؟م
بی ید  به،این از هو نرگس دســتهاشــو کوب ه هم:الهی شــکرت که حالم خو

 بیاید بریم خرید.حاال که شنگوله ولی خب .معجزات خداس!..
 ارا جیغی کشید:ای ولللل!...ناجور موافقم!س
 یمان:آروم تر جغجغه کر شدم!پ

 مه خندیدیم...ه
 منم موافقم...باید یه خرید کامل انجام بدم.ها:ر
 ؟نیک حله...اهک:پس تسویب شدم
 گفتم:نه...این یه مورد رو متاسفم.ا خباثت ب
 چرااا؟..وااا.ها:عه ر
 شما خودتون برید....باال:پام اجازه نمیدهبرومو دادم ا  
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شد...آریان کهد شیدن که همین لحظه نیما وارد وی   رای ب خترا نا امید پوفی ک
 باال...پویان هم...خبر نداشتم. ته بودرف استراحت

 یما:چی شده پنچر شدین خانوما؟ن
ید ذاربرین،اشــکال نداره،این یه بارو بگذخترا جریان رو گفتن که نیما گفت:د

 استراحت کنه..خودم میبرمتون.
 ...عشقی تو.خودم هبا معرفت هاهک:ای ول شوهر جونم
 اش فرستاد که همه امون بلند بهم خندیدیم.سی بر*و*ب و
م در مانت زمنم اخترا بلند شدن و رفتن تا اماده بشن...د داشتم رو و شالی بآویز د 

 .و رفتم تو حیاط
 شـوندنبال بدرقهبرای ...دخترا،باالخره آماده شـدنعد از نیم سـاعت برو بیای ب

 رفتم.
شدن وارس شدن و راه افتادن...از دید رس که خارج  شین نیما  در وی  رو ،ما

 گذاشتم روی هم و راه افتادم طرف ساحل.
صید *ق*هم خلوت بود...دریا آروم میر ...تو اون محوطهنبود زیادی یاصله ف

 نمایم گذاشته بود.و نور خورشید با نیروی کمتری خودش رو به 
دم زنان به طرفه صــخره کوتاهی که ســمت چپم قرار داشــت رفتم و روش ق

 نشستم.
ظه ح ـــاس ال خوبی بود...تو اون لح یب احس حس خوبی بود...خیلی عج

 .سکوتمآرامم میکردم...بخاطر صدای دریا و 
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گاهی طز ند... یا میمو ثل در گاهی هم آروم و .وفی و پر دردســرندگی م ..
 طوفان به پا میشه. ولی بعد یهوراکد...که معموال اول همه چیز آرومه 

له ای د چه مرح یدونســتم تو  که االن نم ند  یه من...هرچ ثل زندگ ـــت م رس
 ه اما دوستم داشتم.باش هستم...شاید این یه سکوت زود گذر

لبخند بزنه و تخفیفی داقل االن داشـــت آرومم میکرد...کاش خدا هم بهم ح
 بتونم بین این درگیری ها نفس بکشم.بده تا 

سی تو وجودم بود...نه برای خودم.ت شم...یه تر شک ت مچاله ن لکه .ب.ا بین م
 .برای نویان...آرزو داشتم زیر سایه پدر بزرگ بشه و کمبودی حس نکنه

ــت اگه خودم یه عمرا ــکال نداش ــق بی وفام بجنگم اما نویان ش ...کاش با عش
 جبران کنه..برای نویان بتونه پدری کنه..

کنم...من چه بخوام چه نخوام،آریان پدر  یگه قصـــد نداشــتم ازش جداشد
 بچمه...باید واقعیت رو می پذیرفتم.

 ویان:صحنه زیباییه نه؟پ
و یها شنیدن صداش یک دفعه از جا پریدم و هول زده نگاهم کردم...نفسهام ب

 .تند شده بود
 ترسوندمت؟ یدویان:ببخشپ
انتظارش رو ..بود. فس عمیقی کشیدم و برگشتم به حالت قبلیم:نه فقط یهویین

 نداشتم.
سیدم که دیدم یه پ شمال زندگی میکنه...تازه ر ستام بودم، ویان:پیم یکی از دو

 زده به دریا.خانوم زیبا ولی غمگین زل 
 چه لقبی.بخند کجی نشست روی لبم...ل
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 این ور بهم خیره شدی؟تو فکر چی بودی که ویان:پ
 .مزمه کردم:هیچی و همه چیو ز هی کشیدمآ

سکوت...چ شدم که حرفهاش توجه ام رو ند لحظه  شتم غرق دریا می دوباره دا
 جلب کرد.

ه بودی اولین باری که دیدمت،اون شــب کنار جاده...ســرت رو گذاشــتویان:پ
 .موق  شب.یه زن تنها اون ..با دیدنت تو اون حال تعجب کردم.روی فرمون..

ــت م کهتا بگم خ رناکه اونجا موندنت، اومدم جلو ــورت خیس اتم با دیدن ص
 .برد

رو تو چشــمهات ه ولی با تمام وجودم خســتگی و غصــ ا اینکه غریبه بودیب
یک لحظه از  خوندم...اون شــب رفتی،ولی از تهن من نه...تصــویر صــورتت

 .وی چشمهام کنار نمیرفتجل
باره ات  ماندگار..من گمت کرده بودم..حتی احتمال دیدن غریبه بودی اما دو

 .هم نمیدادم اما...تو عروسی نیما غافلگیر شدم رو
تر بود قلبم شاد شد و امیدوار شدم...تمام  که این بار کاملتر و وایح با دیدنت

نیووردم و بهت پیشنهاد طاقت  در آخر هم وت میکردم مدت زیر چشمی نگاه
 .ص دادم*ق*ر

ین خیال ا .با..باشی چه برسه به داشتن یه بچهازدواج کرده اص  فکر نمیکردم 
شدم اما  سرکوفت های آریان یه نزدیکت  دیگه بهم وارد  شویبا دیدن اخم و 

 .شد
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سیدموقتی ا شوهر زت پر سر باال دادی ،تهآریان  ن ئمم تو با بی میلی جواب 
ت باهاش مشخص ..از رفتار.م خوب نیستشدم اما فهمیدم که میونه اتون باه

 بود،و این باعث شد که نا امید نشم.
نا امید از چی؟...به حرفهاش ...با اخم کمرنگی نگاهم میکردم...اکت شدس

ــتم فکر کنم که ــت نداش ــک کرده بودم...مثل نگاهاش..اما دوس  حرفهاش ش
 حقیقت داره.

 .روم تهوفآروم چرخید طرفم و مقابلم ایستاد که باعث شد یکم سایه بیپویان 
دستهاش رو زده بود به صخره و خیره ،من نشسته بودم روی صخره و اون جلوم

 چشمهام بود.ی 
له ای ام..پ چه مرح کار میکنم..تو  یدونم دارم چ یان:نم یه،غلط و ـــت چ درس

یه... تا بهم دلممچ یده  جازه نم ـــت رو بگیرم ا ..همین دلم منو تصــمیم درس
شونده اینجا...مجبورم کرد  سفر بذارم که بعدش ازنگ بزنم به ک ن ونیما و قرار 

وب خ میام"ن"با گفتنه که که تو هم الحق  از طرف خودش و زنم به شماها بگه
 .منو ترسوندی

ــته ی من بودکرد:کار من بود نیکی کثم ــفر خواس  که اگر نیما خبرم ...این س
 از دستم میدادم. نمیکرد که اومدی

 اومدی.م .با شوهرت.مدی.ند لحظه ساکت شد و بعد محزون ادامه داد:اوچ
گاهم کرد: قدر ازش  ببین نیکین که تو این ته  گذشــ یدونم چی بینتون  من نم

ین ا فقط میخوام تو بهم بگی،هم ندارمدلگیری...قصد دخالت تو زندگیتون رو 
 تصمیمی که دارم،فکری که دارم درسته...یانه؟
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 از منا بهت به صــورتم نگاه میکردم...یعنی چی؟...منظورش چیه؟...چی ب
 ؟میخواد

 .؟.ا تردید گفتم:تو...چی.ب
بدی راج  بهم نکنپ فت:خواهم میکنم فکر  ند گ یان ت بدی .و ـــد  ..قص

...هرچی که بگی قبوله...جواب شانسی دارم یا نه؟ ندارم،فقط...میخوام بدونم
 تصمیم تو بستگی داره...مخالفتی نمیکنم،قول میدم.من هم به 

شه...تل ست نبا شاید در ن فهمیدن ایو متاهلی اما...من قبل از بخند تلخی زد:
شته دگی با تو دزن به یامید ،میتونم.بهت!...حاال تو بگو.مویوع...دل باختم. ا

 باشم؟
ز حرفهاش خشــکم زده بود!...باورم نمی شــد که همچین حرفهایی رو از اون ا

 شنیدم...یعنی واقعا از من خوشم می اومد؟
شم ز کی؟...آخه چ ور؟...من ا سرخاله ام میدیدمم ولی فقط به چ ست پ دو

 .آه خدااون...
با ح یان پســر خوب و مودبی بود... کار کنم؟...چی بهم بگم؟....پو اال چ

این حرفو بهم میزد....از نظر خودم من  اینکه من به قل خودش متاهلم و نباید
 زندگی مشتری نداشتم ولی پویان... که یه

ا من...من حس خاصــی ...امرف دلم رو صــادقانه و محترمانه بهم گفتح
و حتی شــاید یه یم...من یه بچه دارم دبهم نداشــتم!...ما به درد هم نمیخور

 یه زن م لقه می شدم ولی پویان... مدت بعد
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شت برای زندگیم...نهی شانس ها دا سر مجرد و کامل بود...خیلی  ید ...نباه پ
 نه.زود گذر باشه باور کیه حس بذارم کور کورانه حرف دلم رو که ممکنه 

سلط ب سرم رو دادم پایین تا به خودم م ستم و  شمهام رو ب ا اخمی از ک فگی چ
 م بشم و بعد...سرم رو دادم باال.بشم...چند لحظه همون ور موندم تا آرو

ــب ــورت نگران ولی امیدوارش نگاه کردم و آروم گفتم:از ص داقت و احترام ه ص
ــم،در...ک متون ممنونم آقای پویان ــناس ــما رو نمیش واق  هیچی ازتون  من ش

 نمیدونم اما...باید بگم که این حس...درست نیست...یعنی...
یان:چرا درســـت نیســـت؟...من به خپ نم،قول میدم خوشــبختت ودم م مئو

 البته اگه بخوای....کنم..
 با شک نگاهم کرد...لبم رو گزیدم.هو ساکت شد و ی
 ؟ا رو میگیویان:ببینم تو....هنوز آریان رو میخوای؟...برای همین اینپ
سفم که اینقدر بدم...ا ناراحتی نگاهم کردمب ست بگی ...متا لی وشاید تو در

 فقط بخاطر خودته.این 
 ...ل فا.:تو...نباید منو...دوست داشته باشی!با صدای آرومی گفتم

 داره ها؟...حرفای جدید میشنوم! ریان:که دوستتآ
 .و برگشتم عقب ...سری  از جام بلند شدما شنیدن صداش چشمهام گرد شدب

آریان با یه اخم غلیظ نگاهمون میکرد...فکم قفل شــده بود و دســتهاش از 
 .عصبانیت مشت

ــون نگاه کردم...وای خدایاب .حاال چی ....خودت کمک کن..ا ترس به هردوش
 !؟میشه
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و ترســناکم یقه  و با حالت خاص اومد جلو ریان با آرامشــی قبل از طوفانآ
 پویان رو گرفت..!

 ی غیرتی تا این حد!؟زمونه اینقدر عوض شده!...ب ریان:پسآ
 .قه پویان رو کشید طرف خودش که سر پویان رفت جلوی
 ؟کردیتو به زن من ابراز ع قه چشمهاشو ریز کرد: ریانآ
 اد زد:هاااانننن!!!؟؟؟د

ستم رو گذاشتم  شه...هول کرده رفتم جلو د شون ب شتم بحث وای نه...نباید میذا
 سعی کردم بدمم عقب..رو سینه ی آریان و 

 شر درست نکن..اون چیزی نگفت فقط..ا ترس گفتم:نکن آریان..ب
سط حرفم داد زد:شر درست نکنم؟؟؟...اون خیلی راحت بهت پیشنهاد میده و

 میگی چیزی نگفت؟؟؟ و تو
 .آروم باشین ل فاویان مچ های آریان رو گرفت و داد پایین:پ
 تو میفهمی چیکار کردی؟ریان فریاو زد:چی چیو آروم باشم!؟...آ
 حق نداشتم.......شرمنده اممنویان:پ
شتم...با ..عذر میخوامم..تگرف هم کرد:جوابم روگاهم ن صدی ندا ..گفتم که ق

 اجازه.
 ....با نگاهم دنبالم کردمبا سرعت ازمون دور شدسرش رو انداخت پایین و 

آبرو  نمیره...فقط بلده ازش انتظاردلم براش سوخت...واقعا که...بیشتر از اینم 
 ریزی کنه.
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؟...فقط بلدی با داد و :چه خبرته؟...این کارا چیهبا خشــم به آریان نگاه کردم
 !!.اص  گذاشتی حرف بزنه..بیداد کاراتو پیم ببری...مگه اون چی گفت؟..

شتر  نآریا شتر بگه؟...بی شتی بذارم بی سخرگی خندید:عه نه بابا...انتظار دا با م
هام م ـــ لوی چش ج که  ن ی گه  از ا ب تم و  خ با هت  ب گه دل  ب نم  به ز

 ی ساکت تماشاش کنم؟؟.میخواست.منتظرتم!؟.
ندگیمو از چنگم در ی یذارم ز فت:من نم با تحکم گ فت و  هام رو گر بازو هو 

 ..!بیارن
یتا ب بان ندگی؟گفتم: عصــ نده؟چه ز گه چیزی هم مو گوش کن ......م

هت گفتم االنم میگم.. ناب...قب  ب لت .ج خا ندگیمم د مزاحمم نشــو،تو ز
 .تصمیم بگیرم...من حق دارم برای خودم و زندگیم نکن

که در حالی که زن منی به پیشــنهاد ازدواج ریان:یعنی چی؟...تصــمیم تو اینه آ
 یکی دیگه فکر کنی!؟

بفهم!...به جایی رســیدی که همچین تهمت کثیفی هم دم:حرف دهنتو اد زد
 .واقعاکه...تو...تو...بهم بزنی!؟.

یدونســتم چی بگمن مد...م عا چ ور ..حرفم نمیو .قلبم تو دهنم میزد...واق
 تونست...

 نه نه...ریان با ک فگی گفت:آ
 بهت! عنتور زد دور خودش و بلند گفت:لد
وقتی زن منی،بچه ی منو  نبود...دارم میگممن منظورم این ند چرخید طرفم:ت

 لت داری..*غ*تو ب
 خشن تر ادامه داد:پس غلط میکنه اونی که بهت نگاهم بندازه!
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باال:چی میگی برای خودت؟...ب هامو پرت کردم  کدوم زن و ا حرص دســت
 بچه؟...من هیچ چیز تو نمیشم...نویان هم مال تو نیست...بفهم!

 ....وقتی اون ور آروم گرفتی.خودت...تو اتاق. زن منی...توولی تو...ریان:آ
شتباه نکن،اون وزخندی زدم:ها پس بگو پ شته!...نخیر آقا..ا چته...هوا برت دا

ته بود که چ ور آدمی هســتی..چیه  یادم رف ت بود!..فقط چند دقیقه  هم خری 
ه داغ چهارتا نگانکنه فکر میکنی یادم میره که باهام چکار کردی؟...تو بیای و 

ندازی و تو ب بهم ـــه،لت بگیریم و منم الزایمر بگ*غ*ب باش  نمیرم!؟...بگم 
شید ستتو بحاال.و  تمبخ ست چپم رو دادم باال(د ستم تا.)د سر بر ذار تو د یم 

 خونه زندگیمون!؟
 که اون حرفها رو بهما نفس نفس به هم نگاه میکردیم...نمیدونم چم شــد ب

چی اون لحظه به دهنم اومد هرزدم!...میگن تو عصبانیت حرف نزنید،همینه...
 و گفتم و حاال...

خیره خیره با نفســهای کم دارش نگاهم ریان مثل گلوله آتیم شــده بود!...آ
بدنی لرزون  با بغض و  جذاب و میکرد و من  های  به چشــم زل زده بودم 

 .عصبانیم
شد که یهو شتکی  و آریان با یه حرکتلی نمیدونم چی  ستم رو گذا  کی د

 دستم که باال بود و محکم گرفتم.
 ا خشم گفت:دقیقا!ب
 .با دو دنبالم میرفتمکشیدم دنبال خودش!...با تعجب و چشمهای گرد شده  و
 کن...دیوونه شدی؟ و با جیغ گفتم:چی کار میکنی؟..ولمهی
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 سیدیم به ماشینم...در رو باز کرد و هولم داد توش.ر
 ردی!ریان:آره دیوونه شدم...تو دیوونم کآ
 خودش هم ماشین رو دور زد و نشست پشت فرمون.درو کوبید... و
...هنوز چیزی نگذشــته بود و من به وشــن کرد و گاز داد...با ســرعت میروندر

 این فکر میکردم که حاال بچه ها چی میگن!؟
از شمال زده بودیم بیرون...با همون سرعت ا دیدن جاده یهو به خودم اومدم...ب

 سرسام آور.
به آریان نگاه کردم..هنوز عصــبانی بود..رگ گردنم ا ب  بیرون زده بود وبهت 

 له میشد! تو دستهاش هم که داشت .فرمون..فکم قفل
م میگردونه!...انگار  ه ور که به زور اوردم،حاال هم داهمونبین تو رو خدا...ب ر  ب 

 ه..از این رفتارش بیشتر متنفر بودم...همیشه هرکاری کیشم!.من حیوون خونگ
 .مغروردوست داشت انجام می داد...لجباز بود و 

هن باز کردم تا چیزی بگم که انگار متوجه شد...سری  و دحرصم گرفته بود...
 بی حوصله زد روی دکمه پخم ماشین!

به پنجره دوختم...صـــدای لخوریا اخم و دب اهنگ  نگاهم رو ازش گرفتم و 
 پیچید تو ماشین،اونم چه آهنگی..!

 ز خودم شکسته...به من گذشته...دلم از همه،ا چی،دا میدونهخ
 درهم شکسته... ...مثل یه بغٍض پاشیده از هم،رچی که بودهه
 من برنگشتم...،ستم و رفتم...تو خواستی اماب،ودم درا روخ

 خر شکستم.آ،من سنگ نبودما نفس تو...فس کشیدم،بن
 خته...دلتنگی سخته...قد یه ساله برام یه لحظه...س
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 دترین درده...تلخه...بی کسی،ب ییلخه...تنهات
 تا که شب و روز تنم بلرزه...سه...خود خوری بسه...ب

 )سخته از بلک کتس(
ستم تحمل کنما صابم بهم ریخت...نتون قبل از اینکه خواننده کلمه بعدی ...ع

 رو به زبون بیاره،با خشم و ناراحتی پخم رو خاموش کردم.
 آهنگها میذاره...که چی بشه؟ودم خیلی حالم خوبه اینم از این خ

شیمونه؟... ست بگه خیلی پ شیمون میخوا شیمون بودم...از این زندگی پ منم پ
 بودم...از خودم بدم میومد.

سم...قلب زبون نفهمم...کاش احمق بودم و ا ص  متنفر بودم...از خودم...ح
 بی خبر میموندم.از اتفاقات دور و برم 

دادم بیرون و  میموندم...نفســم رو با آهمیفهمیدم و تو دنیای خودم خوشــحال ن
 بقیه راه در سکوت طی شد.

...بهتر!...مردی خودخواهه نگاهمم نمیکردحتی ریان هم هیچ حرفی نمیزد...آ
 کله شقه حرف نفهم!

ت به یکی دو ساع...شده بودم رم رو تکیه داده بودم به شیشه و تو افکارم غرقس
 به خودم اومدم. همین حال گذشت که بعد با توقی ماشین

 ردم...آه خدا...بازم این خونه...دوباره چرا منو اورده اینجا؟ه بیرون نگاه کب
 .دور زد...در سمت من رو باز کرد و منتظر ایستاد ریان پیاده شد و ماشین روآ

 نمیخوام بیام.با حرص کنترل شده ای نگاهم کردم که فهمید 
 شد روم و مچ دستم رو گرفت.و خم هوفی کرد و سری تکون داد...اومد جلو 
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 ریان:زود باش پیاده شو.آ
 اشین کشوندم پایین که تق  کردم.ز ما

 فتم:ولم کن لعنتی.گ
 ریان راه افتاد طرف خونه:تا به حرفام گوش ندی نمیتونی بری.آ
فات گوش ب به حر قب:من نمیخوام لعنتی...نمیخوام  ا حرص خودمو دادم ع

هههه!متنفرم.بدم...من از تو و این خونه   ..ا 
باز کرد و تقریبا هولم آ  ،محکمپای بخیه خورده امداد تو که ریان در خونه رو 

 خورد به دیوار..!
یدد یه جیغ پخم زمین شـــدم!... رد عمیقی پیچ با  پام و  حس یه لحظه توی 

 ...چون به شد سوز میزد.شده پارهکردم بخیه ام 
 فم و نشست جلوی پام..که آریان تند دوید طر اخوداگاه زدم زیر گریهن
 ..خوبی؟.ریان:چت شد نیکیتا؟آ
ســتم رو اورد جلو که بذاره روی پام که با گریه جیغ زدم:بهم دســـت نزن د

 ه.!..همه اش تقصیره توئعویی
ــده بود یه تلنگر...آره همه چیز  و های های گریه کردم..دلم پر بود و این هم ش

 ه.تقصیره اونه...هرچی که به سرم میاد بخاطر اون
 چیزیت بشه...ببخشید..نمیخواستم.....ریان:من...من متاسفمآ

سرش رو انداخت پایین شوندم و به گریه ام  ک فه  صورتم رو پو ستهام  که با د
 دادم. ادامه

 ت..!میرفدلم برای حالتم یعی  لیتو این لحظه به شدت ازش متنفر بودم و
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گم م کنم و بب*غ*لبگم چرا رفتی؟..و بعد  و لم میخواست بزنم تو گوشمد
 ده بود.دلم خیلی برات تنگ ش

 درد پامم به عذابم ایافه شده بود. ز این دوگانگی حسم خسته بودم و حاالا
 آریان... ق هقم همزمان شد با صدای ناله وارهه
مه نیکیتا...دیگه بسمه.آ س   ..کافیه این عذاب و دوری از تو.ریان:ب 
فه اش خســتگی و عجزش ن یا کافی رو داد میزد...گاهم کردم...ق ولی 

ری شدم.  نبود!...دوباره ج 
حاال گ به میکنی... تازه داری حس منو تجر نداره، کالی  نه!؟...اشــ فتم:اتیتی 

 حاال باید بکشی جناب احدی!
که آریان هم  ت و دردناکمبه زور ایستادم روی پاهای سس نگ زدم به زمین وچ

 و بلند شد. به خودش اومد
ــداشهمیتی بهم ندادم و چرخا ــر یدم طرف در که ص ــت س ــم  از پش به گوش

 رسید..
 بازی نبودی! ریان:تو برامآ

 ؟ر جام متوقی شدم...چیس
 ..یا بازیت بدمریان:هیچوقت نخواستم گولت بزنم..آ
 چشمهای خیسم نگاهم کردم.روم چرخیدم طرفم و با آ
سر به زیآ سرش رو عقب رفت و ر افتاده،ریان با  ست روی مبل و  ش بیچارگی ن

 دستهاش گرفت.تو 
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لبخند ..د بودی...امی.ی..تو خوده زندگی بود.ریان:تو برای من سرگرمی نبودیآ
 .آرامم بودی..بودی.

 شرکت بودن سر خاندان احدی و وارثتک پ،از زمانی که یادم میادکث کرد:م
 یچوقت از زندگیم هیچی نفهمیدم.تو گوشم خوندن...ه

پدرم. ما  یک بود،ا که مادرم خوب بود،خواهرم کوچ ها مویــوعی  برای ..تن
 !کار بودتم،صحبت باهاش داش

همچین  وقتی دیدمبودم تا کارهاش رو پیم ببرم... نامه ریزیه رباته بر من براش
 ر شدم..سنگ شدم..مغرو،منم سخت شدم.دارم ه ایخونواد

شحال زندگی ه شتم.یچ انگیزه ای،هیچ دلیلی برای خو ست بو.کردن ندا د .در
دوســت  مادرم رو.پدرم،خوشــبخت نبودیم... بودیم اما پولداریکه خانواده ی 

 باهم مشکل داشتن....نداشت
ا ه بحثین دیگه...ا ای،بخاطر اخ ق پدرم و خیلی چیزهمیشه بحث میکردن

ــردگی گرفت و من با ــه...افس ــدن مادرم مریض بش مجبور بودم ببرمم عث ش
 مشاوره...یعنی تو!

یه یه خوب این رفت و آمدهاخوب شــد و  مادرم با حرف زدن با تو حالم خیلی
 هات آشنا میشدم.بیشتر با ینکه مندیگه هم داشت...ا

هیچ ،هیچوقت تا قبل از آشــنایی باتو ،برای منی کهبرای خیلی خاص بودی تو
 .کسو کنارم نداشتم

شق چیه؟.. ستم ع ساس چیهنمیدون شون  ...اما تو؟باهم بودن چیه؟..اح همه ا
 هموندی.رو بهم ف
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عشــوه  هم مثل دخترای دیگهودی،نب س،حرف زدنت...لوت،لبخندتا نگاهب
 .بودیساخته ای  و خود محکم دختر...نمیومدیالکی  ی
اینو از شــی نت هات در کنار خودم ..یک دنده. در عین حال لیول بودی،اقع

 .فهمیده بودم
شت... چی تو وجودم تغییر کرد که بعد از تحویل  من نفهمیدم وزمان با تو گذ

 رو تو صورتت داد زدم. ،اون تغییرسیی به پلدادن اون مردی روان
 30تو سن ،دوستت دارم...من،آریان احدی...برای اولین بار ون فهمیده بودمچ

 به چشم دیدم و بهشون دل باختم.رو ظرافت های یه دختر سالگی 
گه ابود...پس به خونواده ام گفتم...قصدمم جدی بگم،عاشقت شدم...ریح ص

شه هردو طرف مخا شانس خوبم دل تو یادت با  با من بودم هلی بودن ولی از 
 .ماها باالخره رایی شدنو با اصرار 

ج رو بر پا کردم...یه زندگی یلی زود ترتیب همه چیز رو دادم و مراســم ازدواخ
ت لذود،بهتر و زندگی کنار تو محشــر ب..کنار تو،جدید،توی یه خونه جدید

 بخم تر از اونی که پیم فکرشو میکردم.
 نکه میتونه خوب باشه اما...ایبهم نشون داده بود،این ایروی تازه  انگار زندگی

اون ،با فهمیدن بیماری پدرم،جمشــید خانخوشــی زیاد دووم نیورد...چون 
 د.بهم وارد ش بدیاس وره ی پر آوازه یربه ی 

باختم... همین من هم،برای درم مرد محکمی بودپ که اون خودم رو ن هرچی 
 کردیم...اما .شــروع به درمان.نمیخواســتم از دســتم بدم.،پدرم بود...بود

 .ندادجواب اون ور که باید 
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شد ک شد و این باعث  شرکت و خونه زندگیم کم پدرم افتاده  و م رکارش رو،
پاره. ب..به من بســ کار خودم  نار  یدگی در ک پدرمم رســ های  جارت  ه ت

 بینه زحماتم برای امپراطوریم به هوا رفته.ب میخواستمیکردم...نم
ما که گیجم نذاشــتم زمین بخوره ا یدم  ید ...اون بین چیزای مشــکوکی م

 م باور کنم که دست پدرم کس رفته.میکرد...نمیخواست
سوال نگاهم کس شد...با  شده بودم...منظورش ردماکت  ...از حرفهاش گیس 

 ....چی میخواد بگه؟چیه؟.
 آریان آهی کشید و دوباره به حرف اومد..

ــر بزنم...تو اتاقم یه مرد غریبه رو ریان:یه روز که آ ــرکت بابا س رفته بودم به ش
کای گفت از  ،هستی وقتی ازش پرسیدم کیدیدم... ر   .پدرتش 

شت و اون مرد هم یکی از همونا خارج شرکت های باپدرم  ی هم معام ت دا
ض بود...فهمیده بود بابا ستمری شرکتم ه و حالم خوب نی تاده اف و کار های 

 ...اومده بود تاومده بود...برای همین ان،دست م
حتی به خودمم شــک  من بهم زد که ایی:اون روز حرفچشــمهاشــو بســـت

ــد.....کردم!...ماتم برد ــربان قلبم یکی درمیون ش .حس میکردم کل زندگیم ی
ر گرفته.رو دروغ و ریا کاری در  ب 

.قاچاقچی بود ..مباباو زل زد تو چشــمهای نگرانم: اورد باالســرش رو ریان آ
 نیکیتا!

هیــــــــن کشیدم و صورتم از بهت باز تنم سیخ شد... مو به ا شنیدن حرفمب
 !؟.اون..اون چی...چی گفت!؟...قاچاقچی!؟...جمشید خانچی!؟؟..شد!!!..



wWw.Roman4u.iR  240 

 

ــید خان احدیریان:میتونی باور کنی؟...بابای منآ ن با یکی از بزرگتری،،جمش
 انجام بده؟ معاملهباندهای قاچاقه خارجه شریک باشه و 

شدوزخندی زد:من که پ رد ...اون روز زدم زیر همه چیز و با داد به اون م  باورم ن
رف هتره با پدرت ح:بکه اون هم تو یه جمله بهم گفت،بره از اینجا دو رگه گفتم

 !بزنی
ســراغ بابا...داد و بی داد  یت رفتمبا عصــبانو من  شــدیه تلنگر  مثل رفمح

بد شــکایت و قضـــاوتم کردمدروغ بابت این همه ســـال کردم، ...حالم 
 گفت. خودش..پشیمون بود،شد.

کارشتو جوونی و  نفس نفس زنان همه چیز رو تعریی کرد...اینکه  شــروع 
چون اونا ریســک خودش رو کنار بکشــه... هتو این راه و دیگه نتونســت هافتاد

پیم خودشون نگه میداشتن تا  اعضای باندشون رو تا آخرین لحظهدن و نمیکر
 رو نگه داشته بودن..و تا اون زمان هم با تهدید بابا لو نرن..

سراغ من...هم که فهمیدن بابا حالم وخیمه و م وقتی  چونمکنه بمیره،اومدن 
ــونبخم بزرگی از معام ت باند ــت بابا بود، ش ونن گفتن نمیتهم اونا زیر دس

 تو باید راهم رو ادامه بدی. و نکنرهاش 
قت زل زده بودم بهما بغض ب ها حقی ...چی دارم میشـــنوم؟...این حرف

 دایا...خواهم میکنم.؟...خدارن
 و پر از درد. صدای آریان سخت شد...گرفته
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انداخته...ولی من مثل تو چه دردســری  وخودشــم میدونســت که منبابا ریان:آ
ستم .اون نبودم.. شون کار کنم بار زیرنمیخوا  .مخالفت..حرف زور برم و باها

 !..ز در تهدید وارد شدناونا هم...ا ...سفت و سخت مقاومت کردم کهکردم
.گـفـتـن اگـه...اگـه هـمـکـاری :گـی..ب دهـنـم رو بـا درد قـورت دادآ

 ...تو رو میک...میکشن!رو..نکنم،تو
شک اونقدر ا تکونب شد سختی به خودم اومدم!...ا شمهام جم    که ه بودتو چ

 .باالخره فرو ریخت
 بدنم داغ شده بود..سوت میکشید...گوشهام از حرفهاش 

سم قلبم  سینم میکوبید و من حس میکردم نف سه  تند و محکم خودش رو به قف
 باال نمیاد.

کون دادم ب ت هت ســـرم رو  ب کردم:ن.ا  مه  مز ین .و ز نه...ا نه  نه!... .
 نمیکنم....ن...نداره..د..دروغه!..باور...امکان

سپای  ستم روی زمین... ر خوردمدیوار  ش ستهاسرم رو و ن م گرفتم...مغزم تو د
 داشت منفجر میشد.

 ریان از روی مبل اومد پایین و خودش رو کشوند طرفم..آ
 و دلتنگی بود.. داش پر از عجز و نالهص

باور کن..باور کن همه اش بخاطر خودت بود،بخاطر.:چراریانآ اینکه  ..چرا 
 رفتم... آسیبی نبینی

هو با گریه داد زدم:نه لعنتییی!..تو حق نداشــتی..نباید به جای من تصــمیم ی
 ..چرا بهم نگفتی؟...تو..میگرفتی
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شبی قرار ریه امانم نداد...آریان گ ستهاش رو گذا صداش د ت روی زانوهام...
 رنگ التماس داشت..

ستم؟...اگه میگفتمآ ست ف ریان:میفهمی چی میگی؟...چ ور میتون   رتااون پ
چه غل ی میکردم؟...ا.یی ســرت می اوردنیه ب  ید  با قت من  فکر ..ون و

ی کنن؟..هر روز از طریق نق ه زنم باز همیکنی برای من آسون بود؟..که با جون
ماه بی قراری و دوری از توتهدیدم کنن؟..فکر میکنی اون  یــعفم  رایب پنس 
 ؟چی بود

یه روز ب دهنشــو قورت داد:آ ته  تا بریاد لت  با مدم م ب دن تو یم خونه...او
 زنه؟یه ماشین بهت ب نزدیک بودولی استی بیای این طرف خیابون پیم من،خو

ــاید...ولییس و گنگ نگاهم کردم...گ ــت یادم  نمیدونم،ش تو اون لحظه درس
 .ف میزنهراج  به ٍکی حردقیقا داره  کهنبود 

؟...اونا نیکیتا:کار اونا بود...میتونی بفهمی غم زده گفترو دید  آریان تا نگاهم
ینکه از اشـــدم، متنفر جون تو بازی میکردن و من از خودم جلوی چشــمم با

گاه ن تو صــورتتاز شــرمندگی ری بکنم...حتی نمیتونســتم م کاســتنمیتون
 رای همین ازت دور شده بودم...کنم،ب

،من مجبور بودم...من ..باور کن رش رو انداخت پایین:من واقعا متاســفمســ
شتم...اون روزی که  ستم و خونه رو بخاطر خودت از خودت گذ چمدون رو ب

من ..دبرات ســرد و ســاکت کردم،بدترین روز و ســخت ترین لحظه زندگیم بو
 ..رگزه
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سر دادم  ی حرفب ستم رو از روی پام  شد...نگاهم د پایین که حرفم ق   
 بی حس.. کردم...سرد و

ــیدم...با کمک رو ازش گرفتم و ند لحظه بعد نگاهم چ ــورتم کش ــتی به ص دس
 دیوار ایستادم روی پاهام..

یان همآ ثابتم روی صــورتم ، با ر هه  گا ند شـــدن و مقابلم  از روی زمین بل
 ایستاد...دهن باز کرد تا چیزی بگه که...

 ...من چه باوریبود به زمین ...نگاهمباشساکت  یعنی باال که ستم رو اوردمد
 ..!مدچی شنیحاال...داشتم و 

اور ب میتونم این حرفارو :نمیدونمتو همون حالتی که ایســتاده بودم آروم گفتم
نه.. یا  تا فکر .کنم  به  *ی*بود...تو ســرم هزار تت هم فکر *ن*احتی 

که کردم. ـــــدر خودمو ســرزنم کردم  که ..چقــــــ ما برات کم بودم  حت
 رفتی...راییت نکردم که رفتی..

 ...همن...این چه حرفیعشق ،عزیز من ریان:نهآ
 ند تلخی زدم:اشتباه کردی آریان..وزخپ

 رفم ق   شد...با برق اشک تو چشمهاش نگاهم کرد..ح
 اینمیگی بخاطر امنیت خودم بود،نجات جون خودم بود..اما نباید دامه دادم:ا

لم بی هوا و!...تو آسمونا بودم ولی تو...منو زمین زدین با تو،..م.کارو میکردی
ستم رو رها کردی ...کردی! سم به توبا همه  و مند سا خوردم زمین و قلبم ،اح

ـــدخرد  یان.ش بد کردی آر بد..!.. نداشــتم؟..خیلی  قل  گه من ع زبون ...م
 چرا نذاشتی کنارت باشم؟...نداشتم؟

 دادم.. بیرونسم رو ا درموندگی سر تکون دادم و با آه نفب
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 دیگه هیچی مهم نیست!زمزمه کردم:
 ..ذشتم.طرف در...از کنارش گرخیدم چسست و لرزون 

خورم ...قســم مینیکیتا باورم کنرو... ور ناینریان:نیکیتا..خواهم میکنم...آ
 .کنمجبران  بده...بذار.ببخم و یه فرصت .گفتم. که عین حقیقت رو

شدمزدیک در ن شک متوقی  ستگیره در خ ستم روی د نفس لرزونی شد......د
 .طرفمکشیدم و بعد...سرم رو چرخوندم 

یبا بغض گفتم: ماد کنم، که نمیتونم اعت ته  اور ب ا حتی چیزی روخیلی وق
گترین خودت بزر که ی،اما نفهمیدرفتی نبینمصدمه ای  من برای اینکهکنم...تو 

 ..یربه رو بهم زدی
 !..ا حالت غریبی سرمو تکون دادم:متاسفم،نمیتونم ببخشمب
 ..!زدم بیرونخونه از در  و
 وقتی به خودم اومدم که تو کوچه بودم..میدونم چ ور ولی ن

 راه افتادم طرف خیابون.. یس به اطرافم نگاه کردم و چند لحظه بعدگ
از ترس...اما ترس چی؟...خودمم همه بدنم میلرزید...دم هام ناموزون بود...ق

 نمیدونم.
سم ص سرجام وای شد عین دیوونه ها  سمون باعث  سرم رو ببرم دای غرش آ و 
 ..باال

بارش د یه  باره... ـــت ب ته بود...اونم میخواس ما ل آســمون هم گرف هاری...ا ب
 من...من...

 ...فقط خودم میفهمیدم که چقدر داغونم...چقدر حالم بد بود!
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شد فتادن یه ق رها شونیم باعث  سمون رو  بارون روی پی شده ام از آ نگاه میخ 
 و دوباره راه بیوفتم. بگیرم

مه چیز. یده حالم بهم میخورد...از ه که شــن هایی  ..خودم...زندگیم...و حرف
 بودم.

آخه چرا؟...چرا عنی حقیقت داشـــت؟...حرفهایی که زد راســـت بودن؟...ی
 اون؟...چ ور باور کنم خدا؟

شدم...د شتم خفه می از فکر اینکه تو نادونی و بی خبری فرو رفته بودم و آریان ا
 ه..با چی دست و پا میزد

باور کنم که جمشــید خان  با خ ف کار بوده؟...اوچ ور  رد پر جذبه و  ن م 
شکم ت اخ ق خ ستیدنم ط  که مثل یه ب   ارتو این ک بود و خیلی ها می پر

 خودش پسرش رو هم...... دست داشته و بعد از
 ..شداشکهام جاری  بیرون اومد و خیلی آسونهی از اعماق سینه ام آ
 این واقعیت تلخ....بهم دهن کجی میکرد اقعیت داشتو

گاه  صـــدای هق ند شـــد...ن ردم روم ســینگینی میکردهقم بل ما اهمیتی م  ..ا
 .نداره...من که همه چیز رو تجربه کردم

ســرم اومد،بذار اینا هم به حالم بخندن و بگن خیلی بیچاره ای  ها ب خیلی 
 خیلی بیچاره ای..خانوم.. نیکی

چیز  مهدستهامو مشت کردم،روی ه ...وسط خیابونهیگه نتونستم تحمل کنمد
 ..!دمکشیچشم بستم و جیغ بلند و کشداری که نشونه ی عمق ناراحتیم بود 

م خالی تا شــاید حرصــ جیغ زدم ...رو به آســمونا گریه تند و تند جیغ زدمب
 .صدامو بشنوه بشه...تا شاید اونی که باال سرمه
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با ســســتی نشــســتم روی ...کردنمیو ســـه نفر رهگذر با تعجب نگاهم د
 یه خانوم به طرفم اومد.. ...چند لحظه که گذشتمیزدم...نفس نفس زمین

 انوم:عزیزم،حالت خوبه؟...کمک میخوای؟خ
 خوبم... رو تکون دادم تا بفهمهاموزون سرم ن
مرگ لی تو دلم گفتم:کمک؟..آره کمک میخوام..اونم یه کمک اســـاســی...و

 ..!بزرگهبرای من یه کمک 
 دســتم رو بگیره و بلندم..کنه لم*غ*ونقدر دلم گرفته که فقط میخوام خدا با"

 کاری کنه.." قلبمتا کسی نتونه با  منو ببره پیم خودش..کنه
موندم و اشــک ریختم ولی هوا دیگه تاریک  میدونم چقدر زیر اون بارون تندن

 شده بود.
م روی تا بدبختی خونه رو پیدا کردم!...اینقدر گیس و گنگ بودم که نمیدونســب

 کدوم زمینم.
 مقابلم ظاهر شد. آب کشیده وارد خونه شدم که عزیز ثل موشم

 ...سفر خوش گذشت؟کی اومدی؟؟...دخترم،عزیز:وای نیکی
 ...سردم بود،همه ی تنم میلرزید..یر لب با چونه لرزون جوابم رو دادمز
...محکم زد روی گونه زیز اومد با تردید اومد جلو که تازه متوجه حالم شــدع

 اش.
سرع سی؟...زیر زیز:عه وا خای به  م کنن،این چه حالیه دختر؟...پس چرا خی

 بارون موندی؟
 اه افتادم طرف اتاق:آره،چیزی نیست..میرم پیم نویان.ر
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نگه؟ع  زیز:وایسا ببینم،پات چرا میل 
 ..گفتم که هیچی نیستبی حوصلگی گفتم:عزیز.

ــری  مانتو رو از تنم کندم و به  ــدم...س ــتم چیزی بگه و وارد اتاق ش دیگه نذاش
 طرف گهواره ی نویان رفتم.

خیسی د لبخن.با .ونم برم بیدار بود و داشت با دست و پاهاش بازی میکرد.ربق
 نگاهم میکردم که متوجه ام شد.

سری  خم شدم روش شمهای درشت آبیم نگاهم کرد که طاقت نیوردم...چبا 
 لم کردم.*غ*و با بغض ب

م و ع ر تنم رو و فرو بردم تو گردندمم به خودم...ســرم رحکم چســبونم
 .بوییدم

سه کردم و دوباره با حرارت *و*رو غرق ب و سر و صورتم نشستم روی تخت
 لم کردم.*غ*ب

 به این سفر رفتم و ازش دورچقدر دلم براش تنگ شده بود...خدا لعنتم کنه که 
 شدم.

ه مثل یه جام زهر تو قلبم ریختلعنتی که حقایق تلخی رو نشونم داد و ین سفر ا
  شد.

 سیدمم.*و*که دوباره محکم ب ویان به شی نت صدای از خودش در اوردن
ببخشــید که کونم دادم و زیر گوشــم زمزمه کردم:ببخشــید عشــق مامان...ت

 ت نذارم..چون..رفتم،قول میدم دیگه تنها
 برای هم باقی میمونیم..غض خفه ام کرد:چون این من و توییم که ب

*** 
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ــ ــدص ــی باعث ش ــمهای داغم رو باز کنم... دای زنگ گوش ــختی چش اه به س
 تی...کیه تو این حال؟لعن

 گاهی به صفحه اش انداختم...ماهک!ن
 واب دادم:الو؟ج
 رفیقه نیمه راه!الو درررد!..الو مرررض،اهک:م

 بذارممدوباره بعد  و دای جیغم باعث شد گوشی رو از خودم فاصله بدمص
 رو گوشم.

 ماهک؟ نالیدم:چه مرگته
 بگو چه مرگته؟..این چه صداییه؟اهک:تو م

 که گفت:مریض شدی تو بهار؟ رفه ای کردمس
 ی جون گفتم:ببخشید که ازت اجازه نگرفتم!ب
ی ب خاطر اینکهتو این حالم از زبون نمی افته..اصــ  حقته...باهک:گمشــو..م

 خبر با آقای شوهر ول میکنی میری.
 مغزم سوت کشید..!با شنیدن کلمه شوهر 

 ..نیار!خشیم بلند گفتم:اسم اونو نیار ماهکا صدای خم ب
 اهک:چ..چی؟...چرا؟...باز چت شده؟م
 صبی گفتم:هیچی،کاری نداری؟ع

 صداش وا رفته به گوشم رسید:نه...خدافظ.
شی رو پرت کردم کناری و پیراهن رو از تن تب دارم ی جواب ق   کردمب ...گو

 دور کردم.
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حالم خوب نبود... تادن زیراصــ   عد از ایســ ـــار  بارون ب و اون همهفش
 .م تو جاه بودم و افتاده بود،سخت مریض شدعصبی

که ماهک دوباره  ذشــته بودگن زیاد ون ماجراااز ...نای تکون خوردن نداشــتم
 عنتی.یادش...ل انداختم به

سرما خوردگیا سم اون هم م کرده بودصله او بی حو کم طاقت ین  شنیدن ا ...
 .این ور با ماهک حرف بزنم باعث شد

 ا بغض به پهلو چرخیدم...ق ره اشکی از گوشه چشمم سرازیر شد..ب
نازی و حســاس شــده بودم...لعنت به من که با حرفهام اطرافیانم رو  قدر دلچ

 آخرش تنها تر از االنم میشم.هم می رنجونم...
 ..ببخشید ماهک..هی کشیدم و چشمهامو بستم.آ

ــد  ــت گرم می ش ــمهام داش ــته بود که چش که در اتاق باز نمیدونم چقدر گذش
 شد...

ــتم ــزما خوردگی هم تونس ا ه از پاهک:به به میبینم که واقعا داغونی..چون یه س
 درت بیاره.

 چرخیدم به عقب...چشمهام از دیدنم گرد شد...این کی اومد؟؟ تند
 گفتم:تو اینجا چکار میکنی؟

 اخ ق سر بزنم. بد دم به توئهاهک:اومم
ــ ــت لبه ی تخت س ــس ــرمندگی منم با ورم رفت پایین...ماهک اومد و نش  ش

 خودمو دادم عقب و نشستم.
هکگفتم:ناراحتی ا ب ما ـــت میگی  بارم تو درس بدم..این اولین  ...من خیلی 

 .میشه تیب.تو با دوستی با من فقط دلخوری نصنیست که دل گیرت میکنم..
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 زده به سرت!اهک:چیی؟...دیدی گفتم باز م
 بمو گزیدم:دارم جدی میگم.ل
هم،دیوونه...کم عزیزو نگران نکردی حاال نوبت منه که بهم  بس کن تواهک:م

 ثابت کنی خلی!؟
 ...پوزخند تلخی بهم زدم...چه دل خوشی داشت.خندید و
 فتم:ببخشید ماهک...اگه ناراحتت کردم..گ
 دارم.اهک نذاشت ادامه بدم:اونو بیخیال مهم نیست عادت م

باره  ز ا بگو ببینم،چرا اون ور بی خبر رفتی؟...وقتیخندید و ادامه داد:ولی دو
م پویان هم یک.ناراحت شـدم.. خیلی دمبرگشـتیم و جای خالیتون رو دی خرید

 مگرفته بود،ازش پرسیدم جریان چیه که فقط گفت که با...شوهرت...رفتی...من
 طاقت نیوردم و ساز برگشت رو زدم.

 م:سفرتونو خراب کردم نه؟تغم زده گف
 االن بی اهمیت ترین چیزه...نیکی؟ اهک:این حرفو نزن،اینم

 آروم گفتم:بله؟
 اهک:اتفاقی افتاده بود؟م
شدن ا این حرفم یهوب شم تکرار  سر تکتمام حرفهای آریان تو گو ون ...ک فه 

 دادم.
بل تویــیح نیســـت چون خودمم توش  قا یدونم... هک نم ما یدونم  گفتم:نم

 نیما خوبه؟...موندم...اص  بگذریم
 ..اهک فهمید که نمیخوام چیزی بگم برای همین دنبالم رو نگرفتم
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نگ م مادر و خواهرت حرف زدم..دلشــون برات ت با  به...راســتی  هک:خو ا
 ،میخوان بیان دیدنت.شده

 گفتم:ٍکی؟
 اهک:اینو دیگه نمیدونم.م

نار زدم و از روی خب بگو اال پتو رو ک ـــدم: ند ش خت بل گه ت ته ا یان...الب ن ب
 میتونن!

 اهک:ای بی تربیت تیکه ننداز...باشه زنگ میزنم.م
ستشویی...  نویان که خواب بود..برای همین مندیگه چیزی نگفتم و رفتم تو د

 و ماهک رفتیم پیم عزیز که مشغول پختن شام بود.
 ر حال صحبت بودیم که زنگ خونه رو زدن...د
 اهک:من باز میکنم.م
باهم راحت بودیم که  و اینجا برای به طرف در رفت...لبخندی زدم...اینقدر 

 تم.ماهک مثل خونه خودش بود...و من این صمیمیت رو خیلی دوست داش
اید روی اخ قم کار کنم!...نمیخواستم ماهک رو هم از دست بدم...من قب  ب

خیلی  اعصــابم اتفاقات اخیر ...آدم با صــبر و تحملی بودم ولی بااین ور نبودم
 متشنس شد.

به ب با تعجب  با دســتهای پر از فکر در اومدم و  تا اونم  ناهی مامان و آ ا ورود 
 رفتم.استقبالشون 

 رفتم. *لشونغ*سیدمشون اما تو ب*و*بن
 زشون که جدا شدم پرسیدم:چه خبره مامان؟..این همه میوه و....ا
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به م مان  ما مان: فت مریض احوالی یکم ا هک گ ما نت... خوراکی برات قربو
 .اوردم بخوری جون بگیری

 ؟میبینی چه هواتو دارهای گفتم که آنا با خنده زد بهم:« خدا نکنه»یر لب ز
ادم...راســـت میگفت...من خیلی بد چشــمکی زد که لبخندی تحویلم د و

 انه فکر میکردم.جنس
 امان همیشه به فکرم بود...آخه کدوم مادری هست که نگران بچه اش نباشه؟م
 دست و پاش بسته بود و نمیتونست بیاد طرفم.ادر من فقط بخاطر بابا م
 ه بی صدایی کشیدم و سرم رو انداختم پایین.آ
 .تو هالنشستیم  نار هم خوردیم و بعداهار رو کن
 امان:اویاعت خوبه مامانم؟م
 گاهم کردم:بد نیست.ن
شتم چیزی بگم...ق ساده ای بود...البته صد ندا چون نه قابل گفتن بود،نه چیز 

 !نبود آسونباورش هم 
شتی خبرم کن...م ستم امان:دخترم هر وقت کمکی چیزی نیاز دا هرکاری از د

 بر بیاد انجام میدم.
 ه داد:من خیلی نگرانم.محزون ادام و
 فتم:نگران چی مامان؟گ
 نیکی؟ یامان:نگران تو..پسرت...آینده...تو میخوای چکار کنم
 نمیفهمیدم چی میگه.پیشونیم... ت رویخمی از روی سوال نشسا
 امان:میخوای با زندگیت چکار کنی؟...میخوای برگردی...پیشم؟م
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 ..!دوهزاریم افتادهو ی
 بهوت گفتم:مامان!م
م...این اما نگران پسرتیدونم ت بینتون نمببین دخترم..من چیزی از اتفاقاامان:م

!..و تو هنوز هیچ کاری نکردی،نباید بذاری دیر بشه..اگه بچه شناسنامه میخواد
 میخوای ببخشیم و برگردی پیشم....

بده و وســط حرفم بلند گفتم:مامان نمیدونم..من خودم از ن ذاشــتم ادامه 
 ؟گیمم سر در نمیارم اونوقت شما چه جوابی از من میخوایزند

 م.تو اتاق و درو کوبید از جام بلند شدم و زیر نگاه عزیز و آناهیتا دویدم عصبی
م باید چکار ســتنمیدونز حرص و عصــبانیت گر گرفته بودم...من خودمم ا

 !؟..سوال موندهکنم...اونوقت مامان جواب سوالی رو میخواد که برای خودمم 
*** 

 ک هفته بعدی
 خارج شدم..م ب  کیفم رو روی شونه ام محکم کردم و از

 به قدم زدن.و پیاده رو به مقصد خونه شروع کردم ت
شته بودی ضیم گذ شته  ه هفته از مری شده بود...برای همین هم برگ و حالم بهتر 

 بودم سرکار..
 همچنین یه هفته هم به بی خبری گذشته بود... و

حالم...بی خبر از تصــمیمم...بی خ یان...بی خبر از  بر از بی خبر از آر
 .اتفاقاتی که دورش رو گرفته

 ده...دلم براش تنگ شــبگم...به قلبمم همین وره خودم که نمیتونســتم دروغ ب
 بود!
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کهی ته بود  به  ه هف ته  یه هف یدا دلتنگم بودم...تو این  ـــد یده بودمم و ش ند
 حرفهاش فکر کردم.

ستگیف صبح مم خوابکر کردم و فکر کردم که هرشبم از خ م می برد و فردا 
 های متفاوتی از خواب بیدار میشدم. *و*سببا کا

ید ن یدونم...شـــا یدادمم به دلم حق م یدادم... ید بهم حق م ...که بخاطر با
 منو پشت سرش جا گذاشت و رفت!؟خودم 

غه بزرگه...ی یه درو مه چیز  که ه نه...این یان همونکه آا  که تصــور  ر یه  چیز
 میکردم!؟

یانت به قول پو ید داشــتم.... یدونم چی رد له ای ام...نم چه مرح یدونم تو  ،نم
 .بگیرمدرسته چی غلط و چه تصمیمی باید 

 از بابت اون هم متاسی بودم..دیگه هیچ خبری ازش نشد...فتم پویان....گ
 شکست..!سر خوبی بود،ولی فکر میکنم دلم پ

یان هم نمیومد،من بهم جواب رد میدادم ته در اون اون روز حتی اگه آر ...الب
 صورت شاید محترمانه..

ای...امیدوارم ون من حسی بهم نداشتم...نه شناختی بهم داشتم نه ع قه چ
 با اونی که الیقشه خوشبخت بشه. ه وم رو پیدا کنبتونه راه درست زندگی

 نه راه رفت داشتم و نه راه برگشت...ه مثل من که ن
 بلند شد. م که صدای زنگ گوشیمک فه از افکارم سرمو تکون داد

صفحه اش نگاهی انداختمب بروم از تعجب باال رفت...آیگل بود...بعد ازه   ...ا 
 چند وقت!
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 واب دادم:بله؟ج
 یگل:نیکییی؟آ
 ..چم شده!؟.لند و گریونم قلبم از تپم ایستاد!با صدای ب

 ؟چرا گریه میکنیفتم:آیگل؟...چته؟..گ
 یگل:نیکییی بیچاره شدیم..آ
 سرجام خشک شدم..!بلند گریه کرد... و

 چی شده آیگل؟با نگرانی گفتم:
 یگل با هق هق گفت:نیکی..آریان!آ
 نه...خدایا...حس کردم دیگه نیومد... فسم رفت ون
 ؟م:حرف بزن آیگل...آریان چم شدههو بلند گفتی
یاره...نیکی آ تا ب یی ســر خودش ب تا... فت  فت نیکی...ر یان ر گل:آر ی

 مامان...مامان داره دق میکنه...
بده...همه بدنم تند و تند نبض میزد...حس میکردم نداد که ادامه  ریه امانمگ

 .قلبم تو دهنمه.
 یعنی چی که ب یی سر خودش بیاره؟...مگه چی شده؟ا بهت گفتم:ب
 یادوقت م دیرکه شـب هم ،تند گفت:یه هفته اس که داغونه...صـبح میرهیگل آ

نه تاقم حبس میک هاش حرف .خودش رو تو ا با تا  با داد ردمون  میزنیم..
ــراه انداخت،د...داد و بی داد هم همین کارو کر االن..میکنه. ــکوندش ــه ش  یش

 ..و...
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ضم تد صبانی رکید:گفت میرم تا خودم رو راحت کنموباره بغ  تو بعد هم با ع
ــر خودش بیاره زد بیرون...نیکی توروخدا یه کاری ب از خونه کن...اگه ب یی س

 چکار کنیم؟ ما
 از کجا پیداش کنم آخه؟من ..:من؟ا صدای لرزونی گفتمب
 نمیرسه. تهنم من...من نمیدونم...هیچ جایی به:با من من گفت یگلآ
 .فع ..ا هراس گفتم:با..باشه..تو نگران نباش..من اال میرم دنبالم میگردمب
 یگل:اگه چیزی شد خبر بده،خدافظ.آ

یا این دیگه  ستر ق   کردم...از نفس نفس میزدم...همه بدنم میلرزید...خدا
 چه خبری بود..

ه ه؟...اگاال من باید چکار کنم؟...کجا دنبالم بگردم؟...اگه چیزیم بشـــح
 ب یی سر خودش بیاره؟

خدا ب خدا  ـــدم.... فه میش خت...داشــتم خ ندا نگ ا به گلوم چ غض محکم 
 خدا...کمکم کن...کمک...

 ..!تو تهنم زده شد هو یه جرقهی
 "کنار ریل ق ار نشسته بودیم...

 ریان:سکوتم رو حس میکنی؟آ
 :آره.گفتم

ــنگینی دارهریان:آ ــکوت س ــه یه حس دلهره با  میادهم که  وقتیولی  س رد میش
 خودش میاره.

 یچی نگفتم..ه
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 ...درد کشیده؟؟حسی داشتهریان:بنظر مهران چه آ
 ...بازم هیچی نگفتم

ستم جون  میدونیمن که میگم نه،چون یهویی بود...ریان:آ اگه منم یه روز خوا
 تا... خودم رو بگیرم،یهو میام جلوی ق ار

 زوش که خنده تلخی تحویلم داد.."ذاشتم ادامه بده و محکم کوبیدم به بان
 یهو سر جام خشک شدم!...خودشه...آره همینه!

ــی رو از ت ــری  دویدم طرف خیابون و گوش تو کیفم در اوردم و علل نکردم و س
 شماره خونه رو گرفتم.

 زیز:بله؟ع
 .،س معزیزالو فتم:گ
 ؟جانم...دخترم س معه زیز:ع
خبر بدم که نگران نباشی..ممکنه  عزیز زنگ زدمستی تکون دادم برای ماشین:د

 دیر بیام.
 زیز:خیر باشه؟ع
رش رو نمیدونم عزیز ولی نگران نشو..ناهارتون رو ن شستم تو تاکسی:خیر و ش 

 و حواستم به نویان باشه.بخورید شما 
 زیز:باشه دخترم خیالت راحت باشه..برو بس مت.ع
 رو گفتم.مقصد تم...ق   کردم و رو به راننده ند خداحافظی گرفت
 کندن ناخونم...ا استرس شروع کردم به ب

های صــمیمی آریان فوت که باهم بودیم یکی از دوســت ،وقتیاوایل ازدواجمون
 البته با یه مرگ بد.کرد...
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 جون خودش رو از دست داد. بخاطره یه حواس پرتی..بهم.ق ار زده بود 
م ه خیلی نگرانریان خیلی ناراحت شــد...تا چند هفته گرفته بود...یه روز کآ

 گه کجاست تا برم پیشم.بهم زنگ زدم و با اصرار بهم گفتم ب بودم
 ...اونجا عین آدمهایی کهقتی که رفتم و کنار ریل ق ار دیدمم قلبم ترســیدو

 انگار تو این دنیا نیستن باهام حرف زد.
 .این راهواگه مرگم به دســت خودش باشــه.. درد و دل کرد و در آخرم گفت

 انتخاب میکنه.
شنیدمو شم عذابم قتی این حرفو از زبونم  شد...حتی حرف سیخ  ،موهای تنم 

 میداد.
.ولی االن که به میدونم چرا اینو گفت...این کار خیلی درد و ترس داشـــت..ن

 اینجا رسیدیم،به یاد حرف اون زمانم افتادم.
چی ،هی...نه نهبا بغض و ک فگی ســرم رو تکون دادم تا فکرش از ســرم بپره

یان...صـــبر کن  یدم...صـــبر کن آر باره از دســـتم نم نمیشـــه...من دو
 عشقم،خواهم میکنم.

 .اننده:رسیدیم خانمر
ا صداش به خودم اومدم...نزدیک ایستگاه ق ار ایستاده بود...پولم رو دادم و ب

 از ماشین پریدم پایین.
 .شدم ا ردگاه و با عجله از بین مسافرهویدم طرف ایستد

ید من باولی بی حواس از کنارشــون میگذشــتم.. چند نفر تنه زدمنمیدونم به 
 اینجا رو رد میکردم.
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یابون ب ه نفس نفس افتاده بودم...ایســتگاه رو که رد کردم،حاال رســیده بودم بهب
 .خشک با آفتاب تیز ظهرانه

خودت حفظم کن...نذار کاری کنه...کمک کن بهم به دادم برس...خدایا 
 برسم.

دور ریل ق ار  نگاهم رو روید دوباره شروع کردم به دویدن...فسم که جا اومن
 ..میدادم

ــه به تنم و خم به قلب و  هر ــداش رعش ــد که ص از گاهی هم یه ق ار رد میش
 .خت...ترس رو به جونم می انداختروحم می اندا
با آریان نشسته بودیم و حرف  دم رو رسوندم به اون محلی که قب دوان دوان خو

 زده بودیم.
 مان  دیدم شد. تندی پریدم روی سکو که همین لحظه یه ق ار رد شد و

 دیگه چیزی تا جون دادنمو دستمو گذاشتم روی سرم... ا بغض لبم رو گزیدمب
 حتی نمیدونم چ ور خودم رو به اینجا رسوندم!؟نمونده بود!...

آب دهنم رو قورت دادم و به رو االخره ق ار رفت و کم کم صداش دور شد...ب
 ه روم زل زدم که...ب
چشــمهامو ریز کردم و با دقت نگاهم ...تیپ مشــکی ..یه مرد باه نفرو دیدم!ی

 کردم.
 مدید موهای بهم ریخته اش رو لیم وپشــتم به من بود و صــورتم رو نمیدید

 ...ناخوداگاه اشکم روی گونه ام جاری شد..و...
خدای من...هیکلم ناختمم......از هیکلآه  جا خودش بودم شـــ ...این

 بود. درستبود...پس همه چیز 
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 ...معلوم بود حواسمبود ایستاده که ق ار می اومدرو به مسیری دست به کمر 
 نگاهم محو بود.تو این دنیا نیست...چون اینجا نیست،

شو  خدآ شت خود ...و میکوبیدسینه ام به در و دیوار  ایا...قلبم با دیوونگی دا
 همه اش هم بخاطر اون بود.

نه لعنتی عاشقم بودم...اونو میخواستمن...م  .این م 
 .بگیرهدلیل نفس کشیدنم رو ازم  اگه بخواد هلعنت به هرچی تردید

 خراب بشــه...باید برش همه چیز یه بار دیگهیگه طاقت نیوردم...نباید بذارم د
 .گردونم

اون هرچی که بود...یا هرچی که شده برای خودم نگهم میداشتم...حاال باید 
 .بود

 ـان!!!لند و لرزون صداش زدم:آریـب
انگار ی که یدم...حرکت دســتهاش رو دیدم که آروم اومدن پایین...یه جورد

 باورش نشه صدای منو شنیده.
 آریان...برنمیگردی نگام کنی؟وباره گفتم:د
سرجاشی شد. هو  شک  شدخ شت  ستهاش م س..د رش آروم چرخید طرفم ...

 و...منو دید.
 ریخت...همه چیز داشت تکرار میشد.بخند لرزونی زدم و اشکم ل

فرار کردم...ولی مدن بهم زد،اما من اون لحظه رفی رو زدم که خودش موق  اوح
 اون برگشت...نگاهم کرد.

 ب باز کردم:داری چیکار میکنی؟...چرا اینجایی؟ل
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 .با نگاه نا باورش زل زده بود بهممتعجب بود... ریانآ
 و اینجا چکار میکنی؟.ت..وریان:اینو من میخوام بپرسم...تآ

 تو. نگی به مانتوم زدم و با تردید گفتم:من...من اومدم دنبالچ
 .دنبال من؟...برای چی؟.ریان:چی؟.آ
 .فتم:که کار احمقانه ای نکنیگ
؟...مپ  منون بابت نگرانیت،اما نیازی نیست.وزخندی زد:جدا 

 گفتم:فکر نمیکردم اینقدر یعیی باشی.
 از نگاهم ترسیدم.اما زود پشیمون شدم...چون 

 ..یعیی؟...آره،آره تو درست میگی.ریان:چی؟.آ
 ..!روح از تنم جدا شدبا صدای عربده اش 

 ..چون بریــدم!!یعیـــفم!!ریان:آررررهههه من آ
 .نفس نفس میزد ...از عصبانیتخشک شده تو جام چشمهامو باز کردم

 حس میکردم.صورتم قرمز شده بود...پریشون بود...با همه ی وجودم اینو 
.حاال وســط ریل ق ار ایســتاده ،با دو قدم بلند اومد جلوتر..ا نگاهم رو دیدت

 بود.
...چون چون زندگیم رو هواس....از این اویاع خستم..آریان:چون خسته ام..

 ندارم. زنده بودندلیلی برای 
 باید اینجا باشم!؟ستهاشو باز کرد:پس برای چی د
 تو میخوای بدترش کنی.نمیشه... ب دهنم رو قورت دادم:اینا دلیلآ
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...نیازی نیست خودتو آریان بی رمق روش رو ازم گرفت:گوشم از این حرفا پره
پس با این کار هم تو راحت میشــی هم ...از من متنفری که وخســته کنی...ت

ر اونا خ ص میشم.  خودم از ش 
و رآریان محکم و مغرور  میشد که دارمشکهام گلوله گلوله میریخت...باورم نا

 نکنه.رو  کاریمجاب میکنم که همچین 
یدماز ترس م ید میلرز یاد؟...من ثل ب تاه ب که کو یا چی بهم بگم  خدا ...

 میترسم،میترسم از اینکه از دستم بدم.
چپ...قلبم از تپم ایستاد  یه صدا باعث شد سرم بچرخه سمتمین لحظه ه

 و بدنم سست شد..!
 و آریان...هنوز سرجاش ایستاده بود. می اومد  ار بود...ق ار داشتق

 .آریان ل فا برو عقب،حرف میزنیم..ول کرده گفتم:آریان.ه
ند آروم و غمگینی زد:آ یان لبخ هات حرف ر ثل مریض  با منم داری م

 .از نظرت من دیوونه ام!؟.میزنی،دقت کردی!؟.
 .دیوونگیه که این کارته رمو تکون دادم:نه نه،ولیس

 رو ازم گرفت:برو نیکیتا. آریان نگاهم
فاصــله اش خیلی زیاد هم ..ه ق ار نگاه کردم...داشــت میومد طرف آریان.ب

 نبود.
شه...ا هو جیغی ...داری ویی آریان!؟...همون آریان محکم!؟ین تزدم:باورم نمی

و ؟...تی نشون میدیچرا یع....از چی؟.شی کنار؟.با این کارت خودتو میٍک 
 ؟یشناختمهمون آریانی هستی که من م
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ستمریان آ ست میگی،این من نی .چون ..با نگاه محوی به ق اره تو راه گفت:در
نابود ،مینمیتونی ببخش د...درست وقتی که گفتینوبعد از تو هیچی ازم باقی نم

 .شدم
 ...فقط برو عقب.ا گریه گفتم:باشه باشه،پسم میگیرمب
 اد زدم:برو کنار!!...خواهم میکنم.د
 ...آریان با بهت نگاهم کرد.به هق هق افتادم و

 .چرا؟..تو.گریه میکنی؟... ...داریآریان:داری
صله ای نمونده  شده بود...دیگه فا شده بود،چون نزدیکتر  شتر  صدای ق ار بی

 بود.
 ...آره؟..درست فهمیدم؟.؟.:تو نمیخوای من.با شوق گفت ریانآ
 ...که«بدمآره درست فهمیدی،من نمیخوام از دستت »هن باز کردم که بگمد

 ترمز گرفتنم بود حواسم رو پرت کرد.. یهو ق ار با صدای تیزی که بخاطر
 ...!د شد،رینکه بتونم حتی نفس بکشمقبل از او  بودرسیده آریان  به

ــده بودهیچی نفهمیدم ــک ش ــده،خش ــمهای گرد ش چند لحظه که !!.....چش
 وبا دســتهام گرفتم  ســرمو و بســتمچشــمهام کاری که کردمفقط تنها گذشــت 
 !ته دل زدمجیغی از 

 ....مثل سوهان روح بودصدای ق ار تو گوشم بود
 حال رفتن بود...چشم باز کردم و مبهوت نگاهم کردم...هنوز در 

سنگینی تو یک لحظه  سرم و  شونه هام حس کردمرو روی  وزن خیلی  دنیا تو 
 !خراب شد..

 ه!!ـ:نــــه!!..نــــه!!..نـــجیغ زدمتند و تند 
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 د.گم ش ناقوس مرگ بود مثل که برای من ی بلند ق ارداجیغ هام تو صدای ص
نه نه زمین...پاهام ســســت شــد و با زانو خوردم جونی تو تنم حس نمیکردم...

 .امکان نداره...فکرشم نکن نیکی
 نکن....اون چیزیم...چیزیم...کر هم ..ف....تصور نکنون چیزیم نشدها
 ..زدم زیر گریه بلند رتم درهم شد ووهو صی
 ااااااننن!!!ــا لرزش جیغ زدم:آریب

 نرسید!"،ولی کسی برای کمک یادم به عرش خدا رسید"فر
 زار زدم..

 جه زدم..ی
 ..زدم هق

 لرزیدم..
 ...و س بریدمفن

 ..خوابید صدای ق ار
 آزار دهنده....یه سکوت مرگ بار... یسکوتسکوت سنگینی طنین انداخت...

 !؟تیباال...آخه...آخه با چه جرا نا نداشتم سرم رو ببرم
..کاری کن این تونم جای خالیم رو....آه خدا....خداااا خدااا خدااا.می  ورچ

 س باشه.*و*یه کاب
 شونم بده که من اشتباه میکنم..ن

 شمهام آتیم بود.چم ریخت...پلک زدم و اشک
 سرم رو دادم باال که...وم آرم و قورت داد به زور آب دهنم رو
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 ...!حس کردم قلبم از تپم تندش مت شی شد
 گشت و نفس بلندی از ترس کشیدم..!به کالبدم بر روح

 ...!خشک شدم تو جام چیزی که دیدم از
...به چیزی که مشــکوی!هم خوشــحال،هم ،س باهم...هم بهت زدهند تا حچ

 دیدم شک کردم.
ــنگاهبدون اینکه  ــدم... ری م رو از رو به روم بگیرم س ند تاز روی زمین بلند ش

 تند پلک زدم تا دیدم وایح بشه...
 خوشحالی. غم...بلکه از اما این بار نه از...!گریه زدم زیر ناگهانی دوباره

 !....خو...خودشه!...خودش بود.نبود اشتباه این...خدایا...نهنه 
 کرد.نگاهم می یلبخند کمرنگ ولی مهربون با رو به روم ایستاده و ین آریانه کها

شدت  ستهام دهنم رو گرفتم و با  شتم بال در ...گریه کردمبا د شحالی دا از خو
 اوردم. می

 داره تو بدنم جریان پیدا میکنه. تازه خونس کردم ح
 ....شکرت که چیزیم نشدوای خدایا...خدایا شکرت

مل د گه تح یدم چ ور ازنکردمی یدم  روی ...نفهم پایین و دو یدم  ســکو پر
 طرفم...

ودمو من.......خریان مبهوت در کنار لبخندش،دســتهاش رو برام باز کرد و آ
 .آغوشمپرت کردم تو 

 محکم کمرم رو گرفت..نم و اون رمو فرو کردم تو گردس
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یه  گر میکردگفتمبا  کار داشـــتی  نه ی؟...میخوا:چی  منو دیوو ســـتی 
نه... خدا  گه اکنی؟...تورو هام کاروین دی منو  ...این وراین ور.نکن.. با

 .ب یی سرت بیاد.تو تو...اگه .اگه نترسون..
بدم...ه مه  نداد ادا جازه  یان ســرش رو فرو کردق هقم ا هام و نفس  آر تو مو

 عمیقی کشید...
 .تو.. مگهریان:چرا؟...چرا ناراحتی؟...آ

 دادم عقب و با نگاه خیسم زل زدم بهم.. ودموتند خ
 .اگه چیزیت بشــه.ســت دارم لعنتی...دوســتت دارم.چون دوا بغض گفتم:ب

 میمیرم.
 براش این حرفم باورانگار ...دور داد ریان با نا باوری نگاهم رو تو صــورتمآ

 سخت بود.
ــمهای گیر و ــم...نگاهم محو چش اش بود که من حس کردم که چقدر دلتنگش

 .!گیر انداخت. ام روصورتم و....ل*ب*هتو  شدخم  نفهمیدم چی شد و آریان
سر خورد...س شمم  شه چ شکی از گو آریان با حرارت رم رو دادم باال و ق ره ا

 سیدم و کمرم رو تو دستهاش گرفته بود.*و*می ب
ــورتم رو د ــرش رو برد عقب و بعدش...ص ــتهامو انداختم دور گردنم که س س

 سه کرد.*و*غرق ب
یا اینجا بود...برای من بود....و من بعد مه ی آرامه از مدتها این آرامم م دن

 رو حس کردم.
 .خانوممزیزم،ریان:عآ
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تنگ شــده  در دلم برای این کلمات از زبونم...چقزدم چشــم بســتم و لبخند
 بود..

 .قی گرفتم و گفتم:دیگه هیچوقت این کارو نکنعمی فسن
 .مرامم چشم بستبا عشق و آ من و یشونیم رو چسبوند به پیشونیمپ
ی تویی که میتون این قطاما اینو بدون...فکردم...میدونم همیشــه اتیتت :ریانآ

 نجات بدی.عذابی از هر منو 
*** 

دسـت تو دسـت هم،لبخند به لب  رد کهرو باز ک ونمکریان در خونه ی مشـترآ
 شدیم.وارد 

ست... سالن نگجلو رفتم و آریان درو ب ست دور اهم رو تو  گردوندم که دو تا د
 .منشینصدای دل...از اون و بعد کمرم حلقه شد

 .ریان:به خونه خودت خوش اومدیآ
 گذاشت...با لبخند سرم رو انداختم پایین.هاش رو روی گردنم *ب*و ل
 .برگشته بودیم به خونه اون اتفاق ر از نیم ساعت بود که بعد ازکمت

یان:آ ـــده بود،ر نگ ش مدتدلم خیلی برات ت مه این  با  ولی ه مجبور بودم 
 خشمت کنار بیام تا عشقت.

یدم وآروم  ند نداشــتم خ ـــت  به اون  چیزی نگفتم...دوس حرف  موق راج  
 آرامم االنم رو حفظ کنم. مبزنم...میخواست

 زش جدا شدم:میبینم که زیادم به خونه ام نرسیدی!ا
 ریان مردونه خندید و با دستهاش صورتم رو قاب گرفت..آ
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یان:آ ها هم ر نداشــتم...این نفســ له ی هیچی رو  بدون تو من حوصــ چون 
 میرفتن و می اومدن. خودشون

ــت روی لبم ــس ــقانه  و فکر کردم که دوباره لبخند نش چقدر دلم برای این عاش
 .های خاصم تنگ شده بود

 .بلرزونه.رو دلم  اتی که به زبون می اوردخوب بلد بود با کلم
م درســت کنی جلو و زل زدم به چشــمهاش:یه چیز ه قدم رفتمدلبری تاتیم یا ب

 ؟بخوریم
 ون بینیم رو مالید به بینیم:اوهوم!شی  ریانآ
 هاتو عوض کن.لباس ا دستم هولم دادم:پس بروب
 دور شد. کرد و بی حرف ازم ریان موهام رو نوازشآ
ه این خون.نگاه کردم...باید نو نوارش کنم.. خونهســت به کمر ایســتادم و به د

 ببینه. به خودش روشنایی باید دوباره
 آریان خان تنبل...آشپزخونه هم که کثیفه که!به به رفتم تو آشپزخونه...

ــ ــتین باال زدم...فایده نداره که. ونه ای باال انداختمش ــت و آس ..همه ی اینا دس
 ه.خودمو می ب*و*س

 ریان:چی مبهوتت کرده خانومه خونه؟آ
 رگشتم طرفم...چه زود برگشت!ب

 !آقای خونهفتم:شاهکار شما گ
 دستم. ارچه ای از روی یخچال برداشتم و دادمپ
 درست کنم.فتم:بگیر ببینم...تو دستمال کشی کن منم یه چیزی گ
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 ریان:عه کار سخت که مال من شد.آ
.این ســخت تره یا دســتمال .بپزم ها!.میخوام غذا  شــمهامو گرد کردم:منچ

 کشی؟
 من تنبلم ها. یه وقت فکر نکنیریان:هردوش...ولی میگما آ

 ز اینم میشه فکر کرد؟نه توروخدا...مگه غیر اشمهامو ریز کردم:چ
.فکر کردی این همه مدت .من از پس همه چیز برمیام....؟ریان:آره پس چیآ

 چ ور شکمم رو سیر کردم؟
 شکروی لبم خ ،لبخندمن که تا االن داشتم با شی نت باهاش کل کل میکردم

 ...ناخوداگاه بازم به گذشته اشاره شد.شد
شدآ ساکت زل زد بهم که..ریان متوجه حالم  شت  . نگاهم رو ازش گرفتم و پ

 سینک ایستادم.
 دوباره حالم گرفته شده بود.ی درست کردم و مشغول شستن ظرفها شدم...ک

رو حس  لحظات خوش چقدر کوتاهن!...تو این فکر بودم که گرمای تن آریان
 لم کرده بود.*غ*کردم...از پشت ب

سرمون رو هم بیاآ صت باید پ ی نه و..تو خریم پیم خودمون.ریان:تو اولین فر
 مثل یه خونواده. مون،درستخود

 ا لبخند سرم رو براش تکون دادم..ب
 تنگ شده...اص  نتونستم خوب ببینمم.. م براش خیلیآریان:دل

 ها بانو! بود لقلکم داد:همه اش هم بخاطر عصبانیت شماق
 غم غم خندیدم..و  که چسبید به شونه ی آریان یهو سرم رو دادم عقب

 اینکه خیلی خوشت اومده ها.ریان:مثل آ
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ا خنده دســتهامو شــســتم و بعد چرخیدم طرفم...دســتهامو انداختم دور ب
 و با ناز زل زدم به چشمهاش.. گردنم

 !آره خیلی...اص  حقت بودفتم:گ
نامه اش اقدام ریان با لبخند کمرم رو نوازش داد:باید خیلی زود برای شــناســآ

 کنم.
 گاهم رو دادم پایین:اوهوم.ن
 ریان:ولی بگو ببینم...چرا نویان؟آ
ته ریشــم:اومم،نمیدونم...خوشــم از این اســم نگشــتمو کشــیدم روی ا

 ر این...بخاط ماومد...شاید
 ونه هامو تکون دادم:آریان...نویان.ش
 خندیدم که کمرم رو فشرد و سرش رو اورد جلو... و
 ریان:پس یعنی تو اون لحظه ها هم به یادم بودی..آره؟آ
 گرفتم و نگاهم رو قفل نگاهم کردم.. فس عمیقین

 لب زدم:شاید...
 ریان:اگه بدونی چقدر دلم برای این دلبری هات تنگ شده!آ
 ..!یز خندیدم که یهو دست انداخت زیر پاهام و بلندم کردر
 تعجب داد زدم:ناهار!م
 ریان قهقه زد:نمیخوام.آ
 .نشونده طرف مبلها رفت...خودش نشست و منو بدون فاصله کنار خودش ب
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یچی نگفتم...چون خودمم بهم نیاز داشــتم...اینکه دل بی تاب و قرارم رو ه
 تسلی بدم.

 چپ به مبل تکیه دادم. خودم رو چرخوندم طرفم و از پهلویس...سری  پ
 ستم رو گذاشتم رو پشتیه مبل و زل زدم بهم..د
به همه جام نگاه میکرد به غیر از ...موهامتو  تشــو فرو کرده بوددســ ریان همآ

 .صورتم
ــت  جزء جزء بدنم با حض میکرد... با دقت و ظرافت نگاهمبعد مدت ها داش

 رو تو چشمهاش زخیره میکرد!
 هو گفتم:آریان!؟ی

 جواب شنیدم:جاٍن آریان؟
شدم...خنکای خوبی تو وجودم پیچید...غ  صدایی کهبا خنده ی بی رق لذت 
 .ریایتم بود سرم رو دادم پایین از
 ریان:بگو جونم.آ
لی مثل وناراحت میشه یا نه... یخواستم بگم...ولی تردید داشتم...نمیدونستمم

 جونم افتاده بود. خوره به
 ..از جوابم میترسم..برام سوال شده ولی زمزمه کردم:

ران هم بابتم نگنترس عزیزم...و با آرامم گفت: ریان پیشونیم رو ب*و*سیدآ
 تا آرومت کنم.نباش،بپرس 

یدت ب هد ند خ ف ت با یه  که  خب...تو گفتی  گاه کردم: هاش ن ه چشــم
 ..پس یعنی....کردن

 مکث کردم:یعنی تو هم...خ فکاری؟
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 که باعث شد آریان بخنده... ینو با صدای آروم و لحن مظلومی گفتما
 مشغول کرده؟...خب،تو چی فکر میکنی؟ ریان:ای خدا،این تهنتوآ

ر د باشــی پس میتونی جوابتو بگیری ولی دی گفتم:اگه منو خوب شــناختهج
 حال حاظر من فقط میترسم.

 ریان:برای چی؟آ
 بعد هم برای خودم.و ..فتم:اول از همه برای نویان...بعد تو.گ
 .جای نگرانی نیست کهریان لبخند دلگرم کننده ای زد:پس بذار بگم آ
مه داد:ب جدی تری ادا تا من نمیخوام تو رو وارد این ما لحن  ئببین نیکی ل ســـا

 .نمیذارم اتفاق بدی بیوفته...پیشتمهمیشه  منبدون که  کنم،اما
 .یعنی سعی ام رو میکنمکرد: گران نگاهم کردم که ایافهن

با حرفم دلم هری ریخت...یعنی چی که ســعی اش نگاهم تغییر نکرد،بلکه 
 رو میکنه؟

یان انگار آ دســتهاش گرفت و خیره ی  ...چون صــورتم رو تومتوجه شـــدر
 چشمهام شد.

 ریان:من آدم بده نیستم نیکیتا!آ
م احتی دســتهامو گذاشــتقلبم آتیم گرفت...با نارز لحنم دلم کباب شــد!...ا

 روی دستهاش.
 هم قربانی هستی.زمزمه کردم:فهمیدم که تو

ــرش رو کس کرد و باز نگاهم کرد کهآ از این بحثی که بینمون افتاده بود  ریان س
 پشیمون شدم.
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کردم:م عوض  حرف رو  یر  لی ســـ ی که خ چی شـــد  نم... ی ب ب گو  ب خب 
 ؟...یعنی چ ور...!؟اومدی

بده...آروم  باید تویــیح  ندادم ولی آریان خودش فهمید که هنوز  دیگه ادامه 
 لم و سرش رو گذاشت روی سرم.*غ*تو بکشیدم 

 ریان:یه جورایی فرار کردم!آ
 یس گفتم:هان!؟گ

 اومدم. کارها و شرکت سرکشی بهخب...به بهونه ی ندید:خ
 فتم:ولی آخه نمیبیننت!؟گ
 که... جریان بشیریان با تحکم گفت:نیکیتا!..گفتم که نمیخوام قاطی این آ

شه،دیگه نمیگم...هرچی که الزمه بگو.ع م ..فقط بگو...میخواجول گفتم:عه با
حالی داشــتی بدونم تو این چه  کار میکردی؟..چون من اینجا مدت  چه  ؟..

 ..خودمو با این سوال ها کشتم!...چون فکر میکردم.
 پرید وسط حرفم:میدونم میدونم...ل فا نگو،چون حتی از حرفم هم متنفرم.

شمهام:ز هت ب نیکیتا من حتی اون موق  هم که باهم زندگی میکردیمل زد تو چ
.من ....بازم میگمذب کرد.منو به خودش جهستی که  کسیمیگفتم که تو تنها 

لب تو رو نمیشــکنم قت اون ور ق خاطر ...هرکاری هیچو که میکنم،فقط ب
 اور کن.خودته...این رو ب

م ه قلبم رو آروم کرد،م مئنآریان با همین چند جملیگه جای حرف نموند...د
 رد و به راحتی اعتمادم رو خرید.ک

 میکنم. :باورشمهامو بستمچ
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ــد روم... ــت روی *و*چون بعد از اون بحس کردم که خم ش ــس ــه اش نش س
 چشمهام.

 :گفتی میخوای بدونی چه حالی داشتم؟...میخوای حسمو بدونی؟ریانآ
 ..فسم رو داد بیرونچشم باز کردم و نگاهم کردم...ن

 .دلتنگی...فقط و..من تو دوریه تو...فقط تو یه چیز خ صــه میشــد :حالریانآ
متون هدرمیون نبود،میگفتم به دری... ای توفقط همین...اگه مجبور نبودم،اگه پ

 برید به جهنم ولی...
بازم برگردم ســـ ماجرا  مه  عد از این ه گه ب ری تکون داد:دیوونگی بود ا

ستمچون من..طرفت؟...نمیدونم ولی  چون حقت بود که حقیقت ...تمیخوا
بدونی..چون  باورم کنیرو  که  بدی الزم بود برای این به حرفام گوش   تعل و 

 تو بی وفایی رو بهت بگم.اون به قول 
پاش:و گفتم...بی اجازه...بی فکر گفتم اماز باعث شـــد تو دلت برام  د روی 

 بسوزه و دوباره نگاهت رو بهم هدیه بدی.
 ی تاب دستمو گذاشتم روی گونه اش:اینو نگو.ب
 سرش رو چرخوند طرفم...با چشمهای غمگینم نگاهم کرد..ریان آ
 پیما گذاشتم پایین پشیمونای که پامو از هواولی درست لحظه ریان:من رفتم،آ

گفتم کاش از اول وارد  شــدم...بابت همه چیز...حتی عین احمق ها با خودم
 زندگیت نمیشدم که حاال این کار برام اینقدر سخت باشه.

شتم...میدونی،دوریه ماوزخندی زد:حاال انگار که پ  از آینده و اتفاقاتم خبر دا
 شد با...بارداریه تو! سفانه و از شانس بد من مصادففقط ده ماه بود...که متا
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 با بهت گفتم:تو خبر داشتی؟
 د سر تکون داد..تنریان با خنده بغض الودی تند آ
یان:آ هزاران ســـال ر ندازه ی  به ا ظه اش  ح ل هر  من  برای  ماه  یک  هر 

شقه یا دلتنگه  شاید فکر کنی این یه حرف رایجه..ولی اونی که عا شت... میگذ
 این حس حقیقت داره.. میفهمه که

 .خند زدم:میفهممتتق ش برای اثبات حرفم لببه 
عذاب... عذاب بود، یان: بار بودآر نه که  یه اج یام ولی  هاشــون راه ب با

ساکت تر از آریانه قبل از حقیقی!...جلوی اونها فیلم بازی میکردم... تنها تر و 
 به تو فکر میکردم...به پدرم. آشنایی با تو شده بودم ولی...تو خلوت خودم

شــغل پدرم رو دیده بودم ولی هنوز باورش برام ســخت بااینکه با چشــمهام 
وقت یه بار با  وزها پر از دلتنگی میگذشــت و من با هزار دردســر چندر...بود

 آیگل حرف میزدم.
که  ته بودم  گه،بهم گف مان هم ن ما به  عد از رفتنم حتی  فت ب گل میگ چون آی
ص  خوب شه... حالم ا شتر از این اتیت ب ستم بی ست...نمیخوا و از حالتنی

مه دور از ه کردی وبا همه ق   رو آیگل می پرسیدم،بهم گفته بود که ارتباطت 
 شدی و پدرت...

 م...آریان سری تکون داد و ادامه داد... فه ساکت شد...لبخند نیم بندی زدک
 ..تنهاییتقصــیر من بود. .اینا همهز خودم متنفر شــدم..وقتی فهمیدم اریان:آ

ناســزا  وخودم بخاطر من بود...خدا میدونه چقدر،پدرت تو،بد رفتاری های
 گفتم و به در و دیوار کوبوندم.

 .:اما بهت قول میدم نیکیتا،پدرت رو آروم میکنمگاهم کردن
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یان با  خبمیدونم...امیدوارم که بتونی..فتم:مهربون گ بگو چ ور از وجود نو
 ؟شدی خبر

بروهاشو داد باال:آها...آرهریان آ  ه بار...خب معلومه این هم از طریق آیگل...یا 
لی زود خیو فوت بابا رفتن من  ...البته میدونی کهگفت باهاش حرف میزدمکه 

 .ن زمان فهمیدی که نویان رو داریاتفاق افتاد و تو او
ــبت به همه بی میل  آیگل گفت ــدیتو نس دا با بی بی گل یه خونه ج و اینکه ش

ت خوشــحالی گف ای از ا گریه.یه روز که باهاش تماس گرفته بودم،بگرفتی..
 دارم بابا میشم!

د :وقتی اینو شنیدم ماتم برد!...تا چنلبخندی زد محوش به یه نق ه با نگاه ریانآ
وقتی همه چیز برام  وحرفشــو با خودم مرور کردم ...شــدم ســاکتلحظه گیس 

 ردن های آیگل گوشی رو ق   کردم.ون توجه به صدا کروشن شد،بد
..یه خنده .ته دل رو تجربه کردم!از  ی اولین بار توی عمرم خنده یبرااون روز 

رهه  از روی خوشحالی تو  که آخرش به یه بغضاز زندگیم!...زمانی تلخ ترین ب 
 دیوونه ها گریه کردم و خندیدم! اون روز عین...ختم شد

ــدمباور اینکه پدر  ــخت بود...اونم  برام ش پدر بچه تو...تو اون لحظات تنها س
چیزی که عذابم میداد و خوشــحالیم رو خراب،این دوری بود که بینمون افتاده 

،دقیقا ده مدخ صـــه که همه اش با فکر تو و بچمون روزها رو میگذرونبود...
 ماه.
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 و چککارها ری رو بفرستن ایران تا رواله تا که گفتن میخوان یک ده ماه گذشت
 به سختی قبول کردن،بهم شک داشتن...اینکهاین حرفو رو هوا زدم!..که من کنه 

 نکنه براشون مشکل ایجاد کنم.
پا بزنم...ولی من  گه نمیتونســتم تو بی خبری از تو دســـت و  ی به ســختدی

 .برگشتم به این بهونه راییشون کردم
قاب مامان غم کرد!...لخ خندید:پا که گذاشــتم تو خونه،آیگل جیغ زد و ت

ریه گسیر  دل یهتماشای ،بعد از خونه قلبم رو به درد اورد سردیو  عکس پدرم
 سیدم حال تو بود.دلتنگی ها،تنها چیزی که پری مادرم و ٍگله هاش و 

یا اوردی...منم دل تو دلم نبود که ببینمتون برای  به دن یان رو  آیگل گفت که نو
 جا.تا بیای اونگ بزنه همین آیگل رو مجبور کردم بهت زن

شمهاب نگاهم کردم!...چی!؟...یعنی...کار اون بود!؟...آریان شده ی گرد ا چ
 و سرش رو تکون داد. نگاه متعجبم رو که دید خندید

ــته ی من بهت زنگ زدآ ــت فهمیدی...اون به خواس  .نمیدونم چی..ریان:درس
شکرکه قبول کردی و من بابتم هزاران بار  شد تو  و .تو اومدیکردم.. از خدا ت

 اتاق پشت در ایستاده بودم.
ام بی نمیدونم چند بار با قدم هام اتاق رو متر کردم،دلم میخواست همون لحظه

 تا شاید کمی از دلتنگیم رف  بشه. لم فشارت بدم*غ*پایین و تو ب
اما آیگل با هزارتا خواهم و التماس گفت بمونم تو اتاق چون احتمال میداد 

 ...و من به زور خودمو تو اتاق حبس کردم...عصبانی بشیبا دیدنم که تو 
شکوی ب سا،یعنی اون رفت و آمد های م سا وای سط حرفم گفتم:وای ا بهت و

 و عکس گرفتنا از نویان...!؟آیگل 
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اگر که نمیتونســتم بیام پیشـــت ولی دلم ریان:کار من بود...من خواســتم...آ
 میخواست صورت پسرم رو ببینم.

 دریاهای تو رو به ارث برده.که الحق که دیدن هم داره...ورتمو نوازش کرد:ص
بروهای باال رفتها ب رد. نکردهخندیدم...چه کارها که  ا   این م 
 و من بی ریان:اون روز هم گذشت و تو و آیگل قرار چکاپ نویان رو گذاشتینآ

هت نشــون دادم... مدم و خودم رو ب نت او بال کرد عد از کلی دن مل ب وقتی تا
به خودم گفتم حق داره و تو حق اعتراض  ما  برنگشــتی،قلبم شــکســـت!...ا

مت...نداری! جا ببین یه  تا  لت و منتظر موندم  با تادم دن  و...از اون روز فقط اف
م همچنین   م بت واقعا بهم چسبید!سیلی اون روز د 

 ...ینقدر این جمله رو بامزه و متاثر گفت که به خنده افتادما
 ودم نبود،وقتی گفتی کاری کن دلت خنک شه...ا خجالت گفتم:دست خب
 ید..لم و روی موهامو ب*و*س*غ*که آریان کشیدم تو ب دامه ندادما
که،حقم بود...آ یدونم عزیزم...گفتم  یدونم عشــقم م یان:م عا میگم بهم ر واق

 .دلم خودمم از دست خودم خنک میشد چسبید چون اونجوری
 دردی که به تو دادم...حتی اگه بامیخواســتم از خودم تقاص پس بگیرم،تقاص 

 ...میخواستم تو مجازاتم کنیاعتراض نمیکردم چون  ماشین زیرمم میگرفتی
 و اون ادامه داد.. رم رو گذاشتم روی شونه اشس
ستی اومدم دمریان:یه روز آ ساعت خونه نی ستم اون  ی بخونه اتون... که میدون

 منم پیم،تعجب نکرده بودداد،با آرامم...انگار از شــنیدن صــدام  موجواب بی
 براش گفتی.حتما تو حدس زدم که خودم 
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ستم بذاره بیام نویان سخت رو ببینم ولی  ازش خوا سفت و  وت کرد مقابی بی 
 وم داشت .تنها راهی بود که..کرده ی تو و پسرم که قسمم دادم!...به جون عزیز

 جواب هم داد!
شد:وقتی رفتم باال  ییه چیز حس کردمدیدنم  سر نویان،با صداش محزون 
 تو وجودم سر خورد و دلم خنک شد!

شید:آ س ای نمیتونم با هیچ کلمههی ک رو توصیی کنم فقط وقتی به خودم  مح
 لمه و...*غ*دیدم نویان تو ب اومدم که

مه دادم یه کردیمن ادا که...گر یدم  با :صــورتت خیس...من د ظه  ...اون لح
 ...ماتم برد.عصبانیت اومدم سراغت ولی با دیدن اشکهات

ست میگی آ سراغم و من ریان آروم خندید:در شی اومدی  فلفل خانوم...تو آتی
 از حس پریدم!

اخوداگاه زدم زیر خنده...هیچوقت شی نتم رو حتی تو حرفهای احساسیم ن
 ..البته باید بگم که فقط کنار من این ور بود.کنار نمیذاشت.

مدی و داد زدی...جیغ زدی و بیرون کردآ یان:او هام ر به حرف که  ی...الزم بود 
 واستم اتیت بشی برای همین رفتم.گوش بدی ولی نمیخ

ت خواســتم بیای تا با هم حرف بزنیم،خواســتم بیای تو همین بعد از اون از
اون ور که من خواســتم پیم  یــیح بدم ولی هیچیخونه،خواســتم برات تو

 .نرفت
یدم خت فهم فای تل لت که از حر ته...برای همین هیچی  خیلی ازم د گرف

خودتو خالی کنی ولی نمیدونم چی شــد که گفتم نویانو ازت نگفتم،گذاشــتم 
 .م ولی انگار تو رو خیلی اتیت کرداون حرفو بی فکر زدمیگیرم،
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فهمیدم که نویان چقدر  بازم کوبیدی به ســرو ســینه ام که نمیدیم بهم و من
ــعی کردم آرومت کنم و این باعث  برات ــد باز دلتمهمه...س مدن گی هام اونش

شنیدن  شدم ولی....با  شکم سراغم و بهت نزدیک  کلمه ط ق از زبونت...خ
 زد!

.تو فکر ..ریان ناخوداگاه ســاکت شــد و زل زد به دســتهامون که قفل هم بودنآ
 ت.بغض گلوم رو گرففرو رفته بود...قلبم از نگاهه گرفته اش تیر کشید...

چ ور اینو گفتم...منم بی فکر اون حرفو زدم  ه زور زمزمه کردم:منم نفهمیدمب
 انگار این هم تو رو اتیت کرد.و 
نمناکم  خیره....با نگاهریان ســرش رو اورد باال...زل زد تو صــورتم...خیره آ

 نگاهم رو مزه مزه کردم.
شــد روی صــورتم و بلند و عمیق پیشــونیم رو  خمآریان نمیدونم چی شــد که 

 گونه ام. یسید که ناخوداگاه چشمهام بسته شد و ق ره اشکی روونه *و*ب
 :بغض نکن دلم میگیره.ریانآ

تا...روز عروسی نیما...آ  گذشت ی کشید:اون روز هم به هر حالی که شد آه
ی تفاوتی های تو و نگاه های پویان تلخ،بهم تلخ بود هم شیرین...اون روز که 

 دوری. مدت بعد از یه *سهو*ص و ب*ق*ون ر،او شیرین...به تو
اونا که هردوش ؟..الکی زدم بهم:چه شــیرینی حرصا غضــم رو پس زدم و بب

 زورکی بود.
 بود؟ گفت:و بگو که بخاطر چیریان تند آ

 ادامه داد...هامو دادم جلو و چیزی نگفتم که خودش *ب*ل
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یان بهت روانیم میکردآ م که اد...من به هیچکس اجازه نمیدریان:نگاه های پو
ناموســم جازه به زنم، به خودش ا ندازه و  گاه ب پا تو دایره ی قرمز حتی ن  بده 

 .خانواده ام بذاره
بین بحث کردنامون فهمیدم هنوز  و اونجا بود که صیدی*ق*ری میل باهام تو ب

 یه شانس کوچیک برای دوباره داشتنت دارم یا شاید...یه تره جا تو قلبت.
ظه  یان رو روی کمرت بال در اوردماون لح ـــت پو هه و ...ولی وقتی دس گا ن

 ر گرفتم.من بودن دیدم،گ دریاهایی که مال به مقفل
ست خودم نبودسه *و*اون ب ستم یه  ...وقتی اون حرفا رود بهم زدی فقط خوا

هت  ب نیجوری  م مال  که  نم  مو ه ف هم.ب عد از اون شـــب  ب از دور  ..
م در خونه ات می ایستادم.میدیدمت،مع  موال د 

 نزدیکتم که خدارو نمیدونســتم چرا ولی حس میکردم این ور مراقبتم و خودمم
ستم منم خیلی  ضیه نویان...را ران نگشکر این کارم یه جا به درد خورد...مری

شته کوچولوم  شه ولی از یه طرف هم بی قراری تو  چیزیمشدم،از اینکه فر با
 .داشت داغونم میکرد

ه میدیدم ک...شدی،قلب خودمم آروم شدلم گرفتمت و تو آروم *غ*وقتی تو ب
میکردی...مثل یه  تو هم با من آروم میشــی،تو خودتم متوجه بودی اما دوری

 !اجباری مه*ا*ن*ت*ق*امثل یه اجبار،
ــرکت بودم نیما بهم زنگ زد ــهد برمیگردنیه روز که ش  و ،گفت که دارن از مش

ه وقتی گفت ک و تو شمال بگذرونندسته جمعی ادامه ماه عسلشون رو میخوان 
وناهم تایید کردن ولی رفتم ســراغ دختر خاله هات و ا از تو هم دعوت کردن

 و من هم قصد کردم که تو رو رایی کنم... نمیای گفتن که تو
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 اهم!چشمهاشو دوری داد:که شد بزرگترین اشتب
 اومده...بعد از ماجرای اون دختر...معلومه که خوشت یز خندیدم که گفت:ر
 فتم:سحر؟گ
باهات  ریان:آره اســمم یادم رفته بود..بعد از ماجرای ســحر که ناخوداگاهآ

 همراه شدم و...
ذاشــتم بگه و خودم ادامه دادم:و عین ســوپرقهرمان ها نذاشــتی خودش رو ن

 بکشه،منو به زور بردی شمال.
سینه اشش شتم روی  ستمو گذا :حاال که دارم به اون کارت فکر میکنم ی ون د

 !.من بهت افتخار میکنمدلم برات یعی رفت..
 که آریان با صدا خندید و موهام رو بهم ریخت.. شمکی زدمو چ

ــق بودریانآ ــاید چون دردش عش ــت میگی،ش ــی ونک...آره تو درس متاثر  :ش
ــتم میگفتم که ــدم...داش ــمال که با حرفات  ،بهش قول خودت به زور بردمت ش
 باعث شدی بحثمون بشه.

 ن؟ا اعتراض گفتم:عه حاال شد تقصیر مب
صابم بهم ریخت...از فبله پس چی؟...من ریان:آ سهواقعا اع گه دی کر اینکه ک

باشـــه خون خونمو یت  ،برای همین اون ور...ســرت داد میخورد ای تو زندگ
 کشیدم.

 سید.*و*که یهو محکم گونه ام رو با اخم نمکی نگاهم کردم ب
 ریان:من هرگز روت دست بلند نمیکنم...خودت خوب میدونی.آ
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ــتم همچین  با لبخند ــتم...میدونس ــتم روی بازوش...آره میدونس ــرمو گذاش س
 .آدمی نیست

یان:آ نداختن های پون خود وجدای اهوووم!...ر به ســط ا یان وقتی فهمیدم  و
حمق اکه چقدر وسیله ی بی بی سرکار بودم تو دلم غم غم به خودم خندیدم 

 .همچین فکرایی کردم وبودم 
هم که خوندم از ته دلم بود،برای زن من پای تر از این حرفا بود...اون آهنگی 

 .ودببرای من فقط غم  اون زمان بعد از تو،تو اشتباه بودم و تو بود...تا بدونی
مان  بشــم...اون وقت شــب لی تو رفتی...میخواســتم حرف دلمو بهت گفتم و

 .کاش این کارو نمیکردمکه ای خ ر داشت اما حس کردم که باید تنها باشی...
شت زده ها دنبالت  شنیدم روصدای جیغت قتی و شدم...عین وح از جا کنده 

ــتم و  ــنهروی  در آخرگش دیدمت،نفهمیدم  زمین تو اون حالت با یه گرگ گرس
 چکار کردم...تو اون لحظه تنها هدفم این بود که تو آسیبی نبینی.

حالتم و  تو همونکردم ...حس ز حرفهاش یه لحظه همه چیز برام زنده شـــدا
 گرگه میخواد بپره روم.

دستهاشو حلقه کرد ن متوجه شد...ه آریاشدم کجم  خودم ناخوداگاه با لرز تو 
 دور کمرم و محکم به خودش چسبوندم.

ش:اون موق  بآریان آخرش که  شدمباهاش درگیر اون گرگ  و کینه ام ما همه خ
صورت خیس از اشکت رو .وقتی نشستی کنارم و .نای اوت شد. خداروشکر

 ،بلکل درد خودم یادم رفت.دیدم
ستان...بعد از سوندمت بیمار شتن  با هول و وال ر اینکه تو خوابت برد دیگه نذا

نه آزمایم و چکاپ و این چیزا مجبورم کردن تا فردا تو پیشــت بمونم و به بهو
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ستجواتا بیمارستان بمونم... شکلی نی سرب آزمایم ها اومد و فهمیدم م ی  ،
 برگشتم خونه که...

بهم دوختم که صـــدای ،ازش جدا شـــدم...نگاهم رو ا بلند کردن ســرشب
 آرومم رو شنیدم..

 نســبت بهم ،تنها کســی کهرو عشــقت و برگردی خونه یه ظهر فکر کنریان:آ
 یه مدت کشـم داری رو به جذاب ترین شـکل ممکن ببینی و دسـت بر قضـا

 داری!؟ازش دور بوده باشی...چه حسی طوالنی هم 
شد و گونه هام سر ...سرم از خجالته حرارت  غو یه لحظه حس کردم بدنم دات

 .لحنم رفت پایین
م به ســختی میرفتن و می اومدن....تو حال بی تابیه خودم بودم که نفســهام

 سرش رو خم کرد طرفم.
قدر که :اون لحظه تمام حس هام بیدار شــدن و ســر کشــی کردن...اونآریان

نیاز  هتکه بگیرم...چون ب و بگیرم...نه اصــ  نخواســتمجلوشــون رنتونســتم 
شتم. شیه ابدی....قد .دا سم نزدیدل توهم با من بود،یه هم آغو  و وقتی چون پ

 .شد شاد قلبم اینو دیدم
مال  ها تموم شـــد وباخودم گفتم دوری  تا  یده و حاال نیکی نه...منو بخشــ م

ما ما...ا یان حرفاتو وقتی برمیگرده پیشــم ا یدم،وقتی  با پو یدم اوشــن نم فهم
 داره...از عصبانیت دیوانه شدم. دوستت
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 و خودمو کنترل کنم و حرفای خودتم باعث شـد اون ور برت گردونمتونسـتم ن
ــی ماجرا رو برات بگم،ولی...وقتی گفتی نمیتونی ی جون ،به معنای واقعببخش

 .دادم
ردم...هرچی که  بل ق لخ تر از...روزگارم تفنا شدداشتم  بهم امیدحس کردم م 

 .هام رها کردی شد...تو رفتی و منو تو کاب*و*س
اق شب هم تو ات...بودم ،گوشه گیر شدم...صبح تا شب بیرونماخ قم بد شد

بدون تو نمیتونم ،مامان و آیگل رو حبس...هر چقدر که فکر میکردم میدیدم 
 همین دیگه دووم نیوردم و.... براینگران کرده بودم... هم

 معنا داری نگاهم کرد:دیگه خودت میدونی.با لبخند 
بابتو گفتم فس داغم رو دادم بیرونن تاســفم... ـــت :م کارت درس ما... م ا

 نبود...وقتی به این فکر میکنم که ممکن بود چه اتفاقی بیوفته...
ید تو بآ یان ســرم رو کشــ عذرت میخواممنم لم:*غ*ر بابتم...اون  گلم م

و آخر خ م...از فکر از دســت  هکردم کارد به اســتخوانم رســیدلحظه حس 
 بعد ها...کنار یکی دیگه دیدنت.دادنت و 

 مه بودن کســی تو زندگیم فکربه  بعد از تومن نمیتونم...:نه،فتمزمزمه وار گ
...حس میکنم رفتارمون با پویان بد بود...آخه اون همکار ولی میدونینکردم...

 خودتم بود.
سینه اش برداشت و آ گونه  دست چپم رو گذاشت رویریان سرم رو از روی 

 ام و زل زد تو چشمهام.
یان:تو بگو آ به عشــقم فکر هم بکنهر باشـــه،من کســی رو که  ن از بی برادرم 

 ...چون فقط تویی که برای من همه ای!سهلهمیبرم!...همکار که 
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مای ک مم گرفت...ا ند تو دلم آب شـــد!...وجودم رو گر قدر ز حرفم ق چ
 .گفت قشنگ

شناخوداگاه شمهام چ سته  ش و دب سا شد... ستم  رم رو به طرفکهام جاری  د
 ..کس کردم و بعد نگاهم کردم

ــم ــت ــف ــود:گ ــــده ب ــگ ش ــن ــرات ت ــی ب ــل ــی ــم خ ــان دل ــرای آری ،ب
 ...آغوشت...حتی غرورت..نگات.حرفات..صدات..

 لبخند کمرنگی زد و با انگشت شصتم گونه ام رو نوازش کرد..ریان آ
ــتر...خیلی خیلی آ ــترریان:من بیش ــتات ...بیش ــرت لمس دس ــتم تو حس داش

م تنگ شده میمردم...همه وجودم تو رو صدا میزد...قلبم تو رو میخواست...دل
پر از من قت و لجاجت لبخند شــی ونت...تحکم لحنت..حرفای  برایبود،

 دخترانه ات.
سرم:دلم تنگ بود شت روی  شو گذا ست ه ..)پایین تر(برای آبی...برای موهات.د

 .چشمات
 هات..!*ب*لهام:برای *ب*به لیره شد خ

شد...ن صدا  سهام بی  شتم روی ف شده بود...با حس انگ ستهام خیس عرق  د
 ب پایینیم،تند نگاهم کردم.*ل
ــمع ــق و نیاز تو چش ــت مثل من.ش ..منم بهم نیاز هاش بی داد میکرد...درس

 دلم حسرتم رو داشت...نیاز داشتم کنارش آروم بشم.داشتم...
ــ ــد و اومد س ــوس حرکاتمی جلو که منم بدون کنترل رور آریان کس ش ،نامحس

 !.هم پیمانهامون..*ب*بسته شد و ل مونیکم خودمو دادم جلو و چشمها
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شتم آ ستم رو گذا سرم رو دادم باال...د شیدم جلو که  ریان گردنم رو گرفت و ک
 *سیدمم.و*روی پهلوش و گرم ب

بلتنگی....برای ت فیه این دوری...باورم ر حرارت...پر از دپ اره نمیشـــد که دو
 دوباره آغوشم رو تجربه کردم. این حس رو دچار شدم...اینکه

آروم دســتهامو فســم داشــت بند می اومد ولی انگار آریان ســیر نشــده بود....ن
سرم رو دادم عقب صورتم و  شتم روی  که دل کند...با نفس نفس از هم  گذا

 دور شدیم.
یدم.چ لت میکشــ جا مدت نبود،ازش خ یه  ته اوون  عد از ..الب نا هم ب ما ن ز

 ..وصالمون بخاطر خجالتم آریان با شی نت سر به سرم میذاشت ولی االن.
یه دختر  تازه عاشــق شـــده و داره  18حس میکردم  له ام که  ازش لذت ســـا

 ..یادم رفت که کجام.میبره...یادم رفت که مادر نویانم.
 نابی! بهم یاد آوری میشه که چقدر برامسیدنت،*و*ر بریان:بعد از هر باآ

از حرفم صورتم سر  تر شد و بدنم داغ تر...سرم رفت پایین که آریان لبخند 
 سید.*و*گونه ام رو ب زد و کوچیکی

 ریان:میرم لباسامو عوض کنم.آ
 تاق.رف اطسری  از روی مبل بلند شد و رفت  و

 خندیدم!ند لحظه با تعجب به جاش نگاه کردم و بعد...یهو چ
خداو تا ااا...خودش خوبااای  بذاره  هام  ید تن با که  ـــت  یدونس به خودم  م

 ..اونم به چه بهونه ای...لباس!بیام.
هابم ز التتا اموندم  یکمنگاه کردم... و کمی اطرافم رو روم نفسم رو دادم بیرونآ

 .به خودم اومده بودم کم شد،دیگه کام 
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 که خندم گرفت...هنوز مانتوم تنم بود! گاهی به خودم انداختمن
ی مانتوم رو باز به طرف اتاق میرفتم دکمه ها شـــدم و همون ور کهز جا بلند ا

 کردم.
ــدم،ماو ــه ای م کندمنتو رو از تنارد اتاق که ش ...زیرش یه تاپ و انداختم گوش

 سفید تنم بود.
مرتبشــون کنه...یه ســوال تهنم رو  ریان دســتی فرو برد بین موهاش که مث آ

 درگیر کرده بود...باید می پرسیدم.
 فتم:آریان؟گ
 ل کرد.*غ*ریان با لبخند اومد جلوم ایستاد و کمرم رو بآ
 یر گوشم گفت:جانه آریان؟ز
 ردید داشتم...ولی....دلو زدم به دریا..!ت
 فتم:آریان تو...پدرت رو بخشیدی؟گ

 ..آریان سرش رو برد عقب و نگاهم کرد
 و تو...ازش گذشتی؟ دامه دادم:یعنی...خب اون همه ی این کارها رو کردها
به پشــت ســرم خیره شــد که از ســوالم پشــیمون  ریان چند لحظه در ســکوتآ

 شدم!...لعنتی.
 ناراحتت کردم...نمیخواد جواب...فتم:ببخشید گ
 ،این چه حرفیه؟ریان تند اومد وسط حرفم:نه نهآ

که تو بســ که همون ور  پایین  نداختم  خت *غ*رم رو ا به طرف ت لم بودم 
 لبه ی تخت. کرد...نشستیمهدایتم 
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 ریان:نگام کن نیکیتا؟آ
 بی مقاومت سرم رو دادم باال و نگاهم رو دوختم به چشمهاش.

ــبانی ریان:آ ــتم دلگیر و عص ــتم خیلی از دس نمیخوام دروغ بگم...چرا راس
اون پدرم بود،درســته محبتی بهمون شــدم،حتی...حتی یه جورایی متنفر! اما...

ــه رفتارش ــون نمیداد،همیش ــک بود،بعدش هم که با من این  نش باهامون خش
اما وقتی االن به یاد رنگ پشیمونی  کارو کرد...باعث شد زندگیمو از دست بدم

هاش یه  چشــم نه و بخشــم و این چیزا فکر نمیکنم... به کی گه  می افتم،دی
 میشم.جورایی خنثی 

 اید حق داشت...پس حس درونیم این بود...سری تکون دادم.ش
 .ولی تو حتی تو مراسمم هم نبودی و...حق داری..فتم:گ
خیلی داغون بودم،نمیتونستم بمونم...از اون طرف ریان:آره آره چون اون موق  آ

 هم اونا میگفتن بیا...برای همین...
 .ش شدم...صورتم رو غم پوشونددامه نداد...متوجه منظورا

گه  یان،دســـت خودم نیســـت...ا یان آروم گفتم:ولی من میترســـم آر ب
 سراغت...اگه...

 ذاشت ادامه بدم و با دستهاش صورتم رو گرفت.ن
مآ تا،آرو یان:نیکی ند نرو...گه جونمر لت نگ...ت به د که  نده،من فتم  رانی راه 

 .تصمیمم رو گرفتم
ارم طنز گفت:درسته بپا زیاد دهو قیافه مغرور و شی ونی به خودش گرفت و با ی

 نوم خانوما.خا ولی نمیتونن کاری کنن...منو دست کم نگیر
 .یدونستم برای اینکه حال من عوض بشه به این لحن این حرفها رو زدم
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 گذشته ی من همیشه برای خوشحالیم از غرورش میگذشت. آریاٍن 
لی تحویلم دادم که برای اینکه ب  ادلم نگیره و خیالم راحت بشه،خنده ی ش 

 م..یه نفس عمیق سرم رو گرفت تو ب*غ*ل
له من.ریان:الهی فدای چشمای آ  خوشگل و نگرانت!...تگ گ 
آرومم کرد...برای چند لحظه چشــم بســتم و پم های قلبم و لحن گرمم ت

 جون گرفتم.
ــرم رو آ ــورتم رو زیر تره بین ریان س ــت و اجزای ص ــینه اش برداش از روی س

 نگاهم رد کرد.
 گفت:دلم برای با تو بودن تنگ شده. ا لحن داغیب

 ر عییه قلبم تکونی به احساسم داد...بدنم گرم شد...منم دلم برای یهو یرب
 تنم تنگ بود ولی...

 و رفت عقب. سید*و*ریان نگاهم رو که دید پیشونیم رو بآ
 ..ریان:البته هر وقت که تو بخوایآ
د متوقی شنظورش رو فهمیدم...خواست بلند شه که مچ دستم رو گرفتم...م

 و برگشت طرفم.
 تردید رو نمیخوام...اون رو میخوام.ه...من این ن
صمیم آنیو یه ت شدم ت که آریان محکم  رفتم روی زانوهام و از گردنم آویزون 

 کمرم رو با دستهاش گرفت.
 ریان:مواظب باش.آ
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که در پیم رو بود و حرفی خ جان و چیزی  ندیدم...نفس نفس میزدم...از هی
 .واهانشمبدونه که منم خکه گفتنم برام سخت بود اما...باید 

مســرمو بردم کنار گوشــم و زمزمه کردم:من  به هرچیزی که تو.با توا   ..من 
 .بخوای رایی ام،چون حرف دلمون یکیه

گه کشــم آ که دی گاهم کرد  جب ن با کمی تع قب و  یان ســرش رو داد ع ر
 من از اونم بی تاب تر بودم.ندادم...

کت ســـرمو خم کردم و لب یه حر قب *و،بهاشـــو *ب*ا  یدم...ع ســـ
 قلبم محکم خودش رو به سینه ام میکوبید.نکشیدم،همون ور موندم...

هاش فشــردم که آه خفه و *ب*هامو به ل*ب*چشــمهامو بســتم و لی قرار ب
 لرزونم اش رو شنیدم.
 وکشیدمم طرف خودم که سری  یقه اش رو گرفتم و  آریان چنگی به کمرم زد

 خوابیدم روی تخت که آریان هم خیمه زد روم.
 نی نیکیتای من؟...نمیخوام که... مئمریان:آ

 تی شرتم و گفتم:هیسسس!! نگ زدم بهچ
با یه حرکت تی شــرتم رو در اوردم...آریان هم دیگه مقاومت نکرد...معلوم  و

 .کنه و نه بیاره...چون غرق نیاز بود بود دیگه نمیتونه مخالفت
دای .صهاشو چسبوند به گردنم..*ب*و ل ستم رو رد کرد زیر تاپمدبی حرف 

 مهربونم زمزمه وار به گوشم رسید.
 ریان:هرچی تو بگی نفسک...بهشت من که همینجاست..!آ
ناز کردن آغوش همینجا بود...حس همینجا بود...بود... جاهمینعشق  لمس و"
 ."و غرق خواهم کردن همینجا بود. شدن وازشنیاز بودن...ن و
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ماها ندین  عد از چ باره حس کردم دوری، ون ظهر ب یان زنده ام و از نفسدو  آر
 آروم گرفتم. و با تنها عشق زمینیمگرفتم... نفس

*** 
قابلمه رو گذاشــتم و گوشــد ی رو تو دســـت گرفتم:خ صـــه عزیز واقعا ر 

ها  یان تن با نو ـــت و توام الکی الکی  گذش یدم چ ور روز  نده،نفهم شــرم
 ..اتیتت کرد نه؟.موندی...ولی قول میدم امروز میام

ــی اینقدر چه اتیتی؟..این بچه زیز:نه دختر گلمع  رینه که آدم نمیتونه ازش دلش
بکنه چه برسه به خستگی...بعدشم،توهم یکم استراحت بده به خودت!..کنار 

شاهدهشوهرت آروم بگیر..اونم بعده مدت ها...وا ..االن که گفتیا .ی که خدا 
 بال در اوردم.از خوشحالی 

 خودت م...اینم یه نشــونه که:قربون خودت و بال هات عزیزدلگفتک با خنده
 یه فرشته ای. باورت بشه

به توبا لودگی خاص زیز ع فت:ای دختر من چی بگم  م ک ،از زبونخودش گ
یاری  به و کهنم حالمون خو ما  ها... باشـــه  جا ن ...برو ببینم،فکرتم این

 ...تا هروقت میخوای بمون قربونت برم.پرسمخوشیم...فقط زنگ زدم حالتو ب
 فرستادم:خیلی گلی بی بی گل!...پس تا بعد خداحافظت.سی براش *و*ب
 .خداحافظت..زیز خندید:برو ببینم چه تیکه های اون تلیل مرده رو میگه.ع
 نم خندیدم و دیگه چیزی نگفتم...تماس رو که ق   کردم،در خونه باز شد.م

شیدم بیرون س شپزخونه ر ک شدم!...آریان با یه که آ از چیزی که دیدم متعجب 
 تو هال بود!دسته گل رز سر  
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 اخوداگاه با بهت دهنمو گرفتم خندیدم..!ن
 ریان:س م بانوی من.آ
شیرجه زدم تو ب شو برام باز کرد... ستها ی جواب بهم پرواز کردم طرفم که د

 و محکم گرفتمم. لم*غ*ب
 فتم:س م عزیزم،خوش اومدی.گ
 ...بفرمایید این برای شماست.ممنون خانومه خونهریان:خیلی آ
 سته گل رو ازش گرفتم و بوییدمم..د
 ...خیلی قشنگن.فتم:مرسیگ
 در برابر تو من که این نظرو ندارم!ریان:البته آ
 یز خندیدم که گونه ام رو نوازش داد..ر
یادم نمیرهآ یان:هرگز ع یقت  حل،ر نار ســـا گل رز،غروب در ک ند...  بارون ت

 ک ت تلخ!و....ش
 هردومون خندیدیم... و گفت اینو

 :ناهار حایره.زدم به بازوش دستی
 خبرای خوب!ریان:باشه االن میام...البته به همراه آ
 رفت...نگاهم دنبالم کرد...خبر!؟...چه خبری!؟ و
 چه خبری؟کرمو بلند گفتم:ف

 !حاالمیفهمی مون ور که کتم رو در می اورد گفت:ه
ـــرب باز س هن  کسا د فت!؟. م رو  گ ن چرا  با  با یت کردم...ای  ب  ات ق ..

 نمیکردا!...اخ ق جدید پیدا کرده!
 باال انداختم...باالخره که باید بگه.وفی کردم و شونه ای پ
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 فتم تو آشپزخونه و مشغول چیدن میز شدم...ر
 ظرف ماست رو که گذاشتم روی میز،آریان هم پیداش شد.

خوش  امونه به شکم حسابی قرارهانگار ...و نشست:به به ندلی کشید عقبص
 بگذره.

دا سری تکون دادمب  ...مشغول شدیم که...و نشستم کنارش ا ا 
 با عزیز حرف زدم...فهمید،یعنی بهم گفتم.م:فتگ
 ریان:چیو!؟آ

 شمهامو گرد کردم و نگاهم کردم...یعنی یادش رفت!؟چ
 !فتم:هوش و حواس نداریا آریان...خودمون دیگهگ
 آهاااا...آره آره.،بلند و خوشحال گفت:که یادش اومده باشهریان یهو انگار آ

 ندید و دستشو گذاشت رو دستم:آفرین آفرین،کار خوبی کردی.خ
 گفتم:بنده ی خدا خیلی خوشحال شد.

 ریان:چون اون هم خوشحالیه تو رو میخواد.آ
 اینو میخواد. ه کهقط اونکر میکنم فف و گفتم:آره

شد:ص شد ولی تنهام کنارم بود،خیلی ا زیزعهمه ی این مدت دام آروم  تیت 
 ذاشت.ن

شدم... شقاب جلوم بودساکت  ست آریان  نگاهم به ب شدم که د ولی متوجه 
 اومد باال و نشست روی موهام.

 ....نگاه اون هم گرفته بود.رم رو چرخوندم طرفمس
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چی میشـــه آریان؟...حتما خیلی عصــبانی  ا غم زمزمه کردم:اگه بابا بفهمهب
 دیگه هرگز نمیبخم...میشه و 

 .باعث شد ادامه ندم ریان که موهام رو داد عقب و ک ممرکت دست آح
 ...پس من اینجا چکارم؟...اینقدر تند نروآریان:نیکیتا

 و.... تو رو ببینه بیشتر عصبانی میشهبابا اگه م:ولی فتگ
نه ب  آ نداره...اصــ  بز کال  یان:بشـــه،اشــ راش تویــیح شـــه...ولی من بک  ر

 انعم میکنم...ل فا اینقدر به خودت فشار نیار....قمیدم..
ن با ایهرچقدر  ..دیگه کافیهونه ام رو نوازش داد:بسپارش به من...همه چیزو.گ

 بذار من حلشون کنم.و اون جنگیدی...
شد...چقدربخنل ...و چقدر من این آریان کوه گفتمحکم  دی روی لبم ظاهر 

 شده رو دوست داشتم.
 سه ای روش نشوندم.*و*ام بود رو گرفتم و بستم رو که روی گونه د
 حث رو عوض کردم:خیلی خب...بریم ســراغ خبر شــما...بگو ببینم جریانب

 چیه؟
 .اووم خب...راج  به نویاٍن ریان:آ
 ند گفتم:چی؟...نویان چی؟ت
یان:هیچی چرا هول میشـــی؟...آ یر که راج  بهم حرف  ههمون چیز

 زدیم...امروز برای شناسنامه اش اقدام کردم.
صورتمند لحظه نگاهم کردمچ شدم  شحالی  ...بعد که متوجه حرفم  از خو

 باز شد..!
 لم کردم.*غ*هو از جام بلند شدم و با توق بی
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 میگی؟ جدیندون گفتم:وااایی خ
ودی اســمم میره رو دنبال کاراش بودم...به زجدی میگم...امروز ریان:بله که آ

 اش.تو شناسنامه 
 ا عشــق به خودم فشــردمم:این عالیه...ممنونم...راســتم بابت این مویــوعب

 خیلی نگران بودم.
 به گونه ام زد:دیگه نباش. سه کوتاهی*و*بآریان 

 بابت غذا،مثل همیشه معرکه.ه بشقابم نگاهی انداخت:ممنون ب
 فتم:نوش جان.گ
 ظرفشویی. رفها رو دونه دونه بردم تو سینکظ
راش ب ریان:میگم که...بریم یه ســر بزنیم به بی بی و نویان رو هم بیاریم...دلمآ

 یه تره شده.
تازه نذاشــتی منم گ بابا...پس چ ور من دیروز گفتم بریم نیومدی  نه  فتم:عه 

 برم.
 لم کرد و سرش رو فرو کرد تو گردنم.*غ*ریان تند از پشت بآ
دلم برای تنها بودن باهات تنگ شـــده  دیروز اصــ  ممکن نبود...چونریان:آ

 بی سر خر باهم باشیم.اوایل ازدواجمون عین بود...خواستم 
 ...شی ون خندید که منم خنده ام گرفت و
 فتم:خیلی خب،بذار به کارم برسم خوش اشتها.گ

 آریان:بعد بریم پیم نویان دیگه؟
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سنامه اش به عنوان جایزه ات که چ!...میخوام برویی باال انداختم:نوا   شنا برای 
 .نویان پیم و بعدش برمت یه جاییب اقدام کردی

 و رو نمیکردی؟...حاال کجا هست؟ ریان:اوووو...از این کارا هم بلد بودیآ
 .دادم:خودت میفهمی ری به گردنمق
ست...میرم آمادآ شونه ای باال انداخت:خیلی خب،حرفی نی شمریان  ،برای ه 

 .توهم لباس میذارم
مون ور که بشقاب رو کفی میکردم سری براش تکون دادم که رفت....تند تند ه

 بعد رفتم تو اتاق.ظرفها رو شستم و 
آریان برام کنار گذاشته بود رو پوشیدم و بعد از خونه  ری  مانتو شلواری رو کهس

 زدیم بیرون.
 یچ!؟م و گفتم:سوئم در دستمو به طرفم گرفتد
بروهاشو داد باال:آ  له؟بـریان ا 
 ـه!م دار گفتم:بلــک

 سرش رو کس کرد:باشه،اینم قبوله.
پریدم پشــت رول...آریان هم که یچ رو گذاشــت کی دســتم...ســری  ســوئ و

 راه افتادم.نشست،روشن کردم و 
 ریان:نمیخوای بگی کجاست حاال؟آ

 نه!رمو دادم باال:س
 آریان:هووووف.

 فتم:داری از کنجکاوی پس می افتی نه!؟گ
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قدر آ یدم...چ ند که ریز ریز بهم خ یان اخم الکی کرد  لذت ر ظات  این لح
 بخشن...کاش هیچوقت تموم نشن.

 ریان:چه خبر از آنا؟آ
 مشغول دانشگاه.گاهی بهم انداختم:ن
شد و اوق  اینترنتمنتایس کنکور ریان:هیچوقت یادم نمیره که موق  آ نم هول   

نم مبگیرم... تیجه رو براشن زنگ زد و گفت به من که شــرکت بودم هول کنان
برای اینکه سر به سرش بدم بهم زنگ نزدم و اومدم خونه مادریت و حضوری 

 بهم گفتم که...
 داشت از خوشحالی سکته میکرد.ه اینجاش که رسید خنده اش گرفت:ب

 ل تو.*غ*از خوشحالیشم بود که اون ور پرید بو فتم:گ
 ادامه دادم:عین میمون.یر لب ز
 .به این کارش حسادت کردی ه تو چقدرک یادم نمیرهریان با خنده گفت:اینم آ
مد بپره ا دلخوب تا هرکی از راه او ری الکی گفتم:پس چی؟...حســـادت نکنم 

 ل شوهرم؟*غ*ب
کشید و با عشق گفت:الهی شوهرت دورت بگرده...حسادت  ریان گونه ام روآ

 ...ولی خواهرت که...که میکنیا من حض میکنم
ـــت پ نازی کردم:اصــ  هر کیش یادچشــمی  نداره ب دور و  ...کســی حق 

 بحث خواهرم شوخیه. برت....البته میدونم که
 وجود داری.تو خط کشیه قلب من،فقط تو ریان:البته که شوخیه گلم...آ
 قابل در گلخونه ام نگه داشتم.بخند نمکی نشست روی لبم...بعد از یه رب  مل
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به بیرون انداخت:کمآ یه نقشـــه هایی برام  کم دارم ریان نگاهی  حس میکنم 
 داری!

یدن حرفم یهو زدم زیر م با شــن خاموش میکردم  ماشــین رو  که داشــتم  ن 
 خنده...غم غم خندیدم که برگشت طرفم.

 ریده بریده گفتم:وای...دیوونه،پیاده شو.ب
 م.که با صداش برگشتم طرف خودم پیاده شدم...به طرف در فلزی بزرگ رفتم و
 بگو جریان چیه!؟ریان:خب آ
شمهام دادم و دویدم طرفمد شیدمم دنبال وری به چ ستم رو گرفتم و ک ...د

 خودم.
 .ی خودت ببینیفتم:بیا،میخوام با چشماگ

فل باز کردم ق خل... درو  یان رو هول دادم دا گاه و آر یان گیس اطراف رو ن آر
 میکرد.

سرش رفتمد شت  ستم و پ شته ...حاال آریان رو بهرو ب و  شده روی گلهای کا
 ی این صحنه زیبا بود.ایستاده بود و خیره  رنگارنگ

 نارش ایستادم:چ وره؟ک
صدام انگار به خود ریان حتی پلک هم نمیزد...نگاهم محوآ  شبود...ولی با 

 .اومده
 مزمه کرد:محشره...محشر!ز
 .ودبکنار بدنم  ...چشمم خورد به دستم کهبخندی زدم و سرم رو دادم پایینل

 جلو و انگشتهاشو تو دستم گرفتم. رو بردم بی اراده دستم
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شو لمس با این حرکتم آریان تکونی خورد و  شتها ستهامون نگاه کرد...انگ به د
 .کردم

 .آروم گفتم:برای پر کردن تنهایی هام درستم کردم
سرمو  چند لحظه نگاهم کرد و بعد آروم ریانآ شت زیر چونه ام و  شو گذا ست د

 داد باال.
 بودیم...خیره ی چشمهاش شدم.حاال رو به روی هم 

 ...درست مثل صاحبم.ریان:شبیه یه بهشت کوچیک میمونهآ
ــرش رو اورد جلو... همون ور که نگاهم میکرد زدم که یبخند محول از جام س

 تکون نخوردم و فقط چشم بستم.
 گرمم بودم که...سه ی *و*نتظر بنفسهاش پخم صورتم شد...م

 شمایی؟ واای نیکی خانوم...دخترماج حیدر:ح
ر گرفته چشمهام باز شد...ا صدای حاج حیدر یهو از جا پریدم و ب با صورت گ 

 از خجالت و تعجب نگاهم کردم.
 ای خای به سرم شد...آبروم رفت...چرا تو این لحظه منو دید آخه!؟و
 آریان هم به خودش اومد.ری  چرخیدم طرف حاجی که س

 حاجی...احوال شما؟ گفتم:عه..ام..س م با تته پته
یه توح به خوب یدر:ســ م دخترم، قت نیومدی اج ح ند و ...از این طرفا؟...چ

 نگران شدم.
 با سوال به آریان نگاه کرد. و
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سرفه ای *ب*با خجالت ل شید و با تک  سرش ک ستی به  مو گزیدم که آریان د
 رو صاف کرد. صداش

 ریان:معرفی نمیکنی نیکیتا جان؟آ
 ن...چیز..ا من من گفتم:خب ایشوب
 بگم. خودم:وایسا وایسا،بذار گفت و حاجیهی

 ؟ایشون شوهرته!؟...آره!با خوشحالی نگاهم کرد:
خندید و دســتم رو به  حاجی خجالتم ســرمو تکون دادم که یس از عرٍق خ

 آریان دراز کرد. طرف
باالخره از ســـفر حالم  مدین...خوشـــ قا خوش او یدر:ســـ م آ  حاج ح

 برگشتین!...نیکی خانوم تو نبود شما خیلی گرفته بود.
حاجی...و با حالت عجیبی دســتشــو ریان نگاهی به من انداخت...بعد به آ

 گذاشت تو دست حاجی.
 ا صدای خیلی آروم و بمی گفت:س م،ممنونم.ب
 به حاجیتم پایین...وای خدا کاش آریان حرفی نزنه...ا ناچاری سرم رو انداخب

 طوالنی رفته.وهرم سفر کاریه گفته بودم ش
 ...گرفته ماله یه لحظه اش بود.از یاد آوریه حرفم زدم...گرفته؟ وزخندیپ

زیر نگاهه خیره ی آریان و لبخند پر محبت حاجی ســری  خودمو جم  و جور 
 کردم.

 اینجا. ولسئحاج بابا،م حاجی گفتم:ایشون هم ا اشاره بهب
 ا؟ه ؟...بچهخوبن را خانومهحاج بابا زلبخندی زدم:

 اج حیدر:از احوال پرسی های شما...خوبن دخترم.ح
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سری تکون داد:خب من دیگه مزاحمتون نمیشم...میرم به کارم برسم،وقته آب 
 دادن گلهاست.

 ا لبخند هولی تاییدش کردم که رفت...نفسم رو دادم بیرون.ب
 !ا خودم گفتم:هووووف به خیر گذشتب
 چرخیدم به عقب که دیدم آریان هنوز همون وری مونده. و

 گفتم:چته آریان؟...چرا خشکت زده؟
 ستشو گرفتم:بیا تا اونورو هم بهت نشون بدم.د
 کشیدمم که صداش بلند شد.زار نبال خودم به طرف زمین چمند

 این مدت...سفر کاری بودم؟:تو به همه گفتی من آریان
شدم...س شده؟...ولی آخه من که نمیتونستم چیز دیگه ناراحت ر جام متوقی 

 ای بگم...چاره ای جز این نداشتم.
 دون نگاه کردم بهم سرم رو تکون دادم که یعنی آره.ب
 هنوز باالی سرم ایستاده بود.ولو شدم روی چمن ها....به آریان نگاه کردم... و
 باید از این حال و هوا درش بیارم.هامو بهم فشردم....*ب*ل
شه جناب زمین:بیا اینجا دم رویز شلوارت خاکی ب سی کت  ...چیه نکنه میتر

 احدی؟
 بهم رفت و اومد کنارم خوابید. با صدام تکونی به خودش داد...چشم غره الکی

 خودت خوب میدونی که همچین آدمی نیستم.ریان:آ
 میدونم. یز خندیدم:آرهر
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شیدم و نگاهمو دوختم به ن شنفس عمیقی ک سمون...یه آبیه رو م که با نگاه آ
 .بهم دلت باز میشد

 .،به بزرگی و قدرت خدا پی میبردموقتی به آسمون نگاه میکنمحقیقتا که 
 از کی اینجا رو داری؟ریان:آ
ست...زمین پدر بزرگم بود...وقتی دیدم همین وری مونده فتم:گ خیلی وقت نی

شتم کنم صمیم گرفتم یکم به شه پاتوق تنهایی هام...وقتاییت  هنبودتو  هک ،تا ب
کر ،فباشم،دل تنگ میشدم و دلم میخواست تنها از همه چیز خسته میشدم،تو

ــمون و کنم و خودمو آروم کنم می اومدم اینجا... ــاعتی زل میزدم به آس چند س
 میشدم...یا با کاشتن گلها خودمو سرگرم میکردم و.... مغرق

 زمان کمی!مدت گاهم کردم:همه چیز میرفت پی کارش...البته برای ن
 .راستم رو گفتم...خب آخه همین هم بود..اکت شدم.س

ست آریان انگاهم به یه نق ه  شده بود و تو فکر بودم که...د شک  و  ومد باالخ
 نشست روی صورتم.

 بروم رو لمس کرد که چشمهام بسته شد...ا  
 ریان:باید چه کار کنم؟آ
 و بعد...روی بینیم. روی پلکمنگشتم رو سر داد پایین ا
 چه کار کنم تا همه ی اینا جبران بشه؟ریان:باید آ
برها بودم...غرق یه لا  ذت،یه حس خوب.ز حرکت نوازش گونه دستم روی ا 
 ا شعی چشمهامو باز کردم و نگاهم کردم.ب

 شی نت خودمو دادم باال. م رو گاز گرفتم و با*ب*ل
 فتم:اووممم خب...باش!..فقط باش.گ
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 ...تا در آرامم باشم.ستمو گذاشتم روی سینه اش:برای همیشه باشد
 و کنکاش کرد. خودش رو داد باال...با نگاهم صورتمریان آ
 مزمه کرد:قول میدم.ز
دستمو گذاشتم روی گونه اش...از لمس ته ریشم هام خیره شد...*ب*به ل و

 .قلقلکم اومد
صله امون خیلی خیلیب سر آریان اومد جلوتر...حاال فا شی نت خندیدم که   ا 

 کم شده بود.
ست و دیگه چیزی نمونده  ریانآ شو ب شمها شمم خورد به چ بود که....یهو چ

 رو باز میکرد!داشت شلنگ حاج حیدر...
و گذاشتم روی دهن آریان...آریان دستم د!...تندهو یه المپ تو سرم روشن شی

 تعجب نگاهم کرد. چشمهاشو باز کرد و با
ت که بتونی ا ناز نگاهم کردم:اووم خب...یه کار دیگه هم برای جبران هســب

 انجامم بدی!
 ریان سوالی اخم کرد:چه کاری؟آ

 االن میفهمی!مرموز چشمهامو ریز کردم:
 تند خودمو به حاجی رسوندم. بلند شدم...با قدم هایسری  از روی زمین 

 حاجی میخوای آب بدی گلها رو؟قابلم که ایستادم گفتم:م
 بله دخترم،چ ور مگه؟اج حیدر:ح

میخواســتم امروز خودم این کارو انجام بدم...اگه گفتم:هیچی حاج بابا،فقط 
 اجازه بدین.
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 اج حیدر:صاحب اختیاری دخترم...بفرما.ح
شما هم برو یکمشلنگ رو ازش گرفتم:تند  ست گلت درد نکنه، ستراحت د  ا
 کن.

سری تکون داد شیر حاجی  شلنگ رو زدم به  سری   شد... رو  آب و و ازم دور 
 باز کردم.

تو دلم خبیث آریان....هنوز نیمه دراز روی زمین خوابیده بود...رخیدم طرف چ
دا   .رفتم طرفمبه خندیدم و با کلی ژست و ا 

 ریان:چیکار میکنی نیکیتا؟آ
 هامو دادم جلو:من؟...هیچی!*ب*ل
 کک...بی هوا شلنگ رو دادم باال که آب پاشید بهم و

 .نکن دختر...نکن عه...عه...عهآریان یهو بلند شد:
 دگی چشمهامو گرد کردم:چیکار؟...اینو میگی؟ا لوب
 م طرفم که از جاش جهید و شروع کرد به دویدن.شلنگو گرفتدوباره  و

 ..بچه شدی؟...نکن دختر خیسم کردی.آریان:نیکیتا!.
آره مگه نگفتی میخوای جبران کنی؟...پس م غم خندیدم و افتادم دنبالم:غ

 نمیخوره؟ ری خیست کنم دیگه؟...چیه به ک ستباید بذا
ی با آریان احدنمیخوای کسی بفهمه زن تاجر بزرگ، ب پاشیدم بهم:یا اینکهآ

 شلنگ آب افتاده دنبالم؟
آریان یهو  زیر خنده...ولی نمیدونم چی شـــد که ینو که گفتم هردومون زدیما

 !تغییر داد و این بار اون بود که افتاد دنبال منمسیرش رو 
 تم بهت نرسه،منو دست میندازی؟دسریان:وایسا ببینم...مگر اینکه آ
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 ز ته دلم میخندیدم و فرار کردم.ا
 ـــه...نیاااا!جیغ زدم:ن

یه چیزی!... به  پام گیر کرد  باز کردم و جیغی زدم و یهو  هامو  گاه دســت ناخودا
 منتظر موندم که صورتم له بشه که...

 دور کمرم حلقه شد و محکم گرفتم...!هو دوتا دست ی
 آره؟!...که از دست من در میری ماهی کوچولو ریان:گرفتمتآ
 ند چرخوندم طرف خودش که با خنده محکم چشمهامو بستم.ت
 کنم؟ ریان:خب حاال چیکارتآ
 فتم:هیچی،بذار برم!گ
 ریان:امکان نداره،من گرفتمت که خودم تنبیهت کنم.آ
 !هو با اعتراض نگاهم کردم:اههههی
 ریان با موزماری اومد جلو:حرف نباشه!آ
ــو  و ــرش ــیب گلوم رو گ*ب*خم کرد زیر گلوم و با لیهو س رفت که از هاش س

 شدت توق و قلقلک جیغی کشیدم و تو خودم جم  شدم..!
 کردم:ولم کن. ق با خنده ت

 سید که تو دلم خالی شد.*و*،عمیق و بلند گلوم رو بویید و بتوجهریان بی آ
 مل*غ*باالخر بعد از چند دقیقه کلنجار رفتن باهاش به زور خودمو از تو ب

 .در اوردم
 ا لبخند گنده ای گفتم:دیوونه.ب
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لبخند ریان هم با ژســت مردونه ای دســتهاشــو فرو کرد تو جیب شــلوارش و آ
 دندون نمایی زد.

یعی رفت ولی قبل از اینکه شیم بلند  دلم براش  صدای زنگ گو چیزی بگم،
 شد.

اهمو از آریان گرفتم و گوشــی رو از تو جیب مانتوم در اوردم....نگاهی به گن
 متعجب شدم!صفحه اش انداختم که از دیدن اسم روش 

ــماره ی خونه بود ــی خونه پدریم...ش ــماره تماس !....خیلی وقت بود با این ش
 و اون نمیخواست...اما حاال... نداشتم...چون زیر نظر بابا بود

 ...؟...نکنه اشتباه شده!؟....ولی آخهی شده که زنگ زدنچ
 ریان:کیه؟...نمیخوای جواب بدی؟آ
ــتم....ب ــداش به خودم اومدم....باید جواب بدم؟...تردید داش ــاید ا ص ولی ش

 کاری دارن...خدا بخیر بگذرونه.
 بله؟جواب دادم:با صدای آرومی فس عمیقی گرفتم و ن
 امان:نیکییی..نیکی دخترم کجایی؟م
...چرا صداش ؟وای خدایا چی شدهمامان بند دلم پاره شد!...ا صدای گریون ب

 اینقدر پریشونه؟
چرا .؟..مامان؟...چی شــدهدم دود شــد رفت هوا و با نگرانی گفتم:مه تردیه

 گریه میکنی؟
ــدیم نیکی...بابات...بابات م ــده...داد وامان با زاری گفت:بیچاره ش  دیوونه ش

 بی داد راه انداخته.
 گفتم:چی؟...آخه چرا؟ا بهت ب



wWw.Roman4u.iR  308 

 

شه ولی پدرت وامان:چند وقته یه خم شگاهی شده...هم دان ستگار برای آنا پیدا  ا
آنا  شـــه ولی،میگه باید مورد تایید من باحتی اجازه نمیده که بیان حرف بزنن

 ...بیچاره دخترم. نبحث میکن همبا  ...االنم دارنمیخوادش
 ..بیا باهاش حرف بزن.اامان با هق هق گفت:نیکی دخترم تو رو خدا بیم

ــتن تو اون خونه ک فه لبمو گزیدم... آخه چ ور؟...چ ور برم وقتی قدم گذاش
 رو برام ممنوع کرده؟

 ا رنجم گفتم:ولی مامان...اون اگه منو ببینه...بدتر عصبانی میشه و...ب
باهاش  یاتو رو خدا بیا...ب نه نهامان نذاشـــت ادامه بدم و هول کرده گفت:م

م کن...نمیدونی اینجا چه خبره...همه آروم حرف بزن...تو میتونی با حرفات
 ی...

 پریدم..! و من از جا ن یه چیز حرف مامان ق   شدهو با صدای بلند شکستی
 نیک؟ ریان دستمو گرفت:چی شدهآ
 مامان این صدای چی بود؟دون جواب بهم با بغض گفتم:ب
 .نیکی...توروخداه گفت:یه کاری کن امان با گریم

 :اردالن بسههه..گفتبلندتر 
 وق...بوق...بوق....!ب
کردم....خدایا....خدایا حاال  به گوشی نگاه ا اشکهای جم  شده تو چشمهامب

 ؟چکار کنم
 ؟...وای...نکنه بابا ب یی سر خودش یا مامان و آنا بیاره

 ا تکون دست آریان به خودم اومدم...ب
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 ختر؟...مامانت بود؟...چی میگفت؟ریان:نیکیتا؟...چت شده دآ
 :باید...برم...من باید برم.زمزمه کردم

 افتاد دنبالم. ویدم طرف در...آریان همد
 ...صبر کن ببینم.ریان:کجا میری؟آ
 ند گفتم:اویاع خونه بهم ریخته...آریان بابام...باید برم اونجا.ت
خوب ت...حالت من می برمرو ازم گرفت:باشـــه بدش من...ســوئیچ ریان آ

 نیست.
ــتم ن که تو حال خودم نبودمم ــتم تو  دیگه حرفی نزدم و با هدایت دس ــس نش

 ماشین.
 تو دلم فقط خدا خدا کردم.ل راه رو به تکون های استرسی پام گذروندم و ک

ه بی توجه بو  تا آریان جلوی خونه زد رو ترمز،ســری  از ماشــین پریدم پایین
 دویدم طرف خونه. دن هاشصدا کر

 ..حیاط دویدم توباز شد...بعد در  رو زدم و منتظر موندم...چند لحظه زنگ
ــداهای بلندی که از تو خونها ــتادقلبم محکم  می اومد ز ص !...با قدم های ایس

 سست به طرف در ورودی رفتم.
 دختره ی خیره سر...من نمیذارم با ندونم کاری هات زندگیتو به باد بدی.ابا:ب

 تو خونه...با ترس و لرز درو هول دادم و رفتم داخل. داد بابا پیچیده بوددای ص
 ابا جون،توروخدا آروم باش...اجازه بده حرف بزنم.نا با گریه:بآ
صبی گفت:ب شوابا ع شی ،...همین که گفتمساکت  سر رو خط میک دور اون پ

 وگرنه...
 ساکت شد..!....!وسط داد زدن هاش یهو چشمم خورد به من
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با تکون ب با گاهم از روی صــورت قرمز  ه زور آب دهنم رو قورت دادم...ن
 سر آنا شدم که چرخید طرف من.نمیخورد ولی متوجه 

 دوان دوان از اتاق اومد بیرون.. امان هم همین لحظهم
 نیکی!؟نا مبهوت گفت:آ
 امان:او...اومدی دخترم...م
 رزوند..!قبل از اینکه حرفم تموم بشه،عربده ی بابا خونه رو ل و

ـــبابا:این اینجا چکار میکنهه سکته بدیـ شماها میخواین منو  ـــن هه!؟... ــــ ـ
 آررررههه!؟

شمهامو  صدای بلنمز ا سه نیکیتا...خودتو جم  و جور محکم چ ستم....ب ب
 کن...یاال یه کاری بکن...دیگه کافیه!

 رفتم جلو... چشم باز کردم و با یه قدم بلندو یه تصمیم آنی ت
 فتم:بابا...آروم باش...چی شد...گ
ساکت شو!...کی بهت گفته بیای؟....یاال و با اخ قی گفت: ذاشت ادامه بدمن

 بودم حق نداری بیای... ن،گفتهاز خونه ی من برو بیرو
 اردالن بس کن...تا کی میخوای...مامان:

 ابا:کاریه که خودش کرده...چیزیه که خواسته پس پاش بمونه.ب
خرش که چی بابا؟...تا کی میخوای دســت رد بزنی به ســینه آگفتم:با بغض 

ص  ص  من به دری،ا ست من ام؟...ا سته ممهم نی ...ولی آنا چی؟...چرا با خوا
 ی اون مخالفت میکنی؟

 نفعم نیست!!...فقط یربه میخوره. ابا فریاد زد:چون به ب
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 مثل تو بشه؟ چیه نکنه میخوای بذارما خشم نگاهم کرد:ب
شو بدبخت کنه،با یه انتخاب نا  ادامه ا حرصب داد:نه هرگز...نمیذارم اونم خود

 درست آینده خودشو به باد بده.
که ا نه  یدو ها رو میزد...ولی نم نه ام...هنوزم این حرف خت روی گو شــکم ری

 این ور که اون فکر میکنه نیست.
ندادم...بعد از رفتنم گفتم:من  بال دلم رفتم...تو گفتی نکن ولی من گوش  دن

 ...شما...نبودمثل تو این فکرا رو میکردم ولی حقیقت این  منم
:برام مهم نیســت...تو دیگه دختر من نیســتی،من تو رو ابا وســط حرفم داد زدب

 بازم برو دنبال دلت و منو با خونواده ام تنها بذار.نمیشناسم...
مد ند نمی او گه ب هام دی نه!...اصــ  ...دلم اشــک فت... هاش گر از حرف

 ....آتیم گرفتشکست...خرد شد
ــه با ب ــد این بابای منه که این حرفها رو بهم میزنه...همون که همیش اورم نمیش

 نوازش دستم بدرقه و با نگاه و ک م مهربونم ازم استقبال میکرد.
به اون روو گار از این رو  حاال...ان ـــده بود.... لی  فه ش به زور خ بغضــم رو 

 میخواد...قبوله!شه...حاال که این ور باکردم...
...تو هئ:باشه بابا هرچی تو بگی..حق با توآه دادم بیرون،زمزمه کردم نفسم رو با

 پس بذار به عنوان یه غریبه بگم.درست میگی...
 دخترت بشکنه.  ره اشکی رو گونه ام جاری شد و یه قدم برداشتم:نذار دلق
 :نذار حسرت چیزی به دلم بمونه.دیگه ه قدمی
 نه.داغ عشق ببی ارنذه قدم دیگه:ی
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 مبعد قضــاوترو بشــناس... جلوش ایســتادم:یک بارم که شــده طرف مقابلت
 .کن

ــده ی گردنم رو ببینم...زل زده ب ــتم رگ متورم ش ابا نفس نفس میزد...میتونس
 بود تو چشمهام و دندونهاشو بهم می سابید.

د بایابا:الزم نکرده که تو درس زندگی به من بدی...خودم خوب میدونم که ب
 چکار کنم.

ه بابام خیره شدم که...باالخر به صورت مردونهلبخند تلخی نشست روی لبم و 
 بلند شد....اما آروم و لرزون. آنا صدای

 من....من...دوستم دارم! اما باباناهیتا:آ
و با چشــمهای گرد نگاهم کرد...ولی  آنا هو بابا با یه حرکت چرخید طرفی

 ال و داد زد:خفه شووو دختره ی چشم سفید!زیاد نگذشت که دستم رو برد با
خودمو کردم و  ردنمیدونم چی شد و چ ور یه قدم فاصله ی بین خودم و آنا رو 

 پرت کردم جلوی آنا و...
 ستی که برای صورت آنا باال رفته بود،محکم رو گونه ی من فرود اومد...!د

سم بند از درد ع صورتم پیچید دهنم باز موند و نف م به رفت...نگاهمیقی که تو 
 .زمین خشک شده بود

 .بودن داشتمحس کر صدای زنگ بود!.... چیزی که میشنیدم تنها
 .ا بازوم رو گرفت و تکونم دادچقدر تو او حال بودم که آننمیدونم 

 ی!نیک:آناهیتا
 گوشم رسید. صدای ناله ی مامان به چیزی بگه بل از اینکهق
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ردالن!م ر..ا   امان:ا 
 صدای افتادن یه جسم...! و
 امــان!!نا جیغ زد:مــآ
ــدا اب ــمت چپ شص بیهوش مامان رو کردم، نگاه که م رواز بهت در اومدم...س

 روی زمین دیدم.
 آنا بود که دوید طرف مامان.ولین نفر ا
 گفت:فرنوش!! ابا بهت زدهب

ز ا با دیدن باریکه ی خونی که که مامان و کنارش زانو زدمدویدم طرف  با ترس
 قلبم از تپم ایستاد و چشمهام گشاد شد.بینیم راه گرفته بود 

 ..کن...مامان توروخداگفت:مامان...مامان چشمهاتو باز  نا با گریهآ
د بیار،زود باش بای مامانو :آنا لباسایلم و هول گفتم*غ*ب ر مامان رو گرفتمس

 ببریمم بیمارستان.
 ...نا سری  از جاش بلند شد و دوید تو اتاقآ

باز کن مامان و گفتم:مامان...مامان جان روی گونه مآروم زد ...چشــمهاتو 
 مامانی.

باجواب...بیه ریغ از د خت... ندا نگ ا های شــلی غض گلوم رو چ قدم  با  با 
 .نزدیک شد

ست کنار مامان...نن کرد...یه لحظه باور بود...یه لحظه به من نگاه گاهم ناش
 به مامان.

های آ باســ با ل ماننا دوان دوان  ها ما له  مک هم بهم  از پ با ک پایین و  مد  او
 و از خونه بردیمم بیرون. پوشوندیمشون
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 با آنا مامان رو میذاشتیم تو ماشینباز کرد...این بین که بابا در ماشین رو م در،د
 چشمم خورد به آریان.

ــت بیاد جلو که با بغض نو که دید م ــین گرفت...خواس تند تکیه اش رو از ماش
 دم.سرمو تکون دا

*** 
 .و آنا،سرمو به دیوار تکیه داده بودمبابا  شت بهپ
که تو ســالن بیمارســتان منتظر دکتر بودیم تا حال مامان رو  بود ییم ســاعتن

 بهمون بگه...
ه گرفته و داغونی ب بابا...با حاله دای کفشـهای آنا یک لحظه ق   نمیشـد وصـ

 زیر پاش.دیوار تکیه داده بود و خیره شده بود به 
 ل گرفته بودم و چشمهامو بسته بودم.*غ*ودمو بخ

ــ ــت و لرزون بود...قلبم ح...رم درد میکردس ــس ــدم...بدنم س س میکردم له ش
ر میگر بدنم اتفاقی برای مامان بیوفته اینکه از فکرترسیده بود...  فت.گ 

 ؟و از هوش رفت؟...چرا از بینیم خون اومدچرا یهچرا این ور شد؟...
فتارش هم ر ین دکترهخاصــی نداشــت ولی حتی ا کل یا بیماریامان مشــم

 مشکوی بود.
 .چیزیم باشه میترسیدمتی نذاشت مامان رو ببینیم...ح
نه...ب نه  تا...چیزی ا ک فگی ســرمو تکون دادم.... بد نکن نیکی فکرای 

 ...حتما خوب میشه.نیست...خوب میشه
 .نمره آره...نفس عمیقی گرفتم تا بغضم رو پس بزآ
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دســتهاشــو فرو کرده بود تو جیب های که آریان رو دیدم.. دادم باالرمو ســ
 یعی رفت. دلم براش...و زل زده بود بهم ،تکیه داده بود به دیوارشلوارش

دید،دســتم رو برد باال و گذاشــت گوشــه ی لبم...چشــمهاش گاهم رو که ن
 غمگین بودن.

شتمگ ستمو بردم باال و گذا سرش رو کس کرد...بی هوا د  یس نگاهم کردم که 
 آ  بی صدایی گفتم.،روی لبم که از سوزشی که ایجاد شد

ـــت مان مهم  اوه...اثر دس ما حال  نده بود....مهم نبود....االن فقط  با مو با
 زدم. به نگاه گرفته و نگرانملبخندی ...بود

 زل زده بود بهم مدت تماماده بود...ایســت ی دور ترکمولی باهام اومده بود...
 بابا. ...بخاطره بودولی جلو نیومد

ــاع بهم م ــت...می دید که اوی ــته ثابت کرد که چقدر با م حظه اس ثل گذش
 ریخته است برای همین کنار ایستاد.

تا قبل از این به خودم میگفتم ازش متنفرم ولی قدر خوب بود که داشتمم...چ
 بود. ...خوب بود که االن کنارمحاال...خوب بود که داشتمم

همیشــه پشــتم بود...همیشــه عین یه همســر بگم... به خودم که نمیتونم دروغ
 واقعی تکیه گاهم بود و تنهام نمیذاشت...مثل حاال.

 بگین حال مادرم چ وره؟...خوبه نه؟آناهیتا:دکتر...دکتر 
ل به آناهیتا که مقاب ا صدای آنا از جام پریدم...با چند قدم بلند خودمو رسوندمب

 دکتر ایستاده بود.
 رین؟شما چه نسبتی باهاش داکتر:د
 نا:ما دختراشیم.آ
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 ابا اومد جلو:من شوهرشم،حالم خوبه دکتر؟ب
یه ســری آزمایم ما به یه چیزایی مشــکوکیم برای همین راســتم کتر:خب د

 ومدن جوابشون باید اینجا بمونن.ا اون نوشتم که تبراش
 آروم گفتم:مشکل چیه دکتر؟...به چی مشکوکین؟

سمی لو..هاشون ما به... توجه به حالتیه احتماله ولی با کتر:خب...این فقط د
 مشکوی هستیم!

یخی روی سرم خالی شد...آناهیتا جیغی زد و یک لحظه حس کردم س ل آب 
 دهنم رو گرفت.

 ..چی؟...منظورتون سر...سرطانه؟.ابا بهت زده گفت:چب
باشــید...گفتم که د لکتر تند گفت:خواهم میکنم نگران ن یه احتما ما فقط  ه 

 نیستیم...تا جواب آزمایم ها منتظر بمونید.ن ئم م
ند آرومی زد:دریــمن همســرتون ل یدارن و  االنبخ مامیخوان  گفتنب و  شــ

باید بهشون نولی مواظب باشید، داخلنید برید میتو...نیکی رو ببینندخترشون 
 یا عصبی بشن. فشار بیاد

 کتر.ممنون دله.....ببتکون داد: سر گریه اش رو قورت داد وبه زور نا آ
 باهم!؟رو ببینه... نیکی مامان میخواد...شما:رخید طرف منچ

ــوی ــت آنا رو  نیومده حرف دکتر در من که هنوز از ش گرفتم که یعنی بودم،دس
 نگران نباش.

 انداختم...هیچی نمیشد ازش فهمید. به صورت بابا نگاهی
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ــرش رو انداخته بود پایین... ــنگینیه حرفی که حس میکردم...دردش رو...س س
 دکتر زده بود رو روی شونه هاش حس میکردم.

 رفت تو اتاق. با قدم های سست و ابا بعد از چند دقیقه به خودش اومدب
ــه...مامان بخاطر بحث ماها این ور آ نا:نیکی توروخدا مواظب باش چیزی نش

 شد.
 غضم شکست:نیکی اگه...اگه مامان چیزیم بشه...ب

 .پیشمخوب میشه،میرم ...حالم آنا ترسفتم:نبه زور وسط حرفم گ
...ســری میکرد نگاهم داشــتبه ســمت راســتم نگاهی انداختم...آریان هنوز 

 که با لبخندی جوابم رو داد. براش تکون دادم که یعنی باید برم تو
گرفتم و بعد...آروم درو باز کردم...وارد شــدم و  ...نفسه طرف در اتاق رفتمب

 درو پشت سرم بستم.
 میکرد. مهنگا ساکت و خاموشابا کنار تخت مامان ایستاده بود و ب
که  مو تو دســتم گرفتدســت مامان رایســتادم... تخت رفتم و کنار شــونه طرفب

 .متوجه ام شد
 چشمهاشو باز کرد که لبخند بغض آلودی بهم زدم.

 فتم:بهتری مامان جان؟گ
 ستد پریده بود....چند لحظه نگاهم کرد و بعد قدر رنجور بود...رنگم همچ

 بی جونم رو باال اورد و ماسک اکسیژن رو کنار زد.
تون م م ن ی ب ب هم.. ظات... ح ل ین  تو...ا نم... تو ی م که... به  خو خو... مان: ا

 و...حر...حرفامو..بهتون..بزنم!
 ابا با ک فگی گفت:این حرفا چیه فرنوش؟...تو خوب میشی.ب
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نه اردالنم نه... به...حرفام گوش کن...من بهتون نگفتم از...از ..امان: .خوب 
ند..وقتم...حال  .میخوام ..ولی مهم نیســـت...فقط....ولی...)ســرفه(این چ

 بس کن!...که بگمبهت...
 اشک موهاش رو نوازش کردم. ا...بشدابا بهت زده ببه سرفه افتاد... و
سایتون تا فتم:بس کن ماماگ شاء الله که  سال باالین این حرفا رو...ان   هزار 

 سرمونه...دکتر گفت بعد چند آزمایم میریم خونه...پس نگران نباش باشه؟
ندارم...نمیدونم چقدرمامان لبخند تلخی زد:دخترم من از دیگه  ..آینده خبر 

 .عمرم باقی مونده...نگران خودمم...نیستم فقط..از...
 ...اد...دستشو گرفت و با نگاه به هردومون ادامه درخید طرف باباچ
مانم هام ا چه  نار هم ببینم...ب گه خونواده ام رو ک بار دی یه  :فقط میخوام 

 رو...کنار پدرشون.
شک و بغض خفه ص شد....آورتم از ا شت از کننده ام در هم    خدا...قلبم دا

 از جا کنده میشد. خواهم نگاهم
سرش:اردالن شت ریز  شک مامان چکید روی بال نم که من...من خوب میدو ا

تاق بیدار موندی و...با خودت  لی هســتی...دیدم کهتو چه حا شــبها...تو ا
ــه...نیک.کلنجار رفتی...پس کافیه،این غرور رو بذار کنار. ی .یه باز برای همیش

شه دخترته...پس  شته با شتباهی که دا شه،هر ا ست...اون هرچی که با دختر ما
 تموم کن این....این...

ــد!...با ا بند اومدب ــم،حرفم ق   ش ــت نگاهم کردم..نه نفس .نه...نه وحش
 خدایا!...مااااماااان!؟؟؟
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 :فر...فرنوش!م زده گفتابا ماتب
 قلبم از ترس ایستاد.بود... ان باز شده بود و در تق ی اکسیژندهن مام

 هو بازوهای مامان رو گرفتم و تکونم دادم.ی
 ماننن...ماااماان چت شد!؟...ماماااان.لند گفتم:مااااب
 !..پرستار،پرستارررر..یکی بیاد اینجاوش!.ابا داد زد:فرنوب

 یغ زدم:ماماااان.ج
 دم زیر گریه....خیلی زود سه تا پرستار و یه دکتر ریختن تو اتاق.ز
 کی از پرستارها گرفتم و کشیدم عقب.ی
 رستار:خانوم ل فا برید بیرون.پ
 ا گریه زدم زیر دستم:ولم کن،میخوام پیشم بمونم.ب
عاینه م نید تا دکترو خلوت کر :نمیشــه خانوم...باید اتاقرســتار بردم طرف درپ

 اشون کنن...بفرمایید ل فا.
 ...آناهیتا دوید طرفم.ز اتاق رفتم بیرونبا اشک و آه ا

 چرا گریه میکنی؟...ه؟نا:نیکی؟...چی شدآ
 ه تکیه دادم به دیوار و سرم رو انداختم پایین.با غص

 حالم...حالم بد شد؟:آنا
 حرفهای مامان توو درو بست... اومد بیرون که بابا  تکون دادمی حرف سرمو ب

 شدن. تکرارتهنم 
حال " به...حرفام گوش کن...من بهتون نگفتم از...از  نه اردالن...خوب  نه...

دخترم  ..ولی مهم نیســـت...فقط..میخوام بهت بگم...بس کن....اخریم ولی
گه از عمر قدر دی یدونم چ ندارم...نم نده خبر  نده...نگران من از..آی باقی مو م 
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نار هم  گه خونواده ام رو ک بار دی یه  خودمم...نیســتم فقط...فقط میخوام 
من...من خوب میدونم که تو چه حالی ..ببینم...بچه هام رو...کنار پدرشــون.

شبها...تو اتاق بیدار موندی و...با خودت کلنجار رفتی...پس  دیدم کههستی...
ــت...اون  کافیه،این غرور رو بذار کنار..یه ــه...نیکی دختر ماس باز برای همیش

 "هرچی که باشه،هر اشتباهی که داشته باشه دخترته...پس تموم کن
ــد... ــکی روی گونه ام جاری ش ــتم و ق ره اش ــته ی مامان این پلک بس خواس

 بود...میخواست باهم خوب بشیم ولی...
 هنوز نبخشیده...هنوز کینه داره. تی باباقچه فایده...و

به زوهدتو نیکی...جم  کن خو ل ر دارهمین االن هم  نه.. تتحم گه .میک م
 ه؟نمیبینی چ ور داره نگاهت میکن

شت شم...نمیخوامنباید بی شمم با شه و براش اون هم ر از این جلو چ صبی ب  ع
 اتفاقی بیوفته.

یه ام رو از ت به ک مد دیوار گرفتم و آروم رو  نا گفتم:من میرم بیرون...دکتر او آ
 خبرم کن.

 چرا؟ آخهنا:آ
 که یعنی... امحسوس به بابا اشاره کردمن
 .نا سری تکون داد:باشهآ

 که... بگذرماز کنار آنا  اومدم که
 ..نیکیبابا:
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ــ ــدمس ــک ش ــک کردم!...یه لحظه ...ر جام خش ــهام ش بغض گلوم رو به گوش
 گرفت...واقعا منو صدا کرد!؟...اسمم رو!؟

 بابا؟ بابا:دختر
 .ید باور کنم؟...خدایا..فسم بند اومد و قلبم لرزید...بان

تو چشمهام نگاهم کردم...این  برق اشکو با  آروم و سست چرخیدم به عقب
 قعا پدر منه!؟وا
سم تم حین کمر خم شده؟...این نگاه گرفته؟...این بغض مردونه که میتونسا

 ؟کنم،واقعا برای بابای منه
 گذاشت روی صورتم. و ابا آروم دستم رو اورد باالب
 ابا:دخترکم؟ب
شمهام رو نیم زد وا ضم لباز  شک چ شار بغ سرم رو انداختم ...م رو گزیدمف

 پایین.
 ابا با اشک زمزمه کرد:عزیزکم...بیا اینجا ببینم.ب
ــیدم تو ب ینوا ــم *غ*گفت و کش ــم،بغض لم...به محض حس کردن آغوش

 ترکید و زدم زیر گریه.
 مببخشــعمر بابا... با دســتم ســرم رو نوازش کرد:دخترم...منو ببخمابا ب

 م.عزیز
 کردم و هق هقم رو تو گردنم خفه.دور کمرش حلقه ی اراده دستهامو ب

ص و پدرانه خاچقدر دلم براش تنگ شـــده بود...برای آغوش گرمم...ع ر 
 .اش
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بت ایب با با: تاســفما مدت م حت،من دخترم...من ن  نارا بانی بودم و  ...عصــ
که تو رو از دســـت یدمبدم ولی نخواســتم  ور از خودم که چ  ...نفهم

اون درســت خیلی اتیت شـــده...ال مادرت داره داغونم میکنه،...حروندمت
 هک...متاسفم میشناسه...خواسته ی اون خواسته ی منم هست منو خوبمیگه،

 .ناراحتت کردم دختر نازم
بخندی نقم بست روی صورت خیسم...چقدر این حرفها رو از اون شنیدن ل

 ود.قشنگ ب
ــتیچکس کامل ه" ــت...حتی بزرگترها هم اش ــاوتنیس  باه میکنند...بیاییم قض

 "نکنیم
هامو چ یدمدم،آباز کرکه شــم یان رو د ند مهربونی زل زده بود ر با لبخ ...

 .دیکمون بودبهم...اومده بود جلو...نز
گاه  ند عمیقی تحویلم دادم.ناخودا هام آشــتی لبخ با که  باور کنم  ..یعنی 

 ...باهام خوب شده!؟کرده!؟
 گفتم:اشکال نداره بابایی،دلم برات تنگ شده بود.بابا  نار گوشک
ختر ..د.بابایی گفتنت تنگ شـــده بود ابا از خودش جدام کرد:منم دلم برایب

 لوسم.
 و لوس.خندیدم...راست میگفت...من بزرگ بودم،ولی برای اون بچه 

 همیشه برای من همون دختر کوچولو..میگفت تو میگفت. بهم هخودش همیش
 .باقی میمونی

 اشکت در اومده.؟...باز که ابا به آنا نگاه کرد:تو چته فنچ کوچولوب
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 :عههه بابا!با اعتراض گفتآنا 
 ...یممن و بابا خندید

با رو کرد نا رو هم میفرســتم بره خونه،خودم :دخترم تو برو خونهبه من با ...آ
 هستم...برو استراحت کن...چشمات کاسه ی خونه.

 من...فتم:نه...بابا گ
باب یا میاد که جواب آزمایم ها ...نگران نباش...فردام:برو دخترا  ازمب ..بعد.ب

 باهم حرف میزنیم.
اشـــاره کرد و جوری حرف زد که کمال تعجب ناموزون با ســر به آریان در  و

 .انگار طرف صحبتم اونه
 ابا:ببرش!ب
 ش کردم که آریان اومد دستم رو گرفت و کشید.بهوت نگاهم
 م.میای عزیزم،فردا بازم ریان:بیاآ
 .کشیده شدمو آنا نگاهی انداختم و دنبال آریان ی حرف به بابا ب
شدیما ستان خارج  ستیم،ز بیمار ش شین که ن ست ...تو ما ستم رو تو د آریان د

 .گرمم گرفت
ــخت تر نبود...پدرت باهات ریان:عزیزم،دیدی آ از اونی که تو فکر میکردی س

 ..اون دوستت داره.د؟برات تنگ شده بوچقدر دلم حرف زد...دیدی که 
 م:درسته اما...بیشترش بخاطر مامان بود.بخند بی جونی زدل
ــون زود آ ــرش رو تکون داد:البته این هم بی تاثیر نبود...امیدوارم حالش ریان س

 خوب بشه.
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رار مامان...قلبم بی ق پیم .فکر من پرواز کرد.ریان این رو گفت و راه افتاد اما.آ
 شد.

 از غصه درهم شد...سرم تو تکیه دادم به شیشه..ورتم ص
یا... مادر خواهمخدا مل م رو ازم نگیر...میکنم  مادر ببینم...تح نذار داغ 
 نمی بینم. رو تو خودم دردیهمچین 

شین به خودم اومدمب شدم...به طرف خونه راه افتادم  ...بی حالا توقی ما پیاده 
 آریان پشت سرم داره میاد.و متوجه شدم که 

 و کیفم رو کنار پام رها کردم.غموم نشستم روی مبل م
 تو و کلید ها رو انداخت روی جا کفشی.ریان اومد آ

لی ،رنگ و روت خیآریان:نیکیتا خانوم...بیا که باید حســابی اســتراحت کنی
 پریده...منم برم ببینم میتونم یه سوپ...

 هو وسط حرفم چشمم خورد بهم و ساکت شد.ی
 ؟اینجا ی:عه چرا نشستریانآ
 م نشست...دستم رو گذاشت روی کمرم که سرم رو انداختم پایین.ومد کنارا
 ؟ریان:نیکیتا عزیزم...ببینمت؟...چت شدهآ
 هو گفتم:میدونی دکتر چی گفت؟ی
 چی گفت؟و گفت: نگاهم کرد چند لحظهریان آ
 گفتم:بهم گفت...که...به سرطان...مشکوکه! حزونم

 !؟داش رو با بهت شنیدم:چیص
 گلوم رو گرفت:اگه...اگه چیزیم بشه؟...آریان اگه اتفاقی براش بیوفته...غض ب
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 ا اشک نگاهم کردم:من چکار کنم؟ب
نمیدونم برای چندمین بار بود که ...خیره شـــد به چشــمهامریان با ناراحتی آ

 این بار خیلی شدیدتر. بغضم شکست...اما
شد ستر بخاطر مادرم لم از همه چیز گرفته بود...و بی بد  یدم...حالم اینقدرمیتر

 از دلهره ام کم نمیشد. با گریه همبود که 
شیدم تو بب صورتم رو پوشوندم که یهو آریان با یه حرکت ک ستم  و  لم*غ*ا د

 .سرم رو گذاشت روی سینه اش و دستم رو روی سرم
ته  خدا خواســ لم خودم رو،بغضــم رو رها کردم و بی *غ*تو بمن هم از 
 دادم.خجالت،با صدا گریه سر 

سینه اش بوده پهناب سرم روی  صورت  شکهام می چکید روی پیراهنم  ی  و ا
یت فقط  یان بی اهم بار ولی آر یه  ظه  ند لح کمرم رو نوازش میکرد و هرچ

 سه ای روی سرم می نشوند.*و*ب
..ولی .که نفس برام نموند جاییمن گریه کردم...گریه کردم و گریه کردم...تا  و

 اشکم خشکید. در عوض سبک شدم و چشمه ی
سکوت تو بح سوزانم *غ*اال چند دقیقه ای بود که در  شمهای  لم بودم و چ

سته بودم... شکر کردم که تو این لحظه یه تکیه گاه دارمرو ب میتونه  و تو خدارو 
 آرومم کنه.

زیر  به خاطر اون همه گریه داشتم گیس خواب میشدم که صداش رو زمزمه وار
 گوشم شنیدم.

مه آ یاد یان: نه امر تت رو تو ســی کنی آروم پنهون می میگفتی...وقتی صــور
 امتحان کنم. میشی...فقط تونستم اینو
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 ت روی لبم.ز حرفهاش لبخند آرومی نشسا
 ا صدای خم داری گفتم:آره...و هنوز هم جواب میده.ب
 ریان به خودش فشردم:خوشحالم.آ

با خودش بردم عقب که کمرمون چســبید به  لم بودم*غ*مین ور که تو به
 قرار گرفت.پشتیه مبل و سر من روی شونه اش 

 .*لمغ*ریان:حاال بخواب...همینجا،درست تو بآ
ید چون یتونســتم آرامم رو م یاد طول نکشــ ظه حس کنم...ولی ز ند لح چ

 بعد...من بودم و یه خواب عمیق.
*** 

ــاس ــمهامو باز ...با اخم تو جام تکون خوردم توی گردنم درد با احس آروم چش
 م نگاه کردم.کردم و به اطراف

فضــای روشــن خونه نشــون و خونه امون بودم...روی کاناپه خوابم برده بود...ت
 میداد که صبحه.

هام صحنه زیر پام چشمکرختی خمیازه ای کشیدم و به پهلو شدم که با دیدن ا ب
 گرد شد..!

جب چ با تع ظه  یه و خواب به ند لح یدم واقع گاه کردم و وقتی فهم پایین ن
 و نشستم. نیستم،یهو بلند شدم

یان به حالت و پا پایین کاناپه ای خدا...نو ایســتاده بود و با چهار دســـت و 
 درشت و آبیم زل زل نگاهم میکرد..!چشمهای 

 و از روی زمین بلندش کردم. م شدو خ اخوداگاه خندیدمکی اومده اینجا؟...ن
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نه اش رو بحکم م یدم*و*گو کار  ســـ جا چ مان این ما و گفتم:عشـــق 
 میکنی؟...چ وری اومدی؟

 ش!ریان:باباش اوردآ
 نویان رو دادم پایین که آریان رو دیدم.

 کرده باباش. کار خوبیه ندیدم:صبح بخیر...چخ
ا ت ریان:صـبح شـماهم بخیر بانو...بله دیگه،گفتم حاال که خوابی برم بیارممآ

 شی.با دیدنم خوشحال ب
 چه سورپرایز قشنگ و خوشمزه ای.سیدم:*و*دو باره گونه ی نویان رو ب

 ریان:صبحانه حایره عزیزم بیا.آ
 شدیم. ل به طرفم رفتم...وارد آشپزخونه*غ*لند شدم و نویان به بب
 .ا دیدن میز چیده شده گفتم:اوه چه کردی آقای احدیب
نه آ یه صــبحا یه خواب خوب  عد از  یان:خب ب ماده میچســبه حایــر و ر آ

 دیگه...ببینم خوب خوابیدی؟
ی صندلی:بله واقعا خستگیم رفت...میگما آریان،حاال که اینقدر تو شستم رون

شم  شپزی با تو کار بیرون با من...نویان و پوشک کاری ها کار خونه حرفه ای آ
 برای تو.

 رنه بابا...ببینم خانوم شــما کانده:عه ینو که گفتم آریان غم غس زد زیره خا
 هم بلدی؟تجاری 

 ا ناز گفتم:بله پس چی فکر کردی؟ب
شت میز من...ولی میزت رو نصی آ شین پ شرکت ب شه پس از فردا برو  ریان:با

 .ببند کن...یه طرفم بیمارای خودت،یه طرفم قرار داد
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شنگی بود...چقدر این لحظه ح صبح ق اال نوبت من بود که بلند بخندم...چه 
 ها لذت داشتن.

شدم...با لبخند مهربونی محونده ام که خ شد متوجه نگاه آریان  صورتم  آروم 
 شده بود.

خوشــحالم ریان:وقتی اینجوری میخندی دیگه هیچی از این دنیا نمیخوام...آ
 که حالت خوبه.

که ا قت بود  یه حقی کای خوبی رو تو وجودم حس کردم...این  ز حرفم خن
 آریان همیشه خوشحالی و آرامم من رو می خواست.

است میگفت...من حالم خوب بود...اینقدر خوب که از غصه هام فارغ شده ر
 مامان هم از یادم رفته بود.....آه!!...گفتم مامان.بودم...حتی 

 .باید بریم بیمارستان...مامان.. آریان وایهو سرمو دادم باال و گفتم:ی
باشـه میریم...ولی قبلم روی دسـتم:باشـه عزیزم، سـتم رو گذاشـتدآریان 

 صبحانه ات رو بخور.
 مزمه کردم:امیدوارم تا حاال جواب آزمایم ها آماده شده باشه.ز
 زودتر بریم.ریان لقمه ای به دستم داد:حتما شده،بخور تا آ

شدن آریان س صبحانه خوردم...تا آماده  ری تکون دادم و بی حرف چند لقمه 
 شیر نویان رو دادم و بعد راه افتادیم.

شدارد بیمارستان و س م و احوال پرسی یم که  شون  آنا و عزیز هم بودن...باها
تو یکی از اتاقها اســتراحت کنه....بمیرم الهی کردم...بابا با اومدن آنا رفته بود 
 حتما خیلی خسته شده دیشب.
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نیکی دخترم چرا این طفل معصــوم رو اوردی تو این فضــا..خدای نکرده زیز:ع
 مریض میشه.

یتونســتم که تو خونه تنها بذارمم....شــما کی عزیز...نم فتم:چاره ای نبودگ
 ی؟اومد

که گفتم منم میخوامزیز:ع یان  بال نو مده بود دن یان منو اورد...او  برم پیم آر
 دخترم...دیگه منم رسوند اینجا.

 ری تکون دادم:آهان.س
 نا:وای خدا پس چرا این دکتره نمیاد...مردم از دلشوره.آ
تو جاش گاهم کردم...رنگم زرد شــده بود و تمام مدت داشــت با اســترس ن

 وول میخورد.
یه  بدم روودمم دسته کمی از اون نداشتم...دلم مثل سیر و سرکه میجوشید و خ

 لرزش خفیی در بر گرفته بود.
شه....چون خود آنا اولین نفری بود که از چهره ا شتم قیافه ام آروم با سعی دا ما 

 یگرفت.ثیر می من تا
فتم:آروم باش آنا...اینقدر نترس..االن میاد...مامان هم هیچیم نمیشه...چرا گ

 خودتو باختی؟
 دست خودم نیست.نا با عجز گفت:آ
  فه سری تکون دادم و به طرف آریان رفتم.ک
 از پرستار پرسیدم گفت ده دقیقه دیگه دکتر میاد.ریان:آ
 ؟خوبی:ریانآ

 آروم تکونم داد:نیکیتا؟
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 هان؟ بله؟گفتم: یهو
 ریان:حواست کجاست؟..میگم خوبی؟آ

 دلم داره بهم میپیچه.با استرس گفتم:نه نمیدونم...
 لم گرفت.*غ*ریان دست دراز کرد و نویان رو از بآ
به منآ بدش  یان: خانومم...تر تا  به  و وقتی...نیکی یدی پس  یه رو دلداری م بق

 بگو که چیزی نیست...این همه نگرانی برای چیه آخه؟ خودتم
 رزون گفتم:کم چیزی نیست آریان...اینکه بهت بگن ممکنه مادرت سرط...ل
 .ابا:س مب
حرفم ق   شـــد...همه جوابم رو دادن...بابا به من نگاه  ا اومدن یهوییه باباب

 آریان کنارم اخم غلیظی نشست روی پیشونیم. کرد که با دیدن
 زیدم و چند قدم از آریان دور شدم.اخوداگاه لبم رو گن
 .روروش رو ازم گرفت و رفت اون سر راه ابا با همون اخمب

تم !...حتما از این حرکنگاه ناباور آریان روم بود...بغض گلوم رو گرفت...لعنتی
 ناراحت شده.

که  میه گندی بزنم...ولی آخه اگه تکون نمیخورد دا لعنتم کنه که همیشه بایدخ
 بابا....

سنگین خ شکر نگاه  درگیریه خودم با خودم زیاد طول نکشید و آریان بهم دارو 
 چون دکتر اومد.

نا نشــســتم روی صــندلی...با شــت ســرش وارد اتاق شــدیم و عزیز و بابا و آپ
 دکتر تا ببینم چی میگه.زده بودم به دهن  استرس زل
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 بگین جواب آزمایشا چی شد.حاال ل فا ابا:خب دکتر...ما از دیروز منتظریم ب
 کتر:بله متوجه ام...من هم جواب ها تازه به دستم رسیدن.د
 بگید که مادرم خوبه.نا:آقای دکتر آ

 زیز:صبر کن دخترم...تحمل این چند دقیقه رو هم داشته باش.ع
 .میخوند...آنا پوست لب میکند....بابا خیره ی میز شده بود زیز زیر لب دعاع

ل ســرگرم کردن نویان بود و من...با تکیه به دیوار خودم رو آریان ســر پا مشــغو
 .نگه داشته بودم

یداشــتم و ن که گاهم رو از صــورت دکتر برنم نه منتظر بودم... بی صــبرا
 باالخره...بعد از دقایق طوالنی دکتر برگه رو گذاشت روی میز.

 و نگاهی به خانواده ی نگرانمون انداخت. رو در اورد مینکع
 ابا:چی شد؟ب

 ؟زیز:آقای دکتر حال دخترم خوبهع
سم بند اومده...برا ستم باال رفت وحس کردم نف وم روی گل ی همین بی اراده د

 نشست.
 کتر چند لحظه نگاهمون کرد و بعد از چند لحظه مکث...د
شــکر خدا خ ری نیســـت...و اون بیماری فقط یه احتمال باقی بخندی زد:ل

 موند.
 ریه.گ زد زیربی صدا  سهامون رها شد...آناه یک باره نفا تموم شدن حرفم بب
 .تادفرسصلوات ابا با آهی از روی آسودگی دست به صورتم کشید و عزیز ب
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کردم و با دســتهام ســرم رو  رهاکنار آنا یگه جون تو پاهام نبود...خودم رو د
که بار شــکرت...ممنونم  یا هزاران  خدا یا شــکرت... خدا  برامون گرفتم....

 حفظم کردی.
 .و سرم رو دادم باال...به آریان نگاه کردم نیرویی تازه بغضم رو پس زدما ب

خندش همون لبلبخندش رو میتونســتم ببینم...ولی وقتی متوجه نگاهم شــد با 
 سر نویان رو گرفت و آروم پشت کرد بهم.

و لبخند گنده ا صــدای گریه ی آروم آنا به خودم اومدم...ریز ریز گریه میکرد ب
 بود.ای روی لبم 

یدمم تو بت یه نکن*غ*ندی کشــ خواهری،تموم شـــد...دیدی گفتم  لم:گر
 حالم خوب میشه.

شو تو بآ سر شده بود...با *غ*نا تند تند  لم تکون داد...خنده و گریه اش قاتی 
 .بلبخند سرش رو 

صی ندارن اما باید خیلی کتر:د شون االن بیماری خا سته که ای آقای فراهانی در
شون  شارهای مواظب شدن و اینها همه بخاطر ف یعیی  شون خیلی  شید...ای با
صبیه...م ست مدتی ثل اینکهع شون بهم گفت سرگیجه ه اال اما ح ندارن،خود

 نشه. شما باید مراقب باشین...که فشار عصبی بهشون وارد
 ابا هول ولی با لحن شادی گفت:بله بله..درسته...حتما،حواسم هست.ب
 از اتاق بیرون اومدیم. ز دکترعد از تشکر و خداحافظی اب
 ،من میرم دنبال کارهای ترخیصم.ابا:شما برید پیم مادرتونب
 نا:باشه بابا ولی زود بیای ها.آ
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 دور شد. ازمون ابا سری تکون داد وب
 دورش رو گرفتیم. ،بیدار بود...با خوشحالیقتی رفتیم پیم مامانو

ــورتم و محکم گونه اشخ ــدم روی ص ــید*و*رو ب م ش مامان گلم  :حالمس
 چ وره؟

 بهترم.امان لبخندی زد:م
نا با شـعی گفت:بهتر ترم میشـی مامان جونم،چون دکتر گفت هیچی نیسـتو آ

 یکم دیگه هم میتونی بری خونه.
 ض نیستم؟یامان متعجب شد:چی؟...یعنی مرم
یت بیوفتیع ندگ کار و ز لت میخواد از   و زیز:چی میگی دختر؟...خیلی د

نگ بمونن.  بچهات ل 
اینو گفت و در ادامه زد روی دســتم و لبم رو گزید:الله اکبر،چی بگم  زیزع

 من از دست اینا؟
 ناهیتا غم غم خندید که من سری تکون دادم.آ
 ...ولی خب...امان با من من گفت:نه...منم
مد:آ نه اش جلو او ند مردو با لبخ یان  مادرجونر ما نه  کام   شــ حالتون 

 خوبه...فقط باید بیشتر مراقب خودتون باشید،همین.
 فتم:مامان شما...از احتماالت دکتر باخبر بودی؟...یعنی...گ

 مامان:آره...میدونستم.
 ؟..چ ور تونستی؟چیزی نگفتی مامان...اخه چرا ا ناراحتی گفتم:واقعاکهب
شتم صبانیت پدرت و قهر آ سط ع و  یتون و درسامان:چی میگفتم دخترم؟...و

 آناهیتا بیام بگم مریضم؟...اویاع به اندازه کافی داغون هست. دانشگاه
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 ی نکرده چیزیتخم کردم:ولی شــما نباید خودتو نادیده میگرفتی...اگه خداا
 ما چه خاکی تو سرمون میگرفتیم؟ میشد

 دور از جونتون دخترم...این حرفا رو نزن.امان:م
 خیر و خوشی گذشته. حاال که همه چیز بهزیز:خودتو ناراحت نکن دخترم...ع
 امان:پسرم بیار اینجا نوه ی قشنگم رو..دلم براش یه تره شده بود.م
 سید.*و*امان نویان رو از آریان گرفت و سرش رو بم

بگم خیرت بده اردالن؟..که با بغض گفت:چه خیر و خوشی مادر من؟...خدا 
 چه کاریه که با ما میکنی؟ این دوری رو بینمون انداختی؟...اخه مرد این

ــی نت م ــه میزد ولی از این طرف آنا بود که با ش امان همه این حرفها رو با غص
 دندونهاشو ریخته بود بیرون.

ست ببینها شد و نتون ست بابا  ون روز که مامان حالم بد  و حاال هم که نمیدون
 باهام آشتی کرده.

 آروم گفتم:مامان؟
 ؟مامانامان دماغم رو باال کشید:بله م
 فتم:دیگه نمیخواد غصه بخوری یا نگران چیزی باشی،چون دلیلی نداره.گ
 منظورت چیه؟امان نگاهم کرد:یعنی چی؟...م
 بابا...باهام حرف زد.فتم:گ
 جدی میگی!؟؟امان:چــی!؟؟؟...م
 .زیز:آروم دختر،باورت نشد نه؟...معلومه از اون شوهر یک دنده ات بعیدهع
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حالی زد زیرم با خوشــ مان  یا شــکرت...نیکی  ا خدا خدا...وای  یه:وای  گر
 دخترم...چی...چی بهت گفت؟

 .فت منو ببخمفتم:پشیمون بود...گریه کرد،گگ
م مامان.من ل کردم:*غ*امانو بم از همه  تو بود که..بخاطر اینارو مدیون توا 

 گذشت. چیز
 فقط از خوشــحالیمان ند دقیقه ی باقی مونده رو که کنار مامان بودیم،ماچ

 .کرد گریه
مامان رو گرفته بود و کارهای داخل شـــد...داروهای  ر اتاق باز شـــد و باباد

 انجام داده بود.رو  ترخیص
 .ه کمک من و آنا مامان لباس پوشید و باهم از بیمارستان خارج شدیمب

 ایستاده بود. کنار ماشین تمام مدت آریان با اخم کمرنگی ساکت دور از ما
شین بابا ع ستم برم پیم آریان که زیز و آنا تو ما سته بودن...خوا ش کنار مامان ن

 بابا صدام زد.
 ابا:نیکی.ب

 ؟:بله بابابرگشتم طرفم
 :تو نمیای بریم؟ایستاد رو به رومابا ب

 فتم:خب من...با...گ
 ره؟...هنوزم کناره اونی؟...با اینکه میدونی چه اتفاقایی افتاده.آابا:با اون ب

 باعث شد لبم رو گاز بگیرم. دای خشمگینمص
 سر به زیر گفتم:بابا من...
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ر .شــاید تو مقصــ.تو خودت دلیل رفتارای منو میدونی.ابا:گوش کن دختر...ب
ــی اما بدون که من ــه که!...هرگز از اون نمیگذرم چیزی نباش هنوز  باورم نمیش

 ...باهاش
ــوء تفاهم بودن  فتم:بابا خواهم میکنم...همهگ ــما چیی این اتفاقا یه س زی ش

 هم همیشــه که شــما ســر افکنده بشــید ولین هرگز کاری نکردم م...نمیدونی
 خب حاال که...و خواستم منو ببخشید...ازتون 

ا اون م در راب ه بم...تو دختر منی ولی تصــمیابا:بســه نمیخوام چیزی بشــنومب
 عوض نمیشه...پس بهتره توهم تصمیمت رو بگیری.

یان تو بب ...نوه ی من روی ســرم یا اون...یا خونواده ات!لم نگاه کرد:*غ*ه نو
 ولی اون...هرگز بخشیده نمیشه! جا داره

گه ب ین دی یا ا خدا فت!؟... گ ی م کردم...چی داشـــت  هم  گا ن هت  ب ا 
ی ادامه داره؟...بازم باید از امتحانیه!؟...بازم یه مشــکل دیگه!؟...بازم این باز

 بگذرم!؟ یکی
ــک حلقه ــتم رو کرد بهم و زده تو  بابا بدون اهمیت به اش ــمهای من پش چش

 رفت.
شینم به خودم اومدم...چ صدای حرکت ما ست چرخیدم ند لحظه بعد با  س

صی ...با حالت وارفته ای نگاهم کردم که طرف آریان بدون عکس العمل خا
 نشست توی ماشین.

 باعث شد بیشتر ناراحت بشم...واقعا دلم گرفت. ین کارشا
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جا گرفتم..ب نارش  گاهمم .ه طرفم رفتم و ک تاد....حتی ن بی توجه بهم راه اف
 نمیکرد.

من ناراحته،حاال رفتار بابا هم  اون حرکته میگفتم بخاطر آهی کشــیدم...اگ
 بهم ایافه شده بود

دایا خودت بگو من باید چکار کنم؟...دیگه با چی باید دســت و پنجه نرم خ
 ...به خودت قسم دیگه خسته شدم...کشم ندارم.کنم

 فقط یه تره آرامم. این زندگی چی میخوام؟...بخدا که گه من ازم
یان شــروع کرد به نق زدن...گذاشــتمم روی شــونهن ام و آروم آروم زدم به  و

کمرش...تکون های ماشین و حرکت دست من باعث شد کم کم آروم بگیره و 
 بخواب فرو بره.

شد...دوآ شت و پیاده  شیدریان مقابل در خونه نگه دا ار م...انگباره آه بلندی ک
 نه انگار که زن و بچه اش تو ماشینن و باید کمک کنه.

ــدم...وارب ــین پیاده ش ــدم ددجنس!...از ماش تقریبا همه جا تاریک  خونه که ش
 نرفت کلید المپها رو بزنه!؟بود...یعنی دستم 

صدا نویان رو تو یهوفی ه سرو   حال اون..خوش به اتاق خوابوندم. کردم و بی 
 ٍغ.که از همه چیز فار

...وارد که شــدم آریان در رفتم حرفهای بابا به طرف اتاق ازا فکری مشــغول ب
 خوابیدن روی تخت بود.حال 

ستم رو های مانتوم رو باز میکردم نگاهم کردم...که دکمه  همون ور ساعد د
 روی چشمهاش. گذاشته
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ه قهر میومد کمن نمیتونستم بی توجه ای هاش رو تحمل کنم...خیلی کم پیم 
 واقعا قهر بود!؟ اون ..ولی حاالکنیم.

که ســ یه  کار خانوم... تا  که هســـت نیکی نه  ری برای خودم تکون دادم...همی
 ...باید از دلم دربیاری!شده

ستم لبه ی تخت و ت ش شدم...ن شرتم رو تو تنم مرتب کردم و نزدیکم  ل زی 
 زدم بهم.

 اهمیت نمیده!؟...واقعا خوابیده یا کون نمیخورد...انگار نه انگار که اینجامت
رو گذاشتم روی  ودمو کشیدم جلو و روی شکم کنارش خوابیدم....انگشتمخ

 بازوش.
 بود دیگه. ورزشکاری چون...بازوش سفت بود...خندم گرفت...خب معلومه

ــتم روآ ــیدم رو روم آروم انگش ــتم کش ــیخ که دیدم موهای ی دس ــتم س دس
 .با شی نت بی صدا خندیدم.شدن!..

دســتمه آقای احدی...تو بخوای بی توجه ای کنی دلت رگ خوابت ...ها ها
 .واکنم نشون میدهمن  اگه بخواد هم بدنم به هر حرکتنمیذاره...

 پرید! سرم رو خم کردم و لبمو گذاشتم روی بازوش که یهو از جاروم آ
 ریان:داری چیکار میکنی!؟آ
 ا تعجب نگاهم کردم:من!؟...هیچی!ب
 ریان:نکن،بذار بخوابم.آ

 اونم نمیتونم.شدم زیر گوشم و گفتم:یهو خم 
 نگاهم کردم. های کم اومده*ب*لوبازه تند نگاهم کرد که با د
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 .ال اله اال اللهریان:آ
 ودمو کشیدم باال و نزدیکم شدم.!...ریز خندیدم...خشت کرد بهم و خوابیدپ
 وباره زیر گوشم گفتم:از من ناراحتی؟د

 .رو گذاشتم روی بازوش وابی بهم نداد...منم عین دخترای خوب سرمج
 ببخشید آریان،بخدا دست خودم نبود...نگاه بابا رو که دیدم ترسیدم.گفتم:

 آخه نمیدونی که چیا گفت.روم تر زمزمه کردم:آ
 ازم سکوت...بغض گلوم رو گرفت...انگار نمیخواد از موی  اش پایین بیاد.ب
دون حرف شک تو چشمهام جم  شد...وقتی عکس العملی از آریان ندیدم،با

 دیگه ای سرم رو از روی بازوش برداشتم و روی بالشت گذاشتم.
شتچ شکی چکید روی بال ستم که ق ره ا ت ش...خدایا یعنی بهم پشمهامو ب

 کرد؟
شم ی گه بازم بره؟...اگه بازم تنهام بذاره وا شتمن مجبور ب ه ه انتخاب اجباری دا

 باشم؟....اگه بازم بابا به لجبازیم ادامه بده؟
 انگشتی نشست روی بینیم. چشمهامو فشردم که  فهک
تا روم رو میکنم اونور گریه ات میگیره؟...تو اینقدر منو دوست داشتی و ریان:آ

 مقاومت میکردی؟
ــد...تند نگاهم کردم...چرخیده بود طرفم و ی ــمهام باز ش ــتم رو هو چش دس

 تنه اش سایه انداخته بود روی صورتم.سرش کرده بود... تکیه
 نوازش کرد:بغض نکن عشقم.برچیده ام ریان لب آ
 لم و گردنم رو گرفتم.*غ*یگه صبر نکردم و یهو خودمو شوت کردم تو بد
 فتم:خیلی بدی.گ
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 ریان کمرم رو گرفت:میدونم،ولی تو ببخم!آ
 سیدم...فقط خدا میدونست که چقدر دوستم دارم.*و*یر گوشم رو بز
 بابات چی بهت گفته؟ریان:آ

 عقب:ها؟...خب..ودمو دادم خ
 آریان:بگو.

من راهی ســراغ نداشــتم...ولی آریان هم باید میدونســت...امیدوارم بودم اون 
 فکری برای رایی کردن بابا داشته باشه.

باید انتخاب کنم...یا تو...یا شــمهامو ازش دزدیدم و گفتم:بهم گفت که...چ
 اونا.

 ریا اخمی کرد:چی؟...یعنی...؟آ
ه یآریان...من نمیخوام فقط یکیتونو داشــته باشــم...از ا غم گفتم:من نمیخوام ب

 جدایی دیگه هم میترسم.
 لم.*غ*ریان چند لحظه نگاهم کرد و بعد محکم کشیدم تو بآ

جدایی بینمون  باره  یذارم دو باش...نم یدونم گلم،نگران ن یدونم...م یان:م آر
 هر قیمیتی شده حلم میکنم. بیوفته...به

 گفتم:منو بخشیدی؟
 چی؟ آریان:برای

ه از بودن تو فکر کنی کا خجالت گفتم:اتفاقای بیمارستان دیگه...من نمیخوام ب
 فره میرم.در کنارت ط

 نه اص  مگه من میذارم!؟ریان خندید:آ
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 هیچ چیزی شرمنده باشی،ماهم دی شد:نیکیتا تو زن منی...پس نباید بابتج
 یه زوجیم مثل بقیه زوج ها.

 ها؟ فتم:پس ناراحت نیستیگ
برویی باال انداخت شی ون نوچی گفت که خندیدم و ریان آ با حالت خاصم ا 

به *ب*به عنوان تشــکر،بی حرف ســرش رو گرفتم و ل ندم  هامو چســبو
 هاش..!*ب*ل

*** 
رحال رفت و آمد به خونه ی پدریم دفقط دود یک ماه گذشت و تو این مدت ح

 بودم.
 خوب بود...رفتارش...حالم خیلی بهتر شده بود...بابا هم ه مامان سر میزدمب

 با من مثل گذشته ها شده بود ولی از آریان چیزی نمیگفت.
با ن و عده ایشــون خوشــحال از برگشــتنم و عده ایشــون قوام هم منو دیده بودا

 حسادت نگاهم میکردن و تیکه می انداختن.
هرکســی هم درباره آریان ازم میپرســید میگفتم که لی برای من مهم نبود...و

 بهم گفته بود که از هیچی شرمنده نباشم. اومده...آریان
 دم.ن هم منکر وجودش نمیشدم و به حرفهای بقیه اهمیت نمیدام
ــتز ــتم میگذش ــکوی اون ندگی در کنار اتفاقات ریز و درش ...تلفن های مش

 داشت.زمان آریان هنوز هم ادامه 
خط حرف میزنه همه وجودم رو وقتی میدیدم با عصــبانیت با شــخص پشــت 

سوالی ازشترس میگر سیدم..نم فت اما هیچی نمیگفتم...هیچ  سیدم .میتیپر ر
 چیزی بگم و یه چیز بدتر بشنوم.
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 یاد!به بابا اجازه داده بود که خواستگار آناهیتا هم بود...اینک ولی یه خبر خوب
شدبابا قتی و  سمما.داماد جدید ...گفت میتونه بیاد،خوشحالیمون چند برابر 

شگاهیه آنا....اونجا همبنیامین بود...مهندس بود  یده بودن و دل از و دو هم دان
 کی داده بودن.

 که چقدر عاشقه...خیلی براش خوشحال بودم. نشون میدادچشمهای آنا رق ب
 رو گذاشتن.م ازدواج مراس رفت که خیلی زود قرار مه چیز اینقدر خوب پیمه
 حاال امروز،روزش بود... و

به قول بابا این فنچ کوچولو هم داره میره  ...باورم نمیشــه کهروز ازدواج خواهرم
 سر خونه زندگیم.

 ریان:به چی میخندی خانوم؟آ
.باورم نمیشه که خواهرم اینقدر .بخند گنده ام رو جم  و جور کردم:به افکارم.ل

 .زود بزرگ شده
 لبخندی زد:زمان زود میگذره...امیدوارم خوشبخت بشن. ریانآ
 روم گفتم:میشن،چون عاشقن.آ
 سید.*و*دستمو تو دستم گرفت و ب ریانآ
 ریان:درسته.آ

 جلوی در آرایشگاه نگه داشت.
 میای دنبالم؟م:گفت

 ...فقط کافیه زنگ بزنی.یان:البته که میامرآ
 سیدم:باشه،مواظب خودت باش...فع .*و*با خنده گونه اش رو ب
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 لپمو کشید:برو شی ون.
 گازش رو گرفت و رفت.ه شدم...درو بستم و براش دست تکون دادم که یادپ
خب اینم از این...طبق معمولدفســم رو ن یان پیم عزیز  ادم بیرون... نو

 بود...پس با خیال راحت میتونستم آماده بشم.
شگاه...تا  رخیدم به عقب و راه افتادم به طرفچ ستم آرای شم،یهوخوا  واردش ب

 یکی محکم کوبید به شونه ام..!
 اهک:چ وری تو؟م
باال...با چشمهای گشاد شده به ماهک نگاه  جام پریدم وت بلند ا یه هیــــــــنب

 کردم که نیم بازش رو دیدم.
ــدم...اینجا چه کار ب هره تری ش ا حرص گفتم:ای مرض دیوونه،این چه کاریه ز 

 میکنی؟
تو ی بره  بود  یک  نزد که  هک انگشـــت اشـــاره اش رو اورد جلو  ما هو 

 دهنم!...چشمهام گردتر شد و خودمو دادم عقب.
...بعد از این همه مدت که اینجا مچتو گرفتم داری بچه پررو وایسا بینماهک:م

 این وری هم باهام حرف میزنی؟...بزنم نای اوتت کنم؟...هان؟هان؟هان؟
چه مچ گرفتنی؟ چل... خل و  هه  قب:عه ..عروســی .دســتشــو هول دادم ع

 من که مثل تو بیکار نیستم که.داشتم... خواهرمه ها...بعدشم مشغله
 !ساکتکمرم: تو زد ماهک یهو

 :مثل تو بیکار نیستم!بیارهدامو در دهنشو کس کرد که ا  
 زنگ هم نداشتی؟یعنی وقت یه ادی ادامه داد:ع
 ...مگه نمیدونی چه اتفاقهایی افتاده؟فتم:نه باور کنگ
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با  ته بی معرفه ماهک گفت:چرا اتفاقا،به جای توئباهم وارد آرایشگاه شدیم ک
ــتی کرده...گفت آنا حرف زدم ــحال بابات باهات آش ...اگه بدونی چقدر خوش

 شدم،نیما هم همین ور.
ند نمکیل فت: زدم بخ باره گ به اون چی که دو پدرت  یان چی؟... ولی...آر

 گفت؟
 ولم کنم.:هیچی،قبولم نمیکنه...میگه باید سرمو انداختم پایین

 اهک با وحشت گفت:چیی!؟..نههه.م
 فتم:واقعا داغونم.گ
 ی چکار کنی؟اهک:حاال میخوام
 یه راهی براش پیدا میکنم...فع  بیا بریم تا دیر نشده.فتم:نمیدونم...بهرحال گ
 آنا....زیر دست آرایشگر بود. پیم رفتیم باهماهک دیگه چیزی نگفت....م
شتن های ب سر گذا سر به  سی و  ست عد از احوال پر ماهک،نوبتی رفتیم زیر د

 آرایشگر.
 شوندن روی صورتم.کردن...یه آرایم تیره هم نت * *وهای من رو برام ل  م

 تا روی زانوم بود. بادمجونی خوشرنگ بود که بلندیم لباسم یه پیراهن
...خیلی خوب شده بودم...از همه بیشتر لباسم گاهی به خودم انداختمتو آینه ن

 بود که واقعا شیک و قشنگ بود.
 د.به ماهک که پشت سرم ایستاده بو شمم خورداز تو آینه چ

ــده بود...موهاا ــده بود و با آرایم ین جوجه هم چه ملوس ش ــت ش ش فر درش
 شکی!مو بلند و چای دار به رنگ آبی تیره .لباسم هم ..زیباییم چند برابر
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 بخندی زدم:خیلی خوشگل شدی.ل
 تاجر هتوجه ام شــد،خندید:مرســی،توهم خیلی جیگر شــدی...نوش جونم

 !احدی
...شــغل و اســمم رو بود غم غم خندیدم ز شــنیدن لقبی که به آریان ادامها

 چسبونده بود به هم.
هم بزنم ب راه افتادم به طرف کیفم و گفتم:اها خوب یادم انداختی...برم زنگ

 تا بیاد دنبالم.
 .آینه شد چیزی نگفت و محو خودش تو اهکم

 ...بعد از چندتا بوق...ماره آریان رو گرفتم و منتظر موندمش
 .ریان:س م خانومآ
 ...کجایی؟آقا مفتم:س گ
 ریان:پیم نیما...کارت تموم شد.آ
 فتم:آره کار تو چی؟گ
 دنبالت؟ مبیاریان:منم آره...آ
 آره زنگ زدم اینو بگم.بخند زدم:ل
 ...یکم دیگه اونجام.ریان:باشه عمرمآ
 فتم:باشه،خدافظ.گ
 ریان:خدافظ گل زندگیم.آ

با کلی لذت میبردم... هاش  ندیدم...خیلی از حرف  انرژی و حس خوب ریز خ
 ق   کردم و بی هوا برگشتم عقب که...

 فسم بند اومد!...چشمهام درشت شد و ناخوداگاه آروم گفتم:اوه!ن
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 :چ وره؟ناهیتا با توق دامن لباسم رو گرفتآ
 ه کردم...وای خدا عالی شده بود.ا بهت به سر تا پاش نگاب

باالی ســرش جم  شــده بودن...لباس  مموهای شــینیون شــده ی خوشــرنگ
 و آرایم روشن و زیباش معرکه اش کرده بودن. عروس پفی

 ا خوشحالی به طرفم رفتم:محشر شدی!..درست مثل عروسک ها.ب
 لم کردم که ریز خندید:مرسی آجی.*غ*ب
باال!...الهی م یارتت  هک:الهی کوفتم!...الهی گیر کنی تو حلقم!...الهی ب ا

 بترکه!...الهی...
سقی رو بشکافه!..ماهک دیوونه پیرزنونه ماهک باعث شد قهقه من و آنا حن ل

 میگفت.با غرغر دستشو میکوبید به سینه اش و اینا رو 
اهک:ها چتونه؟...نمیرین بابا...خب راست میگم دیگه...زن که گیرش نمیاد م

 .بهشتیهحوری 
دا اومد جلو و زد به شونه ی آنا:هی خانوم،شما واقعا ب  آنای مایی؟ا ا 
 کرده بود از خنده نتونست چیزی بگه. ی صدا غمنا که بآ

الن داماد خواهرم فنا شــد از دســتت...ا با خنده زدم به ماهک:بس کن دلقک
 و ما هنوز... میاد

یه خانوم گفت:ح که همین لحظه  خانوم فراهانی،داماد رفم تموم نشـــده بود 
 منتظره. هم فیلمبرداراومده...

 کارشونو بکنن. هم گفتم...راه بیوفت بریم تا اینا فتم:بفرما دیدیگ
 از آرایشگاه خارج شدم. م رو پوشیدمو مانتو به دنبال حرفم سری  شال
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م از من دور شــد و گفت اونجا اومده بود دنبالهمراه آریان اهک هم که نیما م
 میبینمت.

شروع کرد...ت شدیم،فیلمبردار کارش رو  ه لحظ.تو همون چند ا یکم از آنا دور 
 هزار تا حرکت پشت سر هم ردیی کرد.

 افتادم.ندم گرفت...یاد خودم و آریان خ
د...در از این لوس بازی ها خوشم نمی اوم ن موق  که ازدواج کردیم آریان"او

 واق  غرورش اجازه نمیداد.
شو میداد بیرون و من ریز ریز یلمبردار که چیزی میگفت ف س آریان با حرص نف

 .بهم میخندیدم
 .نداشتم که هزاربار برای یه صحنه ما رو ببره و بیاره وم اعصاب اینخودم

اون شـــب چندین بار فیلمبردار رو یـــای  کردم و آریان با یه  رای همین همب
 "حالت بامزه ای نگاهم میکرد که میفهمیدم خوشم اومده

 ا یاد اون خاطره خبیثانه با خودم خندیدم و سوار ماشین شدم.ب
ستم ود شوهرش نگاه میکردم رو ب  س م...نگاه کنگفتم: همون ور که به آنا و 

شون کرده شده فیلمبرداره ٍخفٍت ذاره ،فکر نکنم بتو رو خدا آریان...هنوز هیچی ن
 ...هامشب نفس

 م رو گرفت و لبی قفل لبم شد.چونه ا رفم نا تموم موند چون یهو...یه دستح
ه با چشمهای بسته آریان مواجه اوپس!...غافلگیر شدم...نگاهم رو دادم باال ک

 شدم.
یعیت خندمم گرفته بودو اون ت سم که باال زده ولی  و سا اد بود اجازه ندرگ اح

 و خراب کنم.ر این حالت
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 هاش زدم که رفت عقب.*ب*سه ای به ل*و*ب
 ریان:خیلی زیبا شدی خانوم من.آ
 شمزه تر از همیشه.هام نگاه کرد:و خو*ب*ه لب
 اینجور غافلگیری ها رو دوست دارم.ا صدای آرومی گفتم:ب

 پس سعی میکنم بیشترش کنم...جدا؟.و زمزمه کرد: ترلوآریان اومد ج
 رمو کس کردم:میشه بریم؟س
 سید و رفت عقب:باشه،میریم.*و*ریان گونه ام رو تند بآ

 یه رب  بعد......روشن کرد و راه افتاد.
 .شلوغ بود باغ بودن و شدم...مهمونها اومده وارد باغ آریانونه به شونه ی ش

شم دنبال شتم که یکم دورتر با چ شون مامان اینا گ ی و ...بابا و پیمان و دایدیدم
 زندایی کنارش بودن.

 فتم:آریان من برم پیم مامانم اینا یه س م بکنم.گ
 ریان:باشه بریم.آ
 گران نگاهم کردم:میای؟ن
 ستمو گرفت:آره باهم میریم.د
شون...با و اقی نیوفته...به اتفقلبی پر تپم دنبالم رفتم...خدایا  راه افتاد به طرف

 امید تو.
شون..ر شد...اومد جلو و با توق و سیدیم به میز .اولین نفر مامان متوجه امون 

 کرد. لم*غ*شوق ب
 امان:وای س م دخترم...الهی دورت بگردم اومدی.م
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 ...خوبی قربونت برم؟سیدمم:س م مامان جان*و*ب
 عزیزم،خوبم.خوبم امان:م
 ریان:س م مادرجون.آ
 امان:س م پسرم.م
 ریان:میبینم که بهترین خداروشکر.آ
 ..ممنونم.امان:به ل ی توم
 ابا:هه...ل ی!ب
ن که داشــتم با دایی و زندایی ســ م احوال پرســی میکردم،ســرجام خشــک م

 .خدایا خودت کاری کن امشب خراب نشه....شدم
 ازمون دور شد. دهن باز کرد که س م کنه که بابا با عصبانیت ریانآ
 به دل نگیرید،هنوز دلم صاف نشده.امان:م
 مزمه کردم:اشکالی نداره من عادت دارم اما...ز
یان نگاه کردم..ا به آر ناراحتی  با  ندادم و  مه  گاه نمیکرد...روش رو .دا به من ن

 کرده بود اونور.
د انگشــتهاش ســفیمحکم مشــتم کرده بود که ه دســتم نگاه کردم...اینقدر ب

 شده بود.
شـــاید چون دلم بود ولی بابا نه... اینجا بود که مامان با آریان خوبالب ج

 .مهربون تر بود
شده بودب بره ولی دلیلم رو نه....چون  رای مامان گفته بودم...که آریان مجبور 

 آریان میگفت نباید کسی با خبر بشه،چون ممکنه اطرافیان به خ ر بیوفتن.
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دستم گذاشتمم...چند روی  سر دادم طرف آریان ودستمو  آروم ترس ا کمیب
 لظه طول کشید تا واکنم نشون بده...که خداشکر بد هم نبود.

 ذاشت رو دستم.قط سرش رو انداخت پایین و اون یکی دستشو گف
 و دلم گفتم:ببخم آریان و منو مقصر ندون،خواهم میکنم.ت
 ؟...حال و احوال؟نن:خب چه خبرا از شما آقا آریایماپ
 زورکی زد و جوابم رو داد. ا صداش به خودمون اومدیم...آریان لبخندب
کنارهم برق  بنیامین و،گلهای مجلســمون هم اومدن...آنا حرف زدیمکه کم ی

 نگین...درست مثل میزدن.
 عروس و داماد با کلی دست و جیغ و نقل و نبات تو جایگاهشون قرار گرفتن.

ست رم شتم به پی سط....دا شد و جوونا ریختن و شادی پخم   ص*ق*وزیک 
 نگاه میکردم که چشمم خورد به آریان.

 هی طرفدیدم رفت  اشـــت میرفت اون رف باغ....با نگاهم دنبالم کردم کهد
 نوم و دختر بودن.میز که یه خا

ــچ ــناختن اون اش ــون کردم که با ش ــمهامو ریز کردم و با دقت نگاهش خاص ش
 متعجب شدم!...وای فروغ خانوم و ایگل بودن.

وای رفته بود..یادم چ ور ...چرا خبر نداشــتم؟......ٍکی؟عوت شــده بودن؟د
 خدا...بهتره برم پیششون.

ز افتادم به طرفشون...داشتم اراه  ری  دامن لباسم رو گرفتم و با قدم های تندس
 و خوردم به یه نفر.ص رد میشدم که یه*ق*کنار پیست ر

 گفتم:ببخشید. دون نگاه بهمب
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 به میزشون،ایگل با توق برام دست تکون داد.رسیدم تا از کنارش رد شدم... و
 س م!:ایستادم آریان کنار

 .باز شد صورتمروغ خانوم تا منو دید آریان با حیرت نگاهم کرد...ولی ف
 لم گرفتمم.*غ*جلو رفتم و تو ب زود به طرف اومد که

خانوم:ف خدا...ســ م،ســ م روغ  هت دختروای  ما .خوبی م..کبه روی 
 عزیزم؟...خوشحالم که دوباره تونستم ببینمت.

 شما حالتون خوبه؟منم همین ور فروغ بانو...هربون گفتم:م
چشــمهای خیســم رو  که روغ خانوم ازم جدا شــد...به صــورتم نگاه کردمف

 .دیدم
 فروغ بانو؟؟...درست میشنوم:روغ خانومف
 .شنیدنم از زبون تو تنگ شده بود دلم برای:ی زدبخند لرزونل
هتون ...اینو میگم چون با شــی نت گفتم:بله دیگه،از آقا پســرتون یاد گرفتمب

 میاد.
...دلم برات تنگ شـده لم کرد:واییی زن داداش*غ*ب یهو آیگل از کنار سـفت

 بود،چه ناز شدی.
 ندیدم و دستمو دور شونه اش حلقه کردم:عزیزم...توهم خیلی ناز شدی.خ
ه هوش و حواس خونواده ی منو چریان که االن ســاکت بود گفت:نگاه نگاه،آ

 !رو هم دور میزنه موناهربرده...فروغ بانوی من رو که تقلب میکنه،خو
 .:بله همینه که هستپشت چشمی نازی کرد یگلآ
بهنم که  م  یان در اوردم  نت زبونی برای آر با شــی  گل  له ی حرف آی با دن

 چشمهاشو گرد کرد.
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 دارین!؟ ریان:ببینم توروخدا...اتحادآ
 ن و آیگل با صدا خندیدیم.م
 زندگی دوباره میمونه.مثل روغ خانوم:ف
 هو ساکت شدیم و سه نفری زل زدیم با فروغ خانوم.ی
 چی مامان؟یگل:آ
..صدای خنده هاتون مثل روح بخشیدن به یه زندگی روغ خانوم:خنده هاتون.ف

رم رو در کنار همسر و فرزندش میمونه...از خدا ممنونم که اجازه داد دوباره پس
 ببینم.

ثیر این صحنه ماتم برده بود...خدایا این چه حالیه و به هق هق افتاد....تحت تا
 داغون شدن. به نظر میاد اطرافیان ما بیشتر از خودمونکه این زن داره؟...

مادرش رو بآ گل زود  فت*غ*ی یه ل گر که داری گر بازم  مان جونم  ما :
لس شاد هستیما...خودتم داری میگی نیکیتا و آریان کنار میکنی...ما تو یه مج

 همن،توروخدا دیگه اینقدر خودتو اتیت نکن.
سخته دخترم...ف شه وروغ خانوم با گریه گفت:باورش   میترسم این یه خواب با

 چشم باز کردم ببینم همه چیز خراب شده.وقتی 
ــده بود....دلم از گریه ی آ ــمهاش غمگین ش ه خدا...به آریان نگاه کردم...چش

 ریم شد...باید آرومم کنم.فروغ خانوم 
 لو رفتم و اشکهاش رو پای کردم...ج

 حتیه شما واقعا متاسفمامن بابت نار تو چشمهاش نگاه کردم و گفتم:مادرجون
صد ندارم و هیچوقت دلم  شما رو رنجور ببینم...اینو بدونید که من ق نمیخواد 
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نار همیم ولی...خیلی  عا ک ما واق ید  ما خواب نیســت نه شــ بازم... زندگیمو ب
باید حل  مشــک ت هســـت که پیم رو داریم که برای ادامه ی این زندگی 

 برامون دعا کنید. فقط ازتون میخوام بشن...من
که پدرت هنوز فهمم دخترم..متوجه هســتم با بغض نگاهم کرد:میروغ خانوم ف

ته،حقم داره که..ناراح مه  عاتون میکنم .معلو من نمیخوام زندگیتون خراب ،د
امیدوارم که همه چیز ن باش که دعای خیرم پشت سرتون هست...م مئ.بشه.

 به خیر و خوشی بگذره.
 .وش زدم:پس دیگه گریه نکنیدبخندی به رل
رو پای کرد...منم برگشــتم به عقب و کنار و صــورتم روغ خانوم لبخندی زد ف

 .آریان ایستادم
صی نگاهم میکرد...خیره خیره...قلبم ب سرا یه حالت خا  مم رو انداختلرزید و 

 پایین.
 ولی نکشید که با صدای هلهله و شادی فهمیدم عاقد اومده.ط
 د شروع کرد به خوندن خ به عقد.و بعد عاقمه جم  شدیم دور سفره عقد ه

شگی سطبق ر سه بار و گرفتن زیر لفظیم همی صد آنا بعد از  ای بله رو داد که 
ر کرد.  دست و جیغ فضای باغ رو پ 

بار جالبی خدارو شــکر این  که  هک دق  ماجرا این بود  ما ثل  نا رو م دخترا آ
 فکرم خندم گرفت. ندادن...از

 که راه افتاد من منتظر موندم و بعد آخرین نفر رفتم پیششون. یل تبریکاتس
 باشی.ل کردم:تبریک میگم خواهری،خوشبخت *غ*نا رو بآ
 نا:ممنونم آجی،من اینو مدیون تو و مامانم.آ
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یامین کردم:ل به بن عد رو  یدم و ب پاشــ به روش  ندی  قای بخ باری میگم آ م
 هدایت،خوشبخت باشید.

 آقای هدایت نه،بنیامین.نیامین:ممنونم خواهرزن...در یمن ب
 .خیلی زود شناختممین حال آقا....درعندم گرفت...خیلی شی ون بود ولی خ
 .فتم:باشه بنیامینگ
خوب میدونید که این وصــال ســخت بود پس ا نگاه به هردوشــون ادامه دادم:ب
شته باشید ودر این زندگیه جدیدتون رو بدونید...ق  کنارهم شاد هوای هم رو دا

 ی کنید.زندگ
ــتم رو گرفتآنا محجوب لبخند زد و بنی ــو با اطمینان  امین دس ــمهاش و چش

 بست.
ستاده بود آ ساکت کنارم ای با لبخند کمرنگی جلو اومد و ریان که تا اون لحظه 

 تبریک گفت.
 ر پا شد.ر*ق*ص ب ک پخم شد و بساطوباره موزید
 جواهری تو زندگیم بوده. میفهمم که چهتازه دارم ریان:آ

 ه؟نگاهم کنم...منظورش چیدای آرومم زیر گوشم باعث شد سوالی ص
 ریان ادامه داد:که با اشتباهاتم یه مدت از دستم دادم.آ
 ...چیزی نگفتم.ازه فهمیدم چی میگه...سرم رو انداختم پایین...با من بودت
ــیدی؟...اون حرفایی که مامان زدی حقیقت آ ریان:نیکیتا؟...تو واقعا منو بخش

 ؟بود
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گاهم آروم بود قدر لحن و ن عاشــقم ...آره چ یده بودمم،چون  بخشــ
 ..چ ور باید بهم اطمینان میدادم؟.بودم

 نور پیســـت ر*ق*صو یه حرکت چرخیدم طرفم...اطرافمون تاریک بود و ت
 چشمهامون برق بزنه. باعث میشد هم
سه...برای همین خودمو دای بلند موزیک هم ص صدا بر صدا به  شت  نمیذا

 دادم باال و سرم رو بردم زیر گوشم.
فت فتم:آرهگ مت چون قلبم بهم گ ید قت بودن،من بخشــ ت ...قلبمم گفحقی

 .هچون مال توئ
م آریان...هنوزم دوســتت دارم،باورم و چشــمهاش نگاه کردم:من دوســتت دارت

 نداری؟
 ستهاش باال اومد و نشست روی کمرم...پیشونیم قفل پیشونیم شد.د
کردنی ترین اتفاق زندگیمی...ولی من...خودمو باور ندارم...یه  ریان:تو باورآ

 .خودمو الیق تو ندونمجوری انگار که 
شکر کنم که بعد اون کار چ ـــزار بار خدارو ــــ ست:من باید روز هـ شو ب شمها

 احمقانه ام هنوزم جایی تو قلبت دارم.
حســم عجیب بود...ولی لحنم گرم و نرم...خیلی بخند گرمی بهم زدم...ل
 ه دلم نشست.ب
سمم که....با صدای جیغ دخترا ازجام *و*ی اختیار سرم رو بردم جلو تا ببب

 پریدم!
 .ص*ق*بنیامین اومدن وسط برای ر مت چپم رو که نگاه کردم دیدم آنا وس



wWw.Roman4u.iR  356 

 

شدن......پآ شد و یه نور افتاد دنبال س بگو چرا هیجان زده  ا آنهمه جا تاریک 
 و بنیامین....یکم که گذشت...

 ریان:بریم وسط؟آ
 مخصوصه. ص*ق*ا تعجب نگاهم کردم:چی؟...نه این رب
بقیه هم اومدن...بعدشم...من نمیخوام این ریان دستم رو گرفت:بیخیال،ببین آ

 بدم. از دست ص با تو رو*ق*ر و آهنگ
 ینو گفت و بدون اینکه اجازه ی حرفه دیگه ای بده کشیدم طرف پیست.ا
ستاد و کمرم رو گرفتم شیدم طرف خودش...منم مبهوت،عین یه  قابلم ای و ک

 لم موندم.*غ*تو بعروسک 
 :ستهامو گذاشتم روی سینه اش که آهنگ جدیدی پخم شدد

 هست یخاص یجادو هی تو یچشا تو
 هست یاحساس هی انگار تو نگاه تو

 یوقت کنمیم فراموش رو ایدن غم
 کنمیم نگاه تو به
 دمیند رو تو مثل   عمر ی همه تو

 زمیعز ز  یعز خاطرت ییجورا هی
 من چشم شهینم ریس تو دنید از
 ...کنمیم نگاه تو به
ــی زل زدآ ــمهام ه بودریان با لبخند خاص و آهنگ رو لب میزد که باعث  به چش

 میشد لپهام سر  بشه:



 357 بعد از تو

 انگار تو به کمینزد که یوقت
 بار صد دفعه هر لرزهیم دلم

 دارم تو به که یحس ی واسه
 کنمیم نگاه تو به

 نامهربونم جونم ز  یعز
 خونم دل   نیا به یچشم ی گوشه
 دارم تو به که یحس ی واسه

 کنمیم نگاه تو به
 ریان چشم بست و سرش رو اورد زیر گوشم:آ

 تونمینم گهید تو بدون جونم آروم  
 خونم دل نیا خستس بخدا
 متونینم ، تونمینم گهید تو بدون

باهم خوب ت با بودیمو اون حال خنده ام گرفته بود...ما که  ...پس چرا اینقدر 
 ؟سوز و احساس اینو تکرار میکرد

 دستهامو سر دادم باال و دور گردنم حلقه کردم.شد  کورس آهنگ که شروع
 ما که باهمیم پس چرا اینو میخونی؟گفتم: ندلبخ با
ــتهای داغم نوازش داد:ریان کمآ ــت دادنت رم رو با کی دس چون ترس از دس

 همیشه با منه.
 تم پایین و چیزی نگفتم...یکم سکوت...سرم رو انداخ

 قبلیمون یادته؟ ر*ق*صریان:آ
 گاهم کردم...ن
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میبینی آدم تو هر لحظه از زندگی تو چه موقعیت هایی قرار میگیره؟...اون ریان:آ
 موق  چه جور بودیم و حاال چه جور.

سعی ام رو کردم  ست میگفت...اون موق  همه  شدم...آره در به یقه اش خیره 
 فایده ای نداشت...چون قلبم اسیرش بود.که پسم بزنم ولی 

نده شــروع غ*بی حرف خودمو دادم جلو و ب که خوان به *لم کردم  کرد 
 خوندن:

 من حال شهیم تازه تو یهوا به
 من احوال   شهیم خوب یهست که یوقت
 باش کنارم ابد تا ارمد دوس رو تو
 ..کنمیم نگاه تو به
 دمیند رو تو مثل   عمر ی همه تو

 زمیعز ز  یعز خاطرت ییجورا هی
 من چشم   شهینم ریس تو دن  ید از
 ..کنمیم نگاه تو به

هام و من نفس عمیقم رو حس کردم...آروم  یان ســرش رو فرو کرد تو مو آر
 :دادنمشروع کرد به تکون 

 تونمینم گهید تو بدون جونم آروم  
 خونم دل نیا خستس بخدا
 تونمینم ، تونمینم گهید تو بدون

 سیناادوی خاص از )ج خانی(شعبان 
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سیدآ سات هنگ به پایان ر سا شدیم...تحت تاثیر اح ر آریان هنو و ما متوقی 
 لم مونده بودم.*غ*همونجور تو ب

جدا شــمد ـــت ازش  گار اون هم حس میکرد چون تکون لم نمیخواس ...ان
 و کمرم هنوز تو دستهاش بود.نمیخورد 

ــقم فریاد بزنم....فریاد بزنم و بگم:منم نمیتونم د ــت از لذت عش لم میخواس
 ...چون تو هم آروم جون منی.بدون تو بمونم.

 ریان:کاش بریم یه جایی!آ
یه لحظه بعد متعجب!....منظور  ا شنیدن صداش از حال و هوام خارج شدم اماب

 .حرفم رو نفهمیدم
یدن د نگاهم کردم...قبل از اینکه بتونم بپرســم:یعنی چی؟...بافتم عقب و ر

 و نفسهای کم دارش،قلبم ریخت. برق چشمهاش
صبانیت نبود... شه!...این حالت هاش از ع شوهرم بود اما فهمیدم چ .با اینکه 

 واقعا خجالت کشیدم!
 !هولم دادم:برو ا خنده و خجالتب

شادی از جا  آریان خنده ی کوتاهی کرد سیقی  صدای بلند مو که همین لحظه 
 پروندمون.

 .صیدن باهاش*ق*دخترا دور آنا رو گرفتن و شروع کردن به ر
شون همراه  شده،به طرف دخترا رفتم و باها ست خارج  منم که دیدم آریان از پی

 شدم.
 بهم خوش بگذره. م امشب برای خواهرم به یاد موندنی بشه وواستیخم
 .موق  صرف شامه نتگف،ص*ق*رعد از ب



wWw.Roman4u.iR  360 

 

 غذا برمیداشتم که...و  شتم از کنار میز رد میشدمشقاب به دست داب
 مزاحم نیستم؟یه صدا گفت:

م رو دادم باال که یه پسر جوان رو دیدم...کت شلوار پوشیده با موهای ژل گاهن
 گنده هم روی لبم بود. زده...یه لبخند

 ی تفاوت به میز اشاره دادم:راحت باشید.ب
 .بودمسره:نه من منظورم این نیست...با خودتون پ
بروی باال رفته نگاهم کردم...این چشــه!؟...اصــ  کیه!؟...چقدر هم زود ب ا ا 

 !یشهمپسر خاله 
باز ه که  فتیچی نگفتم  ناختین؟...خودش گ نار پیســـت :منو نشـــ ک
 ص،خوردیم به هم.*ق*ر
 صادف کردیم!د:یه جورایی با هم تبخندش گشاد شل

ــخره ای هام *ب*!...ناخوداگاه لخندیدخودش به حرف خودش و  به طرز مس
 کم اومد...این دیگه کیه!؟...چه عجیب غریب و...چندشه!

 هم! صورتتون روا همون حالتم گفتم:ببخشید آقا ولی من اص  ندیدمتون!...ب
 .خندش رو خوردینو گفتم که بفهمه اص  برام مهم نیست...ا

ج بارهوب کرد از ر ی گوییم تع کث کرد و دو ظه م ند لح  لی از رو نرفت...چ
 زد. لبخند

حتما چون از طرف داماد هســتم نشــناختین...اما  ســره:خب...اشــکال ندارهپ
 میتونیم آشنا بشیم. حاال
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شو به طرفم دراز کرد:مند سر  ست ستم،پ شناییتوزانیار ه ن عموی بنیامین...از آ
 خوشحالم.

 ن منظورش از این حرفها چیه؟االا اخم کمرنگی به دستم نگاه کردم...ب
می با این دارم!؟االن انتظار داره بگم منم همین ور!؟...آخه من چه  ن  ...دلیلی س 

 نداره که بخوام...
ستم دنبال جوابیخ شیهو برای این پررویی بودم که... یره به د ست ن ست یه د
 !.!دستم. تو

!؟...آ من خوشــحال نشــدم!...چون داری  ولیمتاســفم که اینو میگم ریان:جدا 
 !میشیهمسرم  مزاحم

 طرفم... سرمو چرخوندم متعجب از تحکم ک مم
ه اهمیت نگاه میکنه،به زانیار خیربی  ی که انگار داره به یه چیزآریان با یه حالت

 و دستم رو فشار میداد. شده بود
 .دم...چه به موق  اومدز حضورش خوشحال شدم و داشتم لذت میبرا

 بخند خاصی نگاهم میکردم که صدای زانیار توقم رو کور کرد!با ل
 همسر!!؟؟؟بهت زده و بلند گفت:

شو پآ ست پایین:آره خیلی تعجب آوره؟...فکر کردی رت کرد ریان با یه حرکت د
 زنی!؟ ی بیای مخخواستو مجرده 

رش میکرد..! انیار چشمهاش از تعجب زده بود بیرون که این حالتز  زشت ت 
 گفت:کوچه رو اشتباه اومدی...برو پی کارت!ریان چشمهاشو چین داد و آ
بگه که چیزی خواســـت ن من کنان انگار تازه به خودش اومده بود...مانیار ز

 :بزن به چای دیگه!تگف آریان عصبی
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ــرش رو انداخت پایین و با انیار دیگز ــت چیزی بگه،برای همین هم س ه نتونس
 سرعت ازمون دور شد.

 گفت:جلی!! لب ریان زیرآ
ستمو انداختم دور کمرش:خیلی خب رفت اما خودمو کنترل کردمگندم خ ...د

 ش.عصبی نبا رفت،دیگه
آه محض ریــای خدا نیکیتا،حتی کنار همچین آدمایی ریان:مگه میتونم؟...آ

 ا.ستنیوا
 .یالبیخ دیگهاومد... ستادم اون خودشاینیلکس گفتم:من ر
 ..نشستیم کنار هم.آریان هم اومد دنبالم.میز که یه راه افتادم به طرف  و
 حاال تو ناراحت نشو. ریان:خیلی خبآ
 .نشدم:ربزی زدمبخند ل

 دیگه چیزی نگفت...در سکوت مشغول خوردن شدیم.
جوری ی بد  ـــوال  لی ه س بود و کرده  غول  ـــ نم رو مش ه یدم ت ـــ ترس ی م

ست سم...نمیخوا شه...اما از اونجایی که بپر دم بوتو اون ماجرا منم م ناراحت ب
 .آخرش چی شد باید میفهمیدم

سیدنچ سیدن یا نپر خره دلمو باالم با خودم درگیر بودم که ند دقیقه ای برای پر
 به دریا زدم.

 فتم:آریان؟گ
 ریان:جانم؟آ
 فتم:میخوام یه سوال بپرسم اما عصبانی نشو ل فا.گ
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 ریان:خب...سعی میکنم!آ
 ا تردید گفتم:راستم راج  به...پویانه!ب

 خبر داری؟...یعنی بعد از اون ماجرا بازم دیدیم؟ کردم:ازشنگاهم 
ــونیم رو زینتا ــد لبم روداد که باع خم کمرنگی پیش رم گاز بگیرم...فک ث ش

ه!  کنم ناراحت شد...ا 
به حرف  با صــدای آرومی عد از چند لحظه مکث ســرش رو انداخت پایین وب

 اومد.
 .ارجندیدمم...اما فهمیدم که برگشته خ نه دیگهریان:آ
ــکوت کرده بود...یر لب آهانی گفتمز ــدم که با آریان س ــاکی ش ...از خودم ش

 ناراحتم کردم...باید بدونه که منظوری ندارم.سوالم 
نمیخوام فکر دیگه ای بکنی من فقط بخاطر ن دستمو گذاشتم روی دستم:آریا

اون روز عذاب وجدان داشــتم...وگرنه دیگه هیچی نیســت و برام اهمیتی نداره 
 بعدش چیه...متوجه منظورم هستی؟که 

شید ریانآ شو  نفس عمیقی ک سر شت و  ستم گذا شو روی د ست و اون یکی د
 تکون داد.

 ریان:آره عزیزم...آره.آ
حت  بت من را با لت از  یا مه دادم:خ یدم و تو دلم ادا پاشــ به روش  ندی  لبخ

 باشه،چون من فقط تو رو دوست دارم.
ــ ــد...ش ــر گرفتموزیک دوبارام خورده ش ــد و جوونا دوباره افتادن به ه از س ه ش

 فعالیت..!
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شب به رک شادی گ ص و پایکوبی*ق*ل  سریه و خنده و  صدقه  شت...آنا از  ذ
 !شد به یه تندیس از ط دیل تب هدیه ها

و رخید چ رفره دورشونفیلمبردار مثل یه فصید که *ق*بنیامین ردو دور دیگه با 
 فیلم گرفت..!

که دیگه کم کم مهمان ها قصــد رفتن  ا ســاعت دوازده شــب اویــاع این بودت
 .کردن

تکد تک  باره  ح و خدا مدن و  یامین روافظی گرفتن..او نا و بن ماه  .آ هم برای 
 دیگه ساعت یک بود که فقط خودی ها مونده بودن....عسلشون بدرقه کردیم

 آخیششم چقدر خسته شدم.:کم و قوسی به بدنم داد اراس
 بود! ..غذاشونم خوشمزهها:ولی خوش گذشت ها.ر
 مه به حرفم خندیدن و چند تا صدا همزمان بهم گفتن:شکمووو!!ه
 دعوا هم نشد. خوبه لیو :اون که بلهبا خنده گفت رگسن
 انجام شد.بگو...خدا رو شکر که همه چیز به خیر و خوشی :وای همینو امانم
 ه.:مامان ما دیگه بریم،دیر وقتگفتم جلو رفتم که من زرگترها تاییدش کردنب
ــیم و حرف ر ــبح پیم هم باش ــب تا ص ها:عه کجا؟...نرو نیکی من گفتم امش

 بزنیم.
ک میزنی تو...ما داریم از هوش میریم اونوقت ســ ارا کوبید به پهلوش:چقدر ف 

 تو میخوای تا صبح بیدارم بمونی.
ــت ه ــارا خانوم درس ــون گرفت...آریان هم با لبخند آرومی گفت:س مه خندش

 بهتره..باید دنبال نویان هم بریم.میگن..ماهم بریم 
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 ابا:الزم نیست...چون دختر من با تو جایی نمیاد!ب
مهب با ه با ـــدای  قب نبرگشــت ا ص گاهم کردم...چی به ع جب ن با تع ...

 با آریان جایی نمیرم؟میگفت؟...یعنی چی که 
 نویان خونه ی ماست پیم عزیز...بریم.ابا:نیکی دخترم،ب

 اید برم خونه ام.؟...من بفتم:بابا...یعنی چیگ
 ابا عصبی گفت:خونه ی تو خونه ی منه،نه اونجا.ب
 اجازه بد... بابا خواهم میکنمریان جلو اومد:آ

 من نسبتی با تو ندارم.ابا وسط حرفم داد زد:به من نگو بابا!...بیهو 
 ...دیگه نمیذارم پیم اون برگردی.و کرد به من:جم  کن بریم نیکیر
سرم ب شد....خدایا چی داره به  شمهام جم   شک تو چ غض گلوم رو گرفت و ا

 اویاع رو دوست ندارم.میاد...من این 
 ابا:د یاال.ب

ندادم...ج هاموابی  ناراحتی رو تو چشــم ید و  گاهم کرد...وقتی ترد ید ،ن د
 خشمگین تر شد.

 ابا:دنبالم بیا.ب
...خدایا کمکم کن...منو با غم چشمهامو بهم فشردم...رفت و روش رو گرفت

 تو این حال رها نکن...نذار مجبور شم یکی رو انتخاب کنم.
...جرعت ه آریان نگاه کردم...فکم منقبض شــده بود و دســتهاش مشــتب

 نداشتم چیزی بگم...به اون هم حق میدادم.
ــم رو دادم بیرون و راه افتادم به طرفی که بابا رفته بود...فه  ک یه و تاریکیه تنفس

 باغ ایستاده بود.شه از گو
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...خیره خیره نگاهم کرد که نزدیکم که شــدم از صــدای پام برگشــت طرفم
 طاقت نیوردم و سرم رو انداختم پایین.

 هنوز کنارشی؟ابا:چرا نمیخوای بیای؟...چرا ب
 کوت...!س
ــتم؟...به همین راحتی کاراش رو ابا:ب ــاده دل بودی و من نمیدونس تو اینقدر س

 فراموش کردی؟
دستهامو مشت کردم و بازم هیچی نگفتم...حرفی در این باره نداشتم،چون اگه 

 براش خنده دار بود.دلیلم رو میگفتم 
صمیم بگیر...و تمن بهت گفتم فکر کن ابا:ب شتیو ت ما هیچ ا و یک ماه وقت دا

 .میمی نگرفتیتص
 یه کاری بکنم.بابا چند قدم اومد جلو و ادامه داد:پس مجبورم خودم 

 اشکی از گوشه چشمم سر خورد روی گونه ام. ره ق
 ولی...چی میشه...اگه...ببخشین؟ا صدای لرزونی گفتم:ب

زندگی دخترم رو خراب کرده بابا آهی کشــید:نمیتونم...نمیتونم از کســی که 
 بگذرم.

شد...دیح شونه هام خم  یوح  ست!...به و شک  گه جای حرفیس کردم قلبم 
 نموند. باقی

 نیکی. ابا:نگام کنب
 رم رو دادم باال و نگاه خیسم رو دوختم به چشمهاش.س
 نمیتونم یه بار دیگه دخترم رو از دست بدم.من ابا:اینم بدون که ب
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 زود باش،پسرت منتظرته. ا دستم صورتم رو پای کرد:حاال همب
گاهم ظه ن ند لح ما...کردم چ گاهم هم مهربون بود...ا این ...آروم بود...ن

ز فتن ار...ا شدن از شوهرم؟...رها کردن زندگیم؟جدتیه؟...قیم مهربونی به چه
 پیم عشقم و داشتن پدرم؟

 رم درد گرفته بود...بی حرف نگاهم رو از بابا گرفتم و ازش دور شدم.س
طوالنی  دایا خودت کمک کن...حاال که دارم میرم حداقل نذار این دوریخ

 مدت بشه.
 بود بهم.هم زل زده  آریانکردن...نگاهم همه  رسیدم که ه جم ب
 و لب زدم:بیا. شون بازوی آریان رو کشیدمیر نگاهز
 .و یه گوشه ایستادیم از جم  دور شدیم...اومددنبالم راه ریان بی مقاومت آ
 میخوای بری؟داری چکار میکنی نیکیتا؟...ریان:آ
 فتم:آریان من...مجبورم...ببین..گ
 ریان:نه نه تو ببین!...من نمیخوام بذارم بری.آ

مین ه ه اندازه کافی آبرو ریزی کردیم ونگاهم کردم:صداتو نبر باال،ب با نگرانی
 متوجه ما هستن.همه االن هم 

 .خودت بهم صبر بدهخدایا رو فشرد:ریان عصبی پیشونیم آ
...اصــ  من بری؟...پس من چی؟گاهم کرد:یعنی قبول کردی که با پدرت ن

 اگه نخوام زنم رو بذارم بره باید کیو ببینم؟
 ش کن آریان...من میرم اما برای چند روز...تا زمانی که عصــبانیتمفتم:گوگ

 بخوابه.
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ریان تند بازوهامو گرفت:اگه نخوابید چی؟...اگه بیشــتر لس کرد چی؟...اگه آ
 ط قتو ازم گرفت چی؟

هو فرو ریخت...نگاهم خشــک یدن جمله آخرش احســاس کردم قلبم یشــناز 
  .شد تو صورتم

 گفتم:تو نمیذاری...مگه نه؟ بغضبا  ند لحظه که گذشتچ
هو لرزونم نگاهم کرد و بعد...ی مردمک هایو  دارنفسهای کم با  کمیریان آ

 لم و محکم فشارم داد.*غ*کشیدم تو ب
 ریان:نه نه...معلومه که نه.آ

سرم رو بچ شم که سید:*و*ند بار روی  سرت مگر مرده با ست از  فکر کنن د
 برداشتم.

زدم...دســتهامو حلقه کردم دور کمرش و  میون بغض خفه کننده ام لبخندی
 محکم گرفتمم.

 .باید براش توییح بدیمکوتاه بیاد.. خره که یه روز بایدباالفتم:گ
 ریان:نه...خ رناکه.آ
 آریان...اون باید بدونه بگیمواقعیت رو بهم زش جدا شدم و رفتم عقب:بذار ا

 ...وقتی بفهمه حتما دری میکنه.بیام بذاره تا
 خوام کسی نگران بشه یا دردسری ایجاد بشه.ریان:من نمیآ
فتم:نه،بابا آدم تو داریه...نمیذاره کسی بفهمه...توهم سعی کن باهاش حرف گ

 بزنی.
 ریان سرش رو انداخت پایین و آروم گفت:باشه.آ
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 هنوز نرفته دلتنگم بودم.دلم داشت براش یعی میرفت...
 میمیرم. ..وگرنهلو و گفتم:منو از یادت نبری هاسرمو بردم ج

ن داشت یحرفیه ی داشتن...رش رو اورد باال و نگاهم کرد...چشمهاش یه برقس
 افتاده بود. تنملرزه به  خوندنشونکه از 

 پیشتم.ردا ریان:هرگز عمرم...تو االن بری،من فآ
 که طاقت ندارم.زود بیا بخند زدم:خوبه،ل
بدم،ل و به خودمون  گه ای  جازه ی حرف دی که ا فل هامو ق*ب*بدون این
 هاش کردم.*ب*ل

 هــمــو اون کــمــر مــن رو گــرفــت و مــن صــــورت اون رو...عــمــیــق
 سه رو تبدیل به خاطره کردم.*و*باین شمهامو بستم و ...چسیدیم*و*ب
که فاصــله هامون *ب*ایی ازش....لرچند که دلم به درد اومد،از فکر جده

 .بمونم گرفت دیگه نتونستم
به بدون نگاه به صــورتم با یه خیز ازش دور شــدم...با قدم های تند خودمو 

 جم  رسوندم.
نگاه به جمعی که ماتشــون برده بود  بدونرداشــتم و یفم رو از روی صــندلی بک

 بیرون منتظرم مامان،خداحافظ همگی.گفتم:
 تند ازشون دور شدم...از باغ که زدم بیرون تازه تونستم نفس بشم. و
شــیشــه ماشــین چشــمم خورد به  راه افتاد،از و بابا نشــســتیم تو ماشــینقتی و

 لبم مچاله شد!قغمگین  نگاهشونه های خمیده و دیدن با آریان...
شدیم عزیز هن هن ابا مقابل در خونه ب شت...وارد خونه که  شین رو نگه دا ما

 کنان اومد به استقبالمون.
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 ؟...آخه چ...وای س م...نیکی دخترم تو هم اومدی اینجازیز:ع
 ابا:چون جاش اینجاس عزیز...شبتون بخیر.ب
 ین رو گفت و به طرف پله ها رفت.ا

 فتم:عزیز نویان کجاست؟گ
 .زیز:عزیزه دلم خوابه...بچم یکم بی قراری میکردع
 ا ناراحتی به طبقه باال رفتم...اتاق خواب ها اینجا بودن.ب
که وقتی دختر این خونه  ســط راهرو چشــمم خورد به در اتاقم...اتاق ســابقمو

 بودم و مال من بود.
و درش رو باز کردم...از دیدن تمیزی و حس تازگی اخوداگاه به طرفم رفتم ن

 فضاش و نویان خوابیده روی تخت متعجب شدم.
 عنی این مدت نذاشتن اتاق خای بخوره؟...جالبه!ی

..بینیم .خوابیدم...آروم کنار نویان ...بغض گلوم رو گرفتیهو به یاد آریان افتادم
 رو چسبوندم به بازوش و نفس عمیقی کشیدم.

...نویاٍن من...پســر من...تو از خدا بخواه جودم پر شــد از ع ر بچگانه اشو
 نذاره این زندگی خراب بشه. تو حداقل به خاطرازش بخواه کمکمون کنه....

 فکر و خیال خوابم برد. کلی گریه وبود که بعد از  3:25اعت حدودا س
*** 

 به سختی الی پلکهام رو باز کردم... ا صدای زنگ گوشیمب
 نور آفتابی که پنجره اتاقم می تابید،چشمم رو زد.
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شت خودش روگ شیم دا شتم که در  و شت...گیس و خواب آلود دنبالم گ میک
 آخر روی عسلی تخت پیداش کردم.

سرم پرید!...تندا نگاه ب سم آریان،خواب به کلی از  صفحه اش و دیدن ا ه ب به 
 صبح بود! 10:45ساعت نگاه کردم...

 ...سری  تلفن سبز رو لمس کردم.چه خبر شده؟...این ساعت چرا زنگ زده؟
 فتم:الو؟گ

 :س م عزیزدلم...بیدارت کردم؟..ببخشید عمرم،صبحت بخیر.آریان
 لذت نمیده. ی،بهتی لحن گرم عشقت اونم اول صبحیچ چیز به اندازه ه
م بخیر...نه اشــکالی نداره ولی این موق  چرا صــب گفتم: گنگندیدم و خ توا 

 زنگ زدی؟
بود اومدم ببینمت...حاال هم بی زحمت بیا لب  ریان:خب دلم تنگ شـــدهآ

 پنجره.
 ا تعجب زیر لب گفتم:پنجره!؟ب

یده  مدلی همو د ـــت...قب  هم این  ید داش یابون د به خ تاق من  پنجره ی ا
 چرا اینو ازم خواست!؟ بودیم...ولی حاال

 روی تخت بلند شــدم و کنار پنجره ایســتادم...پرده رو کنار زدم که با دیدن از
 د.چشمهام گرد ش آریان خندون

 واقعا اومده!...به یاد حرف دیشبم افتادم...گفت فردا پیشتم.
 تو اینجا چکار میکنی؟...اگه کسی ببینه؟ا تعجب گفتم:ب
 .بیدارن؟منم اومدم که ببینن...میخوام با پدرت حرف بزنم..ریان:آ
 ا من من گفتم:خب..آره حتما...ولی نه نکن آریان،االن خیلی زوده.ب



wWw.Roman4u.iR  372 

 

ــد ناخوداگاه خودمو دادم جلو ریان راه افتاد طرف خونه...آ از دیدم که خارج ش
 که ببینمم.

 ریان:نمیتونم صبر کنم،درو برام باز کن.آ
ق   کرد!...با بهت به گوشــی نگاه کردم...وای اون چی گفت!؟...داره میاد  و

 ؟باال!
هو به خودم اومدم...ســری  حمله بردم طرف در...از اتاق زدم بیرون و از پله ی

 ها سرازیر شدم.
یدم از ب که رســ ســر و صـــدا های توی آشــپزخونه فهمیدم همه ه ســـالن 

 ورودی دید نداشت. ....البته آشپزخونه به سالن یا دربیدارن
یان بخواد زنگ بزنه جهیدم طرف درق باز کرد بل از اینکه آر نا و که  نم هما

 دیدن آریان همانا..!
 آریان خندید:توهم کم دلتنگ نبودی ها،سرعتت باال رفته.

 ا ناله سرمو کس کردم:دیوونه!ب
یان *غ*خودمو پرت کردم تو ب و ید و لم...آر هامو بوی فت گرفتم...مو ســ

 .بو*سید
 ریان:ای جانم.آ

 آریان تو دنبال دردسری ها...آخه این چه کاریه؟ودمو دادم عقب:خ
 .نگران نباش،من پای همه چیزش ایستادمریان دستمو گرفت تو دستم:آ

ــ ــت اومدم س ــتهامون نگاه کردم...چند لحظه که گذش چیزی بگم اکت به دس
 که...
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 چه خبره؟ اینجاابا:ب
و عزیز اومده بودن بیرون از .بابا و مامان هو با ترس برگشــتم عقب...واااای..ی

 آشپزخونه.
ار :تو اینجا چکزد ابا که با دیدن آریان متعجب شــده بود یهو گر گرفت و دادب

 تی پاتو گذاشتی تو خونه ی من!؟ی!؟...به چه جرامیکن
 و به من کرد و بلند گفت:تو درو براش بازی کردی ها!؟ر
چه زود آتیم بر پا چنگ زدم... ا ترس چشــمهامو بســتم و دســت آریان روب

 شد!...همه ی حس خوبم دود شد و رفت هوا.
 ریان:آقای فراهانی اجازه بدین...آ
 ابا عربده زد:گم شوووو از خونه ی من بیرون...به دختر منم دست نزن.ب

 بازوم رو گرفت...! به طرف من اومد تا از آریان دورم کنه که آریان تو یه حرکت
جای یه ،هباشن االنفراهانی،شما باید به حرفام گوش بدین...ریان:نمیشه آقای آ

 ...تا کی میخواین فرار کنید؟دیگه...بهرحال که باید گوش بدین
گاهم کرد:من فرار نمیکنمب با انزجار ن با   تو و حرفات..،تو رو پس میزنم!.ا

یه کارای تو هم نیســتین،مهم زنداصــ  م گیه دختر منه...دیگه نمیذارم قربان
 بهتره برگردی و بری به همون قبرستونی که بودی.بشه...

منتظر هر عکس ا وحشــت نگاهم رو روی صــورت هاشــون دور میدادم و ب
 العملی بودم.

ما انگار قصد بابا فقط دور کردن من از چشمهای آریان بود...انگار میخواست ا
 با ندیدن من آریان رو عذاب بده.

 گفتم:بابا.پله ها که با عجز ابا کشیدم طرف ب
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 ؟!فریاد زد:مرگ و بابا!!...تو چت شده دختر!؟...نکنه هنوزم اونو میخوایهو ی
ندشا ته شـــد..ز صـــدای بل هام بســ بدنم ،ســرم رفت زیر و چشــم مام  .ت

 ...حس میکردم هر لحظه ممکنه از حال برم. میلرزید
یان:آ قای  نیســـت گ*ن*ا*همنو میخواد،منم اونو میخوام...این ..اون آرهر آ

 با شما راه نمیاد چون دلیل من رو میدونه. .اگرما زن و شوهریم..فراهانی،
شم...این دختر هم کله دوباره بابا  شی،من خام این حرفا نمی داد زد:بهتره خفه 

.جو عشــق گرفتتم و فکر میکنه میتونه به تو تکیه کنه...که این ..اش باد داره
 خیال خامی بیم نیست!

شو ریز کرد:چ صیر خودمهدونی چیه؟میشمها ستای خودموقتی ،..تق ای پ با د
سند ضاء کردم ازدواج اون  دادن به  از اولم دختردخترم رو بیچاره کردم... رو ام

باه بود نداره...جلوی یــرر رو تو اشــت کال  قت...ولی اشــ بگیری  هرو
ــمیگیرم و ازت منفعته...ط قم رو  ــی میدمم که خودش و بچه اش رو به کس

 روی سرش بذاره!
م کردم...باورم نگاه ن پدرم قلبم ایستاد!...با هراسا شنیدن این حرف از دهب

 نمیشد!...هنوز هم روی حرفم بود!؟
یعنی اینقدر کینه به دل گرفته !؟...چ ور میتونســت!؟...نوزم این رو میگفته

 بود که همچین چیزی رو هم بگه!؟
ستاده بودم ح سم باال نمیاد...بی جون تو جام ای ه بابا که باز دوبارس میکردم نف

 دستمو گرفت و کشید.
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کنده شــدم...اگه بابا اون حرفو  ین بار توان مقابله رو نداشــتم و راحت از جاا
 برای سوزوندن آریان هم گفته باشه،باید بگم که موفق شد.

که چ یان بود  یاد آر بار فر یان رو!....این  لب من رو آتیم زد...هم آر ون هم ق
 خونه رو لرزوند!

ـد!...آ ـ ـ غلط میکنه کسی که به ناموسم،زنم ریان:مگه از رو جنازی من رد بشی
 !نگاه بکنه!!...من گردن اون آدم رو خرد میکنم

...میدونســتم فشــار زیادی روشــه...اما کاری هم از دســتم برنمی غض کردمب
 اومد.

به طرفمون اومد و از الی دندونهای کلید شـــده اش  ا قدم های تندیآریان ب
ون دخترتآقای فراهانی،اسم من هرگز از شناسنامه یا قلب  ینو هم بدونیدغرید:ا

ه خاطر احترامیه ک...اگرهم گذاشــتم دیشــب به اینجا بیاد فقط بنمیخوره خط
 لم.براتون قائ

سی سری  شد،بابا بدون هیچ حرفی یا مع لی ا جمله اش تمومت شت و   لیبرگ
 خوابوند زیر گوش آریان! محکمی

شنیدمدای هین مامان ص ضم اما خودم... و عزیز رو  صدا نمیدونم کی بغ بی 
 شونه هام لرزید.شکست و 

ستمو ن ست آریانی کردم که باال بردم و میدونم با چه حالی د س سرش کقفل د
 شده بود و جای انگشتهای پدرم روی صورتم خودنمایی میکرد.

ــ ــدا هاهد نفس نفس زدن هاش ش ــدم و بی ص ــده اش ش ق و فک منقبض ش
صورت...بلکه برای حرفهایی زدم سنگین بود...نه تنها برای یه  ست پدرم  ...د

 که حقیقت داشتن.
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در من قابل دری یا پذیرش ولی نمیدونم چرا برای پریان حرف دلم رو زد...آ
 یست.ن
 !احضاریه دادگاه باشابا:گستا !...به حسابت میرسم،شک نکن!...منتظر ب

 ..پنجه ی دستم رو گرفت....سرش رو راست کردبه خودش اومد.آریان 
 :من ط قم نمیدم!فتمحکم گ

شوندم طرف خودش محرف به اهمیتابا بی ب ستم رو گرفت و ک ستم.د از  ..د
 تو دست آریان ول شد!

 ابا:از خونه ام گم شو بیرون تا به پلیس زنگ نزدم.ب
 به دنباله ی حرفم بردم طبقه ی باال. و
 میکنم...ولم کن.ا گریه گفتم:بابا...نکن...خواهم ب
 با حرص زیر لب گفت:داغت رو به دلم میذارم! اباب
 ز اینکه به خودم بیامهولم داد تو اتاق...تا وســط اتاق تلو تلو خوردم...قبل ا و

 در بسته شد.
 که صدای چرخم کلید رو شنیدم. تند دویدم طرفم

کارا ب باز کن...این  با...این درو  با به در: یدم  یه کوب با خواهم ا گر با یه؟... چ
 درو باز کن.میکنم...

 یغ زدم:بــابـــا!!ج
 .زدم زیر گریه ل کردم و های های*غ*زانوهام رو ب...سر خوردم پای در

باصـــدای  یان رو با با داد و دعوا آر که  یدم   من بیرون کرد و از خونه رو شــن
 مظلومانه هق هق کردم.
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 کن...!..یه کاری ؟.ادایخ
*** 

 اتاقم،زیر پنجره نشسته بودم.وشه ی دیوار گ
 تکیه به دیوار.لم و سرم *غ*انوهام تو بز

 ود.ب ه بود...دنیا به چشمم تیره و تاردلم گرفتال نداشتم...جون نداشتم...ح
 ا گذشته بود.ه روز از اون ماجرس
صد به روم اتاق رو در  رفتن آریان،باباعد از ب ستم ق ت کردن اتیباز کرد...میدون

 .من رو نداره
ستم تو اتاق و با بودم که  من این بار ماا ش سه روزه که ن خودم رو حبس کردم...

 کردم. خودم و اطرافیان و دنیا قهر
شن عزیز و مادرمت سایی که وارد اتاق می ستن... نها ک هم برو میارن تا  نویانه

 برسم.
یری...زرد شـــدی... م حال  که داری از  نه  یز م غر  به جونم  یز  ف ن عز

 .شدی...بیسار شدی
اینکه بهت نیاز داره...شــیرت رو و گوشــم میخونه که به فکر بچه ات باش...ت

 میخواد...محبتت رو میخواد.
یان رو و اهمیت  اما...به هیچ چیز دیگه ای مزمین نمیزدایــح بود که من نو

 نمیدادم.
نگ بود و بی ارزشه هام کمر ...چون حس میکردم مه چیز جلوی چشــم

 نمیگفتن.باختم...چون زندگی به این 
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...منتظر یه حرف...یه نگاه...یه .و منتظرم که لب به هیچی نزدمه روز بود ســـ
 زنگ...یا حداقل یه اس ام اس!

 ز وقتی بابا آریان رو بیرون کرده بود دیگه خبری ازش نداشتم.ا
 ود.ب شدهیخیال همه چیز خودش ببابا نمیذاشت که بیاد...یا آریان میدونم ن
 که در اون صورت طاقت نمیارم.گفته بودم نبرم... ن ازش خواستم که یادشم

یا بهم  به  یه؟...خو حال چه  یدونســتم تو  نداشــتم...نم هیچ خبری ازش 
 ریخته؟...دلتنگه یا براش مهم نیست؟

ـــ حه از فکر همین چیزا س به صــف یا  به پنجره بود  یا  گاهم  که ن ه روز بود 
 ...ولی دریغ....!گوشیم

 بار اومد سراغم.بعد از رفتن آریان،بابا تنها یک 
باکه  که  یه بازم من بودم   م...هق زدم و گفتم:چرا حتیجیغ زدداد زدم... گر

 ....این خودخواهیهتوییح بدهحرف بزنه...نمیذاره  رهنمیذا
قط فولی بابا...ســاکت و خاموش گله کردم...گفتم و گفتم...شــکایت کردم...

 کرد.نگاهم 
 یزیچ...قانعم میکرد...ولی این کارا اش یه کاری میکرد...یه چیزی میگفتک

 شون نمیداد.ن به ما رو جز لجبازی
ــم رو با آه دادم بیرون ــتمو بهنفس ــفت کردم و گرفتم دیوار ...دس ،زانوهام رو س

 کنار پنجره. ایستادمخودمو کشیدم باال...
شین  رده رو زدم کنار و برای هزارمین بار توپ سه روز با دیدن جای خالی ما این 

رخورده   نا امید تر شدم. وتر آریان،س 
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نداختم روشب خت رفتم و خودم رو ا هامو ه طرف ت با خســتگی چشــم ...
 بستم...هرکاری میکردم فکرم آزاد نمیشد.

 کر و روح و قلبم پیم آریان بود و جسمم خسته تر از هر لحظه.ف
ته ی خودم بودم باز  تو حال و هوای گرف هامو  باز شـــد...چشــم تاق  که در ا

سینی غذا ببا دیدن دم...کر ستم رویلم بود پوفی کردم و *غ*مامان که  ش  ن
 تخت.

 بیارم باال...هرچند که نمیخوری. براتامان:تو که نمیای پایین،گفتم خودم م
 ...فقط نگاهم رو دوختم به گلهای رو تختی.یچی نگفتمه
خه دختر گلمم مان:آ با خودت میکنی؟...میخوای ...عزیزکم،چرا ا کارو  این 

 خودتو از بین ببری؟
 !...از هم سکوتب

ستم و  شاهده اگه میدون شید:من برات چیکار کنم؟ هان؟...خدا  مامان آهی ک
 میتونستم،نمیذاشتم تو این حال بمونی.

کثی کرد و دوباره گفت:توروخدا دخترم،بخاطر منم که شــده ســعی کن یکم م
 غذا بخوری.
ــمی دیدم که ک فه پلک ز ابا بطرف در تا بره بیرون که....رخید چدم...زیر چش

 تو چهار چوب در قرار گرفت!
ــورت یا حالتم ایج ری توغییعجب کردم اما تت ــتم که ص ــد...یعنی نذاش اد نش

 .بشه..
 .ابا:خانوم شما بیرون باشب
 امان:من...امم باشه فقط اومدم غذاشو بدم...االن میرم.م
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 گفت و هول کرده از اتاق خارج شد. ر استرس این جمله روپ
تاج ابا اومد داخل و در رو بســـت...ب به  به خودم دادم و رفتم عقب و  تکونی 

 تخت تکیه دادم.
صندلی ب سکوت ابا به طرف  ست روش....چند دقیقه تو  ش میز توالتم رفت و ن

 گذشت.
ســـاکت بودم...و نمیدونســتم  چی میخواد بگه چرا اومده یا ن با فکر اینکهم

 وت بابا از روی چیه؟سک
شروع کنه!؟...حتما بحث جدیدی تو  شه یا اینکه داره فکر میکنه چ ور  از آرام

 .راهه ها!؟...البد میخواد بگه برای ط ق آماده باش
ــتم رو تختی رو چنگ زد...با درد و ناراحتی ا ــمهامز فکرم بی اختیار دس و چش

 بستم.
تم رو دارم،پشــه...بخدا که زیر بار این یکی نمیرم...تا وقتی که بدونم آریان ن

 رو خالی نمیکنم.
شقم پا نمیذارم...ب شتر از این روی ع شم و بغض جی شتم برایبا خ  لو جلو دا

 و حتی بابا خط و نشون میکشیدم که...خودم 
 واقعا دوستم داری!؟ابا:ب
 رفت باال. نگاهمشته افکارم پاره شد و بی اختیار ر
شی؟...با من و مادرت و همه اوزلت نشین بیعنی اینقدر دوستم داری که ابا:ب

 قهر کنی؟
 که خدا بهم رحم کرده! نده آرومی کرد:البته جدای این بچهخ
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 رم رو انداختم پایین.س ندگیبا شرم
مثل فیلم میمونه...باور این  ...زندگیمونابا:تو کار آدما موندم...باورم نمیشــهب

 تم برام سخته.قااتفاعشق و 
با ن بهبا که هنوز تو همون حالت بودم  گاهی  نداختمن  و یهو لحنم لوده  ا

 .شد
با:خیب به خودت نگیر،نترس شــوهرت بیخیالت له ا فه رو  یا خب دیگه این ق

 نشده.
شدی شمهام گرد  سم ر...به بابا نهو چ داد  وگاه کردم که با لبخند کمرنگی نف

 بیرون...زل زده بود به رو به روش.
شد...میدونی،اهام حرف زد...به زوربابا:ب شه پیله  ه با هرچیزیم ک...مثل همی

 محکم و مغروره.مشکل داشته باشم،از این اخ قم خوشم میاد...
تا نیاد در خونه...اون روز هم ن گاهم کرد:این چند روز هم به زور ردش کردم 

رو بفهمم...و  مزه دهنمو ازش میگیرم...میخواســتم عمدا بهم گفتم ط قت
 میخوادت!فهمیدم که واقعا 

 .خجالت کشیدم!...این حرفها رو از زبون پدرت شنیدن زیاد راحت نیست
 گفت که...به زور اومد تو م بم...ماجرا رو برام گفت... ابا:دیروزب
 هو با تعجب گفتم:گفت!؟ی
 ابا سرشو تکون داد.ب
 که چرا رفته!؟ وباره گفتم:گفتد
 ابا:آره...گفت تهدیدش کردن و...ب
 م.خ ر بیوفتی تواینم گفت که نباید کسی بفهمه چون ممکنه گاهم کرد:ن
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 ابا منتظر نگاهم کرد که با تردید سرمو به نشونه تایید تکون دادم.ب
دلم نمیخواد بذارم که تو برگردی...ازم خواســت ببخشــمم و اجازه بدم بابا:
 .نمیذارهراحتم هم  حرفاش ولی،بری

با  ظهبا ند لح فت:نیکی چ عد آروم گ کث کرد و ب هاش م با ،تو از بودن 
 یا... بیوفتی خ رنی؟...من نمیخوام تو م مئ

ید باشــ نیازی نیســـت نگرانطرفم رفتم: ند از روی تخت بلند شـــدم و بهت
ــت ــم هس ــم از  بابا،آریان حواس ــت دادن و من...از تنها چیزی که میترس دس

 نایی که دنبالشن!زندگیمه نه او
 زد. .وقتی دید جدی ام لبخند نرمیبه چشمهام نگاه کرد..عمیق ابا ب
 پیشم. ی...حاال که این وره،میتونی برابا:خیلی خبب

 بلند شد...از جاش 
 تعجب گفتم:برم؟

 ؟ابا:آره،مگه همینو نمیخواستیب
 ...بره کهروش رو ازم گرفت 

 اما شما بابا...بخشیدینم؟:ول گفتمه
 ..برگشت به طرفم.ابا ب
ه واقعا رایــی هســتین ک..ا تردید گفتم:دیگه ازش...بدتون نمیاد!؟...یعنی.ب

 برم؟
باب کها ها چیزی  یت توئ :تن ریـــایت من تو ه،من میخوام...خوشــبختی و امن

 خاطر خودت بود.ب متا االن هم هرکاری کرد...اینه
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 یوفته.ن...امیدوارم دیگه از این اتفاقا ی به بازوم زد:برو سر خونه زندگیتستد
 از اتاق خارج شد....چند لحظه خشک شده فقط به جاش نگاه کردم. و

ــادی که رو ح ــورتم از لبخند ش رفهاش رو تو تهنم مروز کردم که در آخر...ص
 لبم نشست باز شد!

صورتم رو ب شوندم و ا توق  ستهام پو شحالیبا د شت  با خو خندیدم...دیگه دا
 میومد!اشکم در 

شک و اا توق میکنم ه حالمم خنده ام گرفته بود...دارم برای رفتن پیم شوهرمب
 میریزم!

ای باید دســـت بجنبونم...باید برم پیشــم...ببینمم...خودمو پرت کنم تو و
 .ممنون یااای خداابینمون نمی افته....و لم و بگم دیگه جدایی*غ*ب
 دادم و خوابوندمم.ری  یکم از غذام رو خوردم...شیر نویان رو س
 زود بیرون اومدم...یه دست لباس شیک پوشیدم.ه حمام رفتم و ب
کم خط چشــم کشــیدم و رژ لب زدم...کیفم رو برداشــتم و رفتک باالی ســر ی

 غرق خواب. نویاٍن 
 ه اش کاشتم و بی سرو صدا از اتاق رفتم بیرون.نسه ای روی گو*و*ب

 ر گرفت.ز پله ها سرازیر شدم که مامان مقابلم قراا
 :داری میری مامان جان؟گفت با لبخند

 ،خوابیده.م..نویان رو نمیبر.نم لبخندی زدم:بله مامانم
 دنبالم.ا خجالت ادامه دادم:احتماال شب میایم ب

باره لبخند رو روی لبت م امان:خداروشــکر که بابات رایــی شـــد و من دو
 بهت. خوش بگذره باشه دخترم،برو بس متدیدم...
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 پس فهمیده...حتما بابا بهم گفته.انداخت...پهام گل ل
 و*سیدم:ممنون و خدافظ.*ند گونه اش رو بت
سی گرفتم و آدرس ب شینم که اینجا نبود...یه تاک شدم...ما ا دو از خونه خارج 

 آریان رو دادم.شرکت 
ستم غافلگیرش کنم...م شرکتم و این خبر خوب رو یخوا ستم تنها برم  میخوا

 بهم بدم.
 ره بخوریم و بعد با پسرمون برگردیم به خونه.ه شام دو نفی

 .از خوشی دیوونه شده قلبم
شدل صورتم پای نمی ...از فکر اینکه دیگه مانعی برای بخند یک لحظه از روی 

 .نیستباهم بودنمون 
 .اال که خونواده هامون رو داشتیم،دیگه هیچ چیز مهم نبودح

سری   شرکت کردم که با دیدن..بیرون رو نگاه ا توقی ماشین از فکر در اومدم.ب
 پول راننده رو بهم دادم و پیاده شدم.

ه و ب شرکت ایستادم...کیفم رو روی شونه ام صاف کردم در ورودی رو به روی
رش نگاه کردم. ر د   س 

 آبیه بی کران" رکت تجاریه"ش
بخند محوی زدم...خیلی وقت بود که اینجا نیومده بودم...کم کم داشت قیافه ل

 یادم میرفت. اش
 ...بزن بریم!خانوم یلی خب نیکیتاخفسمو فوت کردم بیرون:ن
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سالن  رو هول دادمد شدم....نگاهم رو تو  به خانوم دور دادم که در آخر و وارد 
 رسیدم.،منشی شرکت ملکی

 .نبود من به ه طرفم رفتم...داشت با تلفن حرف میزد و حواسمب
 هم تموم شد. ا رسیدم باالی سرش،خوشبختانه مکالمه اشت
 فتم:س م.گ
 تا منو دید خشکم زد.رش رو داد باال...س
 وباره گفتم:س م!د

حدی  ملکی خانوم ا فت:ای وای  ته گ ته پ ند شـــد و ت جاش بل یهو از 
 شمایین!؟...امم من..چیز...یه لحظه تعجب کردم...انتظار..

باش...د خب،آروم  لی  ی خ خب  لی  ی خ باال: بردم  مو  ت ـــ که روح س من 
منو فراموش کرده بودین که انتظارشــو فکر کنم هســتین؟...نیســتم...خوب 

 ؟آره نداشتین
یهاز لحن شــی ونم لبم رو گ ملکی ید:این چه حرف خانوم...من شــرمنده  ز

 برای همین... خه مدت زیادیه که سر نزدینام،آ
 رمو تکون دادم:آره درسته،یکم گرفتاری داشتم.س
،ولی و ازش خوشــم میومد که یه دختر ظریی و جوان بود ملکی ازرســته که د

 ل خصوصی زندگیم به کسی توییح بدم.راج  به مسائ دلم نمیخواست
 ؟ن درستهاشاره کردم:آقای احدی هست آریان ه اتاقب

 بله هستن ولی مهمان دارن.:ملکی
 فتم:کی هست؟گ

 .:من نشناختمشون اما میدونم که از همکارانشون نیستنملکی
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سرمو تکون دادم:آهان...خب  شما هم متفکر  شون... ش شکالی نداره میرم پی ا
 خسته نباشی.

 لکی:ممنون.م
 زش فاصله گرفتم که نشست روی صندلیم و مشغول کارش شد.ا

 .بشه مایستادم...چند لحظه صبر کردم که از هیجانم کپشت در 
ها! کار بکنم  گار میخوام چ حاال ان خدا  به قب  هم وای  با دختر خو با ...ای 

 اومدی ها.
تقه ای به در زدم و پشـــت ....و بعد از اون دم...نفســی گرفتمه خودم خندیب

 بازش کردم. بندش
با دیدن صــحنه رو به روم ســر جام که  و ســرم رو دادم باال شــدم داخل بی هوا

 !...نفسم بند رفت و دهنم باز موند..!خشک شدم
هتا ب گاهم رو تو صــورت  ب یان و مهمونمن چه دور دادم... آر جا  این

 که ملکی میگفت این بود!؟ خبره!؟...مهمونی
*  بلوندیهه دختر ی ــر ل  ــونده هم د تاپ که زیایه  با ت*س جاییم رو هم نپوش

ــته  بود و یه شــلوار ســاق کوتاه که پاهای خوش تراشــم رو به نمایم گذاش
 مهمون شوهرم بود!؟،بود

 .با یه تکون به خودش اومد ش خشکم زده بودکنار میزریان که تا اون لحظه آ
 ...تو اینجا چیکار میکنی!؟!؟عزیزم؟...ریان:نیکیتاآ

 یخوشگل ...نگاه لرزونم رو از اون دختربهم نهیب زد با کوبم محکمم قلبم
 قورت دادم.دهنم رو به زور  آبکه شبیه خارجیا بود گرفتم و 
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و انگشــتم رو گرفت طرفم:حق نداری فکری  ریان هول کرده به طرفم اومدآ
 ؟فهمیدیری،حق ندابکنی نیکیتا!...

به عقب بردارمبی توجه بهم خ  کبرای ی وخوردم  تلو تلو که واســتم قدمی 
 لحظه جلوی چشمهام سیاهی رفت...

 .زدیک بود بیوفتم که سری  خودمو چسبوندم به دیوارن
سی رو به آ ریان با ک فگی نگاهم کرد و بعد یهو زبونم رو تغییر داد و به انگلی

ی به همه چیز،دیگه نمیخوام ...گند زدســامانتا اون بلوندی گفت:از اینجا برو
  ببینمت.این طرفا 

 ..!.چقدر بهم نزدیکنسامانتاس!... وزخندی نشست روی لبم...پس اسممپ
 حالم داشت بهم میخورد.

 .نگاه نکن...من..:نیکیتا اونجوری ریانآ
 زمزمه کردم:حق داشت!

 .میدمتوییح چی!؟...نیکیتا حرف میزنیم ما،ریان:آ
 زدم:انگار بابا حق داشت!ب ل

 ..نگاهم کردم:اومده بودم سورپرایزت کنم. غمگین
برومو دادم باال:ولی خودم سورپرایز شدم!ب  ا بغض ا 

 د و من از خودم و یعفم متنفر شدم..!دام لرزیص
 ریان:نه...نـــه عزیزه دلم...گوش...آ
ــید...بعد از اون هم نت گاهم رون ــت ازش گرفتم که حرفم تو دهنم ماس ونس

 اش بده...چون با سرعت از اتاق خارج شدم!ادامه 
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از جاش بلند شــد ولی بی توجه بهم از شــرکت زدم  ا ورودم به ســالن،ملکیب
 بیرون.

 دای آریان رو هم از پشت سرم میشنیدم ولی حتی سرمم برنگردوندم.ص
ینقدر حالم منقلب شـــده بود که نمیدونســتم تو چه دنیایی ام...با قدم های ا

 تو پیاده رو.فتادم اناموزون 
شیده از پشت کاکسیژن وارد ریه هام کنم که یهو دستم  ور میزدم تا بتونم یکمز

 شد.
 ریان:صبر کن ببینم...کجا راه افتادی میری؟...بدون فهمیدن چیزی.آ
 ذ که دستم دور بازوم شل شد....اونقدر نافگاهم کردمن
 چیز دیگه ای هم مونده که بفهمم!؟گفتم: نفس نفسا ب
 چیز دیگه ای نه...چون همین االنم هم چیزی نیست.ریان:آ
ا اخم غلیظی گفتم:تو میفهمی که من تو چه ویــعیتی دیدمت!؟...کنار کی ب

 دیدمت!؟
 حالم داره بهم میخوره.خدا... رمو دادم باال:آهس

 متوقی شدم.با صداش ه بودم که برنداشت ی...چند قدمدور شدمتند ازش 
نار هم بودنمون؟...آ یان:این بودن ک هامی...ر با تا آخرش  که گفتی  حاال تو 

ــنیدن حرفام؟داری میری ری؟...چند بار باید از این میذاری می ...بازم بدون ش
 ازم توییح بخوای؟ اتفاقا برامون بیوفته که تو

ر گرهمه هو ی شم بفتوجودم گ  شه!!......با خ شتم عقب و داد زدم:با ییرگ ح تو
 بده...اون کیه!؟
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باز داد زدم:بگو اون دختر آ که  به طرفم  تاد  یان راه اف نه*نیمه ل* ر و ت ت،آزادا
 اتاق کار شوهر من چیکار میکنه!؟

میشه هچرا ساکتی!؟...خب توییح بده!؟...سید بهم که کوبیدم به سینه اش:ر
یاد!؟...عشــقا برات از این مهمون فای م مه تو هم این بود!؟... و و تو گفتی ه

الن ا حرفت این نجا بودی فکر و تکرت من بودم ولی بنظرم جوابمدتی که او
من و بچه ام و ه ه برعلوم نیســـت از کجا اومده و داه بلوندی که میتو اتاقته!...

 !!ههی حسم به تو دهن کجی میکنهزندگیمو همه 
قدر بج له ی آخرم رو این که م یاد زدم  ند فر احســـاس کردم حنجره ام آتیم ل

 ...گرفت
جلب بهمون وگرنه با داد و بیداد من توجه همه  خیابون خلوت بود بود خوب
 میشد.

 که یهو لبخند کجی زد. م بهمه بودا نفس نفس زل زدب
سعی میکنیآ شیت  شمای وح شتر از بی،منو حفظ کنی ریان:وقتی این ور با چ

 ینه که باعث میشه زبونم بند بیاد.!...و اه ات میشمدیوونقبل 
منظورش اینه که براش جالبه که برای !!...ند لحظه با اخم نگاهم کردم...هاچ

 زندگیم خشمگین شدم؟...بخاطر خودش،با خودش دعوا میکنم!
تی کنار شــوهرم ببینم و ا ه آروم باشــم!؟...هه...این دیووننتظار داره یه دختر پا پ 

 است!
 برو بابا.کوبیدم به سینه اش: ا بی حوصلگیب
 شت کردم بهم تا برم:منو باش دارم با کی حرف...پ

 آریان یهو بازوهام رو گرفت که باعث شد متوقی بشم و حرفم ق  .
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 ریان:از طرف اوناس.آ
 ...چی!؟گاهم کردماخم نبا 

 ریان:سامانتا...از آدمای اوناست.آ
 من!..خدای ه!!چ...چی!؟...نهه!...از حرفم کپ کردم

 ممکنه؟ چ ورهت زده گفتم:چ...ب
شهآ ستهای گرمم گرفت و گفت:چرا ن شتهامو گرفت تو د کر ف ا  ؟...جدریان م

 اون با من ارتباطی داره!؟ کردی
قه اش...گاه گیجن عد دو م رو دور دادم روی ی گاه ب به صــورتم ن باره  و

 ...داره حقیقت رو میگه؟کردم
جیرش کرده که ه...رئخ فاون باند یس ان:ســامانتا زیر دســت رئریآ یســشــون ا 

 .ایران شه اتا حواسم بهم باشه...برای همین فرستاد بیوفته دنبال من
شمهاش نگاه کردم...باور ب شقا لب برچیده به چ سرکم و عا ه ک کنم؟...قلب 

 باز داشت خام میشد ولی...عقلم شک داشت.
یانآ بامزه ای ر لت  حا با  یدم شـــده بود، گار متوجه ترد ســرش رو کس  که ان

 باور نمیکنی؟کرد:
 لعنتی!...اینقدر خوب میشــناختم که از قیافه امم میفهمید چی تو دل و تهنم

 ه.یگذرم
...آخه چه دلیلی داره که دروغ بگه...از قضاوت خودم لی...شایدم راست بگهو

 م گرفت...اما عمرا اگه نشون بدم.حرص
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 که با تعجب رفت عقب هام رو بهم فشردم و بی هوا کوبیدم به سینه اش**بل
 با قدم های کوتاه ولی تند ازش دور شدم. و من

 ن:عه عه کجا میری!؟...صبر کن ببینم...وایسا نیکیتا.ریاآ
 م شد.یه ماشین نزدیک ون رد بشم کهبی توجه اومدم از خیاب

ــت، د بزنهچیزی نمونده بو ــی فرو بهم که یهو یه دس ــیدم عقب و تو آغوش کش
 .!رفتم.

 محکم ...دستهای اون همبود و سرم بیخ گردنم ه بودمبستمحکم  شمهاموچ
 حلقه شده بود.دور کمرم 

شه به س صاحب این آغوش گرم با سرم...و خب کی قراره  سبیده بود به  رش چ
 فکر در اومدم. جز آریان!؟...با صدای بلندش از

ه حواســت کجاســت!؟...میخوای خودتو بریان:این چه کاریه دیوونههه!؟...آ
 ؟کشتن بدی

 این تویی که منو به کشتن میدی. غض کردم...با لحن بچگونه ای گفتم:نهب
ریان از خودش دورم کرد و صورتمو تو دستهاش گرفت:من؟...من چرا دورت آ

 ه این کارا.سه ببگردم؟...من غلط بکنم عشقمو ناراحت بکنم چه بر
ید دور و برت ب با حت کردی...اون دختره چرا  نارا ا همون لحنم گفتم:ولی 

 باشه؟...من خوشم نمیاد.
 خوشحالیم. دادم:تازه گند زد به لخور ادامهد
 ریان:آخه چرا؟آ
 خبری رو بهت بدم ولی...گاهم کردم:اومده بودم یه ن
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ص  اینجا چیکار آ شده؟...ببینم تو ا شحال گفت:ولی چی؟...خبری  ریان خو
 ومدی؟میکنی؟..چ ور ا

 .نمیگم گفتم:ولی دیگه ظا غیچیزی رو لو ندادم و ب
 ریان با افسوس گفت:ای بابا...اتیت نکن دیگه.آ
 باال انداختم. جوج شونهل
پس حاال که تو نمیخوای خبرتو بدی،به جاش ریان:هووووف...خیلی خب،آ

من  با ومیخوریم تا هم تیه شــام به جبران اتفاق االن و  رســتورانمن میبرمت 
 آشتی کنی و هم...

 .امو رف  کنممن دلتنگیدستشو انداخت دور کمرم:
که زیر گوشـــمســـ پایین  مه کرد:تو نبودت داشـــتم  رمو دادم  فه زمز خ

 میشدم...نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود.
 که با صدا خندید. رو گزیدم داغم باعث شد دلم بلرزه...ل*بمحن ل
 بریم. ریان:بزنآ
 این حرفم دستم رو گرفت و کشید دنبال خودش. در ادامه ی و

 ان نشسته بودم وبود...تو یه رستوران شیک،رو به روی آریشب  8:35اعت س
 ساکت.ن لحظه تا ای

سیر آ شم کرد...فقط ریان تو طول م صرار کردبا نگاهم و ک مم نواز  خیلی ا
 .تکون میدادم«نه»به نشونه فقط سرموکه خبرم رو بگم اما من 

ــتم یکم اتیت ــت براش ناز کنم...اونم میخواس م کنم...دروغ چرا دلم میخواس
 بهم لبخندای قشنگ بزنه.همین ور 
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نا...هنوز فکرم درگیر اون دختر بود...ا جدا از ای بابتم نگران بودمما  .از ..از 
 باشه. اینکه نکنه چیزی به جز اونی که آریان گفت

شتن یه بچه بخوام رقیب ا سیدم که بعد از ازدواج و با دا شقیز این میتر هم  ع
 داشته باشم!...این آخر دیوونگی بود...نه اص  مسخره بود...وای خداااا.

 م؟دلریان:چرا تو فکری عزیزآ
شمی ب شد...زیر چ شته افکارم پاره  صداش ر نگاهی بهم انداختم و چیزی ا 

 نگفتم.
 انوم؟خ ریان:هنوز قهری نازآ

 نگالو فرو کردم تو بشقاب اسپاگتی و شونه ای باال انداختم.چ
 اور کن...بریان:خواهم میکنم نیکیتا،بخدا قسم میخورم که حقیقتو گفتم.آ
گاهم کردم...چه خواهشــی تو چشــمهاش موج میزد...آریان که تو نگاهم ن

 گذاشت روی دستم. روم دستم روآخشمی ندید 
ه مرد ...نیکیتا من یتنها کســی که تو قلب منه تویی؟ریان:باید بازم بگم که آ

و  متاهلم...آدم دله ای هم نیســتم...نگاهم فقط به زندگیمه...توجه ام ماله زن
 بچمه نه هیچکس دیگه.

 دنبالته؟و  ی هوا گفتم:از کی دور و برته؟...یعنی از کی میشناسیمب
 ریان:کی؟...سامانتا؟آ

 !نیار صبی گفتم:اینقدر اسمم رو به زبونع
 ریان خندید...تند نگاهم کردم که خوردش!آ
 ارج اومد و..امم خب...یه مدت کوتاه بعد از اینکه رفتم خریان:اوه ببخشــید.آ

 خودش رو نشون داد و من فهمیدم کیه.
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 !؟م:یعنی همه ی مدت پیشت بودهبا اخم گفت
ص  تو فکر این آ شرد:نه اونجوری که فکر میکنی...اون ا ستم رو ف یزا چریان د

میکنه...عزیزم بخاطر پوشم هم ناراحت نشو...بهرحال  و فقط کارشو نیست
 ..اون هم دختر آزاد و بیخیالیه.فرهنگم.اروپاس و 

سمم رو یه بار دیگه تکرارخنده ام گرفتفتنم گ«اون»زا سید ا  ...بیچاره میتر
 .کنه

ن یان چ مه داد:آر باره ادا کث کرد و دو ظه م یدم...درد لح یت نم  من بهم اهم
یت ویعتو اون با دیدنم واق  جوری که انگار نمیبینمم...بهت حق میدم که 

  حاشیه اس.تو اون ی اما دیگه بهم فکر هم نکن چون شناراحت ب
:اون حاشیه اس درست...ولی من از اصل ماجرا حزون نگاهم کردم و گفتمم

 هم خیلی میترسم.
 نگاه آریان تو صورتم متوقی شد.

 آریان؟...تو میخوای چیکار کنی؟قراره چی بشه فتم:گ
 ریان چند لحظه نگاهم کرد و بعد...ک فه سر تکون داد.آ
 ریان:نمیخواد به اینا فکر کنی.آ
 یتونم آریان؟...آخه تو...فتم:چ ور مگ
 ریان با تحکم گفت:نیکیتا!...گفتم که...نگران نباش و بهم اعتماد کن.آ
 د دارم.فتم:بهت اعتماگ
ت منو *ن*ا*ی*واقعا؟...تو که االن داشــتی به جرم  هو شــی ون شــد:عه ی

 مجازات میکردی.
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ت دس همنخیرم اون بخاطر حسی بود که اون لحظه بپشت چشمی نازی کردم:
 داشتم میرفتم. فقط ..بعدشم چه مجازاتی...من که.داد

 ریان:د همین دیگه...رفتنته که آدمو له میکنه.آ
 فتم:حاال که هستم.گ
 نرو...تو قول دادی. ریان:آره...هیچوقتآ

 رمو تکون دادم:اوهوم.س
 ریان دستی به گونه ام کشید:فدای اوهوم گفتنت بشم.آ
 لم یعی رفت از حرفم و ریز خندیدم.د
 ریان:خب خانوم خانوما نمیخوای خبرتو بگی؟آ
 یوان دلسترم رو برداشتم:نوچ!ل
 ای بابا هنوزم نمیخوای بگی؟ریان:آ
 خونه گفتم. رفتیم اووم...شاید وقتیا ناز گفتم:ب
 هو بلند و بهت زده گفت:چی!؟...میخوای بیای خونه!؟ی
ــت به طرفمون...ل*بم رو گزیدم و به اطراف م ــر چند نفر برگش ــدم س توجه ش

 اشاره کردم.
به خودش اومد...صــداشــو صــاف کرد و بعد با خوشــحالی گفت:واقعا ریان آ

 میای خونه؟
 رایی نیستی؟...فتم:آرهگ

 ؟کرد:دیوونه شدی؟...مگه عقلمو از دست دادمشمهاشو گرد چ
معلومه واقعا یه چیزی شـــده...حاال که این وره ه حرفم خندیدم که گفت:ب

 پاشو،پاشو بریم خونه.
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 ز جاش بلند شد که گفتم:غذاتو نمیخوری؟ا
ــی آ ــیر باش ریان:تا تو رو دارم غذا چیه!؟...بزن بریم که باهات کار دارم...تو س

 کافیه!
ــی نتم خا ــتم و رفتیم تا  نده ام گرفته بود...بی حرفز ش ریان آکیفم رو برداش

 غذا رو حساب کنه.پول 
 داخل شدم...در خونه  رو باز کردم و 

 چه روز خسته کننده ای بود امروز.وااای آریان:
فتک تاق ر به طرف ا به خودش داد و  به طرف ...همونم و قوســی  که   ور 

 اوردم. میرفتم روسری ام رو از سرم درآشپزخونه 
 ه لیوان آب ریختم و خوردم...ی

 اتاق شدم.وارد  و اوردم مانتوم رو در
* *ت پیراهنم رو در اورده بود وریان آ  ت.لبه ی تخ ه بودنشست با نیم تنه ل 

شتم بهکردم و به طرفم رفتم... لوارم رو عوضش شت گردنم  پ من بود و دا
 رو مالم میداد.

ــرشآ ــت س ــتم و روی  روم پش ــس ــ تمزانوهام نش دور  نگاهم رو روی عض
 دادم...دلم داشت قیلی ویلی میرفت!

...خیلی خیلی جذاب...هیکل نرمال ولی عضــ نی ن خیلی جذاب بودآریا
 گندمی میزد. یکمم به داشت با پوستی سفید که

 اکت کنه...اخمم رفته بود تو هم.نوز در ت ش بود که درد گردنم رو سه
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هامو بردم ن یدم و دســت نه فس عمیقی کشــ گذاشــتم روی شــو باال و آروم 
 ..تکونی خورد و سرش رو چرخوند به طرفم.هاش.

ــروع کردم به مالم ــدم...ش ــمهاش نگاه نکردم اما متوجه لبخندش ش  به چش
 شونه هاش...آریان هم همون ور زل زده بود بهم.

گاهم چ یه؟...چرا این ور ن قت نیووردم و گفتم:چ طا ـــت  گذش که  ظه  ند لح
 میکنی؟

 قدرتی که به عشق داده فکر میکنم. به خلقت خدا ودارم ریان:آ
 رکت دستهام متوقی شد...با کمی تعجب نگاهم کردم.ح
 بی تو خیلی سخته!ریان:آ
شد...ناخوداگاه لبخندی زدم و ت شم گرم  سرم رو بردم نم از زمزمه اش زیر گو

 جلو...چشم بستم و لب و بینیم رو چسبوندم به گردنم.
؟...چ ور گذشتگ  ؟فتم:جدا 
..هربار .با یه دلتنگیه جنون آمیز...پدرت نمیذاشــت ببینمتریان آهی کشــید:آ

که می اومدم دم در خونه اتون،به یه بهونه ای ردم میکرد...یا با داد و دعوا یا با 
دم نمیتونم تحمل کنم تهدید...حتی نمیخواســت به حرفام گوش بده...منم دی

 رفتم م بم.
ستهاما شتم روی  وومی گفتم و د سینه اش و چونه ام رو گذا سر دادم روی  رو 

 شونه اش.
 شدی. مفکر کردم بیخیال فتم:ولی من وقتی دیدم خبری ازت نیستگ
 ریان:چییی؟...دیوونه شدی؟...امکان نداره.آ
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سینه اش بود رو گرفت:باورکن نیکیتا،حتی یک لحظه هم م ستم رو که رو  چ د
 ..یعنی نمیتونستم.از فکرت در نیومدم.

چشــمای خوشــگلت و طرح لبخندت یک لحظه هم از جلوی گاهم کرد:ن
 چشمهام کنار نمیرفت.

 ،باور میکنم.بروهامو دادم باال:باشه آروم باشا  
که دارم دروغ آ پدرت...براش تویــیح دادم...اول داد زد  یان:رفتم م ب  ر

فت و من  که کردم ســکوت کرد...تو فکر فرو ر قانعم  ما  هاش میگم...ا تن
 .ذاشتمگ
 فتم:آره،نیاز به فکر داشته.گ
یدونم آ یان:و نم مدی ر جه اش چی شـــد؟...ببینم تو بی خبرش او نتی

 نیکیتا؟...اگه بفهمه که دیگه...
 :آریان!محکم گفتم

کت شـــد...ســـ عا ا ته بود...واق نده ام گرف هم دلم براش می ســوخت هم خ
 فهمیدنم براش اینقدر سخت بود؟...بمیرم الهی هنوز میترسید.

 نیازی نیست نگران باشی عزیزم.فتم:گ
شهآ صبانی ب یای ؟...دیگه نمیذاره بریان:چ ور ممکنه نیکیتا؟...اگه بفهمه و ع

 پیشم.
 گفت:دیگه نمیدونم باید چکار کنم. شمهاشو بست و با آهچ

شتنم لذت  ا نگاه خیره امب صورتم،لبخند محوی زدم...از نگرانیم بابت دا به 
 بود...اما نمیخواستم دیگه بیشتر از این اتیت بشه....خیلی حس خوبی میبردم
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 .محکم تر کردم...واکنشی نشون نداد ا عشق حلقه دستهامو دور گردنمب
خواد آ ی م ن گه  ی تم:د ف گ یزی کاریروم  چ گران  ن خواد  ی م ن نی... هم  ک

 باشی...چون...
 .محرکت دادروی سینه اش  وانگشتمهو ساکت شدم...ی
 ریان:چون چی؟آ
 ...یعنی...م...باباگفتم:چون یده ایا لحن کشب

و از روی شونه اش تا گردنم ب*و*سه مو دادم پایین دوباره سکوت کردم...سر
 .های ریز نشوندم

 ا صدای لرزونی گفت:دیوونه ام نکن دختر...حرف بزن.ب
 دیگه مخالفتی نداره....زدم:میدونه که اینجامپر نازی  بخندل

 .چرخید طرفمیهو دستم رو گرفت و با چشمهای گرد شده 
 ریان:داری جدی میگی!؟...یعنی دیگه نمیری!؟آ
 :نه...نمیرم...چون رایی شد.هاش نگاه کردم*ا  ل*بب
 .وباره به چشمهامدهام...*هام نگاه کرد...بعد به ل*بریان اول به چشمآ

ل*بهاشـو اورد جلو و رو  و ســرشخندید  حالیاومد...با خوشــ به خودشیهو 
 ل*بهام. چسبوند به

للی ب نداختم دور گردنم و محکم ب*و تع هامو ا یدم*دســت یانم...ســ  آر
 و پر ع م به ل*بم ب*وسه میزد. محکم کمرم رو گرفته بود

خم شـــد هزار بود...نفس بریده به موهاش چنگ زدم که  ربان قلبم روییــ
 و سرش رو داد عقب. روم...خوابوندم روی تخت
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ــورت آریان هم گ  ه ر گرفته بود...نگاهم ردومون نفس نفس میزدیم...حتی ص
 پیشونیم رو قفل پیشونیم کرد...کردم.

 زندگیم. خورشیدهریان:آ
 زمزمه کردم:ماه زندگیم. نفس زنون

 ریان لبخند زد...با همه ی وجود.آ
 ریان:خیلی دوستت دارم...میدونی؟آ

 اوهوم.رمو تکون دادم:س
 ستم رو سر داد زیر تاپم:دیگه هیچوقت از دستت نمیدم...قول میدم.د

 خم شد تو صورتم و یه شب پر از عشق دیگه...
 ورشیده تو بودن و ماه من بودن هم برای خودش داستانی داشت...خ"
 ون هر لحظه میرم...و گفتی من خورشیدم،چت
 ..."ن گفتم تو ماهی،چون هر لحظه هستیم

*** 
یان رو به خونه اورده بودیم و گذشــت.میبی تردیدمون  ک ماه از زندگیی ...نو

 بودیم مثل یه خانواده واقعی.شده 
 اوایل ازدواجمون.مثل ین...مه چیز عالی بود...درست مثل یه خواب شیره

 رفت و آمدمون به خونه ی پدریم خیلی راحت شده بود.
ــته ابا ب ــده بود...دیگه به آریان نگاه میکرد...باهاش حرف مثل گذش مهربون ش

 واقعا قبولم کرده بود. دیگه ...انگارمیزد.
 و همه چیز آروم بود. فامیل هم عادی شده بود...پچ پچ ها خوابیده بودنگاه 
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شدیم  شام دور هم جم   شب با خانواده آریان و من  شکر خدا به حتی یه  که 
 خوبی گذشت.

ل مراقب گباید  صــورت منظم چونتم اما نه به میرف م و بیم به م بممن هم ک
 پسرم می بودم.

به روی  نه رووخ باشــم و شــب ها در پیم پســرمدر واق  ترجیح میدادم که 
 ....بیشتر کنار خونواده ام باشم و حواسم پیم اونا باشهشوهرم باز کنم

و امروز هم از اون روزا بود که ســرحال  ندگی روی خوبم رو نشــون داده بودز
 بودم.

 م چی تو خونه ی خواهر کوچولوم!ون یه مهمانی در پیم داشتیم...اونچ
ــده بود ون حاال دیگهچ ی خودش مهمونی  ونهتو خو  برای خودش خانومی ش

 میداد!
ست که همه رو هالب ج سم بر م دعوت کرده...مامان اینجا نگران بود که از پ

 نیاد اما آنا با اعتماد به نفس گفته بود که:حله!
فتا نده ام گر یدم و داد ز فکرش خ مال بالویی رنگم رو روی لبم  ...رژ آل

 ...سه ساعته اون تو چی کار میکنی؟...دیر شد بابازدم:آریان میشه بجنبی؟
شنیدم:ص سختی  شرشر آب به  ست؟...اگهواقداش رو تو  له حوص عا معلوم نی

 خوش میگذره!بهت ی متوجه میشی هم ات سر رفته تو هم بیا....هم میبین
م که به کشــیدولی جیغ خفیفی به نشــونه اعتراض  ز شــی نتم خنده ام گرفتا

 بابا.قهقه خندید:اومدم 
شم...حاال سره ی پررو...پ یر و آماده منتظر از کی رفته حمام و من اینجا حا

 برام نمک هم میریزه.
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صدای اس ام اس ژ رور سر جاش که  شتم  شی  گذا شد...گو نگاهم رو بلند 
 که روی میز توالتم بود. دادم باال....گوشیه آریان بود

کاوی ب ج ن ک با ا  کردم... باز  حه اش رو  ف ـــ تم و ص ـــ یدن برش داش د
بروهام رفت باال«کارن»اسم  !؟...این دیگه کیها 

 پیام رو باز کردم و خوندمم:
یشــتر ...بمســتر احدی به ســراغ گذشــته رفتن کار درســتی نبود...اولشــتباه ا»

  «چه ات باش!مراقب همسر و ب
باره زیر لبم تو هم رفتااخم گیس و گنگ به گوشــی پیام رو خوندم... ...دو

 نگاه کردم.
کردم  بمحس  ل ق بان  ند شـــده. یـــر من ک من... چی؟... نی  ع ی ین... ...ا

 ...یعنی االن...تهدید شدیم!؟نمیفهمم
 ارن کیه؟...با آریان چیکار داره؟...نکنه.....نکنه از اوناست!؟ک

 دای در حمام اومد...اما من تو این دنیا نبودم.ص
 ؟...بفرما اومدم...حاال میتونیم...ریان:چیه خانوم غر میزنیآ

 شد...نگاه من به رو به روم بود.اکت س
 چرا ساکتی؟ریان:نیکی...آ

 رو گرفت. خشک شده بود که اومد جلو...دستم رو که تو هواجوابی نگرفت 
 ریان:نیکیتا...نیکیتا خانوم چرا خشکت زده؟آ
 هو به خودم اومدم...هول نگاهم کردم:ها!؟ی
 ریان:این گوشیه منه دستت؟آ
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 :پیام اومده.زم گرفتم و نگاهی بهم انداختا
 وشیم و من زل زدم به صورت اون...ون زل زد به گا

 دیدم که اخم کرد...فکم قفل شد. چند لحظه که گذشت
 وشی رو فشرد و زیر لب غرید:لعنتی.گ
 رش رو داد باال و به من که بغض کرده بودم نگاه کرد.س

 این کیه آریان؟...چی از جونمون میخواد؟با غم گفتم:
 نگران نباش...من...ریان:نیکیتا آ
بازم مب ـــک گفتم:تو چی؟... ـــه؟...دارا اش گه میش باش؟..م ن یگی نگران ن

 آریان میفهمی؟...پسرمون... تهدیدمون میکنن
ستهاش ق صورتم رو تو د سری   .نمیذارم اب کرد:میدونم میدونم عمرم..آریان 

 قول میدم....کاری کنن
 ام:من میترسم.  ره اشکی چکید روی گونهق
نترس عزیزکم...هیچی نمیشــه...من رو چســبوند به ســینه اش: ریان ســرمآ

 آروم باش نفسم....کنارتونم
 گریه نکنو با شــصــتم اشــکم رو پای کرد و مهربون گفت: رمو برد عقبســ

 .آرایشت خراب میشه خوشگل خانوم
 زش جدا شدم:بیرون منتظرم.ا
 ز اتاق زدم بیرون...تکیه ام رو دادم به دیوار و چشمهامو بستم.ا

کاش بتونی  حل کنی... مه چیز رو  کاش بتونی ه یان... کاش راســـت بگی آر
 !ن خیلی میترسممزندگیمون رو حفظ کنی چون...
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رم رو ...ک فه ســهمه بدنم میلرزیدز فکر اینکه ب یی ســر آریان یا نویان بیاد ا
 تکون دادم.

 .گرفتم و به خودم فشردمم لم*غ*تو ب رسو تنم کرده بودمبل ویان رو که یهن
پای  دم در رفتم...صورتم رو به طرف آینهسه نیکی،بسه...فکرای الکی نکن...ب

 کردم.
 ریان از اتاق اومد بیرون:بریم عزیز دلم؟آ

 خارج شدم. ری براش تکون دادم و از خونهس
 ...مسیر تو سکوت طی شد.وار ماشین شدیم و آریان راه افتادس
 و زد.آیفون رآریان  توقی کرد...پیاده شدیم و لوی در خونه آناهیتا و بنیامینج
 وبلکس بود..خونه ی شیکی داشتن...د.ر باز شد و داخل شدیم.د
خودشــون رو انداختن تو  یهو دخترا با جیغ نگاه میکردم که اطرافاشــتم به د

 .حیاط
ــعی کردم لبخند بزنم...امروز رو  ــون کردم و س به خودم زهر با تعجب نگاهش

 نم.نمیک
 وااااییی باالخره اومدی...چه عجب.لم:*غ*شیرجه زد تو بارا س
 ؟!سام بلک دخی خاله...چ وری یا نهرگس:ن
یان رو ازم گرفنرگس خنده اش گرفت منشــانه ی از لحن التریان آ و  ت...نو

 ازمون دور شد.
 ...ممنون شماها خوبین؟فتم:س م خواهر قیصرگ
 تو.سید:عالی...بزن بریم *و*ها پرید گونه ام رو بر
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...داخل که شدیم خاله ها و مامان و بابا دستم رو گرفت و کشید دنبال خودش
ــراغ هم بودن ــی کردم و بعد رفتم س ــ م و احوال پرس آناهیتا...تو ...با همه س

 آشپزخونه بود و سرش تو قابلمه های غذا.
 ا خنده گفتم:س م خانوم خونه.ب
 .خوشحال گفت:وااای آجینا برگشت طرفم و با دیدنم آ
 حالت چ وره؟لم:خوش اومدی...*غ*بتو ومد ا

نه اش رو ب*وگ ـــه*و باش باری  یه تو عزیز دلم...م به خوب یدم: نه  ســ خو
 اتون...خیلی قشنگه.

 سلیقه اش حرف نداره.نا خندید و چشمکی زد:آ
رو برداشــتم و از آشــپزخونه رفتیم شــیرینی ظرف ...کمکم اهم خندیدیمب

 .بیرون
رق غ م حرف میزدنباه بود و با خنده بنیامین نشــســتها دیدن آریان که کنار ب

 .صمیمی شدن لذت شدم...چه زود
 ....خدارو شکر که بازم کنار هم جم  شدیمامان:چقدر قشنگهم
یم اشکه ما ب و پدرا جدا...دخترا رام...ماددسته دسته شدی...دمم زبخندی بهل

 .شدیم و مشغول صحبت و پسرا هم جدا
 :ووی خدا چه جیگریه این.سید*و*بونه ی نویان رو ارا محکم گس
 اهک:آره دیگه به خاله اش رفته. م
 نا با توق گفت:واقعا!؟آ

 :با خودم بودم!صورت لوچ شده نگاهم کردماهک با 
 و من چشم غره ای بهم رفتم. دخترا زدن زیر خنده
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شید:بذار بزرگ ن شتیپی رگس لپ نویان رو ک شه یه خو و  نگوه ک ازش در بیادب
 نپرس.

 به کی میره؟پرسید:اون موق   زهها بامر
 گفتم:باباش!! سری 

ر ..با بیخیالی زیکه توجه همه جلب شد. دوباره شلیک خنده اشون به هوا رفت
 سرمون. باال ناله ها اومد...خزدم نگاه آریان لبخند

 و شاد شدین.میبینم که کبکتون خروس میخونه اله فریبا:خ
 ه یسر دست...اشون شمشون خورده به دخترخاله بزرگهفرزانه:بله دیگه،چ الهخ

 خل و چ !
ن و دخترا با چشــمهای تا خاله اینو گفت،مامان و خاله فریبا زدن زیر خنده...م

 قاه قاه خندید!!کردیم که خوده خاله فرزانه هم گشاد شده نگاهشون 
ــتیم ها!...جالبه....با ه پایه بودن مامان خانوم هامون و چ ــتن خبر نداش ــس نش

 مامان کنارم نگاهمو از خاله ها گرفتم.
 ؟مامانم امان:اویاع خوبهم
 ولی نه...نباید نگرانشون کنم. ا حرفم به یاد اون پیام افتادمب
 زدم:خوبه. الکیبخند ل

تت کرد بهمون بگو م گه چیزی اتی ها؟...ا نه  تاری نمیک بد رف که  یان  مان:آر ا
 دخترم...ما پشتتیم.

یانفتم:مامان!..گ که میشــناســمم اون ا .آر تاری نمیکرد...من  بد رف ز اولم 
 همچین آدمی نیست...مویوع ما خود آریان نیست اص .
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 رفت...حاال تو میگی... امان:پس چیه؟...آخه اون ول کردم
ه گند زدم...مامان که از چیزی خبر نداره.  ا 

گه ک جان...دی مان  ما ما خودتو درگیر نکن  نه هیچی هیچی...شــ فه گفتم:  
 برای نگرانی نیست.چیزی 

ستم که تازه  وجدانم بهم دهن کجی کرد!...چرت میگفتم...خودم خوب میدون
 اول ماجراست.

 ایره...بفرمایید خواهم میکنم.شام ح آقایون خانوماناهیتا:آ
 صدا میزنه. برای ناهار کارکنان شرکت رورگس با خنده گفت:انگار داره ن

 طرف میز رفتن که...ترکید!...همه خنده کنان به م  از خنده ج
 ابا:بیا دخترم...چرا ایستادی؟ب
 بعد میام. گاهم کردم:چشم باباجون،اول میرم نویان رو بخوابونمن
و من ازش دور شدم...وارد اتاق شدم ولی المپ رو نزدم تا  ابا سری تکون دادب

 تو تاریکی زودتر خوابم ببره.
به  یان رو روی دســتم خوابوندم و شــروع کردم  دادنم...یکم براش تکون نو

 ش داره میره روی هم.الالیی خوندم که دیدم چشمها
 بخند آرومی بهم زدم...چرخیدم طرف در که با دیدن آریان متعجب شدم.ل

 ؟...چرا نرفتی سر میز؟یواش گفتم:اینجا چکار میکنی
صله و تو این تاریکیچ ستم  شمهاش از این فا خندش لببرق میزدن...حتی تون

 رو هم ببینم.
 ریان:بدون تو؟...نمیشه که.آ
 ه طرفم اومدم:باهم میریم.ب
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 قابلم ایستاد...خیلی نزدیک...زل زده بود به چشمهام...اما من تاب نیووردم.م
یان رو که انگشــتم تو دهنم بی حرکت گاهمو ازش گرفتم...ن خیلی آروم نو

 تا راحت بخوابه. مونده بود گذاشتم روی تخت
 اشه بریم.طرف آریان:ب مرخیدچ
 متوقی شدم.اه افتادم طرف در که با صداش ر

 آریان:از من ناراحتی؟
ــاید می *هیز اون؟...اون که گ*ن*اا ــت...ش ــت این پنهون کاری  نداش بایس

 تقصیر بود. ...ولی تو این یه مورد بیبذاره کناربی خیالی هاشو  یاهاشو 
 فسمو فوت کردم بیرون:نه...ن
ه چند لحظه بعد هم آریان اومد و به جم  پیوســتم کاز اتاق خارج شــدم... و

 کنارم نشست.
ست پخت آنا ام در کنار بگو بخندش س و تعریی های بنیامین از د سر به  ر و 

 گذاشتن های دخترا خورده شد.
 به سالن برگشتیم و دوباره بحث ها داغ شدن.عد از شام ب
 نا با کمک رها میوه اورد که...آ
 بدم؟:بچه ها بچه ها...یه پیشنهاد یمانپ

 ارا:چی؟س
 بریم تو حیاط بشینیم! بیاییدیمان:پ
 حاال میخواد چی بگه.رگس زد زیر خنده:گفتم ن
هههه!!پ  یمان:ا 
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 اهک:هوا یکم سرد شده ها.م
 .بیخیال شو پیمان،مریض میشیمیما:راست میگه...ن
یمان دست نیما رو گرفت و کشید:پاشو ببینم زن دوست...نگران خانومتی یه پ

 بزن بریم هوا رو عشقه...؟وقت اووف نشه
شر زد...د شد که جم  کردیم و رفتیم تو خترا خندیدن که نیما به پیمان ت و این 

 و بزرگترها رو تنها گذاشتیم. حیاط
ها نشــســتن روی  چه  ها.ب له  نار  بافتم رو محکم کردم..پ و نشــســتم ک

 ...چشمهامو بستم و نفس عمیقی کشیدم.آریان
 هوا تمیز و نسبتا سرد شده بود. وبیست روز از پاییز گذشته بود 

 بازیه.خب حاال نوبت یمان:پ
 ها:چی بازی؟ر
 خالی داری؟  ریرض میکنم....آنا جان شما بیمان:االن خدمتتون عپ
 زدن..!هو دخترا دادی از سر اعتراض ی
 یمان:خب چیه؟پ
 اهک:بازم بازی تکراری؟م
 ها:مثل سری پیم شمال.ر

 فتاد،افتادن.یاد اتفاقاتی که ایهو همه ساکت شدن...فکر کنم به 
 نیامین:عه شمالم رفتین؟...کی؟ب

باهامون نبود...حاالهم  اآن اما آرهمن زودتر گفتم: خواســـت چیزی بگه که آنا
 چون عضو جدید داریم. اشکال نداره،یه بار دیگه بازی میکنیم
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دادن و موافقت  به بنیامین اشـــاره کردم...بچه ها آهانی گفتن و ســر تکون و
 دن.کر

 االخره یه ب ری پیدا شد و تو دایره امون قرار گرفت...ب
 ایستاد. نرگس دورش داد که بعد از کمی چرخیدن رو به نیما و سارا

 یما:خب سارا خانوم...کدومم؟ن
 ت.ارا:جراس
 ت!ا با دل و جرایما:اوووه،بابن

 ...زدیم زیر خندههمه 
به موهای  مثل ســری پیمت داری بلند شــو ال که اینقدر جرانیما ادامه داد:حا
 رها چسب بزن!

کهی بل از این ـــد و ق ـــارا گرد ش های س ها جیغ  هو چشــم چیزی بفهمیم ر
 !؟کار تو بووودددزد:سااارااا!!...

 !به کشتنم دادی نیماارا نالید:س
و تقصــیر ت ها دوباره جیغ زد:پس اون ســری که موهام چســبیده بود فلز تختر

 بود!!؟؟
 !!از جا جهید به طرف سارا و داد زد:میکشمترها مه غم غم میخندیدن...ه
 بلند شد و شروع کرد به دویدن...ماها هم که از خنده ولو شده بودیم.ارا تند س
ل سرم رو چسب رها ول کن جون عزیزت...بابا عمدی نبود که...داشتم گ  ارا:س

 میزدم چون نشسته بودم روی تخت تو حتما بهم سابیده.
 !.دروغ میگی.باور نمیکنم!!.ها جیغ زد:ر
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...تونســتی به جون هم زد:تبریک میگم نیما جان لبخند مســخره ای اهکم
 بندازیشون!

یایت  شتن،ر سارا و رها بعد از کمی دنبال هم گذا همه به حرفم خندیدن و 
 دادن که بشینن.

 و بنیامین. رو به پیمان ری دوباره دور خورد و این بار...ب
 هم رسید. نوبت عضو جدید اکیپیمان دستهاشو مالید به هم:به به پ
 نیامین با مسخره بازی گفت:خدا رحم کنه.ب
 .یز خندیدیم..ر
 یمان:خب بگو ببینم...شما احیانا قبل از آنای ما با کسی بودی!؟پ
 !!اووووهگفتن: هو دخترای
 !ت داره حقیقتو بگهیمان:عه مگه چیه؟...خب اگه جراپ

 دوش.مه زدن زیر خنده که رها گفت:این که شد هره
 یمان لوده گفت:خب این یعنی مجبوره جواب بده.پ
گه نخوام اا اینو گفت،بنیامین که تا اون لحظه لبخند زنون ســاکت بود گفت:ت

 جواب بدم چی؟
 نا ناراحت گفت:بنی!!آ

 مه غم غم به لحنم خندیدن...ه
 سی.*:مجازات داره...باید زنتو بب*ویمانپ

 بحالم میشه.ارا با اعتراض گفت:اینجوری که خوش س
 سه؟؟*نو بب*وسه بیاد م*یما:پس چیکار کنیم؟...زنشو نب*ون
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ی  و ماهک با خنده کوبید به شــونه پهن شــدن روی زمیناز خنده هو دخترا ی
 نیما.

 ن و آریان هم که سرمون رو انداخته بودیم پایین و ریز ریز بهشون میخندیدیم.م
 یما:واال،آخه یه حرفایی میزنن که...ن

صدای ماچ محکم بنیامین روی گونه ی نوز حرفمه شده بود که  ه آنا ب تموم ن
 گوشمون رسید!

 م میکنم،رســماســ*...من ع وه بر اینکه ب*ونیامین:خودتونو اتیت نکنیدب
 با هیچکس نبودم. اع م میکنم که قبل از آنا

یمن  چه هاب ک افتاده نگاهم کردن که ادامه داد:در شما هیچ با ف  پیمان خان،
 ما رو شکراب کنی! میونه نمیتونیجوره 

قربان ما کوچیک  چه فرمایشــیهاین با طنز ســرش رو خاروند:هه هه  یمانپ
 مال گذشته اس داداش! آخه امهم نیستودی هم شماییم...ولی اگه ب

 ان.خیلی بیشعوری پیمبا لپهای سرخم گفت: آنا که تا اون لحظه ساکت بود
 یمان:خیلی خب حاال،قهر نکن.پ

شون خندیدیم ومه به اه دوباره ب ری چر  خورد....بعد از  ین بحث طنز آلود
 !چند لحظه در کمال تعجب،روبه آریان و نرگس افتاد

 رگس با چشمهای گرد شده گفت:آ  جوووون!ن
...االن خاله فریبا از داخل گفت:بچه ها یکم آروم ترهو جم  رفت رو هوا که ی

 همسایه ها میریزن روی سرمون ها!
 که... با صدای آروم تری خندیدیماین بار 
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 رگس:عجب فرصتی،وای خدا دمت گرم...چاکرتم!ن
 و ریز ریز میخندید. ریان سرش رو انداخته بود پایینآ
 رو میپرسم. من اونی که میخوام یسا وایسا...انتخاب نداریم چونرگس:وان
مان:پ ما ی جان!...شــ یل  بهم االننرگس  گهتحم قت رو ب که حقی ها  کردی 

 خیالت راحت...حاال بفرما.
شی گفت:خیلی خب...ه شما باید جواب مه خندیدن که نرگس ای آریان خان 

 بدین ها.
 ریان:اگه بتونم حتما.آ
ما ،داغون شداین مدت هم همه میدونن که شما یه مدت نبودی...نیکی رگس:ن

که چرا؟...چرا  له  لت کنیم ولی برامون ســوا خا ندگیتون د نمیخوایم تو ز
 ؟دید یا دوستم نداشتیدرفتید؟...از بودن با نیکی پشیمون ش

ا ســوال نرگس جم  توی یه ســکوت ســنگین فرو رفت...نرگس همیشــه بهم ب
 اگه یه روز به عمرم مونده باشه باید ازش بپرسم چرا؟میگفت 

میشه شو  بود ولی وقتی هم جدی میشد خوب جدی میشد...و حاال هم با ه
 فضا عوض شد.این سوالم 

شمی به ا سید...زیر چ شدم...کاش نرگس اینو نمی پر سکوت ناراحت  ز این 
 آریان نگاه کردم.

یعنی بهم برخورده نه؟...ای ل زده بود به زمین و دســتهاش قفل هم بودن...ز
 خدا...

تا این ســکوت و نگاهای ســنگین ت یان و فکر این بودم که چی بگم  روی آر
 داد. برداشته بشه که...ماهک همه امون رو نجات
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 اهک:نخیر...اینا امشب قصد کردن یه زندگی رو ازهم بپاشونن!م
 !لند تر و با صدای تیزی ادامه داد:آخه به تو چه....فضوووولب

شت شد و نرگس هم از جلد جدی بود در اومد و پ شمی  صدای خنده بلند  چ
 اهم دارم.مزن داداش،برای ش نازی کرد:تو خودتو اتیت نکن

 یما:زکی!ن
 نم براتون سواله اما فع  نمیتونم بهم جواب بدم.آریان:میدو

شت به طرفم...آریان ب صداش دوباره نگاه ها برگ سرش رو داد باال و لبخند ا 
 نمکی زد.

 مجازاتمو به جون میخرم.ریان:به جاش آ
 اووووف!!:جو دادرگس باز ن
 چه ها قاه قاه خندیدن...ب
 من.مجازاتم با یمان فورا گفت:من میگم من میگم...پ
 یما:خب بگو.ن
 یمان:خودشو بندازه تو استخر!پ
 نا جوان مردانه!خترا اووووو کشیدن و آنا گفت:چه د
 ش بحال خودم.نیامین:خوب
برویی باال انداخت که نا با خنده زد بهمآ  متعجب نگاهم کردم....آریان ا 

یکی رو نمیگما آقا آریان...شما میتونستی تیکه دوم حرفشو جواب بدیا...ارا:س
 دوسم داری دیگه!؟

 ریان بدون اینکه حرفی بزنه از جاش بلند شد و کتم رو در اورد.آ
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 گفتم:آریــاااان!! هو بلند و معترضی
یان هم خنده مردونه ای تحویلم داد و راه افتاد طرف ه مه زدن زیر خنده...آر

 استخر.
 نیما:اوپس!

 اهک:واقعا میخواد این کارو بکنه!؟م
شتم آریانب شیرجه زد تو  ا دهن باز دا شم بهم زدن  رو نگاه میکردم که تو یه چ

 ..!استخر
ستخر که همین آ نا جیغ خفیفی زد و بنیامین زد زیر خنده....با بهت رفتم کنار ا

 لحظه آریان از زیر آب اومد باال.
 یمان سوتی زد:ای ول بابا ای ول...کارت حرف نداره که.پ
 ریان:پس چی فکر کردی؟...آریان و حرفم.آ
 له بیارم االن مریض میشه.:من برم حوناآ
 دوید طرف خونه. و

 نرگس:خوش بحالت زنت...نیکی واس خاطر تو پرید ها.
 و دستم رو به طرفم دراز بمو براش کس کردم که آریان لبخند دندون نمایی زدل

 کرد.
 !؟خانوم یکنمیکمک ریان:آ

...میخواستی بگی جونمم براش در میره نه اینکه دستمو زدم به کمرم:به من چه
 بپری.به جاش و  بمونیساکت 

 ریان:ای بابا خواستم فضا عوض شه ها.آ
 الزم نکرده.ونه ای باال انداختم:ش
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 ریان:یخ میزنم ها!آ
 !.رومم ازش گرفتم. تازه و یچی نگفتمه
 ریان:دلت میاد!؟آ

 .رفم دراز کردمند لحظه موندم و بعد...پوفی کردم و دستمو به طچ
 !!!اااااااایآ باشه بابا...تقصیر منه ساده دله که.....هووووفتم:گ
ین تیکه آخرش جیغی بود که زدم که مصـــادف شـــد با شــلیک خنده بچه ا

 آب....چون آریان نامرد دستمو گرفت و انداختم تو ها
 ا وحشت آبو از دهنم دادم بیرون و جیغ زدم:دیوونه!!...االن یخ میزنممم!!ب
 .کرد:نه قربونت برم ببخشید لم*غ*ریان با خنده بآ
ید من بخاطرش هرکاری میکنم و از  و بدون بلندتر گفت:این برای این بود که 

 دوست داشتنم هرگز دست نمیکشم.
 ...خیلی خجالت کشیدم.دای دست و اوووه کشیدن های بچه ها بلند شدص

 ت،اینم حقیقت.ن زیر گوشم گفت:این از جراریاآ
 سینه اش:برووو.دم تو ز

ــدای بچه ها بزرگترها هم اومدن بیرون ــتخر  با ص که با دیدن من و آریان تو اس
 شروع کردن به غرغر کردن.

م داد باال...از هول لبه ی استخر...دستهامو زدم و آریان از کمرخودمو کشوندم 
 بیرون و با بادی که وزید استخوان هامم تیر کشید! آب اومدم

ــت ل کردم*غ*ودمو بخ ــه. ما لرزش ــتاد که آنا دوان کمتر بش ..آریان کنارم ایس
 وند.دوان خودشو بهمون رس
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ــده بودم  ــیده ش  مه انگار یه حوله دیگه:نالیدبا دیدن من که مثل موش آب کش
 الزم داریم.

خندیدن...یکم ســر و صــورت هامون رو با حوله خشــک  غم غمبچه ها 
 کردیم اما لباسهامون رو کاریم نمیشد کرد.

با  و یان گفت دیگه بریم خونه....موافقت کردم و  چون دیگه دیر وقت بود آر
 کردیم.همه خداحافظی 

شدیم آریان رفت تو اتاق...منم و و شتم تغرق خواب رو گذا نویانارد خونه که 
 .گهواره اش و رفتم تو اتاق

 ری  لباسهام رو از تنم کندم که یه حوله کوچیک افتاد روی سرم.س
 .سرما نخوریریان:خشک کن آ

 گفتم:دسته گله خودته دیگه...سرما هم خوردم خودت باید پرستاریمو بکنی.
یان کمرم رو گرفت و کشــیدم طرف خم شـــدم لباســهامو بردارم که  یهو آر
 خودش...سینه به سینه اش شدم.

 .ریان:من چاکرت هم هستمآ
 یفته....وظشت چشمی نازی کردم:کار خوبی میکنیپ

 !زمه کرد:کوچولوی پرروی منم شد روی صورتم و زمخ
 ..!هامو به دهن گرفت.*ل*ب و

*** 
 ماشین رو خاموش کرد و رو کرد به من.ریان آ
 ن تو ماشین تا من بیام.ریان:عزیزم تو بشیآ

 رمو تکون دادم:باشه.س
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 واست پیاده بشه که تند گفتم:راستی آریان.خ
 رگشت طرفم:جانم؟ب
 ا شی نت گفتم:بستنی یادت نره.ب
 ریز خندید:باشه از اون طرف میگیرم.ریان آ
ستپ شد و درو ب یرب ...یاده  صندلی  شتهام روی  سرمو تکونی دادم و با انگ

 گرفتم.
مروز ســه تا رفته بودیم پیک نیک...توی یه پاری ناهار خوردیم...یکم با نویان ا

رت زدیم...آهنگ گوش دادیم و این   اوقات فراغتمون بود.بازی کردیم...چ 
شت...لحظاتیلی خوش خ ش گذ ه مثل ی ...حس میکردم دیگهی بودلذت بخ

 شدیم.خونواده واقعی 
با عشــق زیر  آریان خصــوصــا با دیدن محبت عمیق آریان به نویان...اینکهم

سه میرفسید و نویان از خن*ب*وگلوش رو می ست مثل ت....ده ری  یه پدر ودر
 پسر واقعی.

 ..تند برگشتم به عقب.بخندی به افکارم زدم که صدای نویان بلند شد.ل
 فتم:جونم مامانی...بیدار شدی خوش خوابه من.گ

 .ودمو کشیدم طرفم و ب*غ*لم کردمخ
 کن االن بابایی میاد میریم خونه.سیدم:یکم صبر *ه اش رو ب*وونگ

 کشیدم:نمیدونم کجا هم رفته. یبه بیرون سر
یان رو روی ســرش محکم کردم ه و از یچی اثری از آریان ندیدم...ک هه نو

 ماشین پیاده شدم.



 419 بعد از تو

 که آریان گفت بعد از ظهر بود و قصد برگشت به خونه رو کردیم 5:30اعت س
 االن اینجا منتظریم.یه جا کار داره...و اینه که 

ــمو فوت کردم بیرون و ن ــرم گرفتم که با دیدن یه مرد فس ــت س نگاهم رو از پش
 ریخت! هیکلی مو بور با پالتوی مشکی رنگ که رو به روم بود قلبم

تاده بود جلوی ب ـــاف ایســ یه؟...ص گه ک گاهم کردم...این دی جب ن ا تع
 من...ترسیدم خب!

هت برده نگاه من رو که دید،با لبخند کجی که روی لبم بود نزدیکم شد...از م  
 .مسر جام خشکم زده بود

 رد:س م...نیکیتا خانوم!م  
شد!...ز ا سیخ  صدای بمم موهای تنم  سا لهجه شنیدن  شت...ولی...وای دا

 ببینم این اسم من رو از کجا میدونه!؟
 ا من من گفتم:ش...شما!؟ب
 م بود نگاه کرد.ل*ی توجه به حرفم اومد جلو تر و به نویان که تو ب*غب

 پشت انگشتم رو کشید روی گونه اش گفت:پسر خوشگلی دارین.
بروهام رو گره داد...ناخوداگاه خودمو دادم عقب ا که دســتم از خم پررنگی ا 

 صورت نویان دور شد.
ودمو پیدا کردم و محکم گفتم:شــما کی هســتین؟...اســم من رو از کجا خ

 د؟میدونی
 وزخندی زد...دیگه داشتم عصبی میشدم...این دیگه از کجا پیداش شد!؟پ
 :به خودت فشار نیار..رده دستهاشو فرو کرد تو جیب پالتوشم  
 باش.گاهم کرد:فقط مواظب خودت و بچه ات ن
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و نگاهشــو به پشــت ســرم دوخت...از حرفم خوشــم نیومد...منظورش چی 
 !؟بود!؟...دقیقا حرفم چه معنی داره

 داره میاد. یهو گفت:هاااا...شوهرت ومد بتوپم بهم کها
 یشخندی زد:چقدر هم عجله داره.ن
 گاه بدی بهم انداخت:روز خوش خانوم احدی!ن
که  و بل از این یب ق یدم غ گاه چیزی بفهمم از د جاش ن به  هت  با ب ـــد.... ش

 کردم....اینجا چه خبرههه!؟؟
 .با صدای پای یه نفر به عقب برگشتم...آریان بود...رسید بهم

 ا نفس نفس گفت:نیکیتا...اون...اون چی بهت گفت!؟ب
 یس گفتم:کی؟...چی؟گ

 گفت؟ آریان:میگم چی بهت
 ا...دویدی؟...چر...وایسا ببینم آریان...تو ا تردید گفتم:حرفای بی معنیب
 ریان نذاشت ادامه بدم...زیر لب غرید:بی شرفا....نابودتون میکنم.ا
 ستم رو گرفت و کشید طرف ماشین:بشین نیکی...زود باش.د
ستمب ش شن  ا هول و وال ن شت فرمون جا گرفت و رو شین...خودش هم پ تو ما

 کرد و راه افتاد.
 شده؟فتم:چته آریان؟...ی گ
 ا بهت میگم...االن وقتم نیست.ریان:میگم میگم...بعدآ
 .که.. هولی اخه تو خیلی پریشونی...چی شدا اصرار گفتم:ب
 هو آریان بلند گفت:گفتم االن وقتم نیست!ی
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 ل شدم!...روم رو ازش گرفتم و چسبیدم به صندلیم.ال
...تا برســیم خونه !ن نمی روند...بنظر می اومد داره پرواز میکنهریان ماشــیآ

 له شد.فرمون تو دستهاش 
 روی شیشه ولی به زور خودم رو کنترلا ترمز ناگهانیم نزدیک بود پرت بشم ب

 کردم...حتی نویان هم به نق نق افتاد.
باره ازش بپرســم چته که این ور میکنی.راج ...نمیدونســتم چی ت نکردم دو

 باعث شده که این ور عصبانی بشه.
سرش واردآ شت  شد...پ شدم که کلید ها رو  ریان در خونه رو باز کرد و داخل 

 انداخت روی جا کفشی.
ستم روی مبل و ا حرص کتم رو کند و پرت کرد روی مبل....ب ش سکوت ن در 

 .کنارم خوابوندمنویان رو هم 
به آریانی که ک فه چنگ میزد لز به کمرش بود و  زدم  به موهاش...دســتم 

 چر  میخورد دور خودش.
...به ؟...تهدیدم میکنید؟یدین هاریان:عوییا...عوییا...که خودتونو نشونم مآ

 حسابتون میرسم.
 سرشو تکون داد:نشونت میدم.ا غیض ب

 ری  گوشیم رو از تو جیب کتم در اورد و یه شماره رو گرفت.س
 نتظر موند....منم با بغضی که تازه نشسته بود تو گلوم منتظر موندم.م

ــروع کرد به حرف چ ــت آریان ش ــت خط برداش ــخص پش ند لحظه بعد تا ش
 انگلیسی...چون زبان بلد بودم،راحت فهمیدم چی گفت. ..اونمزدن.
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ــون دادی  ــی...تو به چه حقی خودتو به زن من نش آریان:خدا لعنتت کنه عوی
 ؟ها
 ند لحظه سکوت...چ
 ؟ریان:خفه شو...تو منو تهدید میکنی؟...نمیدونی که کارتون به من گیرهآ

 ...و دوباره....چند لحظه سکوت کرد
نه به یان: یه تره تو گوش کنی...آر ما  با شــ کاری من  که هم بار بود این اج

شید که فکر  ستم تا آخرش میمونم...اینقدر احمق نبا سته...ولی حاال که ه در
 براتون یه خ ره.کنید زن و بچه ی من 

کت شــد تا پشــت خ ی حرف بزنه...زیاد نگذشــت که صــداش با دوباره ســا
 عصبانیت بلند شد...

ست بگو از اینجا به بعدش ئکارن...برو به ر به من گوش کنریان:آ  میخواد اگهی
باید با من راه بیاد...خونواده ی من کنارم میمونن...من همسر و  منو داشته باشه

بذاره کنار چون من زیر قرارمون  .پس بهتره.پســرم رو رها نمیکنم. تهدید رو 
 نمیزنم،خیالم راحت باشه...همین!

 د روی مبل و سرش تو دستهاش گرفت.رتم کرپگوشی رو ق   کرد!... و
د...هر یمی لرزبدنم از ترس لبم با شدت خودشو به قفسه سینه ام میکوبید...ق

 لحظه ممکن بود بزنم زیر گریه.
یدم...پس...پس ک یامم رو روی گوشــیم د که پ نه  کارن همو ارن!؟...این 

 مویوع مربوط میشه به اونا.
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ونقدر بهم ریخته که خودشــون دایا....خدایا حاال چکار کنم...اویـــاع اخ
 اومدن جلو...آخه چرا!؟...مگه من میخواستم چکار کنم؟

یه ی یان  یه خ رم؟...نو نارایــی بودن؟...من  یان  با آر قدر از بودنم  عنی این
 وااای...اگه...اگه ب یی سرش بیارن...!؟خ ره؟....

ورتم درهم شـــد...نه خدایا خودت کمکمون کن...من میترســم...واقعا صــ
 میترسم.

باال و نگاهم کرد...خیلی داغون بود...با همه  ریان آهی کشید و سرش رو اوردآ
 چون منم مثل خودش بودم.ی وجودم حس میکردم...

نگ کرده ت پایین...بغض راه نفســم رو ت نداختم  اب نیووردم و ســرم رو ا
 نم.نفهمم چی قراره به سرم بیاد نباید بشکبود...سعی داشتم کنترلم کنم...تا 

شم متوجه ح شد و اومد به طرفم...چند لحظه رزیر چ شدم...بلند  کت آریان 
 و به آرنس هام تکیه دادم. موند باالی سرم که خم شدم روی زانوهام

 ود.ب و بعد نشست کنارم...حالتم مثل خودم ریان نفسم رو فوت کرد بیرونآ
 .رسیدهم گره داده بودشون...صداش به گوشم ه به دستهاش نگاه کردم که ب

یان:آ تو و ر ظت کنم،از  حاف مه وجودم دارم ســـعی میکنم ازت م با ه
گار پســرمون...چون  ما ان ها فکرم نمیتونم بکنم...ا ما بدون شــ به بودن 

 .ر خودشون کردننمیشه...اونا کا
کث کرد:چ ظه م هت میگمباشـــه...ند لح بدمنم قبول میکنم...ب بذار  ونی و ،

 .یتصمیم بگیر
که ن یدم  هت حق م جگاهم کرد:ب ات خودت بخوای بری...تو حق برای ن

 قول میدم.،میذارم دنبالت بیان...و اگه رفتی،نانتخاب داری
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 .گفتم:حرف بزن حزونم
تهآ مد یه  یان: ندم پیم .بهم میگن برگرد که ر که تو رو برگردو یدن  ..فهم

اینجا بمونی...باید برگردی...کارن  خودم،حاال هم میگن دیگه نیازی نیســـت
 ه...همونی که پیامم روخوندی و امروز هم دیدیم.هم دست راست جیمز

پایین:آ نداخت  یان ســرش رو ا تا...من ر بازی رو تموم کنم نیکی ید این  با من 
د بایماجرا  پلیس رو در جریان گذاشــتم،از اولم...حاال هم دیگه کافیه...این

 ..تو هم...صله پیدا کنه.فی
ته رو... که فکر میکنی درســ ید:تو هم...هرکاری  بدآهی کشــ جام  ه...من ان

 اعث صدمه ات باشم.نمیخوام که...ب
معلوم بود که گفتن این حرفها چقدر براش ســخته...شــنیدنم هم برای من 

 سخت...اینکه یه بار دیگه بخوام ترد بشم.
نداشــتم...از من بر نمیومد دیگه... که تحملم رو  که نمیتونم بخدا  یدونم  م

 دووم بیارم.
 از جلوم رد بشه که...مچ دستم رو گرفتم! ریان از جاش بلند شد...خواستآ
 ب زدم:میخوای بری؟ل
 رگشت طرفم...با غم نگاهم کرد.ب
 االخره بغضم شکست و ق ره اشکی روی گونه ام جاری شد.ب
ــدای لرزونی گفتم:بازم میخوای بذاریم وب بری؟...یعنی چی هر کاری که  ا ص

 رو انجام بدم؟...مگه ازم برمیاد؟ درسته
 چرخید و اومد زانو زد جلوی پام.ریان کامل آ
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کافی ب ندازه  به ا یان، یده آر قد نم گه عقلم  بدون تو دی مه دادم:من  یه ادا ا گر
 کشیدم...بخدا دیگه...دیگه نمیتونم.

 ورتم رو با دستهام پوشوندم و به هق هق افتادم.ص
 یاد نگذشت که تو آغوش گرمم فرو رفتم.ز
ه هستی...فکر نکن خوشحالم از اینکریان:گریه نکن نیکیتا،تو همه ی زندگیم آ

بهت زدم...هیچ خوشم نمیاد که بازم عین احمقا تنهات بذارم...تنها این حرفو 
که نه  گام کن  هدف من ای بازی نکردن...ن با جونم  نا کم  یب نبینی،او تو آســ

 نیکیتا.
 رم رو از روی سینه اش برداشتم.ق هقم رو خوردم و سه
 اورد باال و اشکهامو پای کرد. ه چشمهاش نگاه کردم که دستم روب
،بدون تو یه قدم هم بر نمیدارم...ولی اینو بدون که اگه با ریان:اگه تو بخوایآ

فقط کافیه بگی آره...نیکیه من...میخوای باهام من بیای شرایط آسون نیست...
 بیای؟

ستمز شمهاش...میدون ست و  ل زدم تو چ شت خ فکار د ست با یه م سون نی آ
 بودن کنار آریان می ارزید.پنجه نرم کردن...ولی به 

ن نمیخواستم دیگه ازش دور بشم...حتی شده به قیمت جونم...حاال که همه م
 چیو میدونم،نمیخوام تنهاش بذارم.

  !ن گفتم:آرهم مئ
*** 

 عد از موافقت من،آریان خیلی زود دست به کار شد.ب
 خونواده اش.خبر داد که داره برمیگرده...اون هم با  رنکاه ب
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فت پیم خودمونح یان میگ یان رو هم ببریم...آر امن  جاش تی قرار بود نو
 تره...چون ممکن بود بیان سراغ خونواده هامون.

مصــلحتی اع م کردیم که داریم ه شــب هم همه رو دور هم جم  کردیم و ی
 میریم مسافرت...به مقصد لندن.

 چیز آماده بود و قلب من نا آروم.مه ه
 شون نمیداد.ریان نگران بود اما نآ
 مام فکرم پیم اون اسم بود......"جیمز"ت
 .ردم که صاحب این اسم چه کارهایی میتونه بکنهکه این فکر میب

.از چیزی که ســعی میکردم به خودم دلداری بدم...اما حقیقت این بود که...
 !پیم رو داشتیم،میترسیدم

*** 
بل پنجرهباس خواب ل قا به تنم بود و م خابی رنگم  تســوی ســر که گرف ه تی 

ستادبودیم، ش چراغ ها نور به منظره لندن نگاه میکردم که با و ه بودمای  می بتو 
 درخشید.

شب بود...نویان  12:20مروز بعد از ظهر بود که رسیده بودیم و االن ساعت ا
 نبود. هم و آریان خواب بود

اینکه رسـیدیم،با کلی توصـیه که درو به روی هیچکس باز ک سـاعت بعد از ی
 نکن و جایی نرو،از پیشم رفت.

 م بودم،ولی حدس میزدم که رفته پیم اونا.ا االن خبری ازش نبود...نگرانت
 ...با مامان هم حرف زده بودم.تو سکوت سنگینی دعا میکردم که سالم برگرده
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 گذشــته تا خیالشــون راحت دروغینی بهم گفته بودم که خیلی خوشا خنده ب
 باشه.

ــتم...اینکه ممکن بود لی فقط خودم و ــوبی که تو دلم بود خبر داش ا دل باز آش
 رگردم..!ب از این سفر تفریحیخون 

ــو نیکیا ــرم رو تکون دادم...خفه ش ــدت س ــدم...با ش ه ...بهترز فکرم ک فه ش
 اص  فکر نکنی!

ن رو آریاا صدای باز شدن در به خودم اومدم اما برنگشتم...از تو شیشه قامت ب
 دیدم.

کتم رد از تنم در اورد و نگاهم رو داد رش پایین بود و چهره اش خسته...س
 باال که....من رو دید!

 اخوداگاه لبخندی بهم زدم...نمیدونم دید یا نه ولی اونم لبخند زد.ن
دستهاشو کشید روی پهلوهام و روی *لم کرد...ه طرفم اومد و از پشت ب*غب

 که گردنم رو کس شکمم قفل کرد...چشم بست و سرش رو فرو کرد بین موهام
 کردم.

 !ریان:چه بوی خوبی...از تن یه حوریآ
 .شد ی حرف خودش آروم خندید:قافیه دارو به دنباله 

 ...:دیوونهنم خندیدمم
 اونا بودی نه؟تم:پیم چند لحظه که گذشت با صدای آرومی گف

 هاشو بهم فشرد و بعد خفه گفت:اوهوم.*...ل*برکت سرش متوقی شدح
 فتم:چ ور گذشت؟گ
 یچی نگفت...ه
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 ودم جواب خودم رو دادم:فکر کنم بد بوده.خ
 ...حلم میکنممهم نیست...تو خودتو درگیر نکن.:ریانآ

 رخیدم طرفم...دستهامو انداختم دور گردنم.چ
 کنه منو هم درگیر میکنه.فتم:هرچی که تورو درگیر گ

 :نیکیتا؟کرد آریان زل زد به یقه ام و زمزمه
 ب زدم:جانم؟ل
 ه یه مهمونی دعوت شدیم.ریان:ما...بآ
 !؟مهمونیعجب کردم:چی؟...ت
یل این آ بدن و از قب جام  عام ت ان ناســـت...میخوان توش م یان:از طرف او ر

 .گفتن تو رو هم بیارم...حرفا
ندی زد:پ تا نجوزخ که  به  عت پیم داشــتن ســرت ال ـــا حث یم س هام ب با

 میکردن...عوییا!
 ...اما...:باشه حاال خودتو ناراحت نکنچی گفتم و نوازشم کردمون
 گران گفتم:این مهمونی ٍکی هست؟...چرا میخوان من رو ببینن؟ن
یان:آ ما فبرای ر یه ا ـــدش چ یدونم قص یدونم...نم به...نم از االن بگم ردا شــ

اتفاقی ممکنه بیوفته و من اینو من یک اینچ هم دور نمیشــی...هر  نیکیتا...از
 نمیخوام...باید خیلی مراقبت باشم.

شه عزیزدلم...ل سو ام ک مئمبخندی به ک فگیم زدم:با ه ن باش من اینقدر تر
 مثل چسب دو قلو بهت میچسبم.

 :ترس؟...اون رو که من هم دارم.آریان لبخند نیم بندی زد
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 دم:چرا عشقم؟شمهامو درشت کرچ
خیلی خسته ام...حس ریان سرش رو گذاشت روی شونه ام و کمرم رو فشرد:آ

 ...واقعا بهت نیاز دارم.که هستی میکنم دیگه رمقی ندارم...خوبه
 آرومم کنی.رش رو داد باال:نیاز دارم که س

 رنگی نشست روی لبم.چشمهام از برق شی نت درخشید و لبخند پر
 .خدمتم سرورملم وول خوردم:در *غ*و بت
 محکم گرفت.آریان آهی کشید و کمرم رو زیر گلوش رو ب*و*سیدم... و
و سرش رو هول دادم طرف خودم و در کسری  نگشتهامو فرو بردم بین موهاشا

 نشست روی ل*بهام. ل*بهاشاز ثانیه 
به تخت که ریان با ع م می ب*و*ســید و همزمان عقب عقب میرفت...آ

 مقابل خودش.رسیدیم،نشست و منو نشوند 
ــتم رو حس میکردم*غ*ودمو هول دادم تو بخ ــت ک لم...حرکت دس ه داش

 بند لباسم رو باز میکرد.
 .شمهامجدا شد...با نفس نفس خیره شد به چرمو دادم عقب که ل*بهامون س
 فسم رو پر حرارت دادم بیرون و با صدای لرزونی گفتم:تو آقای منی؟ن
ست و آ شو ب شمها ستی چ ستمو ریان با حالت م سرش رو داد عقب...با ناز د

 گذاشتم. کشیدم روی سینه اش روی قلبم
 مزمه کردم:این مال منه؟ز
هولم داد ریان دیگه تحمل نکرد...تو یه حرکت روی لباســم رو از تنم کند و آ

 روی تشک.



wWw.Roman4u.iR  430 

 

یت آره.خ بد لب زد:هردوش برای ا مه زد روم و  تا جون داری په،.. ه برای می ت
 هستم آقای تو.خه،تو....تا چر  دنیا میچر

 بخند لذت بخشی زدم:اوووممم.ل
 گاهم کردم:پس خیالی نیست.ن

 خورد. بهامون رو بهم گره*ل یقه اش رو گرفتم...اوردمم جلو و
 عشق..!" خودعشقه ،  خودهبا همه نگرانیاش.... ،تو  با بودن"

*** 
 ژ گوشتی رنگم رو به ل*بهام مالیدم و خودم رو دادم عقب.ر
سگاهه کلی به ن شکی رنگم که مدل رمخودم انداختم...با این لباس طو  یی م

 بود،عالی شده بودم.
شونده م صورتم ن سته بودم و یه آرایم تقریبا تیره هم روی  سرم ب شت  وهامم پ

 بودم.
سینهم!.بود زلزلهیه خوب بود ولی از درون اهرم از بیرون ظ  ..قلبم دیوانه وار تو 

 .ام میکوبید
شب مهمونیا شب  ...و من هنوز نرفته ترس همه بود که آریان ازش گفته بود م

 وجودم رو گرفته بود...خدا کنه همه چیز به خوبی و خوشی تموم بشه.
 ریان:به به...خانوم خوشگل ما رو باش.آ

شید..س شت کتم رو می پو شتم طرفم...دا ه .لبخند لرزونی زدم و بری  برگ
 طرفم رفتم.

 و هم عالی شدی.مون ور که کمکم میکردم گفتم:ته
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 برداشتم. روو کراواتم  ی حرف نگاهم کرد...نگاهم رو ازش دزدیدمب
 نداختمم دور گردنم و مشغول بستنم شدم.ا
 ریان:حالت خوبه؟آ

 .آرهآروم گفتم:
 آریان:پس چرا صدات میلرزه؟

 نده الکی کردم:نه،این ور نیست.خ
گه آ نه؟...حق داری،ا یان:میترســی  باور کن مهم  خوایمیر یای... میتونی ن

 نیس...
بده:ن مه  ته میترســم...ولی مذاشــتم ادا یان!...آره درســ تا آخرش آر یام...

 .باهاتم،هرچی که بشه
 .سید:فدای تو بشم من*ونه ام رو ب*وریان تند گآ
که مشــغول بســتنم بود گ ـــت و همون ور  ندم رو از روی میز برداش ردنب

 قول میدم...قبوله؟...نگران نباش،تمام مدت خودم پیشتمگفت:
 ولی... :آرهگردنبند صاف کردم

 ریان:جونم؟آ
 نی؟...اگه باهامون بیاد...نویان م مئفتم:از بابت گ
 هب اینجا براش بهتره...خیالت راحتنیست خانومم... جاش اونجا نویانریان:آ

حتی درو .بمونه.. برای چند ســاعت..بهم گفتم ن گفتم بیاد.م مئ یه پرســتار
 خوبه؟میبندم...هم 

 خوبه.ه ناچار سرم رو تکون دادم:خوبه...ب
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با خودمون نبریم...باهاش موافق بودم...چون ن یان رو  یان این بود که نو ظر آر
 معلوم نبود فضای اونجا چ وریه.

یک م چاقچی!...هزار و  قا ـــت  یه مش که نمیتونم طفلم رو ببرم وســط  ن 
 .نیست مدست خودمنبود... خیالم راحتبازم ل...اتفاقه....ولی با این حا

 م رو دور مچم بست و گفت:بریم عزیزم.ریان ساعتآ
ــ ــوییت زدیم ری تکون دادم...پالتوس ــتم و از س ــیدم و کیفم رو برداش م رو پوش

 بیرون.
 بر خوردیم.یه دختر مو ط یی جوان  به م درد
 .ریان معرفیم کرد...همون پرستاره بود...اسمم الرا بودآ
یان:آ فا،ســعی میکنیم زود برگردیمخوب مراقبم ر ید ل  ولی برای ...باشــ

 .اطمینان مجبورم در خروجی رو قفل کنم
 ..مشکلی نیست.را:بله آقا.ال

شی چرخید طرف من و سم لبخند گرمی بهم زد:نگران نبا د خانوم..همه ی حوا
 رو جم  میکنم.

 کردم و تشکر کردم. تکونا لبخند کمرنگی سرمو براش ب
یر ســم...و بســتن در،ســوار ماشــین شــدیم و راه افتادیمبعد از چند تا توصــیه 

 .طوالنی بود
 فتم:آریان...اون موق  هم که رفتی،اومدی اینجا؟گ
االن هم خبر دادن که تو لندن آمریکا...راســتم چند جا رفتیم...ریان:نه اول آ

 اقامت دارن.
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 تو گفتی پلیس هم در جریانه؟ فتم:که این ور...ببینمگ
م لعشون کردم...اونا خیلی حواسشون بهم بود...وقتی به ریان:بله،به سختی آ

ورده به گوششون نخ پلیسا گفتم،باورشون نشد...چون تا حاال اسم این باند هم
 بود.

 فتم:اسم باندشون چیه؟گ
 ریان:قلب سیاه.آ

شدم ساکت  سیاه و بعد... چند لحظه  سته،واقعا هم باید یه قلب  تاثر گفتم:در
 .ت که این کار هارو کردداش

ا بریان دستم رو گرفت:نیکیتا عزیزم...امشب بین افراد پلیس هم هست اما تو آ
 کسی هم ک م نشو...عادی باش.

 آخه پلیسا خودشونو بهت نشون میدن؟فتم:باشه...ولی گ
 ریان:خب من میشناسمشون.آ
 هانی گفتم....و بعد یهو زدم بهم و گفتم:توهم حرفه ای شدیا.آ
 .حرفه ای باشمریان لبخندی زد:مجبورم آ
 فتم:یه سواله دیگه.گ
 ریان:بفرمایید؟آ

ه ...چ ور نمیفهمن که من هممتفکر گفتم:تو که میگی اونا خیلی تورو می پان
 چیو فهمیدم!؟...یعنی منظورم اینه که...

 همین االن که پیشتم یه ردیاب بهم وصله!ریان:منظورتو فهمیدم...آ
 !؟واقعاشمهام گشاد شد:چ
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ــت چون با تماس تلفنی در ارتباطیم و ته فقط ردیاب،ریان:بله...البآ ــنود نیس ش
ماد م اعتید بهاین یه میان بر برای پلیســا شــده...و خب از اونجایی که با تهد

 ه ای حرفی نمیزنم...ولی من زدم!میدونن که به تو یا کس دیگ کردن
شد شو   ست که تو بزیهو  سرت و بخوای بری:حاال بحث این جدا نا او نه به 

 منم... کهبدی  رو لو
 خندید. ادامه نداد و به جاش 
ستهای خودم هول بدم م شدی؟...مگه احمقم که تو رو با د نم خندیدم:دیوونه 

 اونم چاهی که بقیه برات کندن.تو چاه...
 ریان دستشو گذاشت روی گونه ام.آ
 فتم:من بهت ایمان دارم،تو میتونی تمومم کنی...حتی شده بخاطر من.گ
 کردم:حاال هم جلوتو نگاه کن تا قبل از حل این ماجرا نمیریم. کثم
روش در  من و رو به نگاهم رویریان غم غم زد زیر خنده و همون ور که آ

 لحن قشنگت میذاره؟ل چرخم بود گفت:مگه این چشمای تو و حا
 نم ریز خندیدم و سرمو تکیه دادم به شیشه.م
ساعت توی راه بودین آریان....مقابل یه وی ی خیلی خیلی م تا که زدیک به دو 

 بزرگ ترمز کرد!
 اینا برای خودشون غولی بودن!نمای وی  خشک شده بود... رویگاه ماتم ن
 ایستادم. و کنارش ا پیاده شدن آریان به خودم اومدم...منم از ماشین در اومدمب
که آ یاط بزرگ وی   تاد...وارد ح به راه اف فت و  یان دســتمو تو دســتم گر ر

 یم،صدای موزیک الیت به گوشم خورد.شد
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ـــدم.آ یان همراه ش با آر ـــالن ب دهنم رو قورت دادم و  ...دم در ورودی س
 و وارد سالن شدیم. خدمتکارپالتوهامون رو دادیم به یه 

برق ســالن چشــمم رو کور کرد!...دهنم از این همه تجمل باز  رای یک لحظهب
 موند.

ها!. یی رنگمه چیز ط ه بدترینبود!...و مهمون  به  باس  .. نحوه ی ممکن ل
 ودن!ب بخند بگوصیدن یا مشغول *ق*یا می رپوشیده بودن و دست تو دست 

 اینجا چه خبره آریان!؟ا بهت زمزمه کردم:ب
 ن و تو عادت نداریم.اینا مثل همیشه اشون هستن...مریان ریز گوشم گفت:آ
بود...چندین بار مهمونی  خب آریان خودش هم مرفهدنبال خودش کشیدم... و

 هایی که به مناسبت کارهای تجاریم ترتیب میداد رو دیده بودم اما...
ــه نیکیتا...فرهنگ اروپایی و طرز ا ــورش کرده بودن!....پووووف بس ینا دیگه ش

 فکر که میگن همینه...تیپ و قیافه ها رو نمیبینی.
ر به این همه دختم...نار آریان پشــت یه میز ایســتادم...به اطرافم نگاه میکردک

 پسر جوون...یعنی اینا هم خ فکارن!؟
ما خا مه زوج جوون...حت فت...این ه نده ام گر های اون ز فکرم خ ونواده 

 خ فکاران!...مثل آریان که منو اورده.
 نه بابا!!!؟...!سلی جدا...کار آریان هم مثل اوناو
که شـــد با یک نگاه نزدیک ا اومدن یه مرد به طرفمون از فکر بیرون اومدم...ب

 فهمیدم که کارٍن!
 احدی...فکر میکردم رایی کردنت بیشتر طول بکشه.ارن:خوش اومدی ک
 م یا تهدید کردنم!؟ریان:رایی کردنآ
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 هگ که نمیدونم ولی هرکدومم رو:و به من نگاه کرد ارن لبخند خبیثی زدک
 جواب داده.بگی...

 ل شدم میس!شحابرویی باال انداخت:از دیدن دوباره اتون خوا  
 ،بلکه نگاه سختی بهمخمی نشست روی پیشونیم...نه تنها جوابم رو ندادما

 گوشم خورد....صداش به کردم اونورانداختم و بعد...روم رو 
 ارن:چموش!...باشه.ک
 ریان از الی دندونهای کلید شده اش گفت:برو کارن...فقط برو!آ

 .ازمون دور شدچیزی بگه کارن خنده مسخره ای کرد و بدون اینکه 
...میدونســتم بود قفل ...نگاهم به میز و فکمرم رو چرخوندم طرف آریانســ

 چقدر از اینکه من حرفی بخورم بهم فشار میاد.
ــده اش...ولی هیچی ب ــت ش ــت مش ــتم روی دس ــتمو گذاش ا درموندگی دس

 نگفتم...خودش میفهمید منظورمو.
ص و *ق*به پیست ر،همه چی عادی شد...دوباره زل زده بودم کم که گذشتی

 آدمها که...
ــت باهاآ ــم اما...نمیخوام جلب توجه کنیم...یا *ق*ت برریان:دلم میخواس ص

 نگاه کسی بیوفته روی تو.
 ا لبخند گرمی نگاهم کردم...فاصله امون یک سانت بود!ب
نداره...ز کالی  مه کردم:اشــ هایی مز ندارم تو همچین جم   ـــت  منم دوس

 صم.*ق*بر
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گذاشـــت آ یان دســتشــو  مل چونه اش رور تا که بی  ریز  روی گودی کمرم 
 سیدم.*ب*و

شتت سامانتا که دا سرمو بردم عقب،با دیدن  خرمان خرمان به طرفمون می  ا 
 اومد حس کردم بادم رو زدن.

...لباســم رو ه گندت بزنن...این از کجا پیداش شـــد؟...کی اومده لندن؟ا  
 هتره.ب اس نه*نگاه...البته نمیشد بهم گفت لباس...بگم ب*ر*ه

لته ی باز دکتا باالی رون و از باال  که از پایینه لباس پولکی صــورتی پررنگ ی
  ته بود.نگه داش ی سرشبود،پوشیده بود...موهاشم فر کرده بود و با یه گیره باال

ستم رب ستن د ش شونه آریان حس کردم برق بهم ا ن صل کردن!...قلبم وی  و
 ایستاد و آتیم گرفتم.

 ...دلم برات تنگ شده بود...خوشحالم که میبینمتآریان.س م سامانتا:
 با شی نت به من نگاه کرد... و
 هو گفت:آه!..همسرت رو هم اوردی.ی
 ریان تو یه حرکت شونه ی راستم رو داد پایین که دست سامانتا ول شد.آ
 !؟چیه معنیم بتونی بفهمی گفت:آره داری میبینی...و فکر کنم ی حوصلهب

بروهاشو داد باال و قوسی به کمرش داد:آممم آره.امانتا با عشوس  ه ا 
 و این منو نا امید کرد!ستشو کشید به کراوات آریان و یواش گفت:د

ــت از ــهام دود میزد بیرون دیگه داش ــوهر من !...این به چه جراگوش تی برای ش
 این دختره اص  تو فاز این حرفها نیست!؟ تعشوه میاد!؟...آریان بود که میگف

 امانتا دهن باز کرد:ولی شاید من بتونم که...س
 سامانتا...تو میدونی که ما خوب باهم آشنا نشدیم!؟ حرفم:هی ریدم وسطپ
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بروی باال رفته نگاهم کرد که لبخندســ  مغروری زدم:خب افتخار بده امانتا با ا 
 و...با من بیا!

 .توجه ای!...آریان هم با تعجب نگاهم میکرد..ردید داشـــت...ولی باید بیادت
 نکردم.

این ور منو هم به طرف ســرویس بهداشــتی اشــاره زدم: ســمتیا دســتم به یه ب
 نظرت چیه؟راهنمایی میکنی...

شو داد جلوس شت...ولی منامانتا ل*بها شک دا شم ندادم و با  ...هنوزم  ک
 خنده الکی دستم رو گرفتم.

 فتم:زود باش دختر...بیا.گ
نکردم...محکم مچ دختره رو راه افتادم و به صـــدا کردن های آریان هم توجه 

 گرفته بود و به طرف سرویس میرفتم.
 گه کور بودم که نتونم پیداش کنم!...هاااننن!؟....به حد مرگ عصبی بودم.م
 هولم دادم تو سرویس و درو کوبیدم بهم. ی اهمیت به جیغ جیغ هاشب

شوییامانتا تلو تلو خورد و س سکوی رو  سبید به  رد ...تا خودش رو کنترل کچ
 با صدای تیز گفت:داری چیکار میکنی!؟

:من به تو چی م زدم و نفسمو دادم بیرون...چشمهامو ریز کردمستهامو به کمرد
 بگم؟...بهت یاد ندادن که حد خودتو بدونی؟

رفتم جلو...با همه ی مقاومتم چونه اش رو امانتا با تعجب نگاهم کرد،ســـ
 فتم و جلوی آینه نگهم داشتم.رگ
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گاه کن...فتم:هی دخترگ به خودت ن فه و ، یا خت و ق با این ری تو نمیتونی 
 !ی رو مال خودت کنیکس قلب یاهمچین لباسی یه معشوقه ی واقعی باشی 

 امانتا:چی!؟...س
ســری  شــیر آب و باز کردم و دســتمو ...موهاشــو گرفتم و ذاشــتم چیزی بگهن

 آبم رو پاشیدم تو صورتم که جیغم در اومد!...مشت پر زیرش گرفتم
 اینقدرند بار این کارو کردم و بعد محکم دســتمو کشــیدم روی صــورتم...چ

ر وول تکرار کردم که آرایشــم پخم شــد توی صــورتم!...خودشــم اینقد
 .میخورد که موهاشم بهم ریخت

،هولم دادم عقب...خورد به دیوار و عصــبی با صــورتم تموم شــدکه ارم ک
 پا زد و جیغ کشید. و دست

 امانتا:تو دیوونه ای!؟س
ردشــو ورنفس عمیقی گرفتم:و همین  ن...من مثل تو و امثالت نیســتم که اگه م 

 عین خیالشون نباشه.رو هم ببینن که با کسی خوابیده 
 !که ترسید و رفت عقب خیز برداشتم نگشت اشاره ام رو دادم باال و به طرفما
شنی گفتم:اگه یک بارب شوهر ا لحن خ  دیگه...فقط یک بار دیگه ببینم...برای 

شت،من یا هر مرد متاهل دیگه ای عشو ز ا خودتوه بیای یا ناز کنی،به جای آرای
 میکنم!پای صفحه ی دنیا 

یدوارم خوب خ باســم رو مرتب کردم و ریکلس گفتم:ام قب و ل ودمو دادم ع
 متوجه شده باشی!

شده شک  سامانتای خ با اون قیافه ی زار تنها رو  از تعجب به طرف در رفتم و 
 گذاشتم!
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 !در نیارهاز خودش بازی  *ز(قم بود...تا دفعه ی دیگه علی)ه*رح
شدم و و سالن  ستادهارد  شتم ای بودیم نگاه کردم،ولی آریان رو  به میزی که پ

 ندیدم!.....واه...پس کجاست!؟
 دیدمم...کنار یه مردسمت چپ ته سالن ا چشم دنبالم گشتم که در آخر...ب

ستاده بود. شو تکیه داده بود به ای ست شتی..د صندپ ط یی  لی که یه مرد الغر موه 
 روش نشسته بود. با چشمهای آبی

نا تادهخم کمرنگی پیشــونیم رو زی جا ایســ ؟...اون مرده ت داد...چرا اون
 ؟...نکنه میزباٍن کیه؟

سالن بودس صندلی ته  شغالم کرده ه تا  رد ا  هبود و دو تای دیگ که یکی اون م 
 ختر جوون.رو یه مرد و یه د

متوجه ام شــد...لبخندی زد که  ل زده بودم بهشــون که یهو اون مرد مو ط ییز
 متعجب شدم.

ه آریان اشاره داد...آریان خم شد طرفم که یه چیزی در گوشم گفت....دیدم ب
 که چهره آریان درهم شد.

شده گاهم رو داد باال و منو دید...هاج و واج ن شک  که آریان  بودمسر جام خ
 راست ایستاد و با سر گفت"بیا" به زور

آب دهنم رو با ندارم...شــمهام گشــاد شــد ولی با تاکیدش فهمیدم راهی چ
 به طرفشون. افتادم هاسترس قورت دادم و را

قابلشــون تادم که م فت:وااوو..مرد مو بور  ایســ ـــت زد و گ خب دس خب  .
 ...معرفی کن.خب
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 .بودقفل م آریان نگاه کردم...فک با ترس با
 .کارتلند ریان:همسرم نیکی...و جیمزآ

خت!...این...این جیمزه!؟....وای ب که قلبم فرو ری ه ویــوح حس کردم 
سیخدا ستادم اا...من االن مقابل ک سی که  ای شتم...ک که از دیدنم هراس دا

 بود.باعث از هم پاشیده شدن زندگیم 
 ی!که میبینمت لیدخوبه ارتلند نیشخندی زد و دستشو به طرفم دراز کرد:ک
شردمل ستم به طرفم درازه......چیکا*بهامو بهم ف هر حرکت ر کنم خدا!؟...د

 دلم میخواست همین لحظه غیب بشم.من باعت یه عکس العمل اونه...
که فشــاری بهم  با دلهره دســتمو گذاشــتم تو دســتماره ای نداشــتم...چ

 داد...دستم داغ بود...حالم منقلب شد!
 و دستمو داد پایین. آریان دستشو گذاشت روی ساعدم یاد طول نکشید کهز
 خیلی خب،خوبه.ریان:آ

صندلی و پا انداخت روی  سر داد روی  شو  شادی زد و خود کارتلند لبخند گ
 رو گرفت. کمرمو  شیدم عقبپا...آریان ک

 ریان:کجا بودی؟آ
 وم گفتم:داشتم یه نفرو تنبیه میکردم.رآ
 گاهم کرد:چی؟ن

 تو فکره این چیزا نیست ها!؟اون دختره  رمو کس کرد:که گفتیس
کار آ چه  جا  حاال تو این یال... که گفتم:بیخ یان اخمی از روی ســوال کرد  ر

 میکنی؟..این یارو...
 به دلم نیست. فشرد:کاش همونجا میموندی...اویاعریان کمرم رو آ
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 فتم:چی شده مگه؟گ
 ...فع  هیچی.آریان ک فه زمزمه کرد:نمیدونم

 ه رو به روش....منم چیزی نگفتم.بگاهم رو دوخت ن
 کارتلند توجه ام رو جلب کرد.چند دقیقه که گذشت صدای 

 ؟آریانارتلند:ک
 ریان:چی شده؟آ
 مایلو هستن و ایشون هم دخترشون مگان...شریک جدید ما. این آقاارتلند:ک
 اشت به اون مرد و دختر اشاره میکرد.د
 .ریان بی تفاوت به اون آقا دست داد:خوشبختمآ
 گان با لبخند ملوسی زل زده بود به آریان.م
شی...مگان :پر معنا گفت ارتلندک شته با شون رو دا سابی هوا شب ح میخوام ام

 همراهی کن. رو
 ریان:من...آ
 ارتلند:زود باش.ک
 با ک فگی مگان رو به اون طرف سالن برد.به من انداخت و بعد  نگاهی ریانآ
 !...میدونستم زیر رژ گونه ام یه آتم فشان خوابیده!اخونهام تکه تکه شده بودنن
و شـونه به شـونه ی دختر یه قاچاقچی شـوهرم بشـینم و سـیدم به اینجایی کهر

 تماشا کنم.
 ...یک سانت هم از روشون تکون نمیخورد گاهم حتین
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یه معرفی  به بق گان رو  که ســـالن رو دور میزد و م یان هم همون ور  آر
 .برمیگشت و به من نگاه میکرد میکرد،هرچند لحظه یک بار

ه جالبه...اون یکی رو دی میکنم،یکی دیگه از یه جای دیگه در میاد....آه پر ه
 سوزی کشیدم.

 ارتلند:مینوشی؟ک
ه منه احمقن ته بود...ا  به طرفم گرف یات قرمز  با محتو یه لیوان   گاهم کردم...

 چرا هنوز کنار این ایستادم!؟
 به زور گفتم:نه ممنون.

 .ارتلند:عصبی به نظر میایک
  فه گفتم:خیر این ور نیست.ک

 واستم برم که گفت:سر جات بایست!خ
 ا اخم غلیظی نگاهم کردم که پوزخندی زد.ب

 برای خودت هم بهتره. شب هرجا رفتی برگرد اینجا،این ورارتلند:امک
تور  و ـــ من دس به  کردم!!!... ی م ته  ک ـــ تم س ـــ باال...داش نم رو داد  یوا ل

 یییی!!!داد!؟؟؟...عو
صدای جیغ خفیفیب شم خورد ا   نگاهم رو ازش گرفتم و به رو به روم که به گو

 دوختم.
شو انداخته بود تو ب*غ*ل آریان به لباس گان م شده ای خود با قیافه ی مچاله 

 نگاه میکرد.
ــینی ی ــت عذر ه خدمتکار هم با یه س ــتاده بود و داش ــون ایس ــیدنی کنارش نوش

 خواهی میکرد.
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شده ن شک  ستهای آریان که روی کمر مگان بود و...حس گاهم خ بود روی د
 خدا!؟ ...تا کجاشو تحمل دارممیکردم روح از تنم جدا شده!

 من با این لباس کثیی چیکار گان:چیکار کردی دســت و پا چلفتی؟...حاالم
 کنم؟

 ندیدمتون و...دمتکار:من...من خیلی متاسفم خانوم...خ
 که...میتونی بری به کارت برسی.چیزی نشده ریان:خیلی خب،آ
 اوه آقای احدی...حال منو نمیبینی...ل فا.گان:م
 ریان:ل فا شما کوتاه بیا خانم...میری پاکم میکنی و...آ

 سرش رو چرخوند که منه لرزون رو دید و حرفم تو دهنم ماسید. مزمانه
لودم رو ازش گرفتم و ...نگاه بغض آیگه نتونســتم اون فضـــا رو تحمل کنمد

 دویدم طرف سرویس بهداشتی.
شدم و درو کوبیدم...د شویی و اخل  سکوی رو  ستهامو زدم به  شدم به د خیره 

 صورت سرخم.
ن !؟...از ایکارو کردهاین یعنی قب  هم ســتهاش کمر یکی دیگه رو گرفت!...د

 چیزا بازم پیم اومده!؟...این خارج از دایره ی دری من بود!
ام ســر خورد و همین لحظه در ســرویس باز اخوداگاه ق ره اشــکی روی گونه ن

 شد.
ا دیدن آریان سری  چرخیدم سمت راست و پشت کردم بهم...صدای بسته ب

 شدن در رو شنیدم....اشکم رو پای کردم.
 ریان:نیکیتا...عزیزم...آ
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ــت ــم گفتم:چیه؟...چرا اومدی اینجا؟...نکنه خانوم ند برگش تم طرفم و با خش
 لباسشون رو پای کنن؟ رو اوردی که

..خودتو بخاطرش ناراحت ریان اومد جلو:اون دختر هیچ رب ی به من نداره.آ
 نکن.

ــتهاش و رفتم عقب:ز ــوپر قهرمان حرفای بی مدم زیر دس ــه س عنی...تو همیش
 من برای دیدن این چیزا باید اینجا باشم!؟..میشی؟.

ستم بیای...جیمزریان:دقیقا بخاطآ  منو مجبور میکنه طرفم ر همین چیزا نخوا
تا معم تم  یا بهتر بگم...براش زبون بریزم و تبلیغم کنم  رو همراهی کنم 

 .پول و سرمایه هم باید از من باشهجوش بخوره...جدای اینکه نصی 
ــو به طرفم دراز کرد:باور کن ب ــتهاش من  پیما نفس نفس نگاهم کردم که دس

 هیچکس جایی نداره،به غیر از تو....باور کن.
یس بود...آخرم طاقت نیوردم و با یه آه سرمو ا غم نگاهم کردم...چشمهام خب

 دادم پایین.
ست روی ریان هم مع ل نکرد و با یه قدآ ش سرم ن شوند... شم پو م منو تو آغو

 سینه اش ولی دستهام دو طرفم آویزون بود.
سم...عمرمن...آ شی،باوریان:عزیزدلم...زندگیم...نف  رمنو ببخم که اتیت می

که کن ن ی نیســـت...ا ـــون  نم آس م ـــی  برای  نار کس تو ک یر از  غ به 
 زود تموم میشه..فقط یکم درکم کن،بایستم...متاسفم..

یچی نگفتم،فقط خودمو بهم فشردم...میخواستم آروم بشم...ب*و*سه اش ه
 رو روی موهام حس کردم و بعد از خودش جدام کرد.
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ی بهت   ولی تو...وقتگوش کن نیکیتا...یکم دیگه پلیســا میریزن تو ویریان:آ
 ع مت دادم از وی  بزن بیرون.

ــ ــم ق ــاه ــگ ــــاد ن ــای گش ــه ــــم ــا چش ــاد...ب ــــت ــرس ایس ــم از ت ــب ل
 کردم:چ...چی!؟...کجا؟...چ ور!؟

 ریان:همینه که بهت گفتم،فقط خیلی مواظب باش.آ
 ا لکنت گفتم:و..ولی تو...پس تو چی!؟ب
 ریان:من هستم...تا این بازی به آخر برسه.آ
 گفتم:نه...نه نه...من بدون تو جایی نمیرم..نه اص  نمیرم.رسیده ت
سرمو تکون میدادم و ت سیدم از اینند تند  ه تنها کتکرار میکردم که نمیرم...میتر

 برم و...
شم آ ش شم... ش صورتمو قاب گرفت و گفت: ستهاش  ریان خیلی زود با د

 ود میامرو تحویل بدم...ز کارتلند آروم خانومی،چیزی نمیشــه...فقط میخوام
 پیشت...باشه؟

 اگه...اگه....ی صدا باریدم:من نمیخوام...نمیخوام بدون تو برم..ب
تونستم ادامه بدم و گریه ام شدت گرفت...انگار آریان هم بی تاب شد...چون ن

 ...بعد هم چشمهام.مسید*یهو ل*بهاشو چسبوند به پیشونیم و محکم ب*و
 سه های گرمم روح بخم بود.**وب

 برگردم پیشت...گریه نکن،عذابم نده...خودم داغونم.ریان:قول میدم که آ
 ر دلمیگه...من نباید بیشت آره درستو سرمو تکون دادم... ینیم رو باال کشیدمب

 نگرانم کنم.



 447 بعد از تو

 .خارج شوآریان:یادت نره،وقتی بهت گفتم از وی  
 رمو تکون دادم...خواست بره که...س

 صداش زدم:آریان؟
 ؟رگشت:جانب
 سیدم.*ا یه حرکت رفتم روی پنجه ی پاهام و ل*بهاشو ب*وب

 ودمو دادم عقب:حاال برو.خ
 وا رفته نگاهم کرد...فقط دیدم که ل*بهاش تکون خفیفی خورد. ریانآ
 ستهامو کشیدم روی سینه اش:برو دیگه.د

شتچ سرش  ند ثانیه که گذ شو خیس کرد و با گنگی  به خودش اومد...ل*بها
 رو تکون داد.

 بعد صدای در به گوشم خورد. حظهل
 کم بشه.ون اومد...آبی به صورتم زدم تا از آتیم درونم هی از سینه ام بیرآ
ــتم که دوباره کنار مگان پیداش ب ــتم...با نگاهم دنبال آریان گش ــالن برگش ه س

 کردم.
 ...قلبم ریخت!که در کمال تعجب دیدم زل زده بهمه کارتلند نگاه کردم ب
 ی زد و اشاره زد برم پیشم.دش دید،لبخندا نگاهم رو روی خوت
 ووووف...مگه غیر از اینم راهی دارم!؟...به طرفم رفتم و کنارش ایستادم.پ
 ه.زود دلتون تنگ میش:کجا رفتی؟...هردو باهم غیبتون میزنه...چقدر ارتلندک
 ..منظورش چیه!؟روی پیشونیم. خمی پررنگی نشستا

 ارتلند:مرد باهوشیه!ک
 !کردگاهم کردم...هووومی نتند 
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 رایی کردنم سخت بود،ولی شد.ارتلند:ک
 ...هیچی نگفتم.همیدم منظورش به آریاٍن ف

ند:ک ل ت خار لی  ی خ نی... یدو خوش م یده... م جام  ن کارشـــو ا وب 
 .باعث میشه شریکای من به طرفم کشیده بشن ینا...همه اقیافه،پولدار،موفق

 منو راحت میکنه.گاهم کرد:و این کار ن
 :هاه...نگاش کن.خندید

 که ادامه داد.. آریان طرف سرمو چرخوندم
 ارتلند:ببین چ ور قلب دیگران رو تسخیر میکنه.ک

 خندون...قلبم تند تند میزد. ه ام زل زده بودم به آریاٍن با نگاهه خیر
ندک فه ای...:ارتل یذاره...جایی برای فکر خیلی حر م رو را اون دختراکردن نم

 !میکنه...و دخترا پدراشون رو
سط گاهم خشـک شـده بود روی مگان که یهو با شـی ن نت آریان رو کشـید و

 ص.*ق*پیست ر
 وی کمر مگان بود ولی کن حس میکردم دور گردن من حلقهرآریان دســتهای 

 خفه ام میکنن. شدن و دارن
شــد می اوقات...مجبورگاهی نمی برد فقط...بته این کار زیاد زمان کارتلند:ال

 هم...رو یه شب اینکه ون بره بیرون یا باهاش
 داره!؟ واقعیتچی دارم میشنوم!؟...نفس تو سینه ام حبس شد!...

 ا غیض به کارتلند نگاه کردم:منظورت چیه!؟ب
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یا   خت:فکر م یبرو ندا نهکنم یباال ا کارش ای ثل ،وایـــح گفتم!...اون  م
 مشتری جور کنه....برام پدرش!...من رو ساپورت کنه

ه رو به روم نگاه کردم...مگان دســتهاشــو ســر داد روی ســینه ی آریان و روی ب
 شونه ها قرار داد.

س کردم جون از تنم بیرون کشــیده شـــده...هر لحظه ممکن بود از هوش ح
 برم....باورش سخت بود...نه!...اص  غیر ممکن بود

 ا نفس نفس زیر لب گفتم:دروغ گو!ب
رام جالبه که چ ور مردی مثل اون آزادیشو با ازدواج از خودش ولی...بارتلند:ک

 !گرفته
 به من نگاه کن....تو خیلی حیفی!...تو...صداش آروم شد:اما انگار حق داشته

 رزون سرمو چرخوندم طرفم و به چشمهای هیله گرش نگاه کردم.ل
شه ک شاید االن کنار تو با ما این اما حتارتلند:این زندگیه آریانه!...کاره آریانه...

 راهو انتخاب میکنه.
شو داد جلو:چرا زندگیتو تباه میکنی!؟...تو میتونی یه زندگی خ شته جدیود د دا

 باشی و خب....میتونی روی من حساب کن دختر خوشگل!
...تپم های !فهمیدم حرفم چیه!...آشــغال هو قیافه ام در هم شــد....حاالی

 قلبم داشت دیوونه ام میکرد.
دلم میخواست ...ه ی حس هام قاتی شده بودمیو باور کنم؟...هآخر من باید چ

 فرار کنم...فقط برم.
 ارتلند:به حرفام فکر کن.ک

م  کشوندم عقب و به ستون تکیه دادم. داد به صندلیم....به زور خودم رو ل 
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ــم باال نمیاد،کمکم کن...ممکن بود آریان اونی  ــم...نفس خدایا دارم خفه میش
 بهم دروغ گفته؟آریان کنه گفت؟...ناون باشه که 

خه چرا؟...چرا...چرا...اصــ  چرا اینجا ن باور کردم...آ نه....من اونو  خدا  ه 
 ایستادم!؟

 باشم...دیگه نمیتونم اینجا ن...من باید برم...آره بهتره بگم.م
سم بهم ز شمی به موجود کثیفی که کنارم بود)کارتلند(نگاه کردم...حوا یر چ

 و آروم عقب عقب رفتم. دادم دهنمو قورتنبود...خوبه!....آب 
 ازشون دور شدم.پشتمو کردم و با قدم های تند قتی از دیدش خارج شدم،و
 خوردم به یکی.یهو محکم  طرف در خروجی میرفتم که هاشتم بد
 رد:مواظب باشید خانوم.م  
 ردم...رو نگاه ک پشت سرمبرگشتم و و ناخوداگاه  یس و گنگ سرمو تکون دادمگ

داشــت با تعجب نگاهم میکرد...هه،دســتهاش کمر مگان رو ول کرده  آریان
 بود.

 زدم بیرون. ا بغض روم رو ازش گرفتم و با دو از سالنب
ــن کردم و راه خ ــدم....روش ــین ش ــوار ماش ودمو از وی  پرت کردم بیرون و س

 افتادم.
 کست...اال من بودم و تنهاییم...و بغضی که به یک باره شح

شتم...از زندگی...از خودم...آریان...اون یر گریبلند بلند زدم ز شکایت دا ه...
 مردی عویی.
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مل  *ی*اآ ته؟...تح گرف فقط دروغ  منو  *ن*ت رو خه چرا؟...چرا دور 
 نداشتم...نه...نه باور نمیکنم،دروغه.

*** 
 و وارد شدم. رو باز کردم یتسودر  چشمهای سر ا ب

 سری  بلند شد:س م خانوم خوش اومدین. را با دیدنمال
 سرمو تکون دادم.رو بستم و بی رمق د

شگلتون :ن رو تو ب*غ*لم تکون داداا نویرال سر خو شیرش رو خورده،کلی پ
هم باهم بازی کردیم و خوش گذروندیم...ولی اص  خسته نشده و میبینید که 

 چقدر سرحاله.
 تون خوبه؟حالخانوم...گفت: را با تردیدالهیچی نگفتم که 

 میتونی بری. دیگه،م الرای حوصله گفتم:آره آره...از کمکت ممنونب
 باشه....:آه...باراال

 ویان رو گذاشت روی تخت و گفت:پس شبتون بخیر.ن
 دوباره براش سرمو تکون دادم که پالتوش رو برداشت و رفت.

بشن....نشستم ام رو در اوردم...سرمو تکون دادم تا موهام از هم باز موه مک
 تخت. روی

شد تهنم بره  سنگین،که باعث می سکوت  سکوت بود...یه  ستهام.... زل زد به د
 به یک ساعت پیم.

شتهاش تومیان نگاه کرده نوب شدم دهنم بو ...انگ د...لبخند تلخی زدم...خم 
 .لم*غ*طرفم و گرفتمم تو ب
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ندمل هامو چســـبو ندم... *ب نه اش و همون ور مو که به گو ین بل از ا ق
 بب*و*سمم،ق ره اشک داغی چکید روی گونه ام.

سیدممب سم رو با حرارت دادم بیرونو  *و* شردممنف زمزمه و  ...به خودم ف
 ؟..چیو باور کنمتو بگو.؟..ها؟...کار کنم نویانمن چ:کردم

 ...11:45به ساعت نگاه کردم...
 گلوم یه چیز سـفت و بزرگ تودوباره را نمیاد؟...سـرش شـلوغه حتما ها؟...چ

 متولد شد.
ما اباور کنم... ک لحظه راحتم نمیذاشــتن...نمیخواســتمرفهای کارتلند یح

 ناراحتیم هم حد و مرزی نداشت.
 ...س میکردم قلبم خراش خوردهح

لم بود اشــک ریختم ولی *غ*ســاعت همون ور که نویان تو ب نمیدونم چند
 دیگه چشمهام باز نمیشد.

کم یبردمم تو اتاقی برای اون بود...ند شــدم و نویان هم کســل شــده بود...بل
 زود خوابید. کهبراش الالیی خوندم 

شدممحو  صومم  شی  صورت مع که ناخوداگاه لبخند محوی از روی دلخو
 روی ل*ب*م نشست.

ول میدم همه ی د باشه...آینده ات روشن باشه....بهت قزندگی تو شا امیدوارم
 ت شم رو برات بکنم.

 .کاشتم و ازش جدا شدمسه ای روی پیشونیم ب*و*
 پوشیدم. به جاش یه پیراهن گلبهی دو بندهباسهامو در اوردم و ل
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ــتما ــدم و درو آروم روی هم گذاش ــد هزارمین بار به ...ز اتاق خارج ش برای ص
 ساعت نگاه کردم.

 و هنوز خبری ازش نبود 2:20 
 ...خوابم میومد...خسته بودم.کوت سنگین اتاق عذابم میدادس
هم  ...آره،وقتی آرامم نباشــه خوابران بودمقرار نداشــتم...دل نگآروم و ما ا

 نیست.
...از دیدن آریان اون هم با نجره که...یهو در اتاق باز شــد!واســتم برم کنار پخ

 نفس زدن،متعجب شدم.نفس در حال صورتی سفید و 
ــیدم ت بل از اینکه چیزی بگم یا حرکتی بکنمق و یهو به طرفم دوید و محکم کش

 .ب*غ*لم
 لیو شونه اش جلوی دستهام تو هوا خشک شده بود و صورتم چسبیده بود به

 بی توجه به خودش فشارم میداد. آریان
 اش؟ب چرا بی هوا رفتی مگه نگفتم منتظراین چه کاری بود؟... ریان:نیکیآ

سیدم؟...با خودم گفتم تا االن مورتص ستهاش:میدونی چقدر تر و گرفت تو د
 سرت...اوردن.حتما...ب یی 

ص  بغ کرده بودم انگار بهاکت و خاموش نگاهم س شمهاش بود...ا ...ولی چ
 حرفم نمیومد.

ید آ با ترد یان  قدر ر مات این تا...چرا...چرا چشـــ باال:نیکی ســـرمو داد 
خه؟...حرف بزن!... ـــا ببینم...اوســر هت اصــ  وایس ند چیزی ب کارتل ن...

  وری نگام...؟...اون عویی حرفی بهت زده که اینگفته؟...آره
 سط حرفم گفتم:ساکت...آروم!...نویان خوابه،صداتو نبر باال.و
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 وم رو ازش گرفتم و رفتم لب پنجره...اون هم چرخید طرفم.ر
 ؟...مگه نگفتم بمون و...ریان:خب بگو...چرا بی خبر رفتیآ
ــنیدم که پای موندمو ن ــری حرف ش ــت کردگاهم کردم:یه س ــس ...یعنی یه س

 زوندن!جورایی ریشه امو سو
شنن گفت ریانآ شه :خ سی رو که بخواد ممناگه این ور با شه ی اون ک و رو ت ری

ص   شنیدی که ا ستن!...میتونآزار بده از ته میزنم...میدونم حرفایی  م خوب نی
 حدس بزنم.

 فتم:عه جدا؟...خوبه...گ
شه،گفتم تاآریان کردم:ثی کم خرش باهات آ تو به من گفتی اعتماد کن،گفتم با

ا دن رفت و آمدهای تو بهستم...اما فکر نمیکردم این بودن ها ختم بشه به شنی
 دستی! ر تویه سری دخت

 ساکت شدم...آیان با اخم زل زده بود بهم و تکون نمیخورد.
دامه دادم:میدونی اون مرتیکه چیا بهم گفت؟...میدونی تا این لحظه که بیای ا

 ؟چی کشیدم
 هدفشم رسیده.ریان:انگار به آ
 خم کردم:چی؟ا
سینه اش:حرف بزن...بگو که دروغ گفتریان اومد جلو که کوبیدم تآ بگو ...و 

منو از یادت نبردی...پس چی با کســی نبودی...آریان تو گفتی یه لحظه هم 
 ...ها...شد؟

 ه گریه افتادم و آریان سرمو تو ب*غ*لم گرفت.ب
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صآ شنیدی که ا ستن و همچنین...ه  خوب ریان:گفتم یه چیزایی  شنی ون مه ا
 دروغن.

 یر لب غرید:کصافط!ز
 .و زل زد تو چشمهام ق هقم رو خوردم که آریان محکم بازوهامو گرفته
تو  ه بهدیدم،چه برس جیمز کثیی ترین آدمیه که من تو عمرمببین نیکی...ریان:آ

که نمیتونی مه  پای تر از برگ گلی...معلو ید اون که  ری رو د مردی فکرای پل
 نی.ک

 ...یعنی چی؟...یعنی همه اش...!؟نگاه خیسم رو با سوال بهم دوخته بودم
 ریان:بهم بگو دقیقا چیا بهت گفت؟آ
 میریزی روا من من به حرف اومدم:گ..گفت که تو...با دخترای شــریکاش...ب

 .تا.. میکنناوناهم پدراشون رو رایی  وهم 
 خوندم!:باشه فهمیدم...دیگه ادامه نده که تا تهشو ریانآ

ناخوداگاه ساکت شدم...این حرکتم از روی عصبانیت و  چشمهاشو بست که
 حرص بود.

:جیمز برای اینکه منو پیم خودش نگه چند لحظه بعد نفســم رو داد بیرون
 .به گند بکشهاین حرفا رو به تو زده تا تو بذاری بری،تا زندگیمونو  داره

 ماتم زده گفتم:چ...چی!؟...آخه...
یان:جیمز خآ تار ـــٍت نیکی ـــد یلی پس ما جز اینم قص ما...حت گه ای ...حت دی

 همه هست ولی اگر...اگر به تو هم...داره...اون چشمم دنباله 
 ی دستم.و مشتشو کوبید ک ز زور حرص نتونست ادامه بدها
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...آریان هم داشت حرف اونو میزد...پس ممکن حشت همه وجودم رو گرفتو
 بود به من هم...

شتم بگم ج شد.رات ندا سته...اگه میگفتم قیامت می ست در  ی..ولی خیلحد
 ترسیدم. هم می

 ینجا امن نیست!امن نیست...یر لب گفتم:از
 ریان:چی!؟آ

 :ها؟...هی...هیچی.یهو به خودم اومدم
باره چرخید طرفم و دســتهامو گرفت:ببین خانومه من...من قســم آ یان دو ر

به تو  چیزیز حقیقت خوردم که به جز تو،تو فکر هیچکس نبودم و نیســتم و ج
 نگفتم...تو باورم میکنی ها؟

 ون داد...دلم از غصه داشت میترکید.از بغضم خودشو نشب
 ...بخدا که من...ل فا...بگو...بگو آروم جونمریان:آ
 لبم رو مچاله کرد.عجز ساکت شد...رنگ التماس نگاهم،قا ب
ولی من خودم  نمب دهنمو قورت دادم:من نخواســتم که...حرفاشــو قبول کآ

 دیدم که باهاش...
هول گفت:خودتم دیدی به زور گفت همراهیم کن...من براش یه وسیله  ریانآ

به زور خندیدم و ام نیکیتا باهاش حرف زدم  تا حدودی ببینی من  ید  !...شـــا
 .خواماینکه بصیدم ولی نه *ق*ر

خواست من نبود...به چه زبونی بگم بهت م شد تو صورتم:هیچکدومم به خ
 عشٍق من؟ تک
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 نفسم رو حس میکردم. هرم...تو صورتم اکت شد...زل زدس
و سرمو دادم عقب...دو ثانیه بعد دست آریان رو  روم چشمهای داغم رو بستمآ

 حس کردم! روی گونه ام
 روم آروم با پشت انگشتهاش نوازشم میداد.آ
تا کی قراب یان؟...منین ور اداره اا عجز گفتم: تا کی آر نه؟... یدا ک گه دی مه پ

 طاقت ندارم.
یانآ عد چشــم  بی حرف ر ید..ب گرفتم تو ب*غ*لم و ســرمو ب*و*ســ

 راستم...چشم چپم...اومد پایین تر...گونه هام.
هاش ب ـــه  ـــد....ب*و*س که دنم داغ ش پذیر بودن....نوی بینیم رو  گرم و دل

 سید،چشمهامو باز کردم.*و*ب
 ریان:تموم میشه،قول میدم.آ
 که....ل*ب*هاشو بپرسم که وقتی رفتم چی شدهن باز کردم راج  به امشب د

 !قفل ل*ب هام کرد
سه هدیه میداد چ شد و بعد....کم کم خمار....نرم و عمیق ب*و* شمهام گرد 

 بی اراده شدم.که 
ستهامو انداختم دور گردنم و رفتم رو پنجه...آریان دستشو رد کرد زیر لباسم د

 و محکم گرفتم و راه افتاد به طرف تخت.
شتهاا شو نگ شمها ص  چ صورتم نگاه کردم...ا مو فرو بردم بین موهاش....به 

 باز نمیکرد.
ــت روی لبم.... ــس ــترس لبخندی نش میفهمیدم که تو اون لحظه خوب و پر اس

 خیلی خسته اس و بهم نیاز داره پس...
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 همراهیم کردم!...من مرحم اون بودم.
*** 

 بیدار نمیشی عزیز دلم؟...ه منریان:خانومیآ
ه م می اومد کوابهنوز اونقدر خا صداش از عالم بی خبری فاصله گرفتم...اما ب

 نتونم حتی پلکهامو باز کنم!
 فقط اخم کمرنگی کردم...دوباره داشت خوابم میبرد که....

شیدهآریان:خ هرچند که از طلوعه اونی که تو ...؟..نمیخوای طلوع کنیمن. ور
 چند ساعتی گذشته. آسمونه

هام کم اومد....انگار داشــت نگاهم میکرد *ب*خواب ل ندم گرفت...توخ
 شکممو قلقلک داد. چون یهو

پاشــو دیگه....ما دوتا اینجا منتظریماآ ...بلند شــو که میخوایم بریم ریان:د 
 گردش.

 چرخیدم به پهلوی چپ.ا اعتراض غرغری کردم و بی اهمیت به حرفم ب
* *ت*م حس چ ی کردم و صــداند لحظه بعد حرکت دســتشــو روی بازوی ل 

 رو زیر گوشم شنیدم. ونم شی
 ریان:اگه بیدار نشی خودمون میریم ها.آ
ــمهامو باز کردم و با غیض گفتم:ی ــتیها...اگه هو چش ــاعت نگهم  تونس یه س

 ،باش برو.داری
 پاشو باهاش بیا دیگه.ریان غم غم خندید:خب مامانم آ

 تو جام وول خوردم:حاال اگه گذاشت یه خواب راحت بکنیم...
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ــیدمم ی ــدم و کش ــاکت ش ــر خورد رفت پایین که تندی س هو ملحفه از روم س
 باال...آریان با شی نت نگاهم میکرد و ریز ریز میخندید.

شردم و هامو بهم *ب*با حرص ل شتم و پرت کردم ف شتک از کنارم بردا یه بال
 طرفم که خورد به پاش.

 شستم تو جام:کوفت...آ ...به من نخند.ن
 شدی؟ ریان اومد طرفم:چیآ

 رمو انداختم پایین و دستمو گذاشتم روی دلم...س
 یر لب گفتم:هیچی.ز
 ریان:اووم خب...پاشو تنبل خانوم،برو یه دوش آب گرم بگیر تا بریم بیرون.آ

 ری تکون دادم که رفت تو دستشویی.س
شمم خ ست چ سمت را سی به خودم دادم...تا چرخیدم  شان کم و قو میازه ک

 بود و زل زل نگاهم میکرد. خوابیده که رو شکم خورد به نویان
ب دهنم راه افتاده بود...از دیدن این صــحنه دلم یــعی رفت....با وجود آ

 لم.*غ*بتو خیز بردم طرفم و گرفتمم دردم 
حکم ب*و*سیدمم:وایی پسر خوشگل من بیدار شده؟...قربون چشات برم م

 که این ور دلمو آب میکنه...زندگیه من.
صدقه اش میرفتم و به خودم فشار میدادم و نویان هم با مین ور داشتم قربون ه

 که آریان از دستشویی اومد بیرون.انواع اقسام صدا جوابم رو میداد!
 ریان:هنوز که اینجایی.آ
 ...رفتم.دیگهباشه ویان رو گذاشتم رو تخت:ای بابا ن
 فتم تو حموم.رلحفه رو پیچوندم دور خودمو و از رو تخت بلند شدم و م
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 یه حمام حسابی با آب گرم،اومدم بیرون. عد ازب
ــ ــردم بود.س ــک کردم چون همینجوریم هم س ...آییی دلمم ری  خودمو خش

 داشت از گرسنگی یعی میرفت.
ستری رنگ پوشیدم...موهام ی سرم بستم و یه خطه جین و یه پلیور خاک شت   پ

 لب زدم.ق چشم کشیدم و بر
 خانوم؟ریم بریان:آ
 .ل منتظر ایستاده بودآماده،نویان به ب*غ*...اونم حایر و گاهم کردمن

 رمو تکون دادم:آره بریم.س
ــویب ــدیماهم از س ــاعت بعدت خارج ش ــتوران مقابل هم ...نیم س ،توی یه رس

 نشسته بودیم.
یان میذاشــتم گفتم:ه رنامه بمون ور که یه تیکه ســیب زمینی پخته تو دهن نو

 امروز چیه؟
 ریان:هوووم...فقط خوش گذرونی!آ

 ی؟ندیدم:چخ
 .ریان:خب دیگه...میخوام ببرمت و همه جای دلندن رو نشونت بدمآ

 خوبه.آفرین،سری تکون دادم:
 بحانه رو خوردیم و به راه افتادیم.ص

Shardول از همه رفتیما 
پات بود....بهم  ندن زیر  کل ل باال  که وقتی میرفتی اون  ند  مان بل یه ســـاخت

 میگفتن چشم انداز لندن.
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  از اون باال منظره جالبی بود. دریاچهدیدن ...هواییعد از اون رفتیم خط ب
 نمیریم سیاه چال....چون ممکن بود بترسه.آریان گفت بخاطر نویان 

یدن ب ـــده بود از د یان هم توق زده ش که حتی نو باغ وحم  عد هم طرفتیم 
 حیوانات.

 هیلی عالی بود...آریان با مهربونی هرچی که میگفتم رو میخرید و هر جا کخ
 م میبرد...جنتلمن بود دیگه!میگفت

 با این کاراش دلمو میلرزوند زیر گوشم میگفتم:جنتلمنه من!ربار که ه
شد و گفت:بیا بریم تا جنتلمن بودن فت...در آخرم ره خنده اش میگک شی ون 

 رو بهت نشون بدم.
بود که کودی درون واقعا  !...اونجاقتی دنبالم رفتم دیدم وســط شــهربازی امو

 خودش رو نشون میداد!
 .ی نت همه ی وسیله ها رو سوار شدیمبه راه بود...با ش یگه فقط خندهاموند
 !قتی سوار اون اسب ها شدیم که باال پایین میرفتن قیافه ی نویان دیدنی بودو

از خودش  و یه لحظه هم ساکت نمیشد و با هیجان محکم خودشو تکون میداد
 من و آریان غم غم بهم میخندیدیم. می اورد که صدا در

خوردن ناهارمون که  الن هم روی یه نیمکت فلزی نشــســته بودیم و مشــغولها
 ،بودیم.ساندویچ مرغ بود

 ریان:این چهارمین باریه که اینقدر کنار هم شادیم.آ
 با سوال نگاهم کردم:چهارمین بار؟

و حساب کردم...فقط چندبار شده ریان:آره،از وقتی که ازدواج کردیم تا االن رآ
 ذره و از عالم و آدم و مشک ت فارق بشیم.که خیلی بهمون خوش بگ
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 .سابم دستتهکه حا خنده گفتم:چه جالب ب
شونه ام:پس چی فکر کردی؟...من هر لحظه ای آ شو انداخت دور  ست ریان د

 رو که کنارتم رو به یاد دارم.
شونه اش که صدای نویان که دستهاشو بخند پر لذتی زدم و سرمو تکیه دادم به ل

 رو جلب کرد. میکوبید به کالسکه اش،توجه امون
سص شت واال،ورتم  سرما...حق هم دا شده بود از  چون حتی منم دیگه ر  

 داشتم میلرزیدم.
و خودم جم  شــدم و گفتم:دیگه خیلی ســرد شــده...ماهم که لندنو زیر پا ت

 گذاشتیم...بهتره برگردیم.
ا ماشـین...بعد هم میرم دو تا ند شـد:باشـه،کمکت میکنم بری تن از جا بلریاآ

 لیوان قهوه گرم بگیرم.
شین،آریان رفت و ده س ستم تو ما ش رمو تکون دادم و به راه افتادیم....من که ن

 دقیقه بعد با دستهای پر اومد.
ان خوردن اون قهوه در کنار باد گرم بخاری ماشــین و دســتهای حمایتگر آری

 بود.ی لذت بخم خیل
 ه جرات میتونستم بگم تا االن بهترین لحظات عمرم رو گذروندم.ب

*** 
ــویآ ــکر زدم و ت رو باز کرد و کنار اریان در س ــونه تش ــتاد...لبخندی به نش یس

 داخل شدم.
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رفتم تو اتاق و آریان رو گذاشـتم روی تخت...رفتم تو سـرویس تا ک راسـت ی
 دست و صورتم رو بشورم.

 ؟گفت:راستی نیکیتا با مادرت اینا حرف نزدیریان از بیرون بلند آ
نشد...االن  این دو روزشتی آب به صورتم زدم:وای خوب یادم انداختی...نه م

 ؟زنگ میزنم،مشکلی که نداره
 ...اتفاقا خودمم به یادشون افتادم...حتما...؟ریان:نه چه مشکلیآ
  کردم عجبتدر حرفم ق   شد!... زنگ صدای ا بلند شدنب

خارج  از اتاق زودکیه که داره این ور در میزنه!؟...دســتهامو خشــک کردم و 
 ..آریان به طرف در رفت. شدم که

 .از ترس هینی کشیدم!...پرت شدبه عقب یهو در، دنباز ش به محض
 با چند نفر دیگه داخل شدن. در محکم خورد به دیوار و کارن

 ...نگاهشون میکردم بودم و تو جام خشک شده وحشتا ب
ــربه غاف ــ گیرلآریان که با اون ی ــتم به کمد خودش رو ش ده بود با گرفتن دس

 کنترل کرد.
کار ت جا چ چه غل ی میکنی!؟...اصــ  این یاد زد:داری  مد فر به خودش او ا 

 !؟میکنی
شتت شد م ست  ا جمله اش تموم  ش تو فکم!...بی اراده جیغ کوتاهی کارن ن

 زدم!
 .سرجاش موندولی  ون از گوشه لب آریان جاری شدخ

ا ممکن بود ب...بهمخودمو چســبوندم فتم عقب و در اتاقو بســتم ربا دو قدم 
 متوجه نویان میشدن. نباید وناگریه کنه...ا صداشون نویان بترسه و
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 پوزخندی زد:هاه...که همه رو میریزی به هم و میای اینجا قایم میشــی نارک
 آره؟

 ریختم.ریان:چی!؟...چی داری میگی؟...من چیو بهم آ
فت:ک با تمســخر گ ندیارن  بدترش  بهتره دهنتو بب کار نکنی چون  و ان

 تو پلیسا رو خبر نکردی ها؟ میکنی...میخوای بگی که
 .نکنه ولی گوش نکرد به کارتلند گفتم بهت اعتمادا خشم غرید:از اولم ب
 .ا سر به آدمهاش ع مت داد:بیاریتشونب
به طرف مند یان و دو نفرم  به طرف آر با ترس خودمو دادم  و نفر  که  مدن  او

 عقب.
 پایین نمیره.ولی اشکال نداره،کارتلند تنها ارن:ک
 نابودتون میکنم.دستتون بهم بخوره داد زد: بین تق هاش ریانآ
 تهدید بکنی!؟ ارن به قهقه خندید:فکر میکنی تو جایگاهی هستی کهک
 .ت نگاهم کرد و هیچی نگفتریان با چشمهایی سر  از سر عصبانیآ
بذاره ببرنمون و ب نه میخواد  نه!؟...نک کاری نمیک گاهم کردم...چرا  هت ن ا ب

 میخوان باهامون بکنن!؟ هرکاری
 پسرت کجاست؟ارن به من نگاه کرد:ک
 ا لرز نگاهم کردم و هیچی نگفتم.ب

 کارن صداشو برد باال:با تو هستم!...گفتم پسرت کجاست!؟
 بود.ازم هیچی نگفتم...از ترس زبونمم بند اومده ب
  ...باهاشون کاری نداشته باش.ریان:من باهاتون میامآ
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 .ارن بی اهمیت گفت:نظرت برام مهم نیستک
 یا نه؟ پسرتو اوردیو به من ادامه داد:ر
 ریان بی تامل بلند گفت:گفتم من میام...دیگه با اون چکار داری؟ا

شد با یه غرش هجوم برد طرف آریانی که ک صی  دوره آدمهاش ارن این بار حر
 اش کرده بودن.

 شتی کوبید به صورتم و فریاد زد:خفههه شووو.م
 ون دوا کارن اونو پرت کرد عقب و بابه ســینه  لگد یه و با کردنصــبر ریان هم آ

 شد. رگیرنفر د
ون شو به گریه افتادم...صدای زد و خورد و نا سزاها به یک باره بغضم شکست

 گم شده بود. من تو آریان آریان گفتنه
 زدم:بسههه...تو رو خدا بسه...نکنیید. یغج
 شید بیرووون..از اینجا گم ریان:آ
به پایین خم شــد که یکی دیگه از اون از خدا بی  ا مشــتی که به پهلوش خوردب

 .افتاد رو زمین که خبرا با پا زد تو کمرش
 و به هق هق افتادم. رو زمین نشستما زانو ب

 ...بی سروصدا بیاریتشون.یرو میبین جواب این گستاخیارن:احمق!...ک
ی به زور بلند کردت خارج شـــدو از ســو و کشــوندنم طرف  ن...آریان رو 

 بهم.آریان نگاهم رو داد باال و خیره شد  در....لحظه آخر
که ز زور گرا که خارج شـــدن،اون مردی  یه و ترس نفس نفس میزدم...از در 

 م.نگاهم کردبا چشمهای گرد شده  وم رو گرفت کهنزدیک من ایستاده بود باز
 با من بیاید.گفت: به فارسی رومرو اورد نزدیک و آرد سرش م



wWw.Roman4u.iR  466 

 

 شما کی هستی!؟..ا بهت گفتم:چی!؟.ب
 ...عجله کنید.از اینجا بریم ایدبرد:نترسید خانوم،من با آقای احدی ام..م
 هو به خودم اومدم...سرمو تکون دادم...مجبور بودم اعتماد کنم.ی

ره رو باز پنج دیدم رفتیم بیرونتا ب*غ*ل زدم...ری  رفتم تو اتاق و نویان رو س
 کرده.

 فتم:داری چیکار میکنی؟گ
شت م رد:نمیتونیم از در بریم چون میبیننمون...از پنجره میریم بیرون و بعد از پ

 خونه سوار یه ماشین میشیم.
 سرمو تکون دادم...خودش از پنجره رفت پایین...ارتفاعی نداشت. ول کردهه

 .و خودمم رفتم پایین بعد از اون نویان رو به دستم دادم
 رد:از این طرف.م
 که اشاره کرده بود دویدم. ویان رو ب*غ*ل کردم و به سمتین
باریک به یه ماشین رسیدیم....سری  سوار شدیم و راه  هعد از رد کردنه یه کوچب

 افتادیم.
گاه کردمب ـــت ســرم ن به پش چه ا غم  یان تو  جا ...یعنی آر یه؟...ک حال

 ته....خدایا اتفاقی براش نیوفبردنم؟...بغض گلوم رو گرفت...خیلی نگرانشم
 م....پلیسا رفتن کمکمرد:نگران نباشید،برمیگرده

 شما از کجا میدونید؟...اص  چ ور...گاهم کردم:ن
ــت ادامه بدم،لبخند زد:من نفوتی ام....برای همچین لحظه ن ــور ای ذاش حض

 دارم.
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 فتم:خب...حاال چی میشه؟..من باید کجا برم؟گ
 رد:ایران!م
 چ جا نمیرم.هی؟...هرگز!...من بی خبر از حال آریان هو بلند گفتم:چییی!ی
 ...شما باید برید اینجا امن نیست.مجبوریمخانوم احدی ما رد:م
.هرجا .گفتم:همین که گفتم...من بدون آریان اینجا رو تری نمیکنم.ا تحکم ب

 که بخواید میتونید منو ببرید ولی ایران نه.
ــتم این وری برگردم ایران...فکرم ب ــد...من نمیتونس ــی ش عد از کلی بحث رای

 مونم.منتظرش بمیخواستم ...اینجا جا میموند
 .آپارتمانی بودمان رسیدیم...واحد یه ساخت عد از سه ساعت بهب
یه  واحد هدایتم کرد...وقتی داخل شـــدمه به یون مردی که همراهیم میکرد ا

 دختر منتظرم بود.
 ا روی باز ازم استقبال کرد...یه اتاق بهم نشون داد.ب
ــت میدادب ــاس خفگی بهم دس ....همه جا بدون ه اطرافم که نگاه میکردم احس

 آریان مثل زندون بود.
یومد این بود که دعا کنم این بی خبری و دوری طوالنی تنها کاری که ازم برم

 مدت نباشه.
 .دعا خوندم و اشک ریختمکردم...اتاق رو متر ،ل شبک
...چ ور آریان رفت نوز تو شــوی بودم که چ ور همه ی این اتفاقا افتادن!؟ه

 بدون اینکه مقاومتی کنه؟
 لبته چیکار میتونست بکنه؟...خب راهی هم نداشت.ا

 ؟نکنه ب یی سرش اوردن؟...نکنه برای همیشه رفت ولی
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پیشــم بود از پلیســا بود...بهم گفته بود که جیمز رو گرفتن و حاال دختری که 
 .کارن بخاطر اون اومده بوده سراغ ما

ند  *ت*ق*اما*نتا  ب ـــم  نفس یدم  م ه ف نو  ی تی ا ق یره...و گ ب ند رو  ل کارت
 ...میدونستم که ساده از آریان نمیگذرن.اومد

به ســختی حال  یدم...حتی نمیتونســتم چیزی بخورم...فقط  خودمو نمیفم
 تونستم نویان رو بخوابونم.

ساعت قدم زدن تو اتاق و هر یک دقیقه تی اون هم بی قرار بودح ...بعد از چند 
 .چه رو نگاه کردن باالخره خسته شدمدو بار کو

 .ه از زور خستگی خوابم بردساعت چهار صبح بود ک
 ای از خواب بیدار شدم...به زور الی پلکهام رو باز کردم. ا صدای همهمهب

دای صحبت دو نفر از بیرون به گوشم میخورد...گیس و منگ اطرافم رو نگاه ص
 تو همون آپارتمان. کردم که فهمیدم

صدای برخورد یب ستم روی  ک  خواب ه در با دیوارا  ش سرم پرید!....یهو ن از 
 تخت و به ساعت نگاه کردم.

  8:35وااای آریان!!...اون صدای چی بود!؟..ود.ب حصب 
یدم بیرون و پایین فهمیدم چ ور از روی تخت پریدم ن  که با دیدن آریان تودو

 اون حال وحشت کردم..!
 رنگ و روش پریده بود و بازوی چپم خونی!

 ریان!؟آه کردم:هت زده زمزمب
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ریان بی حال ســرش رو اورد باال و نگاهم کرد...با دیدنم لبخند کمرنگی زد و آ
 به دیوار.همون ور که دستم روی بازوی خونیم بود تکیه داد 

نارش بود د که ک به کســی  یه و بی توجه  قت نیوردم و یهو زدم زیر گر طا گه  ی
 دویدم طرفم.

 انداختم تو ب*غ*لم. ا همه دلتنگی و نگرانیم خودموب
 ؟ویعیهاین چه ..ن گفتم:کجا بودی آریان؟...میدونی چقدر ترسیدم؟ریوگ
فت:خوبم آ ته ای گ با صـــدای پس رف یان ســرشــو خم کرد روی ســرم و  ر

 .ه و..خوب من...من حالم...نگران نباش،عزیزم
 یهو آ  بلندی گفت و سر خورد پای دیوار که با ترس نشستم کنار پاش.

 ...درد داری؟:چت شده؟و با بغض گفتم ورتشو تو دستم گرفتمص
 با نفس نفس گفت:من...نه...تازه...دردها تموم...شدن.

قای آبود خندید و گفت:نظامی  هایاون آقا که با لباسکه  ا سوال نگاهم کردمب
 درست میگن...تموم شد.احدی 

 دم.همیف همه چیزو آرامششون دریبه صورت هاشون نگاه کردم که با 
 ....خدایا شکرتتکیه دادم به سینه آریانپیشونیم رو و  لبخند خیسی زدم

*** 
 ند ماه بعدچ

 و بعد درش رو بستم. فسم رو حبس کردم و م قه رو تو خورشت دور دادمن
ند ماهی از اون اتفاقات گذشته بود و ما برگشته بودیم ایران و زندگی جدیدی چ

 شروع کردیم.بدون ترس و دل نگرانی 
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ه در ک درگیری پلیسـا با کارن و آدمهاش تیر خوردهون روز فهمیدم که آریان تو ا
 آخرم به دستگیریشون ختم شده.

...و آریان کارش رو به دور از هرچه ارتلند اعدام شـــد...کارن هم همین ورک
 خ فه شروع کرد.

 و حاال فقط کار خودش رو داره.بست ارخونه پدرش رو ک
بابت خیلی خوشــحال ندگی روال عالیم رو در پیم گرفته بود و من از این ز

 بودم.
 ؟ریان:مامانی...کجایی!؟...تو نمیای پیم من،من باید بیام دیگه آرهآ
 ا صداش برگشتم عقب که با دیدنم تو اون حالت خندم گرفت.ب
ه جلو خم شده بود و نویان بند انگشتهاش رو تو مشت گرفته بود و تاتی تاتی ب

 کنان به طرفم می اومدن.
 افتاده بود و ما با لذت شاهد رشد کردنم بودیم. راه مدتی بود که نویان

به طرفشــون ب نده  یان زانو زدم رفتما خ نه اش رو  و جلوی نو و محکم گو
 *سیدم.ب*و

لتب پاهای تپ با این  که  لت بچگونه ای گفتم:قربون تو برم من  حا یم من پ ا 
 میای.

 من زشــته...اینقدر قربون صــدقه ریان در جواب با طنز گفت:عه مامان خانومآ
 نرو،بابایی ناراحت میشه میذاره میره ها!
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نداختم باال ا برویی  لت نمکی ا  حا با  گل نم کم نیوردم و  باش  حت ن نارا م:تو 
پســرم...بابا دلشــم بخواد که پیم ما بمونه...بعدشــم باید از این حرفا بزنه که 

 بشنوه.
 ستشو تکون دادم:مگه نه؟د
دور شــد،خم شـد و  طرفی...تا یکمو هدایت کرد به یه رنویان  ریان بی حرفآ

 کمر منو گرفت کشید باال.
 وندم به خودش:عه!؟...که اینجوریه؟سبچ
 رمو تکون دادم:دقیقا همینجوریه.س
 از این حرفا به تو نمیزنم؟ ریان:یعنی منآ
 تفکر گفتم:آخه من که چیزی یادم نمیاد.م
 ریان هوومی کرد و تکونی به هردومون داد و بعد...آ
 زیر گوشم:یعنی من به تو نمیگم...عشقم...عمرم...نازم.. هو خم شدی
 رو ب*و*سید:نفسم...زندگیه من. لومگ

 هستیه من.سید:همه ی وجودم...*و*ونه ام رو بچ
 ..قلب منرفت:همه ی نیازم..له ی گوشم رو بین ل*ب*هاش گال
ــدمد ــت میش ــس ــتم س ــعی رفت و داش ولی لذتی که از  لم از زمزمه هاش ی

 بزنم. حرفهاش بردم باعث شد لبخندی از ته دل
 ستهامو گذاشتم روی سینه اش و یکم دادمم عقب:خیلی خب.د
 ریان:ها...یادت اومد؟آ

 ندیدم:همه اشو.خ
 ریان:خوبه.آ
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 عمیق پیشونیم رو ب*و*سید که چشمهامو بستم. و
 ریان:رایی هستی؟آ
 فتم:از چی؟گ
 با من؟ ریان:از من؟...از زندگیهآ
 لحظه ای.بخند زدم:بیشتر از هر ل
 ریان:ای جان.آ
 فتم:تو چی؟...از داشتن یه زن و بچه خوشحالی؟..خسته نشدی؟گ
ــق من بودی که آ ــدی؟..نیکیتا تو عش ریان با اعتراض تکونی بهم داد:دیوونه ش

 .که باهات باشم انتخابت کردم پس تا آخرش از خدامه
ــیرینی یم نگاهی به نویان انداخت:و ن ــتن یه موجودی به این ش همچنین...داش

 مگه خستگی داره؟
ــحالی یه بروهامو دادم باالا   ــکر...خب پس حاال که اینقدر خوش :آها خداروش

 خبر بهت میدم که خوشحال تر بشی.
 ریان:چی؟آ
 داری بابا میشی!ی مقدمه و تند گفتم:ب
 نگاهم کرد. و یک لحظه رفت تو شوی!...چند لحظه با دهن بازت
 ا تته پته گفت:چ..چی!؟..نیکیتا تو...تو چی...گفتی!؟ب

 شمهامو دوری دادم:گفتم بابا شدی دیگه.چ
دورم میداد و بلند  جیغم بلند شــد...آریان با قهقه صــدای با رفتنم تو هوایهو 

 !!بلند میگفت:وااای خدااا...این عالیههه
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 با جیغ گفتم:بذارم زمین دیوونههه!
گذاشــتم زمین و کشــیدم تو ب*غ*لم و ســر و ریان با خنده و نفس نفس آ

 کرد. صورتم رو غرق ب*و*سه
 ریان:عاشقتم...عاشقتم...عاشقتم.آ
 خیلی خب،آروم باش.ا خنده گفتم:ب
نگاهم ردم...ریان ســاکت شــو و زل زد تو چشــمهام...ل*ب*هامو بهم فشــآ

 خیلی عجیب و خاص بود...جوری که قلبم رو بی قرار کرد.
 اش به گوشم خورد...لحنم جدی بود.ند لحظه که گذشت صدچ
ری همســکنارت باشــم...ریان:قول میدم...قول میدم بهت نیکیتا...که این بار آ

 برای... پدری کنمکنم برای تو،
 تو شکمته و هم... ستشو گذاشت روی شکمم:اینی کهد
 نویانی که نتونستم از اول پیشم باشم. شت سرش رو نگاه کرد:برایپ
ــردم:من بهت اعتماد دارم و روی گاهم کرد که با اطمینان ن ــمهامو بهم فش چش

 حرفت حساب میکنم.
 تو صورتم:فدای تو جونم،جونه من.ریان خم شد آ

ســرمو دادم باال و با عشــق زل زدم تو چشــمهاش...ســرش رو بیشــتر خم 
 کرد...نگاهم به ل*ب*هام بود.

سه ی گرممپ شتم و منتظر ب*و* شدم....چیزی نمونده  لکهامو روی هم گذا
 بود که...

 ویان:با...با...باب باب...ن
 چشمهامون باز شد و از هم فاصله گرفتیم.ا شنیدن صداش یهو ب
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تعادل نصفه نیمه اش سر پا ایستاده بود ودستهاشو بهم ه نویان نگاه کردم که با ب
 میکوبید و با لپهای باد کرده این کلماتو به زبون می اورد.

 که نگاه منو دید واکنم نشون داد:ماما....ماااما. ویانن
یان م جب ن و آر نداختیمبا تع به هم ا گاهی  باره  ن عد دو یان...ب به نو عد  ب

 خودمون و...
 م!دیبه طرف نویان هجوم بر سری به خنده افتادیم و یهو 

ــهز هـــم ـــه شد...بعـــد از تـــو ، بندگیــــه مـــن در تــو خ صز"
 "تـــو..!

 ایان.پ
 عد از توب

 یرین سعادتیش
23/8/95 

 زیبا مانربابت نوشتن این  عزیز یسعادت نیریشبا تشکر از 


