
  خدا نام به

 

  اول فصل

 می چنگ دلش به نگرانی.  میجوید را ناخنهایش و بود ایستاده ای گوشه

 صدای ؟ شود تمام ها خانواده بینِ  رفتن کلنجار همه این بود قرار ِکی.  انداخت

 .  ببندد ای لحظه را چشمهایش شد باعث مادرش فریادِ 

 وقت هر پسرتون شازده ؟ چی که کردین فکر!  نمیدم بهتون دختر دیگه من -

 و این خانباجیِ  خاله حرفای تاثیرِ  تحتِ  انقدر و بزنه حرف خودش از گرفت یاد

 !  بیاره در مردارو ادای و جلو بیاد اونوقت نباشه اون

 چنگ دلش به نگرانی و استرس.  کرد باز را چشمهایش پریا.  شد قطع تماس

 آرامش میکرد سعی پریسا.  غرید می برافروخته صورتی با مادرش.  بود زده

 .  زدن حرف برای توانی نه و داشت پاها در جانی نه او اما کند

 صدای.  نشست تنش به لرز است شروین اینکه فکرِ  از.  خورد زنگ موبایلش

 : شنید را مادرش

 .  نده جواب نخوره درد به ی پسره اون اگه -

 : رفت اتاقش به و کشید راحتی نفِس .  افتاد سحر سمِ ا به نگاهش

 .  سحر سالم -

 .  پنچری هنوز که تو.  سالم -

 : فرستاد بیرون را نگرانش نفسهای

 .  نیستم راه به رو زیاد -

  ؟ زدن زنگ دوباره نکنه -

 .  زد زنگ مادرش.  آره -

  ؟ برنداشتن دست هنوز اینا گذشته ماه چهار -



 خدای بنده بابای از مدت این تو کردن خرج چی هر میخوان.  الوا میدونم چه -

 .  بگیرن من

 !  صفت گدا پولدارای -

 طورِ  به حتی.  بزند شروین از حرفی که بود سخت برایش هنوز.  نزد حرفی

 از حرفی مادرش به بود نکرده جرات حتی.  بود نگفته مشکالتش از کامل

 !  بزند بینشان اتفاقاتِ 

 .  بشه عوض ات روحیه یکم ببرمت جایی یه میخوام امشب.  وناا بیخیالِ  -

 : نالید تقریبا و کشید دراز تخت روی

.  کنم استراحت و بشینم جا یه میخواد دلم کن باور.  ندارم حوصله سحر -

 .  شده خسته مغزم

  ؟ بخوری غصه و خونه بشینی بذارم ؟ چی دیگه -

 .  نمیام جا هیچ من -

 .   دختریم همه.  مونیهخود مهمونیِ  یه -

  ؟ میاد شیدا -

 !   حاله ضد همش که میدونی.  اونو کن ولش -

 .   برو خودت.  نیست خوب حالم اصال.  سحر بیام نکنم فکر منم -

 : گفت سحر که کند قطع را تماس خواست

  ؟ دنبالت بیام 8 ساعت.  میگم خودت خاطرِ  به من.  بابا کن صبر -

 .   برو خودت.  نمیام من.  سحر نه -

 .  دیگه بیا.  میکنی لوس رو خودت انقدر چرا -

 به.  انقدر نده گیر سحر ؟ دارم براش ذوقی نه میشناسم رو کسی نه که جایی -

 !  دارم مشکل کلی همینجوریش.  میکنه درد سرم خدا



 روحیه میبینیم و نفر چهار میریم.  مهمونی بیا میگم همین برای منم بابا ای -

 دنبالت میام امشب.  میشناسی که منو.  بیا من خاطرِ  به تو ضمن در.  یممیگیر

 . 

 !  سحر -

 .  برسونتمون میگم کیوان به شبم.  دیگه نیار نه -

  ؟ اون چرا -

 !  مفته راننده -

.  فرستاد بیرون اصرار همه این از کالفه را نفسش پریا و بود خندان سحر

 به بود چه هر.  نیست روزش و حال فکرِ  به سحر که میدانست خوب خودش

 بار آخرین برای.  نبود دلیل بی رفتن مهمانی به اصرار.  بود خودش خاطرِ 

 : کرد تالش

 .  نمیام من.  بگو دوستات از دیگه یکی به -

 حالش متوجه کس هیچ.  گذاشت زانو روی را سرش و کرد قطع را تماس

 شیدا جز به البته.  نمیفهمید را دردش کس هیچ و میکرد تنهایی احساِس .  نمیشد

 حق که بماند.  میکرد سرزنشش مدام پایانش بی های حماقت خاطرِ  به هم آن. 

 !  داشت هم

.  کند پوف را نفسش کالفه شد باعث سحر نامِ  و خورد زنگ دوباره موبایلش

 ! نیست بردار دست میدانست

**** 

 به دست با را خیسش موهای.  شد لباسهایش اتاق واردِ  و آمد بیرون حمام از

 با.  میرقصاند اتوکشیده های پیراهن روی را انگشتهایش و داد جهت باال

 را مشکی رنگِ  به شلواری.  کرد شکار را رنگ طوسی پیراهنِ  نگاهش

.  کرد آزاد بود بسته شکمر دورِ  که ای حوله شرِ  از را خودش و کشید بیرون

 در دقیقی نگاهِ  و زد باال را پیراهن های آستین پوشید ترتیب به را لباسهایش

 به اتاق بیرونِ  از همهمه صدای.  انداخت خودش صورتِ  به قدی ی آینه



 پا به را اش مشکی کفشهای و داد حالت را موهایش توجه بی.  میرسید گوشش

 را طوسی های راه با رنگ مشکی اتِ کراو و برداشت اتاق در قدمی.  کرد

 ، کرد ِچک را موبایلش.  بست گردنش دورِ  قاعده بی و ُشل و کرد انتخاب

 به را موبایل دوباره توجه بی.  بود کرده اش خسته شهرزاد پایانِ  بی پیغامهای

.  بود شده پُر مهمانهایش از خانه و بود گذشته 9 از ساعت.  برگرداند جیب

 .  گرفت باال را فرمش خوش ی چانه و نشاند بل ی گوشه نیشخندی

 ایستاده خدمت به آماده در پشتِ  مخصوصش خدمتکارِ .  رفت بیرون اتاقش از

 نزدیکِ  را سرش.  نمیرسید صدا به صدا که بود بلند آنقدر آهنگ صدای.  بود

 : برد همایون سرِ 

 هم گهدی ساعت یک تا.  خودت پیِش  بمونه کلیدش.  کن قفل رو اتاقم درِ  -

 .  بمونن مهمونی خدمتکارای فقط.  برین خونه ی خدمه و خودت

 : داد تکان سر مطیعانه همایون

 .  آقا چشم -

 .  باش اینجا صبح 8 ساعت -

 اما داشت را آیین سنِ  برابرِ  دو تقریبا اینکه با.  داد تکان سر دیگر بارِ  همایون

.  آورد می فرود ظیمتع سرِ  پسر غلطِ  و درست تصمیماتِ  تمامِ  به مطیعانه

 نبود ای اندازه و حد در اما داشت آیین به پدرانه حسی اینکه با.  بود اش وظیفه

.  بود ای لحظه های خوشی در غرق همیشه آیین.  کند نصیحتش کمی که

 نزدیکشان شدن بستر هم برای فقط که مهمانهایی البته و شبه یک های مهمانی

.  نشست ها نرده روی آیین انگشتهای.  گرفت فاصله آیین از همایون.  میشد

 های پله.  میکرد زنده وجودش در را قدرت حِس  باشکوهش ی خانه تصویرِ 

 زندگی روتینِ  از جزئی ها مهمانی این.  آمد می پایین یک به یک را سنگی

 .  بود شده اش

 شادی و هیجان حِس  اما بود آور سرسام میکرد پخش جی دی که آهنگی صدای

 .  زودگذر و آنی هیجانی.  میکرد تزریق آیین ی زده یخ خونِ  به را



.  میشدند خانه صاحب متوجه بیشتری جمعیتِ  آمد می تر پایین را ها پله چه هر

 بود نرسیده صاف زمینِ  به پایش هنوز.  کردند اش دوره ها دختر از تایی چند

 و نشست لبهایش ی گوشه لبخندی.  داشتند توجه جلبِ  در سعی کدام هر که

 نفس یک و برداشت را ودکا پیکِ  ، برد خدمه از یکی سینیِ  سمتِ  به را دستش

 بینِ  اش خوشی فریادِ  و عمیق اش خنده.  دوید صورتش به خون.  کشید سر

 !  شد گم جمعیت صدای

 دخترهای بینِ  نگاهش بقیه به توجه بی و نشست مخصوصش مبلِ  روی

.  نبود مستی از خبری اما یرفتم باال هم پشتِ  را پیکهایش.  میچرخید اطرافش

 همیشه اما شود مست که بنوشد آنقدر روزی داشت آرزو.  بود همینطور همیشه

 هر.  ببرد یاد از را اش معنی بی زندگیِ  بتواند که بود چیزی آن از تر هوشیار

 .  میشد تر تهی درون از انگار میشد بیشتر ها مهمانی این چه

 عشوه با دخترها از یکی که میبرد دهان سمتِ  به ، کرد آماده دیگری پیکِ 

 : کرد زمزمه گوشش کنارِ  و آورد پایین را دستش

 .  باشی هوشیار میخواد دلم امشب -

 چشمهای.  نشست صورتش روی نیشخند طرحِ .  میخورد آیین گوِش  به لبهایش

 مثلِ  درست.  دیگر عروسکیِ  بلوندِ  یک.  دوخت دختر صورتِ  به را خمارش

.  عروسکی ی کرده عمل بینیِ  و بلوند موهای.  مهمانی هایدختر ی بقیه

 لنز لطفِ  به که چشمهایی و دیگر چیزِ  هزار و ژل زورِ  با شده قلوه لبهای

 .  بود گرفته خود به آبی رنگِ 

 شده کپی هم روی از همه انگار.  کند انتخاب را کدام نمیکرد فرق برایش حتی

 : داد جواب را دختر ی زمزمه.  بودند

 .  میکنم چیکار دارم حالیمه بخورم چقدرم هر من -

 : گرفت دهانش سمتِ  به مزه کمی دیگری دخترِ .  برد باال را پیک

 .  میشه بد حالت بشم قربونت نخور تلخ -



 به بخواهد صمیمی انقدر اینکه به برسد چه چیست دختر اسمِ  نمیدانست اصال

 از یکی دستِ .  شد بلند جا از و داد پایین را مزه.  دهد تکیه آیین ی سینه

 تمام سنگِ  دخترک.  برد رقص پیستِ  وسطِ  خود با و کشید را عروسکها

 شده خمار چشمهای.  بود کننده خیره اندامش چرخِش  و بدنش حرکاتِ .  گذاشت

 به را تنش کمر چرخِش  با دخترک.  بود شده رقصش زیباییِ  محوِ  هم آیین ی

 دستش آیین.  رسید زمین به پاهایش که پایین انقدر.  رفت پایین و داد تکیه آیین

 را صورتش.  کشید باال را او و کرد حلقه دخترک نحیفِ  های مچ دورِ  را

 دخترک بدنِ  حرکاتِ  با آهنگ صدای و کم نورِ  ، داد قرار دختر صورتِ  مقابلِ 

 دستی.  بوسیدش طوالنی و چسبید دخترک سرِ  به سرش.  داد کف از اختیار

 دخترِ  چرخید عقب به انداخت فاصله لبهایشان بینِ  و گرفت رقرا اش شانه روی

 اگر.  بود گرفته اش خنده.  سپرد آیین ی شده سپر ی سینه به را خود دیگری

 آوردنش دست به برای دخترها هم باز نبود بزرگ عمارتِ  این صاحبِ 

 ؟ میجنگیدند

 

 ... دارد ادامه

********** 

 سرکه و سیر مثلِ  دلش ته اما بود داده لم کیوان ماشینِ  عقبِ  صندلیِ  پریا

 رفت ی اجازه تر راحت خانواده خرابش حالِ  خاطرِ  به روزها این.  میجوشید

 با را  بیشتری وقتِ  پریا بگذارند اگر میکردند احساس.  میدادن آمد و

 دلِ  ته نمیدانست کس هیچ اما است بهتر اش حیهرو برای بگذراند دوستهایش

 .  است خبر چه پریا

.  بود شنونده پریا و میزد حرف اش روزه دو پسرِ  دوست با سحر مسیر تمامِ 

 !  نمیداد نشان العمل عکس خودش از کیوان شاید و باید که آنقدری حتی

!  کرد منصرف را سحر میشد مگر اما نبود صاف مهمانی این با دلش پریا

 دلِ  باالخره که بود سحرگفته آنقدر.  میگشت فرار برای راهی دنبالِ   هم هنوز

 طرفی از.  بود کرده همراه خود با و بود آورده رحم به را پریا ی ساده



 که نمیشناخت را او هم ها آنقدر حتی!  بود هم کیوان خاطرِ  به اش دلشوره

 به گرم دل!  نداشت ارهاک این به عادت.  بود شده ماشینش سوارِ  راحت انقدر

.  کند بازی را راننده نقِش  بود قرار فقط کیوان حال هر به.  بود سحر قولِ 

 دخترک که جوری بود خیره پریا صورتِ  به آینه از نگاهش مدت تمام کیوان

 مقابلشان بزرگی درِ  که بود نمانده شدنش پشیمان تا چیزی.  بود کرده معذب را

 نگهبانهای.  میکاوید را بزرگ ساختمانِ  جکاویکن با چشمهایش.  گرفت قرار

 جمعی برای پریا نظرِ  به که هایی گیری سخت از بعد و پرسیدند اسم در دمِ 

 آنقدر.  شدند بزرگی عمارتِ  واردِ  بود روی زیاده کمی دخترانه البته و دوستانه

 دلِ  و مشکالت و شروین کل به که بود گرفته را پریا چشمهای عمارت عظمتِ 

 .  برد یاد از را رارشق بی

 عمرش به حال به تا.  باشد ای خانه همچنین تهران در نمیکرد تصور اصال

 : شنید را سحر ی زده هیجان صدای!  بود ندیده چیزی همچنین

 !  نازه و بزرگ چقدر.  معرکست اینجا وای -

 : شکست را سکوت باالخره کیوان

 !  ها عرفانی از یکی ی خونه اومدی اینکه مثلِ  -

 : داد ادامه قبل از تر زده هیجان سحر

  ؟ خودشه ؟ عرفانی برندِ  -

 : داد تکان سر و زد نیشخند کیوان

 .  داشته نگهش سرپا االن تا.  عرفانیه برندِ  ی کاره همه آیین -

 عمارت زیباییِ  غرقِ  اما پریا.  نکشد جیغ که گرفت دهان مقابلِ  را دستش سحر

 و سحر حرفهای برایش اما باشد نشنیده که نبود یچیز عرفانی برندِ  نامِ .  بود

 این بود متوسط ای خانواده از که او برای.  داشت را اهمیت کمترین کیوان

 ی خانه با شروین میکرد فکر.  بود تصوراتش حدِ  از فراتر چیزی خانه

 که داشت حتم شکوه این و خانه این دیدنِ  با اما است ثروتمند حسابی اشرافیشان

 شروین مادرِ  دستِ  میتوانست کاش.  نمیرسد هم خانه این صاحبِ  پای گردِ  به



 شاید!  میشد کم زن این غرورِ  از کمی شاید.  بدهد نشانش را اینجا و بگیرد را

 .  نمیکشاند نابودی به را شان زده جوانه تازه زندگیِ  و میگذاشت راحتشان یکم

 که نبود چیزی مه خانه آن شکوهِ  حتی دیگر.  نشست دلش به غم دوباره

 اصلیِ  درِ  مقابلِ  و کرد طی را طوالنی نسبتا راهی ماشین.  کند محسورش

 پریا که نبود چیزی بود گرفته را باغ کلِ  که صدایی و سر.  ایستاد خانه

 که آدمهایی خوانیِ  هم و جیغ و آهنگ بلندِ  صدای.  باشد داشته را انتظارش

 است دوستانه و صمیمی جمعی از فراتر چیزی مهمانی میداد نشان بودند داخل

 چنگ دلش به دوباره ترس.  بشنود هم را پسرها صدای میتوانست راحتی به. 

 : کشاند سحر کنارِ  را خودش هراسان پریا.  شدند پیاده همگی.  انداخت

 ؟ شد پیاده چرا ؟ بره و برسونه مارو کیوان نبود قرار مگه -

 : گفت سریع سحر

 .  فقط هکن سالم میخواد.  میره -

  ؟ دخترونست مهمونی نگفتی مگه.  میاد پسر صدای اینجا سحر -

 .  خودمونیه جمعِ  یه -

 : رفت وا پریا

 . . .  گفتی من به تو -

 : کرد التماس و گرفت را پریا دستهای سحر

 اومدی می قاطیه مهمونی میگفتم بهت.  نکن خراب رو امشب خدا تورو پریا -

  ؟

 .  برگردیم بیا االن همین.  نه که معلومه -

 خاطرِ  به هم رو ما.  نمیدن راه رو کسی هر.  اومدی کجا نمیدونی تو پریا -

 .  دادن راه کیوان

 !  برم میخوام.  نیست مهم برام هست خری هر مالِ  اینجا -



 میشینیم ساعت یه فقط سحر جانِ .  میشه ناراحت بفهمه کیوان.  زشته که االن -

  ؟ باشه.  میریم بعد و

 دلشوره اما کند دلخور را سحر نمیخواست دلش.  دوخت هم به را لبهایش پریا

 : کرد در به ای اشاره کیوان.  بود گرفته شدت اش

 .  خانوما بفرمایید -

 به میتوانست حداقل کاش.  بود رفته هم در پریا ابروهای و بود پریا به نگاهش

 پریا و شدند عمارت اردِ و!  آید نمی خوشش کیوان های نگاه از که بگوید سحر

 درستی جای را پاهایش میکرد سعی خانه داخلِ  زیبایی و شکوه به توجه بی

 بود شده روشن ضعیفی و رنگی نورهای با تنها تاریک سالنِ !  نیفتد تا بگذارد

 پریا ی چهره اما میزد برق نورها رقص زیرِ  سحر ی زده هیجان صورتِ . 

 : گفت دبانهمو و آمد جلو مردی.  بود زده وحشت

 ؟ بگیرم رو لباساتون میتونم -

 با پریا اما داد مرد دستِ  به را شالش و پالتو مکثی کوچکترین بدونِ  سحر

 سحر.  داشت نگه پالتویش مقابلِ  قبل از تر محکم را دستش ناامنی احساِس 

 : کرد زمزمه گوشش کنارِ 

 . نکن ریزی آبرو ، بده رو لباسات -

 : بیاورد بهانه توانست فقط.  بود دوخته چشم منتظر کیوان

 .  میارم در رو لباسام بشم گرم.  سرده یکم -

 سرتکان مودبانه مرد.  رفت پریا به ای غره چشم فقط سحر.  نزد حرفی کیوان

 به و گذاشت پریا و حرس کمرِ  پشتِ  زمان هم را دستش کیوان.  شد دور و داد

 کیوان با را اش فاصله میکرد سعی معذب پریا.  کرد راهنمایی جمعیت وسطِ 

 صدای با کیوان.  میشد برداشتنش قدم مانع فشرده و زیاد جمعیتِ  اما کند حفظ

 : گفت بشنوند بتوانند دخترها که بلندی نسبتا

 .  بیارم نوشیدنی میرم من -



 خودش و کشید جیغ آهنگ ریتمِ  با و کاشت نکیوا ی گونه روی ای بوسه سحر

 خط هر از فارغ دختر و پسر بود مهمانها به متحیر نگاهش پریا.  داد تکان را

 یک هیچ به پایش حال به تا و بود ساله 26.  مینوشیدند و میرقصیدند قرمزی

 بود عجیب برایش انقدر میدید که چیزی هر.  بود نشده باز ها مهمانی این از

 حد از بیش لباسهای و میشد بدل و رد که هایی بوسه.  کند هضم وانستنمیت که

 کوتاهِ  پیراهنِ  افتاد سحر لباِس  به نگاهش.  داشتند تن به ها دختر که راحتی

 را زانوهایش باالی تا!  یقه نه و داشت آستین نه.  بود کرده تن به رنگ قرمز

 اوضاع لباسش اینکه با.  دچسبان خود به بیشتر را پالتو.  پوشاند می زور به هم

 نیست قرار که بود مطمئن وجود این با اما داشت سحر لباِس  به نسبت بهتری

 .  کند جدا خود از را پالتو

 پریا.  داد پریا به را دیگری و سحر به را یکی.  برگشت ها نوشیدنی با کیوان

 گریدی آهنگِ  صدای.  داد آزار را اش شامه ودکا بوی تندیِ  ، کشید بو کمی

 !  جمعیت خوشحالیِ  فریادِ  و جیغ هم باز و شد بلند

“Oh don’t you dare look back 

Just keep your eyes on me”. 

I said, “You’re holding back” , 

She said, “Shut up and dance with me”! 

This woman is my destiny 

She said, “Ooh-ooh-hoo 

Shut up and dance with me”. 

 اصال.  انداخت پریا تنِ  به لرزه آهنگ با جمعیت خوانیِ  هم بلندِ  صدای

 سحر پرتیِ  حواس از تا کرد گرد عقب.  میخواهد چه جمعیت این بینِ  نمیدانست

 سرش.  نشست کمرش روی کیوان دستِ  اما برود بیرون در از و کند استفاده

 : کرد خم را



  ؟ میری کجا -

 .  بهداشتی سرویس برم باید. . .  من. . .  من -

 : دوخت پریا به خریدارانه را نگاهش کیوان

 .  میکنه گرمت بخور رو نوشیدنیت -

 : کرد تکرار را حرفش دوباره.  نمیخورد را نوشیدنی این پریا مطمئنا

  بهداشتی؟ سرویس برم سمت کدوم از باید -

 بند نیم لبخندی کرد سعی پریا.  داد نشان تر دور کمی را جایی کیوان انگشتِ 

 سمتِ  به.  بکشد نفس نمیتوانست اصال که بود زده وحشت انقدر اما.  بزند

 رد حالِ  در که خدمه از یکی سینی به را اش نوشیدنی لیوانِ  و رفت سرویس

 نگاهش.  انداخت سرویس داخل را خودش و کرد تند قدم.  برگرداند بود شدن

 !  بود فیاشرا هم شان بهداشتی سرویس حتی ها لعنتی.  چرخید

 از بیش صورتش بود کرده که کمی آرایِش  با انداخت خودش صورت به نگاهی

 هم آرایش بدونِ  حتی که بود گفته شیدا عقدش روزِ .  آمد می چشم به اندازه

 حرفِ  چقدر.  بود کرده محشر را او که آرایش همه آن به برسد چه زیباست

 بود کرده گرم را دلش روینش ی عاشقانه نگاهِ  چقدر.  بود نشسته دلش به شیدا

.  بود شکسته را پریا دلِ  دیگر بارِ  و بود زده نیش شروین مادرِ  عوض در. 

 عقد سر ی بله بود گرفته راه اش گونه روی که اشکی های قطره با که جوری

 !  بود گفته را

 بدنش.  سپرد داغ آبِ  به را اش بسته یخ انگشتهای و گرفت نفس باری چند

 نمیخواست دلش.  کشید جلو بیشتر کمی را رنگش سبز الِ ش.  شد گرم کمی

 لحظه برای را پالتو های دکمه.  ببیند کسی را حالتش خوش و ای قهوه موهای

 کرده تن به بلندی آستین سبزِ  پیراهنِ  انداخت لباسش به نگاهی و کرد باز ای

 اشتد گرد ی یقه.  میگرفت را زانویش زیرِ  تا و بود تنش جذبِ  کامال که بود

 اسپند برایش مادرش که بود نشسته تنش روی و بود دوخت خوش انقدری و

 را اش برهنه پاهای تا بود پوشیده هم مشکی شلواریِ  جوراب.  بود کرده دود

 خدا خدا.  رفت بیرون سرویس از و بست را پالتو های دکمه دوباره.  بپوشاند



 محِض  به.  نبود مکنم اما کند فرار کیوان و سحر دستِ  از بتواند که میکرد

 پریا.  بود افتاده گل صورتش سحر.  کرد شکارش کیوان نگاهِ  آمدن بیرون

 : رفت نزدیکش

 .  بریم بهتره سحر -

 !  کـــــــــه زوده هنوز ؟ کـــــجا -

 هوشیاریِ  عدمِ  از نشان نداشت کلمات روی کنترلی که لحنی و ُشل صدای

 این بینِ !  بزند عقل بی دخترکِ  سرِ  به ای ضربه میخواست دلش.  داشت سحر

 پریا سمتِ  به دیگری پیکِ  کیوان ؟ باشد داشته را حالت این باید گرگ همه

 : گفت چشمک با و گرفت

 .  میاد خوشت کن امتحان رو یکی این -

 : کرد اخم و کشید کنار را سرش پریا

 .  ممنون نمیخورم -

 . نمیکنم پیشنهاد بد چیزِ  من ؟ چرا -

 در بود شیطان خودِ  کیوان!  دور او از کمی پریا و شد نزدیک پریا به کمی

 دهانش تا را پیک.  کرد غافلگیرش اما برداشت عقب به قدمی!  انسان لباِس 

 روی نرسیده مقصد به اول پیکِ  ، بزند پس را او تا آمد باال دستهایش ، برد

.  نبود ماندن جای آنجا ، داد تکان پاهایش به عصبانی پریا.  شد خالی لباسش

.  کشاندش اول ی نقطه به دوباره قوی دستی اما بود در سمتِ  به قدمهایش

 : شد کیوان های پنجه اسیرِ  کمر پشتِ  دستهایش

 .  حاال بودی ؟ کجا -

 .  عوضی کن ولم -

 ! بزنی پس و دستم انقدر نیست درست -



 سحر.  نشود تقال پُر پریای متوجه کسی که بود شلوغ و تاریک جا همه آنقدر

 معنیِ  نفهمید ، گفت چه سحر گوِش  کنارِ  کیوان نفهمید ، شد نزدیکشان

 : خندید و گرفت را پریا دستهای شوخی به سحر ، بود چه عالمتهایشان

 .  بشی شاد یکم اینجا آوردمت ، دختر بگذرون خوش باهامون یکم -

 و بود برداشته دیگری پیکِ  کیوان ، بود شده باز ای کلمه گفتنِ  برای پریا دهانِ 

 را پیک محتویاتِ  تا گرفت را دهانش و بینی بار این.  ریخت پریا حلقِ  به

 راه گونه روی و خورد ُسر چشمش ی گوشه از اشک ی قطره.  بدهد قورت

 بعد سرخوشیِ  با سحر اما داد تکان را دستهایش ، بود آمده بند نفسش.  گرفت

 : کشید فریاد مستی از

 .  پریا بده قورتش.  بده قورتش یاال -

 ناچارا ، آمد می بند نفسش. . .  آهنگ صدای ، کیوان نیشخندِ  ، سحر صدای

 رهایش خنده با باالخره. سوزاند، را گلویش ودکا تلخیِ  ، داد قورت را نوشیدنی

 : داد تکان سر باالی را دستهایش جیغ با سحر  ، کردند

 . برقصیم هم با بیا حاال -

 .  میخوره هم به ازتون حالم -

.  شد مانعش کیوان دیگر بارِ  اما ، کند دور محیط آن از را خودش میکرد سعی

 : گفت گوشش کنارِ  وار زمزمه

 .  منی مالِ  امشب -

 آمده سرش به بالیی چه.  بود کرده نفوذ جانش به گرما.  میرفت گیج سرش

 تنها ، میرفت باید ، میداد باال پریا حالِ  به توجه بی را پیکهایش سحر ؟ بود

 سرش ، میزد نبض هایش شقیقه.  میکرد تکرار مدام خودش با که بود ای جمله

 از بیشتر.  انداخت می جانش به دلهره سحر ی مستانه های خنده.  میکرد درد

.  نشست ها لیصند از یکی روی.  کرد می ناامنی احساِس  دیگری وقتِ  هر

 استراحت ثانیه چند ی اندازه به فقط.  میرفت میشد خوب اش سرگیجه که کمی

 همان هم هنوز.  آمد پریا سمتِ  به انگشتهایش میانِ  پیکی با کیوان.  میکرد



 ، افتاد سرگیجه به دوباره.  شد بلند جا از پریا.  بود لبهایش روی کثیف نیشخندِ 

 به وحشیانه رنگش ای قهوه و درشت چشمهای ، داشت اشک برقِ  نگاهش

 .  آمد جلو قدمی کیوان و رفت عقب به قدمی.  بود زده زل کیوان

  ؟ بلدی که رقص.  برقصیم بیا -

 از را دستش میکرد تقال ، شد کشیده کیوان دنبالِ  به رمغ بی و سست پاهایی با

 .  نبود موفق اما بکشد بیرون او قویِ  انگشتهای بینِ 

 غرید وجود این با!  بود نما انگشت تقریبا شال و پالتو با پریا تردخ همه آن بینِ 

: 

 !  کن ولم -

 .  بری بذارم تا برقص.  نداره امکان -

 زده خجالت و میکاوید را اطراف پریا نگاهِ .  میداد تکان را پریا دستهای کیوان

 لیوانی و چرخاند را پریا نرم کیوان.  کند رسوا را خودش کمتر میکرد سعی

 فاصله کیوان از باالخره و کشید را دستهایش پریا.  برداشت سینی توی از

 آیین.  میداد ماساژ را دردناکش دستهای.  بود شده جمع صورتش.  گرفت

 به توجهی دیگر.  میچرخید پوش پالتو واردِ  تازه روی چشمهایش ای گوشه

 رهایدخت از تر متفاوت دختری بار اولین برای.  نداشت اطرافش دخترهای

 لبش ی گوشه نیشخندی.  میخواست تنوع کمی دلش.  بود دیده را اطرافش

.  برگشت رقص پیستِ  به دوباره و گرفت را دیگری دختر دستِ .  نشست

 نگاهِ .  کرد جلب پوشی خوش مردِ  سمتِ  به را پریا توجه سوت و جیغ صدای

 رقصش شریکِ  سمتِ  به حواسش تمامِ  بعد و افتاد او به ای ثانیه برای مرد

 .  رفت

 رفتارش روی ای ،اراده گرفت مقابلش را لیوانی کیوان برگشت عقب به پریا

 حرفه آنقدر.  ریخت دهانش به را نوشیدنی و گرفت نرم را دستهایش.  نداشت

 گرمش حسابی.  نوشید هم را پیک دومین ناچارا پریا که کرد را کار این ای

 تر راحت بار این و سوم بار برای کیوان.  میکرد عطش احساِس  و بود شده

 و میسوخت اش معده.  بود شده داغ کمی سرش.   ریخت حلقش به را نوشیدنی



 شرورانه کیوان!  نمیداد امانش سرگیجه و بود آمده بند جمعیت آن در نفسش

 شده گرمش انقدر که حالی در نه ، کند دفاع خود از نمیتوانست پریا ، میخندید

 جمعیتِ  از کمی.  کند پرت ای گوشه را شالش و پالتو میخواست دلش که بود

 کمی میخواست.  رفت حوالی همان مبلی سمتِ  به و گرفت فاصله رقصنده

.  بردارد سرش از دست سرگیجه این کمی شاید تا بیاید جا سرِ  نفسش که بشیند

 را پالتو دوباره و میکرد خنک را بدنش کمی فقط.  کرد باز را پالتو های دکمه

 را فکرش که چیزی آن از زودتر الکل اما بست عهد خودش با.  ردمیک تن به

 هم را شالش و کشید بیرون تن از را پالتو.  گذاشت تاثیر ذهنش روی بکند

 .  برداشت سر از کیوان

 ای چاره!  بود شده انتخاب پریا.  افتاد متفاوت دخترکِ  به دوباره آیین نگاهِ 

 ! نداشت

.  زد پس را همراهش دخترِ  آیین که بود گرفته دست به را پریا دستِ  کیوان

 از یک هیچ اختیار که بود حال بی آنقدر.  بود شده رقص پیستِ  واردِ  پریا

 در کیوان ابروهای.  زد کیوان به ای تنه و چرخید آیین.  نداشت را حرکاتش

 برای را میدان و سایید هم روی دندان.  بزند حرفی توانستنمی اما رفت هم

 !   کرد خالی آیین

 نگه او گردن کنارِ  را لبهایش و انداخت پریا باریکِ  کمرِ  دورِ  را دستش آیین

 قیمتِ  گران عطرهای آن از یکی نه ، میداد گل بوی کشید عمیقی نفِس .  داشت

 جوراب و بسته لباِس  گذراند نظر از را دخترک ظاهرِ  و تیپ!  پاریسی

 زد پریا گردنِ  به ای بوسه  ، انداخت می خنده به را او بود پوشیده که شلواری

 دورِ  شده گره انگشتهای متوجه حتی که بود مات و محو آنقدر دخترک اما

 .  نشد هم کمرش

 که بود وارد آنقدر.  رقصید و کرد هماهنگ خودش بدنِ  حرکاتِ  با را  او

 آیین و بود کننده کر آهنگ صدای.  کند رهبری را مست دخترِ  رقِص  بتواند

 .  میخواست کردن خلوت کمی دلش

 ناجوانمردانه که پریایی دستِ !  بود خواب وقتِ .  بود گذشته شب 12 از ساعت

 پریا.  رفت باال مجلل های پله از و کشید را بود شده خونش واردِ  الکل



 روی کنترلی که بدنی و مستانه های خنده.  افتاد می مدام و میخورد سکندری

 بکشد آغوش به را دختری بار اولین برای کرد وادار را آیین نداشت حرکاتش

 .  ببرد ها پله باالی تا و

 و برگشت.  انداخت تخت روی را خندان پریای و رفت اتاقها از یکی سمتِ  به

 درِ  شدنِ  بسته با اما میرسید گوشش به هم هنوز آهنگ صدای.  کرد قفل را در

 های خنده ، رفت تخت سمتِ  به و چرخید.  شد حاکم بینشان سکوت کمی اتاق

 از تر جذاب را درشتش چشمهای که بود خمار نگاهِ  جایش به بود شده قطع پریا

 از قبل.  داشت نگه او صورتِ  با موازی را سرش آیین.  بود کرده همیشه

 :  شنید را صدایش کند مماس کامال را سرش اینکه

 . . .  نشروی -

 : کرد زمزمه گوشش کنارِ .  نشست آیین لبهای روی پوزخندی

 .  آیین بگی باید فقط.  آیین -

 آیین.  بود شده باز خنده به کودکانه صورتش.  نشست پریا لبهای روی لبخندی

 آبشارِ  و کرد آزاد کلیپس شرِ  از را دختر موهای نداد افکارش به مجالی

 پرت اتاق ی گوشه تقریبا را کلیپس.  شد پخش جا همه مواجش های خرمایی

 های دکمه به پریا دستهای.  کرد شکار را دختر لبهای بوسه با لبهایش و کرد

 مستی خاطرِ  به اما کرد باز را دومی و اولی.  شد قالب آیین پیراهنِ 

 جا از تقریبا را هایش دکمه و شد بلند طاقت بی آیین.  بود جان بی انگشتهایش

 شفافِ  و رنگ خرمایی موهای به نگاهش.  کشید بیرون تن از را پیراهن و کند

 روی دستش ، آورد لب روی نیشخندی.  بود شده رها تخت روی که بود پریا

 !  کرد آزاد را قالبش سریع حرکتِ  با و نشست کمربندش

********* 

 احساس اش سینه ی قفسه روی را چیزی سنگینیِ  و میخورد چشمهایش به نور

 برایش اتاق ، کرد باز هم از بدی سردردِ  با را اش خسته کهایپل.  میکرد

 به و گرفت آبی ابریشمِ  و حریر ی پرده با پنجره از را نگاهش بود ناآشنا



 افتاده اش سینه روی مردانه دستی نداشت تن به لباسی هیچ ، انداخت خودش

 .  بود آورده بند را نفسش که بود

 مردِ  ی برهنه بدنِ .  برد یاد از کل به را خودش بد حالِ  و سردرد پرید جا از

 لبهایش.  بود آمده دهانش تا اش معده محتویاتِ .  میکرد بد را حالش کنارش

 اتفاقاتِ  ؟ بود کجا ؟ بود کرده چه.  داشت واهمه زدن حرف از و بود خشک

 محتویاتِ  و بود سحر و کیوان با.  گرفت قرار چشمهایش مقابلِ  گذشته شبِ 

 رقص به مجبور کیوان و بود شده گرمش ، بود داده قورت را همز تلخ لیوانی

 گرفته سمتش به دیگر لیوانی که میدانست ؟ بود شده چه بعدش.  بودش کرده

 را چشمهایش ناامیدانه ای لحظه برای و داد فشار شقیقه به را انگشتهایش.  شد

 خانه در را خودش و بشود ای معجزه یا بپرد خواب از شاید تا بست هم روی

 .  بود فایده بی اما ببیند پدری ی

.  میکرد کجی دهن صورتش به غریبه اتاقِ  همان دوباره کرد باز را چشمهایش

 امیدش تمامِ  تقریبا خودش سانتیِ  چند در درست جوانی مردِ  صورتِ  ، چرخید

 بیشتر را پتو و زد پس را مرد دستِ .  بزند جیغ بود مانده کم.  برد بین از را

 اوضاعش آورد باال کمی را پتو.  زد حلقه چشمش در اشک.  داد ارفش خود به

 نباید که کاری که شد مطمئن بود دیده چشمش که چیزهایی با.  نداشت تعریفی

 !  بود شده ، میشد

 اینها ؟ بوده کجا دیشب از میگفت اصال ؟ میداد اش خانواده به جوابی چه حاال

 برای که پریایی ؟ کند کم را وجدانش عذاب حِس  میتوانست چطور کنار به

 انقدر ، بود شده دلهره و ترس دچارِ  خودش قانونیِ  و شرعی همسرِ  با رابطه

 یا کند نفرین را سحر نمیدانست ؟ بود داده شبه یک ای رابطه به تن راحت

 ؟ نبود امان در اش شیطانی های نگاه از شب تمامِ  که کیوانی

 عسلیِ  رنگِ  ، شد باز چشمهایش.  ترساند بیشتر را او که خورد تکانی مرد

 جذابیتِ  متوجه یا بلرزاند را پریا قلبِ  لحظه آن که نبود چیزی مرد نگاهِ 

 و زد غلتی پریا ی زده وحشت و هوشیار نگاهِ  به توجه بی.  بکند اش ظاهری

.  میکرد خودنمایی اش برهنه ی تنه نیم کامل.  فتر کنار رویش از تقریبا پتو

 !  نزند هق و نکند گریه میکرد سعی ، چرخاند سر پریا



 .  بگیری دوش میتونی بخوای اگه -

 افتاد هق هق به اراده بی و ترکید بغضش.  بود کنارش مردِ  آلودِ  خواب صدای

 کشید باال را خودش کمی کرد نگاه گریان دخترِ  به و کرد بلند را سرش آیین. 

 : انداخت باال را ابرویش لنگه و

 .  نداره گریه اینکه ؟ بگیریم دوش بریم هم با میدی ترجیح شایدم -

 تا آمد باال دستش.  خورد گره هم در آیین ابروهای و گرفت شدت پریا ی گریه

 : کشید کنار را خودش سریع که کند نوازش را دختر ی شانه

 .  نزن دست من به -

 : برخورد آیین غرورِ  به

 ؟ دادم رو بهت ؟ چته -

 ، میلرزید ترس از.  بود شده قفل هم روی زده وحشت و خاموش پریا لبهای

 ریخته دورش نامرتب اش خرمایی و حالت خوش موهای.  بود آشوب اش معده

 نمیفهمید آیین.  کند فکر توانست نمی حتی ، کند حرکت توانست نمی حتی.  بود

 این اما میشدند آویزانش بعد روزِ  صبح دخترها ی همه!  شده مرگش چه دختر

 تا زد کنار را پتو!  بکند برخوردی چه باید نمیدانست!  بود عجیبی چیزِ  دختر

 خودش با ، باشد کابوس کاش.  بست وحشت با را پلکهایش پریا شود بلند جا از

 ، ودش بیدار خواب از بود کافی ، است کابوس چیز همه.  میکرد تکرار مدام

 از آیین کرد باز هم از را ناآرامش پلکهای.  کند باز را چشمهایش بود کافی

 روی پوزخندی پریا وضعِ  دیدنِ  با.  کرد تن و برداشت ای حوله بزرگی کمدِ 

 : نشست لبهایش

 ! بیاری در رو ها بازی این که باشی ناوارد اونقدر نمیاد بهت ؟ جدیده ادای -

 دندان جوابِ  نمیگذاشت اش شده منقبض فکِ  ، بزند حرف نمیتوانست هم هنوز

 و گنگ حالتِ  از کم کم.  بود نشسته خون به اشک از چشمهایش.  بدهد شکنی

 میرفت سرویس سمتِ  به آیین.  کاوید را اتاق چشمهایش.  آمد می بیرون گیجی

: 



 اینجا برگشتم.  کردی سگیم حسابی صبح سر.  برو بپوش رو لباسات پاشو -

  ؟ یفهمید نیستی

 به را پتو ؟ کند صحبت پریا با اینطور میداد اجازه خودش به  پسرچطور این

 را سکوت باالخره میلرزید بغض و اشک از که صدایی با ، چسباند خود

 : شکست

 . . .  تجا بهم تو.  میکنم شکایت ازت -

 : پرید سمتش به خشمگین ببرِ  مثلِ  آیین که بود نشده کامل حرفش

 لباسم های دکمه داشتی وقتی دیشب!  نیاوردیا آوردی زبون به رو کلمه این -

 این من کن جمع رو خودت پاشو ؟ نبود چیزی به حواست میکندی جا از رو

 خواسته دلت غلطی هر!  میشناسم خوب هم تورو امثالِ  و تو.  حفظم رو بازیا

 صد رهِ  و ببندی رو بارت اومدی حاال خوابیدی خواستی تختی هر تو و کردی

  ؟ بری شبه یه رو لهسا

 خشک صورتش روی اشک.  بود آمده بند تهمت و توهین همه این از پریا نفِس 

 : داد ادامه رحمانه بی آیین.  بود شده

 !  نبینمت اتاق تو برگشتم بگیرم دوش میرم -

 و لرزان پاهایی با پریا.  شد حمام واردِ  پریا ی برده مات صورتِ  به توجه بی

 با بعد و میکرد جور و جمع را خودش باید اول.  شد لندب جا از کوفته بدنی

 و افتاد زمین روی اش پاره شلواریِ  جوراب به نگاهش.  میگرفت تماس شیدا

 درست بود افتاده زمین روی چروک پیراهنش.  نیفتد گریه به دوباره کرد سعی

 پالتویش و شال دنبالِ  و پوشید  را همه سریع!   اش شخصی لباسهای کنارِ 

 با جوان مردِ  این ی کینه.  آمد می آب شیرِ  صدای.  نبود خبری اما تگش

 هایش بدبختی حالِ  به فکری باید.  بود گرفته دل به را تیزش و تند حرفای

 چندِ  ساعت نمیدانست حتی.  شالش و پالتو نه و بود کیفش از خبری نه.  میکرد

 شکوهِ  به نگاهی اه پله باالی از.  رفت بیرون اتاق از زده وحشت.  است صبح

 گوشش در خانه این صاحبِ  موردِ  در کیوان حرفهای دوباره و انداخت عمارت

 و کجا دیشب ی زده آشوب عمارتِ .  رفت پایین را ها پله توجه بی.  زد زنگ



 های کاری تمیز حالِ  در خدمه دو.  کجا مقابلش ی شده منظم و مرتب تصویرِ 

 خجالت.  دادند تکان تاسف ی نشانه به ریس آشفته پریای دیدنِ  با.  بودند نهایی

 بود تر مسن که زنی.  گشت وسایلش و پالتو دنبالِ  و انداخت زیر به سر زده

 : آمد سمتش به

 ؟ جون دختر وسایلتی دنبالِ  -

 جوان دخترِ  به اشاره.  نبود هدوستان زن های نگاه.  دهد تکان سر توانست فقط

 : کرد تر

 . بیار برو پایین اتاقِ  تو گذاشتم رو وسایلش شیرین -

 را کلیپسش.  برگشت وسایل با بعد ثانیه چند و داد تکان سر مطیعانه شیرین

 پالتو که کرد شکر رو خدا پوشید را پالتویش سریع!  جهنم به ، بود نکرده پیدا

 های نگاه زیر!  نگذارد نمایش به را اش برهنه پاهای که هست بلند آنقدری

 به تا اش زندگی سال 26 در.  بکشد نفس نمیتوانست حتی زن دو آمیز تحقیر

 آنها نگاههای بود کم خودش حالِ .  بود نکرده خاری و خفت احساِس  انقدر حال

 از ای اضافه حرفِ  بدونِ  و برداشت را کیفش.  میزد زخم دلش به بیشتر هم

 اما میسوزاند را اش برهنه پاهای سرما.  زد بیرون ها عرفانی للِ مج عمارتِ 

 کم شروین با شرعی ای رابطه برای خیالش و فکر.  میریخت اشک توجه بی

 به رویی چه با!  میکرد نامشروع ی رابطه این حالِ  به فکری باید حاال بود

 را حقیقت مادرش به حالی چه با ؟ میکرد نگاه پدرش زحمتکِش  صورتِ 

 روی که تماسهایی به توجه بی کشید بیرون کیف از را موبایلش ؟ یگفتم

 باالخره تا خورد بوق دو.  گرفت را شیدا ی شماره میکرد خودنمایی صفحه

 : داد جواب

 . . .  حاال تا دیشب از ؟ کجایی تو معلومه دختر -

 : گفت بغض و گریه با.  پرید شیدا حرفِ  بینِ 

  ؟ دنبالم بیای میتونی شیدا -

  ؟ کجایی ؟ میکنی گریه پریا -



 .  نیستم بلد آدرس.  نمیدونم -

 از یکی سمتِ  به بغض پُر را گوشی.  بود رسیده عمارت درِ  به.  کرد هق هق

 : گرفت نگهبانها

  ؟ بدین دوستم به رو اینجا آدرس میشه آقا -

 میدانست نپرسیده.  انداخت اش آشفته وضعِ  و دختر به مشکوک نگاهی نگهبان

 آدرس و گرفت را گوشی.  بوده عرفانی آیین البته و عمارت مهمانِ  را شب که

 آرامش کمی شیدا صدای و گرفت را گوشی پریا دیگر بارِ .  گفت شیدا به را

 : کرد

 !  پیشت میام االن نرو جایی -

 اشک شدنش بیدار ی لحظه از انقدر.  نداشت را وزنش تحملِ  پریا زانوهای

 و آمد سمتش به نگهبانی.  افتاد زمین روی که بود کشیده استرس و ریخته

 : گرفت را بازویش زیرِ  نگران

 .  خانوم ؟ خوبه حالتون خانوم -

 شماره به نفسهایش.  بود افتضاح ، نبود خوب حالش.  شد بیشتر پریا ی گریه

 تماسهای و پیغامها نمیکرد جرات حتی.  نداشت سکته تا راهی و بود افتاده

 او و بودند شده نگرانش دیشب از اش خانواده شک بی.  کند چک را موبایلش

 به جوابی بخواهد اینکه به برسد چه کند کنترل را خودش چطور نمیدانست

 .  دهد خانواده

 به و آورد در بال پریا.  شد پارک در مقابلِ  شیدا پراید تا کشید طول ساعتی نیم

 آغوِش  میانِ  سرش.  ستب پریا سرِ  پشتِ  را درها نگهبان.  دوید شیدا سمتِ 

 : رسید گوشش به شیدا صدای.  شد گم شیدا

 !  کردی جون نصف منو که تو ؟ میکنی چیکار اینجا ؟ شده چی -

 : کند زمزمه توانست پریا

 ! شدم بدبخت شیدا -



  دوم فصل

 آخرین از هفته یک.  ریخت زمین بود شمیز روی چه هر عصبانی آیین

 شود دردسر برایش ها مهمانی این روزی نمیکرد فکر.  میگذشت اش مهمانی

 ترِس  از زده وحشت که بود وکیل به نگاهش و بود ایستاده آیین کنارِ  خسرو! 

 نداشت هم خوردن تکان جراتِ  نکند اصابت او به آیین عصبانیتِ  ترکِش  اینکه

 .  میکرد پرت آمد می دستش به چه هر و کشیدمی فریاد خشم از. 

 نشانه را شفاهی آقای وکیلشان آیین نگاهِ .  شود آرام کمی تا کردند سکوت همه

 : گرفت

 که میگیری حقوقم میگردی و میخوری مفت ؟ میکنی غلطی چه اینجا تو پس -

  ؟ بدی تحویلم خزعبالت بیای

 : کرد جا جابه بینی روی را عینکش شفاهی

 . . .  عرفانی یآقا -

 : غرید دوباره.  کند دفاع خودش از شفاهی نگذاشت آیین

 میکنی حساب تسویه.  کارگزینی میری االن همین!  نیاد صدات!  نزن حرف -

 .  خداحافظ و

 . . .  کنین گوش من حرفِ  به شما -

 آنها تا کرد او به ای اشاره خسرو.  کرد سکوت شفاهی و آورد باال را دستش

 کرد ترک را مدیریت مجللِ  اتاقِ  گرفته غم چشمهایی با شفاهی.  بگذارد تنها را

 : کرد زمزمه بزند حرف خودش با که کسی مثلِ  و رفت راه قدم چند آیین. 

  ؟ کنه امضا ندم میشه مگه ؟ بره یادم رو نامه توافق میشه مگه -

 : آمد حرف به خسرو

 !  پسر کردی خراب رو اینجا -

 : گرفت باال را سرش آیین



 ؟ چی که کرده فکر.  میارم در رو پدرش ، میکنم استخدام رو وکیل بهترین -

 کسی.  عرفانی آیین میگن من به ؟ چی دنبالِ  اینجا افتاده راه وکیل جوجه یه با

 .  بذاره کاله سرم نمیتونه

 .  میدادی بهش رو نامه توافق باید -

 !  یادمه.  دادم -

 : شد نامطمئنش لحنِ  توجهم خسرو.  نبود مطمئن هم خودش

 .  آیین ندادی -

.  میکنن امضاش همیشه.  بدم بهشون رو نامه توافق میمونه یادم همیشه من -

 .  برداشته رو نامه توافق خودش.  کرده کاریش یه حتما

 .  نکرده امضا چیزی میگه دختره -

 : کوبید میز روی را دستش عصبی آیین

 !  نده دلش به دل دیگه تو.  بندازه تور تو که بزرگه ماهی دنبالِ !  بگه باید -

 .  بزنیم حرف بشین -

 نگاهش بشینم.  میده نشون مقصر منو داره دستی دستی دختره ؟ حرفی چه -

 بوده کی با نیست معلوم!  زدم آسیبی بهش بگم که نبود هم دختر حتی ؟ کنم

 .  میگیره انتقام من از داره حاال

 .  دارم فحر باهات بشین دقیقه یه -

.  گرفت نفس و گذاشت میز روی را دستهایش بود ایستاده که همانطور آیین

 : غرید.  حرص پُر و بود کالفه

 !  میشنوم -

 : آمد حرف به باالخره و فرستاد بیرون را نفسش خسرو

 .  بزنه حرف باهات میخواد.  بیرونه خان جمشید -



 : افتاد خسرو چشمهای به نگاهش.  ایستاد صاف آیین

  ؟ شد خبر با کجا از اون -

 !  میفهمه رو بخواد که چیزی میدونی خوب خودت.  نپرس -

  ؟ دهد توضیح او برای میتوانست چطور.  کشید صورتش به دستی آیین

 .  بدی گوش حرفاش به باید باالخره.  کنی فرار نمیتونی -

 ، داد شارف و گرفت دست دو بینِ  را سرش.  افتاد ریاستش صندلیِ  روی تقریبا

 جرات.  شنید را اتاقش درِ  شدنِ  بسته و باز صدای.  بود انفجار حالِ  در درد از

 ، صدایش بعد و خان جمشید عصای صدای.  بیاورد باال را نگاهش نداشت

 : ریخت آیین جانِ  به دلهره

  ؟ بود همین بُلدَُرم اُلدَُرم همه این -

 ابروهای با و بود داده عصا به را اش تکیه خان جمشید.  آورد باال را سرش

 .  میکرد نگاه را اش نوه کرده گره

 . . . خان جمشید -

 : پرید حرفش بینِ 

 چقدر ؟ بدی باد به شبه یه تو که کردم جمع ذره ذره رو خانوادگی آبروی -

  ؟ بردار قدم درست گفتم

  ؟ داد خبر شما به کی -

 .  برداشت جلو به قدمی خان جمشید

 ؟ کنی خرابکاری بیشتر تو که میموندم خبری بی تو -

 .  میشناسم اینو امثالِ  من اخاذیه قصدش دختره این -

 رسممون و اسم برای کشی دادگاه و دادگاه.  کنیم حلش صدا و سر بی باید -

 .  نیست خوب



 : داد تکان سر آیین

.  داره قیمتی یه آدمی هر.  بزنه حرف باهاشون بره خسرو رستممیف امشب  -

 .  پولن دنبالِ  فقط آدما اینجور

 : غرید خشم با خان جمشید

 آبروریزیِ  با ؟ میکنی جورش و جمع اینجوری ؟ بشن باخبر محل کل که -

 ؟ بیشتر

 اهمیتی کوچکترین برام هم آبروش و دختره.  نمیره ما آبروی چیزا این با -

 !  رهندا

 .  ریخت رو کسی آبروی نباید.  بردار قدم درست -

  ؟ کنیم آبرو حفظِ  براش ما حاال ، کرده خواسته غلطی هر دختره ؟ چی یعنی -

 جوونی هم ما که کردنه جوونی به اگه.  بردار کارا این از دست گفتم چقدر -

 نقطه فتمگ.  کن استفاده درست داراییات از گفتم!  درست و وقتش به اما کردیم

 به اون ؟ میشه چی بشه خبر با سلطانی اگه میدونی.  نده کسی دستِ  ضعف

 کنن شکایت ازش میخوان و کرده چیکار عرفانی ی نوه که بپیچه اگه ، کنار

  ؟ میفته اتفاقی چه

 : شد کالفه آیین

 .  میکنم درستش.  بیفته اتفاقی نمیذارم -

 : کشید فریاد خان جمشید

  ؟ کنی بازی دیگه یکی رویآب با ؟ اینجوری -

 . . .  خان جمشید -

 : کرد ساکت را اش نوه و آورد باال را دستش جمشید

 ، بگیر زن.  نمیشه زندگی این گفتم بهت رفتن و اومدن دختر همه این -

 .  کردم معرفی بهت و شهرزاد



 : میداد ادامه خان جمشید اما بود قرار بی.  فرستاد بیرون را نفسش کالفه آیین

 گفتم گذاشتی روش ایراد یک و هزار!  عملیه ، زشته ، لوسه دختره گفتی -

 یکی با شب هر که نیست زندگی رسم این اما میداریم نگه دست فعال باشه

 !  عاقبتش و آخر میشه اینم.  کنی صبح

 درز چیزی جایی که بودیم کرده توافق.  داشتم امضا دخترا این ی همه از من -

 چیزی هم حاال تا.  میکردن امضاش باید کاری هر از قبل ههمیش.  نکنه پیدا

 . . .   شبم اون.  بشه حرفایی همچین بخواد که بود نشده

 !  کنه امضا دختره این بدی رو برگه رفت یادت که بودی غرق انقدر -

 امضا برای چیزی که بود مطمئن قلبش ته.  میخورد را خودش درون از آیین

 ی برگه به انقدر و میگذشت کذایی شبِ  آن از هفته یک.  بود نداده دخترک به

 آیین سکوتِ .  بود افتاده َشک به هم خودش دیگر که بود کرده فکر نامه توافق

 .  نشده امضا ای نامه توافق که کرد مطمئن را جمشید

 لج سرِ  رو دختره نمیخواد دلم من.  کنی جبران رو اشتباه این باید هم حاال -

 .  بندازی

 . . .  نبوده دختر طرف یوقت -

 : پرید حرفش بینِ  عصبانی جمشید

 بارت اینجوری من!  بگیر گردن رو خودت کارِ  و باش مرد!  نبوده که نبوده -

  ؟ آوردم

 با خسرو فردا همین!  چقدر بگه فقط.  میکنم جبرانش پول با گفتم که من -

 . خونشون دمِ  میره ِچک

 !  کنه راضیش چطور بود بلد شفاهی میخواست اگه.  نمیخواد پول -

 : خورد گره آیین ابروهای

  ؟ ماشین ؟ خونه ؟ میخواد چی پس -



 !  نیست مادیات -

 : زد پوزخند آیین

  ؟ بگیرمش برم میخواد نکنه -

 ترش عصبانی بزرگش پدر سکوتِ .  دوخت آیین صورتِ  به را نگاهش جمشید

 : کوبید میز روی را مشتش و پرید جا از.  کرد

 ! کرده طغل -

******** 

 ها عقربه و بود شیدا منتظرِ .  میکرد نگاه را ساعت انتظار چشم و  ترسان پریا

 مانده کم هم بار چند و بود شده دعوایش پریسا با بار دو.  نمیخوردند تکان هم

 اش زندگی شکستِ  پای را بودنش عصبی نوادهخا.  شود درگیر مادرش با بود

 را نیامدنش خانه شب بابتِ  نگرانیشان حتی.  میگذاشتند همسرش از جدایی و

 ای بهانه تا بود کنارش شیدا که بود آورده شانس پریا.  بودند کرده پنهان هم

 گفته و کرده یکی را حرفهایشان دو هر.  بیاورد عذری نبودنش برای و بتراشد

 خبر کاش بود گفته فقط نگران دل پریا مادرِ .  است مانده سحر ی انهخ بودند

.  اخیر اتفاقاتِ  از داشت وجدان عذاب چقدر و بود ناراحت پریا چقدر.  میدادند

 متوجه مادرش.  میخوابید گریه با شب هر تقریبا ، بود افتضاح اش روحی حالِ 

 نفرین را شروین دل در.  نمیزد دم اما میشد اش کرده پف و قرمز چشمهای

.  میرفت حمام به گونه وسواس.  آورده دخترش سرِ  به را بال این که میکرد

 ی خانه از وضعی چه با صبح کند فراموش شاید تا میسابید را بدنش آنقدر

.  داشت خاطر به را آیین های توهین هم هنوز.  است زده بیرون ها عرفانی

 در را پایش وقت هیچ کاش.  دمیدا رد جوابِ  سحر به و میکرد مقاومت کاش

 !  نمیگذاشت عمارت آن

 رفته اتاق آن تا چطور نمیدانست حتی.  نداشت خاطر به زیادی چیزِ  شب آن از

 خوی و خلق.  بود گفته شیدا برای را  آورد می خاطر به که چیزی تمامِ !  است

 ماا گذشته چه بینشان نمیدانست.  بیفتد دردسر به سحر شد باعث شیدا آتشینِ 

 بتواند که بود چیزی آن از تر دلگیر اما پریا ، داشت خواهی عذر قصدِ  سحر



 دوستیِ .  کند صحبت او با ای لحظه برای نمیتوانست حتی!  ببخشد را سحر

 که میکرد سرزنشش مدام شیدا!  رفت بین از شب همان سحر با مدتش کوتاه

 با حق.  بگذارد یمهمان همچنین به پا سحر حرفِ  به اعتماد با توانسته چطور

 سحر با دانشگاه آخرِ  سالِ .  نداشتند دختر این از شناختی کدام هیچ ، بود او

 شیدا هم اول از اما.  کرد اش معرفی شیدا به هم آن از بعد.  بود شده آشنا

 دل ساده پریا اما ، میخواند پریا گوِش  در مدام و نداشت سحر به خوبی احساِس 

 به نیاز میکرد احساس ، کند شک سحر به هدبخوا که بود چیزی آن از تر

.  بود اعتماد قابل اما شیدا.  بود حاضر دوستی برای هم پریا و دارد دوست

 که زمانی.  بود شده خانواده از جزئی که بود دوانده ریشه انقدر شان دوستی

.  دید را شیدا که بود آنجا.  کرد اقدام گواهینامه گرفتنِ  برای بود ساله 18 پریا

 دار ادامه شان دوستی نهایت در و بودند گذرانده هم با را شان تئوری السهایک

 همیشه!  میکرد ایفا را کل عقلِ  نقِش  و بود بزرگتر سال چهار پریا از.  شد

 پریا برای خوبی راهنمای اش ذاتی بودنِ  رک با و میکرد گوشزد را ایراداتش

 هایش خواسته به یدنرس برای ، بود هدفمند و کوش سخت.  میرفت شمار به

 بچگی رویاهای از.  آورد می بند را پریا نفِس  که زیاد آنقدر ، میکرد تالش

 برای.  شود موفقی وکیل داشت دوست چقدر که ، بود گفته پریا برای اش

 وکالتِ  هم خودش.  بود شده وکیل حداقل اما داشت راه هم هنوز شدن موفق

.  میگیرد ها عرفانی از را حقش که کرد مطمئنش و گرفت عهده به را پریا

.  بفهمد چیزی کسی نمیخواست دلش.  بود اش خانواده نگرانِ  پریا مدت تمام

.  بزنند حرف تا برود عرفانی وکیلِ  دفترِ  به شیدا بود قرار صبح از هم امروز

 بیشتر چه هر.  شود طوالنی این از بیشتر قضیه این نمیخواست دلش کس هیچ

 میشد ناپذیر توجیه دیگر خرابش حالِ  مطمئنا.  میشد بد پریا برای میکشید طول

 .  میکرد بیشتر را ترسش همین و

 : آورد در بال پریا.  آمد در صدا به شان خانه زنگِ 

 .  میکنم باز من -

 : ترسید پریا فریادِ  صدای با مادرش

  ؟ چته دختر کردم سکته -



 : کرد دبلن ای لحظه را سرش.  بود خواندن درس حالِ  در پریسا

 ؟ کیه -

 : برداشت را آیفون پریا

  ؟ بله -

 .  شیدام کن باز -

 : گفت کنجکاو پریسای به رو و کرد باز را در سریع

 .  شیداست -

 بود کرده دعوا پریا با که وقتی از.  انداخت کتاب روی را سرش دوباره پریسا

 نگاهِ  شد هخان واردِ  شیدا!  شود آفتابی مشترکشان اتاقِ  در کمتر میکرد سعی

 : افتاد صورتش به پریا هراسانِ 

  ؟ شد چی -

 روی لبخند.  کرد پریسا کنجکاوِ  نگاهِ  به ای اشاره و گرفت دندان به لب شیدا

 : آورد لب

  ؟ چطوری جون پریسا سالم -

 .  نخوندم هم کلمه یک دارم امتحان!  عالی -

 .   باهوش خانومِ  میتونی تو -

 : چرخید سمتش به شیدا.  آمد رونبی آشپزخانه از پریا مادرِ 

 .  میشم مزاحم همش شرمنده خدا تورو ؟ خوبین خاله سالم -

 : زد شیدا ی گونه به ای بوسه پریا مادرِ 

 .  اومدی خوش ؟ جان شیدا حرفیه چه این -

 تقریبا اتاقش سمتِ  به را شیدا معمول تعارفاتِ  از حوصله بی و دستپاچه پریا

 : کرد نگاه شیدا به منتظر.  بست پریسا کنجکاو نگاهِ  روی به را در و داد ُهل



 ؟ شد چی -

 : شد عصبانی ای ثانیه به خندانش ی قیافه و کند سر از را شالش شیدا

 امضا رو نامه توافق یه رابطشون هر از قبل عرفانی آقای میگه وکیلش -

.  باشه نداشته رو چیزی هر یا شکایت یا رابطه افشای حقِ  کسی که کننمی

 از و نبوده کار در زوری که میکنه ذکر مقابل طرفِ  نامه توافق اون تو انگار

 .  پرتا و چرت این

 : نالید پریا

 .  نکردم امضا رو هیچی من -

 چیهی کل به که توام.  میزد حرف مطمئن خیلی یارو این ؟ مطمئنی پریا -

 .  نمیاد یادت

 .  نداشت هم کردن گریه توانِ  حتی.  گرفت قاب را صورتش دست با پریا

 .  میزنه بلوف داره.  نکردم امضا چیزی من -

 : فرستاد بیرون را نفسش شیدا

 .  داد پول پیشنهاد.  بود هم یارو بزرگِ  پدر -

. .  پسره این توهینای با ؟ کنم چیکار آبروم با من ؟ میخوره دردم چه به پول -

 . 

 اونجوری شکایت بشه که نبوده بین این بکارتی.  نبودی دختر تو گفته طرف -

 .  نبوده کار تو زوری هیچ که میکنه تایید بری هم قانونی پزشک.  کرد

 !   کرده تعرض من به یکی -

 : کرد می صحبت محکم اما شیدا.  بیفتد گریه به بود مانده کم

.  نباختم جلوشون رو خودم که من.  بشه تموم حرفام بذار.  پریا باش آروم -

 نمیاد.  پوشاکه برندِ  بزرگترین از یکی صاحب.  داره سرمایه حسابی طرف



.  ماست با حق فعال.  بکشونه دادگاه به رو کار و کنه خراب رو خودش

 .  بگیریم و حقمون میتونیم.  کنه تایید رو چیزی کسی که نداریم هم احتیاجی

  ؟ مطمئنی کجا از -

 آدمِ  نظر به بزرگه بابا هم دیگه طرفِ  از.  کنه راضیم داشت سعی وکیله -

 میکشونمتون و میکنیم شکایت که کردم تهدید حسابی منم.  اومد می داری آبرو

 .  کنیم حلش خودمون بینِ  تا دارم نگه دست گفت بابابزرگه اما.  دادگاه

 چه خودشون با.  بشه حل ولپ با که نیست چیزی این.  نمیخوام پول من -

 ؟ کردن فکری

 : گفت شیدا.  کرد قطع را حرفش

 .  ازشون میگیریم و پول نگفتم منم.  باش آروم ذره یه -

 شیدا صدای دیگر بارِ .  میزد قدم اتاق در شیدا حرفهای به توجه بی پریا

 : زد هم به را افکارش

 .  گرفتم هم بهتر پیشنهادِ  یه امروز اما -

 : داد ادامه شیدا.  کرد نگاهش کاوکنج پریا

 خواستگاری تو از عوض در ، بشیم شکایت بیخیالِ  ما داد پیشنهاد بزرگه بابا -

 .  کنن

 : پرید جا از تقریبا پریا

  ؟ خوبه حالت ؟ میگی داری چی -

 تازه ؟ میسوزن شروین ی خانواده چقدر بیفته اتفاق این اگه میدونی دیوونه -

 دیگه طرفِ  از.  باشی نگران نیست احتیاج دیگه و دیکر هم شوهر اینجوری

 .  خورد تکونی یه زندگیتونم وضع شاید.  میشن خوشحال بابات و مامان هم

 .  دادی دست از رو عقلت واقعا ؟ شدی دیوونه -



 را ها عرفانی اسمِ  که همین ، بود شده عصبی.  افتاد شماره به پریا نفسهای

.  شود خواستگاری حرفِ  اینکه به برسد چه افتاد می مرگ حالِ  به میشنید

 : داد ادامه کالفه

 .  نگفتی چیزی اصال میکنم فکر منم.  نزن حرفشم دیگه -

 .  میشه حل چی همه اینجوری ؟ کنی فکر منطقی نمیخوای چرا -

 : زد حلقه پریا چشمِ  در اشک

 !  عاقلی میکردم فکر ؟ دارم احساسی چه من میفهمی -

 .  بشه راه به رو زندگیت که نمک کاری میخوام -

  ؟ راه به رو -

 : آورد پایین را صدایش

.  یادمه زد بهم که حرفایی هنوزم ، میشه بد حالم شب اون فکرِ  از هنوزم من -

 به ؟ بده پیشنهادی همچین بزرگش پدر باید چرا اصال.  تحقیراش و توهین تمامِ 

 شرکتِ  ی بازنشسته پدرش که ساده دخترِ  یه به چه رو اونا ؟ کردی فکر این

  ؟ میکنه کار تاکسی رو خیابونا تو شب تا صبح از نون لقمه یه برای و پسته

 .  خواسته ازش پسره شاید.  میزد حرف مطمئن بزرگه بابا پریا -

 : شد تند قدمهایش پریا

 نیست شکایتا و تهدید این به نیازی گفتم اولشم از من.  میکنی خیالبافی داری -

 .  نمیرسیم خوبی جای به میدونستم شماول از. 

 ؟ برسه عادیش زندگیِ  به و بره راه راست راست که کنی ولش -

 بشه تر سیاه هست که اینی از زندگیم که کنم ازدواج باهاش باید حتما پس نه -

 ! 

 : داد ماساژ را اش شقیقه شیدا



.  گرفتی جبهه انقدر چرا تو نمیفهمم اصال من.  حرفه حدِ  در فعال چی همه -

 .برم کلنجار تو با نمیتونم دیگه زدم حرف کافی ی اندازه به امروز

 به تیزش و تند حرفهای از پشیمان پریا.  کرد رفتن عزمِ  و برداشت را کیفش

 : برداشت قدم شیدا سمتِ 

  ؟ میگی بهشون اینو ؟ باشه.  کنم ازدواج باهاش نمیخوام من -

 : زد اش گونه به ای بوسه شیدا.  میکرد آب هم را سنگ دلِ  پریا نگاهِ  غمِ 

 چی ببینیم بعد ی جلسه بذار.  نباش ناراحت.  میکنیم درست رو چی همه -

 پول میتونیم نکنه قبول اگرم حال هر به ولی.  نره بار زیرِ  پسره شاید.  میشه

 . بگیریم رو

 با را او و کرد خداحافظی شیدا.  بست ای لحظه برای را لکهایشپ پریا 

 آدم دو زندگیِ .  بود نیامده خوشش ها بازی این از اصال.  گذاشت تنها افکارش

 عرفانی آیین کاش.  بگیرند تصمیم برایشان راحت نمیتوانستند ، نبود چیزی کم

 زیاده واقعا تفاقاتا این.  میکرد پشیمانی ابرازِ  حداقل یا ، میکرد خواهی عذر

 بود شده باعث شیدا حرفهای اما.  نداشت پسر این به حسی مطمئنا.  بود روی

 سعادتی هیچ که گذاشته راهی در قدم میکرد احساس.  برود فرو فکر به که

 از تر شکننده اما!  ناراحتیست و سیاهی هست چه هر.  ندارد همراه به برایش

 خواباندنِ  به تنها.  بگیرد اش زندگی یبرا تصمیمی بتواند که بود چیزی آن

 خانواده که غروری ترمیمِ  و میکرد فکر اش جدایی از بعد های حدیث و حرف

 مخالفت همچنان یا میداد تن ازدواج این به باید!  بودند شکسته شروین ی

  ؟ میکرد

 آیین از سخت انتقامی گرفتنِ  میکرد راه به رو را حالش و حس که چیزی تنها

 ! میداد جوالن اش خانوادگی رسمِ  و اسم ی پشتوانه به که بود

****** 

 نه.  بود کرده تحریک را دو هر اعصابِ  که بود زیاد آنقدر بینشان کشمکِش 

 داشی.  بود زندگی این به راغب پریا نه و داشت وصلت این از خوشی دلِ  آیین

 پدر حرفِ  روی بود سخت آیین برای!  میکرد حکم خان جمشید و اصرار



 دلش ته.  چیست خان جمشید اصرارِ  همه این دلیلِ  نمیفهمید.  بیاورد نه بزرگش

 دخترِ  باشد چه هر.  است شهرزاد با نکردن ازدواج خاطرِ  به میکرد فکر

 لج چیزها این خاطرِ  به که نبود کسی او اما.  بود خان جمشید دوستِ  بهترین

 و بود دادن تاوان مثلِ  درست ازدواج این!  دهد تاوان آیین که کند کاری و کند

 !  بس

!  نمیخورد او دردِ  به بچرخد دست به دست و باشد ها مهمانی توی که دختری

.  بخورد هم به چیز همه که میکرد کار همه.  بدهد ازدواج این به تن نبود قرار

 این پِس  از حداقل.  بود دستش زیرِ  هنگفتی ثروتِ  و بود عرفانی ناسالمتی

 میگذاشت هم را خان جمشید با زدن حرف.  آمد می بر که وکیلش و دختر

 .  شد حل چیز همه که وقتی

 از که دوست یک عنوانِ  به که میکرد را تالشش تمامِ  خسرو.  بود تاب بی آیین

 به روزها این که بود زیچی آرامش اما کند آرام را او ، بوده آیین کنارِ  بچگی

 بیاورد گیر را پریا ی شماره بود خواسته خسرو از.  بود رفته او زندگیِ  از کل

 و پریا بینِ  دیوار مثلِ !  میخوردند بر شیدا به میشدند وارد طریقی هر از اما

 نهایت در.  بایستد مقابلش اینطور بود نکرده جرات کس هیچ ، بود ایستاده آیین

 اما بزند حرف پریا با بتواند آیین که دهد ترتیب قراری بود شده موفق خسرو

 !  وکال حضورِ  در

 را دختر این حالِ  باید.  نداشت ای چاره اما.  آمد نمی در خونش میزدند کارد

 از روز دو فقط.  افتاد راه به همیشه از تر حاضر قرار روزِ .  آورد می جا سرِ 

 خاطر به را خان جمشید مصممِ  هِ نگا هم هنوز.  میگذشت کذایی پیشنهادِ  آن

 .  کنند خام هم را او کردند خام را بزرگش پدر چه هر با نبود قرار.  داشت

 ها عرفانی از یکی ی آینده موردِ  در مذاکره.  شدند هتل واردِ  شفاهی با همراه

 هتل پذیرش مسئولِ .  کند باز را موضوع جایی هر نتواند که بود حساس انقدر

 : شد خم و آمد سمتش به آیین دیدنِ  با

 .  عرفانی آقای اومدین خوش -

  ؟ حاضره اتاقمون ممنون -



 . کنن راهنماییتون میگم.  آقا بله -

 : گرفت را کلید آیین

 . کنین راهنماییش لطفا میاد صارمی اسم به خانومی.  نیست نیازی -

 .  حتما چشم -

 مدتی تمام.  شوند پیروز آنها نمیداد اجازه.  برمیداشت محکم را قدمهایش آیین

 ، بود چشیده را او عصبانیت طعم.  میدوید آیین دنبال شفاهی برسند اتاق به که

 .  ببیند خشمگین را او دوباره نداشت دوست اصال

 دوباره و فرستاد بیرون را نفسش آیین.  شد بسته سرشان پشت اتاق در

 .   خوردند گره هم در اخم پر ابروهایش

 کار تو بخششی دیگه کنی خراب اگه بار این.  کن معج خوب و حواست -

 !  نیست

 : داد قورت ترس با را دهانش آب شفاهی

 .  میکنن و تالشم همه من -

 حلقه سینه روی  را دستش.  نشست و کرد انتخاب را پنجره کنار صندلی آیین

 ! میکرد شماری لحظه آمدنشان برای.  کرد

 به و شد بلند جا از شفاهی.  خورد در به یا تقه.  نشد طوالنی خیلی انتظارشان

 دختر دو یا شفاهی کردن سالم صدای.  نخورد تکان اما آیین.  رفت در سمت

 .  نگرفت پنجره از را نگاهش اما میشنید را

 ! عرفانی آقای سالم -

 عینکی با ، جدی دختری.  برگرداند عقب به را سرش ناآشنا دختر صدای با

 به اشاره دادن سالم جواب بدون.  بود ایستاده قابلشم مشکی فر موهای و گرد

 : کرد مبلها از یکی

 ! بشینید میتونید -



 کنارِ  شفاهی.  کرد انتخاب ، بود تر دور آیین به نسبت که مبلها از یکی شیدا

 همه.  کرد شکار را زده وحشت پریای ، آیین نگاه نهایت در و نشست آیین

 را چیز همه ته تا آیین ، ناموفق مایین مظلوم یک.  بود بازی برایش چیز

 !  بود خوانده

 :   آمد حرف به شفاهی بار این

  ؟ نمیشینید -

 مکث کمی.  نشست مانده باقی مبلِ  تنها روی شیدا نامحسوس ی اشاره با پریا

 : شکست را سکوت که بود شیدا باالخره و کردند

 . بفرمایید.  ببینید مارو بودید خواسته -

 :  آمد حرف به دوستانه چندان نه لحن با آیین

 . ایه دیگه کس حسابم طرف!  ببینم هم رو شما میخوام باشم گفته نمیاد یادم -

 بدتر همه از و ماندن آنجا از لحظه هر داشت واهمه آیین با ماندن تنها از پریا

 .  بود عذاب او برای نشستن مقابلش

 .  وکیلشم من -

 میخوام من ؟ میترسید چی از.  دارید دوست خیلی رو جمله این انگار -

 .  بزنم حرف خصوصی

  نمیشه -

 از  نبود قرار آنها از یکی حداقل.  بود ممنونش چقدر پریا و بود سرسخت شیدا

 ! بیفتد پا

 پریا به را نافذش نگاه . نشست جلوتر کمی و داد ُسر مبل روی را خودش آیین

 .  دوخت

  ؟ میشی راضی چقدر با -



 را کسی احساس پریا.  بود نکرده هم خواهی عذر حتی ؟ بیشتر این از توهین

 .  اند کرده تعرض حریمش به ناخواسته که داشت

 . . .  من موکل.  شده زده حرفا این قبال عرفانی آقای -

 : گرداند شیدا سمت به را سرش

 ! نشده متمو حرفم -

 را پریا دوباره نگاهش.  کند ساکت را شیدا که بود صدایش در تحکم آنقدر

 :  رفت نشانه

 دکتر.  بخوای پول که چقدر هر.  بکنم برات بخوای کاری هر حاضرم من -

 نیفتاده اتفاقی هیچ انگار.  کنی درست رو چی همه میتونی دارم سراغ هم خوب

. 

 .  بدهد احترامی بی همه این به جوابی چه نمیدانست پریا 

 . . .  بره پیش اینطور مکالمه این بخواد اگه.  آقا کنین صحبت درست -

 : پرید شیدا قرای نطقِ  میانِ  دوباره آیین

 بگیره تصمیم من ی آینده و سرنوشت واسه میده اجازه خودش به کسی وقتی -

 !  بزنم حرف باهاش میخوام که طور هر میدم اجازه خودم به منم

 .  بود شده منزجر خودخواهی و غرور همه آن دیدنِ  از ریاپ

 تصمیمی.  میکنیم فکر بزرگتون پدر و وکیل پیشنهاداتِ  به داریم فقط ما -

 .  نگرفتیم

 : آمد حرف به شفاهی

 . . .  و بگین رو جدیدتون پیشنهادِ  که بهتره میکنم فکر عرفانی آقای -

 : گرفت نشنیده را شفاهی حرفِ  آیین

  ؟ بذاریم خواستگاری قرارِ  که دادم پیشنهاد من هنکن -



 : دوخت آیین به را نگاهش مسلط و محکم شیدا

 .  دادن رو پیشنهاد این بزرگتون پدر!  نه که معلومه -

 میکرد سعی شفاهی.  بودند گرفته او از را حرکت توانِ  انگار.  شد مات آیین

 به ؟ میشنید چه.  ریاستپ پیشنهادِ  بود گفته خان جمشید.  کند عوض را بحث

 نوه تنها زندگیِ  ی ریشه به تیشه میشد حاضر چطور.  نداشت اعتماد گوشهایش

  ؟ بزند اش

 .  کنم جبران پول با فقط حاضرم من -

 او ی اندازه به نباید چرا که میکرد فکر خود با و میدید را آیین عصبانیتِ  پریا

 از میکشید خجالت ؟ کند بحث شب آن موردِ  در میتوانست چطور بکشد؟ عذاب

 از یکی ، بود منفور شبی سرِ  که مذاکره این و بود غریبه مردِ  که شفاهی

 به را آیین حالتهای رفته فرو خود در!   اش زندگی شبهای ترین خصوصی

 .  آورد می جوش به را پریا حرفهایش لحظه هر.  میسپرد خاطر

 .  نمیخواد پول من موکل -

 !  میخواد هرشو موکلتون بفرمایید -

 شکایت ازتون هاتون تهمت خاطرِ  به میشم مجبور نکنین صحبت درست اگه -

 .  کنم

 .  نبود موفق اما کند آرام را آیین میکرد سعی شفاهی

 میخواد زندگی همچین دلت.  نمیاد خوشمم ازت حتی.  نمیشم شوهر برات من -

  ؟

 : آمد فحر به دوباره.  نگرفت جوابی اما.  بود پریا به نگاهش

 .  بخوای که چقدر هر.  بشی خوشبخت پول عالمه یه با میتونی -

 و بود افتاده ناخواسته که اتفاقی.  میخواست را اش رفته دست از آبروی پریا

 : میکرد ترش کالفه تنها پول پیشنهاد.  نداشت آن در دخالتی هیچ



  ؟ بخرید پول با نتونید رو چیزی شده -

 اینکه از قبل.  بود رسیده گوشش به جان کم ریاپ صدای.  کرد سکوت آیین

 : داد ادامه بدهد جوابی

 دست از آبروی قیمتِ  اگه البته!  بخرید نتونستید که میشم چیزی اولین من -

 !  بتونید شاید بدونید رو ام رفته

 : آمد حرف به شفاهی.  میخورد حرص آیین

.  نیست بند جایی ستتوند کنید شکایت بخواهید اگر حتی.  ندارید مدرکی هیچ -

 .  دادن خوبی پیشنهادِ  عرفانی آقای

 : کرد نزدیک شیدا سرِ  به را سرش پریا

 . نیست خوب حالم.  برم میخوام -

 : شد بلند جا از شیدا

 پیشنهادِ  قراره میکردم فکر.  میشنوم و پیش روز دو حرفای همون دارم من -

 .  گرفتین پس هم رو قبلیتون پیشنهادِ  اما بدین جدید

 : کرد نگاه پریا به آیین

 !  میبینی بد وگرنه.  کن بیرون سرت از و ازدواج فکر -

 : کرد جا جابه شانه روی را کیفش شیدا

 منطقی ایشون پیشنهاداتِ .  برسیم تفاهم به بهتر بزرگ عرفانی با کنم فکر -

 .  نتر

 : شد بلند جا از خشم پر آیین که میرفتند در سمتِ  به پریا با همراه

 .  خان جمشید حسابِ  به زدین و خودتون پیشنهادِ  -

 : کرد جا به جا بینی روی را عینکش شیدا



 بهترین عنوانِ  به هنوز ما و بود ایشون پیشنهادِ  این گفتم بهتون بار یه -

 .  میبینمتون دادگاه تو صورت این یرِ غ در.  میکنیم فکر بهش پیشنهادتون

 خفه نطفه در آیین اما کرد باز زدن حرف به لب شفاهی رفتند بیرون اتاق از

 : کرد اش

 !  ببینمت نمیخوام.  بیرون برو -

 سرِ  را حرصش تمامِ  میخواست دلش.  رفت بیرون اتاق از ناچار به شفاهی

 جیب از را موبایلش.  دکر کنترل را خودش کمی اما کند خالی اتاق وسایلِ 

 که را بوق سومین.  گرفت را خان جمشید ی شماره تردید بی و کشید بیرون

 : داد جواب خورد

  ؟ بله -

 ؟ داشتن و من هوای بود این -

 خونسردانه.  میفهمد را چیز همه آیین زود یا دیر که میدانست خان جمشید

 : داد جواب

 .  شیب تنبیه کارات خاطرِ  به باید جایی یه -

 !  شده دیر کردنم تربیت و تنبیه برای ؟ سالمه چند میدونین -

 . . .  کردم تحقیق موردش در.  نیست بدی دخترِ  -

 : کشید فریاد آیین

  ؟  کردید تحقیق چی موردِ  در.  بوده مهمونی وسطِ  دختره ؟ میدونید کجا از -

 . باش آروم -

  ؟ میکنید محکومم جرمی چه به.  نمیتونم -

 .  بیای خودت به بود قتشو -

 : کرد طی را اتاق عرِض  بار چند عصبی



 که ای مسخره ازدواج این به تن من.  خان جمشید کردید اشتباه اینجارو -

 .  بدید خبر هم اونا به بهتره.  نمیدم دادید ترتیب

 : کرد متوقفش خان جمشید صدای که داشت کردن قطع قصدِ 

  ؟ آیین شنیدی.  بیرون میکشم دستت زیرِ  از و داراییم تمامِ  -

 ؟  پا و سر بی دخترِ  یه خاطرِ  به -

 .  بشی پشیمون شاید روز یه.  میزنی حرف چطور باش مواظب -

 .  نمیگیره سر ازدواج این -

 .  زدم و آخرم حرفِ  -

 ی پایه به هم لگدی  ، کوبید تخت روی را موبایل و کرد قطع را تماس آیین

 از را عقلش کل به.  بود شده دیوانه!  آمد درد به یشانگشتها بیشتر که زد مبل

 همه این نمیفهمید.  است کرده تغییر خان جمشید چرا نمیفهمید ، بود داده دست

 . چیست برای اصرار

 .  میکرد خودنمایی خسرو اسمِ .  خورد زنگ تلفنش

  ؟ چیه -

  ؟ کجایی -

 : غرید آیین.  بود ناآرام صدایش

 !  قبرم سرِ  -

  ؟ نداشتی قرار دختره با امروز تو مگه -

 .  بودن اینجا پیش دقیقه چند همین تا.  چرا -

 : شد نگران آیین.  کرد مکث خسرو

  ؟ شده چی -

  ؟ االن کجایی -



  ؟ شده چی بگو -

 ! میکنه ازدواج گفته.  کرده قبول و پیشنهاد دختره -

****** 

.  نمیشد دور چشمهایش مقابلِ  از ای لحظه که بود چیزی آیین مغرورِ  نگاهِ 

 که شیدا.  بود داده جواب مصمم بودند زده بیرون هتل از که لحظه همان

 فکر پیشنهاد و بود کرده نشینی عقب کمی بود دیده را آیین عصبیِ  برخوردِ 

 که میدانست.  بود شده معنی بی پریا برای زندگی اما میداد پریا به را کردن

 را سرش پشتِ  های پل ی همه آیین اما دارد را احترام کمی لیاقتِ  حداقل

 خان جمشید به را جواب شیدا که بود خواسته لحظه همان.  بود کرده خراب

 بازیِ  هوس قربانی دیگر پریای یک ، دیگر کسی بگذارد نبود قرار.  برساند

 از قبل.  نداد راه دلش به تردید.  بدهد او به خوبی درِس  میتوانست.  شود او

 تعلل قبل برخالفِ  شیدا.  بود داده را جوابش شود مانعش ترس و ضعف آنکه

 جمشید گوِش  به پریا ضرر به چه یا نفع به چه را جوابشان باالخره اما میکرد

 .  رساندند خان

 نشینی عقب ربیشت پریا میشدند تر نزدیک خواستگاری روزِ  به چه هر اما

 قرارِ .  کند کاری نمیتوانست اما میفهمید را روزش و حال شیدا.  میکرد

 به بشود که نبود چیزی این و بودند گذاشته پریا ی خانواده با را خواستگاری

 بیرون ها عرفانی خانوادگیِ  رسمِ  و اسم بهتِ  از هنوز مادرش و پدر.  زد هم

 رفته فرو خود در انقدر.  نداشتند هم را پریا از پرسیدن جرات.  بودند نیامده

 و بکشد هم بعد جلساتِ  به خواستگاری مراسمِ  داشتند شک اصال که بود

 .  بگیرد سر وصلتی

 دلِ !  باشد جنگ و دعوا با شروعش که بدهد زندگی به تن نمیتوانست پریا

 صبحِ  آن خاطراتِ  هم هنوز.  بود نزده تهمت کم ، نداشت آیین از هم  خوشی

 !  بود پررنگ ذهنش در کذایی

 بیشتر خبر چه هر.  بود گفته عجیب خواستگاریِ  این از فامیل تمامِ  به مادرش

 اما بود زده هیجان دخترش برای خانم سیمین.  میشد تر دفاع بی پریا میپیچید



.  ندهد راه خواستگاری مجلس به را کسی خودشان جز به که داد قول او به

 علتِ  هم هنوز ، کردند پریا تنِ  را لباسها رینبهت رسید که خواستگاری روزِ 

 چیزی اگر میکردند فکر.  نمیزد حرفی کسی اما بود مجهول خواستگاری این

 فامیل هم خوابشان به!  میشوند بیدار خوش خوابِ  از و میشکند طلسم بپرسند

 ی خانواده آمدنِ  تا هایشان خوشی تمامِ .  دیدند نمی را ها عرفانی با شدن

 این به راضی پریا اینکه با.  شدند دلخور داماد نیامدنِ  با.  داشت وامد عرفانی

 خان جمشید.  باشد آیین حضورِ  بدونِ  اتفاقات این تمامِ  میشد کاش ، بود نیامدن

 .  نمیرسید نظر به منطقی سیمین و علی سوی از اما کرد توجیه را آیین نیامدنِ 

 فکر برای بیشتر فرصتِ  یعنی یینآ نبودِ .  کشید راحتی نفِس  پریا طرفی از اما

 !  میخواهد چه نمیدانست هم خودش.  کردن

 : کشید وسط را اش خانواده و آیین بحثِ  و نیاورد طاقت نهایت در سیمین

  ؟ میشناسی رو پسره این تو -

 : شد مات مادرش صورتِ  به زده وحشت نگاهش پریا

 !؟ چطور. . . چ -

 دیدن تورو چجوری. . .  فامیلیم نه ، هستیم ای محله هم نه ، عجیبه مادر آخه -

  ؟

 : کرد باز گفتن دروغ به دهان پریا

 .  آوردم در شرکتش از سر!  کار دنبالِ  بودم رفته -

  ؟ نگفتی ما به که بودی رفته ِکی -

 .  بزنم حرفی نشدم استخدام تا نمیخواستم.  رفتم شیدا با روز یه -

 : کشید هم در ابرو خانم سیمین

 ؟  شدیم غریبه ؟ داری نگو رازِ  حاال تا ِکی از -



 دورِ  را دستش بهانه این به.  مادرش گرفتنِ  آغوش در برای میزد پر دلش پریا

 : کرد حلقه هایش شانه

 .  بشین سورپرایز خواستم فقط.  برم قربونت نه -

 میای و میری کجا بدونم باید.  مادرم منم اما بگردی کار دنبالِ  که خوبه خیلی -

 .  نه یا هست مطمئن جاش اصال. 

.  کرد فراموش را آیین بحثِ  کل به که بودند کرده باز سر هایش نگرانی آنقدر

 .  گذشت نصیحت به ای دقیقه چند

 .  میدم قول.  میگم بهتون رو چی همه بعد به این از -

 .  کرد نرم را خانم سیمین دلِ  پریا قولِ 

  ؟ عرفانی شرکتِ  بودی رفته پس -

 شرمنده را سرش.  گرفت جان پریا چشمِ  جلوی دوباره مهمانی های صحنه

 پریا اما!  کرد تعبیر دخترانه نجابتِ  را حرکت این مادرش ، انداخت پایین

 .  نیفتد گریه به میکرد تالش

 .  کنم امتحان و شانسم گفتم.  میخواستن منشی.  آره -

 .  باشه جور تحصیلیت مدرک با که بگرد کاری یه دنبالِ  -

 : داد ادامه مادرش حرفِ  به توجه بی و فرستاد بیرون را نفسش پریا

 .  کردن پیدا مارو آدرس و شماره اونجا از انگار -

 گرفته خواستگاری به تصمیم پریا دیدن بار یک با نمیکرد باور خانم سیمین

 : کرد زمزمه نگرانی دل با و فرستاد بیرون را نفسش.  نزد حرفی اما!  باشند

 .  بخواد چی خدا ات -

 دروغ مادرش به راحت انقدر بود گرفته یاد ِکی از.  کشید راحتی نفِس  پریا

 ؟ بگوید



 همان.  نبود راضی علی. گذاشت قرار خواستگاری برای دوباره خان جمشید

 جای سیمین های اصرار اما میدانست میاحترا بی را آیین نیامدنِ  بار یک

 امکان لحظه هر.  افتاد پریا جانِ  به دلهره دوباره.  نگذاشت بیشتر مخالفتِ 

 مانع موذی حسی اما.  کند تمام را چیز همه بگوید شیدا به و بکشد پس پا داشت

 ! دهد پایان بازی این به که میشد

.  نشد طوالنی انتظارشان.  ندبود آیین دیدنِ  منتظر همه ، رسید شده تعیین روزِ 

 از اصال پریا.  گذاشتند شان خانه به قدم خسرو همراه به آیین و خان جمشید

 تحقیر را چیز همه چشمهایش با انگار.  نیامد خوشش آیین کردنهای نگاه طرزِ 

 سختگیرانه مادرش و پدر داشت اولش ازدواج از پریا که شکستی با!  میکرد

 گذاشته تمام سنگِ  هم باز خان جمشید.  میکردند گاهن خواستگاری این به تر

 لحظه برای که بود آورده پریا برای قرمز رزهای از بزرگی گلِ  دسته.  بود

 .  بودند کرده آبروداری اش خانواده جلوی حداقل.  بود کرده شاد را دلش ای

 آیین ، میداد جواب خان جمشید و میپرسید سوال آقا علی خواستگاری مدت تمام

.  میکرد نگاه او به تردید با خانم سیمین که جایی تا!  خشم و بود سکوت تماما

 : آمد حرف به علی نهایت در

 اما.  عزیزه اوالد مادری و پدر هر برای البته.  عزیزه خیلی من برای پریا -

 ی بچه از بخوام که نه.  ایه ساده و مهربون دخترِ .  میکنه فرق من برای پریا

 .  میگه بهت رو همین بپرسی فامیل تو کی هر از شما ، مکن تعریف خودم

 مبل روی ، بود کالفه پریا.  بود گرفته را گلویش بغض انگار کرد مکث کمی

 ، بود ازدواجش خوردنِ  هم به از اش خانواده ناراحتیِ  تمامِ !  میداد جان

 . . .  سفیدش ی شناسنامه وسطِ  طالق مهر خوردنِ 

.  نشناختیم رو طرفمون.  بود هم ما تقصیرِ  که.  هخورد شکست بار یه پریا -

 .  میدیم کی دستِ  داریم و دخترمون نفهمیدیم

 : آمد حرف به خان جمشید

 .  آقا علی نباش نگران شما.  هست بهش حواسم.  خودمه دخترِ  مثلِ  پریا -

 : آورد لب روی محو لبخندی علی



 بزرگش قو پرِ  الی و دخترم ولی.  میبینید که همینه ما زندگیِ  باطنِ  و ظاهر -

.  نگفتیم بهش تر نازک گل از.  نداره شنیدن سست و سخت به عادت.  کردم

 .  پشتشم کوه مثلِ  و دخترمه باشم زنده که هم وقتی تا

 سخت برایش اوضاع تحملِ  لحظه هر.  بود کرده حرصی را پریا آیین پوزخندِ 

 : گفت دیگر بارِ  خان جمشید.  میشد تر سخت و

 .  سالمه ی خانواده یه ساختنِ  تالشمونم.  نیستیم نشونی و نام بی ی خانواده ما -

 جنگِ  به توجه بی خان جمشید!  بزند پوزخند آیین به که بود پریا نوبتِ  حاال

 : داد ادامه آیین و پریا روانیِ 

 .  هستین اصیلی و آبرودار ی خانواده شناختیم که جایی تا هم رو شما -

 .  دارین لطف -

 دخترِ  میشه پریا بگیره سر وصلت این بدین اجازه اگه.  گفتم رو حقیقت -

 .  خودمون

.  بود او به حواسش مدت تمام خسرو.  بود کرده مشت را دستهایش آیین

 اجازه بود ساکت که خانم سیمین.  بریزد هم به را چیز همه دفعه یک میترسید

 رسید پایان به خواستگاری مراسمِ  حرف این با.  کند فکر بیشتر پریا تا خواست

 را کتش و کرد ُشل را کراواتش گره آیین شدند ماشین سوارِ  اینکه محِض  به. 

 حرفی و میکرد نگاه آیین عصبیِ  رفتارهای به خان جمشید.  کشید بیرون تن از

 از.  بود گرفته نظر در را سختی مجازاتِ  اش دردانه ی نوه برای.  نمیزد

 که جایی تا را خانه اخبارِ  تمامِ  همایون.  ودب خبر با خوبی به احوالش

 ها مهمانی این از که بود وقت خیلی.  میرساند خان جمشید گوِش  به میتوانست

 راه به سر را آیین نمیتوانست شهرزاد اگر.  بود دلزده آیین باریِ  و بند بی و

 .  میتوانست پریا حتما کند

 حالِ  آیین که بود گفته.  کند منصرف را خان جمشید بود کرده سعی خسرو

 و کالفه مدت تمام و شده بیشتر هایش خوابی بی که بود گفته.  ندارد خوشی

 از را خان جمشید که نبود چیزی اینها اما میچرخد عمارت در سردرگم

 ثمر به برای ، بود کرده شروع که بود کاری.  بیندازد بازی این صرافتِ 



 سامان و سر را آیین ی شده باهت زندگیِ  باید خودش.  میکرد تالش نشستنش

 .  میداد

 .  خونشون برسون رو خان جمشید اول شهاب -

 را سرش خان جمشید.  بود گرفته نشانه را راننده تحکم پُر که بود آیین صدای

 : گرداند اش نوه سمتِ  به

  ؟ بود چی نظرت -

 : زد دار صدا پوزخندی آیین

 .  بشه تموم چی همه زودتر میخوام فقط ؟ مهمه ؟ نظرم -

 .  خونگرمن هم خیلی.  مهربون و ساده.  هستن خوبی ی خانواده -

 .  چجورین نداره ربطی من به -

 .  بشیم فامیل باهاشون قراره -

 ی خدمه ی اندازه حتی رو دختره این من.  گرفتین جدی رو چی همه زیادی -

 .  نمیبینم خونمم

 : شد گره هم در خان جمشید ابروهای

 .  بشی پشیمون بعدا که ننک کاری -

 فکرتون بدونِ  تصمیمِ  این با.  شمایین بشه پشیمون وسط این که کسی کنم فکر -

. 

 .  هست چی همه به حواسم من -

 خواستگاری بیام اگه گفتین.  باشه هم دادین که قولی به حواستون پس!  خوبه -

 .  میکنین نامم به رو اموال نصف

 : زد قهقهه خان جمشید



 جیگرِ  به خون پوزخندات با و کردی مراعات مدت تمامِ  همین رایب پس -

  ؟ نکردی دختره

 . خان جمشید نیارین بهانه -

.  داد کنار ی پنجره به را نگاهش و گرفت باال را سرش غرور پُر خان جمشید

 : داد جواب حال همان در

 .   میکنم نامت به رو اموال سوم دو شدی دار بچه وقت هر -

  ؟ میدید بازیم دارید -

 پسر داره تاوان شبه یه زندگیای این.  میدم نشون بهت رو کارت عواقب دارم -

 !  شد ختم خوبی جای به آوردی شانس.  جون

 و ساده ی خانه.  نمیدید آیین که میدید چیزی دختر این در ؟ میگفت را پریا

 خودش چشمهای با.  بود انگیز نفرت میزد دخترش نجابتِ  از دم که پدری

 مطمئنا نمیرفت سمتش به آیین اگر.  بود دیده کیوان دستِ  در دست را دخترک

 !  میکرد صبح کیوان با را شب

 هم آیین.  میدانست محق را خودش خان جمشید.  نداشت گفتن برای حرفی

 هایش کردن تالفی و میکرد سکوت.  دآم نمی بر دستش از سکوت جز کاری

 !  دیگر وقتی برای میگذاشت را

********* 

 

 جا هر.  نبود گشتن برای چیزی البته.  بود کرده شروع را تحقیق آقا علی

 حرفی خوبی جز کسی.  میکرد اش زده شگفت ها عرفانی رسمِ  و اسم میرفت

 را مثبت جوابِ  پریا دکر اعالم خانواده به را نتیجه که اول شبِ  همان.  نمیزد

 ته اینکه با.  بود شده متعجب خانم سیمین که فکر بدونِ  و سریع انقدر.  داد

 و ناراحت پریای فکرِ  بدونِ  تصمیمِ  این اما بود راضی وصلت این به دلش

 پرسید نهایت در علی.  بود عجیب برایش نداشت خوراک و خواب که مغمومی

: 



 نکرده خدای میگم اما.  هستن خوبی آدمای هک درسته.  کن فکر یکم جان بابا -

 وصلت این به راضی مردم بستِ  و چفت بی دهنِ  خاطرِ  به که نباشه جوری یه

 .  میره یادشون چی همه بعد مدت یه.  هواست بادِ  حرف.  باشی شده

 های بدبختی یادِ  به دوباره اما کند گوش پدرش حرفِ  به که میکرد دل دل پریا

 راهی کذایی شبِ  آن دیگر طرفِ  از و شروین با عقد ثراتِ ا.  افتاد می خودش

 : آورد لب روی مصنوعی لبخندی.  گذاشت نمی باقی برایش

 .  اومده خوشم پسره این از من -

 سیمین!  میکرد فرار اسمش از گونه وسواس!  بود نگفته هم را اسمش حتی

 : گفت بار این خانم

 نباشه خبر بی خدا از اون کارای یِ تالف خاطرِ  به جوابت وقت یه جان مامان -

 . . .  لجبازی سرِ  از نخوای میگم یعنی ؟

 : کرد قطع را مادرش حرفِ  پریا

 . میکنم ازدواج.  گرفتم رو خودم تصمیمِ  من جان مامان -

 : پرید جا از خنده با پریسا 

 ظاهرش یعنی.  بود مقبولی جوونِ  که من نظرِ  به.  باشه مبارک.  سالمتی به -

 !  برادری جای داشت ام چشمایی چه.  بود نقص بی که

 دندان به لب و کرد اخم سیمین.  رفت تلویزیون سمتِ  به گویان استغفرهللا علی

 : گزید

  ؟ پریده ور میزنی چیه حرفا این بابات جلو -

 دلِ  بگو ، دیگه بگو ؟ پریا میگم دروغ.  کردم تعریف یکم که نگفتم چیزی -

 .  تهرف چشما همین با توام

 ِکش لبخند ی نشانه به کمی لبهایش.  بود غوغایی دلش در پریا اما خندید پریسا

 .  پریسا خاطرِ  به فقط ، آمد



 .  بیرون نپره دهنت از دیگه جای حرفا این باشه حواست -

 روی مصنوعیِ  لبخندِ .  انداخت اتاق داخلِ  را خودش و شد بلند جا از پریا

 میکشید تیر قلبش.  گذاشت سینه ی قفسه روی را دستش و زد پس را صورتش

 قصدِ  به هم آن اش خانواده از جدایی فکرِ  از.  نداشت تعریفی روزش و حال. 

 از.  بود کرده رخنه جانش به ترس ، بود کابوس برایش که عمارتی به رفتن

 ! میرفت دیوانگی تا زناشویی ی رابطه برقراری و آیین همیشگیِ  دیدنِ  فکرِ 

 ها صارمی ی خانه عازمِ  دیگر بارِ  برای.  رسید خان جمشید به پریا جواب

 راه خواب در پریا که انگار.  میگذشت باد و برق سرعتِ  به چیز همه.  شدند

 مبهوت و مات آیین که سریع انقدر.  گذاشتند را مدارهایشان و قرار.  میرفت

 اگر.  باشد شده عملی خان جمشید تصمیمِ  واقعا که نمیکرد باور.  بود مانده

 در آیین اما بود بازنده مطمئنا نداشت خان جمشید مثلِ  ای پشتوانه دخترک

 سختی شکستِ .  بود زبانزد نفوذش و قدرت که بود گرفته قرار مردی مقابلِ 

 زندگی بالی مطمئنا دختر این.  نشست آیین دلِ  به و شد کینه تمامش که بود

 .  بود اش

 آقا علی و میکرد اصرار خان یدجمش.  بود گرفته باال مهریه سرِ  صحبت

 ها کشمکش از خسته پریا.  آورد نمی میان به دخترش خوشبختیِ  جز به حرفی

 : کرد باز لب ها مراسم این در بار اولین برای تعارفات و

  ؟ بگم چیزی من میشه -

 : دوخت پریا به را نگاهش خان جمشید

 .  جان دختر بگو -

  ؟ بگم یتونمم.  کردم انتخاب رو ام مهریه من -

 کند ساکت را پریا اشارات و ایما با میکرد سعی و گرفت دندان به لب سیمین

 ریِش  به دستی و آورد لب روی محو لبخندی خان جمشید.  بود فایده بی اما

 : کشید بلندش و سفید

 .  بگو -



 به که زنایی.  من ی مهریه میشه دیده آسیب زنِ  تا 10 درمانِ  ی هزینه -

 . شده ضتعر وجودشون

 کسی.  بودند مانده ساکت همه.  بود شده دوخته آیین صورتِ  به کینه پر نگاهش

 در بود، نشده قضیه این طرحِ  متوجه خان جمشید البته و آیین ، خسرو جز به

 : غرید لبی زیرِ  خانم سیمین نهایت

  ؟ خوبه حالت ؟ میزنی چیه حرفا این -

 بهتِ  از خان جمشید.  نشود زیرسرا اشکهایش که میکرد کنترل را خودش پریا

 .  انداخت عصبانی آیینِ  به نگاهی و آمد بیرون پیشنهاد این

 باشه اونا شدنِ  خوب من ی مهریه میخواد دلم.  دست این از افرادی نیستن کم -

. 

 خسرو که داشت شدن بلند قصدِ  آیین.  دوخت فرش به را نگاهش خان جمشید

 را پریا های طعنه نمیتوانست.  شد مانعش و گذاشت او بازوی روی را دستش

 حرفِ  بهتِ  از بقیه از زودتر.  بزند حرفی نگذاشت خان جمشید.  بیاورد طاقت

 : آمد بیرون پریا

 دمخو طرفِ  از منم.  قبول میخوای اینطور تو اگه.  جان پریا خوبیه پیشنهادِ  -

 .  میکنم اسمش به رو خونه یه

.  گرفت را پریا و آیین نگاهِ  ردِ  پریسا اما آمدن بیرون بهت از علی و سیمین

 !  میکرد احساس را دعوا و جنگ بوی

 .  نیست خونه به نیازی -

 : زد بند نیم لبخندی خان جمشید.  بود سیمین صدای

 .  هدار رو خونه لیاقتِ  خواهه خیر انقدر دخترمون وقتی -

 بود که روشی هر به اما بود مجهول اش خانواده برای پریا حرفهای هم هنوز

 به را خون آزمایش روزِ  تعیینِ  خان جمشید نهایت در.  کرد پیدا پایان مراسم

 .  کرد واگذار پریا و آیین



 : گرفت نشانه را پریا سیمین سوالِ  پر نگاهِ  رفتنشان با

.  میگفتی آیین به بعدا و این.  لوشونج بود زشت ؟ گفتی چیزی همچین چرا -

 .  میکرد کمکت خوبه که مالیش وضع ماشاهللا

 استقبال که دیدید.  گفتم رو جامعه مشکالتِ  از یکی.  نزدم زشتی حرفِ  -

 .  کردن

 .  اومد نمی خوشحال نظر به پسره.  واال نمیدونم -

"  جهنم به"  دلش رد پریا.  میکرد اشاره آیین به سیمین که بود بار اولین برای

 . شد اتاقش راهی و گفت

******* 

.  کنند اقدام آزمایش برای زودتر تا بود گذاشته فشار تحتِ  را آیین خان جمشید

 بکوب و بزن!  نیست عروسی از خبری بودکه کرده شرط آیین هم طرفی از

 !  میبردند اسیری به دختر انگار.  بود منتفی ولمعم های

 شانه خان جمشید های خواسته از!  باشد شده جدی چیز همه که نمیکرد باور

 آن از بیشتر اش دلخوری.  نمیداد را زنگهایش جوابِ  تقریبا و میکرد خالی

 !  شود سابق ی نوه همان دوباره و ببخشد را او بتواند که بود چیزی

.  ترساند می را کارکنانش تمامِ  پرخاشگری با و نبود کارش به هم حواسش

 َشک حدودی تا حتی.  نداشت اعتماد دخترک به.  میرفت جا هزار افکارش

 هم به را نقصش بی زندگیِ  تا باشد شده اجیر ها سلطانی طرفِ  از که داشت

 !  بریزد

 : کشید فریاد اش بیچاره منشیِ  سرِ 

  ؟ گرفتین کوررنگی همتون ؟ بژه کتونِ  این.  بژ کتونِ  گفتم من -

 .  عرفانی آقای -

 .  کردم جمع خودم دورِ  خاصیت بی مشت یه.  بیرون گمشو -



 به توجه بی آیین.  رفت بیرون اتاق از و زد حلقه منشی چشمهای در اشک

 پایین به و گذاشت پنجره روی را ساعدش.  رفت اتاقش قدیِ  های پنجره سمتِ 

 لحظه هر.  بود شده جهنم به تبدیل شب یک ی اندازه به اش زندگی.  شد خیره

 سرِ  به بالیی که رسید ذهنش به حتی.  بزند چیز همه زیرِ  که میزد سرش به

 .  میگرفت را خودش جلوی هم باز اما ، بیاورد پریا

 : گذاشت اتاق به قدم خسرو

  ؟ خوبی -

 !  نداشت دیوانگی تا راهی ، بود رفته جنون مرزِ  تا.  نبود خوب

 خور مفت مشت یه!  بژه میگه آورده کرم کتونِ  من برای احمق ی دختره -

 .  گرفتن رو دورم

 حرف به دوباره.  است بهانه دنبالِ  روزها این آیین که میدانست خوب خسرو

 : آمد

 .  بیارن برات رو درست های نمونه میگم میزنم زنگ ؟ نمیشینی چرا -

 به!  را کارمندها با زدن کله و سر نه و داشت کار ی حوصله نه بود کالفه

 .  برداشت را کتش و رفت صندلی سمتِ 

 .  خونه میرم -

 : گرفت قرار مقابلش خسرو

 .  خان جمشید ی خونه بریم باید -

  ؟ دیده برام خوابی چه باز -

 .  داره کارت گفت -

 دستش روی حوصله بی را کت.  فرستاد بیرون کالفه را اش خسته نفِس  آیین

 میداد فشار چشمهایش به را دستمال اش منشی.  رفت بیرون اتاق از و ختاندا

 : گفت قصاوت با آیین.  بگیرد را اشکهایش تا



 .  کن کنسل رو قرارام ی همه بزن زنگ نمیکنی خرابکاری اگه -

 کرد زمزمه خسرو.  برداشت را تلفن سریع و داد تکان سر زده وحشت منشی

: 

 !  داشت گناه -

 !  میشن سوارت بدی رو جماعت دکارمن به -

 اش راننده.  رفتند پارکینگ سمتِ  به خسرو با همراه و زد را آسانسور ی دکمه

 سوار دیگر طرفِ  از هم خسرو و داد لم عقب.  کرد باز برایش را ماشین درِ 

 : گرفت قرار کنارش و شد

 .  کردم تحقیق حسابی دختره این موردِ  در -

 : کرد اشاره خسرو.  دوخت خسرو به واسح بی و گنگ را نگاهش آیین

 .  صارمی پریا -

 میتوانست بود نشده دیر هنوزم.  داد تکان را سرش.  کشید هم در ابرو آیین

 !  را قدرتش هم و داشت را آدمش هم!  کند سره یک را دخترک کارِ 

 حاال تا اما میکرده چیکار عمارت تو شب اون نمیدونم.  نیست بدی آدمِ  واقعا -

 .  داشته شکست یه گفت که باباشم.  برنداشته هم کج قدمِ  یه

 همچین با که بود رسیده جایی به کارش.  داد فشار دست با را چشمهایش آیین

! ؟ میخواست چه جانش از خان جمشید!  کند ازدواج رسمی و اسم بی دخترِ 

 ی ادامه به توجه بی اما بود گرفته درد عصبی فشارِ  از هایش دندان و فک

 .  سپرد گوش خسرو رفهایح

 پسره  ، کرده خواستگاری ازش که بوده دانشگاهیاش هم از یکی طرف -

 عقد.  نیاورانه سمتِ  خونشون.  داره بهتری وضع اش خانواده و پریا به نسبت

.  نمیکشن ازدواج به انگار اما میمونن نامزد سالی چند تقریبا و میکنن هم

 پسره ردِ  که جوری.  شدن جدا هم از که شهمی ماهی 4 نکنم اشتباه اگه تقریبا



 همین رابطشون خوردنِ  هم به دلیلِ  شاید.  میپره دیگه یکی با انگار گرفتم رو

 .  بوده پسره خیانتِ 

 : کرد مشت را دستش آیین

 بهش حاضرم.  بگیره رو دختره این بیاد نمیشه راضی پسره ببین!  لعنتی -

 !  بدم پول

 به هم آسمان.  است اسیر فعال که میدانست وبخ آیین ، نداد جوابی خسرو

 چیزی دردسر جز برایش که ازدواجی این و ماند می او هم باز آمد می زمین

 بگذارد دخترک جلوی را کذایی ی نامه توافق آن رفت نمی یادش کاش!  ندارد

 آنقدر زندگیشان وضع و سر حتی.  بود انداخته تله به دستی دستی را خودش! 

 به اگر.  بگذارد خرابه خانه آن به قدم دیگر بارِ  نمیکرد رغبت که بود افتضاح

 !  میرسید خانه حسابِ  به کلنگ چند با بود او

 را اش زندگی و پریا موردِ  در صحبت به رغبتی دیگر کرد سکوت آیین

 کشمکش این.  بود کرده درگیر را فکرش و زندگی کافی ی اندازه به.  نداشت

 ! بود پرداخته آن به اندازه از بیش.  بود کشیده طول ماهی 1

.  شد پیاده و انداخت ماشین داخلِ  را کتش.   رسیدند خان جمشید ی خانه جلوی

 اش همیشگی لبخندِ  با نسا گل.  گذاشت خانه به قدم هوا سرمای به توجه بی

 : آمد جلو

 .  داخل بفرمایید.  آقا اومدین خوش -

 انتظارش خوبی حرفهای میدانست خودش.  برمیداشت سنگین را قدمهایش آیین

 میریخت برایش جدید ای نقشه یا میکرد سرزنشش یا خان جمشید.  نمیکشد را

 !  بزند دم نمیتوانست بود گردنش به تقصیرها تمامِ  فعال. 

 ؟ اومدی -

 قدِ  به نگاهی و برداشت چشمهایش روی از را اش مطالعه عینکِ  خان جمشید

 ، باشد مرد که بیاوردش بار جوری بود کرده سعی.  انداخت اش نوه رعنای

 این.  میدید آیین برای خوبی امتحانِ  را اتفاقات این!  باشد عمل اهلِ  ، باشد قوی



 و مال همه این طرفی از.  نمیپسندید را بود گرفته پیش در که زندگی روِش 

 یا دیر و بود شده اش زندگی سوم ی دهه وارد آیین.  میخواست ارثو اموال

 همیشه که کند عمر آنقدر نبود قرار خان جمشید.  بود وارث آوردنِ  وقتِ  زود

 و بیاید خود به کمی اش نوه که بود شده وقتش.  دهد نظم آیین زندگی به بتواند

 تمامِ  با پریا لِ مث دختری که بهتر چه.  بگیرد اش زندگی برای درست تصمیمی

 آرام را اش نوه میتوانست کمی شاید.  بگذارد آیین زندگیِ  به قدم اش سادگی

 مسخره ی نامه تعهد آن نشدنِ  امضا.  بدهد اش زندگی به درستی جهتِ  و کند

 آیین برای دخترها تمامِ  با پریا شاید که بود کرده امیدوار حدودی تا را او هم

 .  میگرفت نیک فالِ  به را یفراموش این.  باشد داشته فرق

  ؟ داشتین کارم -

 .  بشین -

 : کرد قالب سینه روی را دستهایش ایستاده همانطور

 .   میشنوم -

 !  بشین گفتم -

 خوش جا خان جمشید مقابلِ  مبلی روی رمغ بی.  نکرد مقاومت آیین بار این

 از پسرک.  خندید دل در خان جمشید.  کرد نگاه را جمشید خیره خیره و کرد

 !  بود سرتق اش بچگی

 ؟ گذاشتین آزمایشگاه قرارِ  ؟ زدی حرف پریا با -

 ! ببینمش نمیخوام.  بزنم حرف نمیخوامم!  نه -

 : خورد گره خان جمشید ابروهای

  ؟ چی آخرش -

 : کشید جلو مبل روی را خودش آیین

  ؟ کنین تمومش میشه.  گرفتم رو درسم ؟ کردنه تنبیه نیتتون -



 : داد تکیه خان جمشید

 کنم منعت چیزی از یا ؟ بدم درس بهت بخوام زندگیت تو شده حاال تا ؟ تنبیه -

  ؟

 : داد ادامه ، نشنید انگار آیین

 .  بدین وقت بهم آینده سالِ  تا.  میکنم فکر ازدواج روی اما نمیخوام و شهرزاد -

 !  آیین -

 بود ریخته پیشانی ویر که را نافرمانش موهای دست با.  کرد گره ابرو آیین

 : زد باال

 هم که کسی با حداقل.  اینجوری نه اما میکنم ازدواج ؟ نمیخواین همینو مگه -

 .  باشه خودم ی اندازه و سطح

 : رفت باال خان جمشید ابروهای

  ؟ پسر کجاست تو سطح -

 : زد مبل به تکیه مغرورانه آیین

  ؟ باالتر این از سطح.  ام عرفانی یه -

 : خندید خان جمشید

 و باشی مرد که اینه مهم.  مهمه ات ریشه.  نیست اسم به که بودن عرفانی -

 !  وایسی کارت پای مرد مثلِ 

 کاری هیچ من ؟ بود راضی که بفهمونم بهتون چجوری.  بود راضی خودش -

 .  کشیده نقشه ، دوخته کیسه دختره این.  ندادم انجام کسی رضایتِ  خالفِ 

  ؟ شهبانی و باعث کی -

  ؟ ببرید سوال زیرِ  منو میخواید -



 گیر حاال تا اگه.  بوده اشتباه کردی کاری هر مدت همه این بگم میخوام -

 بارم یه.  بوده شانست خاطرِ  به بردی در به سالم جونِ  مهلکه از و نیفتادی

 .  میشی گرفتار و نمیده جواب شانس

 عقب نمیخواست اما میدید ار اش نوه کالفگی خان جمشید.  شد بلند جا از آیین

 . بکشد

 کارِ  میدونم من.  کنین باور.  سلطانیه ی شده اجیر دختره این ؟ چیه شانس -

 .  پسرشه و مرتیکه اون

 .  اونجاست هست ماهی یک.  دوبی رفته سلطانی -

 : کشید صورتش به دستی

  ؟ خان جمشید میگیرید کی از رو دقیق اطالعات همه این -

 همیشه مثلِ .  بود زده مبل به تکیه جدی خان جمشید.  بود تمسخر از پر لحنش

 : آمد حرف به صالبت پر

 .  داد خبر مهین -

 : شد دیوانه آیین اسم این شنیدنِ  با

 .  میزنین حرف باهاش هنوزم نمیشه باورم -

 !  آیین -

 شما اما بکنم بابا و شما برای کاری هر حاضرم من.  بشنوم یخوامنم هیچی -

 !  من به برسه چه نیست مهم برات پسرتم حتی

 !  میزنی الکی حرفِ  داری که میدونی خودتم -

 هم به داره زندگیم.  میکنم َشک دارم کم کم میکنین دارین که کارایی با اتفاقا -

 بزرگ پدر رسمِ  اینه.  میکنین شاتما و گذاشتین دست رو دست فقط و میریزه

  ؟ کردن بزرگ رو پسرت یادگارِ  اینه ؟ بودن

 .  بدم سامون و سر بهش میخوام!  پسر هست ریخته هم به زندگیت -



 این اگه ؟ اینجوری ؟ چیکارست میدونین نه و کیه میدونین نه که دختری با -

 گرفتیم یاد.  نخانی جمشید شما.  نمیارم نه همیشه مثلِ  میخواین که چیزیه

 !  خان جمشید چشم بارم این.  چشم بگیم همیشه

 صدای.  زد بیرون سالن از و کرد گرد عقب.  بود گرفته خان جمشید از دلش

 دیدنش محِض  به خسرو.  میزد نشنیدن به را خودش و میشنید را خان جمشید

 :  داد دستور پرخاشگر و شد ماشین سوارِ .  افتاد راه دنبالش

 !  ارتعم برو -

 قلبش روی عمارت بزرگیِ .  راند عمارت سمتِ  به کن گوش حرف راننده

 این به که زمانی.  بود زیادی آدم نفر یک برای خانه این.  میکرد سنگینی

 خانه این سکوتِ  از.  بود شده شروع هم  هایش مهمانی ، بود برده پِی حقیقت

 جمشید.  اشدب صدا و سر پر و شلوغ همیشه میخواست دلش.  داشت وحشت

 میخواست دلش.  بود زده سرباز آیین اما کنند زندگی هم با که بود خواسته خان

 را عمارت این خشتِ  به خشت.  دارد نگه زنده عمارت این در را پدرش یادِ 

 از عرفانی کوروش که بود چیزی دقیقا ساختمان این تمامِ .  بود ساخته پدرش

 ای خانواده برای عشق با را خانه این قدمِ  به قدم تمامِ .  بود خواسته دل ته

 میکرد را فکرش روزی که بود چیزی از تر متالشی روزها این که بود ساخته

  . 

 دنبالِ  خسرو.  شدند پیاده اصلی ورودی نزدیکِ  و شدند رد نگهبانی جلوی از

 آیین به زمان هم.  بودند ایستاده در مقابلِ  شیرین و حمیده.  افتاد راه به آیین

 همایون ، رفت باال ها پله از.  بود سر حرکتِ  فقط جوابشان و کردند سالم

 : کرد خم سر مودبانه.  میکشید را انتظارش ها پله باالی

 .  آقا سالم -

 اتاقش به آیین.  افتادند راه دنبالش همایون و خسرو.  داد تکان سر دوباره آیین

 : اومد حرف به حرص پر و بلند.  رسید

 .  بگیر رو خترهد این ی شماره -



 حرف بدونِ  آیین.  گرفت آیین سمتِ  به تری راحت لباسهای و آمد جلو همایون

 : کشید بیرون تن از را پیراهنش

 ! بیارم در روزگارش از دماری یه!  الکیه کرده خیال -

 پریا به مستقیم دسترسیِ  و شیدا زدنِ  پس الخرهبا خواستگاری این فتوحات از

 : آمد حرف به مکث ثانیه چند با و گرفت ای شماره خسرو!  بود

 . . .  عرفانی آقای ، صارمی خانوم سالم -

 : قاپید خسرو دستِ  از را موبایل نکرد صبر آیین

 !  الو -

 : نشست گوشش به پریا صدای

 .  سالم -

 !  داشت را دختر سرِ  کندنِ  توانایی کامال و بود هم در ابروهایش.  نکرد سالم

 !  میگم چی ببین کن باز رو گوشات خوب -

 .  بود آرام آیین خالفِ  بر پریا صدای

 .  بفرمایید -

 نه و میگیریم عروسی نه.  خالص و میکنیم عقد.  بشه علنی چیزی نمیخوام -

.  نیست بازیا مسخره این و فیلم و عکس از هم خبری.  میپوشی عروس لباس

 میخوام نه!  نیومدی اومدی بیرون اونجا از داری اتاق یه میای که هم اینجا

  ؟ فهمیدی کنم احساس رو وجودت حتی نه ، بشنوم رو صدات نه ، ببینمت

 : غرید دیگر بارِ  آیین.  بود کرده سکوت پریا

  ؟ نه یا فهمیدی -

 : داد جواب مکث با پریا

  ؟ همین -



 از چیزی ، باش نداشته وجود بود گفته او به ؟ بود چیزی کم.  خورد جا آیین

 : کند سکوت که رسید آیین به نوبت بار این ؟ بیشتر این

 .  بشه تکرار کذایی شبِ  اون از هیچی نمیخواد دلم -

 کمی ، نمیکرد کم کالمش ترِس  از چیزی این اما بود آورده پایین را صدایش

 .   میکرد احساس را آن خوبی به آیین ، دبو شده حرفهایش چاشنیِ  ناراحتی هم

 .  بخوای تو اگه حتی!  نمیشه باش مطمئن -

 : داد جواب سریع پریا

 .  نمیخوام وقت هیچ!  نمیخوام -

 تنها.  دنبالت میفرستم ماشین یه فردا.  شدم خسته بازی گربه و موش این از -

 میدیم رو کوفتی خونِ  آزمایش اول.  بیاره باید که جایی میارتت میشی سوارش

 !  بگیرا تیشه ، بده اره و بازی مسخره این میشه تموم.  عقد بعدشم و

 .  میام شیدا با -

 ! سمج وکیلِ  جوجه اون بدونِ  ، خودت فقط!  تنها میگم نشنیدی -

 ! چشم بگم بگید چی هر نیست قرار.  باشه باید ، وکیلمه -

 کاری.  نمیخوره دردم به ات جنازه ، چشم بگی میگیری یاد کم کم حاال -

 .  میرسم وکیلتونم خانوم خدمت به بعد.  ندارم باهات

 . کنید خواهی عذر بود کافی -

 : زد پوزخند آیین

 !  چیکارست دخترشون گل که بگم خانوادت به نذار ؟ تو از ؟ عذرخواهی -

 مردِ  این به اش نداشته احساِس .  شکست قلبش در چیزی.  کرد سکوت پریا

 جوابِ  وقتش به.  بود سکوت وقتِ  فعال!  گرفت نفرت سیاهِ  نگِ ر مغرور

.  نشنید صدایی آیین!  میکرد زندگی روز آن امیدِ  به.  میگرفت را حرفهایش

 :  کرد خالی را حرصش قبل از بیشتر



  ؟ گفتم رو حقیقت ؟ شدی ساکت چرا -

  ؟ باشم منتظر چند ساعت -

 نبود چلفتی پا و دست میکرد کرف که آنقدرها.  بود کرده عوض را بحث جهت

 !  نداشت شناختی هیچ او از آیین بود کرده قایم شیدا پشتِ  را خودش بس از! 

 9  ساعت -

 . باشه -

 !  اومدی خوش جهنم به -

 حالتِ  در.  ماند موبایل ی صفحه به نگاهش واج و هاج پریا و شد قطع تماس

 درد که سری!  باشد هم یعصبان اینکه به برسد چه میترسید آیین از هم عادی

 و گیج انگار ؟ بدهد اسیری این به تن باید چرا ؟ ببندد دستمال چرا نمیکرد

 می خودش سرِ  به بالیی چه تصمیم این با و میکند چه نمیفهمید.  بود شده منگ

 . آورد

 شده حاضر وقت اول صبح.  نداد خبر شیدا به بود خواسته آیین که همانطور

 : کشید هم در چهره وضعش و سر نِ دید با پریسا ، بود

 .  کن آرایش یکم.  شدی ماست مثلِ  ؟ ایه قیافه و ریخت چه این -

 : داد جواب حوصله بی پریا

 .  ندارم حوصله -

 .  میکنم درست برات و چی همه االن بذار -

 نیم نهایت در.  نداشت جنجال و بحث ی حوصله پریا.  رفت کمد سمتِ  به

 به خوشتیپ او تا بود کرده را اش سعی تمامِ  پریسا ، بود حاضر بعد ساعت

 از چیزی خواهرش نداشت دوست و بود دیده را آیین ظاهرِ  و تیپ.  بیاید نظر

 میرسید نظر به خوشتیپ باید.  انداخت آینه به نگاهی پریا.  باشد داشته کم او

 که مردی برای!  بود آدمها ظاهرِ  ی اندازه و حدِ  در تفکراتش که مردی برای

 . . .   بود نبرده انسانیت از بویی اصال



 بود داده را قولش که ماشینی بعد دقیقه چند.  میجوشید سرکه و سیر مثلِ  دلش

 با.  کرد باز برایش را عقب درِ  و شد پیاده راننده.  کرد ترمز پایش مقابلِ 

 کرد تعجب بود موبایل در سرش که آیین دیدنِ  با.  نشست و کرد تشکر خجالت

 .  ببیند را او نداشت انتظار!   میفرستد ماشین بود فتهگ. 

 .  سالم -

 را دخترک تا کرد را تالشش تمامِ .  کرد نوازش را آیین گوِش  آرامش صدای

 : داد دستور اش راننده به رو!  نشنیده را سالمش و بگیرد ندیده

 .  آزمایشگاه برو -

 . آقا چشم -

 با ماندن تنها از حتی خورده سر و مغموم ، بود بیرون به پریا نگاهِ  مسیر تمامِ 

 شب آن اتفاقاتِ  به کردن فکر هم هنوز!  داشت واهمه دم و شاخ بی غولِ  این

 به ، اش خانواده خاطرِ  به ، نمیزد دَم و میخورد غصه.  میلرزاند را تنش

 . نمیزد حرفی و میخورد را خودش درون از.  میکرد سکوت آبرویشان خاطرِ 

 .  آقا رسیدیم -

 اسمِ  دیدنِ  با هم پریا.  شد پیاده و برد فرو ُکت جیبِ  داخلِ  را موبایلش آیین

 حفظ آیین با را اش فاصله میکرد سعی.  داد تکان لرزانش پاهای به آزمایشگاه

 با مگر.  دارد ای خانواده چه نمیدانست اصال.  نمیشناخت را او اصال.  کند

 ندیده میتوانست چطور ؟ داد نظر کسی موردِ  در میشد خواستگاری جلسه چند

 میتوانست ، بود مانده شدنش پشیمان تا کمی فقط ؟ شود همراهش نشناخته و

 ، شود نقطه که آنقدر.  بدود بیرون به شده وارد که دری از و کند گرد عقب

 .  نکند پیدا او زا نشانی و نام کسی که آنقدری

  ؟ کجایی!  ِهی -

 و مات را سرش.  شکست هم در را اش اراده تمامِ  آیین همِ  در ابروهای

 : چرخاند سمتش به مبهوت

 ؟ چی -



 .  بیا دنبالم -

 پریا که میکردند را مراعاتش همه جوری.  بود آزمایشگاه کلِ  صاحبِ  انگار

 پیر از.  میکرد برده را همه ، دبو غریبی چیزِ  پول.  بود مانده دهان به انگشت

  ؟ اش دارایی خاطرِ  به فقط.  کنند تعظیم او به بود مانده کم جوان و

 مقایسه آیین های داشته با را خودش های نداشته تمامِ .  شد بیشتر پریا تنفرِ 

 سریع خیلی کارهایشان.  برداشت قدم او پای پابه و کشید عمیقی نفِس .  میکرد

 بیفتد آزمایشگاه وسطِ  بود مانده کم.  بود بریده را پریا نِ اما ضعف.  رفت پیش

 از یکی.  برداشت قدم اعتنا بی اما دید را اش شده سفید صورتِ  آیین. 

 : آمد حرف به پرستارها

 نکنم فکر.  بخوره بخرین براش چیزی یه.  نیست خوب خانومتون حالِ  آقا -

 .  بره راه بتونه

 حرفِ  تا فشرد هم به را لبهایش.  آمد انشزب روی تا"  جهنم به"  ی کلمه

 اصول و ادا با دختر این از چقدر که بدانند همه نبود قرار ، نزند نامربوطی

 به خودش و داد خرید دستورِ  اش راننده به سریع!  است متنفر معصومش های

 .  برود که داد رضایت باالخره فضول و سمج پرستارِ .  نشست پریا کنارِ  ناچار

 .  شده کهنه اداها این.  بمیره برات که کن تب یکی واسه میگن  -

 .  ندارم توجه جلبِ  برای اصراری من -

 مظلومیتت برای دلتم حتما ؟ میشه باورت خودتم میگی رو چیزا این ؟ جدی -

 .  میسوزه

 گوشش در آیین صدای.  داد تکیه دیوار به را سرش و بست را چشمهایش پریا

 تاثیر بی امر این در بودنش خون کم ، بود شده ستس و جان بی.  میزد زنگ

 یکی.  شد چیده نوشیدنی و کیک نوع چند مقابلش که نکشید دقیقه چند به.  نبود

 آسایشش مخلِ  دوباره آیین صدای.  خورد کمی و کرد باز زحمت به را آنها از

 : شد

 .  محضر تو میگیریم ساده عقدِ  یه اومد که آزمایش جوابِ  -



 ؟ چه بقیه پس ؟ میدوخت و میبرید خودش برای.  چرخید سمتش به اپری نگاهِ 

  ؟ مادرش آرزوهای

 . . .   گفتن خان جمشید -

 : پرید کالمش بینِ  آیین

 کردم تحمل اینجا تا که همینم.  گفته خودش واسه گفته چی هر خان جمشید -

 .  میدم دستور من اینجا.  کنیم چیکار میگیرم تصمیم من!  بود بس

 نگرانِ  دل فقط.  نمیکرد چندانی تفاوتِ  برایش.  شد دوخته هم به پریا ایلبه

 داشتند ذوق ازدواج این برای چقدر ؟ میداد آنها به جوابی چه.  بود اش خانواده

 : کرد اضافه آیین که بود نیامده کنار افکارش با هنوز! 

 ! خودت و خودم فقط.  بشه شلوغ نمیخواد دلم -

 چطور.  بود بسته قتلش به کمر االن از.  بیفتد پَس وحشت از بود مانده کم پریا

 تمامِ  مادرش که وقتی هم آن ؟ میکرد توجیه همه برای را عجله همه این

 دو عقدِ  یک بگوید حاال ؟ بود فامیل به عرفانی آیینِ  دادنِ  نشان اش دلخوشی

 ره برای نمیخواست دلش ؟ مراسمی نه و لباسی نه ؟ میگیرند ساده ی نفره

 خودش را مشکالتش میگرفت یاد باید.  شود شیدا دامنِ  به دست کوچکی چیزِ 

 آنقدر هم پریا.  بود قوی اندازه از بیش حریفش ، نبود ضعیفی دخترِ .  کند حل

 .  کند مقابله نتواند که بود شکسته هم در

 .  نیست درست اینجوری -

 !  گفتم که همین -

 .  دارم خانواده من  -

 ! کردی پهن اشتباهی و تورت ؟ عسل ظرفِ  تو فتادیا کردی فکر -

 !  نداره تمومی توهینا این.  شدم قربانی من -

 .  نرسید آیین گوِش  به که گفت آرام انقدر را اش جمله دومِ  بخِش 



 حساب تسویه موقع به اونم.  نرفته یادم رو مهریه سرِ  بازیت مسخره هنوز -

 دل برات که بگو ات روزه دو وکیل ونا و خان جمشید به هم رو اینا!   میکنم

 !بمونم صبور نمیدم قول نکنی عمل بهشون اگه.  زدم و حرفام.  بسوزونن

 دنبالش اراده بی و شد بلند جا از پریا.  بست را کتش ی دکمه و شد بلند جا از

 حجم این میتوانست مادرش مگر.  میزد حرفی ، میکرد لفتمخا باید.  افتاد راه

 ! زودهنگامشان طالقِ  و شروین جریانِ  از بعد هم آن ؟ کند هضم را اتفاقات از

 : زد هم به را افکارش آیین صدای اما بزند حرفی تا کرد دل دل

 .  بگیر ماشین براش شهاب -

.  شد کشیده بود آورده ودفر تعظیم سرِ  مطیعانه که راننده سمتِ  به پریا نگاهِ 

  ؟ همین و بود زده را حرفش ؟ میشد چه تکلیفشان

 کرایه.  بگیرد ماشین پریا برای شهاب تا ماند منتظر و شد ماشینش سوارِ  آیین

 دنبال را تاکسی آیین نگاهِ .  برگشت ماشین سمتِ  به شهاب باالخره و شد حساب

 : یدرس گوشش به شهاب صدای.  شد محو که جایی تا کرد

  ؟ آقا برم کجا -

 : کرد زمزمه و کشید بیرون جیب از را موبایلش آیین

 .   شرکت -

****** 

 به میتوانست چطور.  بود محض خودخواهیِ  آیین حرفِ .  میکرد دل دل پریا

.  میکرد طی را اتاقش عرِض  رمق بی ؟ نمیگیرد عروسی بگوید مادرش

 : زد لبخند دیدنش با شد اتاق واردِ  پریسا

  ؟ چیزیه نگرانِ  خانوم عروس -

 : داد جواب حوصله بی

  ؟ میکنه چیکار داره مامان -



  ؟ چطور میزد حرف خاله با داشت -

 آب با و بود نشسته تلفن پای مادرش.  رفت بیرون اتاقش از دادن جواب بدونِ 

 : میگفت آینده دامادِ  از تاب و

 میدیدی رو پدربزرگش باید.  نگو که آقاییه پسرِ  انقدر.  عالیه مالیشون وضع -

 .  نداره حد که بود معقولی آدمِ  انقدر خواهر

 قطع که کرد اشاره مادرش به کالفه.  بود شنیده بارها و بارها را حرفها این

 خواهرش با صحبتی هم از باالخره و زد حرف دیگر کمی خانم سیمین.  کند

 .  کند دل

 .  آورد در شاخ نیعرفا گفتم اصال.  بگه چی بود مونده ات خاله -

 : گفت سریع پریا

 .  میکنی شلوغش داری زیادی من مادرِ  -

 کوبیدن صورتمون تو رو طالقت همه که روزی اون ؟ میکنم شلوغ رو چی -

 .  بزنیم حرف که ماست نوبت حاال.  بود بس کردیم سکوت

 : آمد بیرون آشپزخانه از دست به چای لیوان پدرش

.  بکشه آه بختی دمِ  دخترِ  واال میدونم چه.  بگیره لشد کسی شاید.  خانوم بسه -

 .  روش اینم کردیم صبوری االن تا ما.  نداره خوبیت

 : ریخت اشک ها بچه مثلِ  و کرد قالب سینه روی را دستهایش خانم سیمین

  ؟ نکشیدیم آه ما ؟ نداشتیم دل ما -

 : نشاند موهایش روی ای بوسه و رفت سمتش به پریا

 خودت چرا برم قربونت آخه.  باشی خوشحال باید االن ببین.  وریاینج نگو -

  ؟ میکنی ناراحت رو

 به را کننده شوکه خبرِ  این چطور که بود مانده مردد پریا.  کرد سکوت مادرش

 .  بیاورد زبان



   داشتم باهاتون حرفی یه -

 پریا به و آمد بیرون اتاق از هم پریسا حتی.  شد جلب سمتش به همه توجه

 نکند مخالفتی کسی و نیاید پیش مشکلی که میکرد خدا خدا دل در.   شد خیره

 !  بیاورد دلیلی چه باید رضایتشان برای نمیدانست واقعا چون

 !  داده پیشنهادی یه آیین -

 حِس  ، بود غریبه کمی.  آورد می زبان به را اسمش که بود باری اولین برای

 : آمد حرف هب پدرش.  میریخت جانش به را انزجار

 .  خیره -

 .  کند دلگرم را اش خانواده کمی حداقل تا بزند لبخند کرد سعی

 .  عقد برای داره عجله.  هست که خیر -

 : بود کرده برداشت زیاد عشقِ  را عجله این و بود خوشحال مادرش

 .  بری دستش از میترسه ؟ کنه پیدا میخواد تو مثلِ  دختر کجا.  مادر داره حق -

 دلش.  بگیرد نشنیده را مادرش ی خیاالنه خوش حرفهای کرد سعی پریا

 !  بشکند را مادرش قلبِ  نمیخواست

 .   کنیم عقد هفته آخر داد پیشنهاد -

 : گفت تعجب با پدرش

  ؟ جان بابا میشه مگه ؟ زودی این به -

 .  نکنیم دست دست این از بیشتر گفت اونم.  نیستم گرفتن مراسم اهلِ  که من -

 : کوبید صورتش به خانم ینسیم

  ؟ میگن چی مردم ؟ میشه مگه ؟ نگیری مراسم.  برسرم خاک -



 حرفای.  میخواد آروم زندگیِ  یه دلم من ؟ داری مردم به چیکار جان مامان -

 چیزِ  نه داره من ی جهیزیه به احتیاجی نه.  داره چی همه اون.  منطقیه آیین

 .  برم قطف تنم لباسای با اصال گفته.  ای دیگه

 : داد ادامه.  شود تر پذیر باور حرفهایش تا کرد تر عمیق را لبخندش

 مردم برای نمیخوام.  کنم دست دست نمیخواد دلم دیگه شروین جریانِ  از بعد -

 .  کنم زندگی

 : شد بلند جا از ناباور خانوم سیمین

 بیوه دارم مگه ؟ چی یعنی ؟ بگه میخواد چی هر دختر این نشستی علی -

  ؟ چی همه شه تموم و کنی عقد بریم ؟ میدم شوهر

 : شد بلند جا از علی

 .  چیه به چی ببینیم بذار. نکن شلوغش خانوم -

 : داد ادامه پریا به رو

  ؟ همینه اونم حرفِ  ؟ میگه چی بزرگش پدر -

 !  کیست تصمیمِ  حرفها این نمیدانست اصال پریا

 .  دیگه یکیه نظراتشون حتما -

 : بود سکته حالِ  در سیمین

 بخت خونه بری عروس لباس و مراسم بی بعد که فامیل به دادیم پز همه این -

 !  شم راحت بکش منو خدایا ؟

 .  نمیدانستند را چیز همه که اش خانواده.  کند چه نمیدانست پریا

 بدبخت یا بشم خوشبخت من ؟ میکنی اینجوری چرا.  نکنه خدا جان مامان -

  فامیله به نگاهت انقدر چرا.  بگیرن ازم نه بدن بهم چیزی نه نمیان فامیل این

 ؟

 : کرد مداخله علی



******* 

 بروز را چیزی علی. . .  خندید ، زد حرف ، خورد صبحانه اش خانواده کنارِ 

 از لحظه یک تردید و شک ، بود مشهود خوبی به نگاهش غمِ  اما نمیداد

 آیین ظاهرِ .  بود پریسا تر خیال بی همه از.  نمیشد محو سیمین صورتِ 

 به پریا.  میکرد کفایت داشتنش دوست برای همین و بود نشسته دلش به حسابی

 سر روی سفید شالی نهایت در و پوشید سفید شلوارِ  و مانتو مادرش اصرارِ 

.  ریخت صورتش روی کج و داد لتحا پریسا را هایش چتری.  انداخت

.  میرسید نظر به تر پریده رنگ داشت که استرسی خاطرِ  به سفیدش صورتِ 

 رنگش ای قهوه و درشت چشمانِ .  داد رنگ اش چهره به مالیم آرایشی با شیدا

 حالتش خوش و کوچک لبهای.  میرسید نظر به تر درشت چشم خط و ریمل با

 گونه رژ آجریِ  رنگِ  با اش برجسته های گونه . کردند نقاشی قرمز ُرژِ  با را

 .  بود نگران هم هنوز ، انداخت خودش به نگاهی.  بود گرفته رنگ

 جا شیدا پراید در پریا.  کردند رفتن قصدِ  همگی آینه از پریسا کندنِ  دل از بعد

 محِض  به پریا.  افتادند راه به پدرش تاکسی با هم اش خانواده و کرد خوش

 : کرد زبا لب نشستن

   ؟ نزنه اینا مامان به بدی حرفِ  پسره این وقت یه -

 .   بگه میخواد چی هر نمیذاره باشه که خان جمشید.  نباش نگران -

 .   نزنه حرفی امیدوارم -

 .  بگه چیزی نمیکنه جرات.  نباش چیزی نگران -

 را پلکهایش ای لحظه برای و نزد دیگری حرفِ  اما بود نگران نگاهش پریا

 و گریه به اما بود شده شروع خوشحالی با اش قبلی عقدِ .  گذاشت هم ویر

 حالِ  به وای ، نبود هم خوشحال کس هیچ که بار این!  شد ختم ناراحتی

 !  سرنوشتش

 نگاهشان پنجره از خسرو.  شدند پیاده بود آیین نظرِ  مد که محضری مقابلِ 

 : چرخید آیین سمتِ  به دیدنشان با.  میکرد



 .  اومدن -

.  بود مهم آیین برای لحظه هر.  داشتند تاخیر دقیقه 10 کرد ساعتش به نگاهی

 : شد بلند جا از عصبانیت با آیین!  نبود متنفر بدقولی ی اندازه به چیز هیچ از

  ؟ عالفشم من مگه کرده دیر دقیقه 10 -

 : کشید عقب به را آیین بازوی خسرو

 !  نگیا چیزی.  زشته خانوادش جلوی -

  ؟ بوده من آبروی فکرِ  به اون مگه ؟ کنم مالحظه باید چرا -

 .  کن فکر خان جمشید به -

 اما بود بزرگش پدر ضعفش نقطه.  نشست صندلی روی حرص با دوباره آیین

 بودند زده حرف هم با که روزی همان از!  بود افتاده لج سرِ  هم او با حسابی

 خوب.  بود نکرده خبرش هم عقد برای و بود گرفته دل به را اش کینه

 واقعی عقدِ  را عقد این اصال اما میکند ناراحت را خان جمشید میدانست

 بنشیند عمارت در نبود قرار!  داشت پریا برای هم خوبی های نقشه.  نمیدانست

 !  کند خانمی و

 شد وارد سرتقش دوستِ  همه از اول.  آمدند باال ها پله از اش خانواده و پریا

 قدم پریا کوچکترِ  خواهر آن از بعد!  کرد اش بدرقه آیین تمسخرِ  از پر نگاهِ  که

 خوشحال کمی فقط داشت پریا به زیادی شباهتِ  صورتش.  گذاشت محضر به

 .  بود رها و آزاد بیشتر کمی ، میزد لبخند بیشتر کمی ، بود تر

 چشمهای در را اشک رد میشد هم هنوز.  شدند وارد محجوبانه مادرش و پدر

 بسته پینه دستهای.  شد بلند جا از و داد زحمت خود به آیین.  دید خانم نسیمی

 گره ابروهای همان با و گرفت خود ی کشیده انگشتهای میانِ  را آقا علی ی

 پریا همه از آخر.  داد انجام را کار همین هم خسرو.  کرد سالم مودبانه خورده

 هم از ابروهایش گره.  نشست دختر صورتِ  روی آیین چشمهای.  شد وارد

 پوشیدنش سفید پا تا سر.  نشست صورتش روی پوزخند بار این و شد باز



 را نگاهش خانم سیمین! ؟ داشت را ها عروس تازه احساِس  واقعا.  بود مسخره

 :  گفت متعجب و چرخاند

  ؟ ندارن تشریف خان جمشید -

 : آورد لب روی لبخندی خسرو

 .  کردن خواهی عذر.  میشدن سفر عازمِ  باید کاری برای -

 .  نبود آیند خوش اصال که کردند بدل و رد هم با نگاهی سیمین و علی

 .  باشن هم ایشون که وقتی یه میذاشتیم -

 : کرد آیین به ای اشاره خندان خسرو ، بود علی صدای

 .  داشتن عجله خیلی عرفانی آقای -

 این.  آورد نمی در شکارهای از سر.  بود شده جدیدش دامادِ  ماتِ  خانم سیمین

 ؟ نداشت حضور هم پسر این فامیلِ  ترین نزدیک حتی که بود ای عجله چه

.  بماند دور کسی نگاهِ  از که نبود چیزی علی با تردیدش و َشک پُر های نگاه

.  بود او به امیدش تمامِ !  نبود هم خان جمشید.  بود شده تند پریا قلبِ  ضربانِ 

 : کرد زمزمه.  گرفت انگشتهایش انِ می را اش بسته یخ دستِ  شیدا

  ؟ خوبی -

 : ایستاد پریا کنارِ  خانم سیمین.  داد تکان سر فقط

  ؟ نیومده بزرگش بابا چرا -

 .  سفره ، که گفت -

 به اما میجوشید سرکه و سیر مثلِ  دلش.  بود کشیده هم در ابرو خانم سیمین

 ؟ میشد مگر ، ندهد جوالن ی اجازه منفی افکارِ  به تا میداد دلداری خودش

 شانس که اول بختِ  از.  بود کباب دخترکش برای دلش. . .  غریبانه عقدی

 .  شود خوشبخت بار این کاش بود نیاورده

 : کرد مسنی نسبتا مردِ  به ای اشاره خسرو



 . عرفانی آقای کارکنای از یکی.  هستن همایون آقا ایشون -

 این.  کردند سالم مودبانه سیمین و علی.  بود گنگ همه برای حضورش دلیلِ 

 به ای اشاره.   بود کرده حوصله بی و کسل را آیین احوالپرسی و سالم همه

 لحظه.  داد سامان و سر عقد کارهای به خسرو اش اشاره تک با و کرد خسرو

 پریا دستانِ  در بزرگی قرآنِ  و بودند نشسته عقد ی هسفر سرِ  پریا و آیین بعد ای

 چیزی زندگی این میدانست خودش میلرزید دستهایش.  بود کرده خوش جا

 دید تار را کلمات و نشست چشمش به اشک.  باشد داشته را انتظارش که نبوده

 گوشش به عاقد صدای.  میگذراند نظر از را قرآنی کلماتِ  وار زمزمه اما

 اما نکند نگاه آیین به میکرد سعی.  سرش باالی قند ساییدنِ  دایص و میرسید

 مشکل را کار این مقابلشان ی آینه در درشتش و عسلی چشمهای تصویرِ 

 آیین طرفِ  از لبخندی با یا بشنود کننده دلگرم حرفی میخواست دلش.  میکرد

 نیم یحت ، بودند رفته فرو هم در همچنان آیین اخمهای اما شود خوش دلش حالِ 

.  میخواند را خطبه بار سومین برای عاقد.  انداخت نمی پریا سمتِ  به نگاهی

 باعث انتخابش و زندگی دیگر بارِ  نداشت دوست.  میکرد دعا دل در پریا

 عاقد صدای.  کند کمکش که خواست خدا از.  شود اش خانواده سرشکستگیِ 

 نگاهش.  بود شده ختهدو صورتش به آیین نگاهِ  بار این.  زد هم به را افکارش

 : کرد زمزمه و آورد باال را

 .  بله پدرم و مادر ی اجازه با -

 سکوتِ  از را عقد اتاقِ  شیدا و پریسا ، مادرش جونِ  کم ی هلهله صدای

 زمزمه و گذاشت جلو قدمی ، میزد لبخند خسرو.  کرد خالص کننده ناراحت

 : کرد

 .  باشین خوشبخت -

 : داد جواب وار زمزمه خودش مثلِ  آیین

  ؟ شدی سیر جونت از -



 ای جعبه کت جیبِ  از و گرفت باال کمی تسلیم حالتِ  به را دستهایش خسرو

 را جعبه.  شود منفجر حرص از بود مانده کم جعبه دیدنِ  با آیین.  کشید بیرون

 : داد پریا دستِ  به نبیند کسی که جوری و قاپید تقریبا

 !  نمیاد خوشم زیابا مسخره این از من کن دستت خودت -

 سرعت به و کرد جور و جمع را خودش پریا!  اش زندگی نیشترِ  اولین هم این

 انگشتهای روی رنگ طالیی ی ساده رینگِ .  داد جا انگشتش در را حلقه

 خودش با.  نماند دور آیین نگاهِ  از که داشت عجیبی ی جلوه سفیدش و کشیده

 به اما!  میشد تماشایی دستش یدمیخر برایش نگین پر انگشتری اگر کرد فکر

 نگاه!  کمتر نه و بیشتر چیزی نه.  بخرد ساده رینگِ  که بود کرده تاکید خسرو

.  داد ای کلمه یک جوابی آقا علی تبریکِ  به و گرفت پریا سفیدِ  دستهای از

 از کمی دستِ  هم پریا.  کرد گریه و گرفت آغوش در را دخترش خانم سیمین

 شیدا.  نداشت اشکهایش روی کنترلی که بود گرفته دلش انقدر.  نداشت مادرش

 : کرد جدا هم از را دختر و مادر

  ؟ چرا شما خاله ؟ میکنین گریه چرا زشته -

 : کرد پاک را اشکهایش خانم سیمین

 .  نشد قسمت ولی.  ببینمش عروسی لباِس  تو میخواست دلم همیشه -

 آیین قلبِ  که نبود چیزی حرفها و نگاه این اما دوخت آیین به را اشکبارش نگاهِ 

 همایون امضای همینطور.  دفتر امضای و تبریکات از بعد!  بیاورد رحم به را

 ی جعبه خانم سیمین  ، عقد شاهدِ  عنوانِ  به آقا علی همینطور خسرو و شهاب و

 : گرفت پریا سمتِ  به را بودند خریده آیین برای که ای حلقه

 .  کن شوهرت دستِ  برو.  بدم رزودت اینو نبود حواسم اصال -

 از.  شد گیج ای لحظه برای که بود ناآشنا پریا برای کلمه این انقدر! ؟ شوهر

 که جایی تا.  بخرد حلقه بود کرده وقت ِکی مادرش نمیدانست اصال طرفی

 زحمت خودش به خرید برای هم آیین.  بود نزده او به حرفی کسی میدانست

 به آیین دیدنِ  با!   میرسید نظر به غریبانه چیز همه حد از بیش.  بود نداده

 : رفت سمتش



 !  شما ی حلقه -

 : انداخت پریا به تحقیر پر نگاهی آیین

 .  نمیکنم دستم حلقه من -

 : انداخت مادرش منتظرِ  چشمهای به نگاهی نیم

 .  بیارید در بعد کنید دستتون.  زشته مامانم جلوی -

 : ودب حرفها این از تر لجباز آیین

  ؟ میرسه بهم چی ؟ باشم مادرت فکرِ  به باید چرا -

 این ، جانش از تر عزیز مادرِ  خاطرِ  به فقط ، گذاشت کنار را غرورش پریا

 : کشیده زجر زنِ 

 .  نمیخوام ازتون دیگه هیچی.  بار یه همین فقط.  میکنم خواهش -

 اما بدهد دل دختر حرفِ  به نداشت دوست.  کرد تر زبان با را لبهایش آیین

 را انگشتش.  نداد را بیشتر لجبازیِ  ی اجازه که بود جوری خانم سیمین نگاهِ 

 خیلی بعد و کرد نگاه آیین انگشتِ  به تعجب با دختر.  گرفت پریا سمتِ  به

 بارِ  خسرو.  انداخت انگشتش به تماس کمترین با و کشید بیرون را حلقه سریع

 دفترخانه از باالخره.  شد پریا و آیین گرِ  نظاره خنده با و زد دست دیگر

 : آمد حرف به علی.  زدند بیرون

 .  باشین ما مهمون ناهار -

 : داد جواب بزند حرف جایش به خسرو بگذارد اینکه از قبل آیین

 .  باشم شرکت باید دارم کار ممنون -

 : رفت وا سیمین

 رو دهنتون ما ی خونه بریم حداقل.  نمیشه که خالی و خشک همینجور -

 .  کنین شیرین

 : دهد جلوه طبیعی را چیز همه ای بهانه با کرد سعی بار این خسرو



 این بهتره.   کرد رها رو چی همه نمیشه همین برای  زیاده خیلی شرکت کارِ  -

 . عمارت بیارین تشریف شما اصال.  بهتر وقتِ  یه برای بذاریم رو دعوت

 را  ابروهایش اما!  نکوبد خسرو شکمِ  به آرنج با تا کرد مقابله خودش با آیین

 به را پریا آخر بارِ  برای و کردند قبول ناچار به سیمین و علی.  کشید هم در

 : زد مغمومش دوستِ  صورتِ  به لبخندی هم شیدا.  کشیدند آغوش

 .  میکنم درستش خودم بگو من هب اول شد که چی هر.  نباش نگران -

 انداخت می چنگ وجودش به بدی حسی.  شود جدا شیدا از نداشت دوست پریا

 بارِ  یک تقریبا پریا.  خداحافظی ی لحظه و بود رفتن وقتِ  وجود این با اما. 

 را آیین ی حوصله که جایی تا.  بوسید و کشید آغوش به را خانواده تمامِ  دیگر

 و کرد باز برایش را عقب درِ  راننده.  رفت ماشین سمتِ  به کالفه!  برد سر

 .  ماند پریا منتظرِ  هم خودش و گرفت ماشین همایون برای خسرو.  نشست

 دقیق نگاهِ  و آورد باال را دستش ، افتاد اش حلقه رنگِ  طالیی برقِ  به آیین نگاهِ 

 ندک خوش جا انگشتش در نمیخواست دلش اما آمد می دستش به.  انداخت تری

 .  کرد منتقل کتش جیبِ  به و کشید بیرون انگشت از را حلقه!  

 برایش را ماشین درِ  خسرو باالخره تا داد وقت پریا به هم دیگر ی دقیقه چند

 به ماشین و گرفت جا راننده کنارِ  هم خسرو.  نشست آیین کنارِ  و کرد باز

 در آیین سرِ  و بود کرده مچاله ای گوشه را خودش پریا.  آمد در حرکت

 هم بیرون هیاهوی صدای با حتی ماشین سکوت.  بود رفته فرو موبایلش

 .  نمیشد شکسته

.  آورد می بند را نفسش ،  کننده خفه برایش داخل هوای و بود طاقت بی پریا

 جلوی ماشین انتظارش برخالفِ .  برسند جایی به تا کند خودداری میکرد سعی

 رو و انداخت اسپرتش کتِ  جیبِ  داخل را موبایلش آیین.  شد پارک آیین شرکتِ 

 : گفت خسرو به

 .  شو پیاده من با تو -

 : شد کشیده راننده سمتِ  به نگاهش



 .  برم جایی باید برگرد زود نمون اونجا زیاد ، خونه سمتِ  برو شهاب -

 با و کرد خم سر خسرو اما رفت خداحافظی بدونِ  آیین ، داد سرتکان شهاب

 کالفه آیین عطرِ .  کشید راحتی نفِس  پریا.  کرد زمزمه ار خداحافظی مهربانی

.  باشد سازگار پریا ی شامه با که نبود چیزی تیزش و تند بوی.  بود کرده اش

.  داد نشان را خودش شدت با بود کرده حبس سینه در دقایقی که ای عطسه

 : گرفت سمتش به دستمالی جلو از بالفاصله شهاب

 .  خانوم بفرمایید -

 و شد باز هم از لبخند با صورتش.  آمد خوشش شهاب ی مودبانه لحنِ  از

 : گرفت را دستمال

 .  ممنون -

.  کرد رد را باغ فرشهای سنگ و رفت داخل عمارت بزرگِ  درِ  از ماشین

 شهاب کند باز را در کند فرصت پریا اینکه از قبل.  ایستاد اصلی درِ  مقابلِ 

 شهاب اینکه از شرمنده.  نداشت کردن دمتخ همه این به عادت پریا.  شد پیاده

 : کرد خم سر بود شده کار این به مجبور

 .  میکردم باز خودم ممنون -

 : آمد حرف به جدی شهاب

 .  خانوم وظیفمه -

 دو همان در مقابلِ .  گذاشت خانه به قدم و انداخت شانه روی را کیفش پریا

 .  انداخت زیر به سر و گرفت دندان به لب.  دید را قبل ی دفعه ی خدمه

 .  بفرمایید.  خانوم سالم -

.  ایستاد ای گوشه بالتکلیف و کرد سالم پریا.  نبود دوستانه هم هنوز نگاهشان

 .  کجاست خانه این در جایش نمیدانست حتی



 خونه وقتِ  تمام های خدمه ما.  هستش شیرین هم ایشون.  هستم حمیده من -

 حتما داشتین الزم چیزی اگه.  باشن داشته ونیمهم آقا که مواقعی جز به هستیم

 .  بگین بهمون

.  نمیداد زحمت آنها به میخواست چیزی اگر مطمئنا.  داد سرتکان فقط پریا

 ، آمد پریا سمتِ  به اش آراسته موهای و همیشگی شلوارِ  و کت با همایون

 : بود رسیده خانه به او از زودتر

 .   میدم نشون رو اتاقتون ، باال بفرمایید -

 : کرد زمزمه معذب پریا

 .   ممنون -

 : کرد زمزمه و انداخت شیرین به نگاهی حمیده

 !  داره زبونم پس -

 نگاهش دشمن چشمِ  به مطمئنا.  میکرد درک را خدمه های نگاه اما نشنید پریا

 !  بود آورده بار به کذایی صبحِ  آن که افتضاحی با خصوص به.  میکردند

 : کرد ها پله به ای اشاره همایون

 از یکی فعال همین برای ، ندادن اتاقتون برای دستوری هنوز عرفانی آقای -

 .  گرفتیم نظر در براتون رو مهمان اتاقهای

 بیشتر خانه عظمتِ  و شکوه.  رفت باال را ها پله همایون دنبالِ  به مطیعانه پریا

 دیگر و بود شده روشن بزرگ لوسترهای با خانه.  میکرد خالی را دلش قبل از

 خانه در قیمتی های مجسمه و تابلو میکرد کار چشم تا.  نبود تاریکی از خبری

 پله روی را لرزانش قدمهای ، بود شده پهن ها پله روی ابریشمی فرِش .  میدید

 برمیداشت که قدمی هر.  میکرد فکر شده نفرین شبِ  آن به و میگذاشت ها

 از قبل تا آورد می یاد به چه هر.  آورد می فشار بیشتر گلویش به بغض

 چه نمیدانست.  میداد آزارش بیشتر همین.  بود کذایی آبیِ  اتاقِ  آن به ورودش

 که بپذیرد و کند اعتماد آیین حرفِ  به باید نمیدانست اصال ، گذشته بینشان

 ! کند دفاع حیثیتش از و بجنگد که یا بوده راغب هم خودش



 مبلمان دست دو با بزرگش سالنِ .  نداشت پایین از کمی دستِ  هم باال ی طبقه

!  بشمرد کامل نتوانست پریا که بودند زیاد آنقدر بسته درهای.  بود شده پوشیده

 پریا.  کرد باز هم از را اش لنگه دو و رفت درها از یکی سمتِ  به همایون

 بود سبز رنگِ  میکرد کار چشم که چه هر.  انداخت رنگ سبز اتاقِ  به نگاهی

 اتاق به قدم.  کرد پیدا آرامش احساِس .  ترین روشن تا رنگ ترین تیره از. 

 همایون صدای.  بود باشکوه چقدر.  کرد نگاه جا همه به کنجکاوی با و گذاشت

 : شنید را

 ندارین خودتون با وسایلی.  نبیار تشریف آقا تا هستین ساکن اینجا موقتا فعال -

  ؟

 : شد زیر به سر دوباره پریا

 . . .  فعال البته.  ندارم خاصی چیزِ  نه -

.  کند قضاوت را پریا راه اولِ  همان که بود چیزی آن از تر عاقل همایون

 : آورد لب روی پدرانه لبخندی

 که بدین خبر شیرین به حتما بگیرین دوش خواستین اگه.  کنین استراحت یکم -

 .  کنه آماده براتون رو وان

 : گفت سریع پریا

 .  میتونم خودم ممنون نه -

 : داد تکان سر همایون

 .  میزنم سر بهتون -

 اگر ، افتاد باغ به پنجره از نگاهش.  گذاشت تنها را پریا و بست را اتاق درِ 

.  آورد می در بال خوشی از میگذاشت عمارت این به قدم دیگری زمانِ  هر

 سایه زیرِ  کشیدن دراز برای رفت غنج دلش ، کرد نشان را مجنونی بیدِ  درختِ 

 اگر بود بهشت از ای تکه خانه این مطمئنا ، کشید ریه به را تمیز هوای.  اش

 !  نمیکرد حساب را صاحبش



 را مانتویش و آورد در سر از را شالش تنها.  ای وسیله نه و داشت لباسی نه

 تختِ  روی رنگ همان به شلواری و سفید شرتِ تی با.  گذاشت تخت روی

 ؟ بود شده خانه این خانمِ .  کرد حلقه سر زیرِ  را دستهایش و کشید دراز راحتش

 جایش آیین اما میماند اش زیبایی و خانه این کاش.  کند باور بتواند بود محال

 شیرینش رویای.  کشید آه را نفسش.  میکرد عوض تر اخالق خوش آدمی با را

 !  نمیشد بدل واقعیت به وقت هیچ

****** 

 و بود گذشته 10 از ساعت.  فرستاد عقب را اش صندلی کار از خسته آیین

 : شد بلند جا از خسرو.  بود شده قرمز خستگی زورِ  از چشمهایش

  ؟ خونه میری -

 .  شدم خسته حسابی امشب.  فردا واسه بمونه اش بقیه -

 . . .  گفت خان جمشید -

 : گرفت باال را دستش آیین

 چی همه ، صبح.  نزن خان جمشید از حرفی اصال.  ندارم حوصله امشب -

 .  صبح واسه بمونه

 زیادی هم حد همین تا آیین نظرش از.  نیاورد زبان به دیگری کالمِ  خسرو

 از.   بود اش زندگی روزِ  بدترین برایش امروز.  است داده خرج به صبوری

 هم آن گرفتن زن همه از اول.  آمد سرش به ردمیک فرار همیشه که چیزهایی

 قرار آن در که موقعیتی و خان جمشید اجبارِ  خاطرِ  به که عالقه روی از نه

 حداقل و بود نمانده عید تا چیزی.  شرکت آخریِ  دمِ  کارهای هم بعد.  داشت

 بی از آیین  میکردند معرفی را جدیدشان های طرح زودتر ماه یک باید

 .  بود متنفر برنامگی

 کارمندها ی بقیه و منشی از خبری.  رفت بیرون اتاقش از آیین دنبالِ  به خسرو

 و نشست آیین.  کرد باز برایش را در راننده و شدند پارکینگ واردِ .  نبود

 : گفت شهاب به رو و بست را چشمهایش آیین.  دیگر سمتِ  درِ  از هم خسرو



 .  وقته دیر خونه برسون رو خسرو اول -

 .  میرم دمخو -

 : کشید هم در ابرو آیین

 !  باشم داشته حوصله که روزی یه واسه بذار و کردن پاره تیکه تعارف -

 دوستِ .  بود خسرو میشناخت را آیین خوبی به که کسی تنها.  زد لبخند خسرو

 خوب بود گذرانده آیین با را روزها تکِ  تک.  اش جوانی همراهِ  و کودکی

 بود کافی اما دارد غرور.  میدهد قدرت مانور اما ستا مهربان قلبش میدانست

 مهربانی که مادرش از.  بود مهربانی ی تشنه همیشه ، ببیند مهربانی کمی

 تمامِ  که هم خان جمشید.  بود داده دست از زود خیلی هم را پدرش.  بود ندیده

 لک به!  دهد جامعه تحویلِ  مرد خودش قولِ  به که بود برده کار به را توانش

 نمیتوانست که بود خاطر همین به شاید.  میزد لنگ اش زندگی احساسیِ  بخِش 

 میدانست بازی لوس هم را شهرزاد ی عالقه حتی.  بدهد راه قلبش به را کسی

 ! 

 خداحافظی نتوانست و بود رفته خواب به آیین.  شد پیاده اش خانه مقابلِ  خسرو

 داد مسیر تغییر عمارت سمتِ  به ماشین.  رفت و کرد شهاب به ای اشاره.  کند

 . بود الالیی هر از بهتر آیین برای ماشین حرکتِ . 

 ورودی مقابلِ .  بودند راه در ساعتی 1 تقریبا تهران همیشگیِ  ترافیکِ  وجودِ  با

 باز با.  کرد باز را ماشین درِ  و شد پیاده شهاب ، ایستادند حرکت از اصلی

 کوچکترین با که بود سبک خوابش انقدر.  پرید خواب از سریع آیین در شدنِ 

 : گفت سریع شهاب.  میپرید خواب از سرعت به حرکتی

 .  آقا رسیدیم -

 اهمیتی اما بود شده چروک کتش.  شد پیاده و انداخت اطراف به نگاهی آیین

 شنیدنِ  با.  رفت در سمتِ  به و زد چنگ صندلی روی از را کتش اور.  نمیداد

 به دو هر آیین دیدنِ  با.  بودند آمده استقبال برای شیرین و حمیده ماشین صدای

 : آمدند حرف



 .  آقا سالم -

 جلو قدم یک همایون.  داد حمیده دستِ  به را کتش اور.  داد تکان سر فقط آیین

 : آمد

 .  اومدین خوش عرفانی آقای سالم -

  ؟ خبر چه.  المس -

 نفس به را همایون آیین جوانِ  قدمهای.  رفت باال ها پله از آیین دنبالِ  همایون

 : آمد حرف به وجود این با.  بود انداخته نفس

 جواب رو موبایلتون گفتن ، گرفتن تماس خونه با خانوم شهرزاد امروز -

 باهاشون فتنگ بودن شده نگرانتون ، نکردن وصل اتاقتون به هم شرکت ندادین

 .  بگیرین تماس

 و خاکستری رنگِ .  رفت اتاقش سمتِ  به و کشید صورتش به دستی آیین

 دری که لباسهایش اتاقِ  سمتِ  به.  کرد تزریق جانش به را آرامش اتاق مشکیِ 

 : میپیچید گوشش در هم هنوز همایون صدای ، رفت داشت جدا

 . . .  گفتن.  زدن خونه به سری هم کیوان آقای -

 : شد تیز آیین گوشهای

  ؟ اینجا اومد کیوان -

 : کشید بیرون تن از را پیراهنش مشکوکانه آیین.  کرد تصدیق همایون

  ؟ اومد داخل.  شرکتم من میدونست که اون -

 .  رفتن نیستین که دادیم اطالع بهشون پایین ی طبقه آقا نه -

 دیگر بارِ  همایون ردبیاو در را شلوارش آنکه از قبل.  شد راحت خیالش آیین

 : رساند گوشش به را اخبار

 .  گذاشتیم صارمی خانومِ  اختیارِ  در هم رو باال های اتاق از یکی -

 : ماند هوا روی که میرفت کمربندش سمتِ  به دستش آیین



  ؟ صارمی -

 .  خانوم پریا -

 بزرگترین میتوانست چطور.  رفت هم در ابروهایش.  افتاد پریا یادِ  به تازه

 تند قدمهای با کند تن به لباسی آنکه بدونِ ! ؟ ببرد یاد از را اش زندگی مشکلِ 

 : کرد پرخاش حال همان در.  زد بیرون اتاق از شده

 ؟ اتاق کدوم -

 و شد وارد زدن در بدونِ .  داد نشان را اتاق آیین عصبانیتِ  از متعجب همایون

.  خورد تکان تخت روی ترس از پریا که کوبید هم به سر پشتِ  جوری را در

 : آمد حرف به وار زمزمه و کرد نگاه آیین عصبانی چشمهای به متعجب

 ؟ شده چی -

 سرعت این به آخه.   جان بابا نمیشه نگیریم مراسم اصال که هم همینجوری -

  ؟ چیه جلهع این دلیلِ .  ای دفعه یک انقدر و

 : آمد حرف به پریسا

 زندگیشون برای میگیرن تصمیم جوونا.  شده همین زندگیا االن جان بابا -

 باشه پایبند مراسم و رسومات و رسم به میشه پیدا هم کسی کمتر.  کنن چیکار

 . 

 : گرفت ای دوباره جانِ .  انداخت پریسا به آمیز تشکر نگاهی پریا

 شلوغش دیگه نمیخواد دلم.  راضیم منم.  بهتره یچ همه اینجوری کنین باور -

 شد نابود زندگیم از سال دو.  بود بس کردیم شلوغش شروین سرِ  چی هر.  کنم

 .   بره جلو چی همه مراسم بدونِ  میخوام بار این.  هیچی خاطرِ  به

 : آمد حرف به مشکوک سیمین

  ؟ نداره اخالق نکنه ؟ خسیسه پسره -

 : افتاد خنده به پریا



 آیین ؟ نگرفتنه مراسم خاطرِ  به اینا ی همه.  میزنی حرفایی چه جان مامان -

 .  نداره مشکلی هیچ

 و بود نگران پدرش.  نمیرسید نظر به مطمئن بود زده که حرفی از هم زیاد

 کرده ناراحت را اش خانواده که میکرد لعنت را آیین دل در.  ناراحت مادرش

 اصال.  نداشت آیین از شناختی هیچ ، بود نترسیده کم هم خودش.  بود

 پیشنهادِ  شیدا که روزی همان!  است خبر چه بزرگ عمارتِ  آن در نمیدانست

.  بود گرفته را وجودش تمامِ  ترس بود رسانده گوشش به را بزرگ عرفانیِ 

!  میشد اش زندگی فردِ  ترین نزدیک بود دیده بار چند فقط که ای غریبه پسرِ 

 !  باشد روانی مریِض  شاید اصال ؟ باشد داشته بزن دستِ  اگر

 میتوانست که کسی تنها با و بود افتاده دوران به مختلف افکارِ  از سرش

 !  بس و بود شیدا کند صحبت

 .  چیه عجله همه این جریان بفهمم باید.  میزنم حرف بزرگش پدر با من -

 .  رهبهت اینطوری میکنم فکر.  هست منم نظرِ  این.  نیست نیازی بابا -

 : بود رفته جنون مرزِ  تا خانم سیمین

 رختِ  تو دارم دوست.  برات دارم آرزو تا هزار من ؟ پریا میگی داری چی -

 .  بگو دختر این به چیزی یه تو علی.  ببینمت عروسی

 بعد که فامیلی ؟ بگیرم عروسی کی برای.  ترم راحت اینطور من جان مامان -

 کنیم دعوتشون حاال ؟ زدن حرف پشتم کم ؟ زدن زخم فقط شروین جریانِ  از

 .  هستید عقدم سرِ  که.  شیدا و مهمید برام شماها فقط ؟ بشه چی که

 که روزهایی.  افتاد سختش روزهای یادِ  به دوباره.  انداخت پایین را نگاهش

 . . .  میرسید گوشش به فامیل از گمانی و حدس روز هر

 .  ساده مهمونیِ  یه لحداق.  جان بابا نمیشه که جشن بدونِ  -

 !  نمیخوام من -

 .  بود کننده دیوانه مادرش ی گریه صدای



  ؟ میکنی گریه چرا -

  ؟ بزنه رو حرفا این جلوم وایسه که کردم بزرگ دختر ؟ نداره گریه -

 دوباره نمیخوام.  بشه واردش کسی نمیخوام ، زندگیمه ؟ میگم کفر دارم مگه -

 .  زبونا سرِ  بیفتم

 .  بدتره که اونجوری ؟ نمیزنن حرف نگیری عروسی ردیک فکر -

 حسی یه ؟ میکرد تالش انقدر آیین ی خواسته برای چرا.  بود شده کالفه پریا

 خطرناکی چشمهای.  بترسد مرد این از ناخودآگاه میشد باعث وجودش در

 !  داشت

 .  گرفتم و خودم تصمیمِ  من -

 با دیگر بارِ  و کشید عمیقی نفِس .  کردند نگاه پریا به تردید و مکث با همه

 : گفت تحکم

 .  میکنم عقد هم هفته آخر.  نمیگیرم عروسی -

 !  دادی دست از و عقلت -

 .  سفر میرم آیین با جاش به -

 : کرد تازه نفس مادرش

  ؟ ریختین برنامه -

 : کرد استفاده سریع پریا

 .  سفر بریم ماه 1 اما نگیریم عروسی شد قرار.  آره -

 : زد لبخند خانم یمینس

  ؟ میکنی ما جیگرِ  به خون چرا.  داریم برنامه بگو زودتر خب -

 آمد حرف به پریسا.  بود گرفته نظر زیرِ  را دخترش مشکوکانه هم هنوز علی

: 



  ؟ برید قراره کجا -

 : انداخت باال شانه پریا

 ! سورپرایزه.  نمیدونم -

 برای دلش گاهی!  بود ساخته قهاری دروغگوی او از حداقل جریانات این تمامِ 

 .  میشد تنگ قدیم پریای

 که آیین ؟ داره اشکالی چه.  بگیرید عروسی هم سفر برید هم مادر خب -

 .  میرسه دهنش به دستش

 .  خیریه یه به بدم رو عروسی پولِ  میخوام -

 فامیل حداقل که بگیرید مراسم یه ولی.  کنید کمک خیریه به هم پولی یه خب -

 .  ببینن و آیین

.  اول ی خانه سرِ  بودند برگشته دوباره.  چرخاند کالفه را چشمهایش پریا

 حداقل میکرد سعی ، میزد حرف مدام.  بود کابوس برایش بعدی ساعتهای

 بود گفته دروغ آنقدر ، ردمیک توجیه ، میتراشید بهانه.  کند راضی را مادرش

 توانست باالخره ها سختی تمامِ  با!  است شده دراز اش بینی میکرد احساس که

.  بود غمگین و ناراضی مادرش!  نه که راضی.  کند راضی را مادرش و پدر

 ی مایه آیین داشت دوست بود طور هر.  کند قبول را تصمیم این نمیتوانست

 .  رفت هم در اش چهره دوباره تصمیم این با ماا.  شود اش بلندی سر و افتخار

 ی خانه همیشه برای باید.  باشد اش خانواده کنارِ  تا داشت وقت هفته یک فقط

 داشتند حق.  بودند خوشحال برایش اش خانواده حداقل.  میکرد ترک را پدری

.  بودند باور زود و ساده چقدر.  پریاست دلِ  بابِ  ازدواج این میکردند خیال ،

 دل خونِ  کم.  میکرد نگاه دخترش باالی و قد به گریان چشمانی با مادرش

 .  برسد سن این به دخترش تا بود نخورده

 احترام دخترش ی خواسته به اما داشت را خان جمشید با تماس قصد آقا علی

 َشک عجله همه این اما نبود بد اصال خیریه به کردن کمک نظرش از.  گذاشت



 خواسته پریا که شد چیزی همان هم نهایت در.  بود نداختها جانش به تردید و

 !  بود

.  بود رسانده اطالعش به را آدرس و ساعت و بود گرفته تماس پریا با خسرو

 پدری ی خانه در که شبی آخرین.  بود کرده هماهنگ را چیز همه شیدا با پریا

 کشیده دراز زمین روی هم کنارِ  دو هر.  بود مانده کنارش شیدا میبرد سر به

 پریا.  بودند ور غوطه افکارشان در کدام هر و بود سقف به نگاهشان.  بودند

 : آمد حرف به نکند بیدار را خواب غرقِ  پریسای که جوری وار زمزمه

  ؟ میکنی فکر چی به داری -

 : چرخید پریا سمتِ  به شیدا.  نگرفت سقف از را نگاهش

 .  بزرگ عمارتِ  یه خانومِ  میشی شب فردا از اینکه به -

 : خورد ُسر بود کرده خوش جا چشمش ی گوشه که اشکی قطره

 . . .  خانوم -

 : گرفت را قطره انگشت سرِ  با شیدا.  بود کرده زمزمه

 .  میشه درست چی همه -

 : چرخید شیدا سمتِ  به و زد غلت پریا

 .  نمیشه درست هیچی میگه بهم حسی یه -

 : کرد آرامش شیدا

 .  خوبیه مردِ .  هست بهت حواسش خان جمشید.  نزن بد وِس نف االن از -

 جمشید ی پشتوانه به ؟ بود خوبی مردِ  ؟ چه آیین بگوید که آمد زبانش روی تا

 که بود افتاده اتفاق زود آنقدر چیز همه ؟ میگذاشت عمارت به قدم خان

 .  شود آماده بود نتوانسته.  کند هضم بود نتوانسته

 .  بشه تکرار شب اون از هیچی وامنمیخ که گفتم بهش -

 : شد خیز نیم زده هیجان شیدا



  ؟ اومد یادت چیزی -

 . . .  میتونه که کنه فکر نمیخوام فقط!  نه -

 .  خورد را حرفش

 ؟ گفت چی اون -

 .  بیفته اتفاقی همچین نمیخواد.  نداره اصراری اونم که گفت -

 .  خوبه که این خب -

 .  کنم فرار میخواد دلم.  بد چی و خوبه چی نمیدونم -

 .  عقدته روزِ  فردا.  نشو دیوونه -

 در نتونه کسی و نباشه کس هیچ که جایی یه.  میکنم فرار باالخره روزی یه -

 حرفِ  خاطرِ  به که جایی یه.  کنه قضاوتم نتونه کسی.  بده نظر زندگیم موردِ 

 .  نشم کاری به مجبور مردم

 به که پریایی ؟ کند آرام را پریا میتوانست چطور.  میفشرد را شیدا گلوی بغض

 پا به غوغایی قلبش ته اما آورد می زبان به را حرفها این خونسردانه ظاهر

 : کشید رنگش خرمایی و مواج موهای به دستی.  بود

 .  هستی خوبی آدمِ  تو میفهمه آیین.  میشه درست چی همه.  بده زمان یکم -

 : شد هراسان پریا چشمهای

 .  نیاد نزدیکم فقط.  نیست مهم برام افکارش.  بشه نزدیک بهم نمیخواد دلم -

 باز آرامی به اتاق درِ  ؟ کند تجربه را آرامی زندگیِ  میتوانست ها حالت این با

 : بست نقش مقابلشان خانم سیمین نگرانِ  تصویرِ  و شد

 ؟ بیدارید هنوز -

 : شد بلند جا از پریا

  ؟ مامان نخوابیدی چرا -



 : شد وارد نگران یمینس

 .  نمیبره خوابم.  نگرونم دل -

 آورد لب روی مصنوعی لبخندی و کرد حلقه مادر ی شانه دورِ  را دستش پریا

: 

 ؟ میشه عروس داره دخترت که نیستی خوشحال ؟ چی نگرانِ  -

 و رفت باهاشون بیشتر یکم نمیخواستی.  ای دفعه یک انقدر.  واال بگم چی -

 برسه چه بشناسیمش نتونستیم میرفت و میومد شروین مدت همه این ؟ کنیم آمد

 . . .  که اینا به

 : پرید کالمش بینِ  شیدا

 .  راهه به رو چی همه.  نباشید نگران خاله -

 : چرخاند پریا سمتِ  به را سرش سیمین

 اینجا ، نیست اجباری.  مادر بگو بهم دلی دو یا شدی پشیمون وقت یه اگه -

 .  خودته ی خونه همیشه

 .  عزیزم میدونم.  مامان میدونم -

.  کند آرام را جو کمی کرد سعی شیدا.  کاشت مادرش موهای روی ای بوسه

 جایش سر دوباره پریا.  بخوابد که داد رضایت سیمین تا گفت آنقدر باالخره

 : کرد زمزمه خودش با.  دوخت سقف به را نگاهش و کشید دراز

 ! میشه درست چی همه -

******* 

 بروز را چیزی علی. . .  خندید ، زد حرف ، خورد صبحانه اش خانواده کنارِ 

 از لحظه یک تردید و شک ، بود مشهود خوبی به نگاهش غمِ  اما نمیداد

 آیین رِ ظاه.  بود پریسا تر خیال بی همه از.  نمیشد محو سیمین صورتِ 

 به پریا.  میکرد کفایت داشتنش دوست برای همین و بود نشسته دلش به حسابی



 سر روی سفید شالی نهایت در و پوشید سفید شلوارِ  و مانتو مادرش اصرارِ 

.  ریخت صورتش روی کج و داد حالت پریسا را هایش چتری.  انداخت

.  میرسید ظرن به تر پریده رنگ داشت که استرسی خاطرِ  به سفیدش صورتِ 

 رنگش ای قهوه و درشت چشمانِ .  داد رنگ اش چهره به مالیم آرایشی با شیدا

 حالتش خوش و کوچک لبهای.  میرسید نظر به تر درشت چشم خط و ریمل با

 گونه رژ آجریِ  رنگِ  با اش برجسته های گونه.  کردند نقاشی قرمز ُرژِ  با را

 .  بود نگران هم نوزه ، انداخت خودش به نگاهی.  بود گرفته رنگ

 جا شیدا پراید در پریا.  کردند رفتن قصدِ  همگی آینه از پریسا کندنِ  دل از بعد

 محِض  به پریا.  افتادند راه به پدرش تاکسی با هم اش خانواده و کرد خوش

 : کرد باز لب نشستن

   ؟ نزنه اینا مامان به بدی حرفِ  پسره این وقت یه -

 .   بگه میخواد چی هر نمیذاره باشه که خان جمشید.  نباش نگران -

 .   نزنه حرفی امیدوارم -

 .  بگه چیزی نمیکنه جرات.  نباش چیزی نگران -

 را پلکهایش ای لحظه برای و نزد دیگری حرفِ  اما بود نگران نگاهش پریا

 و گریه به اما بود شده شروع خوشحالی با اش قبلی عقدِ .  گذاشت هم روی

 حالِ  به وای ، نبود هم خوشحال کس هیچ که بار این!  شد ختم ناراحتی

 !  سرنوشتش

 نگاهشان پنجره از خسرو.  شدند پیاده بود آیین نظرِ  مد که محضری مقابلِ 

 : چرخید آیین سمتِ  به دیدنشان با.  میکرد

 .  اومدن -

.  بود مهم آیین برای لحظه هر.  داشتند تاخیر دقیقه 10 کرد ساعتش به نگاهی

 : شد بلند جا از عصبانیت با آیین!  نبود متنفر بدقولی ی اندازه به یزچ هیچ از

  ؟ عالفشم من مگه کرده دیر دقیقه 10 -



 : کشید عقب به را آیین بازوی خسرو

 !  نگیا چیزی.  زشته خانوادش جلوی -

  ؟ بوده من آبروی فکرِ  به اون مگه ؟ کنم مالحظه باید چرا -

 .  کن فکر خان جمشید به -

 اما بود بزرگش پدر ضعفش نقطه.  نشست صندلی روی حرص با دوباره ینآی

 بودند زده حرف هم با که روزی همان از!  بود افتاده لج سرِ  هم او با حسابی

 خوب.  بود نکرده خبرش هم عقد برای و بود گرفته دل به را اش کینه

 قعیوا عقدِ  را عقد این اصال اما میکند ناراحت را خان جمشید میدانست

 بنشیند عمارت در نبود قرار!  داشت پریا برای هم خوبی های نقشه.  نمیدانست

 !  کند خانمی و

 شد وارد سرتقش دوستِ  همه از اول.  آمدند باال ها پله از اش خانواده و پریا

 قدم پریا کوچکترِ  خواهر آن از بعد!  کرد اش بدرقه آیین تمسخرِ  از پر نگاهِ  که

 خوشحال کمی فقط داشت پریا به زیادی شباهتِ  تشصور.  گذاشت محضر به

 .  بود رها و آزاد بیشتر کمی ، میزد لبخند بیشتر کمی ، بود تر

 چشمهای در را اشک رد میشد هم هنوز.  شدند وارد محجوبانه مادرش و پدر

 بسته پینه دستهای.  شد بلند جا از و داد زحمت خود به آیین.  دید خانم سیمین

 گره ابروهای همان با و گرفت خود ی کشیده انگشتهای میانِ  را آقا علی ی

 پریا همه از آخر.  داد انجام را کار همین هم خسرو.  کرد سالم مودبانه خورده

 هم از ابروهایش گره.  نشست دختر صورتِ  روی آیین چشمهای.  شد وارد

 پوشیدنش سفید پا تا سر.  نشست صورتش روی پوزخند بار این و شد باز

 را نگاهش خانم سیمین! ؟ داشت را ها عروس تازه احساِس  واقعا.  بود رهمسخ

 :  گفت متعجب و چرخاند

  ؟ ندارن تشریف خان جمشید -

 : آورد لب روی لبخندی خسرو

 .  کردن خواهی عذر.  میشدن سفر عازمِ  باید کاری برای -



  . نبود آیند خوش اصال که کردند بدل و رد هم با نگاهی سیمین و علی

 .  باشن هم ایشون که وقتی یه میذاشتیم -

 : کرد آیین به ای اشاره خندان خسرو ، بود علی صدای

 .  داشتن عجله خیلی عرفانی آقای -

 این.  آورد نمی در کارهایش از سر.  بود شده جدیدش دامادِ  ماتِ  خانم سیمین

 ؟ نداشت حضور هم پسر این فامیلِ  ترین نزدیک حتی که بود ای عجله چه

.  بماند دور کسی نگاهِ  از که نبود چیزی علی با تردیدش و َشک پُر های نگاه

.  بود او به امیدش تمامِ !  نبود هم خان جمشید.  بود شده تند پریا قلبِ  ضربانِ 

 : کرد زمزمه.  گرفت انگشتهایش میانِ  را اش بسته یخ دستِ  شیدا

  ؟ خوبی -

 : ایستاد پریا کنارِ  خانم سیمین.  داد تکان سر فقط

  ؟ نیومده بزرگش بابا چرا -

 .  سفره ، که گفت -

 به اما میجوشید سرکه و سیر مثلِ  دلش.  بود کشیده هم در ابرو خانم سیمین

 ؟ میشد مگر ، ندهد جوالن ی اجازه منفی افکارِ  به تا میداد دلداری خودش

 نسشا که اول بختِ  از.  بود کباب دخترکش برای دلش. . .  غریبانه عقدی

 .  شود خوشبخت بار این کاش بود نیاورده

 : کرد مسنی نسبتا مردِ  به ای اشاره خسرو

 . عرفانی آقای کارکنای از یکی.  هستن همایون آقا ایشون -

 این.  کردند سالم مودبانه سیمین و علی.  بود گنگ همه برای حضورش دلیلِ 

 به ای اشاره.   بود کرده حوصله بی و کسل را آیین احوالپرسی و سالم همه

 لحظه.  داد سامان و سر عقد کارهای به خسرو اش اشاره تک با و کرد خسرو

 پریا دستانِ  در بزرگی قرآنِ  و بودند نشسته عقد ی سفره سرِ  پریا و آیین بعد ای

 چیزی زندگی این میدانست خودش میلرزید دستهایش.  بود کرده خوش جا



 دید تار را کلمات و نشست چشمش به اشک.  باشد داشته را انتظارش که نبوده

 گوشش به عاقد صدای.  میگذراند نظر از را قرآنی کلماتِ  وار زمزمه اما

 اما نکند نگاه آیین به میکرد سعی.  سرش باالی قند ساییدنِ  صدای و میرسید

 مشکل را کار این مقابلشان ی آینه در رشتشد و عسلی چشمهای تصویرِ 

 آیین طرفِ  از لبخندی با یا بشنود کننده دلگرم حرفی میخواست دلش.  میکرد

 نیم حتی ، بودند رفته فرو هم در همچنان آیین اخمهای اما شود خوش دلش حالِ 

.  میخواند را خطبه بار سومین برای عاقد.  انداخت نمی پریا سمتِ  به نگاهی

 باعث انتخابش و زندگی دیگر بارِ  نداشت دوست.  میکرد دعا دل رد پریا

 عاقد صدای.  کند کمکش که خواست خدا از.  شود اش خانواده سرشکستگیِ 

 نگاهش.  بود شده دوخته صورتش به آیین نگاهِ  بار این.  زد هم به را افکارش

 : کرد زمزمه و آورد باال را

 .  بله پدرم و مادر ی اجازه با -

 سکوتِ  از را عقد اتاقِ  شیدا و پریسا ، مادرش جونِ  کم ی هلهله یصدا

 زمزمه و گذاشت جلو قدمی ، میزد لبخند خسرو.  کرد خالص کننده ناراحت

 : کرد

 .  باشین خوشبخت -

 : داد جواب وار زمزمه خودش مثلِ  آیین

  ؟ شدی سیر جونت از -

 ای جعبه کت جیبِ  از و گرفت باال کمی تسلیم حالتِ  به را دستهایش خسرو

 را جعبه.  شود منفجر حرص از بود مانده کم جعبه دیدنِ  با آیین.  کشید بیرون

 : داد پریا دستِ  به نبیند کسی که جوری و قاپید تقریبا

 !  نمیاد خوشم بازیا مسخره این از من کن دستت خودت -

 رعتس به و کرد جور و جمع را خودش پریا!  اش زندگی نیشترِ  اولین هم این

 انگشتهای روی رنگ طالیی ی ساده رینگِ .  داد جا انگشتش در را حلقه

 خودش با.  نماند دور آیین نگاهِ  از که داشت عجیبی ی جلوه سفیدش و کشیده

 به اما!  میشد تماشایی دستش میخرید برایش نگین پر انگشتری اگر کرد فکر



 نگاه!  کمتر نه و تربیش چیزی نه.  بخرد ساده رینگِ  که بود کرده تاکید خسرو

.  داد ای کلمه یک جوابی آقا علی تبریکِ  به و گرفت پریا سفیدِ  دستهای از

 از کمی دستِ  هم پریا.  کرد گریه و گرفت آغوش در را دخترش خانم سیمین

 شیدا.  نداشت اشکهایش روی کنترلی که بود گرفته دلش انقدر.  نداشت مادرش

 : کرد جدا هم از را دختر و مادر

  ؟ چرا شما خاله ؟ میکنین گریه چرا زشته -

 : کرد پاک را اشکهایش خانم سیمین

 .  نشد قسمت ولی.  ببینمش عروسی لباِس  تو میخواست دلم همیشه -

 آیین قلبِ  که نبود چیزی حرفها و نگاه این اما دوخت آیین به را اشکبارش نگاهِ 

 همایون امضای مینطوره.  دفتر امضای و تبریکات از بعد!  بیاورد رحم به را

 ی جعبه خانم سیمین  ، عقد شاهدِ  عنوانِ  به آقا علی همینطور خسرو و شهاب و

 : گرفت پریا سمتِ  به را بودند خریده آیین برای که ای حلقه

 .  کن شوهرت دستِ  برو.  بدم زودتر اینو نبود حواسم اصال -

 از.  شد گیج ای حظهل برای که بود ناآشنا پریا برای کلمه این انقدر! ؟ شوهر

 که جایی تا.  بخرد حلقه بود کرده وقت ِکی مادرش نمیدانست اصال طرفی

 زحمت خودش به خرید برای هم آیین.  بود نزده او به حرفی کسی میدانست

 به آیین دیدنِ  با!   میرسید نظر به غریبانه چیز همه حد از بیش.  بود نداده

 : رفت سمتش

 !  شما ی حلقه -

 : انداخت پریا به تحقیر پر هینگا آیین

 .  نمیکنم دستم حلقه من -

 : انداخت مادرش منتظرِ  چشمهای به نگاهی نیم

 .  بیارید در بعد کنید دستتون.  زشته مامانم جلوی -

 : بود حرفها این از تر لجباز آیین



  ؟ میرسه بهم چی ؟ باشم مادرت فکرِ  به باید چرا -

 این ، جانش از تر عزیز مادرِ  خاطرِ  به طفق ، گذاشت کنار را غرورش پریا

 : کشیده زجر زنِ 

 .  نمیخوام ازتون دیگه هیچی.  بار یه همین فقط.  میکنم خواهش -

 اما بدهد دل دختر حرفِ  به نداشت دوست.  کرد تر زبان با را لبهایش آیین

 را انگشتش.  نداد را بیشتر لجبازیِ  ی اجازه که بود جوری خانم سیمین نگاهِ 

 خیلی بعد و کرد نگاه آیین انگشتِ  به تعجب با دختر.  گرفت پریا سمتِ  هب

 بارِ  خسرو.  انداخت انگشتش به تماس کمترین با و کشید بیرون را حلقه سریع

 دفترخانه از باالخره.  شد پریا و آیین گرِ  نظاره خنده با و زد دست دیگر

 : آمد حرف به علی.  زدند بیرون

 .  ینباش ما مهمون ناهار -

 : داد جواب بزند حرف جایش به خسرو بگذارد اینکه از قبل آیین

 .  باشم شرکت باید دارم کار ممنون -

 : رفت وا سیمین

 رو دهنتون ما ی خونه بریم حداقل.  نمیشه که خالی و خشک همینجور -

 .  کنین شیرین

 : دهد جلوه طبیعی را چیز همه ای بهانه با کرد سعی بار این خسرو

 این بهتره.   کرد رها رو چی همه نمیشه همین برای  زیاده خیلی شرکت رِ کا -

 . عمارت بیارین تشریف شما اصال.  بهتر وقتِ  یه برای بذاریم رو دعوت

 را  ابروهایش اما!  نکوبد خسرو شکمِ  به آرنج با تا کرد مقابله خودش با آیین

 به را پریا آخر بارِ  برای و کردند قبول ناچار به سیمین و علی.  کشید هم در

 : زد مغمومش دوستِ  صورتِ  به لبخندی هم شیدا.  کشیدند آغوش

 .  میکنم درستش خودم بگو من به اول شد که چی هر.  نباش نگران -



 انداخت می گچن وجودش به بدی حسی.  شود جدا شیدا از نداشت دوست پریا

 بارِ  یک تقریبا پریا.  خداحافظی ی لحظه و بود رفتن وقتِ  وجود این با اما. 

 را آیین ی حوصله که جایی تا.  بوسید و کشید آغوش به را خانواده تمامِ  دیگر

 و کرد باز برایش را عقب درِ  راننده.  رفت ماشین سمتِ  به کالفه!  برد سر

 .  ماند پریا منتظرِ  هم خودش و رفتگ ماشین همایون برای خسرو.  نشست

 دقیق نگاهِ  و آورد باال را دستش ، افتاد اش حلقه رنگِ  طالیی برقِ  به آیین نگاهِ 

 کند خوش جا انگشتش در نمیخواست دلش اما آمد می دستش به.  انداخت تری

 .  کرد منتقل کتش جیبِ  به و کشید بیرون انگشت از را حلقه!  

 برایش را ماشین درِ  خسرو باالخره تا داد وقت پریا هب هم دیگر ی دقیقه چند

 به ماشین و گرفت جا راننده کنارِ  هم خسرو.  نشست آیین کنارِ  و کرد باز

 در آیین سرِ  و بود کرده مچاله ای گوشه را خودش پریا.  آمد در حرکت

 هم بیرون هیاهوی صدای با حتی ماشین سکوت.  بود رفته فرو موبایلش

 .  نمیشد شکسته

.  آورد می بند را نفسش ،  کننده خفه برایش داخل هوای و بود طاقت بی پریا

 جلوی ماشین انتظارش برخالفِ .  برسند جایی به تا کند خودداری میکرد سعی

 رو و انداخت اسپرتش کتِ  جیبِ  داخل را موبایلش آیین.  شد پارک آیین شرکتِ 

 : گفت خسرو به

 .  شو پیاده من با تو -

 : شد کشیده راننده سمتِ  به نگاهش

 .  برم جایی باید برگرد زود نمون اونجا زیاد ، خونه سمتِ  برو شهاب -

 با و کرد خم سر خسرو اما رفت خداحافظی بدونِ  آیین ، داد سرتکان شهاب

 کالفه آیین عطرِ .  کشید راحتی نفِس  پریا.  کرد زمزمه را خداحافظی مهربانی

.  باشد سازگار پریا ی شامه با که نبود چیزی تیزش و تند بوی.  بود کرده اش

.  داد نشان را خودش شدت با بود کرده حبس سینه در دقایقی که ای عطسه

 : گرفت سمتش به دستمالی جلو از بالفاصله شهاب

 .  خانوم بفرمایید -



 و شد باز هم از لبخند با صورتش.  آمد خوشش شهاب ی مودبانه لحنِ  از

 : گرفت را دستمال

 .  نونمم -

.  کرد رد را باغ فرشهای سنگ و رفت داخل عمارت بزرگِ  درِ  از ماشین

 شهاب کند باز را در کند فرصت پریا اینکه از قبل.  ایستاد اصلی درِ  مقابلِ 

 شهاب اینکه از شرمنده.  نداشت کردن خدمت همه این به عادت پریا.  شد پیاده

 : کرد خم سر بود شده کار این به مجبور

 .  میکردم باز خودم ممنون -

 : آمد حرف به جدی شهاب

 .  خانوم وظیفمه -

 دو همان در مقابلِ .  گذاشت خانه به قدم و انداخت شانه روی را کیفش پریا

 .  انداخت زیر به سر و گرفت دندان به لب.  دید را قبل ی دفعه ی خدمه

 .  بفرمایید.  خانوم سالم -

.  ایستاد ای گوشه بالتکلیف و کرد سالم اپری.  نبود دوستانه هم هنوز نگاهشان

 .  کجاست خانه این در جایش نمیدانست حتی

 خونه وقتِ  تمام های خدمه ما.  هستش شیرین هم ایشون.  هستم حمیده من -

 حتما داشتین الزم چیزی اگه.  باشن داشته مهمونی آقا که مواقعی جز به هستیم

 .  بگین بهمون

.  نمیداد زحمت آنها به میخواست چیزی اگر ئنامطم.  داد سرتکان فقط پریا

 ، آمد پریا سمتِ  به اش آراسته موهای و همیشگی شلوارِ  و کت با همایون

 : بود رسیده خانه به او از زودتر

 .   میدم نشون رو اتاقتون ، باال بفرمایید -

 : کرد زمزمه معذب پریا



 .   ممنون -

 : دکر زمزمه و انداخت شیرین به نگاهی حمیده

 !  داره زبونم پس -

 نگاهش دشمن چشمِ  به مطمئنا.  میکرد درک را خدمه های نگاه اما نشنید پریا

 !  بود آورده بار به کذایی صبحِ  آن که افتضاحی با خصوص به.  میکردند

 : کرد ها پله به ای اشاره همایون

 از یکی فعال همین برای ، ندادن اتاقتون برای دستوری هنوز عرفانی آقای -

 .  گرفتیم نظر در براتون رو مهمان اتاقهای

 بیشتر خانه عظمتِ  و شکوه.  رفت باال را ها پله همایون دنبالِ  به مطیعانه پریا

 دیگر و بود شده روشن بزرگ لوسترهای با خانه.  میکرد خالی را دلش قبل از

 انهخ در قیمتی های مجسمه و تابلو میکرد کار چشم تا.  نبود تاریکی از خبری

 پله روی را لرزانش قدمهای ، بود شده پهن ها پله روی ابریشمی فرِش .  میدید

 برمیداشت که قدمی هر.  میکرد فکر شده نفرین شبِ  آن به و میگذاشت ها

 از قبل تا آورد می یاد به چه هر.  آورد می فشار بیشتر گلویش به بغض

 چه نمیدانست.  میداد آزارش بیشتر همین.  بود کذایی آبیِ  اتاقِ  آن به ورودش

 که بپذیرد و کند اعتماد آیین حرفِ  به باید نمیدانست اصال ، گذشته بینشان

 ! کند دفاع حیثیتش از و بجنگد که یا بوده راغب هم خودش

 مبلمان دست دو با بزرگش سالنِ .  نداشت پایین از کمی دستِ  هم باال ی طبقه

!  بشمرد کامل نتوانست پریا که بودند زیاد آنقدر بسته درهای.  بود شده پوشیده

 پریا.  کرد باز هم از را اش لنگه دو و رفت درها از یکی سمتِ  به همایون

 بود سبز رنگِ  میکرد کار چشم که چه هر.  انداخت رنگ سبز اتاقِ  به نگاهی

 اتاق به قدم.  کرد پیدا آرامش احساِس .  ترین وشنر تا رنگ ترین تیره از. 

 همایون صدای.  بود باشکوه چقدر.  کرد نگاه جا همه به کنجکاوی با و گذاشت

 : شنید را

 ندارین خودتون با وسایلی.  بیارن تشریف آقا تا هستین ساکن اینجا موقتا فعال -

  ؟



 : شد زیر به سر دوباره پریا

 . . .  فعال لبتها.  ندارم خاصی چیزِ  نه -

.  کند قضاوت را پریا راه اولِ  همان که بود چیزی آن از تر عاقل همایون

 : آورد لب روی پدرانه لبخندی

 که بدین خبر شیرین به حتما بگیرین دوش خواستین اگه.  کنین استراحت یکم -

 .  کنه آماده براتون رو وان

 : گفت سریع پریا

 .  میتونم خودم ممنون نه -

 : داد تکان سر نهمایو

 .  میزنم سر بهتون -

 اگر ، افتاد باغ به پنجره از نگاهش.  گذاشت تنها را پریا و بست را اتاق درِ 

.  آورد می در بال خوشی از میگذاشت عمارت این به قدم دیگری زمانِ  هر

 سایه زیرِ  کشیدن دراز برای رفت غنج دلش ، کرد نشان را مجنونی بیدِ  درختِ 

 اگر بود بهشت از ای تکه خانه این مطمئنا ، کشید ریه به را یزتم هوای.  اش

 !  نمیکرد حساب را صاحبش

 را مانتویش و آورد در سر از را شالش تنها.  ای وسیله نه و داشت لباسی نه

 تختِ  روی رنگ همان به شلواری و سفید تیشرتِ  با.  گذاشت تخت روی

 ؟ بود شده خانه این خانمِ .  کرد حلقه سر زیرِ  را دستهایش و کشید دراز راحتش

 جایش آیین اما میماند اش زیبایی و خانه این کاش.  کند باور بتواند بود محال

 شیرینش رویای.  کشید آه را نفسش.  میکرد عوض تر اخالق خوش آدمی با را

 !  نمیشد بدل واقعیت به وقت هیچ

****** 

 و بود گذشته 10 از ساعت.  فرستاد عقب را اش صندلی کار از خسته آیین

 : شد بلند جا از خسرو.  بود شده قرمز خستگی زورِ  از چشمهایش



  ؟ خونه میری -

 .  شدم خسته حسابی امشب.  فردا واسه بمونه اش بقیه -

 . . .  گفت خان جمشید -

 : گرفت باال را دستش آیین

 چی همه ، صبح.  نزن خان جمشید از حرفی اصال.  ندارم حوصله امشب -

 .  صبح واسه نهبمو

 زیادی هم حد همین تا آیین نظرش از.  نیاورد زبان به دیگری کالمِ  خسرو

 از.   بود اش زندگی روزِ  بدترین برایش امروز.  است داده خرج به صبوری

 هم آن گرفتن زن همه از اول.  آمد سرش به میکرد فرار همیشه که چیزهایی

 قرار آن در که موقعیتی و خان جمشید اجبارِ  خاطرِ  به که عالقه روی از نه

 حداقل و بود نمانده عید تا چیزی.  شرکت آخریِ  دمِ  کارهای هم بعد.  داشت

 بی از آیین  میکردند معرفی را جدیدشان های طرح زودتر ماه یک باید

 .  بود متنفر برنامگی

 کارمندها ی بقیه و منشی از خبری.  رفت بیرون اتاقش از آیین دنبالِ  به خسرو

 و نشست آیین.  کرد باز برایش را در راننده و شدند پارکینگ واردِ .  ودنب

 : گفت شهاب به رو و بست را چشمهایش آیین.  دیگر سمتِ  درِ  از هم خسرو

 .  وقته دیر خونه برسون رو خسرو اول -

 .  میرم خودم -

 : کشید هم در ابرو آیین

 !  باشم داشته صلهحو که روزی یه واسه بذار و کردن پاره تیکه تعارف -

 دوستِ .  بود خسرو میشناخت را آیین خوبی به که کسی تنها.  زد لبخند خسرو

 خوب بود گذرانده آیین با را روزها تکِ  تک.  اش جوانی همراهِ  و کودکی

 بود کافی اما دارد غرور.  میدهد قدرت مانور اما است مهربان قلبش میدانست

 مهربانی که مادرش از.  بود مهربانی ی تشنه همیشه ، ببیند مهربانی کمی



 تمامِ  که هم خان جمشید.  بود داده دست از زود خیلی هم را پدرش.  بود ندیده

 کل به!  دهد جامعه تحویلِ  مرد خودش قولِ  به که بود برده کار به را توانش

 نمیتوانست که بود خاطر همین به شاید.  میزد لنگ اش زندگی احساسیِ  بخِش 

 میدانست بازی لوس هم را شهرزاد ی عالقه حتی.  بدهد راه بشقل به را کسی

 ! 

 خداحافظی نتوانست و بود رفته خواب به آیین.  شد پیاده اش خانه مقابلِ  خسرو

 داد مسیر تغییر عمارت سمتِ  به ماشین.  رفت و کرد شهاب به ای اشاره.  کند

 . بود الالیی هر از بهتر آیین برای ماشین حرکتِ . 

 ورودی مقابلِ .  بودند راه در ساعتی 1 تقریبا تهران همیشگیِ  ترافیکِ  وجودِ  با

 باز با.  کرد باز را ماشین درِ  و شد پیاده شهاب ، ایستادند حرکت از اصلی

 کوچکترین با که بود سبک خوابش انقدر.  پرید خواب از سریع آیین در شدنِ 

 : گفت سریع شهاب.  میپرید خواب از سرعت به حرکتی

 .  آقا رسیدیم -

 اهمیتی اما بود شده چروک کتش.  شد پیاده و انداخت اطراف به نگاهی آیین

 شنیدنِ  با.  رفت در سمتِ  به و زد چنگ صندلی روی از را کتش اور.  نمیداد

 به دو هر آیین دیدنِ  با.  بودند دهآم استقبال برای شیرین و حمیده ماشین صدای

 : آمدند حرف

 .  آقا سالم -

 جلو قدم یک همایون.  داد حمیده دستِ  به را کتش اور.  داد تکان سر فقط آیین

 : آمد

 .  اومدین خوش عرفانی آقای سالم -

  ؟ خبر چه.  سالم -

 نفس به ار همایون آیین جوانِ  قدمهای.  رفت باال ها پله از آیین دنبالِ  همایون

 : آمد حرف به وجود این با.  بود انداخته نفس



 جواب رو موبایلتون گفتن ، گرفتن تماس خونه با خانوم شهرزاد امروز -

 باهاشون گفتن بودن شده نگرانتون ، نکردن وصل اتاقتون به هم شرکت ندادین

 .  بگیرین تماس

 و تریخاکس رنگِ .  رفت اتاقش سمتِ  به و کشید صورتش به دستی آیین

 دری که لباسهایش اتاقِ  سمتِ  به.  کرد تزریق جانش به را آرامش اتاق مشکیِ 

 : میپیچید گوشش در هم هنوز همایون صدای ، رفت داشت جدا

 . . .  گفتن.  زدن خونه به سری هم کیوان آقای -

 : شد تیز آیین گوشهای

  ؟ اینجا اومد کیوان -

 : کشید بیرون تن از را نشپیراه مشکوکانه آیین.  کرد تصدیق همایون

  ؟ اومد داخل.  شرکتم من میدونست که اون -

 .  رفتن نیستین که دادیم اطالع بهشون پایین ی طبقه آقا نه -

 دیگر بارِ  همایون بیاورد در را شلوارش آنکه از قبل.  شد راحت خیالش آیین

 : رساند گوشش به را اخبار

 .  گذاشتیم صارمی خانومِ  رِ اختیا در هم رو باال های اتاق از یکی -

 : ماند هوا روی که میرفت کمربندش سمتِ  به دستش آیین

  ؟ صارمی -

 .  خانوم پریا -

 بزرگترین میتوانست چطور.  رفت هم در ابروهایش.  افتاد پریا یادِ  به تازه

 تند قدمهای با کند تن به لباسی آنکه بدونِ ! ؟ ببرد یاد از را اش زندگی مشکلِ 

 : کرد پرخاش حال همان در.  زد بیرون تاقا از شده

 ؟ اتاق کدوم -



 و شد وارد زدن در بدونِ .  داد نشان را اتاق آیین عصبانیتِ  از متعجب همایون

.  خورد تکان تخت روی ترس از پریا که کوبید هم به سر پشتِ  جوری را در

 : آمد حرف به وار زمزمه و کرد نگاه آیین عصبانی چشمهای به متعجب

 ؟ شده یچ -

 از را دهانش آب.  بگیرد آیین ی برهنه ی تنه باال از را نگاهش میکرد سعی

 شوهر نامِ  فقط که شوهری صورتِ  به بالتکلیف نگاهش و داد قورت ترس

 : افتاد میکشید یدک را بودن

  ؟ کنی شخو جا اینجا گفته بهت کی -

.  داشت تن به را سفید شلوارِ  و تیشرت همان هم هنوز.  شد بلند جا از پریا

 چیزی نه و بودند کنارش کتابهایش نه.  بود گذرانده اتاق در هم را مدت تمامِ 

 اکراه با شیرین هم را ناهارش و شام!  بگذراند وقت که بود دسترسش در

 را امانش معده دردِ .  دهد پایین ای لقمه بود نتوانسته حتی ، بود آورده برایش

 .  بود بریده

  ؟ باشم کجا باید پس -

 اش لعنتی دردِ  تا میداد فشار معده روی را انگشتش.  بود پرسیده گیج و گنگ

 قدشان تفاوتِ  متوجه چرا.  ایستاد مقابلش و رفت سمتش به آیین.  کند کم را

  ؟ بود نشده

 مفت اینجا نیست قرار.  شیرین پیِش  نپایی میری میکنی جمع رو وسایلت زود -

 !  بگردی مفت و بخوری

 وجودش تمامِ  که عصبانیتی و حرص از ، گریه از نه اما میلرزیدند پریا لبهای

 !  بود گرفته را

 تو رو پات نداری حق ، میمونی جا همون ، میخوابی شیرین اتاقِ  تو میری -

  ؟ فهمیدی.  بذاری باال طبقه اتاقای

 آیین ی چانه به محکمی مشتِ  میتوانست کاش.  شد مشت عدهم روی دستش

 داشت دیگری ی چاره پریا اگر.  میداد مانور حسابی غرورش با.  بکوبد



 چانه و آمد باال آیین دستِ .  بود کرده سکوت.  بدهد تن خفت این به نبود ممکن

 .  آورد باال و فشرد انگشتهایش میانِ  محکم را پریا ی

 .  کن نگاه منو میزنم حرف باهات وقتی -

 منظره این از خوشی دلِ  که نمیفهمید چرا.  افتاد آیین بدنِ  به پریا نگاهِ  دوباره

 سر ؟ میکرد بیشتر را بدنش لرزِش  که نمیفهمید چرا ؟ ندارد برهنه نیمه ی

 .  بود شده خشک جایش

  ؟ بدم توضیح برات باید باز یا شنیدی -

 .  فهمیدم -

 باید.  بود شده بیشتر لبهایش لرزِش .  بود آیین دستِ  رِ اسی اش چانه هم هنوز

 . . .میزد حرفی باید.  میکرد مقابله

 و تو.  نداره خانوم هنوز خونه این.  کنی خانومی که اینجا اومدی نکن فکر -

 !  ندارن کردن خانومی لیاقتِ  تو امثال

 .  برداشت عقب به قدمی و زد پس را آیین دستِ .  شد نفرت از پر پریا نگاهِ 

 احترام بقیه برای و دارن شعور ؟ ادب و دارن احساس ؟ چجورین من امثالِ  -

  ؟ نمیخورم تو به میفهمم رو چی همه و متفاوتم تو با چون ؟ قائلن

 : شد تر عصبانی پریا جوابیِ  حاضر از آیین

 و فهم این من زندگیِ  وسطِ  انداختی رو خودت که اونوقتی ؟ داری زبون پس -

  ؟ بود کجا انومخ درکِ 

 حدِ  در حتی.  شود کالم هم مرد این با نمیخواست دلش.  کرد سکوت پریا

 را سفیدش مانتوی و زد چنگ را کیفش.  بدهد را جوابش که نمیدانست خودش

 .  پوشید

 .  پایین میرم -

 : کرد سد را راهش برداشت که قدمی با آیین



  ؟ موند جواب بی که زدم حق حرفِ  -

 گورشان مزخرفش تندِ  عطرِ  آن و خودش کاش.  انداخت پایین را نگاهش پریا

 .  میکردند گم را

 !   خدا  به میکنم واگذارت من.  نمیشه مشخص االن ناحق و حق -

 : کرد کنترل را خودش.  ترساند را پریا که جوری.  زد قهقهه آیین

 تو بود قوی اعتقادات انقدر اگه تو.  میزنه چیزا اینجور از حرف کی ببین -

 در رو بی بیا ؟ بودی مست خرخره تا چجوری ؟ میکردی چیکار مهمونی

 چیکار من بغلِ  تو میشه سرت پیغمبر و خدا انقدر اگه. . .  بزنیم حرف بایستی

  ؟ میکردی

 دلیل اصال.  بگوید را چیز همه نمیتوانست.  میزد هم به را پریا حالِ  حرفهایش

 ؟ داشت منطق مرد این مگر ؟ شود کوممح بیشتر ؟ چی که بگوید.  نداشت هم

 چطور آنوقت بود زمین روی آدمِ  ترین نامرد خودش ؟ میفهمید را حالش مگر

 عقب.  کرد طاق را طاقتش آیین نزدیکیِ  ؟ میگفت کیوان نامردیِ  از برایش

 عطرِ  خاطرِ  به.  کشید عمیق نفِس  تایی چند و رفت پنجره سمتِ  به و کرد گرد

 : داد آزار را دختر گوشهای صدایش.  کرد کوتاهی ی عطسه آیین کذاییِ 

 !  ای کاره چه و خبره چه میدونی خوب خودتم چون بدی نداری جوابی -

 دندان.  میکرد نگاهش داشت تحقیر رنگِ  که نیشخندی با چرخید سمتش به پریا

 خونسرد را خودش.  میکرد کاری نباید.  میزد حرفی نباید.  سایید هم روی

 : داد نشان

 !  هات خدمه ی بقیه مثلِ .  میخوام حقوق کنم کار اینجا قراره اگه -

 ! بود مانده پریا پرروییِ  همه این ماتِ  آیین

 .  نکن تعارف ؟ عیدی ؟ ماهانه مرخصی ؟ چی پاداش -

 در ای دیگه فکرِ  نداری حق اما کارکنات از یکی میشم.  گفتم منم گفتی تو -

 .  باشی داشته موردم



 : خورد گره هم در یشابروها آیین

 !  نیستی هم مالی همچین -

 : کشید راحتی نفِس  پریا

 .  میکنی فکر اینطور خوشحالم -

 : آمد حرف به آیین.  انداخت سر روی را شالش

  ؟ فهمیدی نمیشی آفتابی چشمم جلوی -

 : غرید دیگر بارِ  آیین.  داد تکان سر

 بهت آشپزخونه تو کار یه بگو حمیده به.  کنم حس رو حضورت نمیخواد دلم -

 .  نشی دیده که باش جایی یه میدونم چه یا.  بده

  ؟ برم میتونم -

 کرد باز برایش را مسیر آیین.  بشنود حرف این از بیشتر نمیخواست دلش پریا

: 

 .  برو -

 : برگشت را رفته راهِ  آمد یادش به چیزی انگار که بود رفتن حالِ  در پریا

 ؟ بگیرم نقدی قراره رو حقوقم یا بدم بهت کارت شماره -

  سوم فصل

 هاست فاصله تو و من میان در

 اندیشم می گاه

  برداری را فاصله این لبخندی به تو توانی می

 بخشد می من به تو چشمهای

 مستی و عشق شور



 زیبا شعری مصرع چون تو و

 . هستی من زندگی از ای برجسته سطر

 مرا عمر دفتر

 دیگر شكوهی تو وجود با

 . هست دیگر رونقی

 من به تو توانی می

 بخشی زندگانی

 من از بگیری یا

 بخشی می را آنچه

 زندگی هفته سه از بعد باالخره.  زد چمنها روی غلتی و بست را مصدق کتاب

 خوش جا مجنون بیدِ  زیرِ  نجد ای گوشه.  بود زده دریا به را دل عمارت آن در

 اهمیتی چه اما بود نمناک کمی صبحگاهی بارانِ  از هنوز چمنها.  بود کرده

 بود شده عادتش روز هر که شیدایی و بود اش خانواده دلتنگِ  پریا ؟ داشت

 با بود گفته اش خانواده به.  نداشت را کدام هیچ حاال.  بزند شان خانه به سری

 کرده خوش سفری آرزوی برایش مظلومانه هم ادرشم و میرود سفر به آیین

 به نمیتوانست وجود این با دارد روزی و حال چه پریا که میدانست شیدا اما بود

 ندیدنِ  با میداد ترجیح که داشت وحشت آیین عصبانیتِ  از آنقدر.  برود دیدنش

 بیدِ  بود شده همدمش تنها!   نخرد جان به را آیین عصبانیتِ  و کند سر شیدا

 قسمتِ  این خوبش شانِس  از.  بود خوانده بارها و بارها که کتابهایی و مجنون

 از بعد میتوانست.  باال طبقه های پنجره جز به.  نداشت دید جا هیچ از باغ

 چه هر عمارت این.  بگذراند دنج ی گوشه همان را بیکاری ساعتهای کارش

 .  میکرد شاد را پریا دلِ  اش سرسبزی نداشت که

 : گفت خنده با و آمد سمتش به شیرین



 درد استخون میخوری سرما آخرش کن باور ؟ خوابیدی چمنا روی اینجا باز -

 .  میگیری

 : خندید پریا

 .  خونه تو بیام کنم ول رو هوا این نمیاد دلم.  عالیه هوا -

 .  کنیم کمکش بریم پاشو.  آقاست اومدنِ  نزدیکِ .  میاد در صداش حمیده االن -

 : شد بلند جا زا پریا

 .  هوا میره جیغش میرم هاش قابلمه سمتِ  تا.  کنم کاری نمیذاره -

 : افتاد خنده به شیرین

 .  حساسه غذاهاش به -

  ؟ میکنم خراب رو غذاش من میکنه فکر -

 .  خوبیه زن.  بیا راه باهاش یکم -

 داخل مقد میشد باز باغ به که آشپزخانه درِ  از.  نگفت چیزی و زد لبخند پریا

 ابرو پریا دیدنِ  با.  میچرخید خودش دور و میکرد کار تند تند حمیده.  گذاشت

 : کشید هم در

 .  باشی کمک بود قرار مثال ؟ جان دختر کجایی -

 : گفت سریع.  ببرد خودش با بعدا تا گذاشت ای گوشه را کتابش لبخند با پریا

  ؟ خانوم حمیده کنم چیکار -

 .  میشه پیداش دیگه قاآ.  بچین رو میز برو -

 .  چشم -

 را میز که کرد را اش سعی تمامِ  پریا و شد ساالد کردنِ  درست مشغولِ  شیرین

 سرد و ساکت جا همه.  بود بو و رنگ بی عمارت این چیزِ  همه.  بچیند قشنگ

.  گذاشت گلدان داخلِ  و چید باغ از نرگس شاخه چند و زد دریا به دل.  بود



 چنگال و قاشق.  داد قرار بشقاب درونِ  و زد تا گل شکلِ  هم را سفره دستمال

 به همایون دیدنِ  با.  بود ساکت زیادی خانه هم هنوز.  چید بشقاب کنارِ  را

 : رفت سمتش

 .  خان همایون -

 باریکِ  اندامِ  و کوتاه قدِ  چشمهایش.  چرخاند پریا سمتِ  به را سرش همایون

 : کرد خواهش و کرد جک کمی را سرش.  گذراند نظر از را دخترک

 . ساکته زیادی خونه ؟ بذارین مالیم موزیک یه میشه -

 : آورد لب روی لبخند همایون

  ؟ ساکته -

 : کرد زمزمه و انداخت اطراف به نگاهی پریا

.  میشه ترسناک خیلی ینجاا نیست کس هیچ که شبا مخصوصا.  میترسه آدم -

  ؟ نمیترسه آقا چجوری

 سه این در که بماند البته.  آقا بگوید آیین به شیرین مثلِ  بود کرده عادت پریا

 در میکرد سعی ترجیحا اما بود نخورده هم به چشمشان هم بار یک حتی هفته

 طوراین.  ندارد خدمه ی بقیه با فرقی هیچ که انگار.  کند خطابش آقا هم غیابش

 فراموش کل به را اش شناسنامه در بسته نقش اسمِ  و میشد بهتر هم خودش حِس 

 .  میکرد

 .  میذارم موزیک االن -

 حمیده صدای.  داشت دوست اش نداشته دخترِ  مثلِ  را او همایون.  خندید پریا

 : رسید گوشش به

 .  اومد آقا -

 و شیرین کنارِ  یونهما.  دوید آشپزخانه سمتِ  به سریع قبل شبهای مثلِ  پریا

 : میشنید را خسرو با زدنش حرف صدای.  ایستاد استقبال برای حمیده



 .  نشده تایید طرحشون چرا میپرسن همش طراحا -

 پر مزخرفات با رو ویترینمون میخواستم من اگه.  بوده مزخرف اینکه برای -

 .  حسابی و درست برندِ  نه!  سه دسته برندِ  یه میشدم کنم

 .  بگیم جلسه تو و کنیم جمع رو ههم باید -

.  ذهنمه تو یکی.  میگیرم جدید طراح.  بره کن رد رو همه.  نیست نیازی -

 .    میکنم اوکی رو چی همه روزا همین

 .  کرد ردشون همینجوری نمیشه -

  ؟ میری یا میمونی شام.  میشه بگم من -

  ؟ بمونم -

 : گفت حمیده به آیین

  ؟ چیه شام -

 .  سوخاری مرغ و رشی سوپ -

 : شد بلند آیین ی خنده صدای

  ؟ لرزید پات و دست -

 : گفت خندان خسرو

 عوض هیچی با رو خونه غذای که میدونی وگرنه نیست امشب خانوم حاج -

 !  نمیکنم

 .  میدونم ، میدونم -

 و میکشید را غذا حمیده.  رفتند آشپزخانه سمتِ  به شتابان شیرین و حمیده

 با حمیده که کند کار چه بود مانده پریا.  میداد سامان و سر را الدسا هم شیرین

 : گفت پرخاش



 سرِ  ببر قاشق و بشقاب سرویس یه ؟ بشه چی که میکنی نگاه منو وایسادی -

 .  میز

 : پرسید تعجب با پریا

 ! ؟ من -

 : کرد اخم حمیده

 .  دیگه بدو ؟ پره دستامون نمیبینی.  من پس نه -

.  است ندیدنش آیین اکیدِ  دستورِ  که میدانست خوب.  بود دیدتر از پر پریا

  ؟ شود ظاهر جلویش میتوانست چطور

 سرکی.  کشید بیرون کشو از هم ای سفره دستمال و برداشت را قاشق و بشقاب

 دوید میز سمتِ  به سریع و کرد شکر را خدا.  نبود ایین از خبری کشید بیرون

.  داد قرار کنارش هم را چنگال و قاشق و گذاشت میز سرِ  را دیگر بشقابِ . 

 که بود نرفته هنوز.  کرد رها بشقاب وسطِ  ساده همانطور هم را سفره دستمال

 مثلِ  را دستمال.  کند رها ساده را سفره دستمال نمیتوانست.  برگشت دوباره

 سمتِ  به شد راحت که خیالش.  گذاشت بشقاب روی و زد تا قبلی دستمالِ 

 : کرد میخکوبش آیین صدای که برمیداشت قدم آشپزخانه

 ! تو ِهی -

 مقابلش و کرد مرتب را اش روسری اراده بی.  برگشت عقب به ترس با پریا

 می خوبی دخترِ  نظرش به.  میکرد نگاه پریا به و بود آیین کنارِ  خسرو.  ایستاد

 .  آمد

  ؟ بله -

  ؟ بگیری ندید منو دستورای داری دوست ؟ نیای چشمم جلوی بودم نگفته -

 : گذاشت جلو قدمی همایون

 . . .  آقا -



.  برد باال سکوت ی نشانه به را دستش آیین بزند حرفی بتواند انکه از قبل

 .  بود گرفته را سالن سکوت.  دوخت چشم پریا به و ایستاد جایش سرِ  همایون

 !  نشنیدم رو صدات -

 ؟ نشود ظاهر مقابلش اما کند زندگی اینجا میشد مگر

 : برداشت جلو به قدمی خسرو

 .  گشنمه حسابی آیین بخوریم شام بیا -

 .  بود شده پریا صورتِ  میخِ  آیین نگاهِ 

 این صاحبِ  من.  کنم مشخص خونه این ی خدمه با رو تکلیفم میخوام اول -

  ؟ نه یا هستم خونه

 : کرد باز لب پریا

 . . .  و آوردم بشقاب من بود بند دستشون خانوم حمیده -

 : برداشت جلو به قدمی آیین

 !  حمیده -

 : زد بیرون آشپزخانه از وحشت با حمیده که بود رسا آنقدر صدایش

  ؟ آقا بله -

 : انداخت وحشت به را حمیده سالن سنگینِ  جو

  ؟ بشی اخراج میخواد لتد ؟ بیرون کنم پرتت خونه این از الزمه -

  ؟ کردم کاری ؟ آقا شده چی. . .  چــ -

 .  بود گرفته را حمیده صورتِ  ترس

  ؟ نگفتم یا گفتم.  نشه ظاهر جلوم دختره این گفتم -

 .  آشپزخونه تو میفرستمش.  ام شرمنده آقا -



 با نوعی به هفته سه این در.  میشد تر عصبی میدید را پریا که لحظه هر آیین

 هر اما.  بود گرفته خود به عادی حالتِ  اش زندگی و بود آمده کنار نبودش

 و است دلخور دستش از خان جمشید که آورد می یاد به میدید را پریا که باری

 .  است کرده سیاه را اش شناسنامه  کذایی نامی

 .  نمیخورم شام -

 روی گلدان . زد بود گذاشته درونش گل ذوق با پریا که گلدانی به را دستش

 : افتاد میز

 !  زود.  کنین جمع هم رو آشغاال و آت این -

.  رفت ها پله باالی تا دنبالش به خسرو.  انداخت حرکت به را همه فریادش

.  نبود ساخته دستش از کاری ، انداخت پریا مغمومِ  ی چهره به نگاهی همایون

 : گرفت پریا بازوی از نیشگونی حمیده.  رفت آیین سمتِ  به

 .  سفید چشم ی دختره ؟ میای سوسه من برای حاال -

.  نبود دلخور آیین پرخاشگریِ  از بود شده دلگیر حمیده حرفِ  از که انقدری

 : غرید دوباره حمیده.  گذاشت دردناکش بازوی روی را انگشتهایش

 .  کن جمع و میز باش زود ؟ میکنی نگاه چیو وایسادی -

 حمیده.  رفت خسرو بعد ساعتی.  کرد تمیز را میز و آمد خود به سریع پریا

 که بود معلوم.  بود گرفته بغل غم زانوی دخترک که بود زده غر پریا به انقدر

 آغوِش  دلش چقدر!  شود عوض چیزی نبود قرار.  هست حرفش سرِ  آیین

 هم اش خانواده به باید ، بود کم توهین و تحقیر همه این.  میخواست را مادرش

 برای میتوانست و برمیگشتند شان دروغی سفرِ  از هفته آخر.  میگفت دروغ

 .  برود دیدنشان به ساعت چند

.  داد مرخصی ی اجازه حمیده باالخره.  افتاد برق آشپزخانه و شد مرتب میز

 جمشید های پشتیبانی اش دلخوشی تمامِ .  کرد حبس اتاق در را خودش پریا

 به قدم هم بار یک حتی عقد زمانِ  از.  بود بسته دل اشتباه به انگار اما بود خان



 ریش را دلش پریا غمگینِ  نگاه.  شد اتاق وارد شیرین.  بود نگذاشته عمارت

 .  کرد

 .  رفته همایونم.  میریم داریم حمیده و من -

 .  سالمت به برو -

  ؟ بمونم میخوای -

 : رسید گوشش به حمیده بلندِ  صدای

  ؟ دختر موندی کجا شیرین -

 : زد محزون خندیلب پریا

 .  برو تو.  میخوابم منم.  نمیخواد نه -

 گوشش به حمیده صدای دیگر بارِ .  شد همراه حمیده با و بوسید را پریا ی گونه

 : رسید

 میکشه خودش با هم رو ما جهنمیه خودش این.  نگیر گرم دختره این با انقدر -

 .  پایین

 ساعت.  افتاد پایین پریا چشمِ  زا غلتان اشکی قطره اما نیامد شیرین از جوابی

 از و ببخشد را آمیزش تحقیر برخوردهای و آیین نمیتوانست.  بود شب 10

 راحت ای لقمه نگذارد و کند معذبش خودش ی خانه در نداشت دوست طرفی

 .  شد بلند جا از شود پشیمان آنکه از قبل آنی تصمیمی با.  دهد پایین گلو از

 کارهای طرفی از و گرسنگی میکرد رو و زیر را دستش توی طرحهای آیین

 دیر بهاره طرحهای معرفی برای و بود ماه بهمن.  بود کرده اش کالفه شرکت

 فرو سکوت در باغ.  ایستاد پنجره مقابلِ  و شد بلند جا از کالفه.  بودند کرده

 و فرستاد بیرون را نفسش ؟ بود کرده عادت بودن تنها این به ِکی از ، بود رفته

.  برد فرو شلوارش جیبِ  در را دستهایش.  شد خیره پنجره روی مانده بخارِ  به

 از.  بود دلگیر هم آیین اما باشد دلگیر که میداد حق ، بود دلگیر خان جمشید

 می عارش حتی که دختری.  بود کرده استفاده رضایتش برای که جبری این



 به نیازی چه انستنمید هم خودش.  بگذارد رویش به را زندگی زنِ  نامِ  آمد

 تنفر.  بودند بلد خوبی به را کارشان شیرین و حمیده که وقتی داشت خدمتکار

 . میداد عذاب هم را پریا میکشید عذاب که قدر هر ، بود نشسته جانش در

 رفته همه.  انداخت اش مچی عتسا به نگاهی.  خورد اتاقش درِ  به ای تقه

 به و خورد گره ابروهایش ؟ بود شده مزاحمش شب وقتِ  این کسی چه بودند

 کمِ  نورِ  با فقط باال سالنِ .  نبود کسی انداخت اطراف به نگاهی.  رفت در سمتِ 

 که ببندد را در خواست.  بود شنیده اشتباه شاید.  بود شده روشن ها آباژور

 و کند در روی از را کاغذ.  کرد جلب را توجهش اتاقش درِ  به چسبیده کاغذی

 : خواند

 :شناسیدشان می هم شما -

 حوصله بی هایِ  بعضی همین

 ...! نابَلَد های بعضی

 جهت بی و خود بی

 کنند می خیال

 اَبَد تا خانه این درگاهِ 

 .چرخد می در به در ی لنگه همین رویِ 

 باد خاموشی آیا

 است؟ وزیدن ترِس  از واقعا

 !  غذاخوری سالن:  ن.  پ

 بگذارد نمیدهد قول که باشد پریا کارِ  اگر.  خورد گره تر عمیق آیین ابروهای

 ، سرشناس عرفانیِ  به ، آیین به میکرد جرات چطور.  بکشد صبح به دخترک

 با و سایید هم روی را دندانهایش ؟ نابلد و حوصله بی بگوید اش خانه آقای به

.  رفت خوری غذا سالن سمتِ  به سرعت با.  رفت پایین ها پله از تند قدمهایی

 موزیکِ .  بود کرده پیش از بیش را مجلل سالنِ  زیبایی ها کوب دیوار کم نورِ 



 به تنها نه که گلهایی و میز روی روشنِ  شمعهای و میرسید گوش به مالیمی

 اضافه آنها به هم تایی چند بلکه  بودند نشده برداشته میز روی از دستورش

 دل بخارِ  و بود حمیده ی شده پخته غذاهای شاملِ  که غذایی میزِ !  بود دهش

.  برداشت قدم میز سمتِ  به و کرد سست پا آیین.  میشد بلند رویشان از انگیزی

 را کاغذ و نشست صندلی روی.  خورد چشمش به غذا بشقابِ  کنارِ  کاغذی

 : خواند

 ام ترسیده که کنم می تظاهر -

 ام رسیده بَست نبُ  به کنم می تظاهر

 !حواس بی که خسته، که پیر، که کنم می تظاهر

 کنند خیال ای عده که روم می پَرت

 نیست سر در ماندنم امید

 ...! چراغی چیزی، حرفی، را رفتنم به عالقه...  الاقل یا

 میل.  انگیزه هوس سوپ بوی اما نخوردم من.  شده خوشبویی غذای:  ن.  پ

 !  جان نوِش  ، کنین

 آیین ؟ کند ثابت میخواست را چیز چه.  کرد پرت میز روی پوزخند با را ذکاغ

.  برداشت را قاشقش بودند کرده باز مغزش به راهی که شعرهایی به توجه بی

 بترساند فریادش با را دخترک و بزند هم بر را میز نتواند که بود گرسنه آنقدر

.  بود هم خوشمزه ، شبوخو بر عالوه ، بود پریا با حق خورد سوپ از قاشقی. 

.  میکرد خودنمایی دیگر کاغذی افتاد مقابلش نوشیدنی پارچِ  و میز به نگاهش

 برداشت را کاغذ و نشست لبش ی گوشه نیشخندی.  بود شده بازی مثلِ  برایش

  ؟ بنالد چه از میخواست بار این. 

 من روح انحنای -

 من غرور ی خسته های شانه

 است ستهشک دلم پناهی بی گاه تکیه



 ام بهانه بی های گریه کتف

 ام شاعرانه حس بازوان

   است خورده زخم

 .  بره پایین گلوتون از غذا که کنین میل نوشیدنی:  ن.  پ

 که چه او به.  بگذارد قبلی کاغذهای کنارِ  را کاغذ آیین شد باعث شعرش تلخیِ 

 و خورد را غذایش ؟ داشت غم شعرهایش که چه او به ؟ نبود خوب پریا حالِ 

 اما چه برای نفهمید.  گذاشت شلوارش جیبِ  در را کاغذها.  شد بلند جا از

 از شد که مطمئن.  ندارتش نظر زیرِ  شود مطمئن تا کشید سرکی!  گذاشت

 مچِ  بتواند تا شد وارد و کرد مکث آشپزخانه نزدیکِ .  رفت بیرون سالن

 نگاهش برود بیرون تا چرخید.  نبود پریا از خبری اما بگیرد را لجوج دخترکِ 

 : گذراند نظر از را شعر.  افتاد میز روی مانده باز شعری کتابِ  به

 هاست فاصله تو و من میان در

 اندیشم می گاه

  برداری را فاصله این لبخندی به تو توانی می

 بخشد می من به تو چشمهای

 مستی و عشق شور

 زیبا شعری مصرع چون تو و

 . هستی من زندگی از ای برجسته سطر

 آیین برای را هایش ناله میخواند خودش را هایش عاشقانه.  نخواند را اش ادامه

 سالنه.  رفت بیرون آشپزخانه از و بست حرص با را شعر کتابِ  ؟ مینوشت

 . چرخید اتاقش سمتِ  به و رفت باال را خانه تاریکِ  نیمه های پله سالنه

 کشوی در سرسری را ها کاغذ.  کشید راحتی نفِس  و بست سرش پشتِ  را در. 

 قبل.  داد ُسر زمین روی تقریبا را تختش روی های طرح و چپاند تختش کنارِ 



.  افتاد دیگر کاغذی و نوشیدنی فنجانِ  به نگاهش بخزد پتویش زیرِ  اینکه از

 : خواند را کاغذ!  بود فتهگر اش بازی امشب دختر این واقعا

 گذرد می که روزها این -

  شادم

  میگذرد که روزها این

 شادم

  میگذرد که

  روزها این

  شادم

  میگذرد که

 درست مادرم همیشه.  کردم درست دمنوش اعصابتون آرامش برای:  ن.  پ

 هیچ اخراجِ  به تصمیم من خاطرِ  به و نباشین عصبانی صبح امیدوارم.  میکرد

 .  بخیر شب.  گیرینن کس

 بوی ، نبود بد اش قیافه انداخت دمنوش به نگاهی.  نشست تختش روی ناباور

 و بود کشیده فریاد آیین.  نمیداد خوبی بوی پریا کارهای این اما میداد هم خوبی

 دمنوش به لب!  میداد نشانش باید.  کشید هم در ابرو!  بود کرده سکوت پریا

 سیر جانش از مگر ، نمیخورد را میکرد درست اپری که چیزی مطمئنا.  نزد

 دمنوش که نبود دیوانه است تشنه خونش به چقدر نبود معلوم دخترک ؟ بود شده

 !  بخورد را

 بقیه روی هم را دمنوش کنارِ  کاغذِ  و کشید بیرون ِکشو از دیگر بارِ  را کاغذها

.  رفت یرونب اتاق از و شد بلند جا از.  بود خورده گره ابروهایش.  گذاشت

 و نرم برگشان برگ.  کرد پرت قدرت با را ها کاغذ تمامِ  و ایستاد ها پله باالی

.  رفت فرو شلوارش جیبِ  در دستهایش.  افتادند انتهایی های پله روی رقصان

 راه به رو چیز همه شعر تا چهار با بود کرده فکر ، آورد لب روی پوزخندی



 میکرد تکرار خودش با بارها را این.  بخورد گول که نبود کسی آیین ؟ میشود

 ! 

 بست چشم و گذاشت بالشت روی سر راحت خیالِ  با و برگشت اتاقش سمتِ  به

 به دادن سروسامان و بود شام میزِ  کردنِ  جمع مشغولِ  پایین ی طبقه اما پریا. 

 توهم بزرگ ی خانه آن در.  بود بهتر حالش و حس میکرد که کار.  آشپزخانه

.  نیست کس هیچ طبقه آن در میدانست که خصوص به.  آمد می سراغش به

 و شد خم.  افتاد خودش ی نوشته دست های برگه به نگاهش آمدها و رفت بینِ 

.  فرستاد بیرون صدا بی را نفسش.  کرد جمع ها پله روی از را تکشان تک

 اهمیتی چه ، نمیکرد وجدان عذاب احساِس  دیگر بود خورده را شام که همین

 خاموش را موزیک ؟ است کرده پرت قساوت با اینطور را ها کاغذ که داشت

 گلدانِ  به را آنها راحت خیالِ  با ، بویید و کشید بیرون گلدان از را گلها و کرد

 مثلِ  هم اینجا میتوانست کاش.  برد اتاقش به خود با و کرد منتقل تری ساده

 به را نگاهش و کشید دراز تختش روی.  بکارد گل کمی خودشان ی خانه

 تا فرستاده خانه این به را او بود گفته ، افتاد شیدا حرفِ  یادِ  به.  دوخت سقف

 هم آن ، کند کار اینکه نه ببیند را زندگی خوش روی و شود تمام هایش سختی

 جدای البته.  نداشت شکایتی وضعیتش از.  بود زده لبخند اما پریا.  آیین برای

 خواهر برایش که شیدایی ندیدنِ  یا. . .  میکرد اش آزرده که اش خانواده ندیدنِ 

 . . .  بگوید همه به بود شده مجبور که دروغی و دوست تا بود

 . . . اتفاقاتش و تقدیر بازیهای از فارغ گذاشت هم روی را پلکهایش

*** 

 !  شدن بیدار وابخ از پرنسس عجب چه -

 کمی داشت حق.  بود نشده 10هنوز ساعت.  نشست جانش به حمیده کالمِ  نیِش 

 ظرفهای کردنِ  تمیز و آوری جمع حالِ  در 1 ساعت تا دیشب.  باشد آلود خواب

 : گفت وجود این با.  بود شام

  ؟ کنم چیکار بگید.  خانوم حمیده شرمنده -

 .  بده بهش برب گذاشتم سینی تو و شهاب ی صبحونه -



 کرد بلند دست روی را سینی.  زد لبخند شیرین به و داد سرتکان مطیعانه پریا

 پریا دستِ  و بود سنگین سینی اما نبود زیاد شهاب اتاقِ  ی فاصله.  افتاد راه و

 آمد می آشپزخانه به سینی بردنِ  برای خودش شهاب همیشه.  بود گرفته درد

 تنبیه به تصمیم شده که هم دیشب اتفاقِ  طرِ خا به خانم حمیده کرد احساس اما

 پاهایش روی را سینی اتاق در جلوی.  نداشت اعتراضی حال هر به ، گرفته

 ضربه چند راست دستِ  با.  نیفتد که داشت را هوایش چپ دستِ  با و گذاشت

 : شنید را شهاب صدای.  ماند منتظر و زد در به ای

  ؟ بله -

 : گفت و گرفت باال دیگر بارِ  را سینی

 .  آوردم صبحونه شهاب آقا -

 .  افتاد پریا به نگاهش شهاب و شد باز در

 .  میبردم میومدم ؟ کشیدین زحمت چرا -

 : نشست پریا لبهای روی لبخند

 .  جان نوش.  نکردم کاری -

 هم آرایش ای ذره بدونِ  حتی ، کرد نگاه پریا صورتِ  به و زد لبخند هم شهاب

 با.  آورد می در زانو به را کسی هر درشتش و شیدهک چشمهای.  بود زیبا

 او تنها نه.  بود شده اش دلبسته حسابی بود کرده پیدا او از مدت این که شناختی

 حسابی که حمیده جز به البته ، داشتند دوستش نوعی به عمارت ی همه بلکه ،

 قاب رنگ سبز روسریِ  را سفیدش و گرد صورتِ !  داشت ناسازگاری سرِ 

 اگر ، بود نیامده در آیین عقدِ  به اگر.  شد عمیق لبخندش شهاب.  بود هگرفت

 دنبال را پریا لبخندِ  حسرت با.  برمیداشت اش زندگی برای قدمی او شاید میشد

 : گرفت را سینی و کرد

 .  ممنون بازم -



 فارغ.  برگشت کنان ِلی ِلی تقریبا را آمده مسیرِ  و داد سرتکان سرخوشانه پریا

 است کرده شکار را اش سرخوشی باال ی طبقه ی پنجره از آیین نگاهِ  کهاین از

 ! 

.  بود لباسهایش کردنِ  آماده مشغولِ  همایون.  خورد حرص و زد پوزخندی

 : گفت و زد چرخی

  ؟ کثیفه و ریخته هم به هنوزم پایین انباریِ  ، همایون -

 دستش توی که کراواتی.  کرد سربلند موقع بی پرسِش  این از متعجب همایون

 : گذاشت رنگ کرم پیراهنِ  روی را بود کرده خوش جا

  ؟ دارید نیاز چیزی.  آقا بله -

 : زد نیشخند آیین

 .  بشه تمیز شب تا میخواد دلم -

 : داد تکان سر همایون

 .  میکنیم تمیز شب تا و میگیرم آقا ی خدمه تا چند -

 : ادد جواب حال همان در و رفت لباسهایش سمتِ  به آیین

 .  کنه تمیز اونجارو شب تا بگو بهش.  بیکاره زیادی دختره این -

 ! ؟ پریا ؟ آقا کی -

 : گفت و پوشید را پیراهنش

 . آره -

 .  نمیرسه زورش زیاده اونجا سنگین وسایلِ .  نیست نفر یه اون کارِ  آقا -

 !  نیار حرف من حرفِ  رو کنه تمیز باید گفتم من.  نیست مهم برام -

 .  بشه تموم زود میکنم کمکش خودم من -

 : برگشت همایون سمتِ  به کرده گره ابروهای با آیین



 !  کمکی هیچ بدونِ  -

 . . .  آقا -

 : آورد باال سکوت ی نشانه به را دستش آیین

 . گفتم که همین -

 این.  آید می کجا از پریا به نسبت خشم همه این فهمیدنمی.  بست لب همایون

 دعوا و جنگ همه این دیگر ، بود پذیرفته راحتی به را جایگاهش که دختر

 صبحانه ، پوشید لباس بود داده که دستوری از سرخوش آیین ؟ بود چه برای

 آمد می پریا دستِ  کار حسابِ  دستور این با حداقل.  زد بیرون خانه از و خورد

 !  بیندازد راه به بازی و بنویسد شعر برایش دیگر بارِ  نمیکرد جرات و

 سمتش به لبخند با همیشه مثلِ .  خواست را پریا افتاده زیر سری با همایون

 : رفت

  ؟ بله -

 .  کنی تمیز رو انبار باید -

 : داد تکان سر

  ؟ کجاست.  چشم -

 .  میدم نشونت -

 ساختمان زیرِ  به که رسیدند پله چهار به باغ دیگرِ  سمتِ  از و رفتند بیرون

 کنجکاوی با هم پریا.  شد وارد و کرد باز را در کلید با همایون.  میشد منتهی

 : ماند باز تعجب از دهانش.  انداخت بزرگ انباریِ  به نگاهی

  ؟ کنم مرتب باید رو وسایل این ی همه -

 سرتکان همایون.  دافتا قدیمی های وسیله و جعبه از عظیمی کوهِ  به نگاهش

 : داد

 .  گفته آقا -



 .  میکنم مرتبشون کم کم.  نداره اشکال باشه -

 زمزمه.  است دخترک برای بد خبرِ  این حاملِ  که شد شرمنده دیگر بارِ  همایون

 : کرد

 .  امشب آخرِ  تا -

 : شد گرد پریا چشمهای

  ؟ کنم مرتبشون امشب آخرِ  تا چجوری.  زیادن خیلی اینا -

 این دنبالِ  را او قصد از آیین که میدانست خوب پریا.  ماند جواب از ونهمای

 را چیز همه که کرد راحت را همایون خیالِ  و داد سرتکان.  فرستاده کار

 .   ماند تنها پریا و رفت همایون.  میکند مرتب

 و انداخت وسایل حجمِ  به نگاهی دقیقه چند برای و زد کمر به را دستهایش

 سرش دورِ  را آن و کرد باز را اش روسری گره.  شد کار به دست باالخره

 شیرین.  بردارد را نیازش موردِ  وسایلِ  تا برگشت خانه به دوباره.  بست

 با.  کند درست دردسر او برای نداشت دوست پریا اما داد کمک پیشنهاد

 .  آید برمی کار این پِس  از که بود کرده مطمئنش خنده و شوخی

 تا زد کنار کمی را درشت های وسایل همه از اول برگشت انباری به دیگر بارِ 

 بود کرده زخم را دستش جای چند که بماند البته.  شود مسلط چیز همه به بتواند

 وسایلی و ها کارتن بینِ  از.  شد کار به مشغول دوباره ها زخم به توجه بی. 

 نوار کنارش تنیکار در و کرد پیدا قدیمی ضبطی بودند نخور درد به اکثرا که

 برقی چشمهایش.  باشند داشته وجود هنوز نمیکرد فکر اصال که هایی کاست

 را ضبط روی.  کرد پیدایش ای گوشه باالخره ، گشت برق پریزِ  دنبالِ  و زد

 داد ُهل داخلش را کاستها از یکی.  زد برق پریز به را سیمش و کشید دستمال

 برخالفِ  و زد را ای دکمه هیجان با اما.  نه یا میکند کار نمیدانست اصال. 

 هیجان با و کوبید هم به را دستهایش ذوق با.  کرد خواندن به شروع انتظارش

 هم آهنگ با.  بودش انداخته خنده به قدیمی آهنگِ  شادِ  ریتمِ .  شد بلند جا از

 به دوباره انرژیِ  قدیمی شادِ  آهنگهای.  میرسید کارش به و میکرد خوانی



 که آمد خودش به زمانی.  کرده کار چقدر نمیدانست.  بود ردهک تزریق جانش

 : زد صدایش شیرین

 !  ها میگذرونی خوش داری خودت برای حسابی -

 : خندید جایی جابه و کار از زنان نفس نفس پریا

 .  کنه کار ضبط این نمیکردم فکر اصال.  خوبن خیلی آهنگا این -

 : خندید شیرین

 .  میسازی شادی خودت برای! دختر کنیمی پیدا چیزایی چه تو -

 : انداخت باال شانه پریا

 .  باشم شاد یکم نیست بد.  کنم تمیز رو اینجا مجبورم حال هر به -

 .  بزنم صدات ناهار برای اومدم -

  ؟ چنده ساعت مگه -

 .  ظهر 2 -

 .  نشدم زمان متوجه اصال وای ای -

 بود شده انجام کارها از خیلی اینکه با.  انداخت انبار کثیفیِ  به نگاهی شیرین

 : شود تمام شب تا که نبود چیزی کارها بقیه اما

 .  کمکت میومدم بود نذاشته دستم رو سبزی همه اون حمیده اگه -

 .  میکنم تمومش نمونده دیگه چیزی -

 : داد سرتکان.  بفرستد منفی انرژی و شود یاس ی آیه نخواست شیرین

 . ناهار بیا -

 دستهای.  بود شده کثیف و خاکی پریا لباسهای.  رفتند خانه سمتِ  به هم با

 ی آشپزخانه در دیدنش با حمیده.  بود شده سیاه پارچه یک دوده از سفیدش

 : بیفتد سکته به بود مانده کم تمیزش



 .  نگرد اینجا وریاینج بگیر دوش برو باش زود -

 : انداخت وضعش و سر به نگاهی پریا

 .  کنم تمیز رو انبار برم دوباره باید -

 . بشینی آشپزخونه تو نمیذارم اینجوری -

 .  شد آویزان پریا لبهای

 .  میخورم غذا بیرون خب -

 بیرونش آشپزخانه از و گرفت پریا سمتِ  به غذایی ظرفِ  خواسته خدا از حمیده

 : گفت حمیده به معترض ینشیر.  کرد

 .  میخورد ناهار ما کنارِ  میشست رو دستاش.  میگیری سخت داری -

 : کرد نازک چشم پشتِ  حمیده

 دختره این اسمِ .  میزنی راه اون به رو خودت یا خنگی خیلی تو یا جان دختر -

 با.  نمیشه و نیست ماها از یکی آخر تا اول از.  آقاست ی شناسنامه تو

 !  دوتا این جنگِ  وسطِ  میندازی رو خودت فقط بیخودی های مهربونی

 ای گوشه پریا.  شد خوردن مشغولِ  و گرفت حمیده از نگاه ناراحت شیرین

 به نگاهش.  خورد آزاد هوای در لذت با را غذایش و نشست مجنون بیدِ  زیرِ 

.  میشد عاشقش حتما.  دهد نشان را اینجا پریسا به میتوانست کاش ، بود آسمان

 کاش!  نه یا دهد راه عمارت به را اش خانواده دارد اجازه نمیدانست اصال

 .  میشد پیدایش خان جمشید حداقل

 تا تقریبا.  شد انبار راهی دوباره و برد آشپزخانه به را غذایش  خالیِ  ظرفِ 

 خداحافظی برای همایون و شیرین که وقتی فقط.  نشد زمان متوجه هوا تاریکیِ 

 : گفت نگران همایون.  آمد خودش به آمدند

 .  دیروقته.  فردا برای بذار رو اش بقیه -



 نگران دل همچنان همایون اما میرود خانه به که بود کرده مطمئنش خندان پریا

 به اما کند مرتب شب تا را انبار بود گفته آیین.  کرد کار دیگر کمی پریا.  بود

 تقریبا.  شود مطمئن ودنشب مرتب از و بزند سری که بود نداده زحمت خودش

 بود داده همایون به که قولی برخالفِ .  بود نمانده انبار کاملِ  تمیزیِ  تا چیزی

 انبار وسطِ  تقریبا که سنگینی کمدِ  کرد سعی.  کند تمام را کارش گرفت تصمیم

 را نفسش.  نمیخورد تکان جایش از میکرد تالش چی هر اما بکشد را بود

 از دریغ اما کشید را کمد و کرد جمع را زورش مِ تما شمارش با و کرد حبس

 و بینی شد باعث که کشید صورتش به دستی کالفه.  شود جا جابه کمی اینکه

 سعی و گرفت کمد طرفِ  یک را دستش دوباره.  شود سیاه هایش گونه از کمی

 کمد به محکمی فشارِ  و کرد جمع را زورش تمامِ  بکشدش کنار کمی حداقل کرد

 دردِ  از شد پرتاب ای گوشه و داد دست از را تعادلش بار این ماا کرد وارد

 نسبتا و قدیمی گلدانِ  بیاید خودش به اینکه از قبل.  پیچید خودش به کمر

 و خورد ُسر پایین به بود شده چیده هم روی که کارتن چند باالی از سنگینی

 . آمد فرود سرش روی

 ، بود کننده کسل فیلمش.  میکرد نگاه تلویزیون و بود داده لم تختش روی آیین

 و برداشت را کنترل.  بود شده حوصله بی بدتر کند سرگرمش اینکه جای به

 و شد بلند جا از.  بود نیامده چشمانش به خواب ای ذره حتی ، کرد خاموشش

 تمیز و پریا کل به.  افتاد انباری روشنایی هب نگاهش رفت پنجره سمتِ  به

 که دید را شهاب ؟ میکرد کار هم هنوز یعنی.  بود برده یاد از را انباری کردنِ 

 شهاب به نگاهش.  شد گره هم در ابروهایش اراده بی.  میرفت انباری سمتِ  به

 .  شد انباری واردِ  کامل که زمانی تا بود

 برای تنبیهی باید کرد رها تخت روی را خودش و کشید را پرده حرص با

 بالشتش.  بچرخد پریا اطرافِ  انقدر آمد نمی خوشش!  میگرفت نظر در شهاب

 این و نمیبرد خوابش.  دوخت سقف به را نگاهش و کرد مرتب سر زیرِ  را

.  بخوابد راحت بود نتوانسته سالگی 18 از درست.  بود شبش هر مشکلِ 

 مقصر را او همیشه سرش ی مینهز پس صدایی و میکشید سوت مغزش

 کنار چشمانش جلوی از هم لحظه یک تصاویر بست را پلکهایش.  میخواند



 به ای تقه.  افتاد اتاق سیاهیِ  به نگاهش و کرد باز پلک اضطراب با.  نمیرفت

  ؟ کند تکرار را دیشب بازیِ  بود قرار پریا نکند ، شد بلند جا از.  خورد در

 نگهبانها از یکی امیر دیدنِ  با کرد باز را در.  بود نشسته لبش روی نیشخندی

 : شد جمع نیشخندش

  ؟ ساعت این خبره چه -

 .  میرسید نظر به مضطرب اش چهره

 .  بیمارستان  بردشون خودش با شهاب.  بود شده بد حالشون خانوم پریا -

 : شد گرد آیین چشمهای

  ؟ نداد خبر شهاب چرا ؟ چی یعنی ؟ شد بد حالش -

 دقیقه چند همین.  بشه چیزیشون ترسید شهاب.  میومد خون سرشون از آقا -

 .  رفتن پیش

 که درک به اصال.  بود شده بد حالش پریا که جهنم به.  شد مشت آیین دستِ 

 در ابرو و کرد مقابله اش کنجکاوی و نگرانی با!  میسوزاند دل او برای شهاب

 : کرد خالی امیر سرِ  را خشمش.  کشید هم

  ؟ من اتاقِ  دمِ  بیای شب نصف که بود مهم انقدر موضوع این -

 : انداخت پایین را سرش.  نداشت را برخورد این انتظارِ .  خورد جا امیر

 .  آقا شرمنده -

 سرش از که چه یعنی.  زد قدم کالفه و کوبید امیر صورتِ  روی را در آیین

 دستش هنوز.  ردبگی تماس شهاب با تا برداشت را موبایلش ؟ آمد می خون

 خسرو ی شماره بار این شهاب جای به.  شد پشیمان که بود نرفته شماره روی

 : بود آلود خواب صدایش.  گرفت را

  ؟ شده چیزی!  آیین -

 .  دهد نشان خونسرد را خودش کرد سعی



 .  بزن شهاب به زنگ یه.  نشده خاصی چیزِ  -

  ؟ نیست خونه مگه ؟ چرا ؟ شهاب -

 .  بیمارستان بردتش گفت اومد نگهبان.  شده بد حالش دختره این انگار.  نه -

 : شد هوشیار خسرو صدای

  ؟ پریا ؟ دختره کدوم -

 !  آره -

 نگرانی احساِس  هم آیین اگر بود طبیعی.  بود شده نگران هم خسرو حتی

  ؟ میکرد

  ؟ مگه شده چی ؟ چرا -

 .  بدی بهش داشت یازن پول اگه شهاب به بزنی زنگ گفتم.  تو مثلِ  منم -

 .  میزنم زنگ االن من باشه ، باشه -

 . . .  خسرو -

 اخمش.  نیامد لبهایش روی حرف اما کند خبرش با شد چه هر بگوید خواست

 : کرد تر عمیق را

  ؟ آیین شد چی -

 : داد جواب سریع

 .  بخیر شب.  پروندنم خواب از شب نصفِ .  هیچی -

 صبح تا اما آیین.  کرد قطع را تماس آیین لیِ بیخیا همه این از متعجب خسرو

 و زمین به و رفت راه ، ماند خیره ساعت به و رفت راه.  رفت راه اتاقش در

 .  شد پریا نگرانِ  خودش تنهایی در و رفت راه ، گفت بیراه و بد زمان

 را اطراف صدای بود هوشیار.  شد بیمارستان واردِ  شهاب دستهای روی پریا

 . داشت رگیجهس اما میشنید



 .  کنه کمک یکی.  کمک -

 روی.  کرد باز نیمه زور به را چشمهایش میشنید را آدمها ی همهمه صدای

 چشمش به را نوری میدوید تخت کنارِ  که حالی در مردی ، خواباندنش تخت

 : کرد جلب را توجهش پوش سفید مردِ  صدای.  شدند اتاقی واردِ .  انداخت

  ؟ میشنوی منو صدای خانوم -

 بود شده باز پریا چشمهای.  میکرد اش معاینه دکتر.  داد سر درد از ای ناله

 .  میکرد درد هم هنوز سرش اما

 .  خوبم من -

 : زد پریا معصومِ  صورتِ  به لبخندی دکتر

 ؟ دختر کردی چیکار خودت با -

 با خسرو.  بود نگران و منتظر اتاق بیرون شهاب.  بود ضعیف اپری صدای

 قساوتش و آیین به دل در.  داد را بیمارستان آدرس او و گرفت تماس موبایلش

 حفظ برای میداد زحمت خودش به حتی نه و بود پریا فکرِ  به نه!  فرستاد لعنت

 !  بیاید بیمارستان به شده که هم ظاهر

 : گفت نگران.  رسید خسرو که بودند برده ریبردا عکس برای را پریا

  ؟ کجاست پریا -

 .  برداری عکس بردنش -

 ؟  خوبه حالش -

 .  بود کرده باز رو چشماش ، خداروشکر -

. بود کرده وحشت شود بد پریا حالِ  اینکه از هم او حتی.  آمد جا نفسش خسرو

 . . .   آیین اما

 دچار پریا که داد توضیح شهاب و خسرو برای دکتر.  برگرداندند را پریا

 مشکلِ  و ندارد داخلی خونریزیِ .  زدند اش بخیه و شده سر ی پوسته شکافِ 



 کشیدند راحتی نفِس  دو هر شهاب و خسرو.  نمیکند تهدید را اش سالمتی حادی

 آیین که آورد یاد به اما دهد خبر آیین به تا کشید بیرون را موبایلش خسرو. 

 : پرسید شهاب.  برگرداند جیبش به را موبایل.  ودب کرده خوابیدن قصدِ 

  ؟ ببریمش میتونیم -

 : داد جواب دکتر

 مواظبش ما افتاد اتفاقی یا شد بد حالش وقت یه اگه.  بمونه رو امشب بهتره -

 .  باشیم

 : کرد باز لب کنان تشکر خسرو

 .  ممنون.  کردین لطف دکتر آقای -

 که بود آیین فقط بین این ، بود شده راحت لشانخیا.  رفتند پریا اتاقِ  به دو هر

 میکشید دراز گاهی و میرفت راه گاهی نگران و میشد جا جابه مدام تختش در

 به دستش باری چند.  نبود پریا از خبری اما رفت پایین تا هم باری چند حتی. 

 جان صبح تا.  بگیرد تماس شهاب یا خسرو با نتوانست اما رفت موبایل سمتِ 

 عذاب دچارِ .  بگیرد پریا از خبری میتوانست نه و میبرد خوابش نه!  داد

 گوِش  به اگر.  بود اتفاق این بانیِ  و باعث او باشد چه هر!  بود شده وجدان

 6 ساعت باالخره. . .  آمد می پریا سرِ  به بالیی اگر. . .  میرسید خان جمشید

 زمانی!  بخوابد تتوانس ساعت دو برای فقط اما رفت خواب به که بود صبح

 از زودتر داد دستور و شد بلند جا از طاقت بی و پرید خواب از آمد همایون که

 آیین نگاهِ .  کرد آماده را لباسهایش همایون.  کنند حاضر را اش صبحانه همیشه

 خبری بی این.  خبری یا حرف از دریغ اما بود همایون صورتِ  به منتظر

.  باشد پریا بدحالیِ  بانیِ  و باعث نمیخواست دلش مطمئنا.  میداد آزارش بیشتر

 آماده و حاضر!  بود متنفر رود نشانه سمتش به اتهام انگشتِ  اینکه از همیشه

 غذا سالن به ای اشاره همایون.  کشید خانه در سرکی.  آمد پایین ها پله از

 : کرد خوری

 .  چیدیم براتون رو میز.  آقا بفرمایید -



 انقدر چرا نمیدانست.  بکشد آشپزخانه در سرکی که میگشت ای بهانه دنبالِ 

 به و کرد کنترل را خودش.  ببیند آشپزخانه در سرحال را پریا میخواهد دلش

 خدمت به حاضر و بود کرده آماده برایش را میز حمیده.  رفت غذاخوری سالن

 : شد بلند جا از و داد فرو سختی به را ها لقمه.  بود ایستاده کنارش

 .  کنه آماده رو ماشین بگو شهاب به نهمایو -

 : گفت و کرد خم سر همایون

 .  آقا ببرتتون ساسان امروز بدین اجازه اگه -

 : کرد گره را ابروهایش

 ؟ چرا -

 من شما ی اجازه با.  نبود سرحال زیاد همین برای خونه رسید صبح شهاب -

 .   کنه استراحت خواستم ازش

 بیرون خانه از و داد سرتکان مخالفت بی پس.  شود بدجنس نمیخواست دلش

.  بود نکرده رها بیمارستان در را پریا مطمئنا.  بود برگشته شهاب پس.  زد

 تر قد بلند اش مشکی و بلند کتِ  اور با.  کرد باز برایش را ماشین درِ  ساسان

 ی لحظه بود منتظر انگار.  انداخت باغ به نگاهی.  میرسید نظر به همیشه از

 همه دستِ  از.  نبود خبری اما.  شود مطمئن خوبش حالِ  از و ببیند را یاپر آخر

 هیچ از که بود وفاداری جور چه دیگر این!  بود خورده حرص کارکنانش ی

 اهمیت بی برایش چیزها اینجور باشد گفته که هرچه.  نمیکردند خبرش چیز

 گرفته ههجب پریا به نسبت و باشد داده قدرت مانور که هم چقدر هر ، است

 کسی چه و آمده کسی چه بداند داشت حق و بود اش خانه اینجا هم باز باشد

 . . .  است خوب همه حالِ  اینکه یا ، است رفته

 : آمد حرف به کارانه محافظه.  افتاد راه به ساسان.  زد تکیه صندلی به

  ؟ برگشت ِکی شهاب -

 : داد جواب و انداخت آینه به نگاهی ساسان



 .  آقا بود صبح 7 تقریبا -

  ؟ بود باهاش هم خسرو -

 : داد جواب ساسان.  نه یا بود پریا که بپرسد مستقیم نتوانست

 . خانوم پریا و شهاب فقط.  آقا نه -

 به را نگاهش.  نبود بد هم آنقدرها حالش پس.  کرد سکوت و داد سرتکان

 درگیرِ  شرکت در روز تمامِ .  بود بهتر کمی حالش و حس.  دوخت بیرون

 بود کرده جمع را اش بهاره کلکسیونِ  باالخره.  بود تاییدشان و جدید های طرح

 سرِ  هم خسرو ، شد تمام کارش زودتر عصر.  بکشد راحتی نفِس  میتوانست و

 شرکت از!  میداد نشان را شا جذبه دوباره باید نمیشد اینطور.  بود نیامده کار

 به را قدمهایش. دید ماشین به زده تکیه را شهاب ، ساسان جای به زد بیرون

 : کرد باز را در شهاب.  کرد تند ماشین سمتِ 

 .  آقا سالم -

 .  بود آیین سرِ  تکانِ  جوابش

 : شکست را ماشین سکوتِ  دقیقه چند از بعد.  گرفت جای فرمان پشتِ  شهاب

 .  برسونمتون نتونستم حصب شرمنده -

 : داد نشان تفاوت بی را خودش آیین

 .   نیست مشکلی -

 بانیِ  و باعث او که انگار نه انگار.   گرفت لجش خونسردی همه این از شهاب

 و بزند تکیه صندلی به مغرورانه میتوانست چطور!  بود پریا پیشانی های بخیه

 : داد ادامه بدهد قلقلک را وجدانش اینکه برای ؟ نپرسد پریا از حالی

 چیزی دزدی نکنه ترسیدم حقیقتش مونده روشن انباری چراغ دیدم دیشب -

 .  باشه اومده

 .  شد تیز آیین گوشهای



 افتاده سرشون روی گلدون.  دیدم رو خانوم پریا جونِ  نیمه بدنِ  شدم که وارد -

 رسوندمشون بالفاصله ندادم دست از رو وقت منم.  میکردن ناله درد از.  بود

 فقط.  نبوده محکم خیلی ضربه که آوردیم شانس میگفت دکتر.  بیمارستان

 .  دارن استراحت به نیاز اما.  خورد بخیه تا چند پیشونیشون

 : چرخاند شهاب سمتِ  به را سرش آیین

 .  میری بیرون خونه از و برمیداری و ماشین خبر بدونِ  باشه آخرت بار -

  . شد یخبندان نگاهش شهاب

 .  بود بد خیلی حالشون -

 : کشید هم در ابرو آیین

 ذهابِ  ایاب برای نه ، منه شخصیه اموال جز ماشین این.  نیست مهم برام -

 ماشین از میتونی دادم اجازه اگه.  بگیری اجازه باید قبلش.  خونه این ی خدمه

 .  کنی استفاده

 . . .  آقا اما -

 پای به بذار رو داشتم نگهت اینکه.  کنم اپید راننده میتونم خوردن آبِ  مثلِ  -

 .  بودنم بخشنده

 خیالش تا میرفت دست از پریا باید.  بود شده خودخواهی همه این ماتِ  شهاب

 کمی نباید ، هیچ اش عقدی زنِ  به نسبت داشتن احساس اصال ؟ شود راحت

 ! ؟ بسوزد میکرد کار اش خانه در که مظلومی دخترِ  حالِ  به دلش

 حتی.  رفت اتاقش سمتِ  به بلند قدمهایی با آیین.  کرد توقف خانه بلِ مقا شهاب

.  افتاد راه دنبالش به همایون.  نکرد شیرین و حمیده گویی آمد خوش به توجهی

 : گفت رفته هم در ابروهای با شود داخل بتواند اینکه از قبل

 .  باشم تنها میخوام -

 تخت روی را کتش اور.  بست را در آیین.  شد متوقف در پشتِ  همایون

 شد حمام واردِ .  کرد بیرون تن از قاعده بی هم را لباسهایش ی بقیه و انداخت



 از کمی میتوانست سرد آب فقط شک بی.  انداخت آب زیرِ  را خودش و

 اینکه از.  چیست از عصبانیت این نمیدانست هم خودش.  کند کم عصبانیتش

 آغوِش  در ؟ رساندتش چطور صالا ؟ رسانده بیمارستان به را پریا شهاب

 در و بود او عقدِ  در.  کوبید دیوار به را دستش ؟ است کرده خوش جا شهاب

 را همه توجه که پریایی از ، بود عصبانی خسرو و شهاب از ؟ شهاب آغوِش 

 ، بزند حرف موردش در نگرانی با شهاب که انقدری.  میکرد جلب خودش به

 !  نیاید کار سرِ  و ماندب کنارش صبح تا خسرو که انقدری

 دورِ  را اش حوله و بست را دوش.  بود کرده بهتر کمی را حالش آب قطراتِ 

 با انداخت خیسش موهای به نگاهی ، ایستاد حمام ی آینه مقابلِ .  پیچید تن

 : کرد زمزمه خودش با و زد باال را همه انگشت

 ! رهبمی بره.  کاراش نه مهمه برام دختره این نه ، جهنم به -

 همیشگی خونسردِ  قالبِ  در دوباره و کرد راحت حرف این با را خودش خیالِ 

 . رفت فرو

.  بود کشیده دراز تخت روی شده پیچی باند سری با پریا تر پایین طبقه یک

 ُسر چشمش ی گوشه از شکیا قطره.  بود مانده مات سفید سقفِ  به نگاهش

 میخواست آشنا صدایی دلش.  بود کرده طاقتش بی درد سر و مریضی.  خورد

 هم چندان زخمش بیاورد یادش به که پریسا های شیطنت ، مادرش آغوِش  ،

 ! نیست جدی

 اجازه فرمایشاتش و حمیده که جایی تا.  میچرخید دورش پروانه مانندِ  شیرین

.  نمیکرد دوا او از دردی چیزها این اما بماند پریا کنارِ  میکرد سعی میدادند

 : گفت سریع دیدنش با شیرین ، شد خیز نیم تخت روی

 . کن استراحت و امروز یه -

 . شیرین خوبم -

 . بخواب ، نمیرسونه بهت ضرری استراحت -

 : گذاشت بالشت روی دوباره را سرش آرامی به



 ؟ داری الزم چیزی -

 : داد قورت را بغضش

 . شده تنگ مامانم برای دلم.  نه -

 . گرفت غم رنگِ  شیرین نگاهِ 

 . میشه درست چی همه -

 : کرد زمزمه زده غم لحنی با پریا ، انداخت اش پیشانی زخمِ  به نگاهی شیرین

 . بمونه ها بخیه جای کنم فکر -

 :  داد اش دلداری شیرین

 .  نمیشه معلوم صورتت تو بریزی و موهات اگه.  پیشونیته ی گوشه -

 او به تا رفت بیرون اتاق از سریع شیرین.  رسید گوششان به حمیده صدای

 ابد تا که.  میشد هایش نامهربانی و آیین از یادگاری زخم این.  کند کمک

 را او که آیینی با ازدواج ، بیاورد یاد به را اش زندگی تصمیمِ  بدترین

 موبایلش به نگاهی پریا!  دمیدا نشان او به را این طریقی هر به و نمیخواست

 و برداشت را موبایل.  مادرش با زدن حرف برای میکشید پر دلش.  انداخت

 : شنید را مادرش صدای بوق دو از بعد.  گرفت تماس فکر بدونِ 

 ؟ بله -

 . مامان سالم -

 : کرد تزریق جانش به انرژی مادرش صدای

 ؟ میگذره خوش حسابی ؟ مامان خوبی!  پریا -

 : خورد ُسر چشمش ی گوشه از اجازه یب اشکی

 ! خالی جاتون.  خیلی -



 برمیگردین کی.  حسابی تنگته دلم اما میزنم حرف باهات تلفنی مدام اینکه با -

 ؟

 : گرفت انگشت با را اشک قطراتِ 

 . دیگه ی هفته یک کنم فکر.  زود خیلی -

 ؟ خوبه شوهرت.  مادر سالمتی به -

 : دفرستا بیرون کالفه را نفسش

 ؟ میکنه چیکار پریسا ؟ چطوره بابا ؟ خوبین شماها!  خوبه -

 . میزنه بال بال داره هی وایساده جلوم اینجا پریسا ولی سرکاره.  خوبه بابات -

 . خندید اشک بینِ  پریا

 . شده تنگ براتون دلم خیلی -

 هم دور اینجا بیاین خان جمشید و شوهرت با شب یه اومدین وقتی انشاهللا -

 . شیمبا

 داشت راهی.  بود شده آغاز تازه مشکالتش.  کرد وحشت پیشنهاد این از پریا

 ؟ شود آمدن به راضی آیین که

 . حتما.  باشه -

 : داد ادامه مادرش

 شوهر رو پریا ای دفعه یه چرا که زد غر کلی ، بود اینجا دیروز ات عمه -

 که شناسیشمی.  نرفت خرجش به بود خودش خواستِ  گفتم چی هر.  دادین

 چجوریه آیین ببینن کنجکاون همه حاال ، کنه پاگشاتون میخواد گفت!  چجوریه

 ! رازه مثلِ  براشون. 

 . رفت دل ساده مادرِ  این ی صدقه قربان دل در پریا و خندید ریز مادرش

 . نکنه قبول شاید.  نداره دوست رو شلوغی زیاد آیین.  ندین کسی به قول -



 ات عمه ، کی اونم ؟ بگیرم و مردم کردنِ  دعوت جلوی میتونم من مگه!  وا -

! 

 : کرد عوض را بحث پریا

 ؟ جدیدا نزده سر بهتون شیدا -

 : شد خوشحال مادرش صدای

 . دارم دختر تا سه االن دیگه.  بود اینجا دیروز اتفاقا.  چرا -

 : کرد غر غر مادرش.  آورد لب روی لبخند پریا

 ! کشت منو بزن حرف پریسا با بیا -

 : گرفت را تلفن پریسا

 ؟ چطوری!  پریا -

 ؟ چطوری تو.  خوبم!  سالم -

 ! بیاری هم سوغاتی برام قراره که خصوص به خوبم خیلی -

 : خندید پریا

 . نیست خبرا این از -

 : شنید طرف آن از را مادرش صدای

 ! میگه چی بشنوه شوهرش.  زشته ؟ میزنی چیه حرفا این -

 : ادد را جوابش پریسا

 . نخور حرص جان مامان نمیشنوه -

.  کرد قطع را تماس شد رفع اش دلتنگی وقتی زد گپ پریسا با ای دقیقه چند

 و خوب اش خانواده حداقل.  بست را چشمهایش و کشید دراز تخت روی

 هم آن ، برود اش خانواده دیدنِ  به چطور باید نمیدانست هنوز.  بودند خوشحال

 ! نمیشد آمدن به راضی مطمئنا آیین که وقتی



 خودنمایی صفحه روی شیدا اسمِ .  خورد زنگ موبایلش که بود افکارش غرقِ 

 . میکرد

 . بزنم زنگ بهت میخواستم -

 ؟ نزدی چرا -

 بود زده هیجان شیدا صدای شنیدنِ  برای آنقدر.  بود برده یاد از را کردن سالم

 : بپرسد را حالش کرد فراموش کل به که

 . زدم غر بهت زدم زنگ بس از شدم ستهخ.  نمیدونم -

 ؟ بزنی کی به نزنی غر من به -

 . بیمارستان رفتم دیشب -

 : شد نگران شیدا صدای

 ؟ کردین دعوا ؟ زده کتکت آیین ؟ بیمارستان -

 : آورد لب روی لبخند پریا

 ! زدتم مستقیم غیرِ  -

 . . . یکنمم اش بیچاره.  میکنیم شکایت ازش.  کن تعریف درست ؟ چی یعنی -

 . خورد بخیه تا چند.  سرم رو افتاد گلدون میکردم کار داشتم.  نرو تند -

 ؟ ندادی خبر بهم دیشب چرا -

 . شیدا خوبم -

 . مسئولشم من بیاد سرت بالیی اگه -

 . زندگیمم مسئولِ  خودم ؟ تو چرا -

 تو بری نبود قرار.  نیست درست گرفتی پیش در که راهی این میگم هنوزم -

 . کنی کار خونه ونا



 . راضیم من -

 . میکنه ام دیوونه صبوریت این ، بودنت راضی این ؟ میگی چی میفهمی -

 : خندید پریا

 . ننداز من تقصیرِ  و خودت دیوونگیِ  -

 : شنید خط پشتِ  از را شیدا عمیقِ  نفِس  صدای

 ؟ میزنی سر اینا مامانت به ِکی -

 : نشست دلش به غم دوباره.  شد جمع پریا لبهای

 . .. شاید ، دیگه ی هفته یه.  نمیدونم -

 ول خدا امونِ  به رو شما بیخیال که نمیشه.  بزنیم زنگ خان جمشید به باید -

 .  کنه

 هنو که بود این خاطرِ  به بازیا این ی همه ؟ میگیره مارو طرفِ  کردی فکر -

 !  کنه تنبیه رو اش

 . میگیره تورو طرفِ  حتما.  باشه بدی آدمِ  نمیاد بهش -

 دل بهش الکی.  بینی خوش زیادی.  نگرفته سراغمم کردیم عقد وقتی از -

 .  بودیم خوش

 . میزنم زنگ بهش من -

 . راضیم ببینم و آیین نباشم مجبور که همین.  نیست الزم -

 کنی قایم ازشون میتونی چقدر کردی فکر ؟ میگن چی خانوادت ؟ چی آخرش -

  ؟

 ! میکنم فکر بعدا اونا به -

 . نیست بازی بچه که زندگی پریا -

 : شود بهتر سردردش کمی تا بست را پلکهایش پریا



 . میکنم فرار وقتش به.  باشم آیین زنِ  نیست قرار همیشه -

 : زد فریاد تقریبا شیدا

 . دادی دست از و تعقل پاک ؟ خوبه حالت ؟ میکنی فرار -

 ثانیه چند سکوتِ .  بدهد شیدا حرفهای به جوابی نمیتوانست.  کرد سکوت پریا

 : آمد حرف به شیدا.  شوند آرام کمی کرد کمک جفتشان به ای

 ؟ عقد از پشیمونی -

 : داد جواب مکث با پریا

 . بود گزینه بهترین.  نداشتم ای دیگه ی چاره -

 کافیه.  میشه درست چی همه.  بیرون بنداز تسر از رو مسخره فکرای این -

 . بشناستت آیین

 . متنفرم ازش من.  نمیشه عوض برام هیچی -

 زدنِ  حرف ی اجازه پریا بغِض  که جایی تا.  شد حاکم بینشان سکوت دوباره

 : کرد زمزمه.  نداد را بیشتر

 . خداحافظ.  شیدا میزنیم حرف بعدا -

 چشمش ی گوشه از اشک و شد قطع استم.  بشنود را او صدای نکرد صبر

 چه انتقام ، نبود گرفتن انتقام آدمِ  اما بگیرد انتقام داشت دوست.  شد جاری

 که تصمیمی و بود کرده حقش در کیوان که نامردی ؟ میگرفت را چیزی

 باری و بند بی بینِ  میدانست خوب ؟ بود گرفته مهمانی به آمدن برای خودش

 .  نیست رتقصی بی هم خودش آیین های

***** 

 تاب بی اش خانواده دیدنِ  برای.  میگذشت عمارت به آمدنش از ماه یک درست

 تا بگیرد را اش اجازه بود خواسته همایون از هایش بخیه کشیدنِ  محِض  به. بود

 بود آیین برای مطمئنا.  بگذراند اش خانواده کنارِ  خانه در را روزی دو بتواند



 های سوال به توجه بی.  بود کرده جمع را لشوسای.  نمیکرد فرقی نبودش و

 دروغی میتوانست.  بود بسته رفتن بارِ  آیین نبودِ  برای اش خانواده احتمالیِ 

 را نبودنش اش خانواده که بود ای مشغله پُر مردِ  انقدر آیین مطمئنا.  بگوید

 .  میکرد دل دل و بود ایستاده ها پله پایین.  کنند درک

 شد وارد شنید که را بفرماییدش صدای.  زد آیین کارِ  اتاق رِ د به ای تقه همایون

 : 

 .  آقا شدم مزاحم ببخشید -

 : بزند را حرفش که داد تکان سر آیین

  ؟ خونه بره روزی دو پریا میدین اجازه -

 و کرد بلند سر بدجنسی با آیین ؟ نمیشد حالش به خوش خیلی برود روز دو

 : داد جواب او پرسِش  به جهتو بی.  انداخت همایون به نگاهی

 .  برگرده دیگه ساعت چند و بره -

 . . .  بدونین صالح شما اگه ندیده رو اش خانواده وقته خیلی -

 : خورد گره هم در آیین ابروهای

 خودش واسه بره کی هر که نمیدم حقوق اینجا من!  گفتم که همین -

 .  کنه خوشگذرونی

 حسابی.  بود ریخته حسابشان به را رکنانکا ی همه حقوقِ  که بود امروز همین

 او به را کارتش هنوز اما!  پریا اسمِ  به نه البته بود کرده باز دخترک برای هم

 به را کارت برود همایون اینکه از قبل و رفت کیفش سمتِ  به.  بود نداده

 : گرفت سمتش

 .  میاد حساب این به حقوقش بگو.  دخترست این مالِ  -

 داشت دوست مطمئنا.  افتاد کارت روی عرفانی آیین اسمِ  هب نگاهش همایون

 :   پرسید دیگر بارِ  همایون.  کند کنترل را پریا ، بود که چیزی ازآن بیشتر



 پریا نبودنِ .  میدن سامون و سر کارا به کافی ی اندازه به حمیده و شیرین -

 .  نمیکنه ایجاد مشکلی

 : چرخید همایون سمتِ  به کالفه آیین

 و راضیم کارت از که اینه خاطرِ  به فقط نمیکنم اخراجت االن همین هاگ -

 بیخیالِ  کال تا کنی اصرار دیگه بار یه کافیه.  ندارم و جدید آدمِ  یه ی حوصله

 !  نباید که کنم کاری و بشم چی همه

 کنترلی هیچ.  بود شده قبل از بدتر حتی آیین.  انداخت پایین را سرش همایون

 : کرد زمزمه آرامی به.  داشتن عصبانیتش روی

 .  بره نداره اجازه که میگم بهش -

 : رفت کارش میزِ  سمتِ  به و چرخید آیین

 !  خوبه -

 بود ایستاده انتظار چشم پریا.  رفت پایین را ها پله افتاده هایی شانه با همایون

 و زد لبخند همایون دیدنِ  با.  میکرد خودنمایی پایش کنارِ  کوچکی ساکِ  و

 : برداشت سمتش به یقدم

  ؟ برم میتونم -

 : گرفت سمتش به اول را کارت همایون

 .  ریختن هم رو ماه این برای.  میریزن کارت این به رو حقوقت گفتن آقا -

 کل به نگاهش برقِ  کارت روی اسمِ  دیدنِ  محِض  به اما.  زد برق پریا چشمهای

 خانه این بگیرهای حقوق شاملِ  که بود خوشحال هم باز وجود این با.  شد محو

 : آمد حرف به دیگر بارِ  همایون.  میشد محسوب

 . برگردی بعد ساعت چند و بری گفتن -

.  برگردد 10 بود مجبور میرفت تا بود عصر 7 ساعت تازه.  رفت وا پریا

 بی.  ماند نمی دلتنگی رفعِ  برای زمانی دیگر میماند راه در که هم ساعت یک



 بی انقدر میتوانست چطور.  بود ندیده را اش خانواده ماه یک ، بود انصافی

  ؟ باشد رحم

 اصال.  برمیگردم زود.  نمیمونم بیشتر روز دو خدا به ؟ بمونم نمیذاره چرا -

 .  برم بذاره فقط.  نمیخوام و کارت این اصال.  کنه کم حقوقم از

 محو صورتش از کل به لبخند.  زد حلقه چشمهایش در اشک بود دلتنگ پریا

 : کرد دلجویی همایون.  بود شده

 خوبه.  بمون هفته یک میگیریم اجازه دیگه ی دفعه برو اینجوری و بار این -

  ؟

 را او بود خواسته و میرود خانه به روز دو بود گفته شیدا به.  بود مغموم پریا

 .  ببیند را شیدا نمیتوانست اوصاف این با.  ببیند هم

 .  ندارم کاریش که من ؟ میکنه اذیت انقدر چرا -

 : شنید را حمیده ی دهنده آزار صدای

 آقا که کن شکر رو خدا برو ؟ میگیری آبغوره وایسادی رفتن خونه خاطرِ  به -

 .  جان دختر سرته باال اینجا سقف یه و میده بهت حقوق

 : رفت سمتش به پریا ی ریهگ از ناراحت شیرین

.  نداره اشکال حاال.  دیگه آقاست.  برگردی زود بتونی که برو نشده دیر تا -

 .  بعد ی دفعه برای بمونه انشاهللا

 : داد ادامه هم همایون

 .  برسونتت میگم شهاب به.  دخترم برو -

 نِ روش چراغِ  به را نگاهش.  رفت بیرون خانه از و زد پس را اشکهایش پریا

.  ریخت چشمهایش در را بود کاشته قلبش در نفرت چه هر و دوخت آیین اتاقِ 

 با شهاب اما برساند را پریا تا رفت شهاب دنبالِ  به همایون.  نبود که اسیرش

 :کرد زمزمه افتاده زیر سری



 اجازه اما شرمنده.  بشه استفاده خودشون کارای برای فقط ماشین از گفتن آقا -

 .  برسونم و ومخان پریا ندارم

 پایین شیطان خرِ  از کمی شاید تا بزند حرف آیین با میخواست دلش همایون

 میشناخت را آیین.  بگیرد ماشین تا رفت نگهبانی سمتِ  به و بست لب اما بیاید

 خانه ی خدمه به نسبت همیشه.  نیست سنگدل هم آنقدرها میدانست خوب ،

 بعد دقیقه چند!  نمیشد لطف این شاملِ  پریا گویا که میداد خرج به انعطاف

 پریا شکایتِ  به توجهی و کرد حساب را کرایه همایون.  آمد دنبالش به ماشین

 .  نکرد

 با نمیخواست دلش اصال.  نریزد اشک که میگرفت را خودش جلوی مسیر تمامِ 

 دستش و شد پیاده خانه مقابلِ .   کند نگران را خانواده اش شده قرمز چشمهای

 : پیچید آیفون در پریسا صدای.  گذاشت گزن روی را

  ؟ بله -

 .  منم کن باز -

 : شنید را خوشحالش صدای بگذارد را آیفون اینکه از قبل

 .  اومده پریا مامان -

 را اش همیشگی لبخندِ .  بماند قوی میکرد سعی بود که هم اش خانواده خاطرِ  به

 باز روی با خندانش ی خانواده شد ظاهر در جلوی.  شد وارد و آورد لب روی

 صد انگار که میفشرد آغوش در را او جوری مادرش.  کردند استقبال او از

 باران بوسه را صورتش که بود پدرش نوبتِ  آن از بعد.  ندیدتش که است سال

 تنگ پریا برای دلشان انقدر.  کرد رفع را اش دلتنگی پریسا هم نهایت در.  کند

 حرف به پریسا اینکه تا.  نشد آیین نبودِ  متوجه کسی اول نگاهِ  در که بود شده

 : آمد

  ؟ کجاست آیین پس -

 بیاورد خانه آن به دیگر بارِ  را آیین میتوانست مگر.  شد جمع پریا خندانِ  لبهای

 ! ؟



 .  ببینم و مامانم حتما باید گفتم ، بودیم رسیده تازه.  بودم دلتنگ زیادی من -

 : گرفت آغوش در را او مادرش

 هم دورِ  اینجا بیاد صبح از روز یه بگو بهش.  برم مهربونم دخترِ  ربونِ ق -

 . بشناسیم رو داماد این بیشتر یکم.  باشیم

 : گرفت باال را سرش علی

 .  باش داشته درک.  خانوم داره مشغله و کار -

 : گفت دستپاچه باشد زده بدی حرفِ  که انگار سیمین

 اندازه که میدونه خدا.  ببینمش زیاد خوادمی دلم خب ولی.  میفهمم خدا به نه -

 .  ندیدمش زیاد اینکه با.  دارم دوستش پریا ی

 : بوسید را مادرش دستهای پریا

 .   بشه خلوت سرش یکم.  میایم هم با روز یه -

 .  نمیخوایم چیزی شما خوشبختی جز که ما -

 : پرسید دیگر بارِ  پریسا

  ؟ بود خوب یچ همه.  کن تعریف سفرتون از یکم خب -

 : کند تصور را خیالی سفری کرد سعی ، آورد لب به لبخند دوباره پریا

 .  بود خالی حسابی جاتون.  بود عالی -

 : گفت خندان پریسا

  ؟ آوردی چی سوغاتی -

 : گزید لب مادرش

 .  سوغاتیه بهترین اینجاست خودش که همین ؟ چیه حرفا این سرم بر خاک -

 : آورد بهانه گردی بارِ  و خندید پریا



 واقعا اما کرد اصرار آیین.  بخرم چیزی نتونستم!  بود عسل ماه مثال شرمنده -

 .  نشد وقت

 : گفت خندان مادرش

 گذشته خوش خودت به که همین.  نیستیم زحمت به راضی ما.  سرت فدای -

 .  خوشحالیم ما

 : گفت شوخی به اما پریسا

  ؟ رفتین کجاها حاال!  خسیس -

 : بود شده ماهری روغگوید پریا

.  رفتیم عباس بندر سمت طرفم اون از شیراز بعدش ، اصفهان رفتیم اول -

 .  یزد رفتیم هم برگشت

  ؟ بدی نشون نداری عکس.   کردین گردی ایران حسابی -

 : گرفت ناراحت ژستِ  پریا

 مبیا داشتم عجله فقط من.  میدم نشونتون روز یه حاال.  آیینه گوشیِ  تو همه -

 . ببینمتون

 اما بود شده متوجه پریا که بود چیزی این و بود مشکوک پریا به نگاهش پریسا

 سوالی پریا دیدنِ  هیجانِ  از مادرش که همین.  آورد نمی خودش روی به

 کفایت برایش میزد لبخند و میکرد نگاهش مدت تمام پدرش اینکه یا نمیپرسید

 و مادرش.  خورد آنها با را شام و ماند اش خانواده کنارِ  11 ساعتِ  تا.  میکرد

 سعی گویان استغفرهللا میان در یکی علی و میگفتند فامیل حرفهای از پریسا

 عمه از طوری پریسا!  نداشت ای فایده اما کند منصرف گفتنِ  از را آنها میکرد

 پدرش که بود 11:30 ساعت.  انداخت می خنده به را پریا که میزد حرف شان

 و سر بی زندگی از چیزی اینکه از هراسان پریا اما کرد را رساندنش قصدِ 

 اشکبارِ  نگاهِ  رفتنش با.  بگیرند آژانس برایش تا کرد اصرار بفهمد سامانش

 : شد روانه دنبالش خانم سیمین



 .   بوده خبر چه سفر این تو نیست معلوم.  شده استخون و پوست ام بچه -

 : گفت تنها.  نمیداد بروز اما بود ناراحت آیین نیامدنِ  از پدرش

 یادش خوردن غذا که کردن گذار و گشت انقدر.  خبری خوش ، خبری بی -

 .  رفته

 بار اولین برای اش کرده ازدواج تازه خواهرِ  میشد مگر.  ماند ساکت اما پریسا

 ، بود نیاورده خودش با سفر از هم عکس یک حتی ؟ بیاید دیدنشان به تنهایی

 او اما کنند فکر بینانه خوش میتوانستند داشتند دوست مادرش و پدر اگر

 .  باشد بین خوش انقدر نمیتوانست

 خانواده با دیدار.  بیاید در جا از بود مانده کم قلبش اما برمیگشت خانه به پریا

 امان بی اشکهایش.  بود کرده اراحتشبدترن کند آرامش کمی اینکه جای به اش

 چند دیدارِ  این.  است دلتنگ چقدر بود فهمیده تازه.  میریخت پایین چشم از

.  ایستاد ماشین عمارت بزرگِ  درِ  مقابلِ .  بود نکرده دوا او از دردی ساعته

 طی پیاده را اصلی ورودیِ  تا عمارت درِ  ی فاصله و کرد سالم نگهبان به پریا

 از بعد اش خانواده.  بود آمده درد به دلتنگی و تنهایی همه این از قلبش.  کرد

 اصال. . .  آیین اما باشد پسر برایشان که میخواست دامادی دلشان شروین

 .  نبود هم دامادشان

 بود خاموش هم آیین اتاقِ  چراغِ  حتی.  بود رفته فرو تاریکی و سکوت در خانه

 .  بست رشس پشتِ  را در و گذاشت داخل به قدم. 

 عقب به کاش اصال.  بود گرفته زمان و زمین از دلش ، رفت اتاقش سمتِ  به

 این به دادن ادامه مطمئنا.  نمیکرد قبول را خان جمشید پیشنهاد و برمیگشت

 بشکند را چیز همه و بکشد فریاد میخواست دلش!  بود محض دیوانگیِ  زندگی

 تمامِ  خاطرِ  به کرد می گریه. .  . شد مانع عقلش اما. . .  میخواست دلش. . . 

 به ، شدنهایش تحقیر خاطرِ  به ، اش زندگی آدمهای ترین عزیز به دروغهایش

 سعی امشب مدتِ  تمامِ  و بود کرده خوش جا اش پیشانی روی که زخمی خاطرِ 

 زد چنگ را اش سینه ی قفسه.  دارد نگه مخفی اش خانواده نگاهِ  از بود کرده

 .  بود نکرده تنهایی احساِس  اندازه این به وقت هیچ ، دمیکر سنگینی احساِس  ،



 ُسر چشمش از اشک های قطره.  بست پلک و گذاشت تخت روی را سرش

 میدهد فشار را سرش کسی میکرد احساس.  میکشید تیر اش شقیقه و میخوردند

 سر از را اینها از تر سخت پریا.  بزند پس را گریه تا کشید عمیق نفِس  چند. 

 این از تر قوی.  کند وادارش نشینی عقب به که نبود چیزی این.  بود هگذراند

 . . . بود حرفها

 خودش با تخت روی آیین باالتر طبقه یک درست اما رفت خواب به پریا

 است شده طوالنی انقدر پریا به نسبت خشم این چرا نمیدانست.   میرفت کلنجار

 ها سلطانی از بعد.  دوانده ریشه قلبش در تنفر حِس  این انقدر چرا نمیدانست ،

 حتی.  بود بخشیده همیشه.  شود متنفر کسی از نداشت سابقه مهین البته و

 با هم هنوز که چند هر ، بود بخشیده اصرارهایش تمامِ  بابتِ  هم را خان جمشید

 .  بود نگرفته تماسی او

 میگرفت تصمیمی باید.  دارد نفرت انقدر دختر این از چرا نمیفهمید هم خودش

 اصال.  شمال ویالی برود مثال.  برود تر دور جایی به پریا بود بهتر شاید. 

 .  میشد کمتر انزجار حِس  این باشد تر دور چه هر.  کند زندگی جا همان

 ماه یک این عید تعطیالت از بعد برای میگذاشت اصال.  گرفت را تصمیمش

.  میکرد باز سرش از را دخترک حتما تعطیالت از بعد اما میکرد سر هم را

 جمشید اینجور.  میگرفت طالق به تصمیم بعد و میکرد دور خودش از اول

 اصال ، میداد آزار را دخترک تنهایی طرفی از.  کند دخالت نمیتوانست هم خان

.  میکرد مختل را اش زندگی نباید.  شود قدم پیش طالق برای خودش شاید

 سر از را سابقش های خوشی و گرفتمی مهمانی دوباره هفته همین آخرِ  اصال

.  شد تر عمیق لبها روی نیشخندش ؟ شود مانعش که بود کسی چه!  میگرفت

 از یا ، بدهد درسی او به که نبود چیزی اش زندگی ی زده آشوب وضعیتِ 

 !  کند منصرفش قبلی زندگیِ 

 : نوشت کیوان برای پیغامی و برداشت را موبایلش

 . داریم مهمونی دیگه ی هفته آخر -

 : آمد جواب که نکشید ثانیه به



 .  میکنم جمع رو ها بچه.  میشدم ناامید داشتم دیگه -

 قالب سر زیرِ  را دستهایش و کرد رها تخت روی آسوده خیالی با را موبایل

 : کرد زمزمه خودش با.  کرد

 ! برگشتم من -

******* 

.  بودند آیین فرمایشاتِ  به رسیدگی مشغولِ  خانه ی خدمه تمام ی هفته یک

 یک از بعد اما نیست خانه این در مهمانی از خبری دیگر میکردند فکر همگی

 .  کند زندگی قدیمش روِش  به بود گرفته تصمیم آیین ماه

 دخترک که بود این از ترسش.  میکرد نگاه پریا به ناراحت و نگران شیرین

 کمتر و باشد گرم آیین سرِ  که همین.  نداشت اهمیتی پریا برای اما شود دلخور

 تصمیمِ  این از خوشی دلِ  هم همایون.  بود کافی برایش بگذارد او سرِ  به سر

 این میکرد احساس.  بود خوشحال بدجنسانه که بود حمیده تنها.  نداشت جدید

 کمی همین.  نیست مهم آیین برای هم ای ذره پریا که معنیست این به مهمانی

 ! میکرد کم حسادتش حِس  از

 را وقتش یا آمد می خانه به آیین که وقتهایی و میکرد تمیز را خانه روزها پریا

.  بود آشپزخانه در یا و میگذراند اش داشتنی دوست مجنونِ  بیدِ  زیرِ  و باغ در

 کمکش بود گرفته نآیی از که ای فاصله.  میشد بهتر روز هر اش روحی حالِ 

 آیین یادگاریِ  که چند هر ، کند فکر کذایی شبِ  آن اتفاقاتِ  به کمتر تا میکرد

 از را هایش نامهربانی وقت هیچ میشد باعث و بود اش پیشانی روی هم هنوز

 میکرد خودنمایی اش پیشانی روی سانت چند ی اندازه به کج خطی.  نبرد یاد

 .  بپوشاند را خط این شموهای با میکرد سعی روزها این که

 میشوند مرخص ها خدمه ی همه که میدانست پریا.  رسید مهمانی روزِ  باالخره

 و ندارند کارهایشان بر کنترلی کدام هیچ که مهمانهایی و میماند خودش پس. 

 !  شوند منگ و گیج کل به که میکنند وارد خونشان به الکل انقدر

 به پریا بگذارد که بود خواسته آیین از رفتنش از قبل آخر ی لحظه همایون

 خواسته نگران هم شیرین.  بود نداده اجازه سماجت با آیین اما برود شان خانه



 با.  شود درست دردسری شیرین برای نمیخواست دلش پریا اما بماند بود

 ، اصلی های خدمه رفتنِ  از بعد.  بود کرده خداحافظی همگی با خوشرویی

 اتاقش به پریا که بود زمان آن.  رسیدند راه از یمهمان مخصوِص  های خدمه

 .  کشید دراز تخت روی و برد پناه

 گوشش به آور سرسام موزیکِ  صدای که بود نگذشته هم ساعت یک هنوز

 کتابی سرگرمی برای.  نبود مهمانان ی همهمه از خبری هنوز اما.  رسید

 آهنگی صدای و نمهمانا ی همهمه کم کم اما.  شد خواندن مشغولِ  و برداشت

 باز را پنجره و بست را کتاب.  نمیداد را تمرکز ی اجازه بود شده کننده کر که

 ای لحظه برای را چشمهایش میخورد صورتش به ماه اسفند خنکِ  نسیمِ .  کرد

 دلبری آسمان میانِ  که ماهی و هوا تاریکیِ  ، کشید ریه به را هوا عطرِ  و بست

.  شد تماشا مشغولِ  و زد چانه زیرِ  را ستشد.  بود کرده ماتش و محو میکرد

 خیالش در قفلِ  اما!  میلرزاند را قلبش آهنگ از ریتم هر ، کند انکار نمیتوانست

 .  بگذارد خلوتش به پا نمیتواند راحتی به کسی که میکرد راحت را

 خود حدِ  آخرین به صدا و سر.  رسید گوشش به بیرون از دست و جیغ صدای

 به را کتابش و برگشت جایش سرِ  دوباره کنجکاوی ای ذره نِ بدو.  بود رسیده

 شام حالِ  به فکری اصال میرفت مالش گرسنگی از اش معده.  گرفت دست

 رها را امنش سنگرِ  نبود حاضر غذا خاطرِ  به مطمئنا.  بود نکرده خودش برای

 .  کند تحمل دیگر کمی میتوانست.  کند

.  شد برابر دو دیدنش با جمع شادیِ  و دست صدای بود آمده پایین را ها پله آیین

 مثلِ  ها دختر و دادند دستش به ودکا پیکِ .  کرد باز هم از را صورتش لبخندی

.  داد دست آیین با و رفت سمتش به خندان کیوان.  گرفتند را دورش همیشه

 : کرد زمزمه گوشش کنارِ 

  ؟ رییس چطوره مهمونی -

 : داد تکان سر آیین

 !  خوبه -



 سحر.  میگشت ای گمشده دنبالِ  به انگار.  میکاوید را اطراف کیوان هِ نگا

 : پرسید آیین از و انداخت او ی شانه دورِ  را دستش کیوان ، شد نزدیکش

 .  رسیده گوشم به چیزایی یه -

 : گرفت وارد تازه دختری از جدیدی پیکِ  آیین

 ؟ چی مثال -

 .  افتادی گیر حسابی مهمونی آخرین از -

 تیزبینِ  نگاهِ .  نزند حرفی که کوبید کیوان پهلوی به آرنج با و گزید لب سحر

 : آورد لب روی نیشخندی ، دید آیین

  ؟ میکنی و من جاسوسیِ  که رسیده جایی به کارت -

 .  کنم کمکت افتادی مخمصه تو اگه خواستم فقط ؟ باشم کی سگِ  من -

 به دیگر بارِ  کیوان ، کرد سکوت و دوخت رقصنده جمعیتِ  به را نگاهش آیین

 : آمد حرف

  ؟ درسته ؟ پریا ؟ بود چی اسمش -

 میرسید نظر به ترسیده چشمهایش سحر.  شد دوخته کیوان صورتِ  به آیین نگاهِ 

 نشنود را حرفهایش سحر که جوری ، برد آیین گوِش  نزدیکِ  را سرش کیوان. 

 :  کرد زمزمه

 ! آورد در سر تو پیِش  چجوری نمیدونم باشه من مالِ  بود داده قول شب اون -

 باال دیگری پیکِ .  داشت نظر زیرِ  را آیین حالتهای آمیز شیطنت کیوان نگاهِ 

 حرص از نشان اش شده منقبض فکِ .  سایید هم روی را دندانهایش و رفت

.  نبود آیند خوش کیوان برای آورد لب روی که پوزخندی اما داشت خوردنش

 ایمان پریا به نسبت افکارش به قبل از بیشتر بود شده باعث فقط کیوان حرفهای

  ؟ باشد خوبی آدمِ  میتوانست میداد کیوان به را شب یک قولِ  که کسی.  بیاورد

 !  میزنی حرف داری زیادی.  کیوان باش خودت مواظبِ  -



 : کرد زمزمه گوشش کنارِ .  رفت نشانه را کیوان خطرناک نگاهش

 ! نمیاد خوشم میزنن حرف خیلی که آدمایی از میدونی خودت -

 حلقه کمرش دورِ  دختری دستِ  رفت عقب کمی آیین و میخورد حرص کیوان

 : گفت تر بلند و کرد کیوان به ای اشاره.  شد

  ؟ میارم فضول آدمای سرِ  بالیی چه که میدونی -

 : کرد حلقه کیوان بازوی دورِ  را دستش سحر ، شد دور آنها از خندان

 . نگو کسی به و میگم پریا از که چیزایی بودم گفته بهت ؟ گفتی بهش چرا -

 : زد پس را سحر کیوان

 ! میریزه هم به و اعصابم صدات نزن حرف انقدر -

 او آیین اگر.  بود پریا منتظرِ  شب آن از هم هنوز ، چرخاند را نگاهش دوباره

 !  بود او برای پریا بود نیاورده در چنگش از را

 دوست بلوندهای مطمئنا.  بود شکوه با دیگری شبِ  هر مثلِ  امشب مهمانیِ 

 با ، کند فکر اتاق در شده حبس پریای به ای لحظه که نمیگذاشتند اش داشتنی

 لحظه از میکرد سعی اما بود گرفته بازی به را ذهنش کیوان حرفهای اینکه

 .  ببرد لذت

 چند.  سابق آیینِ  همان بود شده دوباره. . .  خندید ، نوشید ، رقصید شب نآ

 دخترها که نبود مهم برایش.  بود گرفته فاصله اش واقعی خودِ  از که بود وقتی

 : کرد زمزمه گوشش کنارِ  دختری.  آیند می سمتش به ظاهرش و پول برای

  ؟ نیست گرم یکم اینجا -

 و گذاشت ای گوشه را ودکایش پیکِ .  تدوخ آیین به را مستش چشمهای

 دختر لبهای روی لبخندی.  کرد بلندش جا از و کشید را دخترک دستهای

 دو یادِ  به!  ببرد را آیین دلِ  که نبود چیزی اش مصنوعی صورتِ .  بود نشسته

 بود کرده شکارش نگاه اولین در.  افتاد خرمایی موهای و ای قهوه چشمِ  جفت

 . . .  االن اما



 شدت با را دختر دستهای ؟ بیفتد پریا یادِ  به داشت معنی چه کشید هم در رواب

 را دختر و کرد انتخاب را اتاقها از یکی.  برد باال ها پله از خود با و کشید

 گذشته یادآوریِ  از آیین اما میخندید دختر ، بست را در.  داد ُهل تقریبا

 : پرسید خشم با تقریبا.  بود عصبانی

  ؟ بود چی متاس گفتی -

 : چسباند آیین به را خودش عشوه با دختر

 .  لیلی -

 برگه.  رفت کشویی سمتِ  به و کرد باز گردنش دور از را دختر دستهای آیین

 : گذاشت مقابلش و کشید بیرون خودکاری و

 .  کن امضا و بنویس رو اسمت -

 : میخندید هم هنوز لیلی

  ؟ چیه این -

 را برگه این امضای نداشت امکان و بود شده برتع درِس  برایش پریا از بعد

 !  ببرد یاد از

 .  بخونش -

 موهای و نشست کنارش آیین.  خواند را برگه و نشست تخت روی لیلی

 را لیلی که کاشت گردنش روی ای بوسه.  زد کنار گردنش روی از را بلوندش

 و داختان افشا عدمِ  و نامه رضایت فرمِ  به نگاهی سرسری.  کرد طاقت بی

.  داد ُهل تخت روی را لیلی و گذاشت ای گوشه را برگه آیین.  کرد امضا

 پریا موهای دارِ  حالت و رنگ خوش خرماییِ  به شباهتی بلوندش موهای

 ؟ بود شده مرگش چه ، نبود خاص نگاهش ، نبود مخمور چشمهایش ، نداشت

 در پریا از چه هر بزند خط تا گذاشت لیلی لبهای روی را لبهایش حرص با

 را پریا نوازِش  ی خاطره انگشتهایش سر ، نبود موفق اما میرفت رژه سرش

 نقشش ریز و نقص بی اندامِ  ، اش مرواریدی و سفید پوستِ  ، میکشید رخش به

 پریا که آورد یاد به.  میزد صدا را اسمش و میکرد اش همراهی لیلی. . .  



 فکر چه هر اما بیاورد یاد هب را اسم کرد سعی.  بود آورده لب به دیگر اسمی

 سعی لیلی!  باید که جایی جز میچرخید جا همه ذهنش.  نرسید جایی به کرد

 ِکی نفهمید حتی آیین.  کند شکار را آیین هایش نگاه با و باشد جذاب میکرد

 ذهنش تمامِ .  گرفت آغوش در را لیلی ِکی نفهمید و آمد در تن از لباسهایش

 هجوم ذهنش به که خاطرات از حجم این.  میکرد تداعی را کذایی شبِ  همان

 . . .  میرسید نظر به عجیب بود آورده

 پریا.  شد قطع کل به موزیک صدای که بود گذشته شب نیمه 2 از ساعت

 باالخره.  میداد عذابش لعنتی دردِ  معده اما بود خواب از پر چشمهایش

 خانه.  کشید بیرون یسرک.  کرد باز آرامی به را در قفلِ  و گرفت را تصمیمش

 سمتِ  به و کرد شکر را خدا.  نبود مهمانی هیچ از خبری و بود زده آشوب

 نظر از را مهمانی غذاهای.  کرد باز را یخچال درِ .  برداشت قدم آشپزخانه

 تصمیم ، نمیدانست اصال را ها بعضی اسمِ  که بودند عجیب انقدر ، گذراند

 به را غذایش ظرفِ .  کند اکتفا میشناختش هک الویه به آنها تمامِ  بینِ  از گرفت

 : انداخت جانش به لرزه صدایی که میبرد اتاق

 .  بده بهم آب لیوان یه -

 میداد فشار پیشانی روی را دستش برگشت سمتش به.  بود آیین ی کالفه صدای

 بکشد فریاد و بزند تشر پریا به نتواند که بود شدید هم آنقدر ، داشت درد انگار

 را بشقابش ای اضافه حرفِ  بدونِ  پریا!  است شده سبز راهش سرِ  چرا که

 ریخت آیین برای آب لیوانی.  رفت یخچال سمتِ  به دوباره و گذاشت میز روی

 برد تر جلو کمی را دستش ناچارا پریا ، نشد متوجه آیین.  گرفت سمتش به و

 : کرد زمزمه و

 !  آب -

 اضافه نگاهِ  نیم بدونی.  گرفت پریا دستِ  از را لیوان و کرد باز را چشمهایش

 بود قرار ِکی نمیدانست.  نکرد بهتر را حالش اما کشید سر را لیوان او به ای

 ! بردارد سرش از دست خوابی بی این



 وجدانش اما گرددبر اتاق به دوباره تا برداشت را بشقابش حرف بدونِ  پریا

 به بار این و گذاشت میز روی را بشقاب دوباره.  برود تفاوت بی نگذاشت

 را چشمهایش اما میشنید را پریا کردنِ  کار و گاز صدای آیین.  رفت گاز سمتِ 

 آرام دردش کمی شاید تا بود گذاشته آشپزخانه کانترِ  روی را سرش و بود بسته

 .  شود

 .  گذاشت کانتر روی و کرد تدرس آیین برای دمنوشی پریا

 .  میکنه بهتر رو حالتون این -

 به نگاهی و کرد باز زحمت به را چشمهایش.  میزد حرف او با که فهمید آیین

 : کرد دمنوش فنجانِ 

  ؟ بکشیم میخوای ؟ کوفتیه چه این -

 !  سادست دمنوِش  یه فقط -

 .  نمیخورم آشغاال این از من -

!  بود کرده را اش سعی.  نداشت وجدان عذاب دیگر.  انداخت باال شانه پریا

 دوباره که بود نرفته قدمی هنوز.  برداشت سوم بارِ  برای را غذایش ظرفِ 

 : شنید را آیین صدای

 .  بده بهم ُمسِکن یه -

 شد نزدیک آیین به قدمی.  گذاشت زمین را ظرف دوباره گرسنه و کالفه پریا

 : داد ُهل نزدیکش کمی را فنجان احتیاط با و

 .  میشین خوب.  بخورین اینو شیمیایی داروی جای به -

 تا دوباره و شد کشیده اش شده ُشل گره و آیین روبدوشامبرِ  تا پریا نگاهِ 

 : آمد باال چشمهایش

 !  بده قرص گفتم -



 سعی هم باز اما بدهد دستش به را قرص و بگوید جهنم به خواست دل در پریا

 .  کرد

 .  کنین امتحان بار این میکنه جزهمع دمنوش این -

 به خشم با را دستش تنها.  کند بحث نمیتوانست که میکرد درد سرش انقدر آیین

 به قدم اراده بی و داد تکان زده وحشت را پریا شکستنش صدای و کوبید فنجان

 :  گذاشت عقب

 .  نشدم سیر جونم از انقدر هنوز!  آشغاال این از نه بده مسکن گفتم -

 روی پایش که بود حواسش.  گذاشت کانتر روی را مسکن حرف بدونِ  اپری

 .  نرود ها شیشه خرده

 خودش با اما بزند حرفی که داشت شدیدی میلِ  پریا.  خورد را مسکن آیین

 سوء جانش به که بود مملکتی مهمِ  شخصیتِ  ؟ بود کرده فکر چه!  کرد مقابله

 ! ؟ کند قصد

 افتضاح وضعش و سر.  آمد پایین ها پله از یلیل بزند حرفی آیین آنکه از قبل

 خودش لباسهای جای به.  بود ریخته صورتش آرایِش  و هم در موهایش.  بود

 و افتاد دختر به نگاهش ای لحظه برای پریا.  بود کرده تن به را آیین پیراهنِ 

 : شد آیین ی شانه آویزانِ  لیلی.  انداخت پایین را چشمش بعد

 .  ترسیدم پریدم خواب زا ؟ پس رفتی کجا -

 : شد بلند جا از و انداخت پریا به نگاهی چشم ی گوشه از آیین

 .   میام االن باال برو -

 آیین ی گونه به ای بوسه تا ایستاد پا ی پنجه روی و شد آویزان گردنش از لیلی

 : کرد اخم و کشید عقب را صورتش سریع که بزند

 !  باال برو -

 اما میرفت باال ها پله از لیلی.  بود آمده حرف به تریبیش تحکمِ  با بار این

 چرخید پریا.  میکرد نگاه را وارد تازه دخترکِ  و بود چرخیده عقب به سرش



 که میشد اتاقش راهیِ  دست به بشقاب شود ایجاد بینشان تنشی اینکه از قبل و

 : کرد متوقفش دیگر بارِ  آیین صدای

 .  میشهن عوض من نظرِ  خدمتیا خوش این با -

 در ثانیه چند.  شود رها دستش از بشقاب بود مانده کم.  چرخید سمتش به پریا

 ، میگشت چشمها همین دنبالِ  امشب.  ماندند خیره هم چشمهای به سکوت

 مقابلش پریا حاال و بود آورده هجوم ذهنش به شب آن اتفاقاتِ  تکِ  تک امشب

 : داد قدرت مانور و کشید هم در را ابروهایش!  بود ایستاده

  ؟ گفتم چی شنیدی -

 : داد جواب آرام صدایی با همچنان اما گذاشت کنار را ترس.  کرد باز لب پریا

 .  کنم کمک میخواستم فقط -

 در باید که چیزایی امشب ؟ فهمیدی.  ندارم کمکت به احتیاجی من!  نکن -

 !  کنی بازی فیلم برام نیست نیازی دیگه.  فهمیدم رو میفهمیدم موردت

 .  کنم بازی نیستم بلد من -

 !  بزنه حرف مورد این در بتونه بهتر کیوان کنم فکر -

 اما.  بود کرده خراب را پریا حالِ  کیوان کثیفِ  اسمِ  و لبش روی پوزخندِ 

 چشم با پریا.  رفت ها پله سمتِ  به و چرخید آیین.  دوخت هم به را لبهایش

 از ، بگوید کیوان از ، بزند رفح هم پریا که میرسید روزی.  کرد دنبالش

.  میسوخت توهین همه این از قلبش ته. . .  بود شده حقش در که هایی نامردی

 : کرد زمزمه لب زیرِ !  بود سوزانده دل آیین برای اصال که بود او تقصیرِ 

 !؟ آدم میگن توام به.  میکنه حکم راحت اما نمیدونه هیچی -

.  میشد محسوب اش عقدی زنِ  پریا بود چه هر . . . افتاد لیلی یادِ  به دوباره

 چندشش پریا ؟ ندارد تعهدی حِس  هیچ پریا به که کند ثابت میخواست دلش مثال

 که خورد تاسف خودش حالِ  به.  اش زندگی حیوانیِ  سبکِ  این و آیین از شد



 همه از بیشتر ، بود کرده همراهی را آیین دختر همین به شبیه درست ، شبی

 !  بود متنفر آورد نمی یاد به چیز هیچ کهاین از چیز

 دست از کل به را اشتهایش.  برگرداند یخچال به حرص با را غذایش ظرفِ 

 ساده دلِ  کاش!  نکند خوبی آیین حقِ  در دیگر که میماند یادش کاش.  بود داده

 . . . بماند دشمن مرد این با که میکرد قبول اش

  چهارم فصل

 باالخره.  بود بهار فرارسیدنِ  برای آماده و حاضر خانه و مانده عید به روز 4

 بار این و بود رسانده پایان به را انباری کردنِ  تمیز کارِ  شیرین کمکِ  با پریا

 شوخی با و بود آمده کمکشان به حتی هم شهاب.  بود نزده بدنش به آسیبی

 .  بود خندانده را ها دختر هایش

 و میشد پیدایش خانه کمتر آیین.  بود کرده تر سرحال را پریا عید هوای و حال

 سال آخرِ  کتابهای و حساب و محصوالتشان ی بهاره فروِش  درگیرِ  شدت به

 اش خانواده دیدنِ  به و میکرد استفاده فرصت این از راحت خیالِ  با پریا.  بود

 آخر روزِ  ، میتراشید آیین نیامدنِ  برای ای بهانه بار هر بین این.  میرفت

 :بود آمده حرف به طاقت بی باالخره مادرش

  ؟ دیگه دیدنمون میای آیین با حتما عید برای جان پریا -

.  میرود شمال به آیین عید قبل از آورد یاد به که بدهد جوابی چه بود مانده پریا

 : گفت ای بهانه کردنِ  پیدا از خوشحال هم همین برای

 .  شمال بریم رو عید کل قراره آیین و من حقیقتش جان مامان -

  ؟ نمیبینمت سال تحویل از بعد یعنی -

 نمیشد این از بهتر.  نداشت ای چاره اما.  بود کرده ریش را دلش مادرش لحنِ 

!  بود کرده محروم اش خانواده دیدنِ  از هم را خودش حرف این با نوعی به ،

 به را میگذشت ذهنش از آنچه تمامِ  و آورد گیر تنها را پریا آخر ی دقیقه پریسا

 : آورد زبان

  ؟ داره مشکلی زندگیت پریا -



 : بزند لبخند بود کرده سعی پریا

 .  نه که معلومه -

.  بگذره کنارش از ساده بتونه آدم که نیست چیزی نمیاد اینجا آیین اینکه -

  ؟ خوبه چی همه مطمئنی

 بتواند که بود چیزی آن از تر باهوش خواهرش.  بود نیاورده طاقت مه پریا

 : داد ادامه دیگر بارِ  پریسا.  بمالد شیره را سرش

 احساس اما بذارمت فشار تحتِ  نمیخوام.  ندیدیم هم رو ات خونه ما حتی -

 .  بگو من به افتاده اتفاقی اگه.  هست مشکلی یه میکنم

 گذشته او به که چیزی تمامِ  و کرد باز لب اچارن به.  بود شده طاقت بی پریا

 فقط.  شب آن اتفاقاتِ  زدنِ  خط و سانسور کمی با البته.  کرد تعریف را بود

 این از خوشی دلِ  آیین و بوده خان جمشید پیشنهادِ  ازدواج این که گفت سربسته

 .  ندارد وصلت

 قبل از بیشتر ابجو هر گرفتنِ  با و میکرد پیچ سوال را پریا ناباورانه پریسا

 کرده قبول را زندگی این پریا که کند باور بود سخت برایش.  میشد متعجب

 .  باشد

 و مامان به بدی قول بهم باید.  ببره ماجرا از بویی کسی نمیخواد دلم پریسا -

 .  نزنی حرفی بابا

 حرف و میکشی سختی داری مدت همه این ؟ میشه مگه ؟ میگی داری چی -

  ؟ بمونی خونه اون تو میذارن کردی فکر بفهمن اینا مامان اگه اصال ؟ نمیزنی

 : گرفت دست در را پریسا دستِ  پریا

  ؟ باشه.  بفهمه نباید کسی -

  ؟ کنی خراب و زندگیت گذاشت و نگفت هیچی شیدا -

 : شد کالفه پریا



 .  خوشحالن اینا مامان و شده بسته فامیل دهنِ  عوض در -

.  میخوره غصه داره نمیبینه و آیین اینکه از مامان.  خوشحالن میکنی فکر -

 تعریفی اصال که بابا روزِ  و حال.  خودش با میکنه خیال و فکر یک و هزار

 خوشبخت پریا میگه مامان به مدام و میریزه خودش تو رو چی همه.  نداره

 .  شده

 ریاپ شرایطِ  از که او اما نمیزند حقیقت جز حرفی خواهرش که میدانست پریا

 .  نداشت خبر

 .  نفهمه چیزی کسی بده قول بهم -

 !  پریا -

 : بود زده حلقه خواهرش چشمِ  در اشک

 .  بده قول -

 شکست که ببیند نداشت دوست.  بود سوزانده دل پریا برای خواهرانه پریسا

 بویی قضیه این از پدرش و مادر که بود داده قول آخر ی دقیقه!  است خورده

 شده کم پریا وجدانِ  عذاب بارِ  از کمی.  کند همکاری پریا با ینوع به و نبرند

 هم مادرش و پدر به را حقیقت میتوانست شاید کم کم.  راحت خیالش و بود

 .  بگوید

 شد پیدا عمارت در پوش شیک دختری ی کله و سر که بود ماه اسفند 27 روز

 در هم شیرین و بود حمیده به کمک مشغولِ  آشپزخانه در معمول طبقِ  پریا. 

 دختر استقبالِ  به همایون.  عید تعطیالتِ  برای وسایلش کردنِ  جمع مشغولِ  اتاق

 : رفت

 .  اومدین خوش.  خانوم شهرزاد سالم -

 : داد همایون دستِ  به را بود پوشیده مانتو روی که کتی و کیف شهرزاد

  ؟ نیست آیین -

 .  نیاوردن تشریف هنوز خیر -



 .  یمونمم منتظرش سالن تو من -

 سر از هم را اش روسری تعارف بی شهرزاد.  کند مخالفت نتوانست همایون

 : گفت انداخت می سالن به نگاهی نیم که حمیده.  برداشت

 .  میشه تلخ اوقاتش ببینتش آقا حاال اومد دختره این -

 به شیرین!  بود تلخ همیشه ؟ بود جایش سرِ  اوقاتش ِکی آقا.  زد پوزخند پریا

 : آمد نهآشپزخا

  ؟ اومد کی -

 .  خانوم شهرزاد -

 به پرخاش با حمیده.  زد غذاها به سری شیرین.  بود داده جواب زودتر حمیده

 : گفت  پریا

 .  مهمون واسه ببر چای ؟ وایسادی اینجا چرا -

 میوه ظرفِ  همایون.  کرد حرکت سالن سمتِ  به و ریخت چای حرف بی پریا

 سمتش به شهرزاد نگاهِ .  شد وارد پریا لحظه مانه و گذاشت شهرزاد مقابلِ  را

 مقابلش را سینی.  نیامد جوابی شهرزاد از اما کرد سالم مودبانه.  چرخید

 : گرفت

 .  بفرمایید -

 : ماند رهخی دختر ای قهوه و درشت چشمهای و بکر صورتِ  به شهرزاد نگاهِ 

  ؟ جدیدی تو -

 : آمد کمکش به که انداخت همایون به نگاهی پریا

 . میشه ماهی دو تقریبا.  خانوم بله -

 : رفت هم در شهرزاد ابروهای

  ؟ نمیدونم چیزی من چرا پس -



.  بود پریا به هم هنوز شهرزاد مشکوکِ  نگاهِ .  کردند سکوت پریا و همایون

 : زد صورتش به لبخندی و گرفت پریا دستِ  از را چای همایون

 . بری میتونی پریا ممنون -

 شهرزاد حرفهای و ها نگاه میکرد دعا.  کرد ترک را سالن دستپاچه پریا

 که میرسید آشپزخانه در کارهایش ی ادامه به.  نکند درست دردسری برایش

 امروز ، همایون و شیرین ، حمیده بر عالوه.  داد آیین آمدنِ  از خبر همایون

 نداد اجازه اصال آیین دیدنِ  با.  بود ایستاده استقبال به در مقابلِ  هم شهرزاد

 به آیین بود مانده کم که انداخت آغوشش در را خودش جوری.  کند سالم کسی

 .  شود پرت عقب

 .  عزیزم بود شده تنگ برات دلم چقدر -

 شهرزاد رهدوبا.  کرد باز گردنش دورِ  از را شهرزاد ی شده حلقه دستهای آیین

 !  ببرد در تنش از را عید دمِ  کارهای خستگیِ  که نبود چیزی این و بود برگشته

 !  شهرزاد سالم -

 : گرفت فاصله کمی آیین خواستِ  به شهرزاد

 . آوردم سوغاتی کلی برات -

 : دوخت همایون به را نگاهش

 !  همایون -

 کالفه آیین.  داد شهرزاد دستِ  به و رفت ها سوغاتی سمتِ  به خودکار همایون

 : گفت شهرزاد کردنِ  شلوغ همه این از

 !  برسم بذار -

 : دوخت خسرو به را نگاهش

  ؟ میمونی یا میری -

 : گفت خواسته خدا از و انداخت شهرزاد به نگاهی خسرو



 .  میرم -

 چای دستورِ  حمیده به.  انداختش خنده به که رفت خسرو به ای غره چشم آیین

 دنبالشان اجازه بدونِ  هم شهرزاد.  برد باال ی طبقه تا خود با را همایون و داد

 : برگشت آشپزخانه به حمیده.  زد حرف مدت تمام و رفت باال

 !  میزنه حرف چقدر دختره خدا بر پناه -

 : خندید شیرین

 باید برگشته که حاال.  اعصاب تمدد بوده رفته!  داشته تشریف اسپانیا خانوم -

 !  بخوره رو آقا مخِ 

 به دوباره حمیده.  میرسید کارش به سکوت در و میشنید را حرفهایشان پریا

 : اومد حرف

 این با کی هر واال.  دیگه نگرفت رو دختره که هست چیزی یه!  آقا طفلک -

 .  میشه دیوونه باشه جا یه دقیقه 5

 آیین زندگیِ  در رندم دخترهای آن از یکی شهرزاد پس.  شد تیز پریا گوشهای

 ریز یک شهرزاد هم هنوز.  آمدند پایین ها پله از هم با بعد دقیقه چند!  دنبو

 : کشید فریاد بلند عصبی آیین.  میزد حرف

  ؟ شد چی چایی پس -

 : کوبید صورتش به حمیده

 . ببر رو آقا چای ، شیرین.  بده مرگم خدا -

 : آمد حرف به دوباره آیین.  برد را چای دستپاچگی با شیرین

 .  بچینین رو امش میز -

 : شد آیین گردنِ  آویزانِ  دوباره شهرزاد

 ایران برگردم کنم کنسل رو سفر بود مونده کم ؟ نمیدادی رو تلفنام جوابِ  چرا -

  ؟ هانی میشم نگرانت نمیگی. 



 !  نیندازد بیرون خانه از را دخترک لگد با که میکرد تالش آیین

 .  داشتم کار -

 .  میکردم فکر تو به همش اونجا من!  یبیبِ  ؟ تره مهم من از کارت -

 سریع و تند شیرین.  داشت آیین صورتِ  با کمی ی فاصله شهرزاد صورتِ 

 حرکاتِ  و شهرزاد به نگاهی چشم ی گوشه از گاهی و میچید را غذا میز

 : گرفت فاصله کمی آیین.  انداخت می عجیبش

  ؟ برنگشتی زود یکم -

 : آمد حرف به دشهرزا.  کرد منحرف کل به را بحث

.  بمونم دور خیلی آیین از نمیتونم نه گفتم اما بمون بیشتر گفت ددی.  چرا -

 .  بزنیم حرف چیزا خیلی مورد در باید برگشتم که حاال آیین

 گردنش به شهرزاد انقدر.  فرستاد بیرون را نفسش کالفه و شد بلند جا از آیین

 ای بهانه دنبالِ .  دارد کم شیدنک نفس برای هوا میکرد احساس بود شده آویزان

 آیین.  گذاشت میز روی را غذا شیرین.  کند بیرون خانه از را او تا بود

 جا صندلی روی شهرزاد بنشیند بتواند اینکه از قبل اما کشید بیرون را صندلی

 : گرفت

 .  هانی ممنون -

 را خان جمشید ی ساله چند دوستیِ  خواست نمی دلش!  میخورد را خودش آیین

 و تیره خان جمشید با خودش روابطِ  هم همینطور!  بزند هم به شهرزاد پدرِ  با

 برای دیگری صندلیِ  ؟ داشت جدید ی سوژه به احتیاجی چه دیگر بود تار

 یک بیاید یادش به چیزی اینکه مثلِ  شهرزاد.  نشست و کشید بیرون خودش

 : کرد عوض را صحبت مسیرِ  باره

 .  گرفتی جدید متکارخد که بودی نگفته راستی -

 : کرد نگاهش پرسشگر آیین

  ؟ میگی و کی -



 .  خورد زنگ موبایلش بزند حرفی شهرزاد اینکه از قبل

 !  هانی مین وان -

 حرفهایش تا ماند منتظر.  فرستاد بیرون را نفسش و چرخاند را چشمهایش آیین

 کرد قطع ار تماس شهرزاد باالخره و کرد مزه مزه را غذایش کمی.  شود تمام

: 

 ؟ نداره اشکال.  اومده پیش کاری.  برم باید من اما بِیبی ساری ، جون آیین -

 . کند بدرقه را شهرزاد تا شد بلند صندلی روی از خواسته خدا از آیین

 ! اشکالی چه نه -

 محکم چنان را در.  رفت و زد آیین ی گونه به ای بوسه شهرزاد آخر ی لحظه

 و کشید بیرون را موبایلش آیین.  افتاد لرزه به بچارچو که بست سرش پشتِ 

 .  گرفت را خان جمشید ی شماره نهایت در ، گذاشت کنار را تردید

 : داد جواب تا خورد بوق سه

  ؟ افتادی بزرگت بابا یادِ  که افتادی گیر کجا باز -

 خودش روی به اما بود تنگ بزرگش پدر برای دلش بود هم در آیین ابروهای

 : نیاورد

 ! افتادم دوستتون نفهمِ  زبون دخترِ  این گیرِ  -

 حرف برای آیین باالخره که بود خوشحال.  آورد لب روی لبخندی خان جمشید

 هم باز باشد زده زنگ ای خواسته برای اگر حتی!  است شده قدم پیش زدن

 هم شب نانِ  از غرورش حفظِ  آیین برای میدانست خوب.  بود دلچسب برایش

 . است تر واجب

  ؟ برگشته مگه ؟ شهرزاد -

 .  شده پیداش اینجا همه از اول برگشته ظاهرا -

 .  نمیدونستم -



 پیداش طرفا این دیگه که میکنین کاری و میگین رو چی همه دختره این به -

 .  نشه

 : رسید گوشش به خان جمشید صدای

  ؟ بگم دختره به باید رو چی -

 : گفت باالخره اما بیاورد زبان به نمیخواست دلش.  خورد جا آیین

 !  کردم عقد من اینکه -

 وسط این شهرزاد فقط جاشونه سرِ  مهمونیات ؟ شدی متعهد حاال تا ِکی از -

 ! ؟ اضافیه

 !  میخورد حرص بود چیز همه به حواسش انقدر خان جمشید اینکه از

  ؟ گذاشتین بپا رامب -

 زنِ  به که تو!  پسر ندارم بپا به احتیاج بگیرم مهمونیات از خبر اینکه برای -

  ؟ بده تاوان باید اون ؟ شیر دهنِ  جلوی میندازیش چرا پس نیستی وفادار عقدیت

 !  میکنی نگاه نشستی ، نمیاد بدت انگار که هم شما.  میدم تاوان دارم که منم -

 اما بگو بهش خودت داری شهرزاد با مشکلی اگه.  گفتم هتب رو حقیقت من -

 !  میگی راست که باش مطمئن

 : غرید حرص پر

 .  دلخورم ازتون زوری عقدِ  این بابتِ  هنوزم -

 به نداری حق ، زدم رو آخرم حرفِ !  کردی ثابت خوب و این بازیات بچه با -

 .  شهرزاد جلوی بندازی رو پریا خودت راحتیِ  خاطرِ 

.  داد ُسر غذاخوری میز روی را موبایلش کالفه آیین و شد قطع ستما

 و بود پایین سرش بود گذاشته میز روی و بود کرده بدنش ستونِ  را دستهایش

 سر شنید را قدمهایی صدای.  کند آرام را خودش عمیق نفسهای با میکرد سعی

 : کرد زمزمه دستپاچه.  خورد جا دیدنش با پریا کرد بلند



 . . .   کنم جمع. . .  میزو خواستم. . .  خوردین غذا دمکر فکر -

 : کرد اشاره دست با و گرفت پریا از را اش عصبانی نگاهِ  آیین

 .  کن جمع بیا -

 مشغولِ  و رفت میز سمتِ  به نکشیده فریاد سرش آیین اینکه از متعجب پریا

 خنده ی منظره آیین ی گونه روی شهرزاد رنگِ  قرمز رژِ  ردِ .  شد کردن جمع

 َشک که خندید آرام انقدر.  خندید ریز اراده بی پریا.  بود کرده درست داری

 : برگشت سمتش به آیین سرِ  اما بشنود کسی داشت

  ؟ داره خنده انقدر کردن جمع میز -

 : داد ادامه آیین!  دوخت هم به را لبهایش تقریبا آیین حرفِ  این با

  ؟  میخندی چی به -

 : انداخت پایین را سرش پریا

 !  هیچی -

 ؟ نه یا میزنی حرف -

 ی گونه به ای اشاره و گرفت باال کمی را سرش.  نداشت دردسر ی حوصله

 دندان به لب پریا.  داد تکان سر نامفهوم و نشد متوجه آیین اما.  کرد آیین

 روی اما آمد باال دستش آیین ، کرد اشاره خودش ی گونه به.  نخندد که گرفت

 نشان را دیگرش ی گونه اشاره با و داد سرتکان پریا.  نشست فمخال ی گونه

 دستمالی طاقت بی پریا باالخره که میکرد نگاه پریا اشاراتِ  به گنگ آیین.  داد

 : گرفت آیین سمتِ  به و برداشت

 .  شده لبی رژِ  راستتون ی گونه -

 رهگ هم در ابروهای با و کشید گونه روی و کشید دستش از را دستمال آیین

 : گفت شده

  ؟ شد پاک -



 ی نشانه به را سرش پریا.  بود مانده صورتش روی رژ ردِ  از کمی هم هنوز

.  کرد اش راهنمایی و برداشت آیین سمتِ  به قدم یکم اراده بی و انداخت باال نه

 : داد تکان سر پریا.  شد پاک آیین صورتِ  از کذایی ُرژِ  ردِ  باالخره

 .  شد پاک -

 ی فاصله متوجه تازه پریا.  ماند خیره پریا روی ای لحظه ایبر آیین نگاهِ 

 این.  میداد آزار را اش بینی که آیین تندِ  عطرِ   لطفِ  به هم آن بود شده کمشان

 خشم با و برداشت عقب به قدمی آیین.  کند کنترل را اش عطسه نتوانست بار

 : غرید

 !  نیا من سمتِ  خوردی سرما وقتی -

 : داد جواب پریا

 .  نخوردم سرما -

 : داد ادامه وار زمزمه

 . . .  عطرتون بوی -

  ؟ چی -

 : گفت شجاعت با و دوخت آیین به را نگاهش پریا

 .  حساسم عطرتون بوی به -

  ؟ گرونه عطر این چقدر میدونی ؟ میفهمی چی عطر از تو -

 : انداخت باال شانه پریا

 .  میکنه اذیت تندش بوی -

 : شد رد کنارش از زد پریا به که ای تنه با و زد پوزخند آیین

 !  جهنم به -



 بیرون کالفه را نفسش و کرد دیگر ای عطسه ، بود آیین رفتنِ  به نگاهش پریا

 : کرد زمزمه خودش با.  فرستاد

 . . .  بده آزارم حرفاش با نمیتونه کس هیچ ، کنه بد و حالم نمیتونه هیچی -

 بیراهش و بد اما بود پُر شهرزاد از آیین دلِ .  داد ادامه کارش به حرف این با

 و نزد غر دیدنش با که همین البته!  بود محض انصافیِ  بی!  میگفت پریا به را

 !  بود باقی شکرش جای بود نگذاشته سرش روی را خانه

 : گفت پریا به و آمد پایین را ها پله همایون

  ؟ داریم مسکن دارن درد سر آقا -

  ؟ نمیکرد اش همیشگی های سردرد این حالِ  به فکری راچ دارایی همه این با

 . براتون میارم االن بله -

 کرد فکر کمی اما گذاشت چوبی کوچکِ  سینیِ  داخلِ  آب لیوان یک با را مسکن

 لیوان کنارِ  آن از هم یفنجان و کرد درست را مادرش معروفِ  دمنوِش  هم باز و

 اما نکند لطف آیین به دیگر بود داده قول خودش به که چند هر.  گذاشت آب

 آدمِ  یک دردِ  به نسبت میتوانست مگر بود آدمیزاد.  بود نیاورده طاقت هم باز

 کارها دنبالِ  به خودش و داد همایون دستِ  به را سینی ؟ باشد توجه بی دیگر

 .  رفت

 : گذاشت اقات به قدم همایون

 .  آقا بفرمایید -

 اشاره.  بود گذاشته پلکها روی را ساعدش و بود کشیده دراز تخت روی آیین

 : کرد تختش کنارِ  عسلیِ  به ای

 .  میدارم بر اینجا بذار -

 .  آقا چشم -



 بلند جا از بعد ثانیه چند آیین.  رفت بیرون اتاق از و گذاشت را سینی همایون

 میخواست آسوده خیالِ  کمی فقط ها خوابی بی و سردرد ینا درمانِ  برای.  شد

 را نفسش.  افتاد دمنوش فنجانِ  به نگاهش!  نداشت را کدام هیچ که آرامش و

 ها خدمتی خوش این از دست میخواست ِکی دختر این.  فرستاد بیرون کالفه

 یبین به.  انداخت محتویاتش به نگاهی و آورد باال کنجکاو را فنجان ؟ بردارد

 فکر بدونِ  و رفت مسکن قرِص  تا نگاهش.  میداد خوبی بوی ، کرد نزدیکش

 هم مسکن حتی اواخر این.  کند آرامش کمی میتوانست شاید.  خورد را دمنوش

.  کشید دراز تخت روی و برگرداند سینی به را خالی فنجانِ .  نداشت اثر او در

 ! میگرفت پریا از سختی انتقامِ  که بود آنوقت بیاید سرش به بالیی بود کافی

***** 

 مرخص را همه تقریبا آیین.  خانه ی خدمه کارِ  آخرِ  روزِ  و بود ماه اسفند 28

 و بود کرده وسایلش کردنِ  جمع صرفِ  وقت تمام روزِ  یک شیرین.  بود کرده

 گفته آیین!  کند سازی پاک را یخچال تمامِ  که ودب کرده را تالشش هم حمیده

 پس.  میگذراند ویالیش در را فروردین سیزدهم آخرِ  تا اسفند 29 از که بود

 به.  میکرد وحشت هم فکرش از.  میماند تنها بزرگ عمارتِ  آن در پریا تقریبا

 هم خودش اما میرود اش خانواده نزدِ  فروردین اول روز که بود گفته همه

 خانه به پایش است محال گفته اش خانواده به که دروغی با میدانست خوب

 !  برسد

 از پر شهاب و خسرو دستهای.  آمد خانه به آیین که بود عصر 7 ساعت

 راه مغرورانه که میکرد نگاه آیین به آشپزخانه کنارِ  از پریا بود لباس کاورهای

!  بکند خسرو و شهاب به کمکی و بدهد زحمت خودش به اینکه بدونِ  میرفت

 : آمد حرف به

 . . .  همایون ، شیرین ، حمیده -

 با و داد آنها به را لباس کاورهای سخاوت با آیین.  شدند جمع دورش همگی

 : کرد زمزمه تنها آنها کردنِ  تشکر جوابِ  به نادر لبخندی

 .   شرکته های طرح از کوچیکه عیدی یه.  مبارک عیدتون -



 تا کرد صبر پریا!  شود آویزان آیین گردنِ  از ذوق با بود مانده کم حمیده

 داشت انتظار لباس کاورِ  آخرین تا که بود عجیب ، شود تمام هم کاور آخرین

 اش احمقانه دلبازیِ  و دست و آیین از نگاه شد تمام وقتی.  بزنند صدا را اسمش

 از که جهنم به.  دوخت چشم باغ تصویرِ  به آشپزخانه ی پنجره از و گرفت

 : شنید را حمیده صدای!  نداشت سهمی آیین های عیدی

 .  میکنه سورپرایزمون سال هر نکنه درد آقا دستِ  -

 : شد آشپزخانه راهیِ  حمیده دنبالِ  به پر دستهایی با شیرین

 .  میشه گرد چشماشون فامیالمون بپوشم اینارو من امسال -

 بیفتد گریه به نو لباسهای خاطرِ  به تا نبود که بچه.  بزند لبخند میکرد سعی پریا

 ! 

 .  باشه مبارک -

 : گفت نشده نسیبش چیزی اینکه از ناراحت و افتاد پریا به نگاهش تازه شیرین

  ؟ چی تو پس!  وای ای -

 : خندید پریا

  ؟ چی من -

 : گرفت پریا سمتِ  به را کاوری وجدان عذاب با شیرین

 .  زیاده خیلی من برای.  تو مال این بیا -

 : کرد مصنوعی اخمی یاپر

 .  باشه مبارکت.  توئه مالِ  اینا -

  ؟ رفت یادش تورو آقا چطور -

 : کرد نازک چشمی پشتِ  حمیده



 میشه همین برانداز مان خانه و باشی بدذات!  میخوره رو قلبش آبِ  کی هر -

 !  دیگه

.  بشنود نمیتوانست را توهین و تیکه همه این اما داشت را نگرفتن عیدی طاقتِ 

 و نشست مجنون بید درختِ  زیرِ .  برداشت کتابی و زد شیرین به لبخندی

 : خواند بلند صدای با و برد استفاده باغ سکوتِ  از ، کرد باز را ای صفحه

  باشم هستم کجا هر -

  است من مالِ  آسمان

  زمین ، عشق ، هوا ، فکر ، پنجره

  است من مالِ 

  دارد اهمیت چه

  میرویند اگر گاه

 ؟ غربت هایقارچ

 هم این ، نبود بچه که بود درست.  شد برداشته کتاب از نگاهش اما زد ورق

 چیزی آیین داشت دوست قلبش ته اما ، نداشت اهمیت برایش لباس که درست

 کار که اش خانه در ، نباشد که هم همسرش اصال. . .  بدهد عیدی او به هم

  ؟ بود اش شناسنامه در تزیینی اسمی خاطرِ  به رحمی بی همه این!  میکرد

 : زد صدایش شیرین

 .  میریم داریم حمیده و من ؟ اینجایی -

 : شد بلند جا از پریا

  ؟ چنده ساعت مگه -

 .  بریم زودتر داد اجازه آقا.  9 تقریبا -

  ؟ میره داره همایونم -



 .  میره اونم شه تموم کارش ولی ببنده چمدون که میکنه آقا کمکِ  نه -

 : کشید آغوش در محکم را شیرین.  نیاورد خودش روی به اما شد ممغمو پریا

 .  مبارک عیدت.  باشی داشته خوبی سال امیدوارم -

 .  بگذره خوش بهت خانواده پیِش  امیدوارم.  مبارک توام عیدِ  -

 به!   نداشت مشکلی که بزند سر اش خانواده به میتوانست اگر.  خندید تلخ پریا

 که ببوسد هم را حمیده خواست.  رفت عمارت خروجیِ  دمِ  تا شیرین دنبالِ 

 !  کرد بسنده خالی و  خشک تبریکی به فقط.  کشید کنار را خودش

.  میچید چمدان در سرعت به همایون و میگذاشت لباسها روی انگشت آیین

 : کرد هم را سفارشات آخرین

 . نبیا گفتم رو جدید تا چند شبا این برای میرن خودمون نگهبانای -

  ؟ نمیمونه شهاب -

 .  برم نمیتونم که اون بدونِ .  بیاد من با قراره -

 : پرسید آیین.  داد سرتکان همایون

 ؟ اش خانواده پیِش  میره دختره این -

 .  میگوید را کی میدانست همایون

 .  میره عید اول روز انگار.  آقا بله -

 خواست وقت هر بگو شبه توام.  هست خونه تو یکی که میسپرم نگهبانا به -

 .  نیست کسی بدونن که بگه نگهبانا به بره

 .  آقا چشم -

 .  بذار مدادیمم نوک شلوار اون -

 کیوان.  گرفت خسرو با هم بعد و کیوان با تماسی.  بود شده جمع آیین چمدانِ 

 آمادگی اعالمِ  سرخوشانه و بود داده را سال تحویلِ  ی برنامه ترتیبِ  موقع همان



 مادرش کنارِ  را عید تعطیالتِ  میداد ترجیح اما خسرو.  بود کرده دنآم برای

 جای به بود گرفته تصمیم.  فرستاد شهاب دنبالِ  به را همایون آیین.  بگذراند

 . کنند حرکت امشب همین صبح

 نمی تنها را امشب حداقل اینکه خیالِ  به اپری ، رفت بیرون عمارت از همایون

 چند هر!  بود شده تنها امشب همین از و میکرد اشتباه انگار اما بود دلگرم ماند

 از کمی حداقل اما نداشت تفاوتی برایش عمارت این در آیین نبودِ  و بود که

 .   میبرد بین از را ترسش

  ؟ میرن دارن آقا -

 جواب لبخند با شهاب اما نشنید را صدایش ، فتمیر باال ها پله از که همایون

 : داد

 .  کنن حرکت امشب گرفتن تصمیم انگار -

 !  نکند آقا مثال این بارِ  بیراهی و بد که کرد مقابله خودش با پریا

  ؟ خانواده پیِش  میرین شما -

 : داد جواب مغموم و زیر به سر پریا.  بود پرسیده شهاب

 .  بله -

 .  باشین داشته هم خوبی سال.  کنین استفاده حسابی.  گذرهب خوش امیدوارم -

 .  شما برای همینطور.  ممنون -

 .  خانواده پیِش  برم نمیتونم امسال انگار که من -

  ؟ میمونین شمال عید تمام -

 .  همونجام منم بره آقا جا هر -

 .  خودخواهیه نهایتِ  که این -

 دمِ  نمیخواست جهنم به خودش.  دوخت ها پله به هراسان را نگاهش شهاب

 : بگیرد سخت پریا به حرف این شنیدنِ  با آقا آخری



 .  میشه دردسر براتون میشنوه رو صداتون -

 .  نداره من به توجهی.  کاراشه سرگرمِ  االن -

 برای نبودش و بود که زندگی این به لعنت!  نداشت توجه وقت هیچ واقع در

 نو لباس هم او برای حتی گذراند نظر از را شهاب لباسهای!  نبود مهم کسی

 ! ؟ نبود هم شهاب ی اندازه و حد در یعنی بود آورده

 : آمد پایین سنگین نسبتا چمدانِ  دو با همایون بعد ای دقیقه

 .  بذار ماشین تو اینارو جان شهاب -

 : آمد پایین را ها پله آیین

  همایون -

 ؟ بله -

 .  میریم بعد میرسونیم تورو شو حاضر برو -

 : زد لبخند همایون

 .  آقا نمیشم مزاحم -

 . بردار رو وسایلت برو.  نیستی مزاحم -

 .  چشم -

 نداشت دوست آخری دمِ .  بود گرفته سنگر آشپزخانه در پریا.  رفت همایون

 در را نگاهش آیین!  باشد جدید دردسری دنبالِ  و شود ظاهر چشمهایش جلوی

 برداشت آشپزخانه سمتِ  به را بلندش قدمهای.  دندی را پریا اما چرخاند خانه

 نبود چیزی این و پرید جا از دخترک وضوح به.  کرد پیدا ای گوشه را پریا

 .  نبیند آیین که

 !  نکش آتیش به رو خونه تنهایی که روزی دو این -

 : ایستاد صاف پریا



 !  آقا هست حواسم -

 .  نمیذارمت زنده برگردم وقتی بیاد خونه سرِ  بالیی اگه -

 با!  میزد حرف مودب حداقل ، نمیداد که نمیداد عیدی.  کرد نگاهش فقط پریا

 !  نکند بارش درشت حرفی و نیندازد چین را صورتش که کرد مقابله خودش

 !  نکنم سفارش دیگه -

 .  هستم خونه مواظب -

 : گفت طعنه با پریا که برگردد عقب به خواست ، داد سرتکان آیین

 !  مبارک هم نعیدتو -

 : آورد لب ی گوشه آمیز تمسخر نیشخندی آیین

 !  عیده من برای نباشی خونه این توی که روزی اون ، نیومده من عیدِ  هنوز -

 بود مانده کم.  رفت و نشنید آیین که کرد زمزمه را"  جهنم به"  لب زیرِ  پریا

 همایون سرش تِ پش و زد بیرون خانه از آیین!  بیفتد جانش به سنگینی جسمِ  با

 : آمد بیرون دست به چمدان

  ؟ پریا نداری کاری من با -

 .  شد باز لبخند به پریا لبهای

 .  باشین داشته خوبی سال -

 .  همینطور توام -

 : گرفت پریا سمتِ  به و کشید بیرون ای جعبه کتش جیبِ  از همایون

 .  مبارک عیدت.  ناقابله -

 آغوِش  به بود مانده کم.  بود گرفته را اش یعید اولین.  زد برق پریا چشمهای

 .  بپرد همایون

  ؟ منه مالِ  -



 .  آره -

 : شنید را شهاب صدای که کند باز را کادو خواست

 .  میکنه صدا آقا بیاین همایون آقا -

 : گفت سریع همایون

 .  خداحافظ.  بیاد خوشت ازش امیدوارم -

.  بست سرش پشتِ  را در رفت که نهمایو.  کند تشکر دوباره توانست فقط پریا

 واقعا.  لرزاند را پریا دلِ  و شکست در خوردنِ  هم به صدای با خانه سکوتِ 

 .  بود کننده دیوانه هم فکرش ؟ بماند تنها خانه این در روز 13 بود قرار

 با.  بود داخلش ریز و ظریف ی گوشواره جفت یک کرد باز را کادو

 : زد فریاد خانه در تقریبا و کرد گوش به را ها گوشواره خوشحالی

 !  خسیس پولدارِ !  بدی عیدی که نداشتی خدمتکارتم فرهنگِ  و ادب یکم -

 و میتوانست کاش.  آورد لب روی لبخند بود زده خانه در که فریادی از راضی

 !  میکوبید آیین صورت به را حرفها این ی همه

****** 

 ؟ چند ماهیا این -

 : شنید را فروشنده مردِ  صدای

 .  تومن 5 -

 بود نکرده وقت ، گرفت هم سنجد و سمنو ، خرید را قرمزها ماهی از تا دو

 یکی شد مجبور کند سبز ، سبزه خودش برای پدری ی خانه در سال هر مثلِ 

 همه ، انداخت دستش در های کیسه به نگاهی.  بخرد هم را آماده های سبزه از

 تا سالنه سالنه!  میرسید وضعش و رس به هم کمی نبود بد ، بود خریده چیز

 فقط.  کرد خرید کمی ولی بود آور سرسام قیمتها.  رفت خانه اطرافِ  پاساژی

 میرفت باال پارو از شوهرش پولِ  باشد چه هر باالخره ، اش خانواده خاطرِ  به



 که بود وقتش.  افتادند می َشک به پریا وضعِ  و سر دیدنِ  با اش خانواده مطمئنا

 . برسد خودش به هم کمی

 لبخند بود کرده که خریدهایی از سرخوش ، شد خانه راهیِ  شد تمام که خریدش

 هفت ی سفره کنارِ  تحویل سال دمِ  میشد مگر.  نمیشد محو صورتش روی از

 رسید عمارت به!  شتدا دل که خودش اما نبود کنارش کسی ؟ نباشد سین

 با.  کرد انتخاب سفره چیدنِ  برای را سالن ی گوشه و کرد عوض را لباسهایش

 آنطور را چیز همه ، گرفت را وقتش ساعتی یک.  شد چیدمان مشغولِ  هیجان

 شیدا.  فرستاد هم پریسا و شیدا برای ، گرفت عکس  و چید داشت دوست که

 : گرفت تماس بالفاصله

 ؟  میگذره خوش بهت تنهایی!  شدی هنرمند -

  ؟ بخورم غصه بشینم ؟ کنم چیکار -

 .  کن دعوت هم مارو نکن تفریح تنها تنها حداقل ولی نه -

 : خندید پریا

 .  بگذره خوش بهت زیادی میترسم -

  ؟ نیست که آیین -

 : رفت هم در پریا صورتِ 

 .  شمال بردن تشریف آقا نه -

  ! اونجام دیگه ساعت نیم تا پس -

 .  برو هم پریسا دنبالِ  پس -

 .  چشم -

 به سامانی و سر ببیند آشنا ای چهره میتواند حداقل اینکه از خوشحال پریا

 شیدا به ورود ی اجازه که کرد هماهنگ هم نگهبانی با و داد خودش ظاهرِ 

 های شوخی با و میگشتند را خانه پریسا و شیدا با همراه بعد ساعتی.  بدهند



 لحظه در و میخندید دل ته از دوباره مدتها از بعد.  افتادند می خنده به شیدا

 از پریسا.  بود شده تنگ صمیمی جمعِ  این برای دلش چقدر.  بود خوشحال

 تا ، میشد خیره جا همه به باز دهانِ  با مدت تمامِ  تقریبا عظمتش و عمارت دیدنِ 

 جز به کشیدند سرک قهااتا تمامِ  به تقریبا.  انداخت می خنده به را پریا که جایی

 ی کتابخانه دیدنِ  با پریسا!  رنگ آبی کذاییِ  اتاقِ  همان و آیین اصلیِ  اتاقِ 

 و کشید خنده با را دستش شیدا.  بود داده دست از را کنترلش تقریبا آیین بزرگِ 

 .  برگشتند پایین ی طبقه به همه

  ؟ نداره پولدار دوستِ  آیین -

 خنده با شیدا بزند حرفی پریا آنکه از قبل.  بود پرسیده شوخی به که بود پریسا

 : آمد حرف به

 .  دیدمش بار چند من.  جیگره خیلی داره دوست یه -

 : شد ِگرد پریا چشمای

  ؟ میگی رو خسرو -

 : گفت سریع پریسا

 .  میاد نظر به مودب خیلی.  بود هم خواستگاری تو -

 : زد پریسا دستِ  به ای ضربه شوخی به شیدا

 .  بیرون بکش من زندگیِ  از و تپا -

 : خندید پریا

 !  زن یا.  باشه داشته نامزد شاید -

 : کرد غر غر پریسا

  ؟ بیاری در و مجردش دوستای آمارِ  نتونستی بودی اینجا مدت همه این -

 : انداخت چین انزجار با را صورتش پریا



 دوِش  ور هم رو ات جنازه سیاه سالِ  صد!  باشن دوستاش که چیه خودش -

 !  نمیذارم کدوم هیچ

 : گفت خنده با دوباره شیدا

 !  دیگست چیزِ  یه خسرو ولی -

 : کوبید بازویش به مبل کوسنِ  با پریسا

 !  میشه کی مالِ  ببینیم بجنگیم بیا -

 : گفت سریع شیدا

 .  کن سکوت شما نشسته اینجا بزرگترت تا -

 : کرد پاک را اشکهایش خنده زورِ  از پریا

 !  خدا به شدید هدیوون -

 : پرسید شیدا

 .  آدمیه چجور کن تعریف ازش یکم -

 : گفت صادقانه پریا

 من که جایی تا یعنی.  نیست پسره این مهمونیای تو.  خوبیه آدمِ  نظر به -

 .  موقره و مودب کل در.  میکنه زندگی انگار مادرش با.  نیست میدونم

 !  مبارکه آقا -

 کنارِ  شب تا.  افتادند قهقهه به شیدا حرفِ  این شنیدنِ  با زمان  هم پریسا و پریا

.  کردند رفتن قصدِ  بود آورده خودش با شیدا که شامی خوردنِ  از بعد بودند هم

 گذشته زود برایش زمان چقدر نشست اشک چشمهایش به پریا آخر ی لحظه

 ! بود

*** 



 دقیقه تا که قبل سالهای برخالفِ .  بود غریبانه حد از بیش پریا برای عید روزِ 

 بود سفره چیدنِ  و کارها به دادن سامان و سر مشغولِ  مادرش پای پابه آخر ی

 وکاری بود چیده را اش سفره قبل روز.  بود کرده تغییر کل به اوضاع امسال

 شیدا با و خواند کتاب کمی تحویل سال ی لحظه تا.  نداشت دادن انجام برای

 باخبر چیز همه از مادرش و بزند زنگ پریسا به میترسید.  زد حرف تلفنی

 اش سفره کنارِ  و کرد تن به مرتبی لباِس  سال تحویلِ  به مانده ساعت یک.  شود

 بسته نقش صفحه پایینِ  که شماری ثانیه و داد تلویزیون به را نگاهش.  نشست

 کرد باز مقابلش و برداشت را قرآنش.  بود مانده سال تحویلِ  به ثانیه 10.  بود

 : خواند و زد پس را چشمهایش اشکِ . 

 . . .   واالبصار القلوب مقلب یا -

**** 

 هم با همگی داد نشان را 10 عدد تلویزیون ی صفحه بود خاموش چراغها

 : کشیدند فریاد

 . . .   هشت. . .  نُه. . .  دَه -

 دیگری پیکِ  و برداشت ساناز ی شانه دورِ  از را دستش داد االب را پیکش آیین

 : داد گوش مهمانانش ی زده هیجان صدای به.  گرفت دست به

 . . .  پنج. . .  شش. . .  هفت -

.  میپرید تقریبا عدد هر گفتنِ  با و بود برده باال را دستهایش هیجان با ساناز

 : کرد خالی دیگر بارِ  را پیک آیین

 ! یک. . .  دو. . .  سه. . .  چهار -

 بر رنگی کاغذ انفجارِ  با شد زمان هم چراغها شدنِ  روشن و شاد آهنگی صدای

 : کرد وادار زدن جیغ به را همه صورتشان و سر

 .  مبارک نو سال -



.  کاشت لبهایش روی ای بوسه و گرداند ساناز سمتِ  به را خندانش نگاهِ  آیین

 بود شده تر گرم هم قبل از مهمانی و گرفتند سر از را پایکوبی و رقص دوباره

.   زد بیرون ویال از و کرد جدا جمع از را خودش ای لحظه برای آیین. 

.  نشست ها صندلی از یکی روی و برداشت قدم استخر کنارِ   دست به موبایل

 .  شد برقرار تماس و کشید خان جمشید اسمِ  روی را انگشتش

  ؟ زدی زنگ فتهگر آتیش جایی شب وقتِ  این -

 .  بوده بیدار خان جمشید که میدانست خوب.  نشست آیین لبهای روی لبخندی

 .  خان جمشید مبارک نو سال -

 : شد نرم پدربزرگش لحنِ 

 .  بیای عقل سرِ  یکم امسال امیدوارم.  جان پسر مبارک توام نو سال -

 را خان جمشید نآیی.  بودند گذاشته کنار هم با را کدورتها.  شد عمیق لبخندش

 برایش که کسی تنها ، میشد محسوب اش خانواده عضوِ  تنها ، بود بخشیده

 .  بود خورده دل خونِ  و کشیده زحمت

 .  باشید متفاوت یکم امسال.  میگید رو همین سال هر -

 راه سربه امسال بده قول.  نمیگفتم اینو دیگه که بودی اومده عقل سر اگه -

 .  بشم متفاوت دیگه سالِ  میدم قول منم بشی

 .  اسارت و بردگی حکمِ  کردنِ  امضا یعنی من اومدنِ  سرعقل -

 بفهمی اینو تا مونده.  بچه اسارتی تو االن.  جاست همین اشتباهت دیگه همین -

 . 

 .  میبینمتون تعطیالت اخر.  خان جمشید برم باید -

 .  وایسا -

 : داد ادامه نخا جمشید ، داشت نگه گوشش کنارِ  را موبایل آیین

 ؟  نزدیکته پریا -



  ؟ میشنید دختر این از باید هم نو سال شبِ  چرا

 .  شمالم من!  نه -

  ؟ تهران گذاشتی تنها و تک رو دختره -

 !  خانوادش پیِش  میره -

.  شود ختم دعوا به سالی اولِ  همین که بزند حرفی نخواست خان جمشید

 به نگاهی تماس شدنِ  قطع با.  کرد رفتن قصدِ  دوباره آیین کرد سکوت

 عید اول روز بود گفته خودش.  ماند نمی خانه پریا مطمئنا ، انداخت موبایلش

 : کرد صدایش کیوان.  میرود

 اینجا میای خدا امونِ  به میکنی ول رو مهمونا ؟ برادر کجایی خان آیین آقای -

  ؟ میکنی خلوت

 : افتاد بود هکرد خوش جا کیوان آغوِش  در که سحر به آیین نگاهِ 

  ؟ شدی جدا جمع از چرا تو -

 : کرد سحر به ای اشاره کیوان

  ؟ بخوابیم کجا.  میاد خوابش ما خانومِ  -

 .  پایین اتاقِ  -

 : گرفت قرار آیین کنارِ  دوباره خودش و کرد راهی را سحر کیوان

 .  همیشه داشتی دوست که همونایی از.  شد خوبی مهمونیِ  -

 : بود استخر زاللِ  آبیِ  به نگاهش آیین

 .  نبود بد -

 : پرسید غرض و قصد با کیوان

 .  میاریش خودت با کردم فکر.  ندیدم رو پریا -

 : گرداند کیوان سمتِ  به را سرش آیین



  ؟ دختره فضولِ  شدی -

 .  بیاریش خودت با شاید گفتم.  خونت تو شده موندگار که شنیدم فقط!  نه -

 ؟ میگردی چی دنبالِ  -

 !  خدا به چیهی -

 .  بود عصبانی آیین نگاهِ 

 چیزی کسی شب اون جریاناتِ  از اگه ، میگم بهت چی ببین کن گوش خوب -

 .  ببندی و دهنت نتونستی که میگیرم تورو ی یقه وسط این بزنه حرفی یا بشنوه

  ؟ بزنم حرف کی به!  بابا توام با که من -

 : داد ادامه را خودش حرفِ  ، نشنید که انگار آیین

 نابود و نیست همیشه برای لقت دهن دخترِ  دوست اون و تو میکنم کاری یه -

 ؟ گفتم چی شنیدی.  شین

 کنه ضایع و اون که نمیگه چیزی.  پریاست دوستِ  سحر ؟ میکنی قاطی چرا -

 .  پرسیدم فقط منم ،

 ! نادونیت پای به میذارم ، کردی زیادی غلطِ  -

 پریا حرفِ  میرفت جا هر.  میکرد هوا کمبود و خفگی احساِس  ، شد ویال واردِ 

!  میدویدند دنبالش قدرت با نشانش و نام و اسم میکرد فرار بیشتر چه هر!  بود

.  میدانست آیین زندگیِ  از ظرفیتش حدِ  از بیش.  میبرید هم را کیوان دمِ  باید

 را ساناز مهمانها بینِ  از.  بود کرده اش کالفه خیالهایش و فکر و ویال یِ شلوغ

 :  کشید را دستش و کرد پیدا

 .  شلوغه خیلی اینجا باال بریم -

 ، هایش مهمانی همیشگیِ  دخترهای خالفِ  بر.  افتاد راه به آیین دنبالِ  به ساناز

 اندامِ .  بلند دق و بود زیبا ، مشکی چشمهای و داشت خرمایی موهای ساناز

 اما بود تمام چیز همه.  نداشت کم معروف های مدل از چیزی الغرش و کشیده



 به تمایلش پریا از بعد که میکرد فکر مدام.  داشت کم چیزی آیین برای انگار

 در را ساناز که االن اما است شده بیشتر تیره موهای و چشم با دخترهایی

 به را لذت که چیزی ، است کم چیزی میکرد احساس هم باز داشت آغوش

 دخترها!   کند فکر انقدر نداشت عادت که آیین.  بود کرده حرام وجودش

 مدت طوالنی کارِ  از بعد!  اش زندگی تمامِ  هایش مهمانی و بودند تفریح برایش

 این روزها این اما بود همین اش زندگی دلخوشیِ  تمامِ  شرکت در سخت و

 .  بود شده نیمع بی برایش هم دلخوشی کمترین

 : کشید آیین سمتِ  به را خودش ساناز

  ؟ میکنی فکر چی به -

 ساناز و خورد تکانی.  بود گذاشته آیین ی عضله پر ی سینه روی را سرش

 ، شد حمام راهیِ  و برداشت را اش حوله.  بردارد را سرش شد مجبور تقریبا

 : گفت بگیرد را قبلش سوالِ  جوابِ  اینکه بدونِ  ساناز

  ؟ بیام باهات ممن -

 و بست سرش پشتِ  را در شود اغوا ساناز ی عشوه پر لحنِ  با اینکه بدونِ  آیین

  ؟ بود شده مرگش چه.  سپرد سرد آبِ  دستِ  به را خودش

*** 

 زدن تلفن به فقط اما میکشید پر مادرش برای دلش فروردین اولِ  روزِ  صبح

 دلخور مادرش که کند قطع را تماس میخواست و گفت عید تبریک ، کرد بسنده

 : گفت

 بگه تبریک نمیخواد عیدم ، زشته.  بزنه بابات به زنگ یه بگو آیین به حداقل -

 .  میشم پشیمون دادن دختر از دارم دیگه کم کم ؟

 : کرد ردیف ای بهانه همیشه مثلِ  پریا

 . نشد ِهی بزنه زنگ میخواست.  کنه خرید بیرون رفت االن همین -



 جان مادر اما.  میکنم دخالت دارم که میکنه دعوام بابات زنمب حرفم من حاال -

 ِهی.  بدتر همه از ات عمه.  میزنن حرف تا هزار فامیل.  نمیشه که اینجوری

 و دامادم خودمم بگم ؟ بگم چی من.  کنه پاگشاتون که کنیم تعیین روز میگه

 .  نمیبینم

 : گفت طاقت بی پریا

 بذارین.  میزنیم سر بهتون حتما.  داره غلهمش کنین باور ، چشم جان مامان -

 .  برگردیم سفر از

 اما.  نشست پریا جانِ  به صاف اندوهش و غم که کشید عمیقی نفِس  مادرش

.  کرد قطع را تماس پریا باالخره و زدند حرف دیگر کمی!  نداشت ای چاره

 .  دبزن حرف پدرش با دقیقه چند ی اندازه به بخواهد آیین از میتوانست کاش

 تهیه خودش برای بود خریده بیرون از که اندکی موادِ  با ، بود 12 حدود ساعت

 هم کمی.  نمیکرد باور پریا.  شد پیدایش خان جمشید که میدید را ناهار ی

 جمشید دیدنِ  با.  میرود مادرش ی خانه به بود گفته همه به ، بود شده دستپاچه

 : ترسید کردمی دوچندان را صالبتش که هایی سبیل و خان

 .  سالم -

 : بود جدی خان جمشید نگاهِ 

  ؟ تنهایی.  سالم -

 .  شد وارد و زد پس را پریا

 .  میرم ناهار از بعد یعنی ، برم بود قرار منم یعنی ، بله -

 خانه به شوهر بدونِ  چطور.  میکرد درک را پریا حالِ  خوب خیلی خان جمشید

 : بود عصبانی آیین از دل در ؟ میرفت مادرش ی

 .  مبارک نو سال -

 آمد حرف به دستپاچه و سریع.  بود شده خنگ چقدر ، گرفت دندان به لب پریا

: 



 .  باشین داشته خوبی سال.  مبارک هم شما نو سالِ  -

 .  همچنین -

  ؟ دختر هست بساطت تو چای -

 .  میارم االن.  بله ، بله -

 نگاهش ای گوشه.  سالن طرفِ  به خان جمشید و رفت آشپزخانه سمتِ  به پریا

 دختر این.  نشست لبش روی لبخندی ، افتاد پریا ی سلیقه با سینِ  هفت سفره به

 !  میداد نشان نرمش کمی و میفهمید آیین کاش.  میخورد زندگی دردِ  به

 اصال.  ایستاد ای گوشه و گرفت خان جمشید مقابلِ  را چای سینی پریا

 خبری که مدت همه این از بعد هم آن.  آورده در اینجا از سر چرا نمیدانست

 .  نیست خانه آیین که میدانست مطمئنا!  نبود او از

  ؟ وایسادی چرا ، بشین -

 : شد خیره خان جمشید صورتِ  به و نشست مبل ی لبه معذب پریا

 .  بزنم حرف باهات اومدم -

 نآیی شاید.  است خطر در موقعیتش میکرد احساس.  شد نگران سرعت به پریا

 طالق به وادار شاید ؟ شود خالص دستش از که بود سپرده خان جمشید به

 . . .  شاید.  میکردنش

 : ریخت هم به را افکارش خان جمشید صدای

 هم چی هر واقع در.  بدونم نمیخوامم.  نمیدونم شب اون از زیادی چیزِ  من -

 به افتاد اتفاق شب اون چی هر.  گفت بهم دوستت بگم بهتره یا وکیلت فهمیدم

 جواب دقیق و درست میپرسم ازت سوال تا چند فقط.  آیین و مربوطه خودت

  ؟ دختر فهمیدی میخوام

 هم هنوز شب آن بابتِ .  داد تکان تایید ی نشانه به را سرش سکوت در پریا

 : داد ادامه خان جمشید.  بود زده خجالت



 ؟ بود چی اسمش ، بود زندگیت تو قبال که آدمی این -

 که بود شده چه ، کرد تر زبان با را لبهایش و انداخت زیر به سر پریا

 به بود کرده سعی پریا که بود اسمی شروین ؟ میکرد رو و زیر را او خاطراتِ 

 : داد جواب وار زمزمه!  بسپاردش ذهنش قسمتِ  ترین تاریک

 . . .   شروین -

  ؟ خورد هم به شد چی -

.  بزند حرف شروین از نمیخواست دلش.  کرد خان جمشید به نگاهی نیم پریا

 : نیفتد یادش به که بود کنده جان

 .  نمیخوردیم هم به اقتصادی نظرِ  از.  نمیخواست منو مادرش -

  ؟ بود پولدار -

 : سیدپر دوباره خان جمشید داد سرتکان تایید ی نشانه به پریا

  ؟ داری دوستش هنوز -

 بود معنی بی پریا و شروین بینِ  داشتن دوست.  بدهد جوابی چه نمیدانست پریا

 روی از انتخابی بود که چه هر ، آمد می نظر به اینطور پریا طرفِ  از البته. 

 به شدید وابستگیِ  اگر البته ، نبود بدی پسرِ  هم شروین.  بود منطق و عقل

.  شد طوالنی سکوتش!  میگرفت ندیده را مادرش خصوص به و خانواده

 : آمد حرف به دیگر بارِ  خان جمشید

  ؟ نموندی پاش به چرا داری دوستش اگه -

 .  عادت جور یه.  بودم شده وابسته بهش بیشتر میکنم فکر -

 سمتِ  به را آیین که است متفاوت دختر این در چیزی بود مطمئن خان جمشید

 کردنِ  راه به سر برای شانسش آخرین این میکرد ساحسا ، است کشیده خود

 ی شیفته خان جمشید و بود ای ساده دخترِ .  میتوانست پریا حتما.  است آیین

 : پرسید سوال دیگر بارِ .  بود شده سادگی همین



  ؟ داری دوست ؟ چی رو آیین -

 بیراه و بد خان جمشید مقابلِ  که بود زشت مطمئنا.  خورد جا وضوح به پریا

 . نزند زشتی حرفِ  که کرد مقابله خودش با! کند اش نوه نثارِ 

 . . .  ولی هستن خوبی مردِ . . .  یعنی!  اصال!  نه -

 بدی حرفِ  تا میکند جان دخترک که میفهمید خوب ، افتاد قهقهه به خان جمشید

 !  بود تلخ گوشت حد از بیش آیین ، میداد حق او به.  نزند

 !  تلخه گوشت و القاخ گند بگو ، باش راحت -

 صورتش لبخندی.  شد آب پریا یخِ  بود زده که حرفی و خان جمشید ی خنده با

 : داد ادامه خان جمشید ، کرد باز هم از را

 .  میبخشه زود خیلی.  نیست دلش ته هیچی ولی ُخلقه بد -

 سکوت پس.  برسد میخواهد کجا به حرفها این با خان جمشید نمیدانست پریا

 : بدهد دامها تا کرد

 زخم زیادی پسر این.  کنی بهتر رو حالش میتونی تو ، آیینی عقدیِ  زنِ  تو -

 آب رو یخش بتونی باید تو ولی اعتماده بی یکم ، بیشتر نزدیکاش از ، خورده

 .  کنی

 : آمد حرف به وار زمزمه پریا

 .  میکنم کار براشون فقط من اما -

 خودش خیالِ  به.  کنه دورت خودش از میکنه سعی داره ، دارم رو خبراش -

 .  جلو برو تو ولی ، میکنه تنبیه

 . . .  یعنی ، نمیخوام من ولی -

 : پرید حرفش بینِ  خان جمشید

 .  بیاد خوشت ازش میدم قول بهت بشه اش واقعی خودِ  آیین وقتی -



 بدِ  حالِ  و سردی او به.  کند گوش خان جمشید حرفهای به نداشت قصد پریا

 را خدا بیندازنش بیرون خانه این از نبود قرار که همین!  نداشت ربطی آیین

 کردن صحبت از پریا ، شد منحرف دیگر سمتی به حرفهایشان.  میکرد شکر

 خندیدند هم با حسابی.  زدند حرف و خوردند هم با را ناهار ، میبرد لذت او با

 آن یکردم احساس پریا و میگفت آیین شیطنتِ  و ها کودکی از خان جمشید ،

 قلبش در جایی هیچ اخم پر مردِ  این اما دارد دوست را شیرین ی بچه پسر

 گذشته در کنکاش به ای عالقه که بود کرده خانه دلش در تنفر آنقدر.  نداشت

 احساس شاید ، نزد آیین های غم از حرفی هم خان جمشید.  نداشت هم اش

 ناراحتی به که یستچیز آن از تر خورده زخم پریا و است زود هنوز میکرد

 این در اش اصلی جایگاهِ  به دخترک که میکرد کاری باید.  بدهد بها آیین های

 پاک نفرشان دو هر نگاهِ  از را کینه همه این تا میکرد حرکتی باید.  برسد خانه

 .  کند

 رفتن عزمِ  خان جمشید باالخره بودند نشسته هم کنارِ  که میشد ساعتی سه تقریبا

 .  کرد

 ؟ نمیری خانواده پیِش  -

 میریم که بگم دروغ شدم ناچار منم. . .  میگرفتن رو آیین سراغِ . . .  نمیشه -

 .  سفر

 : داد تکان سر خان جمشید

 !  میشه درست -

 جمشید در دمِ  تا وجود این با!  بشود درست است قرار چیزی چه نمیفهمید پریا

 .  کرد بدرقه را خان

 .  خان جمشید شدم خوشحال باهاتون زدن حرف از -

 : کرد باز هم از لبخند با را اش خورده چروک صورتِ 

 .  جون آقا بگی میتونی -



 ؟ آقاجون بگوید او حاال خان جمشید میگفت آیین.  پرید باال ابروهایش پریا

 کل به را پریا اعتمادِ  و میکرد داشتنی دوست را او که بود کارهایش همین

 : شد باز دلبخن به لبهایش.  بود کرده جلب

 .  آقاجون باشید خودتون مواظب -

 که کسی.  بود درست حدسش.  شد ماشین سوارِ  لب به لبخند خان جمشید

 ! بس و بود پریا دهد سامان و سر اش نوه زندگی به میتوانست

***** 

 نیمه بدنِ  به.  بود بریده را آیین امانِ  خوابی بی بود فروردین شبِ  سومین

 قرص حداقل کاش ، انداخت نگاه بود خواب غرقِ  که کنارش ساناز ی برهنه

 به.  داد فشار پیشانی به را دستش و کرد آویزان تخت از را پاهایش.  داشت

 به هم باز بود خورده که شب آن از بعد ، افتاد پریا آسای معجزه دمنوِش  یادِ 

 التیام را هایش خوابی بی کمی بود توانسته که بود چیزی تنها.  میگشت شدنبال

 میکرد مجبورش شده که هم زور به تا بود اینجا پریا حداقل کاش.   ببخشد

 !  کند درست دمنوش برایش

.  بود شده خسته وضع این از.  بود آدم از پر جا همه.  زد بیرون اتاق از کالفه

 تعدادی فقط فردا تا که بود داده التیماتوم و کرده دعوا کیوان با آخر امروز

 سابق مثلِ  دیگر که میکرد تعجب.  بروند بقیه و بمانند اینجا مهمانها از محدود

.  بود شده متعجب هم کیوان حتی!  کند تحمل را حد از بیش شلوغیِ  نمیتوانست

 جامان دارد دوست کاری هر میتوانست و بود آیین او ؟ داشت اهمیتی چه اما

 !  دهد

 و زیر قرص یافتنِ  برای میرسید ذهنش به که جایی هر و یخچال و ها کابینت

 !  مسکن یک از دریغ حتی اما کرد رو

 حتی که بودند مست همه انقدر.  کوبید هم به را کابینت درِ  عصبی و کالفه

 برداشت را موبایلش و برگشت اتاق سمتِ  به دوباره.  نخوردند هم خفیفی تکانِ 

 خسرو که بود یادش ؟ داشت اهمیتی چه اما.  بود صبح 3 نزدیکِ  عتسا. 

 و زیر را مخاطبینش لیستِ .  بود کرده ذخیره اش گوشی در را پریا ی شماره



 چسباند گوش به را موبایل و لغزید پریا نامِ  روی انگشتش نهایت در و کرد رو

 آلودِ  وابخ صدای باالخره اما داشت کردن قطع قصدِ  که خورد بوق آنقدر. 

 : شنید را پریا

  ؟ الو -

 ی شماره به توجهی اصال که بود خواب غرقِ  آنقدر.  بود گیج و مات پریا

 نداشت امکان نشان و نام بی ی شماره که چند هر.  نداشت موبایلش روی افتاده

 کالفه درد از که صدایی با احوالپرسی یا سالم بدونِ !  بیندازد آیین یادِ  به را او

 : نشست پریا گوِش  در صدایش میرسید نظر به

  ؟ میشه درست چجوری دادی بهم که کوفتی دمنوِش  این -

 نگاهی.  پرید سرش از کل به خواب.  شد باز هم از هوشیارانه پلکهایش پریا

 : زد لب ناباور و انداخت موبایل ی صفحه به

 ! ؟ شما -

 را آیین رِ متشک خود از صدای میتوانست خوبی به صداها ی همه بینِ  از

 آیین!  میکرد اشتباه شاید.  بود پرسیده ناباور وجود این با.  دهد تشخیص

 : داد جواب

 !  آیینم! ؟ بزنه زنگ بهت کی ساعت این داشتی انتظار -

 : کرد زمزمه.  شد باز نیمه پلکهایش ساناز ، بود شده بلند صدایش

 . . .  آیین -

 شوکه و آلود خواب خودش هنوز ینکها با.  شنید هم پریا را گفتنش آیین صدای

 به را ها پله و رفت بیرون اتاق از آیین.  میداد آزارش زن صدای این اما بود

 : کرد طی آشپزخانه قصدِ 

 !  میکنی درست چجوری و دمنوشت این نگفتی -

  ؟ دمنوشی چه -



 : گفت حرص با آیین.  بود کرده لج اما میدانست پریا

 !  مرگ دمنوِش  -

 .  نیستم بلد چیزی همچین شرمنده -

 که بود چطور ، بود دلخور بود شکسته را دمنوشش فنجانِ  که شبی همان از

 !؟ میگرفت را سراغش

 !  میشه درست چجوری بگو حاال!  خندیدیم باشه -

 سرش دوباره حتما.  سوخت دلش پریا که بود کالفه و درد از پر صدایش آنقدر

 که همین.  بود خرابش حالِ  گویای کافی ی اندازه به صدایش.  بود گرفته درد

 سمتِ  به قدم یک یعنی بود زده زنگ و گذاشته کنار را اش کذایی غرورِ 

 !  پشیمانی

 پشتِ  را بلندش موهای.  شد خیز نیم تخت روی و زد افکارش برای پوزخندی

 : گفت بود آلود خواب هنوز که صدایی با وار زمزمه و فرستاد گوش

 .  باشین داشته اونجا رو میخواد که ییچیزا نمیکنم فکر -

 پیشانی روی را دستش دیگر بارِ  بود خورده سنگ به تیرش اینکه از کالفه آیین

 : داد فشار

  ؟ میخواد چی مگه -

 .  بابونه -

 : آمد حرف به دیگر بارِ  پریا!  نداشت بابونه ویال در شب وقتِ  این مطمئنا

  ؟ دارین شیر -

 : دید را شیر ی نصفه قوطیِ .  کرد باز را یخچال درِ  آیین

 .  آره -

 ی شعله با ، گاز روی بذارین و جوش شیر تو بریزین لیوان یه ی اندازه به -

 .  بشه گرم بذارین متوسط



 برایش کمی بود داده دستور همه به چیزها کوچکترین برای مدت تمامِ  که آیینی

 اصال ، کند یداپ را شیرجوش نمیتوانست اصال!  بود سخت کارها انجامِ 

 !  هست شکلی چه نمیدانست اصال باشد چشمش مقابلِ  که هم برفرض

  ؟ بریزم قابلمه تو میشه -

!  داشت تناقض ادعا همه آن با پایی و دست بی همه این ، خندید ریز پریا

 .  کرد باز را اخمهایش کند عصبانی را آیین اینکه جای به هایش خنده صدای

 .  گاز روی نشبذاری.  نداره اشکال -

 : کرد را کار همین

  ؟ کنم چیکار حاال -

 اومد جوش اینکه محِض  به باشه حواستون فقط.  بیاد جوش تا کنین صبر -

 .  گاز تو میره َسر وگرنه کنین خاموشش سریع

 کدام هیچ بیاید جوش به شیر وقتی تا.  ایستاد گاز کنارِ  دست به موبایل آیین

 میکرد بازی موهایش با و میکند را لبش ی پوسته معذب پریا.  نمیزدند حرفی

 این که بود عجیب.  میکرد نوازش را آیین گوِش  منظمش نفسهای صدای. 

 .  بود کرده دستپاچه را پریا حسابی اما ، نمیکرد اذیت را آیین سکوت

 : گفت دستپاچه آیین.  آمد شجو شیر بعد دقیقه چند

  ؟ باال میاد داره چرا این -

 واقعا ، نبود خودش دستِ .  تر بلند کمی بار این.  خندید آیین به دیگر بارِ  پریا

 !  کند تصور اینطور پایین به باال از نگاهِ  آن با را آیین نمیتوانست

 .  کنین خاموشش -

 چه اما ، کرد کثیف را زگا شیر از کمی البته.  کرد خاموشش سریع آیین

 بارِ  پریا آرامِ  صدای.  ریخت لیوان داخلِ  را شیر پریا دستورِ  به.  داشت اهمیتی

 : نشست گوشش در دیگر



  ؟ دارین عسل -

 : کرد پیدا را عسل باالخره و گشت ها کابینت در کمی آیین

 .  آره -

 .  بزنین هم و کنین اضافه بهش عسل خوری مربا قاشق یه -

 : کرد را کار مینه آیین

  ؟ بعدش -

 .  کنین میل.  همین -

 با که نبود درست مطمئنا ؟ بگوید چه حاال نمیدانست.  کرد سکوت آیین

 کند تشکر پریا از که نمیدید خودش در طرفی از.  کند  قطع را تماس بداخالقی

 : آمد حرف به پریا سکوت دقیقه یک از بعد. 

  ؟ خوابیدین -

 .  بیدارم نه -

 : گفت سریع.  بود شده دستپاچه اپری

 .  بخیر شب.  بخوابین خوب بتونین امیدوارم پس -

 را تماس او میخواست دلش.  رفت هم در پریا خداحافظیِ  از ابروهایش آیین

 جیبِ  به را موبایل و کرد سرسری خداحافظی حال این با!  پریا نه کند قطع

 از حرفی که بار هر.  گذاشت قلب روی را دستش پریا.  برگرداند شلوارش

 از ساعت این هم آن بگیرد تماس خودش اینکه به برسد چه میترسید میشد آیین

 ، بود کسی با هم شمال حتی.  دوخت سقف به را نگاهش و کشید دراز!  شب

 احساسات از  میتوانست چطور خان جمشید!  نبود متعهد او به هم آنجا حتی

!  بود نبرده  وفاداری از بویی تیح آیین ؟ بگوید اش نوه مهربان وقلبِ 

 از بود شنیده که را آلودی خواب دخترکِ  صدای کرد سعی و بست را پلکهایش

 کرده کمکش فقط پریا و بود انسان یک هم آیین که میکرد فرض.  کند پاک سر

 !  کمتر نه و بیشتر چیزی نه بود



***** 

 شمال داری تو اونوقت تنهاست و تک بزرگ عمارتِ  اون تو دختره این -

  ؟ میگذرونی خوش

 : بود کرده ناراحتش خان جمشید تندِ  لحنِ .  خورد گره ابروهایش آیین

 میرم جا هر دارین انتظار بعد به این از نکنه ؟ ام دختره این مسئولِ  من مگه -

  ؟ ببندمش خودم به

 !  زنته -

 !  خدمتکارمه -

 مگه تنهاست روزه 8!   زنته بازم کنی حاشا چقدرم هر.  امانته دختر این -

 خانواده جوابِ  بشه چیزیش یه روز فردا  ، باشه بهش حواست باید ؟ شوخیه

   ؟ میدی چی رو اش

 وسطِ  الکی رو خودش که کنن جمع رو دخترشون میخواستن ؟ چه من به -

 !  نندازه کسی زندگیِ 

 !  آیین -

 دختره این ؟ زدین راه اون به رو خودتون چرا ، خان جمشید نمیگم که دروغ -

 اومد می بود حسابی و درست آدمِ  اگه.  آورد در من زندگیِ  از سر همینجوری

  ؟ میذاشت غریبه آدمِ  یه اختیارِ  در رو خودش راحت انقدر و مهمونی

 خان جمشید ِکی از.  کرد ترش عصبی ممتد بوقِ  صدای.  شد قطع تماس

 از همه ؟ میکرد قطع رویش را تماس ِکی از ؟ میکرد صحبت او با اینطور

 .  بود شده شروع بود گذاشته اش زندگی به پا پریا که وقتی

 : گرفت را خانه نگهبانِ  ی شماره

  ؟ عمارته تو کسی -

 : بود پرسیده سوال ، احوالپرسی و سالم بدونِ 



 .  هستن خانوم پریا.  بله.  آقا سالم -

 خانواده ارِ کن بود قرار کن خورد اعصاب ی دختره این.  کرد مشت را دستش

 را تماس ؟ آمد می سوسه آیین برای که بود رسیده جایی به کارش!  باشد اش

 !  کند چه باید میدانست خوب.  برداشت قدم ویال سمتِ  به بار این و کرد قطع

**** 

 افتاده های شاخه زیرِ  و برداشت کتابی ، تنهایی روز چند این عادتِ  طبقِ  پریا

 همین کارش میشد که عصر 7 ساعتِ .  کشید دراز چمنها روی مجنون بیدِ  ی

 8 ساعت.  افتاد می هم روی خستگی از پلکهایش که میخواند کتاب انقدر.  بود

 روی و برود خانه به که زد نهیب خودش به شد خواب گرمِ  چشمهایش که بود

 تمیز تهران هوای و میوزید فروردین خنکِ  بادِ .  نداشت توان اما بخوابد تختش

 فقط.  برود اتاقش به دیگر ی دقیقه 5 که داد قول خودش به.  بود ههمیش از تر

 . . . برود بین از چشمهایش خستگیِ  که حدی در

 پیاده آیین.  کرد پارک در مقابلِ  را ماشین شهاب که بود شب 9 ساعت حدود

 : داد دستور و شد

 .  باال بیار رو چمدونا -

 .  آقا چشم -

 تا چرخاند را سرش.  بود روشن پایین غهایچرا.  گذاشت خانه به قدم آیین

 تن به تری راحت لباسهای تا رفت باال ها پله از.  نبود خبری اما ببیند را پریا

 به برگشت مسیرِ  تمامِ !  برسد دخترک خدمتِ  به میتوانست آن از بعد.  کند

 پیِش  را زیرآبش و میکرد زندگی اش خانه در.  بود خورده حرص را تهران

 به هایش برنامه تمامِ  ، بود کرده کنسل هم را اش مهمانی ؟ میزد خان جمشید

 هم باز اما ، بود رفته سر ویال در اش حوصله که بماند البته!  بود ریخته هم

 !  میدانست مقصر را پریا

 .  آورد را چمدانهایش شهاب.  کرد عوض را لباسهایش

 ؟ نیست امری دیگه من با -



 ؟ ندیدی رو دختره این -

 .  ندیدم هن -

 : داد تکان سر آیین

 .  بری میتونی باشه -

 .  بزنم خونه به سر یه امشب بدین اجازه اگه -

 .  باش اینجا صبح.  نداره اشکالی -

 . آقا چشم -

 سالنِ  ، آشپزخانه ، خوریغذا سالنِ  به.  آمد پایین ها پله از آیین.  رفت شهاب

 در نمیدانست اصال.  بود شده کالفه.  نبود پریا از خبری اما زد سر اصلی

 با را در و رفت اتاقش سمتِ  به.  باشد خواب شاید  ، بیرون یا است خانه

 های اتاق عصبانیت با.  نبود پریا از اثری و شده مرتب تختِ .  کرد باز احتیاط

 را باغ کل تقریبا.  برداشت قدم باغ سمتِ  به!  نبود هم آنجا اما گشت را باال

 دوید سمتش به سرعت با ترسید اول.  کرد پیدایش چمنها روی باالخره تا گشت

 خم.  شد راحت خیالش میشد پایین و باال منظم که اش سینه ی قفسه دیدنِ  با اما

 .  ماند بسته لبهایش اما بزند صدایش تا شد

 بیرون نافرمان رنگش خرمایی موهای و بود شده باز رنگش آبی روسریِ  گره

 نگیرد دست میانِ  را موهایش های حلقه که کرد مقابله انگشتهایش با.  بود زده

 این و بود زیبا هم خواب در حتی حالتش خوش چشمهای و بلندش های مژه ،

.  برد شب آن به را آیین کوچکش لبهای ، کند انکار بتواند آیین که نبود چیزی

 تاب صورتش روی آرام موهایش از تار چند.  بود شده پرت کل به حواسش

 برداشت سمتش به قدمی ، بود شده مسخ انگار ، شد چه که نفهمید. . .  میخورد

 دستِ  و داد ُسر پریا نحیفِ  های شانه زیرِ  را دستهایش از یکی ، شد خم آرام و

 ی اندازه رستد ، شد جا آغوشش میانِ  راحتی به.  زانوهایش زیرِ  را دیگر

.  بود کرده سرد را پریا تنِ  آمد می که مالیمی بادِ !   بود اش مردانه آغوِش 

 پریا صورتِ  از هم ای لحظه برای نگاهش.  برداشت قدم آرامی به آیین

!  بود شده گیج کمی ، بود گنگ حرکت این هم خودش برای.  نمیشد برداشته



 جایش سرِ  ای لحظه رایب زده وحشت آیین شد باعث که خورد تکانی پریا

 حتی ، شد حلقه آیین گردنِ  دورِ  اراده بی پریا دستهای از یکی ، بایستد

.  افتاد راه به دوباره و کشید عمیقی نفِس  آیین!  بود نشده باز نیمه هم پلکهایش

 نبود خان جمشید امانتِ  اگر ؟ بود خوابیدن جای هم باغ مگر ، غرید دلش در

 ، میکرد توجیه خود برای را کارش!  برود سمتش به حتی نداشت امکان

 کسی را اش خدمتی خوش ، ببیند حالت این در را پریا تا نبود که خان جمشید

 میانِ  دخترک پس.  نمیفهمید چیزی و بود خواب غرقِ  هم پریا حتی.  نمیدید

  ؟ میکرد چه آغوشش

.  دنبو راضی هایش توجیه و خودش از ، شد گره هم در اراده بی ابروهایش

 ، بود شده نگرانش ای لحظه چرا نمیفهمید.  نمیدانست هم را کارش دلیلِ  حتی

 نرم انقدر حال به تا کی از!  آمده سرش به بالیی چه که نمیفهمید هم خودش

 ! ؟ بود شده

 ، آیین برخالفِ .  گذاشت تختش روی را خواب غرقِ  پریای و شد اتاق واردِ 

 باالی.  بود خورده گره آیین بروهایا هم هنوز.  داشت سنگینی خوابِ  پریا

 ؟ باشد سبک انقدر که بود طبیعی!  نمیخورد چیز هیچ انگار.  ایستاد سرش

.  بود رسیده جنون مرزِ  به نبودنش از ای لحظه ، انداخت کوتاهش قدِ  به نگاه

 این به چرا نمیدانست هم خودش.  بود شده کالفه باشد کرده فرار اینکه فکرِ  از

 به.  گرفت نگاه و انداخت پریا روی ای بهاره پتوی!  میدهد اهمیت دختر

!  کرد توجیه دیگر بارِ  را خودش احساساتِ  و شد خارج اتاق از سرعت

 امانت پریا بود گفته ، بیندازد زمین نمیتوانست را خان جمشید حرفِ  باالخره

 . باشد او به حواسش باید بود گفته ، است

 را پریا که بود آمده.  کشید گردنش پشتِ  به یدست کالفه و رفت اتاقش سمتِ  به

!  دهد نشان خودی که بود آمده ، کند تنبیه خان جمشید به حرفهایش خاطرِ  به

  ؟ بود کرده چه عوض در

 رها را دخترک مجنون بید زیرِ  جا همان باید ، انداخت تخت روی را خودش

 !  ببرد تختش تا را او که چه او به اصال ، میکرد



 و بود خوابیده اتاقش در.  کرد باز هم از را چشمهایش و زد یغلت پریا

 اتاقش در که بود مطمئن ، شد گیج نگاهش.  بود افتاده گردن دورِ  اش روسری

 ، کرد مرتب را اش روسری و زد کنار خود روی از را پتو.  بود نخوابیده

 . بود گذشته 10 از ساعت رفت بیرون اتاق از زده وحشت حدی تا و نگران

 در کسی او جز به ، بود روشن هم باال چراغهای پایین چراغهای بر عالوه

 !  کند روشن را چراغها که نبود خانه

 واردِ  کسی میشد مگر ، برداشت چاقویی و دوید آشپزخانه سمتِ  به زده وحشت

 را پریا که آمد می دزد اگر ؟ بود آمده دزد ؟ نفهمند نگهبانها و شود عمارت

 !  تنمیگذاش تخت روی

 اطراف هوشیارانه نگاهش ، رفت باال را ها پله میلرزید ترس از که پاهایی با

 به نگاهش انقدر.  شود سبز جلویش یکی لحظه هر داشت انتظار.  میکاوید را

 بدی صدای و خورد تزئینی گلدانِ  به حواس بی ها پله باالی که بود اطراف

 باال با زمان هم اتاق درِ  دنِ کر باز ، شد بلند جا از نگران آیین.  کرد تولید

 به که چاقویی و پریا ی زده وحشت جیغِ  صدای با.  شد پریا توسطِ  چاقو بردنِ 

 ، گرفت چاقو سمتِ  به را دستش و شد هوشیار نگاهش آمد می پایین آیین سمتِ 

 پریا.  پیچید خانه در دردناکش فریادِ  و شد گره چاقو تیزِ  ی لبه دورِ  انگشتهایش

 . گرفت دهان مقابلِ  را دستهایش و کرد رها را قوچا زده وحشت

 : افتاد زمین روی صدا با چاقو و کرد آزاد را اش بریده انگشتهای آیین

 !  آخ ؟ مرگته چه میکنی؟ غلطی چه داری معلومه -

 ترین ربط بی.  آورد خودش به را وتمبه و مات پریای که بود آیین صدای

 : آورد زبان به را ممکن ی جمله

  ؟ نبودید سفر شما مگه -

 جیغ تقریبا معمول حدِ  از بلندتر صدایی با ، افتاد خون های قطره به نگاهش

 :  کشید

 !  میاد خون داره دستتون -



!  وردنیا عقل کم دخترکِ  سرِ  به بالیی که میکرد خودداری و میکشید درد آیین

 : دنبالش به هم پریا و دوید اتاقش سمتِ  به

 فکر. . .  ترسیدم ،  هستید شما که نمیدونستم یعنی ، نمیخواستم من ببخشید -

 . . .  دزده کردم

 سرویس واردِ .  میسایید هم روی حرص با را دندانهایش.  نمیزد حرف آیین

 : بیفتد گریه به دبو مانده کم ، میزد حرف هم هنوز پریا ، شد اتاقش بهداشتی

 خودم با روشنه چراغا دیدم من. . .  ببخشید ، باشید برگشته نمیکردم فکر -

 شده خونه واردِ  کسی کردم فکر ، کردم خاموش رو باال چراغای همه من گفتم

 . . .  منم. . .  نمیگردید بر تعطیالت آخر تا بودین گفته شما ،

 پریا.  شد جاری دستش از زقرم خونِ  گرفت آب شیرِ  زیرِ  را دستش آیین

 : گفت زده وحشت

 میخواد حتما یعنی ، بخواد بخیه شاید ؟ بیمارستان بریم ، بریده بد چقدر وای -

 . . .  کردم کاری چه وای ،

 نیاورد طاقت باالخره!  شود ساکت پریا میخواست دلش هم میکشید درد هم آیین

: 

 .  بیار چیزی باندی برو!  شو ساکت -

 فشار را بریده جای آیین.  شد سرازیر ها پله از سریع آمد خودش به تازه پریا

 زیاد دستش سوزِش !  بود بریده انگشتش چهار تقریبا ، بیاید بند خون که میداد

 با پریا.  بود گرفته درد دهانش و فک بود فشرده هم روی دندان انقدر و بود

 : یزدنم نامربوط حرف و بود شده تر مسلط بار این برگشت سرعت

 .  ببندم رو دستتون من بذارین -

 !  شو دور ازم فقط نکرده الزم -

 !  نمیتونین که خودتون آخه -

 : کشید فریاد آیین



 .  نمیخوام میگم ؟ کری -

 به قدمی ؟ کند کمکش نمیگذاشت او و بود مرگ حالِ  در ترس زورِ  از پریا

 برد یاد از کل به که بود کالفه اش عقلی بی خاطرِ  به آنقدر برداشت آیین سمتِ 

 صدایش لحنِ  و بود انگشتها روی نگاهش!   فراریست آدم این از چقدر

 : میزد فریاد را ناراحتی

 .  نگیرش آب زیرِ  انقدر -

 به نگاهش زده وحشت هم هنوز.  نداشت را افعال بستنِ  جمع ی حوصله

 : شنید را حرصش پُر فریادِ  صدای.  بود آیین خونِ  از شده قرمز دستهای

 .  بده بهم و باند -

 : آمد حرف به وار زمزمه

 .  کن عفونیش ضد -

 محتاطانه پریا.  پیچید دستش دورِ  زحمت به را باند پریا حرفِ  به توجه بی آیین

.  کند تالفی آیین که میداد امکان لحظه هر ، بود کرده حفظ او با را اش فاصله

 به که نبود هم مایونه حتی.  بود پریا احساِس  برای کمی  ی کلمه وحشت

 به.  انداخت پایین را سرش و برداشت عقب به قدمی پریا.  برسد دادش

 !  بگذرد دستش زخمِ  از که نبود بخشنده آنقدر آیین!  میکرد فکر هایش مجازات

 تخت روی را خودش و زد بیرون بهداشتی سرویس از شد تمام که کارش

 تا ولی نداشت رفتن بیرون جراتِ  ، بود شده حبس سینه در پریا نفِس .  انداخت

 آیین از میشود که جایی تا داشت دوست!  بماند آنجا نمیتوانست که عمر آخرِ 

 !  بگیرد فاصله

 . . .  نمیکردم فکر ، ببخشید -

 شود کامل اش جمله اینکه از قبل.  بود گرفته قرار آیین مقابلِ  لرزان قدمهایی با

 : کرد قطع را حرفش

  ؟ میگی بار چند ، فهمیدم!  بسه -



 آرامی به پریا.  انداخت باند به نگاهی و نشست تخت روی آیین.  بست لب پریا

 : ایستاد مقابلش

  ؟ میکنه درد -

 : کرد نگاهش آیین

 ؟ برمیاد دستت از کاری -

 !  نه -

 !   نپرس پس -

 میتوانست کاری نه بگوید که میرسید ذهنش به چیزی نه ایستاد ای گوشه پریا

 : آورد باال را چشمهایش آیین . بکند

 اومده که هم فرض بر ؟ باغ تو بیاد میکنه جرات کی.  دره دمِ  نگهبان تا 3 -

 که راحته خیالش انقدر احمقی دزدِ  کدوم ؟ میکنه روشن چراغ میاد ، باشه

 ؟ کنه روشن چراغ

 .  میرفت تر پایین خجالت از سرش آیین حرفِ  هر با پریا.  ودب عصبانی

 . . .  کردم فکر من -

 : کرد پرخاش آیین

 . بیرون برو!  دار نگه خودت واسه رو ات احمقانه فکرای -

 داد قرار پیشانی روی را مجروحش دستِ  و گذاشت بالشت روی را سرش آیین

 تا را او کسی چه.  میکرد آزرده را ذهنش سوالی.  بود مانده بالتکلیف پریا. 

 : چرخید پریا سمتِ  به آیین سرِ  ؟ بود برده اتاقش

  ؟ شدی َکر خدا امیدِ  به جدید سالِ  تو -

 به قدم که بود اول بارِ  برای.  رفت بیرون اتاق از و داد تکانی پاهایش به پریا

 را جا ههم خوبی به بود نتوانسته که بود نگران انقدر اما میگذاشت آیین اتاقِ 

 را ها پله و گرفت چشم سریع خیلی افتاد شب آن کذاییِ  اتاقِ  به نگاهش!  ببیند



 ممنوع برایش باال ی طبقه به آمدن که بود متشکر خدا از چقدر.  رفت پایین

!  میشد حالی چه میدید را اتاق آن روز هر اگر نمیدانست وگرنه! بود شده

 اصال!  بودند نرفته آیین اصلیِ  اتاقِ  به شب آن چرا که بود شده سوال برایش

 رفته ذهنش از چیز همه پریا مثلِ  یا ؟ داشت خاطر به شب آن از چیزی آیین

  ؟ بود

 درست آیین برای غذایی کرد سعی و شد آشپزخانه واردِ  رسید اول ی طبقه به

 آورده دستش سرِ  که بالیی وجودِ  با اما نه یا خورده شام نمیدانست اصال.  کند

 !  میکرد جبران نوعی به باید بود

 ای ذره حتی رفتنش از قبل حمیده.  انداخت یخچال ناچیزِ  محتویاتِ  به نگاهی

 خرید به مجبور روز چند این برای پریا و بود نگذاشته یخچال در غذایی مواد

 غذا میتوانست!  کند سیر را مدعا پر آیینِ  بتواند که نداشت چیزی اما.  بود شده

.  بود مانده حقوقش از کمی مقدارِ  کرد ِچک را پولش کیفِ  ، بگیرد بیرون از

 پریسا به هم را پولش از مقداری بود کرده مدت این که خرجهایی بر عالوه

 میتوانست.  نداشت غذا پرس دو برای کافی پولِ  اما بود گشنه.  بود داده

 !  کند سیر دیگر چیزهای با را خودش

 مجنون بید سمتِ  به خودش ، داد غذا سفارش آیین برای و زد زنگ نگهبانی به

 باز را کتابش و داد درخت به را اش تکیه.  بود آنجا هم هنوز کتابش ، رفت

 درک را کتاب از خطی بتواند که بود چیزی آن از تر پرت حواس اما ، کرد

 در آیین فقط.  برده اتاقش تا را او کسی چه که بود سوال برایش هم هنوز.  کند

 : زد پس را افکارش. . .  یعنی پس ، بود خانه

 .  بوده شهاب حتما!  نبوده آیین -

 چند همین ، شد کشیده دستهایش سمتِ  به نگاهش.  رفت فرو فکر به دوباره

 با را انگشتهایش ، بود رفته نشانه آیین سمتِ  به را چاقو دستها این با پیش دقیقه

 قلبش به چاقو راگ ؟ آمد می سرش بالیی اگر ، کرد قایم کتاب زیرِ  وحشت

 بلند جا از نشست تنش به سرما.   کرد وحشت خیالهایش و فکر از ؟ میخورد

 .  رسید غذایش که بود نگذشته ای دقیقه هنوز.  رفت خانه سمتِ  به و شد



 ی اندازه به شاید تا میخواند  کتاب و بود داده لم اش کتابخانه صندلیِ  روی آیین

 شکنجه از را ذهنش میتوانست شاید ، کند فراموش را دستش دردِ  سوزنی سر

 چیزی آنکه بدونِ  بود خوانده صفحه ده!  کند سرمنحرف خیره دخترکِ  دادنِ 

 : رسید گوشش به صدایی!  بفهمد

 . . .  عرفانی آقای -

 و بود کرده عادت ندیدنش به.  فرستاد بیرون را نفسش کالفه.  بود پریا صدای

 میکند جان طرفی از!  کند تحمل را بیگاهش و گاه شدنهای ظاهر نمیتوانست

 !  بود عصبانی دستش از هم هنوز ، نیاورد سرش به بالیی که

 : کرد زمزمه خودش با.  نزد حرفی

 !  بیاد بند نفسش که کنه صدا انقدر بذار -

 شنید صدا دوباره.  زد ورق را کتاب و سایید هم روی حرص پُر را دندانهایش

: 

  ؟ کجایین عرفانی آقای -

 پریا.  میشنید را اتاقها درِ  شدنِ  بسته و باز صدای.  کرد سکوت آیین هم ازب

 کمالِ  در.  کرد باز را بعدی درِ  و گرفت فاصله کذایی اتاقِ  آن از افراطی کامال

 قدم یک ترس با.  دید دست در کتابی و راحتی مبل در داده لم را آیین تعجب

 .  رفت عقب به

 .  شدم وارد دفعه یه ببخشید ؟ اینجایین -

 باالخره اما بود شده معذب پریا.  کرد سکوت و دوخت کتاب به را نگاهش آیین

 : کرد باز لب

 .  چیدم رو میز ، گرفتم غذا براتون ؟ خوردین شام -

 توقف راه بینِ  بود نداده اجازه شهاب به حتی.  بخورد چیزی بود نکرده وقت

 جا از و کرد رها ای گوشه را بکتا.  بودند آمده سرعت با را مسیر کلِ !  کند

 دسته و میز روی روشنِ  شمعهای.  رفت پایین ها پله از دنبالش پریا.  شد بلند



 این چرا نمیدانست ، میکرد کجی دهن آیین به گلدان داخلِ  قرمز رزِ  از گلی

 مقابلش کبابِ  به و نشست میز پشتِ  ؟ دارد کارها این به اصرار انقدر دختر

 پریا.  نزد حرفی اما نبود اش عالقه موردِ  غذای بابک جوجه.  کرد نگاه

 : کرد زمزمه

  ؟ برم ندارین کاری من با اگه -

 : داد جواب کند نگاهش آنکه بدونِ 

 .  برو -

 نان و پنیر ظرفِ .  بود افتاده صدا به گرسنگی از دلش رفت آشپزخانه به پریا

 . گذاشت هآشپزخان کانتر روی و برداشت را بود خریده صبح که سنگکی

 طعمش ، جوید کمی برد دهان سمتِ  به و زد چنگال به جوجه ای تکه آیین

 میز روی نمک دنبالِ  به را چشمهایش.  بود نمک بی کمی فقط بود خوب

 پشتِ  از ، شد منصرف اما کند صدا را پریا خواست.  ندید چیزی اما گرداند

 به را اش آماده و حاضر ی لقمه پریا.  رفت آشپزخانه سمتِ  به و شد بلند میز

 هر تقریبا.  شد وارد آیین که بود نزده هم را گاز اولین هنوز ، برد دهان سمتِ 

 روی کردنش سیر برای پریا که پنیری و نان دیدنِ  از آیین ، ماندند مات دو

 خودش به زودتر پریا!  آیین ایِ  دفعه یک دیدنِ  از هم پریا و بود گذاشته کانتر

 : آورد پایین را لقمه.  آمد

  دارین؟ الزم چیزی -

 : گفت فقط و انداخت کانتر روی وسایلِ  به نگاهی آیین

 .  نمکدون -

 : گفت حال همان در و رفت کابینت سمتِ  به او به پشت پریا

 .  مآورد می براتون میزدین صدام ؟ اومدین خودتون چرا -



 ؟ میکرد پر پنیر با را خودش شکمِ  که بود آمده غذا قحطیِ  خانه آن در مگر

 نمیخواست دلش اما آمد نمی خوشش پریا از شاید.  رفت هم در ابروهایش آیین

 !  دهد دست او به بیچارگی احساِس  که کند برخورد طوری اش خانه در کسی

 : گرفت آیین سمتِ  به را نمکدان پریا

  . بفرمایید -

 کانترِ  به ای اشاره.  بود خوردن حرص حالِ  در.  نکرد دراز دست حتی آیین

 : کرد آشپزخانه

  ؟ نمیشد پیدا دیگه چیزِ  خونه این تو -

 : داد جواب است آیین صحبتِ  طرف اینکه از متعجب پریا

  ؟ بده مگه -

 !  بده منو جوابِ  -

 چند این برای لبتها.  کردن خالی رو یخچال رفتنتون از قبل خانوم حمیده -

 . . .  شدن تموم اما بودم خریده چیزایی یه روز

  ؟ بگیرن غذا پرس تا دو بگی نگهبانا به نمیتونستی -

 : کرد زمزمه و انداخت پایین زده خجالت را سرش پریا

 . . .  داشتم رو غذا پرس یه پولِ  فقط من -

 پولِ  که شد متوجه تازه.  کند هضم را حرفهایش بتواند آیین تا کشید طول کمی

 فریاد و آزار و اذیت همه این وجودِ  با نمیکرد باور.  است نداده خودش را غذا

 !  باشد داده او غذای برای را پولش تنها دخترک هم باز

 پریا و بود انتقام فکرِ  به آیین. . .  میکرد تر سخت برایش را کار لحظه هر

 را بود خریده غذا برایش که پریایی میتوانست چطور!  میکرد خدمتی خوش

 برای عصبانیت این نمیفهمید.  بود شده عصبانی مرگ حدِ  به ؟ دهد آزار



 فکری بی و خودش یا دادنش مظلومیت مانورِ  و پریا ی فقیرانه غذای.  چیست

 : غرید عصبانیت با!  کند حساب را غذا پولِ  او بود گذاشته که هایش

 .  میکنی جمع اینجا از اینارو االن همین -

  ؟ چرا -

 ! بکن رو گفتم که کاری -

 . . . گشنمه من ولی -

 گشنه سرِ  شب کند مجبور را پریا که بود زورگو حد این تا.  بود ناباور پریا

 : کرد تر عصبی را آیین مظلومش صدای ؟ بگذارد زمین

 یعنی ، کن جمعش گفتم.  بخوره پنیر من ی خونه تو شب نداره حق کسی -

 !  باش زود.  نمیکنم تکرار بار دو ور حرفم.  کن جمع

.  برگرداند یخچال به را پنیر ناراحتی با و کرد رها کانتر روی را نمکدان پریا

 چرا پس نداشت اش زندگی کارِ  به کاری.  بود نامانوس برایش کینه حد این تا

 ! ؟ کند رفتار او با اینطور میداد اجازه خودش به آیین

 از اثری و بود مانده کانتر روی نمکدان.  خیدچر عقب به شد تمام که کارش

 میکرد شکر را خدا.  کردنش تالفی از هم این.  کشید آه دل تهِ  از.  نبود آیین

 بود دلگیر و گرسنه.  بود شده ختم پریا ماندنِ  گشنه به گرفتنش انتقام حداقل که

 نمیدانست.  است شده کبابش جوجه خوردنِ  مشغولِ  ولع با آیین مطمئنا ،

 . . . بگذرد ساده اش دلی سنگ کنارِ  از یا کند نفرینش

.  کرد سرگرم ظرفها جایی جابه با را خودش و کرد مرتب را آشپزخانه کمی

 گذشته سرعت به ها دقیقه که آمد خودش به زمانی ، میکند چه نمیدانست اصال

 رفتنش از خبر ها پله روی قدمهایش صدای ، خورد را شامش آیین.  بودند

.  رفت خوری غذا سالنِ  سمتِ  به و فرستاد بیرون مانند آه را نفسش پریا.  میداد

 را گرسنگی کمی شاید تا میکرد زمزمه خودش برای را آهنگی لب زیرِ 

 روی لبخندی.  برداشت را رز از پر گلدانِ  ، کرد جمع را میز.  کند فراموش

 : کرد زمزمه خودش با.  کرد لمس را لطیفش گلبرگهای و نشاند لب



 !  خیلیه نشد عصبانی بیشتر که همین.  نداره اشکالی که موندن گرسنه شب یه -

.  خورد در به ای تقه که بود ظرفها شستنِ  مشغولِ  ، برد آشپزخانه به را گلدان

 .  بود نگهبانها از یکی

 ؟ شده چیزی -

 : گرفت پریا سمتِ  به را ای بسته

 .  رسید غذاتون -

 : گفت متعجب پریا

 .  بودم نداده سفارش غذا که من -

 .  بیارمش شما برای گفتن.  دادن سفارش عرفانی آقای -

 گرفت خودش سمتِ  به را اش اشاره انگشت بود مانده باز تعجب از پریا دهانِ 

: 

 ؟ من برای -

 تجربه را اش زندگی اتفاقِ  ترین عجیب انگار که بود پرسیده تعجب با جوری

 ! است کرده

 .  شماست برای گفتن.  بله -

 انتظار ، کرد نگاه را باال ی طبقه های پله و برگشت عقب به اراده بی پریا

 یک انتظارِ !  برود نشانه را او اش عصبانی چشمهای با لحظه هر آیین داشت

 !  آیین طرفِ  از و ظرهمنت غیرِ  انقدر هم آن ، نداشت را دردسر بی شامِ 

!  بود وحشتناک میخورد گره آیین با که چیزی هر.  داد قورت را دهانش آب

 همچنین آیین نداشت امکان ؟ بگیرد او از را دستش انتقامِ  بود قرار ِکی پس

 را بسته ناباورانه و داد تکانی خودش به!  کند رها کردن تالفی بدونِ  را چیزی

 خوش های چنجه.  رفت آَشپزخانه سمتِ  به.  ستب را در و گرفت نگهبان از

 عالقه موردِ  غذاهای از چنجه واقعا اما میزدند چشمک پریا به لعاب و رنگ



 قاشقی.  نداد فکرکردن ی اجازه او به گرسنگی وجود این با.  نبود اش

 تشکر آیین از که میماند یادش حتما.  شد خوردن مشغولِ  جا همان و برداشت

 آن کرد فکر خودش با.  گرفت دندان به لب و افتاد خودش قضاوتِ  یادِ  به.  کند

 نظر به روی زیاده کمی بود خریده برایش که زوری غذای این برای خشم همه

 مطمئنا!  پریا به هم آن.  باشد کردن محبت اهل که آمد نمی آیین به ؟ نمیرسید

 ، کرد مرور خود با را حرفهایش.  نداشت محبت به ربطی بود چه هر نیتش

 . بود کرده حساب را شام پولِ  پریا که بود برخورده غرورش به شاید

 شستن ظرف حالِ  در بعد ساعت نیم.  برد لذت غذایش از و انداخت باال شانه

 : داد جواب سریع.  خورد زنگ موبایلش که بود

  ؟ چطوری سالم -

 آیین نبودنِ  از وقتی و کرد ها پله به نگاهی.  نشست گوشش در شیدا صدای

 : داد جواب لبخند با شد مطمئن

  ؟ چطوری تو.   خوبم ، سالم -

 حسابی نیست تا!  میدیا جولون داری آیین خالیِ  عمارتِ  تو خوب.  نیستم بد -

 .  کن استفاده

 : آورد پایین را صدایش پریا

 .  برگشت خودش.  نیستم تنها -

  ؟ میمونه عید آخر تا نگفت مگه! ؟ برگشت -

 .  کردم خرابکاری حسابی منم.  شد پیداش یهو.  واال نمیدونم -

  ؟ کردی چیکار -

 !  شد ریزی خون و خون که بدون اینو فقط!  طوالنیه -

 : خندید شیدا

  ؟ میکنی پیدا احتیاج وکیلت به پس -



 دادگاه و وکیل به کارم وگرنه کنم شکر رو خدا باید نکشت منو که همین -

 !  نمیکشید

 ؟ دناوم خدمه بقیه -

 .  دارن مرخصی عید آخر تا خدمه.  رسید خبر بی خودشم نه -

 . . .  آیین وجودِ  با ولی بزنم سر بهت فردا میخواستم -

 خانه به اجازه بدونِ  شیدا که بود روزهایی دلتنگِ  پریا.  کرد قطع را حرفش

 . ..   حاال اما.  میکرد امد و رفت شان

 اونجا بیا.  خونه میرم میگیرم اجازه روز دو تعطیالت آخر.  نداره اشکال -

 .  ببینمت

 .  میده اجازه شازده اصال ببین -

 : فرستاد بیرون را نفسش پریا

 همه دارم.  ندارم کاری بهش اصال من واقع در!  بدجنسه انقدر  چرا نمیفهمم -

 . . .  تنفرش این اما.  میدم انجام خونشم کارای

 : گفت شیدا

 !  بستی پاشو و دست -

 باشم من چه.  نداره فرقی هیچ اون برای.  میکنه بخواد کار هر!  بستنی چه -

 یعنی.  ندارم انتظاری منم البته!  معذبه بگم که نیست هم تعهد اهلِ .  نباشم چه

 !  باشم داشته اگه مسخرست

 انتظار چرا ، بکن حرکتی یه ؟ بمونی خدمتکار عمر آخرِ  تا میخوای تو -

 .  شوهرته ؟ نداری

 : خندید معذب یاپر

 میشه هم تر مسخره حتی میاد زبون رو وقتی کلمه این ؟ میشه باورت خودت -

! 



 .  کنی خانومی و باشی راحت که خونه اون تو بری گفتم من پریا -

 چیز همه اینکه فکرِ .  ترهبه منم برای یعنی.  راضیم همینجوریشم من شیدا -

 و میکنه ام زده وحشت هم ، بشم خونه این خانومِ  بخوام واقعا من و باشه واقعی

 یا کنم لمسش اینکه فکرِ  حتی.  باشم نداشته خوبی احساِس  میشه باعث هم

 دوست اینکه حتی.  راضیم جایگاهم از من!  میزنه هم به رو حالم برعکس

 !  عالیه فرصتِ  یه برام ببینتم  نداره

 .  میشه تو مالِ  چی همه کنه پیدا عالقه بهت آیین واقعا اگه.  ای دیوونه تو -

 اموال و مال برای میخواستم اگه من ؟ میزنی و حرف این چرا دیگه تو شیدا -

 .  کنم حفظ رو شروین دندون و چنگ با میکردم سعی باشم کسی با

 .  یزدم هم به رو حالم اولشم همون از!  لوس ی پسره -

 برای بود حاضر و نبود گاه تکیه که مردی.  افتاد شروین یادِ  به دوباره پریا

 را پریا که میزد دم ای افسانه عشقی از!  کند قربانی را پریا خودش راحتیِ 

 !  بود نیفتاده برایشان خوبی اتفاقاتِ  قصه آخرِ  اما.  میکرد مبهوت و مات

 . . .  میزنی رو پریسا حرفای توام -

 .  میفهمه بیشتر تو از بچه ینا-

 : کشید عمیقی نفِس  پریا

 .  خوبیه آدمِ  میکردم فکر -

 !  خوبیه آدمِ  هم سحر میکردی فکر ؟ دارم دوستت تا چهار با -

 : کرد زمزمه و انداخت ساعت به نگاهی کالفه

 .  میزنم زنگ بهت بعدا.  بشورم ظرفارو باید.  شد یک ساعت -

 کند حمایت پریا از نمیتوانست که همیشه اما کرد متوجه را شیدا ناراحتش لحنِ 

 بزند هم را گردنش بود قادر که میخورد حرص دستش از آنقدر اوقات گاهی. 

 ! 



 .  کن فکر حرفام به ولی.  باشه -

 : نشست پریا لبهای روی لبخندی

 !  متنفرم پسر این از من.  نیست کار تو کردنی فکر -

 و ایستاده ای گوشه آیین مدت تمام.  شد شستن مشغولِ  و کرد قطع را تماس

 نسبت او به که"  بدجنس"  صفتِ  شنیدنِ  با.  بود داده گوش را پریا ی مکالمه

 و خوابی بی هم باز.   میرسید نظر به عصبی و کرده گره ابرو ، بود داده

 آسای معجزه دمنوِش  آن از هم باز داشت قصد.  بود کرده اش کالفه سردرد

 دستش!  نرود جلو که بود شده عصبی آنقدر حرفهایش شنیدنِ  با اما دبخور پریا

!  دهد نسبت پریا به داشت حق او فقط که بود ای کلمه تنفر.  زد کمر به را

!  باشد هم خدایش از ؟ منفور صفتِ  این به چه را ها عرفانی معروفِ  پسرِ 

 طرفه دو نفرت حِس  این بگذار.  نبود بد که او برای ، زد پس را حرصش

 اصال!  پریا موردِ  در کردن فکر از فارغ ، داشت را اش زندگی او.  باشد

  ؟ شروین ؟ بود چه اسمش!  اش مسخره سابقِ  نامزدِ  همان با برود میتوانست

 پریا حرفهای با!  نداشت خوابیدن قصدِ  امشب انگار.  رفت باال را آمده های پله

 حداقل میرساند عشقش به را دخترک بود بهتر اصال.  بود شده درگیر ذهنش

 !  ندارد جایی واقعا آیین زندگیِ  در که میفهمید

 میگفت خسرو به باید.  دوخت سقف به نگاه و انداخت تخت روی را خودش

 دهد سامان و سر را دو این زندگیِ  میتوانست خودش ، بگیرد شروین با تماسی

 . 

 مطمئنا ؟ نمیشد اضیر شروین اگر.  کرد فکر و داد فشار هم روی را لبهایش

 نیشخندی!  میشد درست پول با چیز همه.  دهد انجام نتواند آیین که نبود کاری

 ! انداخت می بیرون خانه این از را پریا زودی به.  نشست لبهایش روی

  پنجم فصل

 پریا.  شد پیدا اش کله و سر هم همایون یینآ آمدنِ  از بعد روز یک درست

!  داشت مرخصی عید آخرِ  تا همایون وگرنه ، است آیین کارِ  که بود مطمئن

 آخرِ  تا البته.  خواسته را همایون شدنشان مواجه کمتر برای که داشت حتم



 میکرد آشپزی همایون روز هر تقریبا.  نشد شیرین و حمیده از خبری تعطیالت

 اینکه با.  بود کرده ممنوع را پریا کردنِ  آشپزی حتی.  میکرد کمکش پریا و

 روی از مسئولیتی که فکر این با.  نیاورد خودش روی به اما بود شده ناراحت

 که بود این حقیقت اما داد می نشان خوشحال را خودش شده برداشته اش شانه

.  اشتد آرایی میز به عجیبی ی عالقه و داشت دوست را کردن آشپزی پریا

 قساوت با آیین حتی.  میکرد عوض را اش روحیه هنری و ظریف کارهای

 ی خانه در همیشه.  کنند جمع هم را پریا زیبای سینِ  هفت سفره داد دستور

 اما میکرد جمع فروردین سیزدهم روز را سین هفت سفره خانم سیمین خودشان

 . نماند خانه در عید از بویی و رنگ هیچ آیین دستورِ  با

 آشپزی حمیده.  آمد در سابق روالِ  به زندگیشان تعطیالت پایانِ  با االخرهب

 و میرسید آقا کارهای به همایون ، میداد سامان و سر خانه به شیرین و میکرد

 به آیین کنارِ  هم باز خسرو.  داشت حضور داشتند نیازش جا هر هم پریا

 قبلی نگهبانهای یحت میکرد رانندگی آقا برای شهاب و میرسید شرکت کارهای

 نقشه به روز شبانه.  بود آیین داشت فرق که چیزی بین این فقط.  برگشتند هم

 آیین از واقعا اگر!  میخورد چرخ سرش در پریا حرفهای و میکرد فکر اش

 از اصال.  دهد جوالن اش خانه در  این از بیش نداشت دلیلی بود متنفر

 که داشت دلیلی چه اصال ؟ میماند ااینج باید چرا.  آورد نمی در سر کارهایش

 جوش به را خونش آنقدر تنفر ی کلمه این ؟ نزند دم و کند تحمل را چیز همه

 اش خانه در دخترک.  بود تالفی برای راهی دنیال به فقط که بود آورده

 بیشتر سرش در گرفتن انتقام فکر روز هر!  میزد فریاد را تنفرش و میچرخید

 دوباره که دهد انجام کاری فکر بدونِ  میخواستن دلش اما میگرفت قوت

 بیرون اش زندگی از را دختر این موفقیت با باید بار این.  بخورد شکست

 !  میکرد

 و کشید دفترش به را خسرو.  گرفت را تصمیمش که بود ماه فروردین اواخر

 : آمد حرف به

 .  کنی پیدا رو دختره این نامزدِ  برام میخوام -

 : پرسید و کرد هشنگا دقیق خسرو



  ؟ دختره کدوم -

 !  پریا -

 : داد تکان سر خسرو!  بود متنفر هم اسمش بردنِ  از حتی

  ؟ داری چیکارش ولی نداره کاری کردنش پیدا -

 .  کنم کم سرم از رو دختره این شرِ  جوری یه باید -

 : رساند مبل ی لبه به را خودش خسرو

  . نداره کاری بهت که اون ؟ چی یعنی -

 یعنی.  نمیذاره خان جمشید دلیل بدونِ  همینجوری اما بدم طالقش میخوام من -

 همه که کنم کاری میخوام.  نمیشه سابق مثلِ  باهام اش رابطه مطمئنا بذاره اگرم

 !  بوده من با حق و آدمیه جور چه دختر این بفهمن

  ؟ کنی چیکار میخوای -

 .  شرکت بیارش و کن پیداش برام فقط -

  ؟ داری چیکارش بگی یخواینم -

 : دوخت خسرو به را نگاهش آیین

 .  کنه باز سرم از رو دختره این میتونه که کسیه تنها اون -

 .  نمیکرد ولش که داشت بهش حسی اگه یا کنه کاری میتونست اگه -

 !  کنم مجبورش ، بخرمش پول با میتونم -

 . پولداره خودش پسره این -

 .  داره ضعفی نقطه یه یکس هر ؟ پولدار چقدر -

 . . .  آیین -

 .  نبود این پریا حقِ .  بود کالفه آیین کشیدنِ  نقشه از خسرو



  ؟ میخوام نظر گفتم من -

 : کرد نشینی عقب خسرو.  بود عصبانی آیین چشمهای

  ؟ خوبه.  بیارن در رو آمارش ها بچه میگم -

 .  داری وقت هفته آخر تا.  آره -

 این از روزی آیین که میخواست دل ته از ، داد صندلی هب را اش تکیه خسرو

 ! نشود پشیمان کارش

***** 

 : پرید جا از خوشحالی با پریا.  زدند را در زنگِ 

 .  اومد بابا -

 : آمد حرف به مادرش

 .  پیشمون بیاد شیدا شام میگفتیم کاش -

 : داد جواب پریسا

 .  برسونه رو خودش صبح داد قول ولی نمیتونست امشب انگار گفتم بهش -

 : برداشت را آیفون پریا

  ؟ بله -

 : شنید را پدرش ی خسته صدای

 .  بابا کن باز -

 کنارِ  آیین تصویرِ  دیدنِ  با.  ماند پدرش انتظارِ  به خوشحالی با و کرد باز را در

 اش چهره از رنگ و شد محو صورتش روی از لبخند.  رفت وا تقریبا پدرش

 : گذاشت آیین ی شانه پشتِ  دست خوشحالی با پدرش.  پرید

 .  خودته ی خونه.  نکن تعارف پسرم تو برو -



 دامادش بود مهم برایش انقدر.  میدرخشید آیین حضورِ  از پدرش صورتِ 

 : گفت میشد خانه ردِ وا که آیینی به و شد باز هم از پریا لبهای ؟ شود مهمانش

 .  سالم. . .  سَ  -

 : آمد حرف به پدرش.  بود خطرناک و برنده آیین تیزِ  نگاهِ 

 .  اومدی خوش -

 : گفت سریع پریا که میشد وارد کفش با آیین

 .  کفشاتون -

 به قدم و آورد در را کفشهایش.  شنید آیین فقط که گفت وار زمزمه جوری

 : شد دستپاچه آیین دیدنِ  با خانم سیمین.  گذاشت خانه

 .  آوردی صفا.  پسرم اومدی خوش ؟ میاد شوهرتم نگفتی چرا پریا وای ای -

 : کرد باز لب آیین.  بود برده ماتش پریا مثلِ  متعجب پریسا

 .  سالم -

 شد گرفته خانم سیمین سمتِ  به بود دیده آیین دستهای در پریا تازه که گلی دسته

: 

 .  مبارک عیدتون -

 کارِ  شاید.  باشد خریده خودش میدانست بعید ؟ بود بلد را کارها این هم آیین

 : نمیگنجید خود پوستِ  در خانم سیمین!  شهاب یا ، بود خسرو

 دستت.  پسرم شدیم شرمنده حسابی سوغاتیا بابتِ  همینجوری ؟ چیه کارا این -

 .  نکنه درد

 : آمد حرف به علی.  افتاد پریا به پرسشگر آیین نگاهِ 

 .  کن شروع بعد بشینه آیین بذار خانوم -

 .  بفرمایید خدا تورو.  رفت یادم معاشرت آداب اصال بده مرگم خدا -



 مشترکِ  اتاقِ  به را پریا بهتش پوشاندنِ  برای پریسا و نشست دامادش کنارِ  علی

 : کشید سابقشان

  ؟ میکنه چیکار اینجا این -

 !  بیاد نداشت امکان ییعن!  بیاد نبود قرار اصال!  نمیدونم -

  ؟ کرده مجبورش کسی -

 !  نمیکنه کار عقلم -

 : زد لبخند پریسا

  ؟ کشوندتش طرفا این عالقه و عشق نکنه -

 : کرد اخم پریا

 !  نگو مزخرف -

 : شتافت مادرش کمکِ  به و رفت بیرون اتاق از

 .  میکردم درست خورشتم جور یه حداقل ؟ میاد آیین بگی کلمه یه نباید -

 !  بود دستپاچه و زده وحشت هم خودش پریا

 .  میاد نمیدونستم -

 : خندید ذوق با خانم سیمین

 !  کنه ات زده ذوق میخواسته حتما -

 : کرد زمزمه پریا

 !  کردم هم ذوقی چه -

 : نشنید مادرش

  ؟ میگی چی -

  ؟ نمیخوای کمک.  هیچی -



 .  بپزم میتونم یچ دیگه ببینم منم.  شوهرت پیِش  بشین برو.  نه -

 .  مامان خوبه همین -

.  نباشه کاریت تو.  زشته نه ؟ بذارم جلوش مرغ یه اینجا اومده قرنی از بعد -

 .  نخوره و مخش بابات بشین پیشش برو

 چای باریک کمر استکانهای در آیین.  شد پذیرایی واردِ  معذب و دستپاچه پریا

 از ای کلمه آیین بود مطمئن.  میگفت مسافرها وضعیتِ  از پدرش و مینوشید

 ؟ حرفها این به چه را ها عرفانی پولدارِ  پسرِ !  نمیکند درک را پدرش حرفهای

 !  بکشد صفر از پر چکهای و بشمرد تراول بود بلد فقط او

 : زد لبخند پدرش.  شد پریا متوجه آیین نگاهِ 

 .  جون بابا بشین بیا -

 میکرد نگاهش جوری آیین.  انداخت پایین سر و نشست پدرش کنارِ  جایی پریا

 پریا به اصال!  نیاید میتوانست!  بود کرده وادارش آمدن اینجا به پریا انگار که

  ؟ چه

 .  نمیخوره چیزی.  بکن پوست میوه شوهرت برای -

 : داد جواب آیین

 .  نیست نیازی.  ممنون -

 .  نداشت مادرش از کمی دستِ  و بود زده هیجان پدرش

 .  بابا تو بیاد ات راننده تیمیگف کاش -

 مادرش و پدر صمیمیِ  لحنِ  از آیین نکند ترسید پریا.  بود آیین به نگاهش

 هر که بود پیشبینی قابل غیرِ  عصبانیتش انقدر!  بگوید چیزی و شود ناراحت

 !  میگذراند وحشت با را اش لحظه

 .  داره عادت.  نیست مشکلی -

 : زد صدایش خانم سیمین دبزن دیگری حرفِ  علی اینکه از قبل



 .  اینجا بیا آقا علی -

 میشد که جایی تا را سرش پریا.  گرفت فاصله جمع از و گفت ببخشیدی علی

 ثانیه چند.  کرد رنگش سفید بلوزِ  پایینِ  درگیرِ  را انگشتهایش و انداخت پایین

 : کرد باز را صحبت سرِ  که بود نگذشته

 .  شدن خوشحال خیلی خانوادم.  ممنون اما.  اینجا بیاین نداشتم انتظار -

 خان جمشید از هنوزم.  کرد نگاهش آیین.  آورد لب روی نیمه و نصفه لبخندی

 مظلوم را خودش!  معصوم ظاهر به دخترِ  این از بیشتر همه از و بود عصبانی

 !  میکرد تهدید را آیین هم او ، میبرد را بزرگش پدر دلِ  و میکرد

 !  میشم اومدنات سوسه بیخیالِ  ومدنما اینجا با نکن فکر -

 : شد مات پریا

 ؟ ای سوسه چه -

 سمتِ  بکشی رو خان جمشید تونستی چجوری.  نزن راه اون به و خودت -

  ؟ خودت

 . ..  نمیفهمم اصال. . .  نکردم کاری من. ..  من -

 دلیلی چه هم حاال کردی و خواستی که کاری!  نفهمی که طبیعیه!  خب آره -

 !  بزنی نفهمی به رو خودت که همینه کار بهترین ؟ بیاد یادت داره

**** 

 مثال.  گذاشت اش خانواده مقابلِ  و کشید بیرون اش دستی ساکِ  از را ها کادو

 بود آورده را اش نرفته سفرِ  سوغاتیِ  برایشان ، کند ظاهر حفظِ  بود کرده سعی

 پولی هیچ که وگرنه بود داده قرض پول پریا به که نکند درد شیدا دستِ  باز. 

 بود بس آمد نمی اش خانواده دیدنِ  به آیین که همین!  کند سازی ظاهر تا نداشت

 .  بیاید شان خانه به مدت همه این از بعد نخریده سوغاتی نمیتوانست ،

 : شد اشک از پر خانم سیمین چشمهای



 برام دیدم رو خودت که همین.  نبودیم راضی که ما.  مادر چیه کارا این -

 .  داره ارزش دنیایی

 : زد مادرش ی گونه به ای بوسه پریا

 جا چمدونمون تو ترسیدم دیگه بخر بازم میگفت هی آیین.  نداره رو شما قابلِ  -

 .  نشه

 را خواهرش لبخند با پریسا و خندید گریه بینِ  مادرش.  کرد مصنوعی ای خنده

 .  کرد همراهی

  ؟ هستی راضی زندگیت از -

  ؟ نباشم راضی چرا.  خوبیه مردِ  خیلی آیین -

 : برد باال را دستش دو مادرش

 .  نمیخوام خدا از هیچی دیگه من باشی راضی تو. شکر خدارو -

 : کرد عوض را صحبت مسیرِ  پریا

 ؟ میاد ِکی بابا -

 .  نفعشه به کنه سوار بیشتر که مسافرم تا چند یکهنزد ماشین قسطِ .  میاد شب -

 اون از چرا فرستادم پول براتون که من.  کنه کار زیاد نمیتونه دیگه بابا -

  ؟ نمیکنین استفاده

 : کرد اخم مادرش

 بهم پریسا.  فرستادی بیخود توام ؟ بده منو خرجِ  باید دامادم حاال تا ِکی از -

 جور چه اینا نمیگه بفهمه شوهرت.  مکرد دعواش گرفته پول ازت گفت

  ؟ هستن ای خانواده

  ؟ داره ربطی چه آیین به.  خودمه پولِ  این من مادرِ  -

 و کم ، میگذره زندگیمون که ما.  برداشتی اون زندگیِ  از باالخره باشه -

 .  نده پریسا به پول دیگه.  نداریم خداروشکر هم کسری



!  آیین نه است خودش کارکردنِ  پولِ  که نمیدانست مادرش ، بود ناراحت پریا

 .  میکرد کمک اش خانواده به دیگری جورِ  باید

  ؟ نمیاد شام برای امشب آیین ، جان پریا -

 : آورد ای بهانه دوباره پریا.  آمد می کاش

 .  داشت کار کلی.  میاد دیگه ی دفعه گفت.  جان مامان نه -

 و مادرش ناراحتِ  ی چهره.  ردمیخو هم به حالش آوردن بهانه همه این از

 را چیز همه باالخره.  میداد عذابش میشد دوخته پریا به مشکوک که هایی نگاه

 فعال اما.  میشدند اش زندگی و پریا ناراحتِ  قبل از بیشتر و میفهمیدند

 دیگر کمی.  فرستاد بیرون را نفسش.  بخرد وقت کمی دروغ با میتوانست

 تا میشنیدند خودش زبانِ  از بود بهتر.  بگوید را تحقیق بتواند تا میخرید زمان

 . . .  شوند متوجه جایی از اینکه

***** 

 با را پارکینگ مسیرِ .  بود شده پیاده آسانسور از.  خورد زنگ موبایلش

 : کرد طی ماشین تا بلند قدمهایی

  ؟ خان جمشید بله -

 : نیدش را جمشید صدای.  نشست آیین و کرد باز برایش را در شهاب

  ؟ آیین کجایی -

  ؟ دارین کاری.  عمارت میرم دارم.  شده تموم شرکت کارم االن همین -

  ؟ کجاست پریا -

 !  برود میتوانست داشت دوست جا هر ؟ بود پریا وصیِ  وکیل آیین مگر

 .  بمونه روزی دو یه قراره.  خونشون بره که گرفت اجازه همایون دیروز -

 .  پیشش برو -

 : شنیده اشتباه کرد فکر آیین



 ! ؟ چی -

 .  پیشش برو میگم بهت -

 !  نمیرم که معلومه -

 .  نرفتی دختره مادرِ  و پدر ی خونه هم روز یه کردین عقد وقتی از -

 قول دیگه.  باشه گفتم منم کنم عقد رو دختره گفتین ؟ داره ربطی چه من به -

 !  باشم داشته رو اش خانواده هوای که ندادم

 .  خودمون ی خانواده خاطرِ  به.  زشته -

 . . .  خان جمشید -

 : پرید حرفش بینِ 

 .  میزنم نامت به رو شرکت نصفِ  منم برو -

  ؟ مهمه براتون دختره این انقدر چرا -

 .  داره اهمیت برام آبروم -

 .  نیست مهم برام چیزا این میچرخونم رو شرکت دارم االنم همین من -

 !  میفروشم و شرکت -

 است حاضر بیفتد لج سرِ  اگر خان جمشید که میدانست خوب.  شد کالفه آیین

 !  کند خراب را چیز همه

 !  بدید انجام دارید دوست کاری هر -

 .  کرد نگاهش خسرو.  کرد قطع را تماس

  ؟ شده چی -

 شده مشت دستِ  و دوخت کنار ی پنجره به را نگاهش دادن جواب بدونِ  آیین

 آیین ، آورد می فشار او به خان جمشید چه هر.  گذاشت لبهایش روی را اش

 !  میشد تر آماده هایش نقشه برای



 : داد دستور آیین

 !  زود.  خونه برو -

 را چشمهایش آیین.  گذاشت گاز پدالِ  روی را پایش و گرداند را فرمان شهاب

 با کردن معامله ی اندازه به فقط ، میکرد تحمل دیگر کمی.  بست ای لحظه

 ! روینش

 : آورد لب ی گوشه عصبی نیشخندی

 !  نمیمونی زنده بفهمم رو چی همه که زمانی!  بده ادامه نفهمیت همین به فعال -

 داد ادامه را حرفهایش.  ندید انگار ولی دید آیین.  زد حلقه پریا چشمِ  در اشک

: 

 به ساختگیت مظلومیتِ  این از حالم!  کنم بازی چجوری تو امثالِ  با بلدم نم -

 .  میخوره هم

 انگار اصال.  بیندازد گریه به را پریا بود مانده کم که بود نفرت پر آنقدر لحنش

 برای پریا ، نخوابد گشنه تا بود خریده غذا او برای پیش وقت چند که انگار نه

 را گل دسته وقتی.   باشد مهربان میتواند هم یینآ که بود کرده فکر ای لحظه

 . . .  حرفها این اما ببخشد را آیین بود کرده سعی بود گرفته مادرش سمتِ  به

 : برگشت پدرش

 .  کثریاست و کم نگرانِ  همش میاد براش که مهمون خانوم سیمین ، ببخشید -

 سمتِ  به لبی زیرِ  ببخشیدی با و انداخت پایین را اشکش از شده براق نگاهِ  پریا

 نگاهی.  است مادرش فرمایشاتِ  غرقِ  پریسا که کرد شکر را خدا.  دوید اتاق

 هم به حالش پریا مظلومیتِ  از بود گفته.  انداخت خودش صورتِ  به آینه در

 متنفر چیزها خیلی از هم پریا.  کشید اش پریده رنگ پوستِ  به دستی.  میخورد

 خودش آیین بود شده باعث نمیداد را جوابش کهاین.  آورد نمی زبان به اما بود

 صبوری هم باز و بود صبور پریا!  بگوید میخواهد چه هر که بداند محق را

 در را اش عادی زندگیِ  راحت خیالِ  با که میرسید روزی باالخره.  میکرد

 بیاید بیرون لعنتی عمارتِ  آن از بتواند که روزی.  شود آزاد و بگیرد پیش



 مادرش و پدر خاطرِ  به فقط.  کند ناراحت را اش خانواده ای ذره اینکه بدونِ 

 .  آنها خاطرِ  به فقط.  آورد می طاقت که بود

 ، کرد پاک صورت روی از را اشک های قطره و کشید صورتش به دستی

 سرش پشتِ  محکم ِکش با بود کرده رها شانه روی آزاد که را مواجش موهای

 اش پیشانی روی ی بخیه ردِ  تا ریخت شصورت روی را ای دسته فقط و بست

 سیمین.  بود حاضر شام.  رفت بیرون اتاق از و کشید عمیقی نفِس .  بپوشاند را

 پریسا را سفره.  بود کرده درست هم کتلت کمی پلو زرشک بر عالوه خانم

 سفره و دهد خرج به سلیقه کمی که خواست پریا از خانم سیمین.  کرد پهن

 میخواست دلش.  نداشت را کار هیچ ی حوصله پریا اام کند زیبا را شان

 و پدر احترامِ  همه این!  کند گم را گورش و بخورد را شامش آیین زودتر

 !  بود زیادی او برای مادرش

 ، ماند خیره شده پهن ی سفره به متعجب آیین.  زد صدا را همه خانم سیمین

 : آمد حرف به علی

 .  نداریم میز ما دیگه ببخشید -

 بود ناراحت انقدر هم شلوارش!  بود افتاده ای مخمصه بد در.  بود کالفه یینآ

.  بنشیند توانست تالش کلی با باالخره.  بنشیند زمین کفِ  راحتی به نتواند که

 امیدوار!  میزد پوزخند اتوکشیده ظاهرِ  این به و میکرد نگاهش دور از پریا

 !  شود پاره وسط از شلوارش بود

 ی سفره به نگاهی آیین.  ببرد شهاب برای تا داد پریسا به غذا میک خانم سیمین

 : گفت پریا به لبخند با خانم سیمین.  کرد غذایشان ی ساده

 . میکنه غریبی اینجا حتما.  بشین شوهرت پیِش  برو مادر -

 : گفت ناراحت و معذب دخترک.  شد کشیده پریا سمتِ  به نگاهش آیین

  . بشینم شما پیِش  میخوام -

.  شود بلند جا از فشنگ مثلِ  پریا شد باعث که رفت او به ای غره چشم مادرش

 . شدند خوردن مشغولِ  همگی پریسا آمدنِ  با



 خانم سیمین اما باشد نداشته آیین با برخوردی کوچکترین که میکرد تالش پریا

 غذا آیین برای که میکرد اشاره او به ابرو و چشم با نوعی به و نمیداد اجازه

 مابانه ارباب کند کاری خودش نداشت عادت که جایی از هم آیین!  کشدب

 : میداد دستور

 .  بکش برام مرغ یکم.  نمیخورم برنج -

 بشقاب.  گرفت را خودش جلوی اما کند بارش بیراهی و بد پریا بود مانده کم

 مزه را مرغش آیین.  کشید غذا هم خودش برای کمی و گذاشت آیین مقابلِ  را

 اشتها با.  بهتر هم حمیده از حتی.  بود نظیر بی خانم سیمین دستپختِ  ، کرد

 نشسته سفره دورِ  که جمعی این یا غذاست از نمیدانست.  شد خوردن مشغولِ 

 باعث صمیمی جمعِ  این امشب اما میخورد غذا تنها که بود وقت خیلی.  بودند

 بار این خواست اپری از که جایی تا.  بنشیند دلش به حسابی شام که بود شده

 .  بکشد برایش هم برنج کمی

 بیرونش خانه از و بکوبد زمین را آیین بشقابِ  بود مانده کم.  بود کالفه پریا

 بشقاب.  نزد حرفی اش ذاتی داریِ  مهمان و خانواده خاطرِ  به هم باز اما.  کند

 !  نکرد تشکر هم بار یک حتی.  گذاشت آیین مقابلِ  محترمانه را

 ، انداخت می خنده به را پریسا که بود نشسته آیین کنارِ  فاصله با جوری پریا

 سردیِ  متوجه مطمئنا نبود آیین به رسیدگی درگیرِ  مدت تمام خانم سیمین اگر

 .  میشد دامادش و دختر بینِ 

 های خنده و پریسا های شوخی و علی و سیمین حرفهای بینِ  در را شامشان

 آیین بود منتظر لحظه هر پریا.  ندکرد جمع را سفره و خوردند سرخوشش

 : گفت مادرش به متعجب.  آمد در صدا به خانه زنگِ  که کند رفتن عزمِ 

  ؟ بودین کسی منتظرِ  -

 :  کرد تعجب هم مادرش

 .  کن باز و در آقا علی.  واال نه -

 : گفت و کرد باز را در پدرش



 .  خواهرمه -

 : گفت خوشحالی با خانم سیمین

   . اومدن خوش -

 : داد ادامه پریا گوِش  کنارِ 

 کرد بارمون تیکه که بس از.  بیاد در حدقه از چشماش ببینه و آیین بیاد بذار -

 !  مدت این

 آیین.  رفت خانم زهره استقبالِ  به زودتر مادرش که بزند حرفی خواست پریا

 : گذاشت خانه به قدمی زهره.  بود دودل ماندن و رفتن بینِ 

 .  افتادم پا از.  ردینک باز دیر چقدر -

 : بوسید را زهره ی گونه سیمین

 .   شده کم طاقتتم شدی پیر.  خانوم زهره زدنت زنگ نشد هم ثانیه چند -

 : کشید هم در را صورتش زهره

 باالش ُمند ماشینِ  تو.  ترسیدم خونتون دمِ  مرده این از واال.  که ندارم سنی -

 .  میکرد نگاه هی بود نشسته

 : داد جواب غرور با سیمین

 !  زدن حرف به گرفتی منو در دمِ  تو بیا حاال.  دامادمه ی راننده -

 هم پریسا و پریا.  ماند باز دهنش و گرد چشمهایش راننده اسمِ  شنیدنِ  از زهره

 آیین دیدنِ  با زهره.  برود پذیرایی به کردند تعارف و بوسیدند را شان عمه

 علی.  کرد خیره خیره نگاهی را پایش تا سر متعجب و گذاشت جلو به قدمی

 : کرد آیین به ای اشاره

 .  آیین آقا دامادم میکنم معرفی خواهر -

 : آمد ابرویی و چشم زهره



 !  دیدین رویا کردیم فکر ما واال ؟ داری داماد واقعا پس ؟ اِ  -

 : داد ادامه آیین به رو بعد

 !  هستی واقعی شما که خوشحالم خیلی -

 : کشید هم رد ابرو سیمین

  ؟ خانوم زهره میزنی دامادم به چیه حرفا این -

 .  خوشحالیمه از واال -

 به  توجهش و کرد زهره به لبی زیر سالمی آیین.  نشست آیین مقابلِ  مبلی روی

 .  کرد اشغال را خواهرش کنارِ  مبلِ  هم علی. شد جلب زهره سمت

 .  ببینیمش شد عقده برامون که ندادی نشونمون رو دامادت انقدر واال -

 بود آیین کنارِ  خالی جای تنها بود ایستاده پا سر پریا.  بود خونسرد نگاهش آیین

 : کرد شکار را پریا اش عمه نگاهِ .  بنشیند آنجا نمیخواست دلش که

 .  ببینمت بذار شوهرت کنارِ  بشین ؟ وایسادی چرا عمه -

 زهره چشمهای مقابلِ  کاری هر میدانست خوب اما کند مخالفت میخواست دلش

 را آیین کنارِ  مبلِ  حرف بدونِ .  دارد دنبال به را قصه یک و هزار دهد انجام

 . کرد اشغال

 رفتارها این برایش انگار.  میکرد نگاه را زهره و بود انداخته پا روی پا آیین

.  میکرد عصبی را پریا همین نداشت رفتن برای هم اصراری.  بود بخش لذت

 میریزد بیرون باشد چه هر و ندارد بست و چفت اش عمه هاند میدانست خوب

 همینطور.  بزند آیین مقابلِ  اش زندگی از حرفی وقت یک نمیخواست دلش. 

 هایش طعنه هدفِ  این از بیشتر نداشت دوست!  بود بد پریا به آیین نگاه هم

 !  بگیرد قرار

 : گذاشت شوهرش خواهر مقابلِ  میوه ظرفی سیمین

 .  اومدی شب وقتِ  این خیره مخانو زهره -



 دیدم عصری.  دیگه داره هم خوبیارو این بودن دیوار به دیوار ی همسایه -

 .  کنم احوالپرسی یه بیام گفتم اومد پریا

 خانه راهیِ  و دیده کوچه در را آیین واقع در خانم زهره که میدانستند خوب همه

 از.  نداشت کوچه دنِ پایی جز به کاری شب تا صبح از.  است شده برادرش ی

 !  بود باخبر هم ها همسایه تمامِ  احوالِ  و حال

 .  میومدین شام از.  کردین خوب -

 و دست آدم نفر یه که میدونی.  بودن فرستاده برام ها بچه.  خونه داشتم شام -

 .  نمیره پز و پخت به دلش

 فقط یادن دار از.  بود رفته خدا رحمت به که میشد سالی چند اش عمه شوهر

. بودند کرده ازدواج دو هر که مهدی و ملیحه ، داشت پسر یک و دختر یک

 : گفت پریا

  ؟ بیارم چای عمه -

 .  میاره پریسا ؟ چرا تو -

 هم چند هر فامیل میدانستند خوب همه.  رفت زهره به چپی چپ نگاهِ  پریسا

 به نگاهی رهزه. بود خانواده مظلومِ  دخترکِ .  داشتند دوست را پریا اما بدجنس

 : انداخت پریا

 .  بده قرار راهت سرِ  خوب بختِ  یه خدا میکردم دعا فطرت پست اون از بعد -

 : گفت سریع خانم سیمین.  انداخت پایین سر و گزید لب پریا

 !  گذشته ها گذشته -

 : داد ادامه توجه بی خانم عمه

 سرِ  واقعی مردِ  یه خدا بودم کرده دعا.  نبود حسابی آدم خدا به شروین این -

 افتاده مادرش دستِ  زیرِ  اموالش و مال همه که لوس پسرِ  یه نه بده قرار راهت

 !  ببره حساب ازش همش و باشه



 از که اطالعاتی.  نمیگفت چیزی و میداد گوش زهره حرفهای به دقت با آیین

 زهره حرفهای بینِ  آقا علی و خانم سمین!  میخورد دردش به میداد شروین

 به نکند که بود این از ترسشان ی همه.  کردند عوض را بحث مسیرِ  و پریدند

 خانم عمه.  بود کرده تیز گوش مدت تمام آیین اینکه از غافل.  بخورد بر آیین

 : آمد حرف به دیگر بارِ 

 نبود یکی!  میموند لنگ نمیداد بهش جیبی تو پول روز یه پسر این مادرِ  اگه -

 جیبی تو پول تو از باید گندگی این به پسر حسابی زنِ  آخه بگه مادرش به

 .  مادره حسابِ  تو میرفت اش همه اما داشت بار و کار ؟ بگیره

 : گفت و کرد مشت دهان مقابلِ  را دستش

 جرات اما ها ناراضیه پسره میفهمیدم!  دوست مال انقدر آدمیزادم!  اِ  اِ  اِ  اِ  -

 !  بزنه حرف مادره ترِس  از نداشت

 : پرید اش عمه فهایحر بینِ  پریسا

 تنگ دلمون ؟ نمیزنه سر بهمون دیگه ملیح چرا ؟ خوبن ها بچه جون عمه -

 .  شده

 : کرد نازک چشمی پشتِ  زهره

  ؟ دارن اضافه وقتِ  مگه ؟ عمه بیاد کجا.  سفره تو دائم شوهرش -

 : گرفت را پریسا حرفِ  ی دنباله خانم سیمین

 .  باشن خوشبخت هستن جا هر -

 پریا ، شد عوض صحبت مسیرِ  کل به زهره های بچه سمتِ  به بحث نِ کشاند با

 بود شده راحت خیالش آیین عوض در.  بود اش عمه حرفهای نگران مدت تمام

 !  کند رفتار شروین با باید چطور بود فهمیده خوبی به. 

 از قبل.  کردند رفتن عزمِ  آیین هم بعدش و زهره که بود 12 ساعت باالخره

 : گفت لبخند با خانم سیمین آیین رفتنِ 

 .  پیشمون بیا بیشتر.  پسرم کردی خوشحالمون -



 هم هنوز البته.  نداشت بدی احساِس  دیگر آمدنش برخالفِ  داد تکان سر آیین

.  نداشت مشکلی اش خانواده با اما!  شود ظاهر مقابلش پریا نمیخواست دلش

 آیین.  بماند روزی دو پریا که خواست آیین از خداحافظی از قبل خانم سیمین

 پیدا را شروین زودتر باید ، داشت دیگری کارهای.  نمیکرد فرقی برایش

 اینکه برای پریا ی خانواده.  کرد خوشحال را خانم سیمین موافقتش.  میکرد

 با هم پریا و کردند خداحافظی سریع بدهند داماد و عروس تازه به فضایی

 دلش حتی ، بود پایین سرش.  کرد همراهی را آیین در دمِ  تا سازی ظاهر

 .  کند نگاه آیین چشمهای به نمیخواست

 !  میکنم کم حقوقت از رو نبودنت روز دو این -

 مشتی که داشت شدیدی میلِ  و بود عصبانی.  گرفت باال را سرش ناباور پریا

 !  بکوبد آیین صورتِ  به

 اومدنمم اینجا ضمن در!  بهت بدم حقوق منم بخوابی و بخوری اینجا نمیشه -

 !  میکنم حساب

 در سریع نزند اش خانواده به حرفی آیین اینکه ترس از.  بود مانده ساکت پریا

 : کرد بیرون به ای اشاره و کرد باز را

 !  اومدین خوش -

 و رفت باال پوزخند ی نشانه به لبش ی گوشه.  شد پریا خرابِ  حالِ  متوجه آیین

 مادرش که کوبید هم به سرش پشتِ  محکم انقدر را در پریا.  زد بیرون خانه از

 : گفت هراسان

  مادر؟ شد چی -

 !  شد ِول دستم از در -

 .  ترسیدم -

 امشب که شامی ی هزینه میگفت آیین به بود حقش.  رفت خانه داخلِ  پریا

 تمامِ .  میکرد صبوری هم باز.  نبود آیین مثلِ  او اما!  بدهد را بود خورده

 . میکوبید صورتش به جا یک را حرفهایش



***** 

 : آمد حرف به خسرو به رو بعد و گفت بفرمایید آیین.  خورد در به ای تقه

 .  نیست کننده راضی فصل این فروش -

 .  بیشتره پیش فصلِ  از -

 .  بودم کرده باز حساب حرفها این از بیشتر رو من -

 .  داریم وقت هنوز -

 : پرید حرفشان میانِ  منشی

 .  آوردن تشریف شعبانی اسمِ  به آقایی یه ، عرفانی قایآ ببخشید -

 که نیشخندی با سریع اما آیین.  دوخت آیین به پرسشگر را نگاهش خسرو

 : کوبید هم به را دستهایش بود نشسته لبش ی گوشه

 .  داخل بفرستش دیگه دقیقه 5.  سورپرایزی چه -

 : پرسید خسرو.  رفت منشی

  ؟ کیه شعبانی -

 : گرفت خسرو سمتِ  به و کرد جمع را بود مقابلش که هایی برگه

 !  دادم انجام من رو میکردی باید تو که کاری -

 ؟ کاری چه -

 .  رفتی در زیرش از نفهمیدم نکن فکر ، کنی پیدا برام رو شروین بود قرار -

 : فرستاد بیرون را نفسش و کشید سرش پشتِ  به دستی خسرو

 . . .  آیین ببین -

 : پرید حرفش بینِ 

 .  بگیره نشنیده و حرفم کسی نمیاد خوشم فقط.  نیست توضیح به نیازی -



 .  نیست درست.  دردسره بکنی میخوای که کاری این.  نیست اینجوری -

 .  بد چی و خوبه چی که بدم تشخیص میتونم خودم -

 نشده عوض هیچی ، بنداز نگاه زندگیت به دقت با یکم.  هستی عصبانی االن -

 .  بکنی رو کارا این نیست نیازی.  همونه دگیتزن. 

 : زد اش صندلی به تکیه خونسردی با آیین

  ؟ بدیه کارِ  برسونم هم به و عاشق تا دو اینکه ؟ چیکار -

 .  نمیگرفتن طالق وگرنه.  شده تموم تا دو این بینِ  چی همه که میدونی خودتم -

 قدیمشون مشکالتِ  خواممی.  کنم درست براشون رو شرایط میخوام فقط من -

  ؟ داره اشکال این.  کنن زندگی آرامش تو بتونن که کنم حل رو

 پا یک آیین مرغِ  هم باز میگفت چه هر.  فرستاد بیرون را نفسش کالفه خسرو

 آیین شاید تا بود داشته نگه دست شروین کردنِ  پیدا برای روزی چند.  داشت

 االن اما است شده منصرف کل هب بود کرده فکر.  شود پیاده شیطان خرِ  از

 کار این خاطرِ  به آیین میدانست خوب.  بود منتظر شروین اتاق درِ  پشتِ 

 .  میشود پشیمان روزی

 بلند قد ، شد وارد شروین بار این و خورد اتاقشان درِ  به ای ضربه دیگر بارِ 

 تیپ خوش.  بود ورزش سالها ی ثمره و نقص بی اندامش ، شانه چهار و بود

 چیز همه شرقیِ  مردِ  یک او از اش مشکی ابروی و چشم.  میرسید نظر به

 غافلگیرش شروین جذابیتِ  که میکرد اعتراف خودش به آیین.  بود ساخته تمام

 را او نمیتوانست.  نداشت دیگران های تعریف به شباهتی هیچ ، است کرده

 !  کند تصور لوس و وابسته پسری

 سمتِ  به را دستش.  بیاورد لب ی گوشه لبخندی کرد سعی و شد بلند جا از

 : کرد دراز شروین

 .  هستم عرفانی ، شعبانی آقای اومدین خوش -



.  فشردند را همدیگر دستِ  ، آمد آیین میزِ  سمتِ  به بلند قدمهایی با شروین

 : بست نقش شروین صورتِ  روی درخشان لبخندی

  . خوشبختم ، هستم شروین!  آقا نشناسه رو شما که کیه -

 با هم خسرو.  شد عمیق نیشخندش و کرد غرور احساِس  حرف این با آیین

 : کرد اشاره آیین.  کرد معرفی را خودش اکراه

 .  بشینید بفرمایید -

 بی اما خسرو.  نشست آیین ریاستِ  میزِ  مقابلِ  صندلی روی مطیعانه شروین

 احساِس  ، دوخت ازدحام پُر خیابانِ  به را نگاهش و رفت پنجره کنارِ  طاقت

 میدانست خان جمشید و پریا به مستقیم خیانتِ  را کار این ، میکرد وجدان عذاب

! 

 کرده خرج اندازه از بیش شروین برای اما بود نادر همیشه که لبخندی با آیین

 : آمد حرف به بود

 ؟ آبمیوه ، قهوه ، چای ؟ دارین میل چی -

 .  قهوه -

 دستانِ  در قهوه فنجانِ  بعد ای دقیقه.  داد سفارش خسرو به و داد تکان سر آیین

 تمامِ !  بود لوس ظاهر به پسرِ  این کردنِ  سنگین و سبک مشغولِ  آیین و شروین

 در!  بستند نمی نقش ذهنش در حرفها ، بود ریخته هم به اش ذهنی معادالتِ 

 : آمد حرف به شروین نهایت

 .  دارید کار من با فهمیدم وقتی کردم تعجب حقیقتش -

 : کرد قالب هم در میز روی را دستهایش آیین

  ؟ کنم صدات شروین میتونم -

 ها عرفانی از یکی مقابلِ  اینکه ذوقِ  از.  شد جا به جا مبل در کمی شروین

 : نمیشد محو صورتش روی از لبخند است نشسته



 .  باشید راحت حتما -

 : آورد لب روی آمیز شیطنت لبخندی آیین

 !  شروین کنم معامله یه باهات میخوام -

 واقع در ، کنین صحبت مادرم با باید کاریه ی معامله اگه اما افتخاره باعث -

 . . .  ایشون

 : پرید حرفش میانِ  آیین

 !  میای بر پسش از تو فقط!  شخصیه کامال ی مسئله یه ، نیست کاری -

 تر سخت برایش لحظه هر حرفها این تحملِ  ، کشید صورتش به دستی خسرو

 ! نگوید چیزی دیگر و کند تمامش جا همین آیین اشک ، میشد

 : گذاشت میز روی را فنجانش شروین

 .  میدم انجام بیاد بر دستم از کاری هر.  بفرمایید -

 : گذاشت میز روی را دستهایش آیین

  میشناسی؟ صارمی پریا اسمِ  به کسی -

.  بزند اپری از حرفی عرفانی آیین نداشت انتظار.  خورد جا وضوح به شروین

 : پرسید تعجب با.  بود شده گرد چشمهایش تقریبا

 !؟ سابقم همسرِ  -

 : آمد حرف به و فرستاد بیرون را نفسش ، داد تکان سر آیین

 !  من فعلیِ  همسرِ  و -

 .  بود شده گرد تعجب از شروین چشمهای

  ؟ کرده ازدواج پریا مگه. . .  مگه -

 . خوردی جا حسابی که میبینم -



 نمیدانست و بود نشسته پریا شوهرِ  مقابلِ .  کرد جمع را خودش میک شروین

 .  میکشد را انتظارش چیزی چه

 من. . .  شده تموم بینمون چی همه که میشه ماهی چند یعنی ، نیمدونستم من -

 .  ندارم و نداشتم باهاش هم تماسی دیگه حتی

 : پراند جا از را وا تقریبا اش بعدی سوالِ .  است ترسیده شروین که فهمید آیین

 ؟ داری احساس پریا به هنوزم تو -

 سوالِ  اصال زن یک شوهرِ  طرفِ  از سوال این مطمئنا.  بود ترسیده شروین

 عرفانی آیین به هم آن ؟ بدهد سوال این به میتوانست جوابی چه!  نبود جالبی

 پیدایش کس هیچ که بفرستد جایی به را شروین میتوانست میکرد اراده اگر که

 !  نکند هم

 . . .  من ؟ میپرسین اینو چرا. . .  نه که معلومه یعنی. . .  نه. . .  نه -

 : شود دستپاچه این از بیشتر شروین که نگذاشت آیین

 پیش مشکلی.  بزنی حرف راحت میتونی.  باشی چیزی نگران نیست الزم -

 .  نمیاد

 رو همدیگه جفتمون یعنی. . .  یعنی.  شده تموم چی همه پریا و من بینِ  -

 . . .  نخواستیم

 : کرد بیان دیگری طورِ  را حرفش بار این آیین

 کنم کمکت میخوام من.  نیست باید که اونجوری پریا و من ازدواجِ . . .  ببین -

 . 

 : داد ادامه و کرد نگاه شروین مبهوتِ  و مات چشمهای به و کرد مکثر کمی

 .  داری احساسی بهش هنوزم اگه البته -

 : داد ادامه آیین.  بود خورده جا شروین



 واقع آدمِ  من.  داره بهت هایی حس یه هنوزم پریا میکنم احساس واقع در -

 .  بکشه عذاب وسط این کسی نمیخواد دلم ، هستم بینی

 برده ماتش شروین.  نیفتد آیین به نگاهش میکرد سعی ، بود قرار بی خسرو

 نبود مطمئن آنقدر هم هنوز ، نمیداد نشان خودش از العملی عکس هیچ ، بود

 !  باشد نداشته کارش آیین که

 تردید و ترس هم هنوز.  بود مانده خیره او چشمهای به مدت تمام نگاهش آیین

 : داد جواب وار زمزمه.  بخواند نگاهش از میتوانست را

 . . .  نمیکنم فکر پریا به دیگه من -

 ، کند راضی را او که بود دهکر عزم.  کرد حلقه سینه روی را دستهایش

 .میبرد زمان کمی فقط میکرد هم راضی

 .  نمیگه و این صدات ولی -

 : آمد حرف به دیگر بارِ .  بود شده طوالنی بینشان سکوتِ 

 که بکنی رو کاری.  کنی جور و جمع رو زندگیت که کنم کمکت میتونم من -

 ؟ چیه نظرت.  میخوای

 ؟ بکنین من رایب و کار این باید شما چرا آخه -

 رو رفتتون دست از زندگی که بکنم جفتتون به لطفی یه میخوام کن فکر -

 .  بدین نجات دوباره

 مادرم. . .  بگم چجوری. . .  یعنی. . .  بسازم پریا بدونِ  رو زندگیم باید من -

 . . .  باشه درست حرفش میکنم فکر خواسته اینطور

 : نداد بروز چیزی اما بود شده بد ارادگی بی همه این از حالش آیین

  ؟ میخوای چی خودت -

 سراغِ  رفتم دوباره بفهمه مادرم اگه.  باشه درست زندگیم میخوام فقط من -

 . . .  پریا



 : زد لبخند آیین

.  باشین داشته و خودتون زندگی میتونین پریا و تو ؟ بفهمه میخواد کجا از -

  ؟ چطوره.  میکنم کمکت منم

 داده او به آیین که کمکی ی وعده خاطرِ  به بیشتر.  بود دهش وسوسه شروین

 که چند هر.  نمیکرد تفاوتی دیگر دختری یا پریا شروین برای وگرنه.  بود

 کمی بار این.  داشت دوستش که بود روزهایی و بود معصوم و خوب پریا

 : گفت احساساتش از و شد شجاع

.  شدم عاشقش دیدمش دانشگاه تو که اول روز همون.  خوبیه دخترِ  پریا خب -

 میخواست دلم.  نرفت پیش خوب اونقدر چی همه بودیم نامزد که مدت این اما

 با اگه طرفی از.  باشه داشته بهتری عروِس  میخواست دلش مادرم اما بمونه

 .  میگرفت ازم رو چی همه مادرم میموندم پریا

 ؟ بود کشیده اش عالقه موردِ  دخترِ  از دست تر آل ایده زندگیِ  و پول خاطرِ  به

 ! بود آور تهوع

 دوباره شانِس  یه خودتون به که شرطی به.  کنم جبران برات حاضرم من -

 .  بدی

  ؟ کردنی جبران جور چه -

 : بپرسد ُرک داد ترجیح آیین

  ؟ بسازی رو زندگیت که میخوای چقدر -

 : بود ناباور هم هنوز شروین

 .  بکنین و کار این خواینمی چرا که نمیفهمم واقعا من ولی -

 .  بکنم براش خوب کارِ  یه میخواد دلم.  بکشه عذاب پریا نمیخواد دلم -

 وعده فقط شروین سرِ  در اما میکرد برمال را دروغش نگاهش ی خبیثانه برقِ 

 کارهایش گزارش مادرش به بس از میرسید نظر به خسته.  میچرخید آیین های

 اما داشت سال 29.  نبود چیز هیچ صاحبِ  خرآ در و بود کنده جان و داده را



 مادرش تسلط از ، بسازد خودش برای آلی ایده زندگی بود نتوانسته هنوز

 !  میشد جدا او از را راهش باید باالخره.  میکرد کالفگی احساِس 

 : زد هم به را افکارش آیین

 هر . آرامش و استقالل کمالِ  در دردسر بی زندگیِ  یه.  کن فکر خودت به -

 .  باشی داشته میتونی بخوای خودت که چیزی

 : داد ادامه آیین.  بود مردد هنوز شروین

 جور هر میتونی.  بگیره خودش ی سلطه زیرِ  تورو نمیتونه کسی اینجوری -

 .  کنی زندگی بخوای

 ناز پسر این باید چطور میدانست خوب ، بود افتاده آیین دستِ  به خوابش رگِ 

 ! کند رام را پرورده

 و شروین به آیین از نگرانی با خسرو نگاهِ .  کشید موهایش به دستی شروین

.  نمیرسید مشامش به توافقات این از خوبی بوی.  بود آمد و رفت در برعکس

 بدی احساِس  میکردند فروش و خرید نوعی به را پریا انگار اینکه فکرِ  از

 .  کند منصرفش نمیتوانست.  حرفش و بود آیین اما داشت

 از ، نمیکرد درک را آیین کارهای این همه از اول.  بود مانده دودل شروین

 در.  بزند خط اش زندگی از همیشه برای را مادرش آمد نمی بدش دیگر طرفِ 

 .  باشد داشته خوبی زندگیِ  پریا با میتواند میکرد احساس هم هنوز ضمن

 میفهمید شروین ی چهره حالتِ  از.  شکست را بینشان سکوتِ  دیگر بارِ  آیین

 . است شده تر نرم که

 نصفِ  و میدم بهت هفته این رو نصفش.  مینویسم چک من بگی تو چقدر هر -

 .  رسیدی نتیجه به پریا با وقتی رو دیگه

. . .   داشتند هم با خوبی روزهای ؟ باشد پریا با دوباره که داشت اشکالی چه

 میتواند بود مطمئن.  بیاید کنار شروین اخالقِ  هر با که بود خوب آنقدر پریا

 .  بیاورد دستش به دیگر بارِ 



 .  قبوله -

 ناسالمتی.  کند قبول نداشت انتظار.  ماند خیره شروین صورتِ  به مات خسرو

 : شد خوشحال آیین.  داشتند خوبی مالی وضعِ  اش خانواده

 سمج یکم کافیه فقط.  کنی درست رو رابطتون میتونی دوباره مطمئنم.  خوبه -

 ! میاد خوششون سماجت از دخترا.  باشی

 : شد مانع آیین اما بزند حرفی خواست خسرو.  داد تکان سر شروین

 . بنویسه برات رو چک میگم خسرو به -

 خاطرِ  به بود حاضر!  میگذرد چه مرد این سرِ  در نمیفهمید هم هنوز شروین

 کمی چیز همه اینجا ؟ برسد سابقش عشقِ  به که کند ولخرجی انقدر پریا

 به میتوانست که بود پولی مهم.  نمیکرد فرقی شروین برای اما.   بود مشکوک

 ! بدهد پس جواب مادرش به آنکه بدونِ .  بزند جیب

 : آمد حرف به دیگر بارِ  آیین

 . باشم خبر با چی همه از میخواد دلم.  باش ارتباط در خسرو یا من با فقط -

 .  حتما -

 ترک را اتاق کوتاه خداحافظی با.  داد دست آیین اب و شد بلند جا از شروین

 نمیدانست.  نبود خوب خیلی احساسش اما بود شده راحت خیالش آیین.  کرد

 شود پیدا شروین ی کله و سر اگر میکرد فکر.  نیست شاد باید که آنقدر چرا

 .  نداشت خوبی احساِس  اصال اما میکنم پیدا بهتری احساِس 

 :  برداشت سمتش به قدمی عصبانیت با خسرو

 ؟ نمیشی پشیمون مطمئنی ؟ گرفتی رو تصمیمت -

 ؟ بشم پشیمون باید چرا -

 .  نیست اعتمادی مورد آدمِ  پسره این -

 .  دیدیش تازه تو ؟ میدونی کجا از -



 .  نمیشناسیمش اصال ما.  میگم همین برای -

 خسته.  کنه کم سرم از رو دختره این َشرِ  میتونه که اینه مهم.  خسرو کن بس -

 .  زندگی این از شدم

 : بود پُر توپش خسرو

 فرض ؟ میزنه غر بهت ؟ بسته رو پات و دست ؟ داره چیکارت دختر این -

  ؟ چیه مشکلت.  خونته اعضای از یکی کن

 تو این وقتی تا.  زده خان جمشید پیِش  منو آبِ  زیر دختر این.  نمیفهمی تو -

 خاطرِ  به منو خان جمشید.  زنمه واقعا که نمک رفتار جوری باید من زندگیمه

   ؟ میفهمی اینو. کرد تهدید دختر این

  ؟ میفته اتفاقی چه بفهمه خان جمشید اگه کردی فکر -

 !  ببندی رو دهنت بتونی تو اگه.  بفهمه نیست قرار -

 : آمد حرف به دیگر بارِ  آیین.  بودند کالفه و عصبی دو هر

 از رو هیچی نمیخوام.  باشه پسره این و پریا به نحواسشو بذار و نفر چند -

 !  بدم دست

 هوای کمی دلش!  بود دیده چه هر بود بس ، رفت بیرون اتاق از کالفه خسرو

 به فقط آیین اما میکرد فکر اش نتیجه و کثیف بازیِ  این به او.  میخواست آزاد

 . . . بود پریا دستِ  از رهایی فکرِ 

***** 

 : آمد حرف به خسرو به رو بعد و گفت بفرمایید آیین.  خورد در به ای تقه

 .  نیست کننده راضی فصل این فروش -

 .  بیشتره پیش فصلِ  از -

 .  بودم کرده باز حساب حرفها این از بیشتر رو من -

 .  داریم وقت هنوز -



 : پرید حرفشان میانِ  منشی

 .  آوردن تشریف شعبانی اسمِ  به آقایی یه ، عرفانی آقای ببخشید -

 که نیشخندی با سریع اما آیین.  دوخت آیین به پرسشگر را نگاهش خسرو

 : کوبید هم به را دستهایش بود نشسته لبش ی گوشه

 .  داخل بفرستش دیگه دقیقه 5.  سورپرایزی چه -

 : پرسید خسرو.  رفت منشی

  ؟ کیه شعبانی -

 : فتگر خسرو سمتِ  به و کرد جمع را بود مقابلش که هایی برگه

 !  دادم انجام من رو میکردی باید تو که کاری -

 ؟ کاری چه -

 .  رفتی در زیرش از نفهمیدم نکن فکر ، کنی پیدا برام رو شروین بود قرار -

 : فرستاد بیرون را نفسش و کشید سرش پشتِ  به دستی خسرو

 . . .  آیین ببین -

 : پرید حرفش بینِ 

 .  بگیره نشنیده و حرفم کسی یادنم خوشم فقط.  نیست توضیح به نیازی -

 .  نیست درست.  دردسره بکنی میخوای که کاری این.  نیست اینجوری -

 .  بد چی و خوبه چی که بدم تشخیص میتونم خودم -

 نشده عوض هیچی ، بنداز نگاه زندگیت به دقت با یکم.  هستی عصبانی االن -

 .  بکنی رو کارا این نیست نیازی.  همونه زندگیت. 

 : زد اش صندلی به تکیه خونسردی با آیین

  ؟ بدیه کارِ  برسونم هم به و عاشق تا دو اینکه ؟ چیکار -



 .  نمیگرفتن طالق وگرنه.  شده تموم تا دو این بینِ  چی همه که میدونی خودتم -

 قدیمشون مشکالتِ  میخوام.  کنم درست براشون رو شرایط میخوام فقط من -

  ؟ داره اشکال این.  کنن زندگی آرامش تو بتونن که کنم حل رو

 پا یک آیین مرغِ  هم باز میگفت چه هر.  فرستاد بیرون را نفسش کالفه خسرو

 آیین شاید تا بود داشته نگه دست شروین کردنِ  پیدا برای روزی چند.  داشت

 االن اما است شده منصرف کل به بود کرده فکر.  شود پیاده شیطان خرِ  از

 کار این خاطرِ  به آیین میدانست خوب.  بود منتظر روینش اتاق درِ  پشتِ 

 .  میشود پشیمان روزی

 بلند قد ، شد وارد شروین بار این و خورد اتاقشان درِ  به ای ضربه دیگر بارِ 

 تیپ خوش.  بود ورزش سالها ی ثمره و نقص بی اندامش ، شانه چهار و بود

 چیز همه شرقیِ  ردِ م یک او از اش مشکی ابروی و چشم.  میرسید نظر به

 غافلگیرش شروین جذابیتِ  که میکرد اعتراف خودش به آیین.  بود ساخته تمام

 را او نمیتوانست.  نداشت دیگران های تعریف به شباهتی هیچ ، است کرده

 !  کند تصور لوس و وابسته پسری

 سمتِ  به را دستش.  بیاورد لب ی گوشه لبخندی کرد سعی و شد بلند جا از

 : کرد رازد شروین

 .  هستم عرفانی ، شعبانی آقای اومدین خوش -

.  فشردند را همدیگر دستِ  ، آمد آیین میزِ  سمتِ  به بلند قدمهایی با شروین

 : بست نقش شروین صورتِ  روی درخشان لبخندی

 .  خوشبختم ، هستم شروین!  آقا نشناسه رو شما که کیه -

 با هم خسرو.  شد عمیق نیشخندش و کرد غرور احساِس  حرف این با آیین

 : کرد اشاره آیین.  کرد معرفی را خودش اکراه

 .  بشینید بفرمایید -

 بی اما خسرو.  نشست آیین ریاستِ  میزِ  مقابلِ  صندلی روی مطیعانه شروین

 احساِس  ، دوخت ازدحام پُر خیابانِ  به را نگاهش و رفت پنجره کنارِ  طاقت



 میدانست خان جمشید و پریا به مستقیم خیانتِ  را کار این ، میکرد وجدان عذاب

! 

 کرده خرج اندازه از بیش شروین برای اما بود نادر همیشه که لبخندی با آیین

 : آمد حرف به بود

 ؟ آبمیوه ، قهوه ، چای ؟ دارین میل چی -

 .  قهوه -

 دستانِ  در قهوه فنجانِ  بعد ای دقیقه.  داد سفارش خسرو به و داد تکان سر آیین

 تمامِ !  بود لوس ظاهر به پسرِ  این کردنِ  سنگین و سبک مشغولِ  آیین و شروین

 در!  بستند نمی نقش ذهنش در حرفها ، بود ریخته هم به اش ذهنی معادالتِ 

 : آمد حرف به شروین نهایت

 .  دارید کار من با فهمیدم وقتی کردم تعجب حقیقتش -

 : کرد قالب هم در میز روی را دستهایش آیین

  ؟ کنم صدات شروین ممیتون -

 ها عرفانی از یکی مقابلِ  اینکه ذوقِ  از.  شد جا به جا مبل در کمی شروین

 : نمیشد محو صورتش روی از لبخند است نشسته

 .  باشید راحت حتما -

 : آورد لب روی آمیز شیطنت لبخندی آیین

 !  شروین کنم معامله یه باهات میخوام -

 واقع در ، کنین صحبت مادرم با باید کاریه ی معامله اگه اما افتخاره باعث -

 . . .  ایشون

 : پرید حرفش میانِ  آیین

 !  میای بر پسش از تو فقط!  شخصیه کامال ی مسئله یه ، نیست کاری -



 تر سخت برایش لحظه هر حرفها این تحملِ  ، کشید صورتش به دستی خسرو

 ! نگوید چیزی دیگر و کند تمامش جا همین آیین کاش ، میشد

 : گذاشت میز روی را فنجانش شروین

 .  میدم انجام بیاد بر دستم از کاری هر.  بفرمایید -

 : گذاشت میز روی را دستهایش آیین

  میشناسی؟ صارمی پریا اسمِ  به کسی -

.  بزند پریا از حرفی عرفانی آیین نداشت انتظار.  خورد جا وضوح به شروین

 : پرسید جبتع با.  بود شده گرد چشمهایش تقریبا

 !؟ سابقم همسرِ  -

 : آمد حرف به و فرستاد بیرون را نفسش ، داد تکان سر آیین

 !  من فعلیِ  همسرِ  و -

 .  بود شده گرد تعجب از شروین چشمهای

  ؟ کرده ازدواج پریا مگه. . .  مگه -

 . خوردی جا حسابی که میبینم -

 نمیدانست و بود هنشست پریا شوهرِ  مقابلِ .  کرد جمع را خودش کمی شروین

 .  میکشد را انتظارش چیزی چه

 من. . .  شده تموم بینمون چی همه که میشه ماهی چند یعنی ، نیمدونستم من -

 .  ندارم و نداشتم باهاش هم تماسی دیگه حتی

 : پراند جا از را او تقریبا اش بعدی سوالِ .  است ترسیده شروین که فهمید آیین

 ؟ داری احساس پریا به هنوزم تو -

 سوالِ  اصال زن یک شوهرِ  طرفِ  از سوال این مطمئنا.  بود ترسیده شروین

 عرفانی آیین به هم آن ؟ بدهد سوال این به میتوانست جوابی چه!  نبود جالبی



 پیدایش کس هیچ که بفرستد جایی به را شروین میتوانست میکرد اراده اگر که

 !  نکند هم

 . . .  من ؟ میپرسین اینو چرا. . .  نه که معلومه یعنی. . .  نه. . .  نه -

 : شود دستپاچه این از بیشتر شروین که نگذاشت آیین

 پیش مشکلی.  بزنی حرف راحت میتونی.  باشی چیزی نگران نیست الزم -

 .  نمیاد

 رو همدیگه جفتمون یعنی. . .  یعنی.  شده تموم چی همه پریا و من بینِ  -

 . . .  نخواستیم

 : کرد بیان دیگری طورِ  را حرفش ارب این آیین

 کنم کمکت میخوام من.  نیست باید که اونجوری پریا و من ازدواجِ . . .  ببین -

 . 

 : داد ادامه و کرد نگاه شروین مبهوتِ  و مات چشمهای به و کرد مکثر کمی

 .  داری احساسی بهش هنوزم اگه البته -

 : داد ادامه آیین.  بود خورده جا شروین

 واقع آدمِ  من.  داره بهت هایی حس یه هنوزم پریا میکنم احساس واقع در -

 .  بکشه عذاب وسط این کسی نمیخواد دلم ، هستم بینی

 برده ماتش شروین.  نیفتد آیین به نگاهش میکرد سعی ، بود قرار بی خسرو

 نبود مطمئن آنقدر هم هنوز ، نمیداد نشان خودش از العملی عکس هیچ ، بود

 !  باشد نداشته ارشک آیین که

 تردید و ترس هم هنوز.  بود مانده خیره او چشمهای به مدت تمام نگاهش آیین

 : داد جواب وار زمزمه.  بخواند نگاهش از میتوانست را

 . . .  نمیکنم فکر پریا به دیگه من -



 ، کند راضی را او که بود کرده عزم.  کرد حلقه سینه روی را دستهایش

 .میبرد زمان کمی طفق میکرد هم راضی

 .  نمیگه و این صدات ولی -

 : آمد حرف به دیگر بارِ .  بود شده طوالنی بینشان سکوتِ 

 که بکنی رو کاری.  کنی جور و جمع رو زندگیت که کنم کمکت میتونم من -

 ؟ چیه نظرت.  میخوای

 ؟ بکنین من برای و کار این باید شما چرا آخه -

 رو رفتتون دست از زندگی که بکنم فتتونج به لطفی یه میخوام کن فکر -

 .  بدین نجات دوباره

 مادرم. . .  بگم چجوری. . .  یعنی. . .  بسازم پریا بدونِ  رو زندگیم باید من -

 . . .  باشه درست حرفش میکنم فکر خواسته اینطور

 : نداد بروز چیزی اما بود شده بد ارادگی بی همه این از حالش آیین

  ؟ ایمیخو چی خودت -

 سراغِ  رفتم دوباره بفهمه مادرم اگه.  باشه درست زندگیم میخوام فقط من -

 . . .  پریا

 : زد لبخند آیین

.  باشین داشته و خودتون زندگی میتونین پریا و تو ؟ بفهمه میخواد کجا از -

  ؟ چطوره.  میکنم کمکت منم

 داده او به آیین که کمکی ی وعده خاطرِ  به بیشتر.  بود شده وسوسه شروین

 که چند هر.  نمیکرد تفاوتی دیگر دختری یا پریا شروین برای وگرنه.  بود

 کمی بار این.  داشت دوستش که بود روزهایی و بود معصوم و خوب پریا

 : گفت احساساتش از و شد شجاع



.  شدم عاشقش دیدمش دانشگاه تو که اول روز همون.  خوبیه دخترِ  پریا خب -

 میخواست دلم.  نرفت پیش خوب اونقدر چی همه بودیم امزدن که مدت این اما

 با اگه طرفی از.  باشه داشته بهتری عروِس  میخواست دلش مادرم اما بمونه

 .  میگرفت ازم رو چی همه مادرم میموندم پریا

 ؟ بود کشیده اش عالقه موردِ  دخترِ  از دست تر آل ایده زندگیِ  و پول خاطرِ  به

 ! بود آور تهوع

 دوباره شانِس  یه خودتون به که شرطی به.  کنم جبران برات حاضرم من -

 .  بدی

  ؟ کردنی جبران جور چه -

 : بپرسد ُرک داد ترجیح آیین

  ؟ بسازی رو زندگیت که میخوای چقدر -

 : بود ناباور هم هنوز شروین

 .  بکنین و کار این میخواین چرا که نمیفهمم واقعا من ولی -

 .  بکنم براش خوب کارِ  یه میخواد دلم.  بکشه عذاب پریا نمیخواد دلم -

 وعده فقط شروین سرِ  در اما میکرد برمال را دروغش نگاهش ی خبیثانه برقِ 

 کارهایش گزارش مادرش به بس از میرسید نظر به خسته.  میچرخید آیین های

 اما داشت سال 29.  نبود چیز هیچ صاحبِ  آخر در و بود کنده جان و داده را

 مادرش تسلط از ، بسازد خودش برای آلی ایده زندگی بود نتوانسته زهنو

 !  میشد جدا او از را راهش باید باالخره.  میکرد کالفگی احساِس 

 : زد هم به را افکارش آیین

 هر.  آرامش و استقالل کمالِ  در دردسر بی زندگیِ  یه.  کن فکر خودت به -

 .  باشی داشته میتونی بخوای خودت که چیزی

 : داد ادامه آیین.  بود مردد هنوز شروین



 جور هر میتونی.  بگیره خودش ی سلطه زیرِ  تورو نمیتونه کسی اینجوری -

 .  کنی زندگی بخوای

 ناز پسر این باید چطور میدانست خوب ، بود افتاده آیین دستِ  به خوابش رگِ 

 ! کند رام را پرورده

 و شروین به آیین از نگرانی با خسرو نگاهِ .  کشید موهایش به دستی شروین

.  نمیرسید مشامش به توافقات این از خوبی بوی.  بود آمد و رفت در برعکس

 بدی احساِس  میکردند فروش و خرید نوعی به را پریا انگار اینکه فکرِ  از

 .  کند منصرفش نمیتوانست.  حرفش و بود آیین اما داشت

 از ، نمیکرد درک را آیین یکارها این همه از اول.  بود مانده دودل شروین

 در.  بزند خط اش زندگی از همیشه برای را مادرش آمد نمی بدش دیگر طرفِ 

 .  باشد داشته خوبی زندگیِ  پریا با میتواند میکرد احساس هم هنوز ضمن

 میفهمید شروین ی چهره حالتِ  از.  شکست را بینشان سکوتِ  دیگر بارِ  آیین

 . است شده تر نرم که

 نصفِ  و میدم بهت هفته این رو نصفش.  مینویسم چک من بگی تو چقدر هر -

 .  رسیدی نتیجه به پریا با وقتی رو دیگه

. . .   داشتند هم با خوبی روزهای ؟ باشد پریا با دوباره که داشت اشکالی چه

 میتواند بود مطمئن.  بیاید کنار شروین اخالقِ  هر با که بود خوب آنقدر پریا

 .  بیاورد شدست به دیگر بارِ 

 .  قبوله -

 ناسالمتی.  کند قبول نداشت انتظار.  ماند خیره شروین صورتِ  به مات خسرو

 : شد خوشحال آیین.  داشتند خوبی مالی وضعِ  اش خانواده

 سمج یکم کافیه فقط.  کنی درست رو رابطتون میتونی دوباره مطمئنم.  خوبه -

 ! میاد خوششون سماجت از دخترا.  باشی

 : شد مانع آیین اما بزند حرفی خواست خسرو.  داد تکان سر شروین



 . بنویسه برات رو چک میگم خسرو به -

 خاطرِ  به بود حاضر!  میگذرد چه مرد این سرِ  در نمیفهمید هم هنوز شروین

 کمی چیز همه اینجا ؟ برسد سابقش عشقِ  به که کند ولخرجی انقدر پریا

 به میتوانست که بود پولی مهم.  یکردنم فرقی شروین برای اما.   بود مشکوک

 ! بدهد پس جواب مادرش به آنکه بدونِ .  بزند جیب

 : آمد حرف به دیگر بارِ  آیین

 . باشم خبر با چی همه از میخواد دلم.  باش ارتباط در خسرو یا من با فقط -

 .  حتما -

 ترک را اتاق کوتاه خداحافظی با.  داد دست آیین با و شد بلند جا از شروین

 نمیدانست.  نبود خوب خیلی احساسش اما بود شده راحت خیالش آیین.  کرد

 شود پیدا شروین ی کله و سر اگر میکرد فکر.  نیست شاد باید که آنقدر چرا

 .  نداشت خوبی احساِس  اصال اما میکنم پیدا بهتری احساِس 

 :  برداشت سمتش به قدمی عصبانیت با خسرو

 ؟ نمیشی پشیمون نیمطمئ ؟ گرفتی رو تصمیمت -

 ؟ بشم پشیمون باید چرا -

 .  نیست اعتمادی مورد آدمِ  پسره این -

 .  دیدیش تازه تو ؟ میدونی کجا از -

 .  نمیشناسیمش اصال ما.  میگم همین برای -

 خسته.  کنه کم سرم از رو دختره این َشرِ  میتونه که اینه مهم.  خسرو کن بس -

 .  زندگی این از شدم

 : بود پُر شتوپ خسرو

 فرض ؟ میزنه غر بهت ؟ بسته رو پات و دست ؟ داره چیکارت دختر این -

  ؟ چیه مشکلت.  خونته اعضای از یکی کن



 تو این وقتی تا.  زده خان جمشید پیِش  منو آبِ  زیر دختر این.  نمیفهمی تو -

 خاطرِ  به منو خان جمشید.  زنمه واقعا که کنم رفتار جوری باید من زندگیمه

   ؟ میفهمی اینو. کرد تهدید دختر ینا

  ؟ میفته اتفاقی چه بفهمه خان جمشید اگه کردی فکر -

 !  ببندی رو دهنت بتونی تو اگه.  بفهمه نیست قرار -

 : آمد حرف به دیگر بارِ  آیین.  بودند کالفه و عصبی دو هر

 از رو هیچی نمیخوام.  باشه پسره این و پریا به حواسشون بذار و نفر چند -

 !  بدم دست

 هوای کمی دلش!  بود دیده چه هر بود بس ، رفت بیرون اتاق از کالفه خسرو

 به فقط آیین اما میکرد فکر اش نتیجه و کثیف بازیِ  این به او.  میخواست آزاد

 . . . بود پریا دستِ  از رهایی فکرِ 

***** 

 میداد نجا هوا این.  بود بهار نظیرِ  بی هوای و صاف آسمانِ  سمتِ  به سرش

 با را نفسش فکر این با! ؟ شدن عاشق حِس  و کجا او اما. . .  شدن عاشق برای

 روی بتواند داشت َشک اش زندگی وضعیتِ  این با.  فرستاد بیرون افسوس

 و شیدا کنارِ .  بود برگشته شان خانه از که میشد روزی دو.  ببیند را عشق

 ها ثانیه اما بیایند ِکش ها لحظه میخواست دلش ، داشت دوست را ماندن پریسا

 آن از که ای خانه.  بود برگشته عمارت به دوباره او و بودند گذشته سرعت به

 .  بود ترسناک شبهایش و عذاب از پر روزهایش.  میترسید نهایت بی

 !  پریا -

 : شد هوشیار نگاهش.  بود شیرین صدای

  ؟ بله -

 .  میخوری سرما.  نشستی چمن رو که باز -

 : دوخت آسمان به را نگاهش دوباره پریا



 .  میکنه خوب رو حالم و حس خیلی.  خوبه هوا چقدر ببین شیرین -

 با را کسی تنفرِ  شب تا صبح میشد مگر.  میخورد غبطه پریا حالِ  به شیرین

 بی اما باشی ای خانه خانمِ  میشد مگر ؟ باشد خوب حالت انقدر و بکشانی خود

 این به چه را تلخی همه این اصال ؟ بگیری حقوق و کنی خدمت حرفی هیچ

 : آورد لب روی نیمه و نصفه لبخندی ؟ سرخوش حالِ 

 فکر امشب منم ، میمونه وقت دیر تا احتماال.  اینجا میاد خان جمشید امشب -

 .  میمونم پیشت خونه نرم دیگه کردم

 : شد بلند جا از خوشحال پریا

 ؟ میگی جدی -

  . همیم کنارِ  امشب.  آره -

 .  بمونی تو بیاد خان جمشید همیشه کاش -

 : خندید شیرین

  ؟ میده کی و ام خانواده جوابِ  اونوقت -

 : کشید هم در ابرو دیدنشان محِض  به حمیده.  برگشتند خانه به خندان دو هر

 .  هست کار کلی بجنبونین دست ؟ تا دو شدین بود کم هوا به سر یه -

 از قبل وگرنه بود بهانه دنبالِ  حمیده.  رفت کاری سراغ به و زد لبخند پریا

 حرفِ  روی میشد مگر اما.  بودند داده سامان و سر را کارها تمامِ  ناهارشان

 به.  بودند کرده آماده دسر مدل دو و اصلی غذای مدل سه ؟ آورد حرف حمیده

 .  است آیین های عالقه موردِ  از یکی بود فهمیده که سوپ ی اضافه

 همیشه مثلِ  پریا.  آمدند خانه به خسرو و آیین که بود هگذشت 7 از ساعت

 باال ی طبقه راهیِ  آیین دنبالِ  به همایون.  کرد مخفی آشپزخانه داخلِ  را خودش

 : کرد زمزمه پریا گوِش  کنارِ  شیرین و شد

 !  بود هم تو ابروهاش آقا -



 : انداخت باال شانه پریا

 ؟ باشه دومش بارِ  این که خندیده کی -

 : داد جواب ینشیر

 .  نمیکنه اخمم اما خنده نمی -

 ی اجازه افکارش به آنکه از قبل!  بود آیین عصبانیتِ  و اخم فقط پریا قسمتِ 

 :  رسید گوشش به حمیده گرِ  توبیخ صدای بدهد جوالن

  ؟ میکنین پچ پچ هم گوِش  درِ  چی -

 اهمیتی هم شبرای ، آورد نمی در آیین کارِ  از سر پریا.  گرفتند فاصله هم از

 بردند سالن به را او خسرو و آیین.  رسید خان جمشید بعد ساعتِ  یک!  نداشت

 نبود اما گشت پریا دنبالِ  به خان جمشید چشمانِ .  شد پذیرایی مشغولِ  شیرین و

 . 

  ؟ کجاست پریا -

 : ماند خیره آیین ی بسته یخ صورتِ  به خسرو نگاه

 .  باشه باید که جایی -

 : گرفت اخم طرح خان جمشید ابروهای

 ! ؟ باشه باید کجا -

 : زد فریاد بلند صدای با تقریبا آیین

 !  حمیده -

 : رساند سالن به را خودش سراسیمه حمیده

 ؟ آقا بله -

 ؟ شد چی شام این پس -

 .  میارم االن همین -



 خودش خیالِ  به.  کرد نگاه آیین عصبیِ  صورتِ  به خان جمشید و رفت حمیده

 خان جمشید!  نزند دیگری حرفِ  بزرگش پدر که بود کرده جمع را بحث

 کرده کوتاهی پسر این تربیتِ  کجای ، بود مانده خیره آیین صورتِ  به نگاهش

 بدجنسی از حجم این اما بسازد او از درستی آدمِ  میکرد تالش مدت تمام ؟ بود

 میز سرِ  همگی حمیده صدای با.  بپذیرد نمیتوانست را دفاع بی دختری حقِ  در

 : گفت مصرانه خان جمشید.  نشستند

 .  بزنه صدا رو پریا یکی -

 : گرفت خشم رنگِ  آیین نگاهِ 

 .  بگذره خوشی و خیر به چی همه بذارین اینجا اومدین شام شب یه -

 : گفت حمیده به دوباره آیین به توجه بی جمشید

 .  بزن صدا رو پریا ؟ خانم حمیده نشنیدی -

 : داد جواب خان جمشید.  برداشت قدم آیین به مئننامط نگاهی با حمیده

 ! من و تو کنارِ  ، میزه این سرِ  پریا جای -

 : شد بلند میز سرِ  از و فرستاد عقب به پا پشتِ  با را صندلی آیین

 !  اون جای یا اینجاست من جای یا پس -

 را نگاهش خان جمشید.  بود گردش در آیین و جمشید بینِ  خسرو نگاهِ 

 : دوخت چموشش ی نوه صورتِ  به نهخونسردا

 شامت و بشین پس.  خانوادست این از یکی پریا ؟ کنی انکار میخوای ِکی تا -

 !  بخور رو

 نزدیکیِ  تا لرزان قدمهایی با و شد وارد پریا بگوید چیزی اینکه از قبل آیین

 : زد دختر صورتِ  به لبخندی خان جمشید ، آمد میز

 .  کنی سالم جلو نیومدی -



 را چیز همه اش نوه که بگوید نمیتوانست.  انداخت زیر به سر شرمنده ریاپ

 !  را کشیدنش نفس حقِ  حتی ، کرده ممنوع

  ؟ خوبین.  ببخشید -

  ؟ چطوری تو جون دختر خوبم -

  ؟ داشتین امری من با.  خوبم -

 : کرد آیین کنارِ  صندلی به ای اشاره خان جمشید

 .  بخور شام بشین -

 فرار سالن از بود ممکن لحظه هر که انداخت آیین به نگاهی زده وحشت پریا

 !  کند

 .  میخورم بعدا من ممنون -

 ! بشین گفتم -

 دور را میز ترس با.  نگذاشت مخالفت برای جایی خان جمشید ی آمرانه لحنِ 

 جمشید که میرفت آیین به نسبت ها صندلی دورترین از یکی سمتِ  به و زد

 : کرد اش نوه نزدیکیِ  جایی به ای هاشار دیگر بار خان

 .  بشین اونجا -

 : غرید معترض آیین

 !  خان جمشید -

 بی ی نوه کردنِ  عصبی و بازی این از حدودی تا.  نمیشنید اصال جمشید

 .  میبرد لذت لیاقتش

 .  بشینن هم از دور نیست خوب شوهر و زن -

 بر عالوه!  نمیفهمید را اکاره این معنی ، داشت کشیدن جیغ به شدیدی میلِ  پریا

 انقدر روابطشان وقتی شوهری و زن چه!  میشد اذیت حرف این با هم او آیین

 چه!  میدانست را آنها اوضاع خوبی به که او اصال ؟ بود تاریک و سیاه



 قبل از تر عصبی را آیین و آشفته را پریا که روانی بازیِ  این به بود اصراری

 : گفت آیین به بار این خان جمشید ؟ میکرد

  ؟ بشینی نمیخوای -

 حرف بزرگش پدر حرفِ  روی بود سخت برایش ؟ داشت هم دیگری ی چاره

 آیین.  بود مردد هم هنوز پریا.  انداخت صندلی روی را خودش کالفه.  بیاورد

 : غرید حرص پر

  ؟ دادن دستور چی خان جمشید ندیدی ؟ پس هستی چی منتظرِ  -

.  نشد عوض حالتش هم آیین ی طعنه شنیدنِ  با حتی ، بود خونسرد خان جمشید

 را پریا اش بزرگی و ابهت آن با غذاخوری میزِ .  نشست آیین کنارِ  سریع پریا

 نفس او که هوایی از ، بنشیند آیین به نزدیک انقدر نداشت عادت ، میترساند

 آیین داشت انتظار ، بود شده متعجب هم حمیده!  کند پُر را هایش ریه میکشید

 زیاد خانه آقای نرمِش  این از کند دور خودش از را پریا و شود عصبانی

 شد غذا سرو مشغولِ  پریا به خیره نگاه و هم در صورتی با ، نیامد خوشش

 بکشد کنار را خودش مدام بود شده باعث عطرش تندِ  بوی و آیین از پریا ترِس .

 حرصش لحظه هر و دبو نمانده دور آیین تیزبینِ  نگاهِ  از که بود چیزی این و

 !  میکرد بیشتر را

 را خودش جلوی.  نداشت خوردن به میلی اما بود غذا از پُر پریا بشقابِ 

 ، کند عصبانی را آیین که ندهد انجام کاری حتی یا ، نکند عطسه که میگرفت

 .  بود عصبانی پریا از حال همه در و همیشه آیین!  بود سختی کارِ  واقعا که

 شوخی و میزد حرف ، بود شده باز صحبتش سرِ  تازه پریا دنِ دی با خان جمشید

 این ، میکرد اش همراهی لبخند با هم پریا و میداد جواب گاهی خسرو ، میکرد

 نمک بی چشید سوپش از کمی پریا.  میخورد غذا سکوت در که بود آیین بین

 را نمکدان آیین دستِ  زمان هم کاوید را میز نمکدان دنبالِ  به نگاهش ، بود

 چشمهایش به باالتر کمی و رفت آیین دستِ  حرکتِ  تا چشمهایش.  زد چنگ

 نگاهش بود شده همیشگی پریا برای که اخمی با همراه پرسشگر که رسید



 و آمد در چرخش به خسرو و خان جمشید ی قهقهه با چشمهایش.   میکرد

 : رسید گوششان به خان جمشید صدای.  ماند ثابت بشقابش روی

  ؟ پسر بگیری زن میخوای کی وت خسرو -

 : زد طعنه و گذاشت پریا بشقابِ  کنارِ  را نمکدان آیین

 ؟ خسرو مونده فقط دادین زن رو همه -

 برداشتنش برای ؟ میخواهد را نمکدان هم پریا که بود فهمیده آیین چطور

 جمشید!  بود کافی اشتهایش بردنِ  بین از برای آیین اخمِ  همان ، نکرد حرکتی

 : کرد پریا به ای شارها خان

 ؟ نیستی راضی زنت از -

 : کرد رها ظرف در حرص با را قاشقش آیین

 !  خودشونن سرجای همه و درسته چی همه انگار که نکنین رفتار جوری یه -

 ؟ نیست باشه باید که جایی سر کی -

 ونما ، میکنم بحث شما با دارم و اینجام اما باشم خوابیده بابا کنارِ  باید!  من -

 عروسکِ  شدم واقع در اما!  خودمه با تصمیمش ، خودمه حقِ  که زندگی سرِ 

 !  شما های تصمیم

 !  آیین -

 را اش صندلی.  بود سخت آیین برای خان جمشید رفتارهای و حرفها این تحملِ 

 : شد بلند و فرستاد عقب به پا پشتِ  با

 !  بدین ادامه من بدونِ  ، جان نوش -

 : گفت سریع پریا ، کرد ترک را نسال بلند قدمهای با

 . . .  من نخوردن غذاشونم ، باشم اینجا نباید من -

 : پرید پریا حرفِ  میانِ  خان جمشید



 .  کنه عادت باید ، نداره اشکال -

 : آمد حرف به خسرو

 .  پیشش برم من بدین اجازه اگه -

 .  نکرده الزم -

 بدونِ  و شد بلند جا از خان جمشید ، بود معذب پریا ، نشست سرجایش خسرو

 : گفت وار زمزمه پریا.  شد آیین اتاقِ  راهیِ  حرفی

 .  شد من تقصیرِ  همش -

 : آورد لب به لبخند خسرو

 .  نکن ناراحت رو خودت ، بلده رو کارش خان جمشید -

 برده فرو جیب در را دستهایش.  بود ایستاده اتاقش قدی ی پنجره به رو آیین

 جنگِ  بود شده اش زندگی.  میسایید هم روی حرص اب را دندانهایش و بود

 قراری از خوشحال!  نداشت درست روزِ  یک بود آمده پریا وقتی از!  اعصاب

 پریا ، خان جمشید ؟ بود شده چه اما بود آمده خانه به بود گذاشته شروین با که

 شوهرش از زنی کدام!  میترسید چیز همه از دخترک!  بود نشانده کنارش را

 به ای تقه.  نشست آیین لبهای روی پوزخند ؟ باشد اش دومی پریا که رسیدمیت

 جمشید دیدنِ  با و چرخید عقب به ، ریخت هم به را افکارش و خورد اتاقش درِ 

 : گفت سریع خان

 . . .  بگم باید االن همین کنین نصیحت اومدین اگه -

 : گفت مقدمه بی و پرید حرفش بینِ  خان جمشید

 .  کنم زندگی تو پیِش  میخوام -

 .  است شنیده اشتباه گوشهایش کرد خیال آیین

 !؟ چی -



 باشه بهتر نمیکنی فکر.  افتادیم گیر بزرگ های خونه تو تنها دومون هر -

  ؟ بمونیم هم کنارِ 

 خانه در را حضورش میتوانست نه و بگوید نه خان جمشید به میتوانست نه

 ! آیین های برنامه وردنِ خ برهم با بود مساوی آمدنش!  کند تحمل

 !  یهویی چقدر! ؟ چرا -

 .  میکنم فکر بهش دارم مدتیه یه.  نیست یهویی هم خیلی -

 . دارین دوست رو اونجا و راحتین خونتون تو که شما ولی -

 : زد عصایش به تکیه خان جمشید

 .  نیستم دیگه -

 . . .  من های برنامه.  میشین اذیت اینجا -

 اتاق.  باال بیام رو ها پله ندارم پا منم.  باشی باال میتونی تو . نیست مشکلی -

 .  کافیه برام پایین

 اینکه بدونِ  ، بخواهد اینکه بدونِ  اش زندگی ی لحظه هر.  نمیشد این از بهتر

 بارِ !  بود تماشاگر فقط او و میشد تغییر خوِش  دست ، بگیرد را جلویش بتواند

 : کرد تالش دیگر

 .  بشه مزاحمتون شاید من آمدِ  و رفت ؟ راحتین جااین مطمئنین -

 رو همدیگه های تنهایی وقتشه.  کردم فکر جا همه به.  جان پسر نیست مهم -

 .  کنیم پُر

 تیزبین نگاهِ  و مصمم چشمهای این به میشد مگر.  کند مخالفت نتوانست هم باز

 : پرسید کالفه ؟ گفت نه

  ؟ میاین کی -

 .  بشه حاضر اتاقم وقت هر -

  ؟ چطوره دیگه ی هفته -



 .  صبح شنبه -

 اجابت باید او و بود خواسته خان جمشید ؟ بود چه چاره.  داد سرتکان آیین

 : میکرد

 .  میسپرم شیرین و حمیده به -

 .  دیروقته میرم دیگه من ، خوبه -

 پا تا سر مردِ  این با مخالفت برایش چقدر.  فشرد را خان جمشید دستِ  آیین

 قرار انگار.  کوبید دیوار به را مشتش خان جمشید رفتنِ  با.  بود سخت تصالب

 پریا دستِ  از خالصی برای طرف یک از.  بگیرد عادی روالِ  اش زندگی نبود

 اش زندگی.  میشد درگیر خان جمشید با دیگر طرفِ  از و میکشید نقشه

 .  میخورد گره بیشتر هم لحظه هر و بود افتضاح

****** 

.  نمیشناخت پا از سر آید می آنجا به خان جمشید بود فهمیده قتیو از پریا

 خستگی.  کنند آماده برایش را پایین اتاق شیرین همراهِ  بود داده دستور حمیده

 هر بود حاضر که داشت دوست را مهربان مردِ  این آنقدر ، میکرد کار ناپذیر

 یاد از پریا که نبود چیزی هایش مهربانی و صمیمی لحنِ .  بکند برایش کاری

 .  ببرد

 قبل اش مهمانی آخرین بود قرار انگار ، بود گرفته مهمانی دوباره آیین بین این

 کردنِ  آماده مشغولِ  مدت تمام حمیده.  باشد عمارت به خان جمشید ورودِ  از

 ها کسری و کم با را خانه آقای نداشت دوست اصال ، بود تدارکات در و غذاها

 حداقل ، بخاراند را سرش نداشت فرصت حتی که بود رگیرد انقدر!  کند ناامید

 خان جمشید آمدنِ  با بود امیدوار پریا!  نداشت ها دختر کارِ  به کاری دیگر

 آیین های گرفتن مهمانی خبرِ !  شوند خالص ها مهمانی این شرِ  از حداقل

 آدمهایی از ترسش کنار، به کذایی شبِ  آن آوردنِ  یاد به.  میکرد بد را حالش

 ناچارا شب تمامِ .  نداشتند امیالشان و رفتار روی کنترلی کوچکترین که بود

 به عمارت و بروند همه زودتر بود امیدوار و میکرد حبس اتاق در را خودش

 از و میشد آوار سرش روی شبها خانه این سکوتِ  که چند هر!  برسد آرامش



 این به را ترس و یتنهای وجود این با اما میکرد قایم پتو زیرِ  را سرش ترس

 ! میداد ترجیح خوشگذران جماعت

 همایون.  بودند رفته خدمه و شده تمام کارهایشان بود رسیده مهمانی روزِ 

 تمام را خان جمشید اتاقِ  کارِ  هم پریا.  رفت بقیه از زودتر همیشه برخالفِ 

 هر اینکه فکرِ  با اما.  بگیرد دوش آمد نمی بدش و بود کوفته بدنش.  کرد

 سمتِ  به سالنه سالنه و شد پشیمان میشود پیدا مهمانها ی کله و سر ظهلح

 !  کند حبس را خودش تا رفت اتاقش

 ؟ رفت همایون -

 : چرخید عقب به و ایستاد صاف پریا.  بود آیین صدای

 .  آقا بله -

 پریا پای تا سر به نگاهی.  بود کرده قالب کمر طرفِ  دو را دستهایش آیین

 : انداخت

 !  کن کمکم باال بیا -

 ! من؟ -

 ؟ هست هم ای دیگه کِس  -

 راه دنبالش به التهاب پُر پریا.  رفت باال را ها پله دیگری حرفِ  بدونِ  آیین

 : میداد دستور هم سرِ  پشتِ .  شدند لباسهایش اتاقِ  واردِ .  افتاد

 . . .  مشکی کفش ، سفید پیرهن ، مشکی شلوار -

 : بود مانده سرجایش مات پریا

 ! ؟ بله -

 : کرد پرخاش آیین

 !  بیار رو گفتم که چیزایی ؟ میکنی نگاه چی به -



 بارِ  آیین که بود نکرده حاضر را قبلی فرمایشاتِ  هنوز.  داد تکان خودش به

 : داد دستور دیگر

 . . .  ساعتِ  ، مشکی دستِ  سر دکمه ، مشکی کراوات -

 خونسردیِ  با آیین و چرخیدمی خودش دورِ  بود لباس از پُر که دستهایی با پریا

 کفشی جعبه اش قدمی یک درست.  میداد حالت موهایش به آینه مقابلِ  تمام

 تمامِ  و شد زمین پخِش  جیغ با و گرفت پایش به بود مانده اتاق وسطِ  که مزاحم

 !  ریخت زمین روی لباسها

 تا بست را پلکهایش لحظه چند برای کالفه آیین دخترک صدای شنیدنِ  با

 : چرخید عقب به و گذاشت کمر طرفِ  دو را دستهایش ، کند آرام را خودش

  ؟ نمیای بر هم کوچیک کارِ  یه پِس  از -

 طرف یک از حضورش استرِس  ، میکرد اش دستپاچه آیین به نزدیکی همیشه

 زمین با.  بود کرده اش زده وحشت دیگر طرفی از هم کالمش دستوریِ  لحنِ  ،

 به ، شود مانعش که نبود چیزی این اما دبو آمده درد به زانویش خوردن

 میکرد نگاهش مدت تمام آیین.  کرد جمع را چیز همه و شد بلند جا از سرعت

 : داد دستور دیگر بارِ  شد تمام کارش وقتی! 

 !  بشه شسته باید گوشه یه بذارشون -

 ! ؟ داشت وسواس.  انداخت نگاه تمیز لباسهای به ناباور پریا

 .. .  تمیزن ولی -

 : کرد شروع دوباره او به پشت پریا جانِ  کم ی زمزمه به توجه بی آیین

 . . . کفِش  ،  ای قهوه کراواتِ  ، ای سورمه پیرهنِ  و شلوار -

 را لباسها موفقیت با بار این.  میچرخید خودش دورِ  باز پریا و میگفت هنوز

 .  گرفت مقابلش

 ؟ ندارید امری دیگه من با -



 که هایی زمزمه ، برساند پناهگاهش به را خودش موقع به نتواند که بود نگران

 تمام کارش اما آیین.  میداد مهمانها آمدنِ  از خبر میرسید گوشش به پایین از

 پریا ، کشید بیرون تن از را بلوزش بدهد را جوابش اینکه بدونِ !  بود نشده

 شمهایشچ زود خیلی بعد ماند خیره ای ثانیه چند شده گرد چشمهایی با متعجب

 : دزدید را

 .   بده و پیرهن -

 اینکه بدونِ  و گشت پیراهن دنبالِ  خوب چندان نه حالی و لرزان دستهایی با

 شلوارِ  که زمانی.  پوشید ِکی نفهمید.  داد آیین دستِ  به بگیرد باال را سرش

 جانش به وحشت.  پرید جا از پریا دیگر بارِ  انداخت ای گوشه را اش راحتی

 .  بود افتاده

 !  شلوار -

 خیالِ  با شنید را زیپش رفتنِ  باال صدای وقتی.  سپرد آیین به هم را شلوار

 نیم.  بود ایستاده قدی ی آینه مقابلِ  آیین.  گرفت باالتر کمی را سرش راحت

 : آمد حرف به تمسخر با و انداخت پریا به نگاهی

 !  ندیدیم حاال تا انگار میکنی رفتار جوری یه -

! ؟ ندارد یاد به شب آن از چیز هیچ که ؟ میگفت چه.  بگوید نداشت چیزی پریا

 : گفت دیگر بارِ  پریا ؟ میکرد باور آیین

 ؟ برم ندارین کاری من با اگه -

 شده سفید صورتِ  به نگاهی آیین ، میکرد فاش را خرابش حالِ  کالمش لرزش

 سکوتش این با چقدر که بماند ، نداشت باور را اداهایش.  انداخت پریا ترِس  از

 منتظر را دخترک دارد دوست چرا نمیفهمید!  بود کرده تحریک را اعصابش

 ! بگذارد

 !  ساعتم -

 : رفت آیین ساعتهای کلکسیونِ  سمتِ  به پریا



  ؟ کدوم -

 . سومی ، دوم ردیفِ  -

 راهنمایی با.  داد آیین دستِ  به و آورد بیرون را ای سورمه رنگِ  با ساعتی

.  گذشت هم دیگر ساعت نیم.  گرفت سمتش به هم را ها سردست دکمه هایش

 چطور نمیدانست!  بشنود میتوانست وضوح به را مهمانها صدای بار این

 امن جایی به آمدنشان از قبل اگر برود؟ اتاقش به مهمانها بینِ  از میتواند

 . . .  بود افتاده گیر آیین کنار اما!  میشد تر راحت خیالش میرسید

 .  کفشام -

 به هم را رنگش ای سورمه اسپرتِ  کتِ .  کرد جفت پا مقابلِ  هم را کفشها

 از ای لحظه برای فقط فکر این.  بود برازنده ظاهرش چقدر.  گرفت سمتش

 !کرد لعنت فکر این خاطرِ  به را خودش زود خیلی و گذشت پریا ذهنِ 

 آینه به ینگاه سکوت در آیین ، میکرد پا آن و پا این پریا.  بود آماده و حاضر

 عطرش ی شیشه به ای اشاره.  گذراند نظر از را مضطرب دخترکِ  و انداخت

 اسپری  را آن از کمی.  داد دستش به را شیشه و رفت سمتش به پریا.  کرد

 ی نشانه به آیین لبهای ، افتاد عطسه به تالشش و سعی برخالف پریا کرد

 !  رفت باال پوزخند

 به پایین از ای کننده کر موسیقی صدای ، برداشت قدم اتاق درِ  سمتِ  به

 .  میلرزاند را پریا تنِ  همین و میرسید گوششان

 .  بری میتونی -

 : انداخت باال را ابروهایش آیین.  برنداشت قدم از قدم پریا

 !  بری میتونی گفتم -

 : آمد حرف به مردد پریا

 . . .  یعنی ؟ بیام باهاتون پایین تا میشه -



 اذیت از دست هم باز چرا نمیفهمید.  میخواند پریا ی چهره در را ترس آیین

 !  برنمیداشت دختر این کردنِ 

  ؟ باشی همراهم و مهمونی تو بیای میخوای نکنه -

 میخورد هم به حالش فکر این از پریا.  بود آمیز شیطنت حد از بیش نیشخندش

 وسطشان میل کمالِ  با را خودش اینکه نه کند فرار جمعیت این از داشت قصد! 

 !  بیندازد

 .  پایین برم تنها نمیتونم من -

 : داد ادامه پوزخند با و کرد کج کمی را سرش خونسردی با آیین

  ؟ افتادی گیر خورا آدم ی جزیره تو کردی فکر ؟ چرا -

 : داد ادامه حوصله بی

 !  کنم قفل و اتاق درِ  میخوام پایین برو -

 رفت بیرون اتاق از همیشه از تر دفاع بی!  نمیکند کمکی او به که بود مطمئن

 میسپرد همایون به را اتاقش کلیدِ  همیشه کرد قفل را در سرش پشتِ  هم آیین و

 نگاه بود ایستاده ها پله باالی که ترسیده پریای به ناچار به!  نبود او امشب اما

 : کرد صدایش و انداخت

 !  وایسا -

 : رفت آیین سمتِ  به ندباش داده او به را دنیا که انگار پریا

  ؟ بله -

 : گرفت سمتش به را کلید

 از قبل صبح فردا!  بیاد اتاقم سرِ  بالیی اگه حالت به وای.  باشه دستت این -

  ؟ فهمیدی.  کن باز و اتاقم درِ  بیا شم بیدار اینکه

 نداشته او با تماسی هیچ که گرفت را کلید انتهای جوری و داد تکان را سرش

 را ها پله و گذشت کنارش از او به توجه بی و شد عمیق اخمش نآیی!  باشد



.  افتاد راه دنبالش خواسته خدا از بگیرد فاصله خیلی آنکه از قبل.  رفت پایین

 که میداد قلب قوت خودش به اما داشت وحشت ها پله پایینِ  جمعیتِ  از اینکه با

 را او اصال که دچن هر ، نباشد او به نگاهش که چند هر!  است همراهش آیین

 !  نیاورد حساب به

 پشتِ  لرزانِ  دخترکِ  متوجه کسی که بودند آمده وجد به آیین دیدنِ  از همه انقدر

 خودش برای راهی ها پله کنارِ  از و کرد استفاده موقعیت از پریا.  نشد سرش

 آشپزخانه از را اتاقش که راهرویی به هنوز.  دوید اتاقش سمتِ  به و کرد باز

 : کرد متوقفش صدایی که بود نرسیده ردمیک جدا

 !  خانوم پریا ، اینجاست کی ببین به -

 به خواست.  گرفت جان مقابلش کیوان تصویرِ  برگشت عقب به وحشت با

 : گرفت دست در را بازویش قوی دستی که بدود اتاق سمتِ 

 .  بری همینجوری نمیشه ؟ کجا -

 !  کن ولم -

 .  نداشت کیوان در اثیریت اما.  بود غریده خشم با پریا

  ؟ چموشی همونقدر هنوزم -

  ؟ نشنیدی کن ولم گفتم بهت -

 : آورد پایین را سرش خنده با کیوان

 .  بگو گوشم کنارِ .  نشنیدم نه -

 اما کند تمام صدا و سر بی را چیز همه میکرد سعی ، کرد تقال دیگر کمی پریا

 !  بود زیاد زورش کیوان

 نیست باهام سحر که حیف.  دیدمت اینجا که شدم الخوشح چقدر نمیدونی -

 .   ببینتت داشت دوست اونم وگرنه

 .  میخوره هم به ازت حالم -



 شدم باعث من باشه چی هر.  که نشده بد هم خیلی برات ؟ میاد دلت چجوری -

  ؟ بدی جایزه بهم نمیخوای.  خونه این تو بیای

 حالش!  بود بسته یخ دخترک تنِ  تمامِ  ، میشد نزدیک پریا صورتِ  به صورتش

 .  بود منقلب

 .  باش نداشته کار بهم.  دختر همه این.  برم بذار -

 . . .  دیدمت که شب اون از.  مخم تو رفتی بدجور -

 : کشید فریاد طاقت بی پریا

 !  شو خفه -

 : خندید کیوان.  شد گم مهمانها و آهنگ صدای  بینِ  صدایش

 دخترای واسه میمیرم من.  کن ام خفه.  شو کار به دست خودت میخوای -

 .  چموش

 . برم بذار ؟ نیست بس ریختی زهر کافی ی اندازه به -

 من مالِ  بود قرار شب اون.  بگذرم ازت ساده کردم پیدات که حاال نمیاد دلم -

 .  بشی

 !  پَستی خیلی -

  ؟ تره خوشیپ ؟ تره پولدار چون ؟ چرا ؟ خوبه آیین اونوقت پستم من -

 ، بود ممکن غیرِ  اما کند رها کیوان چنگِ  از را بازویش میکرد سعی هم هنوز

 لبهای گرمای! ؟ میکشید هم کیوان از باید بود کم آیین ، میلرزید بدنش تمامِ 

 : کرد احساس گوشش روی را کیوان

 !  کنه جادو هم تورو تونسته آیین که نگو ؟ نمیدی جواب چرا ؟ شد چی -

 .  کردی خراب و زندگیم -

.  بده جولون عمارت این تو نیاد بدش تو مثلِ  گشنه گدا دخترِ  یه میکردم فکر -

 !  میشم سرحال چجوری میدونی خوب خودت ، کنی دانی قدر ازم دارم انتظار



 ، بود کرده احساس پوستش و گوشت تمامِ  با روزها این که بود چیزی ترس

 ، اش قدمی یک در وانکی حضورِ  حاال ، نمیکرد رهایش لحظه یک که حسی

 او که بودند داده هم دستِ  به دست همه خانه تاریکیِ  ، کننده کر موزیکِ  صدای

 چشمش در اشک ، کرد لمس را کمرش کیوان دستِ .  ببرند سکته مرزِ  تا را

 گوشش به دیگر بارِ  کیوان صدای.  بود فایده بی اما میکرد تقال ، زد حلقه

 : رسید

 . . .  نشه مزاحممون کسی میخواد دلم ، تخلو جای یه بریم بهتره -

 اش شده حبس نفِس  پریا ، پراندش جا از صدایی که بود نشده تمام حرفش هنوز

 خوشحالی احساِس  انقدر آیین صدای شنیدنِ  از وقت هیچ.  فرستاد بیرون را

 !  بود نکرده

 !  کیوان -

 به خیره اام آیین چشمهای.  انداخت اش ناجی به ای زده وحشت نگاهِ  پریا

 : بود کیوان

  ؟ داری الزم چیزی -

 : گفت و کرد ای خنده.  گرفت فاصله کمی و کرد رها را پریا

 .  میزدم گپ پریا با داشتم.  نه -

 بودند ایستاده آیین راستِ  و چپ که دخترهایی به نگاهش میکرد تالش پریا

 ای مسخره زِ چی آیین چشمِ  به انقدر داشتن تعهد ؟ میشد مگر اما ، نشود خیره

 :  رفت نشانه سرش پشتِ  به را شستش انگشتِ  آیین ؟ آمد می

 .  طرفه اون مهمونی -

 را زده وحشت پریای بار این اما میترساند را کسی هر همش در ابروهای

 !  کرد دلگرم

 .  که نکردم کاری ؟ میاری جوش چرا حاال -

 .  میاد بدم باشن پال و پخش مهمونا اینکه از -



 : زد آیین ی شانه به ای ربهض کیوان

 .  فهمیدم رفیق باشه -

 : دوخت پریا به را اش خبیثانه نگاهِ 

 . میزنیم گپ هم با بعدا!  پریا دیدمت شدم خوشحال -

 وجودش بندِ  بند تمامِ  اما.  نزند نامربوطی حرفِ  که کرد را تالشش پریا

 از.  دوخت پریا به ار تردیدش و َشک پُر نگاهِ  آیین ، کیوان رفتنِ  با.  میلرزید

 .  برداشت پریا سمتِ  به قدم و گرفت فاصله کنارش دخترهای

  ؟ میکنه صمیمیت احساِس  باهات انقدر چرا کیوان -

 دانِ  قدر ، بود شده گرم آیین بودنِ  از دلش که بود پیش لحظه چند همین

 این.  رفت نشانه را قلبش مستقیم که بود تیری مثلِ  حرف این اما بود حضورش

 بود نگذاشته کج را پایش ماه چند این در که پریایی به نسبت تردید و َشک همه

 جوابِ  اینکه از قبل ، بود کشیده هم در را ابروهایش آیین!  بود باور قابلِ  غیرِ 

 : پرسید دوباره بگیرد را قبلی سوالِ 

  ؟ میشناسیش که وقته چند -

 وحشت با لبهایش. . .  ذاییک شبِ  یک ی اندازه به فقط که بگوید نتوانست پریا

 : شد باز هم از

 . . .  نمیشناسمش -

 .  میرقصیدی باهاش داشتی شب اون ؟ کنم باور میخوای -

 . . .  خواستم نمی من -

 : پرید حرفش میانِ  آیین

 بودی دهنت از تر گنده ی لقمه دنبالِ .  کنی تور و اون نمیخواستی خب آره -

 !  اومد گیرت که



 آیین و داشت اشک ردِ  چشمهایش.  افتاد پریا جانِ  به و شد زیانهتا هایش توهین

 : برداشت عقب به قدمی اش ناراحتی به توجه بی

 ! دخترا بریم -

 را پریا قلبِ  بود افتاده دخترها ی شانه دورِ  که دستی و سرخوشش لحنِ 

 اش سرخوشی و بود اش عقدی زنِ  برای هایش تمسخر و توهین.  میسوزاند

 برای فقط!  حسادتی یا باشد کار در ای عالقه اینکه نه!  خترهاد این برای

 ، نداشت او به خاطر تعلق احساِس  دنیا این در کس هیچ.  میسوزاند دل خودش

 متعهدانه کمی پریا مقابلِ  در نمیکرد سعی حتی آیین ، میرفتند و میزدند زخم

 به اعتماد هذر ذره.  میشود خرد کارهایش این با میکرد احساس!  کند رفتار

 روی زندگی نبود قرار.  میشکست قبل از بیشتر قلبش و میرفت تحلیل نفسش

 جانش به اراده بی خشم.  بود آیین رفتنِ  به نگاهش پریا.  دهد نشان او به خوش

 از قبل و زد پس را اشک.  بود شده طاقت بی ها توهین این از که انگار.  افتاد

 : آمد حرف به شود دور آیین اینکه

 . نخواستم کمک تو از -

 به که جایی تا.  شد متعجب خشمگین پریای دیدنِ  با.  چرخید عقب به آیین

 تنهایش که کرد دخترها به ای اشاره!  بود آرام همیشه دختر این داشت خاطر

 : گفت میترساندش داشت حتم که ای جذبه با و شد نزدیک او به کمی.  بگذارند

 !  نشنیدم ؟ گفتی چی -

 : میکرد کنترل را خودش اما بود لرزان صدایش

 .  کنی کمک و بیای نبود نیازی.  نخواستم کمک تو از گفتم -

 ؟ کیوانی ی دسته و دار از فهمیدم که ؟ شد رو برام دستت که شدی ناراحت -

 ؟ دستشی و دار از توام یعنی دوستته کیوان -

 : داد جواب حرص پُر آیین.  شد منقبض خشم از تراشش خوش فکِ 



 بیشتر که خودت.  مهمونیام تو میاره تورو امثالِ .  آدمامه از یکی فقط کیوان -

 .  واردی

 آیین های مهمانی معمولیِ  های دختر از یکی پریا.  شد دوخته هم به پریا لبهای

  ؟ بفهمد میخواست ِکی.  نبود

 وانکی با رو شبت اون تمومِ  نیمه کارِ  تا نیام نزدیکتون من میخواستی شایدم -

 ؟ هوم.  کنی تموم

 .  نمیدونی زندگیم و من از هیچی تو -

 : کرد باز هم از را آیین لبهای پوزخندی

 .  نیست بیشتر اطالعات به نیازی.  گفته موردت در و چی همه کیوان -

 !  میشه کامل کیوان امثالِ  حرفای با اطالعاتت که متاسفم برات -

 بزنی حرف اینجوری من با میدی اجازه خودت به که هستی کی کردی فکر -

 میکنن پیدا حسی چه خانوادت ؟ بیرون بندازمت خونه از امشب همین باید ؟

  ؟ میکنه چیکار خونه این تو دخترشون بفهمن وقتی

 سرِ  بر را حرصش هم باز میخواست دلش.  شد بسته حرف این با پریا لبهای

 داشت دوست را اش خانواده ، آمد نمی زبانش به حرفی اما کند خالی آیین

 صبر کمی فقط.  بکشند عذاب خاطرش به این از بیشتر بگذارد نمیتوانست

 صورتش به را آیین حرفهای تمامِ  روزی بتواند که ای اندازه به. . .  میکرد

 پاهایش ، نگیرد صدایش ، نلرزد مقابلش که شود قوی آنقدر که روزی ، بکوبد

 هم به را افکارش دیگر بارِ  آیین صدای!  نیفتد دوران به سرش و نشود سست

 : ریخت

  ؟ شدی ساکت ؟ شد چی -

 خرابشان حالِ  پریا ترِس  از شده سفید لبهای و آیین ی شده گره هم در ابروهای

 نیازی چه اصال.  برود اتاقش به تا کرد گرد عقب حرف بدونِ .  میداد نشان را

 هایش توهین رگبارِ  ؟ میفهمید را دردهایش مگر ؟ آیین با رفتن کلنجار به بود



 ریشه قلبش در قبل از بیشتر تنفر لحظه هر فقط.  نمیکرد دوا او از دردی

 .  میدواند

  ؟ کجا -

 بود آورده درد به را دستش کیوان قبال.  بود شده حلقه بازویش دورِ  آیین دستِ 

 .  بود رسیده آیین به نوبت حاال ،

 !  آخ -

 عقب قدرت با را دستش.  میکرد اش دیوانه آیین طرفِ  از شدن لمس بدِ  حِس 

 کنارِ  را اش عصبی صدای شد، اسیر آیین انگشتهای میانِ  دوباره اما.  کشید

 : شنید گوشش

 نمیندازمت ام خونه از که همین.  کنی درازی زبون من جلوی نبینم دیگه -

 . کن شکر رو خدا برو بیرون

 چشمهای به تنفر با و رفت عقب به قدمی پریا.  کرد رها ضرب با را بازویش

 : زد زل آیین

 !  شبم به نزدی گند این از بیشتر تا اتاقت تو برو -

 خشم کند پیدا مجالی ناراحتی و اشک اینکه از قبل ، دوید اتاق سمتِ  به پریا

 ردِ  داد باال را آستینش.  بود گرفته درد بازویش.  میدوید صورتش به که بود

 شده تند نفسهایش.  میکرد خودنمایی دشسفی پوستِ  روی آیین انگشتهای قرمزِ 

 رمغ بی.  بود آمده سرش به امشب میترسید چه هر از.  خراب حالش و بود

 جان هم را کلمه چند همان.  میشد تر قوی باید.  انداخت تخت روی را خودش

 همیشه.  آمد می خودش به باید ؟ میترسید انقدر چرا.  بگوید آیین به تا بود داده

 جوابِ  باید.  کند حمایتش و بکشد را هایش زبانی بی جورِ  که نبود کنارش شیدا

 .  میداد را آیین های توهین

 ترش کالفه و میچرخید سرش در بدهد حرفهایش به میتوانست که جوابهایی

 .  نداشت زمان گذرِ  به توجهی که بود شده فکر غرقِ  آنقدر.  میکرد



 آیین.   بودند رفته همه که شدمی ساعتی یک.  بود گرفته را خانه تمامِ  سکوت

 آیین نوعی به میکرد سعی.  بود کنارش دخترکی و بود کشیده دراز تخت روی

 اداهای از طاقت بی.  بود دیگری جای آیین حواِس  و هوش اما کند اغوا را

 : گفت دختر

 .  بیرون برو -

 : انداخت آیین به متعجب نگاهی دختر

  ؟ کرده ناراحتت چیزی ؟ عزیزم چرا -

 آیین بالفاصله اما بنشیند آیین موهای روی گونه نوازش تا آمد باال دستش

 : کرد شکار را دستش

  ؟ نشنیدی بیرون برو گفتم -

 را خودش هم باز داشت سعی.  نداشت رفتن به میلی دختر.  بود عصبی لحنش

 : ماند آیین قوی های پنجه بینِ  دستش اما بکشید آیین سمتِ  به

 ؟ نیمیک چیکار!  آخ -

 اتاق از و کوبید اش سینه به را دختر اندکِ  وسایلِ  آمد پایین تخت از آیین

 جواب ی حوصله اما میشنید را بیراهش و بد و فریاد صدای.  انداختش بیرون

 را اش خسته تنِ  آیین.  رفت و شد خسته خودش هم باالخره.  نداشت دادن

 کراوات و بود شده زبا میان در یکی پیراهنش های دکمه.  انداخت تخت روی

 به تکانی اما بخوابد جا همان را شب میتوانست.  بود افتاده اتاق کفِ  کتش و

.  بود انداخته شانه روی را کراواتش و کت.  رفت بیرون اتاق از و داد خودش

 سمتِ  به راست یک و آمد پایین ها پله از ، بود گذشته شب نیمه 2 از ساعت

 در به هم دیگر بار چند ، نیامد جوابی اما زد رد به ای تقه.  رفت پریا اتاقِ 

 : شنید را اش زده وحشت صدای باالخره کوبید

 ؟ بله -

 : زد در به لگدی



 !  رو لعنتی این کن باز -

 اصال.  بود برده خوابش تازه افکارش با رفتن کلنجار ساعت چند از بعد پریا

 بود شده برقرار کوتس اینکه محِض  به ؟ خوابید مهمانها هیاهوی با میشد مگر

 خرمنِ  به توجه بی.  کرد باز را اتاقش درِ .  بود گذاشته هم روی را چشمهایش

 در مقابلِ  بود گرفته قاب را ریزنقشش صورتِ  که مواجش و خرمایی موهای

 ای لحظه برای.  میرقصید پریا معصومِ  صورتِ  روی نگاهش آیین.  شد ظاهر

 موهایش و بود نگران پریا چشمهای.  میکند چه اینجا ساعت این کرد فراموش

 افتاد فکر به آیین ای لحظه برای.  بود بخشیده جذابیت سفیدش پوستِ  به عجیب

 بود مانده کم.  برساند اتمام به پریا با را ناشناس دخترِ  آن با ناتمامش کارِ 

 روی به را پریا بود مانده کم ، بندازد زمین روی را کتش و شود ُشل دستش

 ی زده وحشت صدای.  خورد تکان کمی پایش.  بدهد هُل اش رهنف یک تختِ 

 : شنید را پریا

  ؟ خوبه حالتون ؟ شده چیزی -

 هم برای پیش ساعتِ  چند که انگار نه انگار.  بود شده رسمی لحنش دوباره

 هوشیار آیین نگاهِ !  بود کرده خطاب تو را او پریا و بودند کشیده نشان و خط

 بتواند تا برداشت دخترک از نگاه ای لحظه برای و دکر صاف را گلویش.  شد

 حد این تا را او که چیزی ، بود متفاوت پریا در چیزی.  شود مسلط خودش به

 .  میگرفت بازی به را ذهنش تمامِ  و میکرد عوض

 !  کلید -

 : گفت سریع پریا.  بگیرد را کلید تا کرد دراز پریا مقابلِ  را دستش

 .  میارم االن -

 با آیین اما بود تاریک اتاق فضای.  شد اتاق واردِ  و کرد آیین به را پشتش

 ببیند را پریا اندامِ  طرحِ  میتوانست خوبی به میتابید داخل به بیرون از که نوری

 حتی.  بود پوشیده سفید رنگِ  به گشادی شلوارِ  و خرگوش طرحِ  صورتیِ  تاپِ . 

 به که بود چه شدید میلِ  این پس.  نداشت پوشیدنش لباس در زنانگی کمی

  ؟ بود افتاده جانش



 برهنه بازوهای روی و شد دراز بود تختش پایینِ  که شالی سمتِ  به پریا دستِ 

 کارا این واسه دیگه"  بگوید و بیفتد خنده به بود مانده کم آیین.  انداخت اش

 صورتش.  شد ظاهر در مقابلِ  دوباره پریا.  گرفت دندان به لب اما! "  دیره

 .  بود شده میخ زمین کفِ  به داشت امکان که جایی تا سرش و بود آلود خواب

 . بفرمایید -

 و ببرد جلو را دستش میخواست دلش آیین چقدر.  زد گوشش پشتِ  را موهایش

 را انگشتش میخواست دلش چقدر.  بیاورد بیرون گوش پشتِ  از را موهایش

 و برود جلو داشت دوست چقدر ، بلغزاند مویش حالتِ  خوش موجِ  روی

 . . .  را صورتش

 مستش الکل وقت هیچ!  شود پاک ذهنش از مخرب افکارِ  تا داد تکان را سرش

 قبل ماه چند به ذهنش ؟ بود چه برای مستی و سرخوشی این پس بود نکرده

 با پریا دستِ  از را کلید.  بود کرده خود آنِ  از را پریا که شبی همان.  رفت

 آن به.  است مانده پریا انگشتِ  روی ناخنش دِ ر که نفهمید و زد چنگ حرص

 در شدنِ  بسته صدای ، کرد پشت بود نشسته جانش به که غریبی جذابیتِ  همه

 هم روی دندان. . .  میشد بسته در آن تر دیر ای لحظه اگر ، شنید را اتاقش

 !  است متنفر پریا از چقدر که شد یادآور خود به و سایید

***** 

 باشد داشته کاری اینکه بدونِ  او و میدادند نشان را 8 ددع ساعت های عقربه

 آمد می اش خانه به خان جمشید امروز.  بود کرده خوش جا ریاستش میزِ  پشتِ 

 ، برود بین از اش تنهایی بود قرار.  میکرد تلف وقت رفتن برای آیین و

 عادت ها تنهایی این به بود وقت خیلی.  ناراحت یا است خوشحال نمیدانست

 بود شده و باشد مستقل که میخواند گوشش در همیشه خان جمشید ، بود کرده

  ؟ بگیرد را استقالل این که بود آمده سال همه این از بعد حاال

 : آمد اتاقش به خسرو

  ؟ نمیری -

 : زد دریا به دل آیین



 .  بریم -

 .  ببینتت میخواد که اینجاست یکی بری اینکه از قبل -

 : کشید هم در ابرو آیین

  ؟ کیه -

 !  شهرزاد -

 یک این جز میکشید را کسی هر انتظارِ .  فرستاد بیرون کالفه را نفسش آیین

 با داشت هم ازدواج قصدِ  اگر مطمئنا ؟ برنمیداشت سرش از دست چرا!  نفر

 : داد تکان سر!  کند ازدواج بود محال شهرزاد مثلِ  کسی

 . تو بیاد دیگه دقیقه دو بگو -

 از را شهرزاد نوعی به میخواست دلش.  بود سردرگم کمی آیین . رفت خسرو

 ذهنش در ای جرقه انگار.  افتاد اش حلقه یادِ  به ناخودآگاه.  کند باز خود سرِ 

 حلقه وقت هیچ تقریبا محضر روزِ  از اینکه با.  رفت کتش سمتِ  به باشند زده

.  میداشت هشنگ کت جیبِ  در همیشه چرا نمیدانست اما بود نکرده دست به را

 حلقه!  کند استفاده پریا اسمِ  از کمی میتوانست حداقل.  کشید موهایش به دستی

.  فرستاد بیرون را نفسش و گرفت باال را سرش ، میدرخشید انگشتش روی

 دندانهای ردیف که لبخندی با.  شد وارد شهرزاد خورد در به که ای تقه از بعد

 : آمد یینآ سمتِ  به میگذاشت نمایش به را سفیدش

  ؟ چطوری.  عزیزم سالم -

  ؟ میکنی چیکار اینجا سالم -

  ؟ بیام نباید.  هانی ببینمت اومدم -

 کنار را خودش.  بوسید را اش گونه و داد جای آیین آغوِش  میانِ  را خودش

 : آمد حرف به کالفه و کشید

 . . .  شهرزاد ببین -



 : شد قطع کالمش بزند حرفی بتواند آنکه از قبل

 تو ی خونه بریم بعدشم و بخوریم شامی یه بریم.  گشنمه واقعا من سوییتی -

  ؟ چیه نظرت.  بزنیم درینک

 ببیند دستش در را حلقه برقِ  شهرزاد بلکه تا برد موها سمتِ  به را دستش آیین

 : میگشت چیزی دنبالِ  به کیفش در اما

 .  منتظرمه خونه خان جمشید ضمن در.  نیستم گشنه من -

 .  شدم جمشید میِس  چقدر.  خوب چه!  اوو -

 حرف به کوبنده و زد دریا به دل.  بدهد دست از را اختیارش آیین بود مانده کم

 : آمد

 . بگم بهت رو موضوعی یه باید -

 .  بگی شام سرِ  میتونی -

 : کند انتخاب گفتن برای را حالت ترین رحمانه بی آیین شد باعث لبخندش

 .  اینجا بیای دیگه که باشه درست نمیکنم کرف.  کردم ازدواج من -

 : زد قهقهه شهرزاد

 !  فانی سو آر یو -

 : کشید هم در ابرو آیین

 . کردم ازدواج من.  میزنم حرف جدی باهات دارم -

.  آورد درد به را قلبش حلقه برقِ  ، ماند خیره آیین چپِ  دستِ  به شهرزاد نگاهِ 

 : گرفت دست در را دستش ناباور

  ؟ میگی چی داری تو ؟ آیین چیه این -

 . . .  شد دفعه یه خیلی -

 ! ؟ نشم خبر با من که دفعه یه انقدر -



 . . .  شهرزاد کن گوش -

 : پرید حرفش بینِ  دیگر بارِ 

 !  بگو باش زود! ؟ کیه اون -

 !  شهرزاد -

 : نداشت آیین به توجهی شهرزاد اما بود کشیده فریاد تقریبا

 !  کیه بگو -

 دوست یه مثلِ  میتونی میخوای اگه.  زدم رو حرفم من.  بردار سرم از تدس -

 .  خونه برم میخوام االنم!  بیشتر چیزی نه اما باشی

  ؟ راحتی این به ؟ نداری دوستم بگی میخوای -

 .  بود رفته سر آیین ی حوصله

 .  راضیم زندگیم از من و اومد پیش دفعه یه چی همه بگم میخوام -

 تحمیلی زندگیِ  بابتِ  از را خودش کمی ؟ میگفت دروغ کمی اگر شتدا ایرادی

 شهرزاد ؟ میداد نشان راضی بود کرده مجبورش خان جمشید که زوری و

 : بود ناباور نگاهش هم هنوز

  ؟ آره زده گولت ؟ شد پیداش نبودم من که مدتی این تو -

 .  بدم توضیح بهت این از بیشتر نمیبینم نیازی -

 نمیتوانست ، بود عصبی و کالفه.  بود زده حلقه شهرزاد هایچشم در اشک

 !   کند هضم را اتفاق این

 و بیای که! ؟ هیچی خاطرِ  به بودم کنارت مدت همه این!  بدی توضیح باید -

 ؟ انداختی دست و من ؟ کردی ازدواج بگی بهم

 ! بوده ذهنت ی ساخته اش همه.  ندادم تو به قولی وقت هیچ من -

 ؟ کردی استفاده ازم حسابی که حاال -



 : شد عصبانی آیین

 !  نداشتیم هم رابطه هم با حتی ما ؟ ای استفاده چه -

 : پرید جا از شهرزاد

 کردی استفاده سو من احساساتِ  از تو ؟ باشه رابطه با باید حتما استفاده مگه -

 . 

 ؟ میزد حرف چیزی چه از ؟ احساسات.  بست نقش لبهایش روی پوزخندی

  ؟ میکنی شوخی داری -

.  نمیکرد باور هم هنوز.  بود مانده خیره آیین روی شهرزاد ناباورِ  چشمهای

 و سر بی انقدر ها عرفانی پسرِ  ؟ کند باور میتوانست چطور!  نداشت امکان

  ؟ نفهمد هم کسی ؟ کند عروسی صدا

 : آمد حرف به دیگر بارِ  آیین.  بود بارانی نگاهش

 .  خونه برم باید نمم.  بری دیگه بهتره -

 .  کنی ول و من اینجوری نمیتونی.  نشده تموم هیچی -

 : زد صدا بلند بیخود های رفتن کلنجار از کالفه آیین

 !  خسرو -

 : شد ظاهر مقابلش خسرو که نکشید ثانیه به

 ؟ آقا بله -

 .  کن راهنمایی رو خانوم شهرزاد -

 .  آقا چشم -

 .  آیین دارم دوستت من.  نیک رفتار اینجوری نمیتونی تو -

 بودنم عرفانی خاطرِ  به ، میخواهی پول خاطرِ  به مرا نگوید که میکند جان آیین

 .  زد مهر لبهایش به!  نامم اعتبارِ  خاطرِ  به ،



 : کرد تقال دیگر بارِ  شهرزاد

  ؟ راحتی همین به ؟ نداشتم ارزشی هیچ برات من واقعا -

 :  دوخت او به را نگاهش و برد فرو جیب داخلِ  را دستهایش آیین

 .  خواستی اینطور خودت.  باشی کنارم که نداشتم اصرار اولم از من -

 : سایید دندان شهرزاد

  ؟ آیین کیه ؟ کرده جادوت که کیه دختره این -

 ی لحظه تا که را شهرزاد میل با و سریع خیلی ، کرد خسرو به اشاره آیین

 اتاق از بگیرد درستی جوابِ  آیین از که دمیکر را اش سعی تمامِ  تقریبا آخر

 به خودش مدتها از بعد بود توانسته حداقل.  داشت بهتری احساِس .  برد بیرون

 اش زندگی از را  شهرزاد باید اینها از زودتر!   بدهد درست مسیرِ  اش زندگی

 ! میبرد بهره ازدواج این رسمِ  و اسم از کمی نشد هم بد.  انداخت می بیرون

 جمشید گرامافونِ  از قدیمی آهنگی صدای قبل روزهای برخالفِ  رسید نهخا به

 و میشد پخش بودند گذاشته پایین سالنِ  از ای گوشه پریا کمکِ  به که خان

 گوشش به دختری های خنده صدای.  بود کرده عوض حسابی را خانه فضای

 .  بود ناراضی تغییر همه این از هم و کرده تعجب هم ، میرسید

 جوونا اینطوری که زمان اون ولی بود زنم.  افسانه دنبالِ  رفتم وزر یه -

 ازم خطایی که منتظر ، بودن وایساده صف به همه برادراش!  نبودن راحت

 بچه از یکی همیشه نامزدیمون دورانِ .  برسن خدمتم به حسابی تا بزنه سر

 بیفته قیاتفا یا بدیم انجام کاری نکنه که دنبالمون میفرستادن و فامیل های

 سرِ  میگفت همش پدرش ی خونه برمیگردوندم رو افسانه که وقتی.  بینمون

 .  میبینن برادرام نه میگفت!  مثال شوهرتم بابا ای میگفتم.  وایسا کوچه

 خنده و آنها به نگاهش آیین.  بود افتاده خنده به خان جمشید حرفهای با پریا

 یک یا ، بودند گذاشته نقاشی لویتاب مقابلش انگار.  بود پریا دلِ  ته از های

 ؟ بود بلد هم خندیدن دختر این.  بگیرد را نگاهش نمیتوانست که فاخر اثرِ  جور



 اما نداشت اخم.  دید را آیین و افتاد سالن ورودیِ  به نگاهش لحظه یک پریا

 : گفت بود افتاده پایین که سری با و شد بلند جا از سریع.  بود جدی صورتش

  . آقا سالم -

 .  افتاد آیین به خان جمشید نگاهِ 

 .  میکردم ضعف گرسنگی از داشتم دیگه ، کردی دیر چقدر ؟ اومدی -

 : رفت تر نزدیک قدمی و آمد خودش به آیین

 ! نبوده خالی جام زیادم انگار -

 بزرگش پدر ی سابقه بی خوشحالیِ  از آیین.  خندید سرخوشانه خان جمشید

 نباشد آیین چشمهای مقابلِ  تا میکرد ترک را سالن آرامی به پریا.  بود متعجب

 : کرد شکارش خان جمشید که

 .بیار آیین برای ات معرکه دمنوِش  اون از میری داری پریا -

 .  خان جمشید نیست نیازی -

 : کرد پریا به اشاره آیین به توجه بی خان جمشید

 .  میده دست از رو چی داره نمیدونه پسره این بیار -

 :  آمد حرف به دیگر بارِ  خان جمشید.  رفت بیرون سالن زا پریا

  ؟ نمیاره و شام نسا گل چرا -

  ؟ آوردین هم رو نسا گل مگه -

  ؟ نباشه نسا گل میشه مگه -

 : خندید مرموزانه آیین

  ؟ میشه اصال ؟ نباشه جایی خان جمشید سوگلی -



 سالی چند.  افتاد خنده به باشد اش سوگلی نسا گل اینکه فکرِ  از خان جمشید

 به بود کرده ازدواج افسانه با که وقتی از ، میکرد کار اش خانه در که میشد

 .  بود کرده مدیریت را شان خانه نوعی

 !  نکن باطل خیالِ !  پسر سپرده نسا گل دستِ  منو افسانه -

 کرد پرخاش عصبی حمیده که بریزد دمنوش آیین برای تا برداشت فنجانی پریا

: 

 .  انگار نه انگار تفریحی و بازی دنبالِ  صبح از!  بدی کمک یه یستن بد -

 : کشید هم در ابرو نسا گل

 آدم دیگه میچرخیم آشپزخونه تو داریم آدم همه این میزنیا حرفا خانوم حمیده -

 !  بخوریم گره هم تو بیاد که میخوایم اضافه

 تر عصبی حمیده تا نخندد میکرد سعی پریا.  خندید نسا گل حرفِ  این به شیرین

 گل های دخالت خاطرِ  به صبح از که حمیده تا بود کافی حرف همین اما.  نشود

 : بیاید حرف به بود زخمی حسابی نسا

 ها بچه این اما واجبه احترامت بیشتره سالت و سن شما خانوم نسا گل -

 .  برس خان جمشید به شما.  میکنن کار من زیردستِ 

 : داد جواب خندون نسا گل

 !  ای کینه از پر ماشاهلل که شمام خانوم حمیده -

 نقره دست یک موهای.  بود شده قرمز خنده از نسا گل ای پنبه سفید های گونه

 مادر مثلِ  درست ، بود کرده تر خواستنی را مهربانش صورتِ  رنگش ای

 قدم خان جمشید با همراه که ای لحظه از.  میماند کودکی های قصه بزرگهای

 رک.  بود نشسته حمیده جز به خانه اهالی دلِ  به مهرش بود گذاشته تعمار به

 میلِ  بابِ  که نبود چیزی این و میزد تعارف بدونِ  را حرفش ، پروا بی و بود

 !  بود کرده تصرف را قلمرویش حسابی که خصوص به.  باشد حمیده



.  بود ندهما نبردن و بردن بینِ  مردد ، گذاشت سینی داخلِ  را دمنوش فنجانِ  پریا

 به ناچار نهایت در!  بشنود حرف آیین از خان جمشید مقابلِ  نداشت دوست

 و بود مانده حمیده و نسا گل بینِ  حسابی شیرین که خصوص به.  شد بردن

 کنارِ  آیین.  برگشت سالن به آرام قدمهایی با!  برسد پریا دادِ  به نمیتوانست

 حالتِ  این!   نادر اتفاقهای آن زا ، داشت لب به لبخند و بود نشسته خان جمشید

 : برد سمتش به را سینی!  بود ذهن از دور برایش کمی آیین

 .  بفرمایید -

 : انداخت پریا به نگاهی و فنجان به نگاهی آیین

  ؟ هست چی -

 :   داد جواب خان جمشید او جای به و بست لب پریا

 .  میکنه آرومت ؟ داری چیکار چیزاش این به بخور -

 امتحان را پریا های دمنوش هم قبال.  چشید کمی و برداشت را فنجان آیین

 : شد بلند جا از خان جمشید.  بود کرده

 .  گشنگی از مردیم کنه حاضر رو شام بگم نسا گل به برم -

 .  میگم بهشون من -

 .  برم راه یکم میخوام.  نمیخواد -

.  بسته دو آن ی بطهرا کردنِ  بهتر به کمر پدربزرگش که میدانست آیین فقط

 رنگِ  ای دقیقه چند های گذاشتن تنها این با میتواند که میکرد فکر چطور

 پریا.  نشست لبش ی گوشه پوزخندی ؟ کند عوض را نفرشان دو هر احساِس 

 : کرد متوقفش آیین صدای اما کند ترک را سالن تا برداشت عقب به قدمی

 .   ست گرفته یکم سالن هوای کن باز رو پنجره -

 .  چشم -

 : شنید دیگر بارِ  را آیین صدای.  رفت قدی و بلند ی پنجره سمتِ  به پریا



 .  کن قطع گرامافونم صدای -

 نمی دلش.  داشت دوست را ترانه این پریا چقدر.  میخواند هم هنوز خواننده

 هم را آهنگ.  میکرد اجابت باید و بود آیین دستورِ  اما کند قطع را آهنگ آمد

 : کرد قطع

  ؟ ندارین امری دیگه من با -

  ؟ گفتم الکی کردی فکر رو نبینمت اطرافم و دور گفتم اینکه -

 دیگر بارِ  را صدایش.  بود دوخته آیین چشمهای در چشم.  نداد جوابی پریا

 : شنید

 . نشده عوض برام چیزی هنوز.  ببینمت نمیخوام واقعا -

 نگاهش ، زد پس را بود دهآم زبانش روی تا که حرفهایی دیگر بارِ  پریا

 جا انگشتش در راحت چه.  برد ماتش و افتاد آیین ی حلقه برقِ  به ناخودآگاه

 محضر روزِ  از بعد.  آمد می اش کشیده انگشتهای به چقدر و بود کرده خوش

 ی حلقه انگشت با پریا!  حاال اما.  کند دست به حلقه که بود ندیده وقت هیچ

 نمیدانست.  بود نیامده بیرون انگشتش از هم هلحظ یک.  کرد لمس را خودش

 به وقتی برود یادش وقت یک مبادا اینکه و اش خانواده خاطرِ  به اوایل!  چرا

 بودش نیاورده بیرون انگشت از دیگر آن از بعد اما کند دستش میرود دیدنشان

 هآمد پریا مادرِ  و پدر  ی خانه به که شبی حتی!  نبود اجباری آیین برای اما. 

  ؟ حاال چرا.  نداشت انگشت به حلقه هم بود

 سالن ببخشید یک با توانست فقط او و بود شده مات صورتش روی آیین نگاهِ 

 .  کند ترک را

 .  کرده غوغا نسا گل میز سر بریم -

 پریا لبهای روی بندی نیم لبخندِ .  میرفت سالن سمتِ  به که بود خان جمشید

 : داشت لطف او به حد از زیاد مرد این.  نشست

 .  جان نوش -



 : انداخت رد خان جمشید پیشانی روی اخمی

 . میخوریم شام هم با ؟ جان نوِش  و چی -

 .  بخوابم بدین اجازه اگه.  میکنه درد سرم یکم -

 گرفته سخت او به آیین چقدر میدانست خوب.  شد مشکوک خان جمشید نگاهِ 

 مو به مو همایون را خانه اخبارِ .  ندارند هم از خوشی دلِ  بود فهمیده.  است

 .  بود داده

  ؟ خوابید شام بدونِ  میشه مگه -

 .  نیستم گرسنه -

 و تیره دو آن ی رابطه.  کند اصرار این از بیشتر ندانست صالح خان جمشید

 : داد تکان سر.  داشت را انتظارش که بود چیزی آن از تر تار

 خسته حسابی من وسایلِ  جایی به جا با امروز  ، کن استراحت برو باشه -

 .  جان دختر برو.  شدی

 امکان.  کرد فکر آیین ی حلقه به مدت تمام و گذشت خان جمشید کنارِ  از پریا

 ! باشد کرده دست به را حلقه تعهد و عالقه روی از نداشت

**** 

 حمیده چه هر.  کنند سرخ سبزی تا بود گرفته کار به را حمیده صبح از نسا گل

 شیرین بین این.  نمیکرد قبول نسا گل میخرند بیرون از آماده را زیسب میگفت

 جمشید وجودِ  طرفی از.  میخندیدند آنها های رفتن کلنجار به که بودند پریا و

 بازی شطرنج هم با گاهی ، باشد تر راحت هم همایون بود شده باعث خان

 پریا.  یرسیدم نظر به تر راضی همیشه از خان جمشید.  تخته گاهی و میکردند

 امنیت احساِس  هم باز مدتها از بعد.  میکرد ترس و تنهایی احساِس  کمتر هم

 .  داشت

 .  میخوره زنگ موبایلت پریا -

 : شنید را حمیده ی طعنه.  رفت موبایلش سمتِ  به و کرد رها را کار پریا



  ؟ داره معنی چه خوردن زنگ موبایل داری کار وقتی -

 دختر این کارِ  به چیکار ، سبزیا تو نریزی علف اشهب حواست خانوم حمیده -

  ؟ داری

 : کرد ترش رو حمیده

 .  سپرده من به آقا رو دخترا -

 .  که نمیخوان وصی وکیل ، بالغن و عاقل ماشاهللا -

 فشار هم روی را لبهایش پریا.  بود شده قرمز صورتش اما بست دهان حمیده

 آشپزخانه درِ  از.  میکرد خودنمایی یلشموبا روی شیدا نامِ .  نخندد که میداد

 : داد جواب و شد باغ واردِ 

  ؟ چطوری.  شیدا سالم -

  ؟ بگیری نباید خبر یه تو نزنم زنگ من یعنی -

 : زد لبخند پریا

 .  بود شلوغ سرم خیلی -

 !؟ میگیره رو خانوم وقتِ  و خورده سنگ به سرش شوهر آقای.  خیره -

 : کشید هم در ابرو پریا

 !  شیدا -

  ؟ ممنوعه موردش در زدن حرف ؟ چیه -

 : کرد عوض را بحث پریا

 .  کنه زندگی ما با قراره خان جمشید -

 : شد متعجب شیدا

 !؟ ای دفعه یه -



 !  خوشحال البته و شدم شوکه منم.  آره -

 .  خوبیه مردِ  -

 .  کرده پیدا دیگه هوای و حال یه عمارت اومده وقتی از.  آره -

 هم دیگه چیزِ  عمارت اون موردِ  در بیراه و بد جز به بار یه شکر خدارو -

 .  شنیدیم ازت

  ؟ خوبی خودت -

 ؟ نشده پیاده شیطون خرِ  از ؟ چطوره آیین.  خوبم -

 را نفسش.  انداخت پا روی پا و نشست باغ های صندلی از یکی روی پریا

 : داد جواب آسوده خیالی با و فرستاد بیرون

 !  نه شکر رو خدا -

 . پریا ای دیوونه تو -

  ؟ چرا -

  ؟ هستی راضی وضع این از -

 چشمهایش ، میتابید صورتش به خورشید نورِ  ، گرفت آسمان سمتِ  به را سرش

 : خرید جان به را بهاری گرمای و بست را

 .  بهتره حالم هست که خان جمشید -

 ِکی تا.  ممیگ رو آِیین و خودت ی رابطه.  ندارم خان جمشید به کاری -

 ؟ بدی ادامه میخوای

 من و بشه خوب چی همه ؟ بیفته رابطمون برای قراره اتفاقی چه میکنی فکر -

 ؟ دنیا دخترِ  ترین خوشبخت بشم

 ؟ بشه درست چی همه نمیخواد دلت -

 !  نه -



  ؟ پرسیدی سوال ازش شب اون موردِ  در اصال ؟ نمیزنی حرف باهاش چرا -

 .  شد آشفته پریا

  ؟ کنی بس میشه -

 اون هم میزنی آسیب خودت به هم سکوت این با.  پریا میکنی عقلی بی داری -

 .  میکنی تر عصبانی و

 .  نیست مهم برام -

  ؟ نمیده آزارت حرفاش ؟ نیست مهم کاراش برات -

  ؟ میشه گلستون دنیا بشنوه رو حرفام اگه میکنی فکر -

 !  مجانیه امتحانش -

 که بدم دستش جدید ی سوژه نمیخواد دلم.  نرم یکشمنزد حتی میدم ترجیح -

 بهم میتونه تر راحت بدونه بیشتر احساساتم موردِ  در چی هر.  کنه اذیتم بیشتر

 .  بزنه ضربه

 حرف باهاش من میخوای.  باشه منطق بی انقدر نمیکنم فکر بالغه آدمِ  یه اونم -

  ؟ بزنم

 میتوانست ِکی تا.  بود رداشتهب قدم او از محافظت قصدِ  به شیدا همیشه مثلِ 

  ؟ کند واگذار او به را حرفهایش و باشد ضعیف انقدر

 . . . میزنم و حرفام روزی یه.  نیست نیازی -

 ؟ میاد ِکی روز این -

 .  بده گوش آمادست کنم حس که روزی یه. . .  نمیدونم -

 : فرستاد بیرون را نفسش شیدا

 !  وقت هیچ یعنی این پس -



 تنفر خواندنِ  که نمیفهمید.  نمیدانست آیین از چیز هیچ شیدا.  کرد سکوت پریا

 ! راحتیست کارِ  پریا برای روزها این چقدر نگاهش از

 ثانیه چند.  کرد قطع را تماس صدایشان و سر بی و کوتاه خداحافظی از بعد

 ماجرا انتهای به وقت هر ، بود رفته پاهایش از توان.  نشست صندلی روی ای

 میگرفت تصمیمی ، میکرد کاری باید.  میلرزاند را وجودش چیزی کردمی فکر

 همین از.  موقتیست عمارت آن در حضورش که بود مطمئن قلب ته از. . . 

 !  میکرد نامعلومش ی آینده حالِ  به فکری باید لحظه

 دیدنِ  با گرفت پایین را سرش.  لرزید انگشتهایش میانِ  دیگر بارِ  موبایلش

 خیلی.  گرفت قلبش میکرد خودنمایی صفحه روی که نشان و نام بی ای شماره

 آنقدر اما بود کرده حذف مخاطبین لیستِ  از را شماره صاحب نامِ  که بود وقت

 .  نبود کردن فکر به نیازی آوردنش یاد به برای حتی که بود آشنا

 را پلکهایش.  کرد قطع را تماس و لغزاند گوشی روی را انگشتش اراده بی

 بی تماِس  این دلیلِ  ، میزد چرخ سرش در شروین اسمِ .  بست ای لحظه برای

 این با ؟ بود نکرده ممنوع برایش را او با تماس مادرش مگر ؟ بود چه وقت

 .  بست نقش لبش روی پوزخندی فکر

 شروین مادرِ  زبانهای زخمِ  هم هنوز ، بود چشمش مقابلِ  اتفاقاتش و گذشته تمامِ 

 بدونِ  شروین و شوند جدا بود داده دستور که ای حظهل ، میزد زنگ گوشش در

 اصطالح به این و بود شده توهین پریا به که وقتی یا ، بود کرده قبول مقاومت

 . . . بود نکرده کاری شوهر

 و ناراحتی تمامِ  ، عصبانیتش و خشم تمامِ .  خورد زنگ دیگر بارِ  موبایل

 : کند قرار را تماس فکر بدونِ  شد باعث دردش

  ؟ زدی زنگ من به چی برای -

 صدای!  نمیکرد فکر کارش بودن غلط یا درست به.  بود زده دریا به را دل

 : رسید گوشش به شروین

 !  پریا سالم -



 شبِ  ، بود کرده عالقه ابراز که روزی.  گرفت جان ذهنش در قدیم خاطراتِ 

 ، بود تهگرف را اش دارایی تنها که شبی آن ، عقدش مراسمِ  ، اش خواستگاری

 . . .  بود کرده رهایش که شبی

  ؟ زدی زنگ چی برای گفتم  -

 و میلرزید دستهایش ، بود شده حبس سینه در پریا نفِس .  شد برقرار سکوت

 کم خوب خاطراتِ  ؟ بلرزد شروین مثلِ  آدمی برای دستش ؟ بود منطقی این

 . . .   اواخر این اما نداشتند

 .  پشیمونم من -

 این با ؟ بود پشیمان حاال و بود کرده له همیشه را پریا شخصیتِ  و غرور

 : کرد پیدا را اش رفته دست از نفِس  به اعتماد ؟ میکرد چه پشیمان شروینِ 

 .  نمیخوره دردم به پشیمونیت -

 . . .  پریا -

 !  بود جان پریا برایش که وقتی همان.  میکرد صدایش قدیم مثلِ  هم هنوز

 .  دمتدا دست از که پشیمونم -

 بود راضی باشد مدعا پر داشت عادت همیشه که پشیمان صدای این شنیدنِ  از

 را خرابش حالِ  موضوع این و میشد مرور ذهن در اش زده خط خاطراتِ  اما

 .  میکرد بدتر

 میریخت جانش به دلهره آیین با شدن رو به رو ترِس .  پایید را اطراف نگاهش

 . 

 .  کنم قطع باید من -

 ، ندارم خوبی حالِ  اصال من.  پریا میکنم خواهش.  کن گوش بهم لحظه یه -

 . . .  رفتی تو که وقتی از

 : پرید حرفش میانِ 



  ؟ زدی زنگ بهم میدونه مادرت -

 شروین!  نبود سنگدل انقدر که پریا.  بود کشیده رخش به را اش بچگی

 .  است شده پنهان سرد نقابِ  این زیرِ  جایی مهربانش پریای میدانست

 .  وایسم خودم پای رو میخوام.  نمیگیرم دستور کس هیچ از دیگه من -

 .  نیست سابق مثلِ  هیچی.  کن فراموشم اصال.  نزن زنگ من به دیگه -

 .  قدیمیم آدمای همون تو و من -

 : گفت رحمانه بی پریا

 .  کردم ازدواج من -

 : داد جواب بود راحت خیالش که شروین

 جدا ازت هم ساعت یک نمیخواد دلم.  دارم دوستت من ، منی مالِ  فقط تو -

 . . . باشم

 : کرد تکرار دیگر بارِ  پریا

 .  کردم ازدواج من ؟ نشنیدی -

 .  دارم دوستت.  نیست حالیم حرفا این من -

 !  دارم شوهر من -

 . میکرد تاکید که بود سوم بارِ 

 خاطره هم با خیلی ام نرفته که یادت.  باشی کرده فراموش منو نمیکنم فکر -

 . . .  کردیم تجربه هم با رو چیزا خیلی.  داریم

 بود شروین.  شد رد چشمهایش مقابلِ  از فیلم مثلِ  اش زندگی لحظاتِ  تمامِ  پریا

 بود داده قول ، بود کشیده بیرون اش دخترانه دنیای از را پریا رحمی بی با که

 : شنید را صدایش دیگر بارِ  ؟ بود کرده چه اما بمانند هم برای همیشه که

 .  شدم عوض چقدر ببین بیا.  بار یه فقط ، ببینمت بیا -



 اش گذشته از خیری نه.  بود مانده حال و گذشته بینِ .  بود ریخته هم به پریا 

 : کرد زمزمه.  داشت اش فعلی وضعیتِ  از خوشی حالِ  نه و بود دیده

 .  نزن زنگ من به دیگه -

 دیگر بارِ  ، خواند صدایش از را تردید شروین که کرد زمزمه جون کم آنقدر

 : کرد اصرار

 .  بجنگم برات میخوام من -

 .  میکردی کاری باید طالقمون از قبل بجنگی میخواستی واقعا اگه -

 .  نمیدونستم زندگی از هیچی ، بودم جوون -

 .  نیست درست متاهل زنِ  یه به زدن زنگ که نمیدونی حتی!  نمیدونی االنم -

 .  منی زنِ  فقط تو -

 خودش برای را پریا حقی چه به.  بود عصبانی تملک احساِس  همه این از پریا

 از تر محکم بار این پریا ؟ بود گرفته تماس دوباره جراتی چه به ؟ میدانست

 : گفت قبل

 .  میگم شوهرم به بگیری تماس اگه.  نزن زنگ بهم دیگه -

 نمیدانست که شروین اما!  میگرفت شا خنده بود کرده که تهدیدی از خودش

 !  جهنمیست چه اش زندگی

 برایش که خاطراتی فشارِ  و ناراحتی از.  کرد قطع خداحافظی بدونِ  را تماس

 پیدا شروین ی کله  سرو دوباره که داشت کم را همین.  میلرزید بود شده زنده

.  ودب حسی هر از خالی لحظه این پریا ؟ داشت دوستش ؟ میگفت چه!  شود

 توهین و سختی و رنج بود کشیده چه هر!  دارد رنگی چه عشق نمیدانست حتی

 بود نیامده او به!  بزند زنگ او به دیگر بار یک میتوانست چطور!  بود

 بود راضی هم کذایی روزهای همین به که او.  بگیرد سامان و سر اش زندگی

  ؟ نمیداشتند بر سرش از دست چرا. 

***** 



.  بود شده عوض کل به خانه قوانینِ  ، میگذشت خان جمشید مدنِ آ از هفته دو

 نقِش  حمیده و بود گرفته عهده به را ها آشپزی مسئولیتِ  نوعی به نسا گل

 کارهای هم پریا و میرسید طبقات های کاری تمیز به شیرین.  داشت را دستیار

 کنارش که میخواست خان جمشید اوقات بیشترِ  البته.  میداد انجام را جزئی

 خان جمشید.  داشت دوست را ساعتها این پریا چقدر.  بزنند گپ هم با و بنشیند

 سعی پریا.  میزد حرف افسانه همسرش از که خصوص به بود صحبت خوش

 درست خان جمشید برای را داده یاد او به مادرش که دمنوشهایی تمامِ  میکرد

 خانه به آیین وقتی بود ادهد دستور که جایی تا.  میکرد استقبال بسیار او و کند

 از جزئی نوعی به.  بیاورد برایش را دمنوشها آن از یکی پریا حتما آید می

 تلخ حرفهای دیگر.  میکرد اعتراض کمتر هم آیین.  بود شده خانه رسوماتِ 

!  بکوبد پریا صورتِ  به را چیز همه که آمد نمی پیش موقعیتی هم شاید.  نمیزد

 .  داشت آسایش پریا ، خان جمشید ی سایه زیرِ 

 های تهدید از خبری اما میکرد سنگینی پریا روی آیین های نگاه ردِ  هم هنوز

 تا ، بود کرده پُر خان جمشید را پریا های تنهایی تمامِ !  نبود فردش به منحصر

 را سکوتش ی عقده و بیندازد گیر جایی را دخترک نمیتوانست آیین که جایی

 !  کند خالی

 آیین اوایل.  بخورد غذا کنارشان پریا که داشت اصرار خان یدجمش شام وقتِ 

 شد عادت میز سرِ  پریا دیدنِ  کم کم اما میشد بلند میز سرِ  از و میکرد بداخالقی

 کمتر هم پریا.  نمیکرد اعتراضی اما میرفت هم در اخمهایش کمی هم هنوز. 

 حضور هم خان یدجمش که بود وقتی برای این البته.  میشد دستپاچه آیین کنارِ 

 دخترکِ  همان پریا و مار زهر برجِ  آیین دوباره صورت این غیرِ  در!  داشت

 !  میشد لرزان و ترسو

 را باال اتاقهای از یکی خان جمشید شد متوجه که بود وقتی آیین اصلیِ  غوغای

 نداشت را انتظارش کس هیچ که کرد پا به جنگی.  است داده اختصاص پریا به

 به هم پریا!  بود آخر حرفِ  دستورش و داشت پا یک خان شیدجم مرغِ  اما. 

 روزِ  که اتاقی همان به درست.  بود برده باال و کرده جمع را وسایلش ناچار

 از بود مجبور صبح روز هر اما بود خوبی اتاقِ .  بود سپرده او به همایون اول

 به تا!  ندک خوب را حالش که نبود چیزی این و شود رد کذایی اتاقِ  آن کنارِ 



 احتمالی لمِس  وحشتِ  از ، بود نزده حرف اتاق آن موردِ  در کس هیچ با حال

 بود نتوانسته حتی. . .  میکشید گذشته خاطرِ  به که عذابی از ، آیین توسطِ  اش

 که میدید.  نمیزد دم و میریخت وجودش در را چیز همه.  بگوید چیزی شیدا به

 پریا که نبود چیزی این اما کند نزدیک آیین به را او میکند سعی خان جمشید

 اما ، بزند خان جمشید به را حرفها این تمامِ  روزی داشت دوست.  میخواست

 پریا مدام خلوتشان در.  بشکند را اش رسیده راه از تازه حامیِ  دلِ  نمیتوانست

 : میداد نشانش را راه نه که نصیحت ، میکرد نصیحت را

 باشه عاقل باید زن.  داره هم حق.  نمیاد خوشش سر سبک دخترای از آیین -

 !  مدیر و

 : کرد زمزمه و داد سرباز ی مهره به تکانی سکوت در پریا

 .  شماست نوبتِ  -

 همین در.  کرد فکر کمی و انداخت شطرنج ی صفحه به نگاهی خان جمشید

 : آمد حرف به دیگر بارِ  حین

 .  کنه آرومش هک میخواد رو یکی.  کشیده زندگی از زیاد بچه این -

 مانده مشکی و سفید های خانه به چشمهایش پریا.  داد اسبش ی مهره به تکانی

 .  بود

 باشه خودش و خودت بینِ .  خودش با بمونه بچه این های ناراحتی شرحِ  -

 چجوریه آیین بدونی تا بدم سرنخ بهت که اینه میاد بر من از که چیزی.  بهتره

 . 

 : داد تکان را فیل ی مهره لبخند با پریا

 !  کیش -

 : انداخت صفحه به مبهوت نگاهی خان جمشید

 .  کردی چیکار نفهمیدم شد زدن حرف گرمِ  سرم -

 : داد شاه به حرکتی



 وا رو سنگاتون و بزنین حرف هم با یکم.  نیست بدی آدمِ  بدون اینکه خالصه -

 .  گلستون میشه زندگیتون و میشه حل چی همه بکنین

 : داد وزیرش هب تکانی پریا

 !  مات و کیش -

 به بعد و صفحه به نگاهی متعجب.  ماسید دهانش میانِ  حرف خان جمشید

 : انداخت پریا خندانِ  صورتِ 

 .  رفت در دستم از بازی ی رشته کردی پرت و حواسم -

 .  افتاد قهقهه به حرف این با پریا

 این به مقد که روزی ، زد پریا ی شکفته صورتِ  به لبخندی خان جمشید

 جمشید قلب ته از که چیزی ، میزد فریاد را غم اش چهره بود گذاشته عمارت

 از ، پریا از ، او از.  است دلخور آیین میدانست خوب.  میرنجاند را خان

 کمی که بود رسیده آن وقتِ  اما داشت او با ناسازگاری سرِ  لحظه هر که زندگی

 صبوری ، مظلومیتش ، ببیند را اپری های مهربانی و بتکاند کینه از را قلبش

 ، بسازند خوبی زندگی هم کنارِ  در میتوانند آیین و پریا که داشت حتم. . .  اش

 !  بگیرد باال دستِ  را خودش پریا و بیاید کوتاه کمی آیین اگر

 : کرد باز لب جمشید

 بهت دارم که چندمه بارِ  ببین ؟ کنی دعوت اینجا و خانوادت نمیخوای هنوز -

 . جان دختر زشته!  ها میگم

 آیین نکند اینکه از داشت وحشت!  افتاد جانش به ترس پیشنهاد این با دوباره

 میترسید نگوید چیزی هم آیین اصال ، شوند ناراحت اش خانواده و بزند حرفی

 می تاخیر به را کار این مدام.  شود رسوا و بزنند حرفی خدمه ی بقیه که

 طرفی از.  نداشت فراری راهِ  انگار اما بیاید کوتاه خان جمشید بلکه انداخت

 کمی میشد باعث حداقل.  کند دعوت آنجا به را اش خانواده که داشت دوست

 .  شود بهتر صدا و سر بی ازدواج این به نسبت حالشان و حس

 .  بهتر موقعیتِ  یه بذاریم -



 لحنی اب.  میفهمید را پریا ترسهای خان جمشید.  میچید عجله با را ها مهره

 : آمد حرف به دیگر بارِ  کننده دلگرم

 میشیم آشنا بیشتر هم.  میکنیم دعوتشون شب یه ؟ بهتر این از موقعیتی چه -

 .  میبینن و دخترشون ی خونه باالخره خدا بندگانِ  اون اینکه هم

 . . .  آقا اگه آخه -

 : کرد اخم خان جمشید

  ؟ آیین بزن صداش بگم بار چند -

 : کشید شطرنج ی صفحه از را دستش و انداخت پایین را سرش پریا

  ؟ چی بشه ناراحت اگه -

 صدایش کوچک اسمِ  با مطمئنا.  میکرد تالش اسمش نگفتنِ  برای مصرانه

 : شد بلند جا از عصایش کمکِ  به خان جمشید!  نمیکرد

 !  کرده بیخود -

 : شد گرم کالمش قدرتِ  از پریا قلبِ  ته

  ؟ چی کنه ناراحتشون که بفهمن چیزی اگه ؟ هبزن حرفی کسی اگه ولی -

 تو.  میکنم دعوت پدرت از میزنم زنگ من.  جون دختر نده راه دلت به بد -

 .  میکنی چه ببینم.  مهمونی کارای به بده رو حواست فقط

  ؟ کنم چیکار ؟ من -

 : میکرد مزه مزه را بودن خانه خانمِ  کمی نبود بد

 دم بذار بنویس لیس.  بدی چی مهمونات به یخوایم شام ببین.  توئه ی خونه -

 و بیا میچینه میز واست.  فرحزاد تا رفته خودش بگی که رو ف.  نسا گل دستِ 

 .  ببین

 .  شد باز لبخند به پریا لبهای



 .  داره دوست و پختم دست بابا ؟ کنم درست چیزایی یه خودمم میشه -

 : خندید جمشید

 .  نکن تهخس و خودت فقط ؟ نه که چرا -

 .  چشم -

 یعنی ، هست چیز همه به حواسش یعنی ، میداد قلب قوت خان جمشید که همین

 !  ام مردانه قولِ  به کن تکیه حرف بدونِ 

 .  بدم خبر خانوم نسا گل به برم من پس -

 .  وایسا -

 : بود ایستاده گرامافون کنارِ  و داده عصا به تکیه خان جمشید.  کرد مکث پریا

 فردا.  بیاره برات و شرکت روزِ  مدِ  لباسای از دست چند سپردم وخسر به -

 .  باشه حواست.  اینجاست وقت اول

 .  نبود کارا این به نیازی -

 .  شد خان جمشید مهربانی ماتِ  پریا

 .  هستی عرفانی یه دیگه تو.  کنی تنت قدیمی لباسای نداره خوبیت -

 : زد لبخند ماا نمیدانست عرفانی را خودش پریا اینکه با

 .  کنم جبران و لطفتون بتونم کاش ، ممنون -

 .  کن راه به سر رو پسره این -

 جوالنِ  ی اجازه جمشید!  ؟ میخواست او از نشد کارِ .  شد جمع پریا لبهای

 : نداد او به را افکار

 .  بزن حرف نسا گل با برو -



 و بود ایستاده گاز کنارِ  حمیده.  شد آشپزخانه راهی و زد بیرون سالن از پریا

 ساالد کردنِ  درست مشغولِ  هم شیرین.  میکرد بحث نسا گل با معمول طبقِ 

 .  بود

 .  دارن دوست ترش و فسنجون آقا -

 : داد جواب بود صورتش بخِش  زینت همیشه که لبخندی با نسا گل

 فسنجون.  داره دوست چی میدونم خوب دیگه.  شده بزرگ خودم کنارِ  آقا -

 .  باشه ملس باید

 : کرد شیرین به ای اشاره پریا

 ؟ شده چی باز -

 : داد جواب وار زمزمه شیرین

 !  جنگه میدونِ  ، نیست خونه.  فسنجونه سرِ  بحث -

 : آمد حرف به بحثشان به دادن پایان برای و زد لبخند پریا

  ؟ دارین خبر شب فردا مهمونیِ  از خانوم نسا گل -

 : داد جواب نسا گل.  چرخیدند عقب به دو هر حمیده و نسا گل

 .  گفت خان جمشید آره -

 : شد عمیق لبخندش پریا

  ؟ کنم آشپزی منم میشه -

 : زد کمر به دست حمیده بدهد جواب نسا گل آنکه از قبل

 ! بذاری پا آشپزخونه تو نداری حق ؟ چی دیگه -

 . . .  آخه -

 : کرد دفاع نسا گل



 به که رو آشپزخونه سندِ  بعدشم.  بزنیم حرف بده امون دقیقه یه خانوم حمیده -

 .  میکنی مشخص تکلیف اینجوری نزدن نامت

 .  بخورن و من از غیر کسی دستپختِ  نمیاد خوششون آقا -

 .  میخورن سنگم باشن که گشنه آقا -

 به ای غره چشم حمیده که خندید جوری.  کند کنترل را خودش نتوانست شیرین

 : داد تذکر نسا گل.  کرد کتر را آشپزخانه و رفت او

  ؟ دیگه بود چی موقع بی ی خنده این.  نبود درست کارت جان دختر -

 : انداخت زیر به سر شیرین

 .  ببخشید -

 : زد لبخند نسا گل

 این تو میکشه زحمت خیلی خانوم حمیده.  بیار در دلش از برو.  ببخشه خدا -

 .  خونه

 بود نشسته دلش به عجیب داشتنی دوست پیرزنِ  این.  رفت حمیده دنبالِ  شیرین

 . 

 .  بخریم رو خریدنیاش که بنویس کنی درست میخوای چی هر -

 .  ممنون -

 : انداخت پریا ی دخترانه صورتِ  به نگاهی نسا گل

 . بزن سلمونی به سر یه فردا -

 .  نشست پریا لبهای روی لبخند اراده بی سلمانی اسمِ  شنیدنِ  با

 .  نیست نیازی ؟ چی برای ؟ آرایشگاه -

 به یکم بیان میخوان اول بارِ  برای خانوادت حاال.  الزمه جان دختر چرا -

 . خوشحالی و شاد ببینن بذار.  برس خودت



 جمشید که وقتی از ، بود شاد ؟ است شاد که کند سازی ظاهر بود قرار هم باز

 و بیاید نزدیکش نمیتوانست آیین که همین.  میخندید روز هر بود آمده خان

 .  میشد راحت خیالش بزند تندی حرفِ 

 .  اطراف این نمیشناسم آرایشگاه من ولی -

 : گرفت سمتش به کارتی بود کرده را جا همه فکرِ  انگار که نسا گل

 .  هست هم نزدیکیا همین.  خوبه خیلی اینجا میگن -

 یدشا یا بود شده تعیین پیش از چیز همه انگار.  میکرد نگاهش مشکوک پریا

 گرفت را کارت حال این با!  بود خان جمشید کارهای آن از دیگر یکی هم

 و سر به بود گذاشته خانه این به پا وقتی از کند تغییر کمی آمد نمی بدش

 .   شود ظاهر اش خانواده مقابلِ  اینطور نبود درست!   نمیرسید وضعش

 به که بود داده قول.  رفت نزدیکی همان آرایشگاهی به پریا وقت اول صبح

 دلش ته های دلواپسی.  بسپارد خان جمشید به را چیز همه و نکند فکر چیزی

 کارهایش و آیین به میکرد سعی شده که هم روز یک برای.  بود زده پس را

 از فقط اش نگرانی.  نکند بدرفتاری اش خانواده مقابلِ  بود امیدوار.  نکند فکر

 پریا.  نزنند او به مهمانی این از حرفی بود خواسته خان جمشید که بود این

!  باشد آرام که میکرد را تالشش وجود این با است راه در بدی اتفاقِ  داشت حتم

 خان جمشید!  است شده دیگری پریای کرد احساس و گذاشت آرایشگاه به قدم

 را پول این نمیدانست پریا.  بکند میخواهد که کار هر تا بود داده پول مقداری

 اول.  بود زده دریا به را دل اما دیگری چیزِ  یا بگذارد حقوقش بِ حسا به باید

 حدی در فقط شود کوتاه خیلی که آنقدری نه کرد کوتاه را موهایش کمی همه از

 فرم خوش و بلوند که بود خانمی موی به مدت تمام نگاهش.  شود مرتب که

 دخترانِ  از کلکسیونی یادِ  به ای لحظه برای.  بود ریخته هایش شانه روی

 خواست ای لحظه برای.  آنچنانی و بودند بلوند همه.  افتاد آیین ی عالقه مورد

 پشیمان زود خیلی اما کند بلوند را اش خرمایی موهای تمامِ  و بزند دریا به دل

 نظر صرف این دقیقا نمیدانست اما!  بیاید راه آیین دلِ  به نبود قرار.  شد

 را آیین توجه تمامِ  اش خرمایی موهای!  بود آیین دلِ  با آمدن راه نوعی کردنش



. .  بود لرزانده را قلبش اش داشتنی دوست تابِ  و پیچ!  بود کرده جلب خود به

 . 

.  آمد می سفیدش پوستِ  به که زد رنگی کرم الکِ  و کرد مرتب را ناخنهایش

 تمامِ .  بریزد شانه روی لخت و کند براشینگ هم را موهایش گرفت تصمیم

 تغییر این از راضی پریا.  شدند دست یک و صاف موهایش نازنینِ  های موج

 و کرد مرتب کمی هم را ابروهایش نهایت در.  زد خودش تصویرِ  به لبخندی

 تغییرات این ی همه.  شد خارج آرایشگاه از بهتری احساِس  با ، داد حالت

 یدنِ د برای.  بود شده بهتر هم اش روحیه.  بود کرده دوچندان را اش زیبایی

 .   داشت هیجان حسابی اش خانواده

 : گفت غضب با حمیده رسید خانه به که پایش

 اینم میگیریم حقوق ما.  گذار و گشت بره خانوم بکنیم جون ما.  واال خوبه -

 .  میگیره

 : گرفتند غم طرحِ  ابروهایش حمیده حرفِ  با هم شیرین.  شد دلخور نسا گل

 .  اینجوری نگین خانم حمیده -

 : گفت شیرین حرفِ  ی ادامه در نسا گل.  بود شیرین ایصد

 !  نمیچرخه دهنش تو باشه مبارک یه.  تیزه و تند زبونش خانوم حمیده ماشاهلل -

 : زد پریا به لبخندی

 .  کردی چیکار ببینم بردار رو شالت.  پریا باشه مبارک -

 نگاهش آنکه اب ، برد یاد از را حمیده های تیکه کل به ، زد بند نیم لبخندی

 های خرمایی.  آورد بیرون سر از را شالش!  میرفت نشانه را پریا هم هنوز

 : گفت هیجان با شیرین.  ریختند شانه روی براقش

 .  شدی ناز چه بشم قربونت الهی -

 : زد لبخند نسا گل



 .  نمیشه اینجوری.  کنم دود اسفند برم -

 .  بود راضی هم همین به پریا.  نزد حرفی اما حمیده

 .  کنیم آماده رو غذاها کمکتون میام کنم عوض لباس من -

 گفتی خودت که اونایی جز دادیم انجام تقریبا کارارو ما جان دختر برو -

 .  کنی درست میخوای

 .  نکنه درد دستتون -

 جمع را موهایش.  پوشید تری راحت لباسهای و رفت باال را ها پله سریع پریا

 ای گوشه مغموم حمیده.  شد آشپزخانه واردِ .  نیایند پایش و دست مقابلِ  که کرد

 که غذاهایی جز به.  میکردند کمک پایش به پا شیرین و نسا گل اما بود نشسته

 همراه مخصوص سوپِ  جور یک و الزانیا هم خودش بود کرده آماده نسا گل

 که دبو زده هیجان اش خانواده آمدنِ  از انقدر.  کرد حاضر ساالد نوع دو با

 : گفت شد تمام که کارش.  نمیکرد خستگی احساِس 

 .   بدم انجام بگید ؟ مونده کاری چه دیگه خب -

 : کشید هم در ابرو نسا گل

 این برای کنی درست گذاشتم که همینم.  کرده ممنوع خان جمشید ؟ چی دیگه -

 لباس کمکت بیاد میفرستم و شیرین منم باال برو.  میخواستی خودت که بود

 .  آورد برات لباس کلی خسرو رفتی که صبح.  کنی نتخابا

 : گفت گونه التماس و گرفت دست در را شیرین دستِ  شد زده هیجان پریا

  ؟ بگیرم قرض و شیرین االن همین میشه -

 : خندید نسا گل

 . بیرون برید آشپزخونه از جفتتون -

 باز را کمد درِ .  شدند پریا اتاقِ  واردِ  و رفتند باال را ها پله خنده با دو هر

 شال و مانتو تا گرفته مهمانی لباسهای از.  بود لباس میکرد کار چشم تا کردند



.  بخشید شیرین به هم را تایی چند حتی.  میکرد تن به را همه زده ذوق پریا. 

 در.  کند استفاده آنها از تنهایی به آمد نمی دلش پریا اما نمیکرد قبول اول

 تا اش کوتاهی که رنگی سفید دامنِ  شیرین اصرارِ  با لباسها مِ تما بینِ  از نهایت

 ی قاعده بی های راه که سفید کوتاهِ  آستین بلوزِ  و کرد تن به میرسید زانو روی

 که خواست دل ته از و کرد چک دست در را اش حلقه.  پوشید داشت مشکی

 حلقه هدوبار شب آن از بعد البته.  کند دست به را اش حلقه امشب هم آیین

 !؟ بود دستش به حلقه چرا که بود سوال هم هنوز.  بود شده ناپدید

 تنها.  گذاشت کنار شب آن برای هم را شالش شیرین ی خواسته به حتی پریا

.  برود زودتر بود قرار امشب هم او که آمد می حساب به همایون نامحرم

 احتیاجی شیرین و نسا گل و حمیده وجودِ  با.  بود خواسته اینطور خان جمشید

 .  نبود همایون به

 دل دل مدام پریا و بود نیامده آیین هنوز.  رسیدند اش خانواده که بود 7 ساعت

 برق چشمهایش پریا دیدنِ  با حتی.  بود آرام خان جمشید ی چهره اما.  میکرد

 میکردند سعی بودند شده شوکه عمارت دیدنِ  از پدرش و مادر.  بود زده

 پریسا.  بماند پنهان کسی دیدِ  از که نبود چیزی این اما نندک کنترل را خودشان

 : رفت خواهرش سمتِ  به

 !  بال شدی خوشگل چه -

 : خندید پریا

 .  رسیدم خودم به رفتم صبح -

 .  شدی ماه مثلِ .  کردی کاری خوب -

 خوب چیز همه.  بود پذیرایی مسئولِ  شیرین.  نشستند سالن در مادرش و پدر

 هم نباشد اینکه به.  نیاید آیین که میخواست خدا از دل در ریاپ.  میرفت پیش

 : شد بلند حمیده صدای که میگذشت مهمانها آمدنِ  از ساعتی یک!  بود راضی

 .  اومدن آقا -

 : گفت خنده با خان جمشید.  بود کرده یخ پریا



 .  اومده آیین ؟ نشنیدی پریا -

 کرد اضافه خان جمشید.  شد بلند اج از پریا.  برود استقبالش به که کرد اشاره

: 

 !  رفته یادش شوهرش کامل دیده شمارو دخترمون -

 : خندید خانم سیمین

 تنگ براش دلم من وقتا بعضی که زندگیشه گرمِ  انقدر دخترم اینجوری نگید -

 .  میشه

.  میلرزید پاهایش اما کند استقبال همسرش از مثال تا رفت در سمتِ  به پریا

 سخت برایش کمی را رفتن راه که داشت پا به بلندی پاشنه و سفید کفشهای

 به معذب پریا!  دامادش منتظرِ  و بود در به علی نگاهِ .  ایستاد در کنارِ .  میکرد

 ثانیه چند پریا دیدنِ  با اول.  شد خانه واردِ  بلند قدمهایی با آیین.  میرسید نظر

 حتما.  چیست برای مکث این نمیدانست.  شد تر دستپاچه پریا.  کرد مکث ای

 . میکرد آماده را تلخی حرفِ  هم شاید یا!  میکشید را بحث یک طرحِ  ذهنش در

 .  بیایند نظر به صمیمی تا شد نزدیک آیین به کمی.  افتاد پدرش به پریا نگاهِ 

 .  عزیزم. . .  اومدی خوش -

 کم ، شد اش ریه واردِ  آیین تند عطرِ .  گفت لرزان کمی و مکث با را عزیزم

 لحظه برای آیین که بود عجیب آنقدر آمدنش در کنارِ .  بیفتد عطسه به بود مانده

 صاف موهای به نگاهش!  کنار به گفتنش عزیزم.  بزند حرفی نتوانست ای

 !  کشید هم در ابرو اراده بی و افتاد پریا ی شده

 . . .  اینجا هست معلوم -

 : آمد حرف به دیگر بارِ  دستپاچه پریا شود کامل حرفش ینکه ازا قبل

 !  منتظرتن همه -

 را علی منتظرِ  چشمهای میتوانست که جایی.  چرخید سالن سمتِ  به آیین سرِ 

 : آمد حرف به کرد باز هم از را ابروهایش گره.  ببیند



 !  نگفتی زودتر چرا ؟ داریم مهمون -

!  نبینند شا خانواده میکرد دعا و میدید پریا بود شده کلید حرص از دندانهایش

 آیین دستِ  از تا کشید کنار کمی را خودش پریا.  گرفت لبخند طرحِ  علی لبهای

 گوِش  کنارِ  و کرد کم را بینشان ی فاصله.  نداد اجازه آیین اما.  باشد امان در

 : کرد زمزمه پریا

 !    بدم حتما رو گفتنت عزیزم این جوابِ  بنداز یادم!   ای جانانه استقبالِ  چه -

 حالش نفسش گرمای.  افتاد پریا جانِ  به لرزه نزدیک آنقدر صدایش یدنِ شن با

 لبخندی.   شود رد آیین تا کشید کنار را خودش و گزید لب.  میکرد منقلب را

 : دزدید آیین از نگاه ، زد پدرش به نیمه و نصفه

 .  منتظرتن همه -

 : کرد زمزمه اش شده کلید دندانهای بینِ  از دیگر بارِ  آیین

  ؟ بدم و التهاب پر سالمِ  این جوابِ  بتونم من تا باشن منتظر دیگه یکم چطوره -

 جای داشت برخوردش از که اضطرابی ، شد آیین صورتِ  ماتِ  پریا چشمهای

 کمی.  بود داده کننده معذب های زمزمه این بابتِ  غریب ترسی به را خود

 میکرد اذیت را پریا ی شامه عطرش بوی هم هنوز.  کرد بیشتر را اش فاصله

 روز مدِ  لباسهای.  بود نواز چشم آیین برای عجیب پریا جدیدِ  ظاهرِ  و تیپ اما

 که میرسید نظر به جذاب آنقدر اش شده آرایش صورتِ  و عطر بوی ،

 !  بگذرد مواجش های خرمایی کردنِ  صاف گناهِ  از میتوانست

 مغزش در ییصدا اما میکرد ترغیب پریا کنارِ  ماندن به را او عجیبی کشِش 

 میزد تند سینه در پریا قلبِ .  شود دور او از و بدهد تکان پاهایش به شد باعث

 خان جمشید آرامِ  ی چهره که چند هر!  میکند برخوردی چه آیین نمیدانست. 

 !  بینی پیش قابلِ  غیرِ  برخوردهای و بود آیین اما میکرد دلگرمش کمی

.  بود افتاده بزرگش پدر های نقشه زا دیگر یکی دامِ  در هم باز شد سالن واردِ 

 جا لبهایش روی که لبخندی طرحِ .  انداخت خان جمشید به نامحسوس نگاهی

 بار این.  بکشد او برای نشانی و خط دل در شد باعث اراده بی بود کرده خوش



 آیین زد سازی هر اش خانه در نیست قرار.  بود خان جمشید و او بینِ  بازی

 .  آورد لب روی اجبار به لبخندی و ریخت دل در را حرصش!  برقصد

 .  اومدین خوش سالم -

 باور را آیین رفتارِ  این.  بکشد راحتی نفِس  پریا تا بود کافی حرف همین

 لبخندی یا ، میفشارد گرمی به را پدرش دستِ  که میدید خواب انگار ، نمیکرد

 .  کند هضم نمیتوانست را زد مادرش به که

 تا خواست اجازه آیین گذشت قرن یک پریا نظرِ  به که احوالپرسی از بعد

 مبلی روی را خودش پریا کرد ترک که را سالن.  کند عوض را لباسهایش

 : آمد حرف به وارد زمزمه.  کرد رها پریسا کنارِ 

 .  شدم پیر سال صد ی اندازه به میکنم احساس -

 : خندید ریز پریسا

 .  ردک سالم مودبانه انقدر خدا بنده ؟ چرا -

 .  نشنیدی رو حرفاش که تو -

 ؟ گفت چی -

 .  نگوید چیزی داد ترجیح پریا

 !  کن ولش -

 : زد نمک بود کنده پوست که خیاری به پریسا

 !  خوبیه کیِس  حسابی نگذریم حق از ولی -

 : کشید هم در چهره پریا

 .  بخور رو خیارت!  ات سلیقه اون با -

 با بعد دقیقه چند آیین.  زد چنگال به ارخی ای تکه و افتاد خنده به پریسا

.  نشست نفره دو مبلِ  روی و گذاشت سالن به پا تر راحت و مرتب لباسهای

 حرفهای به توجهش تمامِ  که آیین وضعِ  و سر از پریا گوِش  زیرِ  مدام پریسا



 کم که جایی تا.  میکرد تعریف بود جامعه اقتصادِ  وضعِ  از شکایتش و علی

 و کرد پریا به ای اشاره خانم سیمین!  بکشد فریاد سرش بر پریا بود مانده

 : گفت وار زمزمه

 .  نشسته تنها زشته.  بشین شوهرت پیِش  برو -

 : داد جواب ناراضی پریا

 .  کنارش میرم حاال.  باشم شما پیِش  میخوام -

 !  کند مخالفتی نتوانست خان جمشید حرفِ  با اما زد سرباز نوعی به

 دقیقه یه گرفتم رو افسانه من که زمانی واال.  آیین کنارِ  بشین بیا جان دختر -

 !  میمونه جوونا کارِ  تو آدم.  نمیشدم جدا ازش هم

 : آمد حرف به خنده با علی

 . نیست قبل مثلِ  هیچی -

 و کشید بیرون جیب از را موبایلش خان جمشید جدیدِ  بازیِ  از کالفه آیین

 فاصله اما نشست آیین کنارِ  اطرافیان رِ اصرا با پریا.  کرد سرگرم را خودش

 ! کند عوض را عطرش بخواهد او از میتوانست کاش.  کرد حفظ را

 که زوجی از کل به علی و سیمین حواِس  و کشید افسانه به را بحث خان جمشید

 تا پریا بود طور هر!  شد پرت بودند نشسته هم کنارِ  ممکن حالتِ  ترین سرد در

 همه که نسا گل صدای با.  کرد تحمل را اش کذایی طرِ ع آن و آیین شام وقتِ 

 : شد بلند جا از که بود نفر اولین میکرد دعوت میز به را

 .  بفرمایید -

 آیین کنارِ  صندلیِ  پریا جای دوباره ، بود آیین شد بلند جا از که هم نفری آخرین

 کرد سعی.  کند ناراحتش آمد نمی دلش میکرد نگاهشان عشق با مادرش.  بود

 .  شود تر خوشحال خانم سیمین ای ذره شاید تا.  کند رفتار آیین همسرِ  مثلِ 

  ؟ نداری الزم چیزی -



 و اش خودمانی لحنِ  و پریا به متعجب آیین.  بشنوند همه که بود گفته جوری

 را سرش فقط اما بزند طعنه خواست.  دوخت چشم اطرافیان های نگاه به بعد

 هم پریا ، بود معذب موشکافانه نگاهِ  همه این زیرِ  . داد تکان نه ی نشانه به

 مشغول همه و شد عوض کمی میز جو باالخره.  نداشت او از کمی دستِ 

 بشقابش به الزانیا برشی پریا که بود خوردن مشغول آیین ، شدند صحبت

 نگاهِ  اما ، شد دوخته پریا معذبِ  صورتِ  به متعجب نگاهش.  کرد اضافه

 کاری هم او نبود بد شاید کرد فکر.  بود اش نخورده ستد بشقابِ  به دخترک

.  شد پشیمان که نکشید ثانیه به اما دهد نشان تر واقعی را چیز همه تا میکرد

!  است متنفر دخترک های خدمتی خوش از چقدر که بیاورد یاد به کرد سعی

 ابروهایش!  بود کرده لطف نمیگرداند بر عصبانیت با را میز که همین اصال

 را اطرافش!  دهد نشان نرمش انقدر داشت دلیلی چه.  بود کرده گره هم در را

 خودش از پله چند کم دستِ  که آدمهایی با میز این سرِ  نمیدانست و کرد نگاه

 تکه اشتها با البته و بود ور غوطه افکارش در!  میخواهد چه هستند تر پایین

 جمشید که میخورد را بود کرده اضافه بشقابش به پریا که اجباری الزانیای

 :پرسید شیطنت با و انداخت اش نوه به نگاهی خان

  ؟ خوشمزست الزانیا -

 : آورد باال کمی را سرش آیین

 .  خوبه خیلی -

 : زد کاری را ضربه.  نشست پیرمرد لبهای روی لبخندی

 .  پریاست دستپختِ  -

 جمشید.  کوبید شپشت به باری چند دستپاچه پریا که افتاد سرفه به آیین جوری

 : گرفت اش نوه مقابلِ  آب لیوانی خنده با خان

 .  نباش نگران جان پسر خودته مالِ  اش همه -

.  بیاید خودش به آیین شد باعث پریسا دلِ  ته از ی خنده و خانم سیمین لبخندِ 

 : گرفت باال پریا سمتِ  به را دستش.  بود شده قطع اش سرفه



 !  خوبم!  بسه -

 آمد خودش به تازه پریا.  گذاشت پریا و خودش بینِ  را آن و ردخو آب از کمی

.  بود شده قرمز گرما و حرارت از صورتش ، کشید کنار سریع را دستش. 

 با را دستش!  میکرد دخالت که چه او به!  شود خفه آیین میگذاشت اصال

 کفِ  ناخنهایش فشارِ  که جوری کرد مشت و برد میز زیرِ  یواشکی حرکتی

 شده شجاع چقدر امشب!  دستپاچه و بود خراب حالش!  بود انداخته رد دست

!  میکرد بشقابش ی روانه میلش خالفِ  غذایی و مینشست آیین کنارِ !  بود

 خوبی به نمیتوانست نمیشد تمام امشب تا.  نمیکرد رهایش ای لحظه اضطراب

 بی.  کند کم را بدنش حرارتِ  کمی تا میگشت چیزی دنبالِ  به!  بکشد نفس

 .  سرکشید را آب ی مانده باقی و رفت آیین لیوانِ  سمتِ  به دستش اراده

 !  بود من لیوانِ  اون -

 بیفتد سرفه به و بماند گلویش در آب شد باعث گوشش کنارِ  آیین آرامِ  ی زمزمه

 : آمد حرف به خبیثانه پریسا! 

 ؟ نوبتیه -

 بست نقش لبهایش روی لبخندی!  واداشت خنده به را عبوس آیینِ  صدایش لحنِ 

 که زد پشتش به ضربه چند!  دهد نجات خفگی از را پریا گرفت تصمیم و

 اخمی به تبدیل اش نگرفته شکل ی خنده.  بکشد کنار را خودش پریا شد باعث

 ! شود خفه که بود حقش ، جهنم به.  شد عمیق

 هب تمایلی دیگر اما بود منتظر بشقابش در هم هنوز الزانیا ی خوشمزه ی تکه

 ، میکرد اش عصبانی اش محجوبانه اداهای و پریا رفتارهای!  نداشت خوردن

 بار این جمع به رو خان جمشید!  بود مضحک نظرش به ها گرفتن فاصله این

 : گفت

 خوشمزست بس از.  خانومه عروس دستپختِ  امشب غذاهای از سری یه -

 !  شده هول آیین



 را عمرش شوخی ترین مزه بی ، انداخت بزرگش پدر به ناراضی نگاهی آیین

 لرزانده را پریا  قلبِ  بار اولین برای خانم عروس لفظِ  شنیدنِ  اما!  بود شنیده

 : زد لبخند علی!  بود

 .  پریاست کارِ  کدوماش معلومه.  میشناسم خوب و دخترم دستپختِ  -

 : داد جواب آرامش و لطیف صدای با پریا

 .  جان نوش.  کردم درست شما برای -

 عمارت این در همه بود کرده عادت.  نیامد خوشش پریا حرفِ  از اصال ینآی

 مهم او فقط و فقط ، باشند او رضایتِ  دنبالِ  به فقط ، کنند کار او برای فقط

 : کرد زمزمه و فرستاد عقب به را صندلی!  باشد

 .  بدین ادامه شما شدم سیر من -

 : شد رفتنش مانع خان جمشید صدای

 .  دارم ارک آیین بشین -

 جای اش صندلی روی دوباره ناچار به اند دیده برایش که خوابی از خبر بی

 خودش مخصوِص  که رسا صدایی با و شد عمیق لبخندش خان جمشید!  گرفت

 : کرد شروع بود حرفهایش نشاندنِ  کرسی به و

 .  بدم خبری یه میخواستم اینجاییم همه که حاال -

 با  ، دوخت آیین به چشم و کرد مکث کمی بود خان جمشید به نگاهشان همه

 :  کرد باز لب اش همیشگی صالبتِ 

 هیچی اصال.  تشریفاتی نه ، مراسمی نه.  دلخورم ها بچه عقدِ  از هنوزم من -

 سرِ  چیز همه و میشد حفظ باید رسومات و رسم.  نبود ما ی خانواده به شبیه

 .  میگرفت قرار خودش جای

 : گفت اند زده را دلش حرفِ  انگار که خانم سیمین

 .  دلخوریم هم ما.  خان جمشید گفتین گل -



 : داد ادامه حرفش تایید از خوشحال جمشید

 متوجه ها خیلی اینجوری.  کنم دعوت همه از و بگیرم مهمونی گرفتم تصمیم -

 ها عرفانی ی نوه نیست درست.  میشه راحت منم خیالِ  و میشن وصلت این

 .  کنه واجازد صدا و سر بی انقدر

 چه هر چرا ؟ آمد کجا از پیشنهاد این!  شد خان جمشید صورتِ  ماتِ  آیین نگاهِ 

 به توجه بی سیمین ؟ نمیرفت پیش میخواست که آنطور زندگی میکرد تالش

 : گفت زده هیجان دامادش خرابِ  حالِ  و دختر ماندنِ  مات

 شما که خوب چه.  هست هم ما دلِ  حرفِ  خدا به.  کردین خوبی فکرِ  چه -

 به.  ازمون دارن توقع همه.  نیستیم کار و کس بی ما واال ، کردین مطرح

 .  ندارن ازدواج این از خبر دور آشناهای از خیلی هنوز که خصوص

 : آمد خودش به پریا!  کند هضم را خان جمشید حرفِ  نمیتوانست آیین

 . بدم زحمت بهتون نمیخوام واقعا من.  نیست نیازی -

 : دهد ادامه نگذاشت خان جمشید

 عجول یکم ام نوه حاال.  بگیرم عروسی ام نوه تنها برای داشتم آرزو همیشه -

 .  بذارم دست رو دست بشینم نباید که من اما بوده

 !  میگرفتیم عروسی خودمون میخواستیم اگه -

.  کرد فروکش سیمین هیجانِ  و خوشحالی تمامِ .  بود کینه از پُر آیین صدای

 : آمد حرف به سریع بود کرده وحشت آیین پیشانیِ  روی اخمِ  زا که پریا

 .  نخواستم مراسم خودم من.  نیست الزم واقعا.  میگه راست -

 فاصله دیگر کمی اراده بی که گرفت نشانه را پریا جوری آیین خشمِ  پر نگاه

 به حواسش سیمین اما دیدند را حرکت این خان جمشید و پریسا.  گرفت

 !  بود شدن کنسل حالِ  در نگرفته هک بود مراسمی

 .  میمونه دلتون به گرفتن عروسی آرزوی روز فردا جوونین شما جان مادر -



 : آمد حرف به علی

 شاید کنیم دیکته رو چیزی ما که اینجوری ، بگیرن تصمیم جوونا خودِ  بذاریم -

 .  بیاد پیش دلخوری

 : داد جواب سرسختانه خان جمشید

 .  سادست مهمونی یه من پیشنهادِ .  آقا علی میکنیمن دیکته رو چیزی -

 : آمد حرف به دوباره آیین

 . . .  گذاشتیم قرار هم با ما ، نیست مهمونی به نیازی کنم فکر -

 : پرید حرفش میانِ  بود آورده لب روی که لبخندی با خان جمشید

 . کنین عوض رو قرارتون و قول نیست بد هستن همه که حاال -

 چیز همه بدتر آمد می کنار بزرگش پدر عجیبِ  های خواسته با ینآی چه هر

 : شنید وار زمزمه را پریا صدای.  میشد خراب

 . . .  ولی لطفتون از ممنون آقاجون -

 میکرد صدا اینطور را خان جمشید ِکی از!  نشنید را پریا حرفهای ی بقیه آیین

 تکان لبهایش پریا!  میکرد خطاب خان جمشید را بزرگش پدر هم آیین حتی ؟

 شده غافل چیز همه از انقدر.  میشد عصبانی بیشتر لحظه هر آیین و میخورد

 !  نشود خان جمشید و پریا بینِ  صمیمیتِ  متوجه که بود

 سکوت این و بود کرده سکوت آیین.  شد جمع مهمانی های بحث بینِ  شام میزِ 

 اما بزند هم بر را مهمانی این که میکرد را تالشش تمامِ .  میلرزاند را پریا تنِ 

 دیگر آیین.  آورد حرفش روی حرفی نمیشد و بود سرسخت خان جمشید

 اما کند مخالفت هم او جای به که میکرد را تالشش تمامِ  پریا و نمیکرد مخالفتی

 آیین.  کند مقابله مادرش هیجانِ  و خان جمشید با بتواند که نبود آنقدری قدرتش

.  میکرد آمد و رفت پریا و خان جمشید بینِ  مشخش از پر نگاهِ  مدت تمام

 جلوی فقط.  بگذراند خیر به را امشب که میخواست خدا از قلب ته از دخترک

 !  نزند حرفی اش خانواده



 : آمد حرف به دیگر بارِ  خان جمشید

 .  کنید مشخص روز فقط شما -

 : آمد حرف به دیگر بارِ  پریا

 .  نیست نیازی واقعا -

 نتوانست دیگر و کرد ساکتش بار این خان جمشید ی کشیده هم در ابروهای

 !  است برده ارث به که از را نگاهش ی جذبه آیین میفهمید تازه.  بزند حرفی

 مستاصل پریا.  کردند رفتن عزمِ  پریا ی خانواده که بود گذشته 12 از ساعت

 از و میرود بین از آیین های خودداری تمامِ  آنها رفتنِ  با میدانست خوب.  بود

 !   میشود پرت عادی زندگیِ  به پریان شاهِ  ی قصه

 بدهد کردن بحث ی اجازه آیین به آنکه از قبل و گفت بخیر شب خان جمشید

 رفت باال را ها پله آیین از زودتر و داد تکان پاهایش به پریا.  شد اتاقش راهیِ 

 که بود رسیدهن اتاقش به هنوز.  میلرزید وجودش بندِ  بند هیجان و ترس از. 

 : کرد پُر را گوشش آیین صدای

 ! اتاقم تو بیا -

 به آیین!  نرود میتوانست نه و داشت رفتن جراتِ  نه.  بود کرده وحشت پریا

 جوری را در.  شد راهی دنبالش به کن گوش حرف هم پریا و رفت اتاق سمتِ 

 را کدختر ی زده وحشت چشمهای آیین نگاهِ  ، پرید جا از پریا که بست محکم

 موهای.  میزد برق آیین نگاهِ  عجیب دیگر روزهای برخالفِ .  کرد شکار

 تنگ دامنِ  و بلوز آن در موزونش اندامِ  و بودند شده رها شانه روی صافش

 پریا چشمهای نزدیکیِ  در جایی کرد سعی را نگاهش.  میرسید نظر به جذاب

 !  تنداش دردسر به نیاز اش زندگی در این از بیشتر ، دارد نگه

 ؟  آقاجون میگی خان جمشید به حاال تا ِکی از -

 باشد داشته مشکل چیزی هر با آیین میکرد فکر.  کرد عوض رنگ پریا نگاهِ 

 !  این جز به



 .  کنم صداشون اینطور گفتن خودشون -

 و دور که بفهمه نتونه و باشه شده پیر خان جمشید شاید! ؟ گفتن خودشون -

 !  میکنی چیکار داری میدونم خوب من اما میگذره چی اطرافش

 . . .  منم خواستن خودشون ایشون.  نمیکنم کاری من -

 چیست برای نمیدانست هم خودش که عصبانیتی با و پرید حرفش میانِ  آیین

 : غرید

 هوا میکنی بازی نقش شب یه ؟ خونه این خانومِ  ؟ هستی کی میکنی فکر -

  ؟ خبریه میکنی فکر و میداره برت

 جانش به وحشت کینه از پُر صدای این.  بود ایستاده اتاق وسطِ  بالتکلیف پریا

 چشمهای اما میبود قوی باید ، باشد قوی که میکرد زمزمه خودش با.  میریخت

 : برسد جایی به هایش تلقین نمیگذاشت آیین

 . . .  من -

 .  گذاشت عقب را پایش اراده بی پریا و برداشت جلو به قدمی آیین

 بازی پیرمرد یه احساساتِ  با ؟ بشی صاحب رو چی همه کم کم یمیخوا -

  ؟ بشه تموم نفعت به چی همه که میکنی

 .  میکشید عقب را پایش اضطراب با پریا و آمد می جلو آیین

 .  میکنین فکر اشتباه -

 .  بشه عوض بهت فکرم که بیار دلیل یه ؟ کنم فکر ای دیگه جورِ  باید چرا -

 . . .  منمیخوا هیچی من -

.  بود گذاشته فشار تحتِ  را پریا جلویش به رو های قدم.  نمیشنید که انگار آیین

 نیمه و نصفه دفاعِ  و پریا جانِ  کم صدای که انگار میزد را خودش حرفِ  آیین

 : است نشنیده را اش



 کرده سیاه منو ی شناسنامه کی اسمِ  ؟ من زندگیِ  وسطِ  انداخت رو خودش کی -

 هیچی میگی هنوزم ؟ انداختیم راه کی خاطرِ  به رو مسخره بازیای این ؟

  ؟ کنی دفاع خودت از میتونی چجوری ؟ نمیخوای

 را لبهایش اما داشت گفتن برای حرف.  داشت کشیدن جیغ به شدیدی میلِ  پریا

!  کند اش خفه بتواند که داشت حرص آیین از انقدر. بود بسته وقتش به برای

 شدن سیاه این به نمیکرد سعی حتی اما میزد اش مهشناسنا شدنِ  سیاه از حرف

 کردن بازی منتِ  و بود گرفته سر از معمول مثلِ  را اش زندگی!  بماند متعهد

 !  میگذاشت را هایش

 با ، گرفت نگاه بگوید چیزی اینکه از قبل بود عصبانیت از پُر پریا نگاهِ 

 آمد باال دستگیره تا تشدس.  بود رسیده در کنارِ  به آیین ی کننده تعقیب قدمهای

 بی ها کردن تقال این.  نمیفهمید را حرفهایش آیین.  میبرد پناه اتاقش به باید ،

 سمتِ  به و گرفت را دستش آیین که بود نکرده باز را در هنوز!  بود مورد

 اش سینه در نفس.  کرد برخورد آیین ی سینه به و چرخید پریا.  کشید خودش

 لحظه برای.  خورد آیین صورتِ  به و چرخید اش شده رها موهای.  شد حبس

 زیبایی انکارِ  بود سخت برایش.  کشید نفس را موهایش عطرِ  و بست پلک ای

 : پریا

  ؟ میکنی فرار داری کجا -

 : رساند جنون حدِ  سر به را پریا دستش گرمای

 .  کن ولم -

  ؟ نکنم اگه -

 به لعنت. . .  عطرش بوی و بود افتاده گیر آیین بازوهای میانِ .  کرد تقال پریا

 : بود کرده تنگ را نفسش که بو این

 !  برم بذار -



 به شد ُشل کمی انگشتهایش و کرد پریا ی رفته هم در صورتِ  به نگاهی آیین

 انگشتهایش هم هنوز.  بکشد نفس کمی بتواند  پریا دهد اجازه فقط که ای اندازه

 .  بود آیین دستهای اسیرِ 

  ؟ کنی شکلی این رو خودت که بیرون رفتی خونه از کی ی زهاجا با امروز -

 .  داد اجازه بهم خان جمشید -

 !؟ مترسک ؟ ام چیکاره اینجا من -

 . . .  گفتن. . .  نه -

  ؟ خان جمشید یا مهمه من حرفِ  اینجا!  گفتن خودشون واسه گفتن چی هر -

 : رفت هم در اش چهره میکرد وارد دستش مچ به آیین که فشاری از پریا

 .  شما -

.  میکرد خطاب"  شما"  را آیین گاهی و میزد حرف خودمانی گاهی اراده بی

 !  بود برده یاد از را زدن حرف که بود نشسته جانش به جوری وحشت

 اجازه و میگی کی به بیرون بری خواستی بعد به این از!  چیزی یه شد حاال -

  ؟ میگیری

 .  شما!  آخ -

 : کرد کم را رفشا کمی آیین

  ؟ کردی شکلی این و خودت کی برای -

 شاید.  میپرسد را اینها چرا نمیفهمید هم آیین.  چیست برای حرفها این نمیفهمید

 تا.  باشد او برای کارها این ی همه داشت انتظار ذهنش ی گوشه در جایی

  ! کند اضافه عاشقانش جمعِ  به هم را پریا و شود مغرور خودش به دیگر کمی

 !  میومدن داشتن خانوادم -

  ؟ خیابون تو بیفتی راه اینجوری فکر بدونِ  و اجازه بی باید ؟ چی که -



 .  ببخشید -

 تصمیمِ  از عصبانیتش.  نمیشد راحت خیالش میکرد چه هر و میگفت چه هر

 ؟ بود کرده اش دیوانه کل به که پریا زیباییِ  یا بود خان جمشید

 که منه حرفِ  ، مهمه که منه ی اجازه.  میکنی کار من برای خونه این تو -

  ؟ فهمیدی بری جایی نداری حق نذاشتم و نگفتم تا.  مهمه

 از دستش.  ندارد دیگری هدفِ  او ی شکنجه جز آیین که میدانست خوب پریا

 !  آمد نمی در نفسش و نداشت خوبی حالِ .  میسوخت آیین انگشتهای گرمای ردِ 

 !  بله -

 دلش چرا نمیدانست اصال  نکرد دوا او از دردی هم پریا ی مطیعانه صدای

 تخت روی و کند بلندش حتی یا.  بیندازد گیر دیوار کنجِ  را دخترک میخواهد

 بینِ  را انگشتهایش.  انداخت گیر دیوار کنارِ  بدنش با را پریا!  بیندازتش

 پریا بدنِ  با بدنش.  داد تکیه دیوار به سرش باالی و انداخت پریا انگشتهای

 آن از میخواست دلش.  بود گرفته را دخترک وجودِ  تمامِ  وحشت.  بود مماس

 .  کند فرار آیین از و اتاق

  ؟ کنم ات تنبیه باید چجوری -

 . . .  برم بذارین -

 زنش پریا که خواند نمی گوشش در خان جمشید مگر.  نمیشنید گوشهایش آیین

 پایان احمقانه کشمکِش  این به  چرا ؟ نمیکرد استفاده وجودش از چرا ؟ بود

  ؟ نمیداد

 .  نمیشه که اینجوری -

 های جذابیت سمتِ  به که کند انکار نمیتوانست.  نشست لبش ی گوشه نیشخندی

 این از هم هنوز.  بیاورد دلیل حالش این برای نمیتوانست.  میشود کشیده پریا

 اغوای ایبر را خودش مگر!  میکرد دگرگون را حالش اما بود بیزار دختر

 آیین توجه جلبِ  اش قلبی ی خواسته مگر ؟ بود نیاورده در روز این به آیین

 :  کرد باز لب پریا.  شد نزدیک پریا صورتِ  به کمی سرش ؟ نبود



 !  آقا -

 .  آیین بگو -

 وجودش از بار یک.  زد حلقه چشمش در اشک.  بکشد فریاد بود مانده کم پریا

 اوضاعش و حال روی کنترلی که دفاعی بی دخترکِ  ، بود کرده استفاده سو

 با کذایی شبِ  آن اما میگذاشت خود حالِ  به را او که بود این مردانگی!  نداشت

 !  بود تازانده پریا بدنِ  بر نیازهایش

 !  بردار سرم از دست.  برم میخوام  -

 اش کالفه آیین تنِ  گرمای.  بود بسته وحشت با را چشمهایش و کشیده جیغ

 صورتِ .  کرد باز وحشت با را چشمهایش.  شد آزاد دستش مچ.  ودب کرده

 .  بود انفجار حالِ  در خشم از آیین

 !  گمشو چشمام جلو از -

 اما آیین میگفت باید میشد رابطه حرفِ  که وقتی.  بود ناراحت آیین لحنِ  از پریا

 یک.  برد پناه اتاقش به گریان و داد تکان پاهایش به پریا!  میشد گم باید حاال

 !  میداد را توهینهایش ی همه جوابِ  باشد مانده عمرش به هم روز

 

  ششم فصل

 اش کرده آرایش صورتِ  مقابلش ی آینه ، انداخت سرش روی را حریر شالِ 

 دل خونِ  اما بود مضطرب رنگش ای قهوه چشمهای.  بود گرفته قاب را

 ی اندازه به.  کردنمی فکر چیزی به شب یک برای فقط.  باشد آرام که میخورد

 . . . مهمانی این

 را شیدا صورتِ  توانست و داد امتداد را نگاهش.  نشست اش شانه روی دستی

 : بود آمده ِکش لبخند به لبهایش.  ببیند

 .  شدی ماه مثلِ  -



 روزِ  تا.  میرسید نظر به غمگین لبخندش.  نشست گوشش در شیدا صدای

 آخرین از حالش و حس هم هنوز.  بود هزد باز سر آیین دیدنِ  از برسد مهمانی

 و میکرد خالی شانه دیدنش زیرِ  از مختلف های بهانه به ، بود بد دیدارشان

 مهمانی موردِ  در نظرش بود نفهمیده اصال.  نمیشد حاضر شام میزِ  سرِ  شبها

 را مهمانی روزِ !   بدهد جشن این به تن که شده راضی چطور و چیست

 چرا دروغ.  نکند دخالتی میکرد سعی پریا ، کردند انتخاب خودش ی خانواده

!  نداشت بلرزاند را جانش لحظه هر بود قرار که مهمانی این از خوشی دلِ 

 از بعد اما میشد منتفی که بهتر همان اصال ، میشد آیین رفتارِ  نگرانِ  باید مدام

 ی هانداز به.  بیاید کوتاه بود شده باعث مادرش خوشحالِ  صورتِ  دیدنِ  مدتها

 راحت را خیالش خان جمشید طرفی از!  بیاورد طاقت میتوانست که شب یک

 .  شود انجام نحو بهترین به چیز همه بود داده قول و کرده

 خاموش را فعالش همیشه ذهنِ  و میداد استراحت خودش به شب یک همین

 آبروریزی به حتی.  نمیکرد فکر چیزی به شب یک همین برای فقط.  میکرد

 !  باشد آیین سمتِ  از میداد نامکا که

  ؟ کجاست پریسا -

 : داد جواب شیدا.  بود پرسیده وار زمزمه

 .  زد صداش مامانت.  میاد االن -

  ؟ مرتبه چی همه -

 شیدا اما شود راحت خیالش تا بگوید آیین از کمی شیدا که میکرد دعا دل در

 : گفت و زد لبخند تنها

 .  نباش هیچی نگرانِ  -

 کفشهای لطفِ  به کوتاهش قدِ .  شد بلند آرایش میز پشتِ  از و داد تکان سر

 شاید.  میرسید نظر به معمول حدِ  از تر بلند کمی رنگش آبی سانتیِ  7 پاشنه

 تن به بلندی پیراهنِ .  کند کم را قدشان اختالفِ  از کمی میتوانست کفشها این

 رنگهای طیفِ .  یشدم مایل ای سورمه به آبی از پایین به باال از که بود کرده

 دنباله و بود بلند آستینهایش.  میکرد نوازش را چشمها که رنگی پر و رنگ کم



!  انداخت می پریان شاهِ  ی قصه یادِ  به را همه دیدنش با.  داشت کوتاهی ی

 اش شده مرتب موهای روی که بود لباسش رنگِ  از ترکیبی تقریبا هم شالش

 دستش تا شیدا نگاهِ .  کرد مرتبش کمی و برد شال سمتِ  به دستی.  بود نشسته

 : آمد باال

 ؟ بشی شال بیخیالِ  امشب یه نمیشد -

 ؟ کنی بس میشه جان شیدا -

 کذایی شبِ  آن از!  نمیگذارد کنار را حجابش که بود فهمانده او به حرف این با

.  میکرد سختگیری چیز همه به نسبت قبل از بیشتر بود افتاده که اتفاقاتی و

 خدا تا بود کرده توبه و بسته عهد خود با که داشت را گناهکاری احساِس 

 سالم جانِ  بود مانده هوا روی عجیب که زندگی و اتفاقات این از و کند یاریش

 .   ببرد در به

 اش کرده درست موهای و رنگ بهی گل پیراهنِ  با.  گذاشت اتاق به قدم پریسا

 : نداشت پریسا از کمی دستِ  سبز پیراهنِ  آن با هم شیدا.  بود شده زیبا

  ؟ حاضری -

 : زد لبخند جواب جای به پریا

 .  شدی خوشگل چقدر -

 : خندید پریسا

 !  دیگه نکن شرمندم بابا ای -

 : آورد پایین را صدایش کمی

 .  ببندم رو بارم و کنم تور رو فامیالشون این از دونه یه میخوام -

 دیده آنها از خیری چه خودش.  آمد ِکش کمی لبهایش فقط پریا اما خندید شیدا

 : آمد حرف به شیدا.  ببیند خواهرش که بود

 .  افتادی راه که میبینم نه -



 : انداخت پا پاروی و نشست تخت روی پریسا

.  نمیخوره درد به هم اینا و تحصیل.  کرد پیدا پولدار شوهرِ  یه باید فقط االن -

 !  واال

 : کرد اخم پریا

 .  نمیاد خوشم نزن حرفارو این -

 با بعد و کرد صحبت ای ثانیه چند.  کرد باز را در شیدا.  خورد در به ای تقه

 : آمد پریا سمتِ  به لبخند

 .  شده حاضر داماد انگار -

 : کشید هم در ابرو پریا

 !  شیدا -

 !  حاضره خونه صاحب ، ببخشید ؟ داماد نگم -

 : خندید پریسا

 پریا صورتِ  و موها به آوردیم آرایشگر صبح از ما واال.  داره ناز چقدرم -

 و جشن خوبه حاال.  شدیم آماده زودتر بازم دادیم انجام کار همه این و رسیدیم

 رو آقا قبل روز دو از باید کنم فکر میخواست اگه.  نمیخواست هم مهمونی

 .  میکردیم آماده

 : گزید لب شیدا.  افتاد خنده به حرف این با پریا

  ؟ چی بشنوه اگه.  پریسا نکشتت خدا -

 : کرد نازک چشم پشتِ  و داد گردنش به قِری پریسا

 مهمونی من بگه عروسی همچین با میاد دلش کی ؟ میگم بد مگه بشنوه -

  ؟ نمیخوام

 : گفت آهسته پریا



 !  نه یا کنی پا به َشر آخر ی دقیقه میتونی ببینم -

  ؟ خوبه.  نمیگم چیزی من اصال باشه -

 بیرون را نفسش و کشید بود ریخته پیشانی روی کج که هایش چتری به دستی

 دلداری را خودش!  نبود نگرانی به نیازی.  میشد درست چیز همه.  فرستاد

 سمتِ  به قدم.  نیفتد اتفاقی که خواست خدا از!  بود نگران هم هنوز اما میداد

 . گذاشت در

 نشسته اندامش روی بیحسا که لباسی در پریا دیدنِ  با.  بود منتظرش خسرو

 : زد لبخند بود

 .  میان عرفانی آقای االن -

 و کت.  بگذارد قدم کنارش آیین تا کشید طول کمی فقط.  نماند منتظر زیاد پریا

 دوخت خوش لباِس  آن در اش شانه چهار اندامِ  ، بود پوشیده ای سورمه شلوارِ 

.  بود آیین پیشانیِ  روی مِ اخ دنبالِ  به فقط پریا نگرانِ  چشمهای اما بود نظیر بی

 بود خودشان طرحهای بهترین از یکی.  افتاد پریا ی پوشیده لباِس  به آیین نگاهِ 

 لباِس  بود گفته خسرو.  کند انتخاب را لباسی همچین پریا نمیکرد باور ،

 میتوانست میخواست چه هر.  نداشت اهمیتی آیین برای اما پسندیده را متفاوتی

 خسرو را چیز همه.  نداشت چندانی ذوقِ  هم خودش باِس ل برای حتی!  بپوشد

 .  بود دیده تدارک

 را او پریا که داشت دلیل چه.  بود گرفته دل به بیشتری ی کینه شب آن از بعد

 روی به میکرد سعی ؟ بود کرده را کار این جرات کدام با اصال ؟ بزند پس

 .  کرد حفظ را ارشرفت جدی حالتِ !  است دلخور اندازه چه که نیاورد خودش

 ی لحظه.  رفتند پایین را ها پله آنها از تر جلو خسرو با همراه پریسا و شیدا

 : دوخت پریا صورتِ  به را نامطمئنش نگاهِ  شیدا آخر

  ؟ خوبه حالت -

 هر رفتنشان با!  سرپاست هنوز که بفهماند او به سر تکانِ  با بود توانسته فقط

 سعی هم پریا داد حرکت پاهایش به آیین االخرهب.  شدند تنها ها پله باالی دو



 پریا برای.  رفتند پایین هم با را ها پله ، کند هماهنگ او با را قدمهایش میکرد

 را پیراهنش راست دستِ  با میکرد سعی.  بود سخت کمی کفشهایش با رفتن راه

 : شنید گوشش کنارِ  را آیین صدای.  نکند گیر پایش زیرِ  که بگیرد باال کمی

 !  مسخرست زیادی انداختی سرت روی که شالی این -

 پریا دلِ  که بود لبش ی گوشه پوزخندی.  بود ریخته را زهرش لحظه همین از

 : نباخت را خودش اما میسوزند را

 !  اعتقادمه از بخشی این -

 انقدر موقعیت اینکه یا ؟ بود خوابیده! ؟ بود گوری کدوم شب اون اعتقادت -

 !؟ بشی اعتقادت بیخیالِ  ساعت چند یبرا که بود خوب

 گره پریا نگاهِ  در آیین چشمهای.  دوخت آیین به را نگاهش خاطر آزرده پریا

 را نگاهش پریا.  میزدند دست مهمانها و بودند رسیده ها پله پایین ، بود خورده

 : کرد زمزمه و گرفت

 . نکنه قضاوتتون کسی وقت هیچ امیدوارم -

.  نداشت دادن پاسخ برای وقتی اما ، زد زنگ ینآی گوِش  در پریا حرفِ 

 ، برساند پایان به را مهمانی نحو بهترین به کرد سعی و آورد لب روی لبخندی

 !  کند آبروداری که بود گرفته قول خان جمشید

 صورتهای!  نمیکردند تالشی یکدیگر دستِ  گرفتنِ  برای که بودند زوجی اولین

.  کرد معرفی لبخند با و آمد جلو خانم سیمین.  کرد دلگرم کمی را پریا آشنا

 عموهایش و سورج دایی.  هایش بچه و زهره عمه ، دخترهایش و سوسن خاله

 خانواده دیدنِ  با آیین.  میداد تکان سر محترمانه مدت تمام آیین.  محمد و حسن

 که خورد گره جوری ابروهایش ، خانم شهال مادرش مهمتر همه از و شیدا ی

 شهال.  بزند حرفی آیین نداشت دوست.  شد رد کنارشان از سریع خیلی پریا

 .  بود قائل احترام برایش اندازه همان به و داشت دوست مادرش مثلِ  را خانم

 با خان جمشید های خواهر و برادر اکثرا.  رسید آیین های فامیل به نوبت

 به عمارت سالنِ !  میزد فریاد را ثروت ظاهرشان و تیپ.  بودند شان خانواده



 و ساده هایی تیپ با پریا های فامیل طرف یک.  بود شده دسته دو عجیبی طرزِ 

 !  آنچنانی ظاهری و تیپ با آیین فامیلهای دیگر طرفِ  و بودند معمولی

 آخرین کنارِ  از.  میکردند سالم همه به و میچرخیدند سالن در آیین و پریا

 : کرد نگاهش متعجب ریاپ.  شد مات آیین چشمهای که میگذشتند مهمانها

  ؟ بشینیم بریم -

 دنبالش هم پریا و کرد تند قدم آیین!  نشنید که انگار اما شنید را پریا صدای

 : شد بلند جا از مهربان لبخندی با آیین به شبیه نهایت بی زنی.  شد کشیده

 . . .  آیین -

!  تر مسن ردیگ یکی و آیین سالِ  و سن هم یکی.  بودند ایستاده مرد دو کنارش

 : بود خشم از پُر آیین نگاهِ 

  ؟ میخوای چی اینجا -

 را آیین ی کننده توبیخ لحنِ  کسی شود مطمئن تا انداخت اطراف به نگاهی زن

 :  شد ناراحت که نکشید ثانیه به خندانش چشمهای.  باشد نشنیده

  ؟ شدم غریبه انقدر ؟ گرفتی زن که بگی بهم نمیخواستی -

 : غرید آیین.  نمیشد آنها نسبتِ  متوجه پریا

  ؟ میخوای چی اینجا گفتم -

 : آمد جلو بود تر مسن که مردی

 . . .  جان آیین -

 : آورد باال را دستش و بست حرص با ای لحظه برای را پلکهایش آیین

 با رو مرتیکه این میتونی نه ، بذاری خونه این تو پا داری حق خودت نه -

 !  بیاری خودت

 : گذاشت جلو به قدمی بود ساکت مدت تمام که تر جوون مردِ 



 !    میگی چی داری باشه حواست ، ِهی -

 : برداشت سمتش به قدمی آیین

 !    نمیگیرم اجازه تو از زدنم حرف برای -

 !   باشد کرده باز سر شان قدیمی خصومتِ  که انگار!  بودند حمله ی آماده تقریبا

  ؟ میکنی برخورد باهاش نجوریای ، ببینتت که اینجا اومده مادرت -

 و میفشرد هم روی را دندانهایش آیین ؟ بود آمده دیدنش به مادرش که چه او به

 آیین!  میکشید نشان و خط هم برای چشمهایشان.  بود کرده گره را مشتش

 : داد جواب

 نمیندازمت اینجا از که ؟همین کنی دخالت زندگیم تو میتونی گفته بهت کی -

 !  کن شکر رو داخ برو بیرون

 ! نداری رو جراتش -

 : کرد متوقفشان زن صدای که برداشتند هم سمتِ  به قدمی

 !  پرهام کن بس  -

 ؟ زد حرف چجوری بابا با ندیدی!  میگه داره دوست چی هر -

 : زد پوزخند آیین

 خیلی که میدونی ؟ نپری کسی به جنگی خروس مثلِ  نداده یادت خانوم مهین -

 !  ساسهح چیزا این رو

 : گفت غمزده مهین

  ؟ بذارین تنهامون لحظه چند میشه جان شاهرخ -

 : آمد حرف به مهین.  کرد پرهام به ای اشاره و داد سرتکان فقط مرد

 .  بگیریم جشن رو شدنت خوشبخت که اینجا اومدیم فقط ما -

 :  برد فرو شلوار جیبِ  در را دستهایش کالفه حالتی با خندید آیین



 که دادی یاد بهم ِکی اصال ؟ میدونی خوشبختی از توچی! ؟ شدن خوشبخت -

  ؟ باشم شاد و خوشبخت

 هایش مادرانه تمامِ  به پدرش مرگِ  زمانِ  از آیین میدانست.  کرد بغض مهین

 رحمانه بی انقدر پسرش نداشت انتظار قلبش ته هم باز اما ، است کرده پشت

 : ببرد سوال زیرِ  را چیز همه

 درک و من چشیدی رو عشق طعم و کردی ازدواج که حاال میکردم فکر -

 .  میکنی

 : برد مادرش سرِ  نزدیکِ  را سرش آیین

 با مادرم که جهنم به بگم و غیرتی بی رگِ  به بزنم ؟ کنم درکت چجوری -

  ؟ کرده ازدواج پدرم خونیِ  دشمنِ 

  ؟ جرمه این.  شدم عاشق من -

 دشمنی و بابا های ناراحتی بینِ  ؟ شدیمی آدم این عاشقِ  باید!  آدم همه این -

  ؟ بشی عاشقش کردی وقت ِکی مرتیکه این با هاش

 . . .  عزیزم ، آیینم -

 !  کنم تحمل و لندهور این اسمِ  ، اسمت کنارِ  مجبورم اینکه از متنفرم -

  ؟ کنی درک نمیتونی چرا.  همینطور منم شدی عاشق تو.  بزنیم حرف بذار -

 برای دلش پریا و میشد تر عصبانی لحظه هر آیین.  بود ندهشنو مدت تمام پریا

 و مهین بینِ  سرگردانش نگاهِ .  میزد فریاد را ناراحتی صورتش.  میسوخت او

 شباهت هم به نهایت بی ظاهر نظرِ  از که پسری و مادر.  بود گردش در آیین

 :  آمد حرف به آیین.  داشتند

 !  عاشق -

 به اینکه بدون آیین.  شد زده خجالت پریا که گفت افسوس و پوزخند با جوری

 که داشت شک ماندن و رفتن بینِ  پریا.  گرفت فاصله مهین از دهد امان پریا

 : ریخت هم به را افکارش مهین صدای



 . باشه کرده تغییر انقدر نمیشه باورم -

 تا میکشید چشم ی گوشه را دستمالی ، برگشت مهین سمتِ  به پریا نگاهِ 

 درشتِ  چشمهای به نگاهش.  کند پاک را صورتش روی گرفته راه اشکهای

 : آورد لب روی مادرانه لبخندی.  ماند خیره مقابلش دخترِ 

 ؟ پریاست اسمت -

 : زد لب و آمد خودش به پریا

  بله -

 را او داشت تن به که فاخری لباسهای و زیبا صورتِ .  داد تکان سر مهین

 آیین سنِ  به پسری که کند باور میتوانستن اصال.  میداد نشان سنش از تر جوان

.  میکرد تداعی برایش را آیین نگاهِ  رنگش عسلی ی کشیده چشمهای.  دارد

 : شد باز هم از لبهایش

  ؟ باشی مراقبش میدی قول.  کشیده عذاب خیلی آیین -

 هم را مراقبتش مطمئنا.  ندارد پریا به ای عالقه آیین که نمیدانست مهین

 بگذرد مهین خیِس  چشمهای کنارِ  از ساده نتوانست وجود این با اام.  نمیخواست

 پریا به نگاهی پرهام.  برگشتند پرهام و شاهرخ لحظه همان.  داد تکان سر. 

 و کرد خم سالم ی نشانه به کمی را سرش.  آورد لب روی لبخندی و انداخت

 : زد لب

 .  آیین تنینا برادر.  هستم پرهام من.  بشیم معرفی هم به خوب نشد -

 ، بدهد دست نشود مجبور اینکه برای پریا.  بود آورده جلو را دستش

 : داد سرتکان و گرفت پیراهنش طرفِ  دو را انگشتهایش

 .  هستم پریا.  خوشبختم -

 جمعشان و گفت ای اجازه با معذب نهایت در و میگشت آیین دنبالِ  به چشم با

 : کرد پیدا ای گوشه را همایون خرهباال بود آیین دنبالِ  نگاهش ، کرد ترک را

  ؟ ندیدین رو آیین -



 .  هستن باغ تو -

 مهمانها.  زد بیرون خانه از پریا شود زده بینشان دیگری حرفِ  اینکه از قبل

 درِ  به پشت آیین!  نشوند آنها ای دقیقه چند نبودنِ  متوجه که بودند سرگرم انقدر

 در را دستهایش.  بود ایستاده نجش هیاهوی از تر دور جایی آشپزخانه پشتیِ 

 و میترسید آیین از.  شد نزدیک آرام قدمهایی با پریا.  بود کرده قفل جیب

 ندارد دیدنش به تمایلی آیین که میدانست خوب خودش!  میکرد طعمه را خودش

 از ساده نتوانست وجود این با!  عصبانیست و ناراحت که وقتی به برسد چه

 بی!  بود شنیده هم را سرگذشتش از کمی که خصوص به ، بگذرد اش ناراحتی

 .  گذاشت جلو قدم اراده

  ؟ خوبه حالتون -

 نفهمید که داشت حرص و بود ناراحت آنقدر.  نشست آیین گوِش  به پریا صدای

 !  است آمده حرف به ناخودآگاه

 تمامِ  کرده فکر!  میکنم استقبال ازش اینجا بیاد سال همه این از بعد کرده فکر -

 .  میره یادم رو کرد بابا به که بدیایی

 به اما کند خانواده این های خصوصی قاطیِ  را خودش نداشت دوست پریا

 : ایستاد ناچار

 .  بودن ناراحت خیلی -

 : برداشت عقب به قدمی دخترک.  دوخت پریا به تیز را نگاهش آیین

  ؟ میکنی چیکار اینجا اصال ؟ خواست نظر تو از کی -

 .  . . من -

 !  همجنسات ی همه مثلِ  یکی.  مهین مثلِ  یکی توام -

 را پریا هایش طعنه با ای لحظه میشد مگر.  گرفت دلخوری رنگِ  نگاهش پریا

 : نکرد فرار پریا بار اولین برای وجود این با ؟ نرنجاند



 کارِ  با هم بقیه بود بد کی هر نیست قرار.  دارن مختلفی های شخصیت آدما -

 .  شنب قضاوت اون

 و شد آهسته قدمهایش چرخید پریا سمتِ  به.  شد گره هم در ابروهایش آیین

 !  کمتر و کم پریا با اش فاصله

  ؟ پایبندی بهشون خودتم میدی شعار همه این -

 : داد ادامه آیین.  کرد تعجب پریا

 یه به میتونی!  اینجوریه که االنتم زندگیِ  وضعِ .  ندیدی خیری نامزدت از -

  ؟ کنی اعتماد یگهد مردِ 

 خودش با ، بزند را حرفش و باشد قوی کرد سعی ، گرفت فاصله کمی پریا

 اندازه به هم او میدانست حاال که خصوص به ندارد ترس آیین که میکرد تکرار

 !  است پذیر آسیب و شکننده پریا ی

 !  ندیدم کم خوب مردِ  من -

 پریا ؟ باشد دیده زیاد خوب مردِ  پریا که داشت دلیلی چه.  شد عصبی آیین

 : داد ادامه

 مشکلِ  همیشه اینکه با.  دوسته خانواده و آروم مردِ  یه که دیدم رو پدرم من -

 صبح از که شده وقتایی.  نکرده دریغ رو هیچی هاش بچه از اما داشته مالی

 که کرده رانندگی تهران شلوغ خیابونای تو و کرده کار شب آخر تا سحر کله

 هاش خواسته و خودش از.  بیاره در رو اش خانواده عیدِ  شبِ  باِس ل پولِ  بتونه

 نشوره دست با لباسارو تا بخره لباسشویی ماشین مامانم برای که گرفته فاکتور

 این نمیشه دلیل داشتم بدی انتخابای چون حاال.  ندیدم کم خوب مردِ  من. 

 .  مببین جور یه رو مردا ی همه و کنم کینه به تبدیل رو ناراحتی

 حرف این چرا نمیدانست.  شد آرام کمی بود پدرش پریا منظورِ  اینکه از آیین

 گوشهایش که جوری بود لطیف و آرام پریا صدای.  داشت دوست را زدنشان

 .  میگفت طوالنی جمالتِ  که بود بار اولین برای ، میکرد نوازش را

 !  دونه یه حتی.  ندیدم خوبی زنِ  هیچ من ولی -



 ای دلهره آیین به نگاهش ایِ  قهوه.  بود خورده گره پریا شمهایچ در نگاهش

 مثال زندگیِ  وقت چند این از بعد میکرد نگاهش مستقیم پریا.  میداد عجیب

 .  بود اول بارِ  مشترکشان

 نگاهتون نمیتونه کسی نخواین خودتون که وقتی تا ، بستین رو چشماتون شما -

 .  بده تغییر رو

 . ندارم نگاه این با مشکلی من -

 هم به را لبهایش اما میشود دیر تغییر برای وقتها گاهی بگوید خواست پریا

 و شد نزدیک او به قدمی آیین.  داد تکان تایید ی نشانه به را سرش و دوخت

!  شد مضطرب هم کمی و کرد تعجب کمی پریا گرفت او سمتِ  به را بازویش

 کند چه که بود دل دو ؟ میتوانست کند حلقه او بازوی دورِ  را دستش نمیتوانست

 بود مانده راه ی نیمه مردد دستش.  ببیند را آیین اخمِ  دیگر بارِ  نداشت دوست ،

 : آمد سمتشان به عجله با خسرو که

 . میگیره رو سراغتون خان جمشید ؟ رفتین کجا -

 :  داد نجات گیری تصمیم از را پریا و انداخت را بازویش آیین

 .  ببینمشون نمیخواد دلم بیرون بنداز رو نیسلطا ی خانواده -

 . شد ناراحت خان جمشید.  رفتن خودشون انگار -

 :  غرید کالفه آیین

 بزرگ عرفانیِ  که اینه مهم!  نیست مهم اصال وسط این که منم شدنِ  ناراحت -

 !  میدن دستوری چه

.  فتر داخل بماند پریا منتظرِ  آنکه بدونِ  و برداشت حرص پُر را قدمهایش

 : دوخت پریا به را نگاهش خسرو

 .  منتظرن مهمونا -

 یادِ  به.  بود شده منقبض آیین فکِ .  رفت داخل و کشید عمیقی نفِس  پریا

 ، بگیرد جشن را اش خوشبختی آمده که بود گفته ، افتاد می مادرش حرفهای



 یک از!  بماند و بجنگد پسرش برای بود نکرده سعی اما است پسرش بود گفته

 های حمایت کمی دلش دیگر طرفی از و ببیند را مهین نمیخواست رفط

 آن با جشنی در.  بود گرفته را وجودش ، احساسی خال.  میخواست مادرانه

 رد چشمهایش مقابلِ  از آشنا صورتهای.  میدید تنها تنهای را خودش عظمت

 راحت انقدر مادری میشد مگر ، بود ناراحت!  بود قرار بی هم باز اما میشدند

  ؟ بگذارد کنار را فرزندش

.  شد کشیده میزد حرف شیدا با لبخند با که پریایی سمتِ  به نامحسوس نگاهش

 کمی میتوانست شاید ، قانونی و عقدی ، بود زنش پریا.  رفت تر نزدیک کمی

 احساِس  خاطرِ  به فقط ، بزند پس را فاصله این میتوانست ، شود نزدیکش

 شب چند اتفاقاتِ  یادِ  به دوباره ؟ بسازند را شان رابطه میتوانستند.  اش تنهایی

 تندش عطرِ  استشمامِ  با هوا بی پریا رفت نزدیک کمی وجود این با.  افتاد قبل

 تا میداد هم دستِ  به دست چیز همه.  کشید عقب را خودش آیین.  کرد عطسه

 !  باشند داشته دافعه هم به نسبت

 غذا به میلی پریا نه اما ، بود دیده تدارک شام برای را بزرگی میزِ  خان جمشید

.  ماندند باقی هایشان صندلی در که بودند کسانی تنها آنها!  آیین نه و داشت

 موبایلش آیین.  شد ساکت و خلوت سالن مهمانها رفتنِ  با میشد سرو باغ در شام

 باز هم از را لبهایش پریا.  کرد سرگرم را خودش و کشید بیرون جیب از را

 اما کرد سعی هم دیگر بارِ  چند.  نیامد بیرون صدایی اما بزند حرف که دکر

 : کرد زمزمه آیین باالخره.  نتوانست

  ؟ بگی میخوای چی -

  ؟ بود فهمیده کجا از ، کرد تعجب پریا

 !  هیچی -

 .  بود موبایل ی صفحه به نگاهش هم هنوز آیین ، بود گفته دستپاچه و هول

 !  باش ساکت شب آخرِ  تا یا بگو یا -



 یا بود درست سوالش پرسیدنِ  نمیدانست.  میداد قلقلک را پریا ذهنِ  مدام چیزی

 اش خورده رژ لبهای!  نه یا دارد را جواب شنیدنِ  آمادگیِ  نمیدانست حتی!  نه

 : گذاشت کنار را تردید و شد باز هم از

 ؟ من چرا -

.  دوخت پریا مضطربِ  صورتِ  به و برداشت موبایل از را نگاهش آیین

 دو غرقِ  آیین.  بود کرده چندان دو را نگاهش جذابیتِ  اش شده آرایش چشمهای

 : کرد سوال.  بود شده پریا رنگِ  ای قهوه گوی

 !؟ چی تو چرا -

 بوی هم هنوز.  بود گرفته فاصله آیین از ممکن جای تا.  دزدید را نگاهش پریا

 .  میداد آزارش کمتر اما میکرد حس را عطرش

  ؟ من چرا. . .  نبود کم خوشگل دختر. . .  شب ونا -

 تری دقیق نگاهِ  و انداخت کت جیبِ  در را موبایلش آیین.  داشت غم پریا نگاهِ 

 ماه چند این تمامِ  که پریایی از نه.  نداشت را سوال این انتظارِ .  انداخت پریا به

 که نمیدانست هم خودش انگار ، بود مستاصل دخترک نگاهِ !  بود کرده فرار را

 در کردن صحبت آمادگیِ  اصال ؟ کند تحمل و بشنود را آیین جوابِ  میتواند

 به دیگر بارِ  و کرد باز هم از را لبهایش پریا!  دارد را کذایی شبِ  آن موردِ 

 : آمد حرف

 !  جذابم حتی نه.  خوشگل و کرده رنگ موهای نه و دارم بلندی قد نه من -

 نگاهِ  در که بود چیزی رنگش خرمایی مواجِ  یموها و پریا نگاهِ  معصومیتِ 

 قصد از یا ، بگوید دروغ خودش به نمیتوانست.  میرسید نظر به جذاب آیین

 ، تابدارش و بلند های ُمژه ، بود بکر پریا ی چهره!  کند انکار را زیبایی این

 هنوز حتی!  اش مرواریدی و سفید پوستِ  ، رنگش ای قهوه و درشت چشمهای

 انگار.  کند احساس دستش سرانگشتهای روی را پوستش نرمیِ  ستمیتوان هم

 جواب دنبالِ  به ذهنش در و بود پریا به آیین نگاهِ !  میکند لمسش لحظه همان که

 !  کند عنوان چیزی به اعتراف بدونِ  بتواند که جوابی ، میگشت



  ؟ بکشی غذا نمیری چرا پسرم جان آیین -

 : شد بلند جا از پریا.  ماند خیره یمینس به زمان هم آیین و پریا نگاهِ 

  ؟ خوردن شام همه -

 ؟ بیارن شام براتون بگم.  میخورن دارن -

 اندازه از بیش امشب.  کند تحمل را آیین حضورِ  این از بیشتر نمیتوانست پریا

 اصال.  بدهد سوالش به جوابی نبود قرار مطمئنا!  بود کرده تحمل ظرفیتش ی

 توانست تنها بین این ، میرفت کلنجار خودش با!  سوال نای طرحِ  بود دیوانگی

 : کند زمزمه

 .  برمیگردم االن.  پریسا و شیدا پیِش  میرم -

 باید اما بود شده راحت دادن جواب از ، کشید راحتی نفِس .  شد بلند جا از آیین

 مادری مثلِ  خانم سیمین.  میگشت سوال این برای کننده قانع دلیلی دنبالِ 

 او از مهربانی و اصرار با و آورد غذا برایش.  بود آیین به حواسش مهربان

.  داشت بهتری احساِس  آیین شب آن در بار اولین برای.  بخورد که خواست

 . بود کرده پُر را اش احساسی خال شب آن اما نبود مادرش خانم سیمین

 مقابلشان بزرگی کیکِ .  گرفتند قرار هم کنارِ  پریا و آیین دوباره شام از بعد

 مثلِ  آیین.  ببرند را کیک میخواستند آنها از و میزدند دست مهمانها ، گذاشتند

 خجول لبخندی با اما پریا!  بود مسخره برایش اداها این.  بود ایستاده مجسمه

 : رسید گوشش به شیدا صدای اما برداشت را چاقو

 !  ببرین هم با باید نیست قبول اینجوری -

 مسخره این به دادن پایان برای آیین.  رفت شیدا به یواشکی ای غره چشم پریا

 بود چسبیده اش سینه ی قفسه به پریا ی شانه.  رفت تر نزدیک قدمی ها بازی

 محکم را چاقو که پریا دستِ  روی را چپش دستِ  آیین.  آمد بند پریا نفِس . 

 حتی.  نگفت کالمی اما میداد آزار را پریا دستش گرمای.  گذاشت بود گرفته

 پایین به را چاقو آیین دستِ  فشارِ .  نکند اذیتش عطرش بوی که نمیکشید نفس

 به دوربین فالِش .  گذاشت جا به کیک روی کوچکی برِش  و کرد هدایت



 نگاه کجا به آیین نمیدانست حتی ، بود کیک به پریا نگاهِ  اما میخورد صورتشان

 و نصفه لبخندی با.  کشید بیرون را چاقو و آورد باال را دستش پریا.  میکند

 ثبتِ  برای خان جمشید که عکاسی صدای که بگیرد فاصله کرد سعی نیمه

 : کرد متوقفش بود آورده مهمانی خاطراتِ 

 کمرِ  دورِ  بندازین رو دستتون لطفا ایستادین که حالتی همین عرفانی آقای -

 .  بیارین پایین یکم رو سرتون و خانومتون

 روی و رفت پایین پریا چشمهای انداخت پریا باریکِ  کمرِ  دورِ  را دستش آیین

 : خورد صورتش به دوربین فالِش .  کرد مکث آیین دستِ 

 .  بره دست از عکس این بود حیف.  ممنون.  شد خوب خیلی -

 پریا.  رفت خسرو سمتِ  به موقعیت آن از فرار برای و گرفت فاصله آیین

 : گرفت قرار پریسا و شیدا میانِ 

  ؟ پریده گترن چرا -

 : زد لبخندی پریا.  بود پریسا صدای

  ؟ بیاری برام آب لیوان یه میشه -

 .  میارم االن ، آره -

 : گفت تابانه بی و شد کشیده شیدا سمتِ  به نگاهش پریا.  رفت پریسا

 !  میشم دیوونه دارم ؟ میشه تموم مراسم این ِکی -

  ؟ شده چیزی -

 .  کنم تحمل دیگه نمیتونم.  میاره بند و نفسم عطرش بوی -

.  میکند بد را حالش دستش گرمای نگفت ، میکند ناراحتش وجودش که نگفت

 ی همه میداد ترجیح ؟ داشت ای فایده چه گفتنش.  گرفت دندان به زبان هم باز

 .  دارد نگه خود برای را هایش ناراحتی

 .  میشه تموم دیگه االن -



 به کدام هر.  میکردند دوری هم از ینآی و پریا وضوح به کیک برِش  از بعد

 رفتنِ  و سالن شدنِ  ساکت با.  بودند کرده گرم مهمانها با را سرشان نوعی

 ها پله کند حرکتی آیین اینکه از قبل پریا.  رفت اتاقش به خان جمشید مهمانها

 راحتی نفِس  توانست باالخره برد پناه اتاقش به وقتی.  رفت باال یکی تا دو را

 قبول باید.  گرفت قرار آینه مقابلِ  و برداشت موهایش روی از را شال.  بکشد

 دخترهای و پریا میانِ  تفاوتی که بوده مست کذایی شبِ  آن آنقدر آیین که میکرد

 انتخاب را پریا مثلِ  کسی بود هوشیار اگر مطمئنا!  است نکرده احساس دیگر

 .  نمیکرد

 ! بماند قوی هم باز میکرد سعی و داشت اشک ردِ  چشمهایش

****** 

 جواب بدونِ  پریا اکثرا که جایی تا.  بود شده بیشتر و بیشتر شروین تماسهای

 از حرف.  میشنید تکراری حرفهای هم بار هر.  میکرد قطع را تماس دادن

 به کمی داشت آرزو شان زندگی آخرِ  روزهای پریا که میزد ای عالقه

 بی مقابلِ  در او از کمی نشروی شود باعث حتی یا ، بدهد رنگ روابطشان

 طرفی از.  بود شده بیشتر پریا رفتنهای کلنجار!   کند دفاع مادرش های مهری

 شده شروین درگیرِ  ذهنش دیگر طرفی از و سامانشان و سر بی زندگی و آیین

 احساِس  که روزهایی.  انداخت می دانشگاه خوبِ  روزهای یادِ  به را او که بود

 شروین که روزهایی.  داشت سر در آرزو یک و هزار و میکرد بودن مفید

 تکیه او به جا همه از خبر بی که خوبی روزهای.  بود شده اش زندگی مردِ 

 .  داشت خوشبختی به امید دل ته از و کرده

 هم با میکردند سعی آیین و پریا مدت این در.  میگذشت مهمانی از هفته دو

 حضورش تا میکرد سعی همیشه روالِ  طبقِ  که پریا.  باشند نداشته برخوردی

!  داشت فرق کمی حالش و حس آیین اما نکند درست آیین برای ناراحتی

 یا ، نبیند را او که میکرد تالش!  بود افتاده جانش به بودن پریا کنارِ  ی وسوسه

 خان جمشید چه هر.  بنشیند کنارش دقیقه چند برای هم آن شام میزِ  سرِ  فقط

 !  نمیگرفت جوابی کند نزدیک هم به را دو آن میکرد سعی



 این خان جمشید آمدنِ  خوبیِ  حداقل ، بود گرفته اش خانواده دیدنِ  به تصمیم پریا

 آیین با چیزها کوچکترین برای یا.  میکرد آمد و رفت تر راحت پریا که بود

 خواسته واضح طورِ  به اینکه با.  نمیدید گرفتن اجازه به نیازی و نمیشد درگیر

 !  کند عمل آن به دخترک که نبود چیزی این اما بگیرد اجازه یاپر که بود

 خانه سمتِ  به زنان قدم.  شد پیاده ماشین از پدری ی خانه اصلیِ  خیابانِ  سرِ 

 : رسید گوشش به آشنا صدایی که میرفت

 ! پریا -

 اندازه همان هم هنوز ، خورد جا شروین دیدنِ  با ، چرخاند عقب به را سرش

 و بود شده تر ورزیده کمی ، بود نکرده فرقی هیچ ظاهرش.  بود خوشتیپ

 .  میزد برنزه به کمی صورتش پوستِ 

  ؟ میخوای چی اینجا -

 : نشست شروین لبهای روی لبخندی

  ؟ بودم لحظه این منتظرِ  چقدر میدونی.  دیدمت باالخره نمیشه باورم -

  . بود غریبه برایش شروین زبانِ  از مهربانی همه این شنیدنِ 

 . . . . ببینتت عمه اگه.  بری بهتره -

 : گذاشت جلو به قدمی شروین

 .  هستیم هنوزم.  پریا بودیم هم مالِ  اولش از ما.  ببیننمون همه بذار -

   ؟ میزنی حرفارو این داری که میدونه مامانت -

 به نیست قرار.  داره ربط خودم به تصمیمام.  نیستم سابق آدم اون دیگه من -

 .  بگیرم اجازه مامان از نخاطرشو

 . . .  من.  دارم شوهر االن من.  شده تموم چی همه شروین -

 : پرید حرفش میان

  ؟ داره دوستت من ی اندازه به -



.  بود مانده جواب از!  نبود داشتنی دوست بینشان اصال.  آمد بند پریا زبانِ 

 : آمد جلو دیگر قدمی و زد لبخند شروین

.  بگیر طالق ازش.  نداره دوست تورو من ی اندازه هب کس هیچ.  دیدی -

 .  کنیم شروع دوباره و زندگیمون میتونیم

 .  بود شروین چشمهای به نگاهش پریا

 . میجنگیدی برام داشتی دوست منو اگه -

.  کنیم شروع دوباره بیا پریا.  شده خراب زندگیم فهمیدم رفتی اینکه از بعد -

.  دارم دوستت همونجوری هنوزم من پریا.  ونمبم کنارت بار این میدم قول

 غذا ، یواشکیمون حرفای ، طوالنیمون زدنای قدم ؟ یادته بازیامون دیوونه

  ؟ بگم بازم. . .  رفتنامون سینما ، خوردنامون

 دلش دنیا یه ی اندازه به.  داشت خاطره شروین با عمر یک ی اندازه به پریا

 دوباره گذشته به نگاه با نمیتوانست اما بود شده تنگ روزها آن پریای برای

 در مردی حداقل یا.  داشت شوهر بار این.  دهد انجام را اش قبلی خطای

 نقِش  خیلی هم شاید!  میکشید یدک خود با را شوهر نامِ  که بود اش زندگی

 : بردارد کج قدمی نمیخواست دلش.  بود متعهد پریا اما نداشت همسری

 .  بری بهتره شروین -

 غذا دانشگاه دم فروشیِ  پیتزا میرم قدیممون های خاطره یادِ  با هنوزم من پریا -

 راه تو به کردن فکر با رو انقالب خیابون وجبِ  به وجب هنوزم من.  میخورم

 نکرده تغییری نظرت به اگه.  بزن حرف حداقل.  نکن باهام کارو این.  میرم

.  نکن قطع باهام رو ات ابطهر اما.  نکن نگاهمم حتی.  برو همیشه برای بودم

 .  بشنوم رو صدات روز هر که دارم احتیاج من

 عمه داشت امکان لحظه هر.  میپایید را خیابان اطرافِ  اضطراب پُر پریا نگاهِ 

 و ببیند را شروین اش عمه که زمانی از داشت وحشت کند شکارشان زهره

 مردد شروین هب دادن جواب برای!  کند شروع دوباره را هایش سرایی قصه

 : گفت کند باز سرش از را شروین اینکه برای فقط ، بود



.  نیا مامانم ی خونه نزدیکای هم دیگه میکنم خواهش.  برو االن فقط.  باشه -

 ؟  باشه

 : خندید خوشحالی با شروین

 . بدی جواب رو تماسام ی همه که شرطی به.  باشه -

 به نفسهایش رسید که خانه به.  شد دور شروین از سریع و داد تکان سر پریا

 نگرانی همیشه مثلِ  پریا و کرد باز برایش را در پریسا.  بود افتاده شماره

 اطرافیانشان و مهمانی از مادرش.  کرد مخفی آرام ظاهری پشتِ  را هایش

 شروین هم باز میفهمید اگر.  بود خوشحال مادرش ذوقِ  و هیجان از ، میگفت

 پریا میکرد فکر مادرش ؟ میداد نشان العملی کسع چه گرفته قرار راهش سرِ 

 به دوباره اگر ؟ میکرد عوض را ذهنیت این تمامِ  اگر.  است خوشبخت آیین با

 : شنید را مادرش صدای ؟ میشد متمایل شروین سمتِ 

 .  شده تنگ براش دلم.  میومد باهات آیینم کاش -

.  میخورد چرخ شروین اسمِ  پریا سرِ  در و میزد دلتنگی از حرف مادرش

 : زد پس را افکارش

 !  حتما میاد دیگه ی دفعه.  داشت کار -

 ؟ بیاد میتونه کی آیین.  کنه پاگشاتون داشت اصرار زهره عمه -

 : آمد حرف به مورد بی های بازی خاله این از کالفه پریا

 ؟ کنید منصرفشون ما طرفِ  از میشه -

 .  زشته ؟ میگه داره ِکی از میدونی ؟ آخه بگم چی -

 .  بعد برای باشه.  نیست معلوم هیچی فعال -

 اش کالفه چیزی که میفهمید خواهرش کارهای از پریسا.  نگفت کالمی مادرش

.  میگشت شروین از رهایی برای راهی دنبالِ  به پریا.  نکرد باز لب اما کرده

 یتاهم بی برایش آنقدر میگفت هم اگر!  بزند حرفی آیین به نمیتوانست مطمئنا

 نبود بد هم شاید!  کند درست دردسر برایش هم شاید.  نکند او به کمکی که بود



 پاهای روی که بود داده قول اما کند کمکش میتوانست.  میگفت شیدا به که

 ، گرفت را تصمیمش.  باشد همراهش شیدا جا همه نبود قرار.  بایستد خودش

 قوی باید فقط.  بیندازد بیرون اش زندگی از را شروین همیشه برای میتوانست

 حرفهایش گولِ  دیگر بارِ  نداشت دوست.  میگرفت نشنیده را حرفهایش و میماند

 !  بخورد را

******* 

  ؟ رفتنه سفر وقتِ  چه االن -

  ؟ داره وقت سفر مگه -

 .  برو پریا با -

 : شنید را بزرگش پدر صدای دوباره.  نداد خان جمشید به جوابی آیین

 .  ببنده چمدون پریا بگو ؟ یدیم گوش من به -

 !  خان جمشید -

 ی خونه جز اومده خونه این تو وقتی از.  ببر رو دختره ؟ کاریه نمیگی مگه -

 .  نرفته جایی مادرش و پدر

 .  بکشم نفس میخوام ، بخورم هوا برم میخوام ؟ چه من به -

 : خندید خان جمشید

 !  تهبس رو نفست راهِ  دختره انگار میگی جور یه -

 میخواست دلش ، بود فرار حالِ  در.  بود بسته را آیین نفِس  راهِ .  بود بسته

 این هوایش و حال!  کند راحت را خودش خیالِ  و شود دور پریا از کیلومترها

 بلوند از یکی و میخورد سرش به هوایی که همین!  بود شده عجیب روزها

 !  میشد عوض هوایش و حال میگرفت آغوش در را هایش عروسکی

 .  بزنین زنگ بهم داشتین الزم چیزی اگه.  باشین خودتون مواظب -

  ؟ میری واقعا -



 !  ریختم قبل هفته یه رو اش برنامه -

 دو اما میماند روز سه بود گفته همه به.  برد پایین را آیین چمدانهای همایون

 آیین مرغِ  ، نگفت چیزی خان جمشید!  میزد دیگری حرفِ  بود بسته که چمدانی

 خبری اما میگشت پریا دنبالِ  به چشم با آخر ی لحظه تا آیین!  داشت پا یک

 دلش ، بود کرده مخفی را خودش آشپزخانه در ای گوشه اما پریا!  نبود

 !  شود پا به غوغا آخری دمِ  نمیخواست

 : گرفت سمتش به را کوچکی گلدانِ  نسا گل

.  نمیده گل چرا ببین باغبون به هبد ببر رو گلدون این دستت قربونِ  جان پریا -

 .  نداره فایده اما میرسما بهش

 از باید باغبان به رسیدن برای.  شد باغ واردِ  آشپزخانه درِ  از لبخند با پریا

 پاهایش.  کرد شکارش آیین نگاهِ  که بود مانده مردد.  میگذشت آیین ماشینِ  کنارِ 

 کرده معذبش آیین ی خیره اهِ نگ!  داشت فرار به عجیبی میلِ  ، ایستاد حرکت از

 سر پشتِ  را نگاهش و آیین.  شد رد ماشین کنارِ  از و داد تکان پاهایش به.  بود

 سمتِ  به را ماشین شهاب برگشت وقتی.  سپرد باغبان به را گلدان و گذاشت

!  بود راحت آینده روزِ  چند برای.  کشید راحتی نفِس  پریا.  میراند خروجی درِ 

 حتی ، بپزد کیک خان جمشید برای و بگیرد اجازه نسا گل از میتوانست

 حمیده های سوسه و آیین نگرانِ  اینکه بدونِ  ببیند را غذاها تدارکِ  میتوانست

 .  باشد

 هوا از را هایش ریه ، گرفت آسمان سمتِ  به را سرش و کرد باز را دستهایش

 !  میکرد رهایی احساِس .  نشاند لب روی لبخندی و کرد پُر

 اما میزد حرف خسرو.  بود شده گره هم در ابروهایش مسیر طولِ  تمامِ  ماا آیین

 کیوان ، بود آماده شب مهمانیِ  برای چیز همه رسیدند که ویال به.  نمیشنید آیین

 : رفت سمتش به سرخوشی با

 .  خونه صاحب اومدی خوش به به -

 : کشید هم در ابرو آیین



 قبل ی دفعه مثلِ  ؟ کیوان فهمیدی میکنن گم و گورشون همه مهمونی از بعد -

 !  نکشین گند به رو اینجاها

 ؟ نیاوردی خودت با رو دختره اون.  جدیدا شدی بداخالق چقدر -

 .  شود کیوان منظورِ  متوجه تا کرد تنگ را چشمهایش آیین

  ؟ کی -

 !  پریا -

 : داد جواب خسرو دهد نشان العملی عکس بتواند آیین اینکه از قبل

 مهمونی از بعد همه ؟ گفت چی آیین که شنیدی.  کیوان برس کارات هب برو -

 .  میرن

 : برد باال تسلیم ی نشانه به را دستش دو هر کیوان

 !  بگین شما چی هر باشه -

 : توپید خسرو به عصبانی آیین ، رفت که کیوان

 !  بدی رو کسی جوابِ  من جای به تو نیست نیازی -

 : بود ناراحت خسرو

 !  عوضیه زیادی.  نمیاد خوشم پسره نای از -

 پریا فکرِ  به کمتر میشد باعث هایش مهمانی و کیوان حداقل اما میدانست آیین

 اگر حتی.  میخواهد چه اش زندگی از که آورد می یادش به طرفی از.  بیفتد

 چه نداند هم خودش حتی دیگر و باشد شده عوض هایش خواسته وقتی چند

 !  میخواهد

 پشتِ  رو چیزی نکرده سعی و اومده بر خواستم که کارایی پِس  زا حداقل -

 !  بندازه گوش

 : رفت هم در خسرو ابروهای



 . بود نفعت به شروین نکردنِ  پیدا -

 .  میدونم رو ضررم و نفع کسی هر از بهتر خودم -

 ! بدونی امیدوارم -

 ، بود دهنیام کوتاه بار این اما خسرو!  بیشتر آیین و بودند عصبانی دو هر

 قرار.  بود نبخشیده آیین ی احمقانه تصمیمِ  و شروین بابتِ  را خودش هم هنوز

!  کند منصرف را او بود نتوانسته اما باشد مراقبش برادر و دوست مثلِ  بود

 انداخت تخت روی را خودش.  کوبید هم به را در و رفت اتاقش سمتِ  به آیین

 خبرِ  و میگرفت تماس خان جمشید اب باید.  کشید بیرون جیب از را موبایلش و

 بوق چند از بعد.  ماند منتظر و گرفت را خانه ی شماره.  میداد را رسیدنش

 : رسید گوشش به پریا صدای باالخره

  ؟ بله -

 بارِ  برای.  کشید پر باره یک به عصبانیتش و حرص تمامِ  ، کرد مکث آیین

 : گفت پریا دوم

  ؟ الو -

 : نشست خیز نیم تخت روی و دکر جمع را خودش کمی آیین

  ؟ کجاست خان جمشید -

 : داد جواب ثانیه چند از بعد و کرد مکث آیین صدای شنیدنِ  با پریا

  ؟ کنم بیدارشون.  خوابیدن -

 : شود تر راحت جایش تا شد جا جابه کمی آیین

  ؟ نزد زنگ خونه کسی.  نمیخواد نه -

 .  نخیر -

  ؟ راهه روبه چی همه -

 .  بله -



 میخواست دلش مصرانه.  بود آورده در را آیین حرِص  پریا کوتاهِ  جوابهای

 !  بیاید حرف به پریا که انقدری.  کند طوالنی را تماس

 .  ویال رسیدم من بگو خان جمشید به -

 .  چشم -

  ؟ برداشتی و تلفن تو که نبود خونه اون تو باشه داشته زبون که کسی -

  ؟ بگم باید چی.  دیگه یدمم رو حرفاتون جوابِ  دارم -

 : گفت اراده بی آیین.  وار زمزمه و بود آرام پریا صدای

  ؟ کنی خداحافظی باهام نیومدی چرا -

 خودش!  بود کرده ممنوع خودش ؟ میزد حرف چه از آیین.  کرد مکث پریا

 !  نیاید هم نزدیکش بود گفته

 .  نیام جلوتون گفتین خودتون -

 جلو دیگه یعنی میخورم رو دمنوشات و میبینمت شام سرِ  شب هر که وقتی -

  ؟ نیا چشمم

 . . .  نمیدونستم من -

  ؟ میدونی چی تو -

 جدید ای سوژه!  توهین و کند توبیخ داشت قصد آیین دوباره.  کرد سکوت پریا

 که آیینی از غافل میبرد سر به آور عذاب افکارِ  این در!  بود آورده دست به

 تلخ دوباره بود مجبور.  نمیرسید ذهنش به حرفی اما داشت بیشتر صحبتِ  میلِ 

 !  بود بلد را همین فقط.  شود

  ؟ هستی هنوز!  الو -

 !  آقا بله -

 : داد جواب وار زمزمه پریا.  کرد مکث آیین



 .  پیشتون میام حتما کردن خداحافظی برای بعد به این از.  ببخشید -

 !  خوبه -

 به چنگی و کرد قطع خداحافظی بدونِ  را ماست.  بود نمانده دیگری حرفِ 

 اولیه ساعتهای همین اما شود دور پریا از کمی که ویال بود آمده.  زد موهایش

 یاد از را بدنش های کوفتگی و خستگی!  بود شده زدن حرف گرمِ  رسیدنش ی

 : گفت کیوان به رو و رفت بیرون اتاق از.  شد بلند و برد

  ؟ میرسن بقیه ِکی پس -

 ! راهن تو -

 : بودند کرده بحث هم با قبل دقیقه چند که انگار نه انگار و آمد کنارش خسرو

 .  داد پیغام شروین پسره این -

 : چرخید خسرو سمتِ  به دفعه یک بپرد خواب از که کسی مثلِ  آیین

 ؟ داشت چیکار ؟ گفت چی -

 که ودب ترسناکی بازیِ  میکرد آیین که کاری ، بکشد نفس نمیتوانست خسرو

 : کرد تر زبان با را اش شده خشک لبهای.  انداخت می وحشت به را خسرو

 .  ببینه رو پریا قراره گفت -

 : داد تکان سر و سایید هم روی را دندانهایش.  شد خالی آیین دلِ  ته

 !  خوبه -

 : داد دستور ، نرود باال میکرد سعی که صدایی با کیوان به رو

 !  بیار نوشیدنی برام -

 : چرخید سمتش به سروخ

 !  نشده دیر هنوز ؟ بکنی کاری نمیخوای -



 صدای یک هم خسرو ، بود کم مغزش توی صداهای.  بود شده کالفه آیین

 !  بود شده مضاعف

 تلف وقت این!  بده سامون و سر کارا به زودتر گفت آیین بگو بهش چرا -

 !  میبره سر و حوصلم داره کردنش

 جانش به ولوله.  گذشت خسرو کنارِ  از و قاپید کیوان دستِ  از را اش نوشیدنی

 خودش به هم باز.  بگیرد نشنیده را وجدانش صدای میکرد سعی اما بود افتاده

 !  میداد پریا به را حق وجودش در چیزی بار این اما داد حق

****** 

 دروغی درگیرِ  فکرش تمامِ  گذاشت خیابان به قدم اضطراب و ترس از پُر پریا

!  گذاشت رویش را دروغ اسمِ  میشد اگر البته.  بود گفته خان جمشید به که بود

 ناراحتی کنارِ  از ساده بود نتوانسته پریا و گرفته تماس غمگین لحنی با شروین

 بود گفته خان جمشید به!  میدانست خوب را ضعفش نقطه شروین.  بگذرد اش

 رفتنش بیرون با که اشتد اعتماد پریا به آنقدر.  دارد کمک به احتیاج دوستش

 پایش مقابلِ  سرعت با شروین ماشینِ  که بود رسیده خیابان سرِ .  نکند مخالفتی

 .  کرد ترمز

 .  باال بپر -

 پریا.  نداشت پیش ساعت یک غمگینِ  لحنِ  به شباهتی شروین خندانِ  لبهای

 : فرستاد بیرون کالفه را نفسش

 !  خوبه حالت که تو -

  ؟ باشم بد میخواستی -

 .  بزنی حرف باهام حتما باید و نیست خوب حالت گفتی خودت -

 !  بزنم حرف تو با دارم نیاز باشه خوب حالمم اگه حتی من -

 حماقت!  بزند گولش باشد توانسته شروین هم باز که نمیکرد باور ، شد کالفه

 !  پایانش بی های سادگی و بود خودش از



 .  برگردم باید من -

 حرف باهات بشین.  برمیگردیم و میزنیم چرخ یه میریم.  دختر وایسا!  پریا -

 .  دارم

 کردم فکر که بود این خاطرِ  به فقط اومدم االنم اگه.  ندارم حرفی باهات من -

 !  ناراحتی چیزی از واقعا

 .  بزنیم حرف بشین بیا.  هستم واقعا -

 .  برو اینجا از االن همین ببینتمون کسی نمیخوام -

 !  بدتره وایسادی که اینجوری شو سوار ببینه کسی یخواینم اگه -

 دور محل آن از کمی که ای اندازه به فقط.  انداخت اطراف به نگاهی پریا

 خان جمشید برمیگشت لحظه همان اگر مطمئنا هم طرفی از!  مینشست شوند

 : برد جلو را دستش شروین.  شد ماشین سوارِ  کالفه!  میکرد شک

 ؟ وشگلهخ خانوم چطوری -

 : گرفت نادیده را شروین دستِ  پریا

 !  برو ندیدتمون کسی تا -

 !  چشم به ای -

 !  کرد وجدان عذاب احساِس  قبل از بیشتر پریا و شد کنده جا از شروین ماشینِ 

 .  بزنیم رو حرفامون همیشه برای بار یه بهتره -

 : داد تکان سر خندان شروین

 . . . و بشینیم کافه یه یمبر چطوره.  نه اینجا اما بزنیم -

 گردی کافه شروین با که بود نیامده.  انداخت می چنگ دلش به نگرانی پریا

 : آمد حرف به کالفه!  کند

 .  برگردم زود باید من.  بزنیم رو حرفامون دار نگه و ماشین جا یه!  نه -



 !  نزن ضدحال پریا -

 . میدم گوش حرفت به که آخره بارِ  -

 .  خونه بری بذارم دیگه نمیخواد دلم که یمیگ اینجوری -

 : کشید هم در ابرو پریا

 بهت اینو باید چجوری دارم شوهر من ؟ دارم شوخی باهات میکنی فکر -

 ؟ بفهمونم

 میفهمی تو باالخره و میزنیم حرف یکم.  میخوریم شام بیرون میریم شب یه -

 !  میشی جدا شوهرت از همیشه برای و شده تنگ برام دلت چقدر که

 .  نیست قبل مثلِ  احساساتم.  نیستم قدیم آدمِ  اون دیگه من -

 ! نبودی اینجا االن نبود اینجوری اگه ، من پریای ، قدیمی پریای همون تو -

 .  شدم نگران فقط من نمیفهمی تو -

 ؟ داری دوست منو هنوز که نمیشی متوجه خودت!  من برای -

 : شد عصبانی پریا

 !  تو برای فقط نه.  میشدم نگران بود که هم ای دیگه آدمِ  هر برای من -

 .  هست بینمون هنوز چیزی یه.  کن قبول پریا -

 سبز راه سر این ؟ شروین نمیداری بر سرم از دست چرا.  نیست هیچی -

 .  نمیشه سابق مثلِ  هیچی.  میکنه ام کالفه فقط شدنات

 !  نیست دلت حرفِ  این -

 را شروین میتواند چطور نمیفهمید ، دوخت کنارش ی پنجره به را نگاهش پریا

 به احتیاجی دیگر که بود سامان و سر بی انقدر اش زندگی!  کند سر به دست

 بود ساعت به نگاهش پریا لحظه هر!  نداشت شروین اسمِ  به بزرگتری مشکلِ 

 . نمیکرد رهایش دلشوره و



 .  تببینم نمیخوام هم دیگه.  کن تموم رو چی همه جا همین -

 .  ببینی منو تغییراتِ  نمیخوای حتی تو ، پریا -

 : کشید فریاد پریا

  ؟ نمیفهمی!  کردم. . .  ازدواج. . .  من -

 ! برود شروین گوِش  به شاید تا بود گفته شمرده شمرده

 ! دلم عزیزِ  وقتاست همین برای طالق -

 به نانهمچ و باشد منطق بی انقدر شروین میشد باعث نیرویی چه نمیفهمید

 !  دهد ادامه کردنش راضی

  ؟ بزنیم قدم بریم -

 ! دار نگه جا همین -

 .  نشده تموم حرفامون هنوز -

 .  دار نگه لطفا!  شده من برای -

 ماشین از مکث بدونِ  پریا.  داشت نگه را ماشین عصبی و کالفه شروین

 : پرید بیرون

 نداشته انتظار.  کردی یخال رو پشتم اما کردم تکیه بهت و گفتم بله بار یه -

 فرو امکانِ  لحظه هر که کهنه دیوارِ  یه خاطرِ  به کنم رها رو زندگیم که باش

 .  گفتم که همونه حرفم.  نزن زنگ من به دیگه!  هست ریختنش

 . . .  پریا -

 : کرد ساکت را شروین و گرفت باال را دستش

 شده تموم بینمون چی مهه.   نیستم گذشته پریای واقعا من.  شنیدم رو گفتنیات -

 . 

 .  نمیدارم بر دست من -



 .  خداحافظ!  بشه عوض چیزی نیست قرار -

 در رفت راه چقدر نفهمید.  شد دور شروین از و داد تکان پاهایش به پریا

 اش زندگی در شروین دائمیِ  حضورِ  به!  میخورد چرخ گذشته فکرِ  سرش

 شروین.  بود نشده زده هیجان یا لحظه بگوید اگر بود دروغ.  بود کرده عادت

 بود کرده دلزده را پریا هایش نامهربانی با که چند هر ، بود اش زندگی مردِ 

 رسید خانه به.  داشت خاطراتش میانِ  ویژه جایی هنوز شیرینشان ی گذشته اما

 : آورد لب روی لبخندی دیدنش با خان جمشید

  ؟ شد بهتر دوستت حالِ  -

 کسی به ؟ بگوید دروغ مرد این به بود توانسته ورچط.  شد زده خجالت پریا

 !  داشت را هوایش مدت تمام که

 .  برم دادین اجازه که ممنون بله -

 : داد تکان سر خان جمشید

 اجازه بدونِ  میتونی بود اومده پیش مشکلی اگه بعد به این از.  نکردم کاری -

 .  کافیه بدی اطالع بهم که حدی در فقط!  نیستی اسیر که اینجا.  بری

 جلو قدمی.  ببوسد را داشتنی دوست پیرمردِ  این که داشت عجیبی میلِ  پریا

 سرِ  و کشید را دستش خان جمشید.  آورد باال بوسیدن برای را دستش و گذاشت

 : آورد چشم به اشک پریا.  بوسید را پریا

 .  ممنونتونم چقدر که نمیدونین -

 : خندید خان جمشید

 !  نکنیم بازی تخته و نیاری دمنوش برام که نمیشه باعث حرفا این -

 : خندید پریا

 .  اومدم بچینین رو ها مهره شما تا.  میارم االن همین.  چشم -

***** 



 عقب هایش مهمانی و ها برنامه از کل به آیین ، عمارت به خان جمشید آمدنِ  با

 آورد در را چیز ههم تالفیِ  میبرد سر به ویال در که شبی سه این اما بود افتاده

 فقط ؟ زد حرفی آیین به میشد مگر اما بود خورده حرص مدت تمامِ  خسرو! 

 !  نیاید بار به دیگری خرابکاریِ  که بود حواسش مدت تمامِ 

 ها مهمانی این از لذتی هیچ میکرد فکر خسرو که چیزی خالفِ  بر اما آیین

.  ببرد خوابش تا یدادم جان شب آخرِ  تا و میخورد ودکا را شب تمامِ .  نمیبرد

 تری آرام خوابِ  و میخورد را پریا دمنوشهای شب هر بود عمارت در وقتی

!  است بس مهمانی بگوید که میترسید.  نبود آرامش از خبری اینجا اما داشت

 برایش هم دخترها حتی!  نباشد خودش دیگر و کند نشینی عقب میترسید

 بدونِ  را همه ، بگیرد آرام ارشانکن شب یک بود نشده حتی!  نداشتند جذابیتی

 میکرد اخالقی بد همه با مدام و بود کالفه ، انداخت می بیرون اتاقش از تردید

 . 

 آیین که میکرد خیال خسرو.  داد برگشت دستورِ  کیوان به که بود چهارم شبِ 

 تقریبا.  ماند آنجا هم دیگر ی هفته یک آیین فکرش برخالفِ  اما برمیگردد هم

 !  میرسید هفته 2 به ویال رد اقامتش

 هم را خانه ی شماره حتی.  بود شده محدود خان جمشید به فقط تماسهایش

 یادِ  که چه هر از گونه وسواس!  شود کالم هم پریا با وقت یک که نمیگرفت

 ، بود شده قرمز خطِ  به تبدیل برایش.  میگرفت فاصله داشت خود با را پریا

 !  ردمیک اش کالفه هم اسمش شنیدنِ 

 عینکِ .  بود بسته را پلکهایش و داده لم استخر کنارِ  های صندلی از یکی روی

.   بود داشته نگه امان در آفتاب ی اشعه از را اش عسلی چشمهای آفتابی

 : نشست کنارش صندلیِ  روی و رفت نزدیکش خسرو

  ؟ برگردی نمیخوای -

  ؟ نمیگذره خوش بهت -

 .  بود بخش آرامش عجیب ویال سکوت آور مسرسا مهمانیِ  روز چند آن از بعد

 !  ویال تو کردیم گیر شده هفته دو -



 : کرد هدایت سر باالی به را عینکش آیین

 !  برگرد خب -

  ؟ میکنی چیکار تو -

 !  استراحت -

  ؟ برگردی نمیخوای -

 .  کنم استراحت یکم میخوام!  نه -

 !   میکند فرار که میدانست خودش فقط ، بود بهانه استراحت

 !  نمیای چرا میگه.  میگیره و سراغت خان جمشید -

  ؟ نمیگه خودم به میزنم حرف باهاش وقتی چرا -

  ؟ بزنه بهت حرفی کسی میدی اجازه -

 : انداخت باال را ابروهایش آیین

  ؟ وحشتناکم انقدر -

 : کرد عوض را بحث خسرو

 ؟ برگردی نمیخوای -

 چه که کند قبول نمیتوانست اما میخواست برگشتن دلش همه از بیشتر آیین

 !  میخواهد را پریا دیدنِ  دلش اندازه

 .  میریم دیگه روز 2 -

 : فرستاد بیرون را نفسش خسرو

  ؟ نریم االن چرا -

 وسوسه انقدر تا بکشد فریاد میخواست دلش.  دوخت خسرو به را نگاهش آیین

 .  شد بلند جا از و انداخت صندلی روی را عینکش! نکند اش



 ! برگرد زودتر تو میخوای اگه -

 استخر طولِ .  ندید را خسرو عصبانیتِ  و زد استخر درونِ  جانانه ای شیرجه

 و کشید بیرون را خودش جان بی که آنقدر.  برگشت و رفت.  کرد شنا را

 روزِ  مثلِ  درست ویال و میدیدند تلویزیون خسرو و شهاب.  شد اتاقش راهیِ 

 به را آب های قطره و انداخت دوش زیرِ  را خودش.  بود مرتب و تمیز اول

 نمیرفت بین از سردردش و بود شده قرمز خوابی بی از چشمهایش.  خرید جان

 حالش مطمئنا.  میخورد پریا های دمنوش از کمی و برمیگشت نبود بد شاید. 

 این میتوانست.  برمیگشتند دیگر روزِ  دو.  حرفش و بود مرد اما!  میشد بهتر

 !  بیاورد طاقت هم را روز دو

****** 

   ؟ چطوره جون خسرو -

 : ماند خیره شیدا به و خورد اش بستنی از کمی پریا

 . آخه هیزی تو چقدر!  شماله -

 : خندید شیدا

 !  مخم تو رفته اول روزِ  همون از اصال!  خوبه خیلی المصب -

 : خندید پریا

 .   خوبیه پسرِ  واقعا -

 : کشید وجل کمی را خودش پریسا

 ؟ نمیشه پیدا خونه اون تو مجرد پسرِ  دیگه -

 : داد جواب شیدا.  گرفت شدت اش خنده پریا

 .   میکنیم تو حالِ  به فکری یه بعد بگیرم سامون و سر من اول بذار -

 : کرد مزه مزه را اش بستنی از کمی میل بی پریسا

 !  نمیرسه بهمون خیری ما خواهرِ  این از -



 : داد جواب پریا

 ؟ بگیرین بیاین و خواهرم و دوستم این ایهاالناس بگم بیفتم دوره ؟ کنم چیکار -

 !  میزنیا حرفا

 .  دیگه کن تور ما واسه رو کلفتش دم دوستای از تا دو پولداره آیین این مثال -

 : گفت سریع شیدا

 !  کس هیچ یا خسرو یا -

 : داد جواب لب به لبخند پریا.  افتادند خنده به همگی

 !  داره هواخواه انقدر بفهمه اگه بیاره در بال خسرو کنم فکر -

 : داد جواب نفس به اعتماد با شیدا

 با ، هستم که نیستم وکیل ، هستم که نیستم خوشگل.  میاره در بال که معلومه -

 ؟ واقعا میخواد چی دیگه.  هستم که نیستم فرهنگ

 : آمد حرف به خندان پریسا

 !  ببره و برداره تورو بیاد که بینا چشمِ  تا دو و شعور ذره یه -

 : انداخت ساعت به نگاهی پریا

 .  شد 10 ساعت بریم پاشین ها بچه -

 : گفت ناراحت شیدا

 .  بمونیم بیشتر.  نیست که آیین -

 : رفت غره چشم پریا

 .  میره سر اش حوصله تنهاست طفلی.  هست که خان جمشید -

 : گفت خندون پریسا

  ؟ پیشش نیست سان گل مگه -



 پاشین.   میخوابه بیهوش شب که میکنه کار انقدر صبح از طفلک نسا گل -

 .  ببینم

 به که بود 11 ساعت.  شدند شیدا پرایدِ  سوارِ  و زدند بیرون فروشی بستنی از

 قلبش آیین ماشینِ  دیدنِ  با.  شد خانه واردِ  و کرد خداحافظی پریا.  رسیدند خانه

 آمدش و رفت به اهمیتی آیین که چند هر.  آمد نمی البا نفسش ، ریخت فرو

 !  بیشتر تحقیرِ  یعنی!  بیشتر جنگِ  یعنی آمدنش هم باز اما نمیداد

 شاید.  بود مطلق سکوتِ  پایین ی طبقه و بودند رفته خدمه.  شد خانه واردِ 

 خان جمشید از خبری کشید سالن در سرکی!  بود برنگشته آیین و میکرد اشتباه

 !  بود وقت دیر.  بخوابد اگر داشت حق.  نبود

 : شنید را آیین صدای که بود اتاقش درِ  نزدیکِ .  رفت باال را ها پله

 ؟ گذشت خوش!  خانوم برگشتین شبونه تفریحِ  از باالخره!  عجب چه -

 : گذاشت قلبش روی را دستش پریا

 !  ترسیدم -

 بی امروز اما میگشت بر فردا باید.  کرد قالب سینه روی را دستهایش آیین

 از حتی بود رسیده عمارت به پیش ساعتِ  دو.  بود داده برگشت فرمانِ  طاقت

!  بود کشیده سرک اتاقش به راست یک و نگرفته را پریا سراغِ  هم خان جمشید

 ساعت این تا داشت دلیلی چه.  بود آورده جوش به را خونش پریا خالیِ  جای

 که احساسی و خودش از عصبی و کالفه آیین که وقتی هم آن ؟ باشد بیرون

 !  بود شده عمارت واردِ  ، دارد پریا سمتِ  به تمایل انقدر چرا نمیفهمید

 : برداشت پریا سمتِ  به قدمی

 ! میگذره خوش خیلی انگار نیستم من که وقتایی -

  ؟ اومدین کی -

 !  بگیرم رو مچت که رسیدم موقع به انقدر -

 .  داشت خبر خان جمشید -



 جا هر که شدی خودسر انقدر حاال تا ِکی از ؟ من یا مهمه خان جمشید رفِ ح -

  ؟ بگیری اجازه من از ؟ بگی باید من به فقط بودم نگفته ؟ میری بخوای

 . . . بخوریم بستنی بودیم رفته پریسا و شیدا با -

 دیدنِ  به بود گفته شروین.  کرد گره ابرو آیین اما بود آمده حرف به صادقانه

 مغزش صداهای!  باشند کرده استفاده آیین سفرِ  از که نبود بعید ، میرود اپری

 بود درگیر ذهنش آنقدر.  میپرسید آدمهایش از باید.  نمیشد آرام هم دقیقه یک

 !  بود برده یاد از را چیز همه کامال که

 !  کردم باور منم و گفتی تو -

 .  بپرسین شیدا از بزنین زنگ میتونین -

 دور و پیرمرد این بتونی شاید!  دُمم میگه ؟ کیه شاهدت میگن ههروبا به -

 ! کن بیرون سرت منو زدنِ  گول فکرِ  اما بزنی

 !  میگم راست کنین باور -

 هم.  ترسانده را دخترک هم باز که میفهمید آیین.  بود دستپاچه و هول صدایش

 او از مقد یک لحظه هر پریا انگار.  نداشت هم و داشت دوست را ترس این

 بالی که دختری از گرفتن فاصله ؟ نمیخواست را همین مگر.  میشد تر دور

  ؟ نمیکرد رضایت احساِس  چرا اما. . .  بود شده اش زندگی

 یادت خانوادت ؟ اومدنه خونه وقتِ  11 ساعت.  بگی راست که برفرض -

  ؟ بیای و بری موقع به ندادن

 راهِ  و میشد بغض همه و بزند ستنمیتوان را حرفهایش.  بود کرده بغض پریا

  ؟ آورد می کم مدام آیین مقابلِ  در چرا!  میبست را گلویش

 : داد ادامه آیین

 !  نبودی من ی خونه تو که بودن داده یادت اگه -

 را دستش آیین که برود اتاقش به تا کرد تند قدم ، هایش توهین شنیدنِ  از کالفه

 : برگرداند خودش سمتِ  به و کشید



  ؟ بری داد اجازه یک -

  ؟ بزند را حرفهایش واهمه بدونِ  پریا که میرسید روزی.  سایید هم روی دندان

 .  میکنین توهین فقط شما -

  ؟ کنم تشویقت میخوای خونه رسیدی 11 ساعت -

 به لب.  بود شده تمام گران برایش آیین حرفهای ، گذاشت کنار را ضعف

 :  کرد باز اعتراض

 پیچ سوال انقدر رو خونه ی خدمه ی همه ؟ داره همیتیا چه شما برای -

  ؟ میکنین

 هنوز.  بود ناراحتی و غم از پُر پریا نگاهِ .  نداشت را حرف این انتظارِ  آیین

 آیین.  میکرد اش کالفه بیشتر همین ، بود اسیر آیین انگشتهای بینِ  دستش هم

 : غرید

 ! زود!  اتاقم تو بیا -

 پشتِ  مکث با پریا.  شد اتاق واردِ  زودتر خودش و کرد رها را دستش آیین

.  آمد می عصبانی نظر به آیین ، ایستاد در چارچوبِ  بینِ  ، افتاد راه به سرش

 سابقِ  آیین.  است شده عوض که بود کرده یادآوری او به هم باز پریا حرفِ 

 پریا ؟ بود شده کالفه نبودنش از چرا اما!  نبود مهم برایش پریا آمدِ  و رفت

 کرده گره ابروهایی با آیین.  نکند فرار و نرود عقب ، نترسد میکرد سعی

 : داد دستور

 ؟ وایسادی چرا تو بیا ببیند و در -

 : گذاشت کمر طرفِ  دو را دستهایش آیین.  بست را در کن گوش حرف پریا

 !  کن باز چمدونامو -

 ! ؟ بله -



 مرتب رو همه!  بده انجام رو کارت ؟ ای خونه این ی خدمه نمیگی مگه -

 نمیری بیرون اتاق این از نشده تموم که هم وقتی تا.  جاشون سر میذاری

  ؟ فهمیدی

 مات و گیج پریا.  رفت حمام سمتِ  به بماند پریا از جوابی منتظرِ  اینکه بدونِ 

.  بود همایون با همیشه لباسهایش کارِ .  افتاد آیین بزرگِ  چمدانِ  دو به نگاهش

 وقتی اصال ؟ بود منطقی اش خواسته ؟ شب وقتِ  این چمدان کردنِ  باز اصال

!   میگشت کارهایش برای منطق دنبالِ  به اگر بود مسخره میشد آیین از حرف

 را مانتویش های دکمه و گذاشت اتاق ی گوشه را کیفش غمزده نگاهی با پریا

 : کرد زمزمه لب زیرِ .  رسید گوشش به حمام دوِش  صدای.  کرد باز

 . اومد در دماغم از بودم خندیده چی هر -

 بود نرسیده هم نصف به هنوز.  شد کار مشغولِ  و کرد باز را چمدانها از یکی

 ی تنه نیم که بود بسته کمرش دورِ  ای حوله.  آمد بیرون حمام از آیین که

 قصدِ  آیین.  کرد گرم لباسها به را سرش پریا.  میداد نشان کامل را اش برهنه

 را اتاقش تلویزیونِ  کنترل با و داد لم تخت روی.  نداشت ار خودش پوشاندنِ 

 برد لباس اتاقِ  به را چمدان دو هر بیشتر بودنِ  راحت برای پریا.  کرد روشن

 به نوبت و کرد خالی کامل را چمدانها از یکی.  شود ظاهر آیین مقابلِ  کمتر تا

 پریا ودب شده باعث میشد پخش تلویزیون از که آهنگی صدای.  رسید دومی

.  دهد تکان ریتم با  را پاهایش و کند زمزمه لب زیرِ  هست که جایی از فارغ

 بلند موهای.  نداشت توجهی پریا اما بود افتاده پایین سر روی از اش روسری

 جای به آیین.  برسد نظر به تر سال و سن کم بود شده باعث اش شده بافته و

 آیین.  میرفت راه اتاق در مدام پریا.  بود لباس اتاقِ  درِ  به نگاهش تلویزیون

 .  نمیبرد هم خوابش طرفی از.  بود شده کالفه

 : آمد بیرون اتاق از و کرد مرتب را اش روسری.  شد تمام باالخره پریا کارِ 

  ؟ ندارین امری من با.  شد تموم -

 .  بیار دمنوش برام -

 : پرسید مهربانی سرِ  از پریا



  ؟ نمیبره خوابتون -

 خوابی بی اش نشسته خون به چشمهای از.  کرد تایید را حرفش سر با آیین

 را قبل ای دقیقه ناراحتیِ  کل به انگار رفت پایین ها پله از پریا.   بود مشهود

 میتوانست هم پریا میشد عصبانی و میکرد اخم کمتر آیین اگر.  بود برده یاد از

 !  نداشت تمامی پریا به نسبت هم آن آیین خشمِ  اما بگذارد کنار را ترسش

 : داد دستش به و کرد حاضر را آیین دمنوِش  زود خیلی

  ؟ برم من میدین اجازه -

 این نمیفهمید.  برود پریا نداشت دوست آیین اما میبارید صورتش از خستگی

 : شد پیروز بود که چه هر اما چیست موذی حِس 

 .  بیار لباس برام -

 لباس اتاقِ  سمتِ  به سریع و افتاد آیین ی رهنهب ی تنه نیم به نگاهش دوباره پریا

 .  گرفت سمتش به و برداشت شلوارکی و بلوز.  رفت

 پریا که میرفت اش حوله گره سمتِ  به دستش.  شد بلند جا از نیشخند با آیین

 : شنید را صدایش.  ایستاد او به پشت و چرخید ناباور

 به دستمونم حاال تا ما میکنه فکر ندونه کی هر!  نمیفهمم تورو اداهای این من -

 !  نخورده هم

 کند فرار میتوانست کاش.  بود خفه برایش اتاق هوای.  گرفت دندان به لب پریا

 : شنید را صدایش دوباره! 

 !  برگردی میتونی پوشیدم -

 بلوزِ .  نبود آیین ی تکه شش شکمِ  ی منظره از خبری دیگر چرخید پریا

 ی جمله خواست دوباره.  کشید راحتی نفِس .  ودب پوشانده را اندامش خاکستری

 : آمد حرف به زودتر آیین که برود اتاقش به و بگوید را معروفش

 .  بذار برام فیلم یه -



 بود شب نصفه 1 نزدیک ساعت!  نکشد خمیازه که میکرد مقابله خودش با پریا

 می وابشخ پریا.  میکرد رد سر تکانِ  با آیین میداد نشانش که را فیلمی هر! 

.  کرد انتخاب فیلمی مکافات با نهایت در!  بود انداخته راه به بازی آیین و آمد

 : کرد تختش کنارِ  صندلیِ  به ای اشاره و داد لم تخت روی آیین

 .  ببینیم بشین -

 : شد گرد چشمهایش پریا

 . . .   من میشه -

 : غرید اخم با آیین

 !  نمیشه نه -

 باز زور به پلکهایش.  انداخت صندلی روی ار خودش رمق بی و خسته پریا

 به خواب فیلم ی صحنه اولین دیدنِ  با بود تلویزیون ی صفحه به نگاهش!  میشد

 مبل روی.  بود دیده عمرش به که بود فیلمی ترین ترسناک.  پرید سرش از کل

 چشمی زیرِ  و میخورد را دمنوشش آیین.  کشید باال را پاهایش و شد جا جابه

 ترسیده چقدر که بود مشخص اش پریده رنگِ  از.  انداخت می پریا هب نگاهی

 سر نباید که میفهمید پریا حداقل.  گرفت خود به خنده طرحِ  آیین لبهای!  است

 !  میکرد اش عصبانی بگیردش کم دستِ  کسی اینکه.  بگذارد آیین سرِ  به

 خود در و رفتهگ چشم مقابلِ  را دستهایش پریا ، بود نرسیده نیمه به فیلم هنوز

 دخترک.  گرفت پریا سمتِ  به را هایش بالشت از یکی آیین.  بود شده جمع

 .  فشرد بغل در را بالشت حرف بدونِ  که بود زده وحشت انقدر

 : کرد زمزمه.  بود شده آلود خواب آیین و شد تمام فیلم

 .  بری میتونی -

 فیلم این دیدنِ  از بعد . بترساند مرگ حدِ  سر تا را پریا تا بود کافی حرف همین

 به منتظر آیین!  بدهد تکان پاهایش به نمیتوانست اصال ؟ میبرد خوابش مگر

 : کرد زمزمه حال همان در.  شد بلند جا از زور به پریا.  بود دوخته چشم پریا



  ؟ بیارم دمنوش براتون ؟ ندارین کاری -

 .  نمیخوام چیزی نه -

 و کرد قالب سر زیرِ  را دستهایش آیین.  بود ایستاده در نزدیکِ  مردد پریا

 : دوخت پریا به را نگاهش

  ؟ هستی چیزی منتظرِ  -

 .  میرم االن. . .  نه -

 !  برو -

 : کرد باز را در پریا!  نخندد که میکرد کنترل را خودش آیین

 . بخیر شب -

 اتاقش سمتِ  به سرعت با جوری و بست را در پریا.  داد تکان سر تنها آیین

 شماره به نفسهایش بست که را اتاقش درِ .  بخورد زمین بود مانده کم که ددوی

 ، پوشید چه که نفهمید و کرد عوض را لباسهایش چطور نفهمید.  بود افتاده

 را پتو ، زد شیرجه تختش روی و کرد باز سریع و تند را اش شده بافته موهای

 بد.  میزد تند قلبش.  دکر قفل پاهایش زیرِ  را پتو دیگرِ  سرِ .  کشید سرش روی

 اما گذاشت هم روی را پلکهایش و داد اش شبانگاهی هوِس  و آیین به بیراهی و

 سکته حالِ  در ترس از.  نمیرفت چشمهایش مقابلِ  از تصاویر هم لحظه یک

 آیین.  پرید جا از و کشید جیغ وحشت با.  خورد اتاقش درِ  به ای تقه که بود

 .  بود انگشتهایش میانِ  پریا کیفِ .  کرد نگاهش متعجب و شد اتاق واردِ 

 ! ؟ چته -

 : گذاشت قلبش روی دست پریا

 .  ترسیدم -

 : انداخت پریا سرتاپای به نگاهی آیین

 .  بودی گذاشته جا و کیفت -



 و رنگ صورتی تاپِ  ، رسید لباسهایش به و کرد دنبال را آیین نگاهِ  ردِ 

 : پیچید خودش دورِ  را پتو سریع!  زانو روی تا شلوارکی

  ؟ صندلی روی بذارینش میشه.  ممنون -

 : گذاشت صندلی روی را کیف آیین

  ؟ میترسی -

 !  اصال نه -

 فقط نبود مهم آیین برای ترسیدنش مطمئنا!  ببازد را خودش نمیخواست دلش

 !  بیندازد دست را پریا کمی میخواست دلش

 .  پریده رنگت ؟ مطمئنی -

 !  مطمئنم -

 پاک را خنده ردِ  که کشید صورتش به دستی آیین.  نبود مطمئن نچندا لحنش

 .  کند

 .  بخیر شب.  باشه -

 : آمد پایین تخت از پریا که میرفت در سمتِ  به

  ؟ میترسین شما -

 : چرخید سمتش به

  ؟ بترسم باید چرا -

 . . .  فیلم خاطرِ  به شاید. . .  نمیدونم -

 پریا ، نبود اش همیشگی اخمِ  از بریخ.  کرد قالب سینه روی را دستهایش

 کند قبول اش ناجی عنوانِ  به اخم با یا اخم بی را آیین که بود زده وحشت آنقدر

  ! 

  ؟ برمیاد دستت از کاری چه بترسم که فرض بر حاال -



 . . .   بدونم خواستم فقط!  هیچی -

 که زمانی تا کم دستِ  ، بماند دیگر کمی آیین که میکرد خدا خدا دل در پریا

 سفید ترس از صورتِ .  کند سکته وحشت از پریا میترسید آیین!  بخوابد بتواند

 دستی.  بود خودش ترس این بانیِ  و باعث طرفی از!  میکرد نگرانش اش شده

 انگار که نگاهی با و داد صورتش به تفاوت بی حالتی ، کشید سرش پشتِ  به

 : دش خیره پریا به ندارد اهمیتی برایش هم چندان

 . بخوابی اتاقم تو بیای میتونی میترسی اگه -

 چطور!  ممنوعه ی منطقه ؟ آیین اتاقِ !  کرد نشینی عقب وضوح به پریا

  ؟ شجاعتی چه با ؟ بخوابد اش قدمی یک میتوانست

 .  ممنون نه -

 حتی ، بودند رفته عقب قدم یک دو هر.  انداخت باال شانه و کرد گره ابرو آیین

 از که بود کرده تالش ها هفته این تمام!  نبود خوب هم آیین رایب پیشنهاد این

 :  بگیرد فاصله پریا

 !  بخیر شب.  داری دوست طور هر -

 بی.  میشد تر نگران لحظه هر پریا و برمیداشت اتاق درِ  سمتِ  به را قدمهایش

 : زد لب اراده

 ؟ بیاین نسا گل اتاقِ  تا باهام میشه -

 ! جهنم به ؟ میداد ترجیح او به را نسا گل.  یدچرخ عقب به دوباره آیین

 .  نمیشه نه -

 !  میکنم خواهش -

 دیده هم ترسناک فیلم اینکه به برسد چه میترسید عمارت آن از هم عادی حالتِ 

  ؟ بود ترسیده انقدر یعنی.  بگیرد ندیده را خواهشش نمیتوانست آیین!  باشد

 !   میاد خوابم باش زود پس -



 اتاق از.  پیچید دورش را پتو و برداشت را بالشتش سریع!  آورد رد بال پریا

 ها پله روی پتو ی دنباله.  رفت پایین را ها پله آیین از جلوتر و زد بیرون

 چند که بود مقابلش ی شده پیچ پتو و نحیف جسمِ  به آیین نگاهِ .  میشد کشیده

 قلبش.   رمیگشتب عقب به حضورش از کردن پیدا اطمینان برای بار یک ثانیه

 این داشت دوست.  بود آورده کم نفس.  نزد دیگر ای لحظه و زد لحظه یک

 فقط ، بخواهد کمک او از ، کند تکیه او به بیشتر پریا و بیاید ِکش ها دقیقه

 تا فقط و دقیقه چند برای حتی بودن گاه تکیه این. . .  کند رصد را او نگاهش

 ی دخترانه ترِس .  بود نشسته دلش به جیبع ، برسند نسا گل اتاق به که وقتی

 به مثال ؟ میماند کنارش بیشتر دقیقه چند اگر میشد چه.  میکرد دلگرمش پریا

 های پله که خانه این ی سازنده به لعنت اصال. . .  نمیرسیدند ها پله پایینِ 

 نیشخندی ، میرقصید ها پله روی هم هنوز پتو ی دنباله.  بود نگذاشته بیشتری

 و کرد تر سریع کمی را قدمهایش.  گرفت جان آیین لبهای روی آمیز تشیطن

 پریا حرکتِ  با که کرد را کار این محکم آنقدر.  گذاشت دنباله روی را پایش

 به پریا مبهوتِ  نگاهِ .  افتاد زمین روی و خورد ُسر هایش شانه روی از پتو

 : انداخت باال شانه.  بود آیین

 .  پتو به گرفت پام -

 که بود کرده فراموش اصال ، بپوشاند را لباسش جلوی بالشت با میکرد سعی

 دراز را دستش پریا.  برداشت را پتو و شد خم آیین!  کند عوض را لباسهایش

 : کرد

 .  میداشتم بر خودم ممنون -

 رفت نزدیک آنقدر.   نمیگرفت پریا چشمهای از نگاه ، رفت تر نزدیک آیین

 کند پریا برای ها لحظه.  بگیرد باال را سرش بود رناچا دیدنش برای پریا که

 گرفتن فاصله کمی دلش.  بود آیین کنارِ  حد از زیاد امشب.  میگذشت

 روی پریا نافرمانِ  موهای.  نداشت رفتن عقب قصدِ  آیین اما.  میخواست

 را اضافه موی تارِ  و آمد باال راستش دستِ .  بود شده پخش ظریفش صورتِ 

 انگار ، نکند استشمام را آیین عطرِ  که بود کرده حبس را نفسش پریا.  زد کنار

 باعث که خورد تکان جایش در کمی معذب!  بود چسبیده جانش به عطر این



 و انداخت اش شانه دورِ  آرامی به را پتو.  کند هوشیار را شده مسخ آیینِ  شد

 : کرد زمزمه

 سرت بالیی یه زمین میخوری.  نپیچ خودت دورِ  رو پتو خانباجیا خاله مثلِ  -

 .  میاد

.  گرفت دهان به زبان اما"  ؟ مهمه مگه"  بپرسد که آمد زبانش روی تا

 : داد ادامه و رفت هم در دیگر بارِ  آیین ابروهای

 !  ندارم دکتر و بیمارستان دردسرِ  ی حوصله شبی نصفِ  -

 اصال.  است نزده را حرف این عالقه روی از آیین که شد راحت خیالش پریا

 !   نبود آیین که میگفت عالقه روی از اگر

 !  چشم -

 به مانده پله دو.  بود همین بزند امشب مشکوکِ  آیینِ  به توانست که حرفی تنها

 : چرخید عقب به همکف ی طبقه

 .  میرم رو اش بقیه خودم.  ممنون -

 میکرد سرزنش پریا موهای لمِس  بابتِ  را خودش هم هنوز.  داد تکان سر آیین

 کرد قالب سینه روی نرود خطا اینکه برای را دستهایش ؟ بود کاری چه این. 

: 

 .  برو -

 . . .  مرسی.  اومدین باهام اینجا تا که ممنون -

 : غرید کالفه آیین

 !  وایسادی که هنوز -

 : گزید لب و داد پتو به چرخی پریا

 !  رفتم -



 آنقدر.  برسد نسا گل اتاقِ  به زودتر کرد دعا و داد ها نرده به را اش تکیه آیین

 آیین خورد که سکندری با ، بگیرد پایش زیرِ  پتو بود نزدیک که میدوید تند

 هم هنوز.  نرفت جلوتر و کرد کنترل را خودش اما برداشت جلو به قدمی

 از و بود آورده لبهایش روی خنده.  میگشت آیین دنبالِ  ثانیه به ثانیه نگاهش

 در دستش از چیز همه کنترلِ  روزها این که خودش از بود عصبی هم طرفی

 !  بود رفته

 پشتِ  به دستی.  رفت باال را ها پله آیین و شد نسا گل اتاقِ  واردِ  پریا نهایت در

 میداد ترجیح و میکرد گرما احساِس  ، فرستاد بیرون را نفسش و کشید سرش

 ! ندهد ربط پریا به را گرما این

 : کرد زمزمه پریا دیدنِ  با.  کرد باز پلک تاقا درِ  صدای با آلود خواب نسا گل

  ؟ دختر میخوای چی اینجا ، پریا -

 : کرد زمزمه پریا

 ؟ بخوابم شیرین تختِ  رو من.  کردم بیدارتون ببخشید -

 : شد خیز نیم کمی باشد ترسیده نسا گل که انگار

 ؟ میکنه درد جاییت ؟ خوبی ؟ شده چی -

 : گزید لب پریا

 .  میترسم نه -

 : رفت غره چشم نسا گل

  ؟ داره سر دو دیوِ  خونه این ؟ چی از -

 .  کرد مجبور منم ، دید آقا یعنی.  دیدم ترسناک فیلم -

 : بود کشیده پر نسا گل چشمِ  از خواب کل به

 ؟ میکردی چیکار آقا پیِش  تو -



 نسا گل به حاال که بود خودش سابقِ  اتاقِ  ، کشید دراز شیرین تختِ  روی پریا

 .  بود رسیده یرینش و

 . . .  و خواست دمنوش بعدش.  کنم باز رو چمدوناش گفت -

.  میداد آزارش ذهن ی گوشه چیزی اما بود منطقی اینجایش تا.  شد ساکت پریا

 ! ؟ کرد مجبورش دیدن فیلم به چرا

 ؟ بعدش خب -

 : آمد بیرون فکر از پریا.  بود نسا گل صدای

 .  تو پیِش  اومدم بخوابم ماتاق تو ترسیدم من دیگه هیچی -

 انگار.  نبود قدیم آقای دیگر آقا این.  انداخت باال را ابرویش لنگه یک نسا گل

 را بودن او با ذهنش از ای گوشه که انگار ، باشد آمده کنار عروسش با که

 : آورد لب به لبخند نسا گل.  بخواهد

  ؟ رسیمیت خوابیدن تنها از بگیری بغل رو هات بچه باید االن -

 !  بود ترسناک فیلمش -

.  که نداره واهمه و هول همه این.  جان دختر بوده فیلم میگی داری خودت -

 .  پروندی منم چرتِ  ، بخواب

.  نمیکرد رهایش خیال و فکر اما پریا.  خوابید پریا به پشت و زد غلت نسا گل

 شب تنبیه هم این!  بس و بوده پریا ترساندنِ  همین دیدن فیلم از آیین نیتِ  مطمئنا

 قبل از بیشتر روزها این آیین که میکشید فریاد سرش در صدایی!  آمدنش دیر

 ، تلخ آیین میداد ترجیح.  میکرد انکار پریا مغزِ  و قلب اما آید می راه پریا با

 .  بماند عبوس و سرد

 میکشید خجالت خودش از.  افتاد لباسهایش به نگاهش و کرد جا جابه را پتویش

 .  خوابید و برد پتو زیرِ  را سرش و بست را چشمهایش!  بیشتر آیین زا ،

******** 



 پشتِ  همایون.  آمد پایین خوردن صبحانه قصدِ  به را ها پله آماده و حاضر

 : بود سرش

 که گفتن ، میگیرن تماس خونه با خانوم شهرزاد که هست روزی چند -

 .  نمیدین جواب رو موبایلتون

 دست ؟ میزد حرف دختر این با باید زبانی چه به ، گذاشت پله آخرین روی پا

 !  برنمیداشت سرش از

 ؟ نزد زنگ ای دیگه کِس  مدت این تو -

 .  خیر دارم خبر که جایی تا -

 بود رفته پریا دیشب که مسیری و افتاد نسا گل اتاقِ  به نگاهش و داد تکان سر

 : رسید گوشش به همایون صدای. 

 .  منتظرتونن نسال تو خان جمشید -

 !  چیست برای حس این نمیفهمید.  اتاق به رفتن برای میکرد دل دل آیین

 .  بیاره برام تازه پرتقال آب بگو حمیده به -

 به نگاهی آیین.  گرفت پیش در را آشپزخانه مسیرِ  و داد تکان سر همایون

 به ار در ی دستگیره.  رساند اتاق به را خودش ِکی نفهمید و انداخت اطراف

 توبیخش سر در صدایی ، میزد تند هیجان از قلبش.  شد وارد و چرخاند نرمی

 ! ؟ آمد می کسی اگر ؟ میشد بیدار پریا اگر ؟ میخواست چه آنجا!  میکرد

 و بود کرده جمع شکم در را پاهایش.  بود رفته کنار پریا روی از کامال پتو

 ، برداشت سمتش به یقدم.  بود شده پخش بالشت روی اش شده افشان موهای

 ، میخورد تکان اش سینه ی قفسه نفس هر با.  نمیگرفت دخترک از را نگاهش

.  بود مانده شکم روی دیگرش دستِ  و بود گذاشته چشمها روی را دستش یک

 دیگر قدمی.  بود شده مشخص سفیدش پوستِ  و رفته باال کمی لباسش ی گوشه

.  نمیشد قطع مقابلش ویرِ تص از هم لحظه یک نگاهش.  برداشت سمتش به

 در را آیین ابروهای بدنش سرمای ، کرد لمس را پریا دستِ  پوستِ  انگشتهایش

 .  برد هم



 کامل سفیدش صورتِ .  گذاشت کنارش آرام و برداشت چشم روی از را دستش

 روی را رفته کنار پتوی.  است سنگین حسابی خوابش بود فهمیده.  شد نمایان

 رفت باال پریا صورتِ  تا دوباره چشمهایش.  کشید باال هنیم تا و انداخت بدنش

 در سر آن از آیین که بود چه کشش این.  بود مانده باز نیمه کوچکش لبهای ،

    ؟ آورد نمی

 ای لحظه صورتش.  آورد در حرکت به پریا موهای روی نرم را انگشتهایش

 و کرد گرد عقب . بماند نمیتوانست این از بیشتر.  ترساند را آیین و شد جمع

 گرفته را پریا بوی دستش میکرد احساس ، رفت بیرون اتاق از آرام همانطور

 ؟ بود آمده سرش به بالیی چه.  میکشید خجالت خودش حالِ  این از!  است

 و بود اول روزهای پریای همان پریا.  کند توجیه را رفتارش این نمیتوانست

 دنبالش چشمها با و میدید را پریا ممدا.  بود کرده تغییر کل به آیین بین این

 جنسی ی جاذبه جز به.  میرقصید دخترک روی مدت تمام نگاهش.  میگشت

 امکان.  آورد لب روی پوزخندی عشق؟ ؟ عالقه ؟ باشد میتوانست چیزی چه

 رابطه او با دیگر بارِ  اگر!  نداشت قبول را عشق اصال.  شود عاشق نداشت

 و ِکشش این.  کند بیرون ذهن از را خیالش و فکر میتوانست میکرد برقرار

 لبخندی ذهنش سوالِ  بزرگترین به دادن جواب با.  بود خاطر این به فقط جاذبه

 . آورد لب ی گوشه

 باز لبخند به لبهایش.  داد بدنش به قوسی و کش و برد سر باالی را دستهایش

 باز را آلودش خواب چشمهای کم کم و گرفت بغل در را بالشتش.  بود شده

 اتفاقاتِ  تا کشید طول کمی ، بود آمده داخل به پنجره ی گوشه از آفتاب.  کرد

 وضعش و سر به نگاهی و شد خیز نیم جایش سرِ .  بیاورد یاد به را دیشب

 موهای تا برد باال را راستش دستِ  ، فرستاد بیرون کالفه را نفسش.  انداخت

 پشتِ  و آورد بند ای لحظه را شنفس آیین عطرِ  بوی ، بدهد سامان را نافرمانش

 .  برید را امانش بلند ای عطسه سرش

 و آمد پایین تخت از.  داشت نگه دور خود از عاریه جسمی مثلِ  را دستش

 دستِ  و انداخت چین را اش بینی.  فرستاد گوش پشتِ  چپ دستِ  با را موهایش

 دوباره بعد اش ثانیه و کشید بو محتاطانه.  آورد تر نزدیک کمی را راستش



 ربطِ .  رفت هم در آیین عطرِ  استشمامِ  از صورتش.  آمد سراغش به عطسه

 .  نمیفهمید را خودش دستِ  و عطر بوی

 بو این خواب از قبل که آورد نمی یاد به ، کرد مرور دوباره را دشب اتفاقاتِ 

 هر.  افتاد تپش به سینه در قلبش اضطراب و ترس از!  باشد داده آزارش

 !  عطرش بوی به برسد چه میترساند را او میکرد پیدا ربط آیین به که چیزی

 ها پله از سریع قدمهایی با ، برداشت را بالشتش و پیچید خودش دورِ  را پتو

 شست بار چند را دستش.  شد اتاقش واردِ  ببینتش کسی آنکه از قبل و رفت باال

 و ردک عوض را لباسهایش!  است رفته عطر بوی که شود راحت خیالش تا

 مقابلِ  و انداخت سر روی را رنگش سفید شالِ .  بست سر باالی را موهایش

 تمامِ  که حالی در میدهد را آیین بوی دستش چرا که میفهمید باید.  ایستاد آینه

 !  بود رفته خواب به نسا گل اتاقِ  در شب

 سمتِ  به.  میشنید سالن از را خان جمشید و آیین صدای ، آمد پایین ها پله از

 معمول طبقِ  هم حمیده و نسا گل ، بود کار مشغولِ  شیرین رفت آشپزخانه

 : رفت شیرین نزدیکِ  پریا!  بحث مشغولِ 

 .  شیرین -

 : زد صورتش به لبخندی شیرین

 .  سراغت بیام میخواستم دیگه ؟ شدی بیدار -

  ؟ نسا گل اتاقِ  تو اومد کسی -

  ؟ بودی خوابیده پایین چرا.  اومدم من فقط صبح ، نه -

 : زد لب حواس بی پریا

 . . .  همینجوری -

 : پرسید دیگر بارِ  محتاطانه

 ؟ اتاق تو نیومد آقا -



 : کرد ِگرد را چشمهایش شیرین

 و این چرا.  صبحانه میز سرِ  رفت راست یه صبح ؟ بیاد چی برای! ؟ آقا -

  ؟ میپرسی

 ؟ نرفت دیگه جای آقا مطمئنی. . .  همینجوری هیچی -

 : انداخت باال را ابرویش لنگه یک شیرین

 ؟ شدی مشکوک انقدر صبح امروز چرا ، ندیدمش داشتم کار من -

 : گفت سریع پریا

 خان جمشید به برم من.  بپرسم خواستم همینجوری!  مشکوکی چه بابا نه -

 .  کنم سالم

 : آمد حرف به شیرین

 .  هست هم آقا -

 مشغولِ  سالن درِ  به پشت یینآ.  رفت سالن سمتِ  به و داد تکان سر پریا

 دیدنش با خان جمشید ، کرد نوازش را آیین گوِش  پریا آرامِ  سالمِ .  بود خوردن

 : زد لبخند

 .  بخور صبحانه بیا ؟ شدی بیدار -

 خوردنش به!  پریاست خان جمشید مخاطبِ  میدانست برگردد اینکه بدونِ  آیین

 : داد ادامه

 .  میخورم بعدا ممنون -

 اصرار دیگر بارِ  خان جمشید.  داد نشان پرتقال آب سرگرمِ  را خودش آیین

 : کرد

 .  جان بابا بیا.  خریده تازه نون صبح شهاب -

 انگار.  نمیکرد هم نگاهش آیین.  رفت میز سمتِ  به نامطمئن قدمهایی با پریا

!  بود کرده همراهی پایین تا را پریا و بودند دیده فیلم هم با دیشب که انگار نه



 بود نشسته چپش سمتِ  خان جمشید و بود کرده خوش جا میز راس همیشه ثلِ م

 : کرد زمزمه و کشید بیرون را راست سمتِ  صندلیِ  اضطراب با پریا. 

 .  سالم -

.  کرد اکتفا سر دادنِ  تکان به تنها.  پریاست صحبتِ  طرف که فهمید آیین

 :بگیرد باال را سرش شد باعث پریا نگاهِ  سنگینیِ 

 !؟ میخوای چیزی -

 : گرفت را نگاهش سریع پریا.  نبود دوستانه چندان لحنش

 !  نه -

 : گرفت حرف به را آیین و کرد بدل و رد جوانها بینِ  نگاهی خان جمشید

 .  میزنم شرکت به سر یه امروز -

 ؟ شده چیزی -

 .  باشم زده سری یه گفتم نه -

 : داد تکان سر آیین

 .  دنبالتون بیاد کنین هماهنگ ابشه با بیاین خواستین وقت هر -

 .  میکنم رانندگی خودم.  شم ماشین سوار میتونم.  نیست نیازی -

 .  خطرناکه نشستن ماشین پشتِ  سن این تو -

 .  میام بر پسش از نباش من نگرانِ  -

 : کرد اصرار هم باز آیین

 .  تره راحت خیالم بیاین شهاب با -

 شده بزرگ خودش ، انداخت اش نوه نگرانِ  چشمهای به نگاهی خان جمشید

 لبخندی.  بود همراه او با وحشت این هم هنوز!  بزرگتر او با ترسهایش و بود

 : آورد لب روی بخش آرامش



 .  میکنم خبر و شهاب نتونستم اگه -

 خان جمشید نمیتوانست اما بود نگران دل.  ندانست جایز را بیشتر اصرارِ  آیین

 .  کند مجبور را

 .  نگرانتونم طفق من -

 : آمد حرف به شوخ لحنی با خان جمشید

  ؟ کنم رانندگی نمیتونم و شدم پیر بگی میخوای -

 !  نمیشناسه جوون و پیر حادثه -

 از و زد پس را لیوانش اشتها بی و رفت نشانه را میز قرار بی آیین چشمهای

 که را چهآن هر بزند پس و شود مسلط خودش به که کرد ای سرفه ، شد بلند جا

 . میداد آزارش ذهن ی زمینه پس در

 .  بزنین زنگ داشتین کاری.  شرکت میرم من -

 که گرفت را خودش جلوی.  آزرد را پریا ی شامه عطرش بوی آیین حرکتِ  با

 و برداشت را کیفش آیین.  آورد خاطر به را دستش بوی دوباره ، نکند عطسه

 شود دیر آنکه از قبل قرار بی ریاپ.  زد بیرون سالن از سرسری خداحافظیِ  با

 : گفت خان جمشید به رو

 .  بیارم چایی برم من -

 پریا کند اشاره بود میز روی که چای های فنجان به خان جمشید آنکه از قبل

 هنوز.  بپرسد آیین از را سوالش میخواست جراتی چه با نمیفهمید!  بود رفته

 : مداو حرف به پریا بودکه نرسیده ورودی درِ  به

 !  آقا. . .  ببخشید -

 : دوخت پریا به را نگاهش و چرخید عقب به آیین ، بود گفته مکث با

 ؟ چیه -

 .  داشتم سوالی یه -



 چپ دستِ  به را کیفش و کشید هم در ابرو پریا دیدنِ  دوباره از طاقت بی آیین

 : داد

 .  دارم کار بپرس زود -

 : پرسید وار زمزمه و کرد جزم را عزمش شد دستپاچه و هول پریا

 . . .  خوابیدم نسا گل اتاقِ  تو من دیشب -

 دستپاچه را انگشتهایش پریا.  کرد ریز را چشمهایش تمرکز ی نشانه به آیین

 : میپیچید هم در

 . . .  صبح ولی -

 ؟ بود بیدار پریا.  بپرد باال ابروهایش آیین تا بود کافی گفتنش صبح همین

 : داد مهادا ؟ بود فهمیده هم چیزی

 .  کردم احساس دستم روی رو شما عطر بوی -

 دستِ  به را کیفش دیگر بارِ  آیین.  بگوید را کلمه چند همین تا بود کنده جان

 .  داد دیگر

 ؟ میکنی طرح معما -

 تا پریا چشمهای.  بود ترسناک ابهتش چقدر ، بود ایستاده مقابلش قد تمام آیین

 : آمد باال آیین نگاهِ 

 ؟ نیومدین اتاق تو شما احیانا -

 : برداشت پریا سمتِ  به قدمی آیین

 ؟ سنگینه انقدر خوابت واقعا -

 : داد جواب آیین مستقیمِ  نگاهِ  از معذب پریا

 . . .  یکم -

 !  نمیشی متوجه هم بیاره سرت بالیی یکی اگه -



  ؟ اومدین اتاق تو -

 مانع پریا ظرِ منت چشمهای اما بزند حرفی نداشت دوست.  میرفت طفره آیین

 : میشد

 .  میگشتم نسا گل دنبالِ  -

 .  بود دستم روی عطر بوی -

 : کرد گره ابرو آیین

 .  فهمیدی اشتباه -

 : کرد پافشاری پریا

 .  بره بو که شستم رو دستم -

 اهمیتی چه ، نداشت دوست را عطرش بوی که جهنم به.  شد تر عصبی آیین

 عصبانی میکرد سعی!  میکرد پاک را آیین از ردی کوچکترین پریا که داشت

 !  نیاورد سرش به بالیی که نمیداد قول ، نشود این از تر

 و شعر انقدر ؟ اومدی کجا کردی فکر.  ببافی رویا کمتر که خودته نفعِ  به -

 !  میکنی سیر رویا تو که خوندی عاشقانه داستان

 ادامه تر تلخ آورد یاد به را صبحش اولِ  که قراری و کرد ساعتش به نگاهی

 : داد

 !  شد دیرم که دادی لفتش انقدر -

 خاطرِ  به ، ماند خیره شده بسته درِ  به پریا.  زد بیرون در از خداحافظی بدونِ 

 به دانی قدر این بود نگذاشته اما بود متشکر پایین تا اش همراهی و دیشب

 این از خسته پریا و پایان بی هایش تلخی.  کند پیدا دوام روز یک ی اندازه

 . بود رفتار

 : غرید شهاب به کالفه و شد ماشین سوارِ  سرعت به آیین

 .  شده دیرم شرکت برو زود -



 آیین عصبیِ  چشمهای به جلو ی آینه از و نشست فرمان پشتِ  مطیعانه شهاب

 ؟ خواند نمی هم با معادالتش چرا.  بود دیگری جای آیین فکرِ  اما.  شد خیره

 نمیتوانست اما میماند توجه بی او به باید آیین ، نبود که شدبا اش شیفته باید پریا

 آن اتفاقاتِ  دیگر بارِ  یک فقط اگر.  کرد منقبض را فکش و مشت را دستش. 

 برای فقط ، ببرد خاطر از را پریا همیشه برای که میداد قول میشد تکرار شب

 !  بیشتر چیزی نه داشت اشتیاق همین

********* 

 به سری اول بودند گذاشته قرار.  بودند آماده و حاضر پریا و خان جمشید

 از یکی در را شام شب آخر هم شاید.  بروند سینما هم بعد و بزنند شرکت

 را خان جمشید با بودن.  داشت ذوق پریا.  میخوردند ها رستوران بهترین

 میکردند شان همراهی هم پریسا و شیدا اگر آمد نمی بدش البته.  داشت دوست

 .  نزد حرفی اام. 

 : گرفت پریا مقابلِ  را ماشینش سوییچِ  خان جمشید باغ به ورود محِض  به

  ؟ بلدی رانندگی -

 : کرد نگاهش متعجب پریا

 .  بلدم -

 ؟ کنی رانندگی ماشین این با میتونی -

 ! ؟ ماشین این با

 : آمد ِکش خنده به خان جمشید لبهای که پرسید تعجب با جوری

  ؟ نداری دوست -

 : کرد صاف سر روی را اش آبی و سفید دارِ  طرح شالِ 

  ؟ نداره اشکالی ؟ مطمئنین شما اما ؟ باشم نداشته دوست میشه مگه -

 !  نداره اشکالی هیچ نکشیم اگه -



 چند فقط بود گرفته گواهینامه که وقتی از.  نشست فرمان پشتِ  زده ذوق پریا

 سیستمِ  برایش کمی خان یدجمش.  بود کرده رانندگی پدرش تاکسیِ  با باری

 باهوش انقدری.  داد حرکت را ماشین پریا و داد توضیح را ماشین اتوماتیکِ 

 صورتش روی از لبخند هیجان و ذوق از.  شود مسلط سریع بتواند که بود

 تصورش خالفِ  بر کرد پارک شرکت پارکینگِ  در را ماشین.  نمیشد محو

 دیدنش با آیین نمیدانست.  کند اش یهمراه باال تا که کرد مجبورش خان جمشید

 پیاده نظر مورد ی طبقه و شدند آسانسور سوارِ !  میدهد نشان العملی عکس چه

 متعجب خان جمشید کنارِ  پریا دیدنِ  با.  بود زیبایی و جوان دخترِ  منشی.  شدند

 : شد بلند جا از.  بود شده

 .  اومدین خوش عرفانی آقای سالم -

  ؟ اتاقشه تو ینآی.  ممنون.  سالم -

 . منتظرتونن بله -

"  صدای و زدند در به ای تقه.  دنبالش به هم پریا و رفت جلوتر خان جمشید

 خسرو با زدن حرف مشغولِ  شدند که وارد.  شنیدند را آیین گفتنِ "  بفرمایید

 : بود

 .  بدم نظر من بیار کن انتخاب و نفر چند.  میخوایم خانوم جدیدِ  مدلِ  -

 : داد انسرتک خسرو

 .  میکنم درستش آینده روز دو تو.  باشه -

 : آمد حرف به خان جمشید

  ؟ شلوغه سرت -

 .  کرد تعجب خان جمشید پشتِ  پریا دیدنِ  با گرفت باال را سرش آیین

 .  میاین تنها کردم فکر -

 : زد عصایش به تکیه خان جمشید



 .  سینما بریم پریا با میخوایم -

 :  خندید خسرو

  ؟ بیام منم -

 !  داریم بلیط تا دو -

 دستورِ  به روزها این که لباسهایی و بیرون تیپِ  با انداخت پریا به نگاهی آیین

 حرفهای کل به.  میرسید نظر به متفاوت حسابی میشد خانه راهیِ  خان جمشید

 : آمد تر جلو کمی پریا.  بود برده یاد از را صبحشان

 .  سالم -

 کیفش ی دسته.  دادند را جوابش محلی بی با کمی آیین و خلقی خوش با خسرو

 شالِ  و رنگ سفید مانتوی آن با ، بود داشته نگه خود جلوی دست دو با را

 کرده سر به شال با همرنگ آبی کفِش  و کیف که خصوص به زیبایش طرحدارِ 

 مجبور تا دوخت خان جمشید به را نگاهش.  بود آمده آیین چشمِ  به حسابی بود

 !  نشود اعتراف به

  ؟ بیارن چای بگم -

 .  میشه دیرمون سینما برای.  بود زدن سر نیت ، جان پسر نه -

 از قبل.  شد وارد خان جمشید سالِ  و سن هم نسبتا مردی و خورد در به ای تقه

 : آورد لب روی لبخندی خان جمشید شود زده بینشان حرفی اینکه

  ؟ بزرگ مردِ  چطوری!  شکوهی خانِ  احمد -

 : آمد حرف به احمد.  رفتند فرو هم غوِش آ در

 ؟ مرد پیر کجایی.   ندیدمت وقته خیلی -

  ؟ کنی بازنشست رو خودت میخوای کی تو.  بیکارم که من -

 .  میشم مریض نکنم کار من -

 : زد احمد کتفِ  به ای ضربه جمشید



  ؟ چطوره شهرزاد دخترم -

 .  خوبه -

 به معقولی مردِ  آنقدر ؟ بود شهرزاد پدرِ  ، دکر نگاه را وارد تازه مردِ  کمی پریا

 نگاهِ  با مرد!  کند پیدا شهرزاد و او بینِ  شباهتی نمیتوانست که میرسید نظر

 :  گرداند سر پریا ی خیره

  ؟ کنی معرفی نمیخوای -

 کرد معرفی غرور پُر و خندان و گذاشت پریا کتفِ  پشتِ  را دستش خان جمشید

: 

 .  آیین زنِ .  پریا عروسم -

 : گفت لبخند با احمد

 .  خوشبختم.  جمشید قدیمیِ  رفیقِ .  هستم احمد -

 : آورد لب روی بند نیم لبخندی هم پریا

 .  همینطور منم -

 : داد ادامه خان جمشید به رو احمد

 !  خبر بی چه.  گرفته زن آیین که بود رسیده بهم خبرش -

 .  نیومدی مهمونی کردم دعوتت.  شد دفعه یه -

  ؟ میده اجازه مگه زندگی ی شغلهم -

 موجه آنقدر!  باشد داشته شهرزاد مثلِ  دختری نمیتوانست او مثلِ  مردی مطمئنا

 .  بود آمده خوشش او از اول نگاهِ  در پریا که بود

 : گفت بود شده زده هیجان احمد دیدنِ  با که جمشید

 .  بندازم گیرت اینجا اینکه مگه -



 پا آن و پا این پریا.  کشید خود دنبالِ  هم را احمد و رفت مبلها از یکی سمتِ  به

 انگار و شد صحبت مشغولِ  خسرو با آیین.  میشد دیرشان سینما برای.  میکرد

 : شد نزدیک خان جمشید به کمی!  بودند برده یاد از را حضورش کل به همه

 .  ببخشید جون آقا -

 : داد ادامه پریا.  شد قطع پیرمرد دو حرفِ 

 . میشه دیر سینما -

 : کرد اش قدیمی یارِ  به نگاهی خان جمشید

 .  دارم گفتن برای حرف کلی.  آوردم گیر و احمد تازه من -

 : آمد حرف به دستوری لحنی با و چرخاند اتاق در را نگاهش

 !  آیین -

 : گرفت باال را سرش آیین

 ؟ خان جمشید بله -

 .   بزنم گپ داحم با میخوام من.  سینما برو پریا با من جای -

 : رفت هم در ابروهایش که نکشید ثانیه به بعد و شد متعجب اول آیین

 .  دارم کار من خان جمشید -

 .  اومده اینجا تا پریا.  برو تو.  میرسم کارات به میمونم من -

 : اومد حرف به خندان احمد

 باید تو و من برن جوونا رو جاها اینجور بذار.  پیرمرد سینما به چه تورو -

 . کنیم بازی شطرنج هم با خونه تو بشینیم

 : زد قهقهه خان جمشید

 .  جوونم هنوزم من اما کنار بری زود باشی داشته دوست تو شاید -



 کم آیین!  پریا و آیین دگرگونِ  حالِ  از غافل میزدند طعنه هم به پیرمرد دو

 جمشید شیِ باهو به خسرو.  برود در کوره از شکوهی احمدِ  مقابلِ  بود مانده

 سر دو این سردِ  روابطِ  به میتوانست که بود کسی تنها مطمئنا.  گفت آفرین خان

 !  دهد سامان و

 عملِ  در را او راحت انقدر بتواند بزرگش پدر که نمیکرد هم را فکرش آیین

 خان جمشید ؟ کند مخالفت شکوهی جلوی میتوانست مگر!  بگذارد شده انجام

!  نینداخت آیین عصبانیِ  صورتِ  به توجهی حتی که آنقدری شد، صحبت غرقِ 

 : گفت خسرو به ناچارا آیین

 !  خریدن بلیطشو که قبرستونی هر ببره مارو بگو شهاب به -

 : گرفت باال را خان جمشید سوییچِ  بود شنیده را آیین حرفِ  که پریا

 .  کنم رانندگی میتونم من این خسته شما اگه.  هست ماشین -

 آیین.  نداشت فراری راهِ  حال هر به.  بود پذیرفته را خان شیدجم تصمیمِ  پریا

 .  انداخت آیین به مردد نگاهی خسرو.  بود شده اش زندگی از بخشی

 . کنم رانندگی میتونم ؟ بیام من میخوای -

 به.  افتاد راه در سمتِ  به حرف بدونِ  و فرستاد بیرون کالفه را نفسش آیین

 .  بیاید شدنبال که کرد اشاره هم پریا

 داده رو گرونش ماشینِ  خان جمشید که هست خوب انقدر رانندگیت حتما -

 !  دستت

 !  میشم ماشینی همچین سوارِ  اولمه بار -

 : آمد حرف به آیین شد بسته آسانسور درهای

 !  زیاده نفست به اعتماد -

 : گرفت آیین سمتِ  به را سوییچ پریا.  رسیدند ماشین به

 .  بشینین اشم میخواین اگه -



 صورتش در کالفگی.  کشید موهایش به دستی و شد سوییچ ماتِ  آیین نگاهِ 

 : گفت و گرفت فاصله کمی.  میزد موج

 !  نکشیمون کن سعی فقط -

 سعی اما.  بود دستپاچه پریا.  نشست و کرد انتخاب را راننده کنارِ  صندلیِ  آیین

 را دستهایش آیین.  رسیدند سینما به کامل سکوتِ  در.  کند رانندگی مسلط کرد

 : گفت پریا.  میرفت راه و بود برده فرو جیب در

  ؟ میخورین چیزی -

 پاپ و معدنی آب بطری دو با بعد دقیقه چند پریا و انداخت باال شانه تنها آیین

 سالنه!  کند پریا به کمکی که نمیداد زحمت خودش به حتی آیین.  برگشت کرن

 اولِ  صندلیِ  دو.  کردند پیدا را هایشان صندلی ، گذاشتند سالن به قدم سالنه

 زده ذوق پریا ، شد تاریک سالن.  آیین هم بعد و نشست اول پریا ، بودند ردیف

 سینما ی پرده به را نگاهش و گذاشت بغلش در را آیین کورنِ  پاپ ی بسته

!  بود متنفر رفتن سینما از.  میکاوید را اطراف نگاهش میل بی آیین.  دوخت

 را پریا نداشت امکان بودش نگذاشته شده انجام عملِ  در خان جمشید گرا

 سینه روی را دستهایش و کشید پایین صندلی روی را خودش.  کند همراهی

 ، بود افتاده قهقهه به پریا که بود نگذشته فیلم از ساعت نیم هنوز.  کرد قالب

 آیین!  ودب آیین کورنِ  پاپ خوردنِ  حال در خودش کورنِ  پاپ بر عالوه

 نگذشته دقیقه چند هنوز.  کند استراحت کمی تا گذاشت هم روی را پلکهایش

 باز هم از را پلکهایش.  میکشد او سمتِ  به را خودش پریا کرد احساس که بود

 آیین.  انداخت می نگاه کنارش به معذب و بود شده قطع اش خنده صدای.  کرد

 تمامِ  که شد کناری صندلی دِ مر مزاحمِ  دستِ  متوجه و کرد خم را سرش کمی

 هم در ابروهایش!  باشد داشته برخورد پریا با نوعی به تا میکرد را تالشش

 : برساند مرد به را صدایش تا کشید پریا سمتِ  به را خودش.  رفت

  ؟ بدم یادت و نشستن درست یا میشینی درست -

 : گرفت دندان به لب سریع پریا

 !  آقا -



 : آمد حرف به جانب به حق ای قیافه با و متعجب مرد

 ! ؟ بله -

 :  کرد تکرار را حرفش دیگر بارِ  خونسردانه آیین

 !  بشین درست گفتم -

 !  آقا بزن حرف درست -

 آیین بازوی روی اراده بی را دستش پریا.  بود پچ پچ به شبیه صدایشان

 : گذاشت

 .  که نشد چیزی -

 ترسناک سینما تاریکیِ .  وختد پریا صورتِ  به را حرصش از پر نگاهِ  آیین

 :داد مرد به را حواسش دوباره.  بود کرده ترش

 ! بیرون میکنم پرتت وگرنه بشین آدم مثلِ  -

 !  باشی کی سگِ  -

 تر عصبی و آمد بیرون خونسردش ی پوسته از آیین.  بود شده بلند مرد صدای

 : غرید

 !  ببین فیلم خونت تو بشین نداری رفتن سینما شعورِ  -

 : بود آمده در هم جمعیت صدای.  آمد سمتشان به سالن ئولِ مس

 .  باش آروم آقا -

 حلقه پریا مچِ  دورِ  را دستش آیین شود بدل و رد بینشان حرفی اینکه از قبل

 : شد بلند جا از و کرد

 !  بریم بیفت راه -

 : رسید گوشش به مرد صدای

 !  مریضه فکرت تو مردک -



 رها را پریا دستِ   حرف این شنیدنِ  با که بودند هنرفت باال هم ردیف دو هنوز

 ی چانه به زدن مشت خیالِ  اش کرده گره انگشتهای ، برگشت عقب به و کرد

 : کرد دخالت دیگر بارِ  و دید پریا ، داشت را مرد

 .  کنین ولش.  بریم خدا تورو -

 مشتِ ! ؟ نباید میکرد کاری باید.  بود اعصابش روی هم هنوز مرد پوزخندِ 

 را دستش پریا.  ماند مات و گیج کامال که جوری زد مرد صورتِ  به ای جانانه

 محترمانه تقریبا و آمد جلوتر سینما مسئولِ !  نکشد جیغ تا گذاشت دهان جلوی

 هم پریا میرفت پارکینگ سمتِ  به سریع قدمهایی با.  کرد بیرونشان سالن از

 با را قدمهایش!  بود شده دردسری چه دیدنشان فیلم.  میدوید دنبالش هراسان

 :  شنید را پرخاشگرش صدای کرد هماهنگ آیین بلندِ  قدمهای

 !  مریضن مردم این.  بود نشسته کنارش زنش مرتیکه -

 : داد ادامه آیین.  بود کرده سکوت پریا

 ؟ هان! ؟ بشه چی دیگه بودی منتظر ؟ که نشده چیزی میگی بهم -

 از تر ساکت پریا میرفت باال آیین صدای بار هر.  بود شده قفل لبهایش پریا

 دلیل بی اینکه از میخورد حرص و بود نشسته جانش به ترس.  میشد همیشه

 : کرد پرخاش هم باز آیین!  بود شده پا به آشوب

 از باید.  صورتش تو بزنی باید میماله بهت و خودش داره مرتیکه وقتی -

  ؟ نیستی بلد هم چیزارو این ، کنی دفاع خودت

 : گفت زده غم پریا.  بودند رسیده ماشین به

 !  کنم دعوا همه با روز تمامِ  باید که اینجوری -

 بیشتر و خودش میدی اجازه آشغال اون به سکوتت با!  کن دعوا الزمه اگه -

 .  کنه نزدیک بهت



 ی تخلیه برای بود داده اجازه خودش به هم آیین روزی که آورد یاد به پریا

 باز را دلش ی عقده باید ؟ میزد داد سرش بر باید.  کند استفاده وا از نیازهایش

  ؟ میکرد

 !؟ کنم دعوا بشه نزدیک بهم زور به خواست که کی هر با باید -

 ی حوصله پریا ؟ میزد طعنه ؟ بود چه پریا منظورِ .  شد مات ای لحظه آیین

 یینآ سمتِ  به را سوییچ بینشان جو کردنِ  عوض برای نداشت جدل و جنگ

 : گرفت

  ؟ میکنین رانندگی -

 انقدر چرا اصال.  کند کنترل را خشمش بتواند تا کشید موهایش به دستی آیین

 : گفت پرخاش با ؟ بود رفته در کوره از

 !  خونه برسونم زود!  نه -

 و کرد روشن را ماشین پریا.  بود عصبانی هم هنوز آیین.  شدند سوار دو هر

 : کرد زمزمه لب زیر

 !  ببینیم ته تا فیلمشو دنش -

 : شد عصبانی بیشتر و شنید آیین

  ؟ ببینیم فیلم و بشینیم داشتی انتظار!  جهنم به -

 : چرخید سمتش به بود شنیده را حرفش آیین اینکه از متعجب

 !  نگفتم چیزی که من میخوام معذرت -

 نمیکشین وسط منو پای گذاشتین خان جمشید با نفره دو قرارای بعد به این از -

 ! ؟ فهمیدی

 !  بیاین شما نگفتم که من -

 !  میومدی تنهایی که وقتی حالِ  به وای شد اینجوری اومدی من با -

 . . .  بیام آقاجون با بود قرار -



 رو تکلیفم امشب!  کشیدن نقشه دورِ  رو افتاده پیری سرِ  که ما بزرگِ  بابا این -

 اونوقت بکشین شده تعیین پیش از نقشه دیگه بار یه.  میکنم مشخص جفتتون با

 !  تا دو شما و میدونم من

 : آمد حرف به خبر بی جا همه از پریا

  ؟ چیه نقشه.  سینما بریم هم با بود قرار واقعا آقاجون و من -

 ی نقشه هیچ بدونِ  ؟ شد پیدا شرکت معاون ی کله و سر یهویی بگی میخوای -

 ؟ الکی همینجوری ؟ بزنه سر من به باال اومد شکوهی قبلی

 .   بود نیفتاده مشکوکی اتفاقِ  نظرش به.  رفت فرو فکر به پریا

  ؟ داره حالش به فرقی چه ؟ بکشه نقشه باید چی برای -

 !  نمیشه راحت خیالش اینجوری!  بندازه من به حسابی و درست تورو میخواد -

 مدت این تمامِ  شروین ؟ بود زدن حرف طرزِ  چه این.  بود شده ناراحت پریا

 از آیین آنوقت ، داشت را او از نگاه نیم یک انتظارِ  فقط بود دویده دنبالش

 : کرد باز لب اراده بی ؟ میزد حرف انداختن

 . . .  نمیشه عوض چیزی نشیم نزدیک قلبا وقتی تا -

 به درسی آمد نمی بدش.  بود پا به غوغایی دلش در اما بود آرام پریا صدای

 ای چاره و میکرد زندگی اش خانه در هنوز که وقتی نه!  النا نه اما بدهد آیین

 !  نداشت بودن مطیع جز به

  ؟ نشی عاشقم که خودداری انقدر بگی میخوای نکنه -

 !  کرد ثبت ذهن در را پوزخندش.  چرخید آیین سمتِ  به ای ثانیه برای پریا سرِ 

 !  نمیفته اتفاق این وقت هیچ -

 را خود اما خورد جا کمی آیین.  بود نزده حکمم را حرفش انقدر حال به تا

 .  نباخت

 !  مطمئنی زیادی -



 برای هم او که میداد نشان آیین به باید.  گذاشت کنار را ترس بار اولین برای

 !  دارد هایی مالک خودش

 .  ایه دیگه چیزِ  من ی خواسته و مالک.  دارم ایمان خودم به -

 :  چرخید دخترک سمتِ  به کامل بود دهش تمام گران آیین برای پریا حرفِ 

 ؟ باشه میتونه چی پول جز دخترا شما مالکِ  -

 : بگیرد ندید نتوانست را مستقیمش توهینِ 

 !  وفاداری!  فروتنی!  متقابل درکِ  -

 عصبانیتش نمیتوانست چیز هیچ که انگار.  خورد ساله صد گره آیین ابروهای

 ! کند کم را

 !؟ نمیکنی پیدا رابطه این وت که چیزاییه اینا البد -

 رنگِ  قرمز نورِ  ، چرخید آیین سمتِ  به پریا.  گرفتند قرار قرمز چراغ پشتِ 

 .  شد حس بی دخترک نگاهِ .  بود کرده رنگی را صورتهایشان چراغ

  ؟ میزنین حرف رابطه کدوم از -

 بارِ  پریا صدای که میزد پا و دست جواب دنبالِ  به.  ماند خیره پریا به هم آیین

 : رسید گوشش به دیگر

 ! میشه تعریف ای دیگه جورِ  رابطه -

 اینطور او با میتوانست چطور.  بود شده تمام گران برایش پریا حرفهای

 ؟ کند صحبت

 !  ذهنته تو که بشه تعریفی به تبدیل بینمونه که چیزی این نیست قرار -

 : بخواند را دلش حرفِ  بتواند که نمیکرد کمکی پریا ای شیشه چشمهای

 .  میمونه همینجوری چی همه.  نیست ذهنم تو چیزی من -



 من ی خونه تو نداری حق هم لحظه یه بشه عوض چی همه برات که روزی -

 !  بمونی

 فرمانِ  دورِ  را انگشتهایش ، دوخت چراغ شمارهای ثانیه به را نگاهش پریا

 : کرد محکم ماشین

 . یفتهن بهم چشمتونم دیگه که دور جای یه میرم -

 خیلی اما اضطراب و دلهره به شبیه چیزی.  خورد تکان آیین دلِ  در چیزی

 : کند مدیریت را حالش توانست زود

 . کنی عمل حرفت به بهتره!  خوبه -

 او از هم هنوز اما نیست احساسی بینشان میدانست.  شد دلخور نگاهش پریا

 وقت هیچ که دبو عجیب!  کند مراعات زدنهایش حرف در کمی داشت انتظار

 ی پنجره به را نگاهش و گرداند سر کالفه آیین.  نمیشد ناامید مرد این از

 شیشه به را صورتش کناری ماشین شیرینِ  ی بچه دختر.  دوخت کناری

 از آیین های اخم اراده بی.  بود گرفته ای بامزه حالتِ  لبهایش و بود چسبانده

 های شیرین همین از یکی ، هدمیخوا خانواده دلش میکرد احساس.  شد باز هم

 پوست از کسی.  بیاورد در ادا و بچسباند شیشه به را خودش که داشتنی دوست

 .خودش خونِ  و

 ای لحظه پلکهایش داد تکیه صندلی پشتیِ  به را سرش و گرفت را نگاهش

 پریا که میشد راحت خیالش باید.  کرد فکر حرفهایشان به و افتاد هم روی

 فشار را گلویش کسی انگار اما میکشید راحتی نفِس  باید.  نیست ثروتش دنبالِ 

 داشته را کردنش خام قصدِ  شاید.  نداشت اعتماد دخترک به هم هنوز.  میداد

 و میکرد تبرئه گناهانش تمامِ  از را پریا حسی یک قلبش ی گوشه اما.  باشد

 .  بدهد گوش صدایش به نداشت دوست آیین

 خورده غذایی حتی نه و بودند دیده فیلم نه.  درسیدن خانه به سکوتشان میانِ 

  ؟ بود چه رفتن بیرون این ی فایده!   بودند

.  شدند خانه واردِ  کامل سکوتِ  در پریا و آیین.  بود نشده هم 9 هنوز ساعت

 : آمد جلو صدا و سر پُر دیدنشان با حمیده



 .  بگیرم رو کیفتون بذارین.  آقا اومدین خوش -

 میرفت ها پله سمتِ  به پریا.  گرفت حمیده سمتِ  به را کیف حرف بدونِ  آیین

 : آمد استقبالشان به متعجب خان جمشید که

  ؟ بود چطور فیلمش.  اومدین زود چقدر -

 : داد جواب حرص با آیین

 سرِ  میتونین خودتون که بشین مطمئن میذارین قرار که دیگه ی دفعه!  عالی -

 !  نیستن شما ی رهمسخ که مردم.  باشین حاضر قرارتون

 ، میرسید نظر به ناراحت بود شده بدل و رد بینشان که حرفهایی از هم هنوز

 کشید خود دنبالِ  را همه متعجبِ  نگاهِ  و رفت باال را ها پله دیگری حرفِ  بدونِ 

.  بود آیین رفتنِ  به هنوز نگاهش.  داشت بهتری ی نتیجه انتظارِ  خان جمشید. 

 : کرد زمزمه آیین برخوردِ  از شرمنده پریا

 ؟ خوبین شما -

 .  بود کالفه هم او انگار.  افتاد پریا به خان جمشید نگاهِ 

  ؟ خوردی شام.  خوبم -

 .  ندارم اشتها -

 ی وابسته مدت این چقدر.  میخواند پریا نگاهِ  از را ناراحتی خان جمشید

 : گفت لبخند با.  بود شده دختر این مهربانیِ 

  ؟ کنیم بازی تخته ، چیدم رو ها مهره -

 !  بود حوصلگی بی سرِ  از که انگار اما آمد ِکش لبخند به پریا لبهای

 .  خستم یکم ؟ کنیم بازی فردا میشه -

 .  بزنیم گپ یکم میخواستم -

 : بماند آنجا نمیتوانست دیگر ای لحظه اما کند ناراحت را پیرمرد آمد نمی دلش



 .  میزنیم حرف فردا -

 ها پله به خان جمشید نگاهِ .  رفت باال ها پله از پریا و داد انتک سر خان جمشید

 احساس که زمانی درست.  میرسید نظر به نشدنی رام آیین.  بود مانده خیره

 فرسنگها که میکرد کاری دارد نیاز پریا به دیگری وقتِ  هر از بیشتر میکرد

 خان شیدجم.  میکرد پنهان را احساساتش و بود شق کله!  شوند دور هم از

 جذب سمتش به نگاه یک با که است دیده پریا در چیزی آیین که میدانست خوب

 !  است شده

 شیرین و نسا گل که جوری حال همان در میرفت آشپزخانه سمتِ  به حمیده

 : آمد حرف به بشنوند

 .  نداره دیگه هیچی آقا برای ناراحتی جز دختره این وجودِ  -

 : گزید دندان به لب نسا گل

 .  کنن باور ابلهان کنن دعوا شوهر و زن میگن -

 : زد پوزخند و چرخاند چشم حمیده

 .  نکنین باور شماها بگم هی من حاال -

.  میداد آزارش پریا ناراحتِ  ی چهره.  بود انداخته زیر به سر ناراحت شیرین

 کتفِ  پشتِ  را دستش نسا گل.  بودند شده خوبی دوستهای هم برای مدت این

 : اشتگذ شیرین

 .  کن آرومش یکم بزن حرف باهاش صبح -

 های خودخواهی به و بود نشسته تختش روی پریا.  داد تکان سر تنها شیرین

 کسی خودش جز.  میکرد اش کالفه پایین به باال از نگاه این.  میکرد فکر آیین

 مرد این در خوبی هیچ!  نبود مهم برایش کس هیچ احساساتِ  اصال ، نمیدید را

 بگیرد فاصله آنقدر داشت دوست ، میشد دلزده قبل از بیشتر روز هر و دنمیدی

 هوایی در کمی میخواست دلش.  شوند نقطه برایش ساکنینش و عمارت این که

 نباشد خیره او به آیین توزِ  کینه نگاهِ  که هوایی.  بکشد نفس تردید و شک بدونِ 

 .  باشد نشده زنجیر عمارت این به اسیر مثلِ  و کند زندگی آزاد بتواند که جایی. 



 درک را نقیضش و ضد رفتارهای نمیتوانست.  گرفت آغوش در را پاهایش

!  شماری لحظه رفتنش برای ماشین در و میکرد دفاع او از سینما در.  کند

 آیین رفتارهای تمامِ  هوشیارانه پریا!  میخواهد اش زندگی از چه نمیفهمید اصال

 رفتارش هر حال هر به میگذاشت داشت دل در او از که ای کینه پای به را

 مرد صورتِ  به که ُمشتی فکرِ  به هم هنوز.  میکرد اذیت نوعی به را دخترک

 40 ی دهه های جاهل از یکی با انگار.  میکشید خجالت ، افتاد می بود زده

 نمیفهمید ؟ بود نیامده سر به ها بازی قهرمان این ی دوره.  بود رفته بیرون

 میکرد فکر که پریسا برخالفِ .  دارد دافعه برایش آیین رفتارهای انقدر چرا

 چه هر بود امیدوار.  نمیدید او در جذابیت ای ذره پریا ، است جذاب آیین

 کند ترک را آیین همیشه برای و بدهد اش زندگی به سامانی و سر بتواند زودتر

! 

***** 

 عوض را اش زندگی تا میگشت هدفی دنبالِ  باشد کرده گم چیزی که انگار پریا

 از کاری چه نمیدانست اصال.  کند شروع کجا از باید نمیدانست اما.  کند

 کند زندگی مستقل بتواند که بدهد کاری ترتیبِ  داشت دوست!  آید می بر دستش

 عمارت آن در اسارات با اما نشود اش خانواده دوِش  روی باری حداقل که. 

  .  برود کاری دنبالِ  به نمیتوانست

 ، بود شده تر تحمل قابل برایش عمارت خان جمشید های محبت با روزها این

 خان جمشید دستورِ  به خسرو دفعه هر!  نداشت جا لباسهایش کمدِ  قبل برخالفِ 

 را جایی هم پریا.  آورد می پریا برای را شرکت های طراحی ترین روز به

 این.  میداد هدیه پریسا به یا میبخشید شیرین به یا را اکثرا.  برود که نداشت

 را لباسهایش کمدِ  پریا که روزی.  بود نمانده دور آیین نگاهِ  از که بود چیزی

 ی گوشه از آیین ، کند انتخاب میخواهد چه هر که بود گذاشته شیرین اختیارِ  در

 تا یا!  باشد دلباز و دست انقدر پریا نمیکرد باور.  بود افتاده آنها به نگاهش در

 به تا نداشت شجاعت اما.  باشد هم شیرین به حواسش که ربانمه حد این

 شده رفتارش ی شیفته هایش مهربانی این خاطرِ  به که کند اعتراف خودش

 به میکرد سعی هم باز اما!  است ریخته هم به اش ذهنی معادالت تمامِ  و است

 !  بیشتر چیزی نه.  میکرد نگاه پریا به سابق چشمِ  همان



 از که بود همه به حواسش آنقدر.  میکردند نگاه احترام با پریا به همه خانه در

 که حمیده جز به البته.  داشتند دوستش عمارت نگهبانهای تا خانه ی خدمه

 !  داشت پریا به نسبت وجودش در حسادت از رگی هنوز

 دل دل خانه به رسیدن برای ، میکرد فرق هوایش و حال روزها این شهاب

 دارد شوهر پریا که میدانست هم خودش.  میگرفت آرام پریا دیدنِ  با و میکرد

 هوایش و حال مهربان و احساساتی دخترکِ  این.  بود برده را دینش و دل اما

 ابراز برای نداشت شدن بیکار از ترس ای لحظه اگر.  بود کرده عوض را

 یحس و نمیکند تفاوتی آیین برای میکرد احساس اینکه با!  میشد قدم پیش عالقه

 اصال!  نمیدید خود در را وجود ابراز شجاعتِ  وجود این با اما ندارد پریا به

 ؟ میداد چه را مادرش جوابِ .  نبود درستی کارِ  ، میکرد پیدا شجاعت هم اگر

 نشسته خان جمشید کنارِ  پریا.  میکشید غذا حمیده و میچید را شام میزِ  نسا گل

 و میکرد کمکی میز چیدنِ  بینِ  اهیگ هم شیرین.  میکردند مشاعره هم با و بود

 : خواند پریا.  بود لبهایشان روی لبخند همگی.  میخواند شعری

  کن رها مرا تنها بالین به بنه سر رو -

  کن مبتال گردِ  شب خرابِ  منِ  ترکِ 

  تنها روز به تا شب سودا موج و ماییم

  کن جفا برو خواهی ببخشا بیا خواهی

 : گفت بلند خان جمشید.  میچید را بشقابها نشیری.  زد لبخند خان جمشید

 !  بده نون شیرین -

 : خندید شیرین

 .  خان جمشید نمیدونم -

 .  بودی من کمکیِ  یارِ  تو بابا ای -

 : داد جواب خندون نسا گل



 .  میکنین تقلب دارین -

 .  بلده شعر چقدر دختره ببین!  نسا گل دارم حق -

 : خواند رهباالخ و کرد مکث کمی خان جمشید

  شدم خریدارت من کردی ناز ، بودی ناز -

  شدم بازارت سرگرم دل و جان با آمدی

  شده جاری ها واژه در ات زیبایی همه ای

 شدم دیدارت محو گویان شعر بودی شعر

 : گفت و گذاشت میز سرِ  را برنج دیِس  نسا گل

 .  بلدین شعر خوب هم شما آقا ماشاهللا -

 : داد جواب  خان جمشید

 .  نمیکنه یاری ام حافظه دیگه.  بودم بلد بیشتر قبال.  نسا گل دیگه شدم پیر -

 : گفت سریع دیدنش با خان جمشید.  شد ملحق بقیه به و آمد پایین ها پله از آیین

 .  پسر بده میم.  میکنیم مشاعره داریم آیین -

 : گذراند نظر از را منتظر چشمهای آیین

 .  ندارم حوصله -

 : کشید هم در ابرو خان جمشید

 .  نیار بهانه الکی.  ببینم بگو.  گفتن شعر اینجا همه -

 : خواند و کرد فکر کمی آیین

  کردی ما با تو آنچه گذشت و گذشتیم ما  -

  دگران حالِ  به وای دگران و بمان تو

  ندهند نشانم که محاقم به مه چون رفته



  کران به تا کران بجویند آفاق چه هر

 : گفت خان جمشید.  حرص پر نگاهش پریا و بود پریا به نگاهش آیین

 . بده نون پریا توئه نوبتِ  -

 : خواند مکث بدونِ  پریا

 طومارشان و دفتر اندر دیدیم ننگها -

 اند پیچیده سبب زان را، ما طومار و دفتر

 نیست چاره ما لغزیدن از سبکساریم، ما

 اند لغزیده چرا گرانسنگي، این با عاقالن

 به تمایلی اول از که برد یاد از کل به و کرد جور و جمع را خودش کمی آیین

 : خواند دیگری شعرِ !  است نداشته مشاعره این

  باش را خود برو تو بد گر و نیکم اگر من -

  کشت که کار عاقبت درود آن کسی هر

  مست چه و هوشیار چه یارند طالب کس همه

  کنشت هچ مسجد چه است عشق ی خانه جا همه

 و سخت ظاهرِ  این به!  باشد بلد شعر آیین که نمیکرد هم را فکرش پریا

 جمشید!  کند حفظ اینکه به برسد چه بخواند شعر بتواند که نمیخورد ترسناک

 را خودش پریا.  بود کشیده بیرون بازی این از را خودش نامحسوس خان

 : خواند دیگری شعرِ .  نباخت

  گود در  کشی می  یپیاپ  را  ما و  من  تو -

 باشی  چنین این   توانی می  بگویی تا

  باشیم قدرتت گاه  جلوه  ما و  من  تا

 باشی آهنین  سرد  پتک  ما سر  بر



.  گذاشت میز سرِ  را سوپ ظرفِ  حمیده.  داد باال را ابرویش ی لنگه یک آیین

 بینِ  هشنگا مشاعره این رفتنِ  پیش از نگران شیرین و صندلی به تکیه نسا گل

 و بود زمین به نگاهش سکوت در اما خان جمشید.  بود چرخش در پریا و آیین

 ببازد طعنه و کینه از پر دخترِ  این به که نبود کسی آیین.  لبش ی گوشه لبخندی

 : خواند دیگری شعرِ ! 

 بود مانده هایم بوسه تا صورتت از وجب یک -

 بود خوانده را من دست هایت گونه ناز شرم

 را یاس گیسوانت عطر انداخت یم دست

 بود پیچانده را باد مویت تاب و پیچ که وه

 آن از تر عاشقانه شعر این.  شد متعجب آیین ناگهانیِ  ی جبهه تغییر از پریا

 جا لبش کنارِ  آمیزی تمسخر پوزخندِ !  باشد داشته شباهت آیین به که بود چیزی

 بود کرده خیال چه ؟ اختاند می دستش ، آزرد می را پریا که بود کرده خوش

 در تر سخت ابروهایش ؟ میشود هوایی و شعر بیت دو به میبازد دل پریا که ؟

 : خورد گره هم

 است، مشکل کردن خرسند کسی از رنجید که دل -

 است، مشکل راپیوندکردن بشکسته ی شیشه

 کرد، هموار توان می بزرگی آن با را کوه

 است مشکل کردن هموار را ناهموار حرف

 مانده پریا صورتِ  به خیره نگاهش آیین.  کشید راحتی نفِس  خواندن از بعد پریا

 هم عصبانیتش ، میشد رام باالخره!  بود عصبانی حد از زیاد دختر این.  بود

 گرفت خود به خونسردی ژستِ  ، نشاند لب ی گوشه نیشخندی!   میرفت بین از

 : گفت خان جمشید به و

  ؟ پس ساکتین چرا استشم ی مشاعره میکردم فکر -

 : کرد میز به ای اشاره خان جمشید



 .  بخوریم شام بریم االن بعد برای بمونه مشاعره ی بقیه -

 : گفت اراده بی شیرین

  ؟ شد برنده پریا یعنی پس -

 : خندید خان جمشید اما.  نداشت هم زدن لبخند حالِ  و حس پریا

 !  برد پریا آره -

 به غذا حمیده ِکی نفهمید حتی.  نشست کی و سیدر میز به ِکی نفهمید پریا

 چند ادبیِ  جنگِ  بیخیالِ  بود نشسته میز پشتِ  خونسرد آیین.  ریخت بشقابش

 : شکست را میز سکوت خان جمشید!  پیش ی دقیقه

 !  گرفته سالگرد جشن قدیری هفته این میگفت شکوهی -

 : داد تکان تایید ی نشانه به را سرش آیین

 .  دواجاز سالگردِ  -

  ؟ کنی راضیش همکاری برای تونستی -

 .  نکشیدم پیش حرفی هنوز -

 .  بهتریناست از یکی اونم میخواد خوب طراحِ  شرکت -

 .  بلدم و کارم.  کنه جذبش دیگه کسی نمیذارم -

 !  نشسته منتظر سلطانی -

 : زد پوزخند آیین

 !  کنه جذب رو قدیری بتونه که چیزیه اون از تر عرضه بی پرهام -

 .  میکنه فکر پیشنهادشون رو داره قدیری که شنیدم جایی یه از -

 ؟ گفته کی -

 !  میشناسه خوب رو قدیری که کسی -



 برم باید.  برمیگرده ما نفع به ورق هفته آخر.  نمیده مثبت جواب سلطانی به -

 .  شمال

  ؟ اونجاست جشن -

 .  آره -

 ؟ میری تنها -

 .  نداشت چندانی اشتهای.  کرد بازی شقابشب محتویاتِ  با کمی آیین

 .  بیاد هم خسرو شاید آره -

 .  داره دوست رو زنش خیلی شنیدم -

 .  دوخت خان جمشید به را گنگش نگاه آیین

  ؟ کی -

 !  قدیری -

 به نامحسوس ای اشاره بزرگش پدر ، بود نشده متوجه را حرفش هم هنوز آیین

 :  کرد پریا

 .  داره تاثیر مرد روی زن حرفِ  چقدر که میدونی.  ببر صحبت هم به براش -

 : دزدید را چشمهایش سریع و افتاد خبر بی چیز همه از پریای به نگاهش آیین

 . میکنم فکر بهش -

 آیین جدیدِ  شخصیتِ  فکرِ  در آنقدر پریا.   کرد پیدا خاتمه بحثشان حرف این با 

 عینِ  در و باشد بدجنس کسی میشد مگر.  نداشت بحثشان به توجهی که بود

 مطالعه برای وقتی مشغله همه این با آیین میشد مگر اصال ؟ بخواند شعر حال

 این با اما بود دیده اش مطالعه اتاقِ  در را او باری چند اینکه با ؟ باشد داشته

 !  باشد داشته دوست را چیزها این حتی یا! بخواند شعر نمیکرد فکر وجود



 ؟ بود درستی کارِ  ویال به پریا بردنِ !  میبرد سر به فاوتمت افکاری در اما آیین

 بود درست پریا و میماند او ویال در.  بود جنگ در خودش با که زمانی هم آن

  ؟ میکرد فکر سفر این به اگر

 آیین.  بود شده اشتها کم عجیب روزها این.  کشید خوردن از دست خان جمشید

 : کرد بشقابش به نگاهی

  ؟ شدین سیر -

 شد بلند جا از اقتدار پر و گرفت لرزانش انگشتانِ  میانِ  را عصایش خان جمشید

: 

 .  میخوابم تر راحت بخورم کمتر شام چی هر -

.  کند فکر نداشتنش به نمیتوانست ، بود آیین چشمهای مقابلِ  پیرمرد رفتنِ  تحلیل

 دگیِ زن این به اش وابستگی آخرین.  داشت دوست را جدی و خودرای مردِ  این

 ! بود کذایی

 : شد بلند جا از سریع.  شد کشیده خان جمشید دنبالِ  پریا نگاهِ 

  ؟ کنم صحبت باهاتون میشه -

 : داد تکان سر خان جمشید.  شد کشیده پریا سمتِ  به مرد دو هر نگاهِ 

 .  اتاقم تو بیا -

 : گفت بود ایستاده ای گوشه که حمیده به رو و کشید خوردن از دست هم آیین

 .  شدم سیر منم کن جمع رو میز -

 که داشتند سر در فکری کدام هر.  بودند نزده غذاهایشان به لب کدام هیچ

 تختش روی مرد پیر.  رفت اتاقش تا خان جمشید دنبالِ  پریا.  میداد آزارشان

 : نشست

  ؟ میکنی دل دل داری که شده چی -

 : آورد لب به لبخند پریا



 .  بگیرم میخوام کوچیک ی اجازه یه -

 : داد تکان سر و زد گره هم در را ابروهایش تمرکز ی نشانه به خان جمشید

 . جان دختر توئه با گوشم -

 راحت میتوانست و بود آرام او کنارِ .  نشست خان جمشید کنارِ  تعارف بی پریا

 : کند مطرح را هایش خواسته

 مفید میخواد لمد.  میگذره هدف بی داره روزام.  کنم کار که میخوام اجازه -

 .  کنه تغییر زندگیم دارم دوست.  باشم

  ؟ داری الزم پول -

 : کرد تالش دوباره پریا

 بتونم افتاد اتفاقی روزی یه اگه که باشم مستقل میخواد دلم.  نیست پول مسئله -

 .  کنم اداره رو زندگیم

 اطمینان عدمِ .  نفهمد را پریا منظورِ  که بود چیزی آن از تر زرنگ خان جمشید

 .  بود واداشته تقال به را پریا آینده به

 ؟ اتفاقی چه -

 ی دیوانه یک اش نوه که بگوید نداشت دوست.  بدهد توضیح نمیتوانست پریا

 از فرار قصدِ  بگوید نمیتوانست!  ندارد او به اعتمادی هیچ که معناست تمام به

 سخت یشبرا برای را کشیدن نفس لحظه هر که دیوارهایش و عمارت این

 : بگوید توانست تنها!  دارد میکرد

 . میشه خوب خودم حِس  کنم کار اگه که میگم خاطر این به بیشتر.  نمیدونم -

 : آمد حرف به اش همیشگی هوشیاری با خان جمشید

 .  ندارم قضیه این با مشکلی من -

 بتواند آنکه از قبل اما.  کرد پُر را صورتش تمامِ  لبخند.  شد خوشحال پریا

 : ریخت هم به را ذهنیتش تمامِ  خان جمشید صدای کند خوشحالی



 .  بزنی حرف آیین با مورد این در بهتره.  نیست من اختیارِ  به این اما -

 را وجودش تمامِ  ناراحتی و بشود جمع خندانش لبهای که بود کافی حرف همین

 آنوقت شودمی بهتر کار این با حالش و حس که بگوید آیین به بود کافی.  بگیرد

 خان جمشید!  شود افسرده قبل از بیشتر پریا تا میکرد را تالشش تمامِ  که بود

  ؟ بود نشناخته را اش نوه هنوز

 با بیشتر که میداد آنها به مهلتی حرف این با خان جمشید اما بود ناراحت پریا

 که درست ، کند هموار برایشان را ها راه تمامِ  نبود قرار.  کنند صحبت هم

 مردانگی کمی میداد اجازه هم آیین به باید اما بود پریا خاطرِ  به آمدنش نجاای

 با باید.  میکرد گوشزد را آیین حضورِ  پریا به  هم کمی ، کند شان رابطه خرجِ 

 سردِ  جوِ  این کمی شاید تا میکردند دعوا ، میزدند حرف ، میخوردند گره هم

 .  میشد بهتر بینشان

 : بود افتاده حتینارا از هایش شانه پریا

 ؟ بگید بهش شما نمیشه -

 .  میکنه قبول بزنی حرف منطقی باهاش اگه ؟ نمیگی خودت چرا -

 : فرستاد بیرون افسوس پُر را نفسش پریا

 .  بزنم حرف باهاش من نداره دوست -

 : کرد گره ابرو خان جمشید

 ؟ کردی امتحان -

 عوض چیزی.  آمد نمی شخوش او از آیین ، میدانست اما بود نکرده امتحان

 میگفت چه.  بود کرده حجت اتمام هم اول روزِ  از.  بیاید خوشش که بود نشده

 که معلوم کجا از اصال ؟ نداشت ارزشی کوچکترین آیین برای که حرفهایی ؟

  ؟ نمیخندید او به

 : آمد حرف به سرخورده و شد بلند خان جمشید کنارِ  از

 .  بخیر شبتون.  نکنی استراحت ، نمیشم مزاحمتون -



 کمی بود بهتر اما کند خوشحال را دخترک ای اشاره به میتوانست خان جمشید

 خوب.  باشند داشته هم شناختِ  برای بیشتری وقتِ  تا میکشید کنار را خودش

 غذا پریا کنارِ  که همین.  نیست قبل های ماه آیینِ  دیگر آیین این که بود فهمیده

 .  بود چیز همه ویایگ خودش نمیزد حرفی و میخورد

 با را کردن کار آرزوی.  رفت بیرون اتاق از پریا و داد تکان سر خان جمشید

 ! نمیزد آیین به حرفی اما میبرد گور به خودش

***** 

 لذت ماه خرداد آفتابِ  از و بود کشیده دراز اش داشتنی دوست مجنونِ  بیدِ  زیرِ 

 خورشید نورِ  ، بود ادهافت هم روی آلود خواب و سنگین پلکهایش.  میبرد

 ای سایه که بود باغ بهاری هوای و حال غرقِ .  میکرد نوازش را چشمهایش

 آیین دیدنِ  با کرد باز هم از خمار و خواب را پلکهایش.  افتاد صورتش روی

 : کرد زمزمه اراده بی

 !  سالم -

 !  دارم کارت باال بیا -

 به نگاهش شد که خانه واردِ .  شد بلند جا از گیج پریا.  رفت و گفت را این

 طبق ؟ میکرد چه خانه در روز وقتِ  این!  بود نشده هم 3 هنوز.  افتاد ساعت

 : کرد پریا اتاقِ  به ای اشاره همایون.  رفت باال را ها پله آیین ی خواسته

 .   خودته اتاقِ  تو آقا -

 کرد یشانجا جابه کمی ، بود پریا لباسهای کمدِ  به نگاهش آیین.  شد وارد پریا

 را موبایلش و گرفت شماره نکرد پیدا که وقتی.  میگشت چیزی دنبالِ  انگار ،

 : کرد صحبت و رفت پنجره سمتِ  به آرام قدمهایی با.  چسباند گوش به

 .  خونه بفرست برام رو ُگلد طرحِ  پیرهنِ  ، خسرو -

 : افتاد پریا اندام به نگاهش بعد و شنید کمی

 .  34 سایز -



 : بود ایستاده اتاق وسطِ  مات هم هنوز پریا ، کرد عقط را تماس

 ؟ کجاست خان جمشید -

 : گرفت را متعجبش نگاهِ  ، آیین پرسِش  با

 .  بیرونن دوستاشون با صبح از -

 .  ببندی چمدون کنه کمکت باال بیاد بگو شیرین به -

 را او بود کرده قصد خان جمشید نبودنِ  روز یک با.  شد گشاد پریا چشمهای

 ! ؟ بیندازد بیرون خانه از

 !  بندازین بیرون راحتی این به منو نمیتونین شما -

 : پرید باال آیین ابروهای

  ؟ گفتی چی -

 نه اما. میرفت خانه این از روز یک باالخره!  نبازد را خودش کرد سعی پریا

 حتی!  نداشت اش خانواده به گفتن برای آمادگی هنوز که وقتی نه!  امروز

 پدرش طفلک.  شود اش خانواده سربارِ  دوباره میشد مجبور ، نداشت مه پولی

 ! 

 ی شناسنامه تو شما اسمِ .  بندازین بیرون منو راحتی این به نمیتونین شما گفتم -

 .  نباشه اسمتون که میرم خونه این از زمانی.   منه

!  گفتمی چه پریا و میگذشت سرش در چه او!  بیفتد خنده به بود مانده کم آیین

 : برداشت جلو به قدمی ، نزند قهقهه که گرفت را خودش جلوی

 بندازمت میتونم بخوام که هم وقتی هر ؟ منه ی خونه اینجا نرفته که یادت -

 !  بیرون

 شیطنت کمی!  میخواست را دختر این با کردن بازی کمی دلش که بود عجیب

 آیین کالمِ  جدیتِ  از پریا!  کشیدن نفس را عطرش و جلو به گذاشتن قدم کمی ،

 : گرفت باال را سرش اما بود کرده وحشت



 .  میکنم شکایت ازتون من -

 !  نیست بند جایی به دستت که میدونی!  دارم و وکیل بهترین -

 !  باشد آمده سر به عمارت آن در اقامتش نمیکرد باور.  میخورد حرص پریا

 .  بکنین کارو این نمیتونین -

 او از دوری برای پریا که شد نزدیک آنقدر.  برداشت جلو به دیگر قدمی آیین

 : شد خم کمی آیین.  دهد تکیه سرش پشتِ  دیوارِ  به شد مجبور

 .  میتونم که میدونی -

 دوباره آیین که کرده چه نمیدانست.  بود شده خیره آیین چشمهای به پریا

!  کند اسمم را لبهایش و شود خم دیگر کمی میخواست دلش آیین!  شده برزخی

 و فرستاد بیرون را نفسش ، کشید کنار را خودش و کرد مکث ای لحظه اما

 :  ایستاد کمد کنارِ  دوباره پریا به پشت

 .  شمال بریم باید کن جمع رو چمدونت -

 ! ؟ آیین با ؟ شمال!  نشد هم و شد راحت خیالش هم پریا

  ؟ چی برای ؟ شمال -

 .  دعوتم مهمونی -

 : آمد حرف به ناراحتی با عوض در اما! "  چه من به"  بگوید خواست پریا

  ؟ بیام چی برای من -

 .  برد فرو جیب داخلِ  را دستهایش آیین

 زیادم نمیندازمت بیرون اینکه از انگار!  میکنی رو گفتم بهت که کاری -

 .   میپرسی سوال و وایسادی که نیستی خوشحال

 سمتِ  به  که آیین ی بدرقه را خورشدل نگاهِ  و.  دوخت هم به را لبهایش پریا

 : کرد ، میرفت در



 میخوای چی هر.  میکنیم حرکت دیگه ساعت دو.  کمک بیاد بگو شیرین به -

 .  بمونیم چقدر نیست معلوم بردار

 دو سفرِ  بُهتِ  از هنوز.  شد خشک جایش در پریا و رفت بیرون اتاق از آیین

 نخواهد اگر!  میزد نامحدود مدتی زا حرف آیین که بود نیامده بیرون شان نفره

 خان جمشید به باید ؟ کنند تحمل را همدیگر میتوانستند مگر اصال ؟ چه برود

 !  میبرد پناه

 مدام پریا ، بست او هم را چمدانش.  آمد کمکش به که بود خیاالتش و فکر بینِ 

 دارد نیاز چیزهایی چه به نمیدانست اصال و بود مضطرب ، میچرخید اتاق در

 .  بدهد را سفرش خبرِ  تا بگیرد شیدا و مادرش با تماسی توانست فقط! 

 شهابی و خسرو با همراه آیین.  بود ایستاده در مقابلِ  آماده و حاضر نهایت در

 بود آماده و حاضر که پریا دیدنِ  با.  آمد پایین داشت دست به را چمدانش که

 : کرد شهاب به ای اشاره

 .  ماشین تو بذار هم رو در جلوی چمدونای شهاب -

 پا به غوغایی هم او دلِ  در.  کرد رصد را آماده و حاضر پریای شهاب نگاهِ 

 : زد لب فرمان به گوش همیشه مثلِ !  بود

 .  آقا چشم -

 به دخترک جانِ  کم صدای ، برداشت پایش کنارِ  از هم را پریا چمدانهای شهاب

 : رسید گوشش

 .  ممنون -

 : گفت خسرو به رو آیین.  زد بیرون خانه زا و داد تکان سر شهاب

 آخر خواست اگه بگو و کن خداحافظی.  شد ای دفعه یه بگو خان جمشید به -

 .  دنبالش بیاد شهاب میگم.  شمال بیاد هفته

 .  باشه -

 .  بیا توام -



 .  میشه چی ببینم ممنون -

 : گفت نهمایو به رو پریا.  زد بیرون خانه از و داد دست خسرو با آیین

   کنم خداحافظی آقاجون از نتونستم که شد بد خیلی -

 : زد لبخند همایون

 .  نتونستی که میشن متوجه خودشون -

 . میزنم زنگ بهشون -

 فرمان پشتِ  و بست را در شهاب.  شد ماشین سوارِ  و کرد خداحافظی همه از

 به!  راندبگذ آیین کنارِ  را شمال تا ساعته سه راهِ  بود قرار.  گرفت قرار

 تمامِ !  شد راحت خیالش گذشت دقیقه چند وقتی اما ، آمد می ترسناک نظرش

 انتخابِ  و کردن کار حالِ  در یا و بود موبایلش با صحبت حال در یا آیین مسیر

 !  داشت دست در مدت تمام که هایی طرح

 چقدر.  میکرد نگاه جاده به سکوت در و بود دوخته پنجره به را نگاهش پریا

.  بود زده حرف هایش برنامه از چقدر.  بود داده سفر ی وعده او به وینشر

 بی اما میداد قلقلک را پریا قلبِ  تهِ  که هایی خواسته از ، میگفت هم هنوز

 شروین دهانِ  از که همین اما!  میماند وعید و وعده حدِ  در همه و بود حاصل

 آن با او ، میداد وعده او ، میگفت او که همین ، بود آیند خوش آمد می بیرون

 بود دروغ. . .  بود کافی پریاست محتاجِ  چقدر که میگفت اش خواستنی صدای

 برای هم هنوز قلبش ته ، است نزده سرش به گذشته هوای و حال بگوید اگر

 ، شود خامش نباید که میدانست خوب هم طرفی از! میزد پر گذشته های حس

 کاخِ  و میشود کشیده مادرش متِ س به نهایت در شروین که میدانست خودش

 .   میریزد فرو زود خیلی پریا آرزوهای

 هم آن بود گرفته شروین را ذهنش تمامِ .  بود رفته کلنجار خودش با مسیر تمام

 پیاده زودتر آیین ، کرد توقف ماشین.  بود نشسته کنارش آیین که زمانی درست

 به نگاهی و کرد تشکر ندلبخ با پریا.  کرد باز پریا برای را در شهاب.  شد

 بزرگش ساختمانِ !  عمارت ی اندازه به نه اما بود بزرگی ویالی.  انداخت ویال

 میرفتند باال که را ورودی های پله.  بود شده محاصره بلند درختهای با



 چیزی پریا که بود برق و زرق پر و زیبا آنقدر.  شوند ویال واردِ  میتوانستند

 .  بود شده آشنا آیین اشرافیِ  زندگیِ  با خوب مدت ینا!  نداشت انتظار این جز

 اتاق دو سالن ی گوشه.  میشد روز به ای آشپزخانه به منتهی که بزرگی سالنِ 

 ی طبقه به را آنها مارپیچی ای پله اتاقها کنارِ .  بهداشتی سرویس و داشت قرار

 پایین سالنِ  کنارِ !  مخصوص سرویِس  به مجهز خوابِ  اتاق 4 و میرساند باال

 از.  شد استخر ماتِ  نگاهش ای لحظه برای پریا.  داشت استخرِ  به رو دری

 بود شده خبر با او ی عالقه از پدرش که زمانی.  بود کردن شنا عاشقِ  بچگی

 کالسها لطفِ  به هم پریا.  برود شنا کالس تا بود داده او به پول بود طور هر

 نگاهش.  نمیشد آیین مقابلِ  اما نکرد شنا برای کشید پر دلش!  میکرد شنا عالی

 از بعد شهاب.  میزد حرف موبایل با هم هنوز آیین.  گرفت حسرت با را

 مبلها از یکی روی پریا.  بود رفته حیاط ته اتاقکِ  سمتِ  به چمدانها آوردنِ 

 .  بست را چشمهایش و نشست

 : کرد قطع را تماس پریا به نگاهی با آیین

 .  کن استراحت اتاق تو برو -

 : کرد باز چشم پریا

 .  نیستم خسته زیاد ممنون -

 !  راست سمتِ  اتاق اولین بری میتونی حال هر به -

 : داد تکان سر پریا

 ؟ میخورین چی شام -

 .  نمیکنه فرق -

 چرخید آشپزخانه در کمی.  میرود کجا نفهمید پریا و شد خارج ویال از آیین

 محوطه در هم کمی و رفت استخر کنارِ .  داشتند وقت شام برای کمی هنوز

 خودنمایی لبهایش روی لبخند.  بود زیبایی میکرد کار چشم تا.  زد چرخ

 تمامِ  با ؟ باشد عرفانی آیینِ  جای بود حاضر که میپرسید خودش از.  میکرد

 دیگر بارِ  را اطراف نگاهش. . .  هایش دارایی هاو خدمه تمامِ  با ، هایش داشته



 هم خودش که چند هر ، نبود میلش بابِ  وقت هیچ آیین یِ ربات زندگیِ  ، کاوید

 دوست ها نداری تمامِ  با را قدیمش خوِش  روزهای اما بود شده زندگی این اسیرِ 

 !   باشد آیین جای نمیخواست دلش وقت هیچ.  داشت

 آورد نمی یاد به.  بود مانده چپ و راست بینِ  رفت باال مارپیچی های پله از

 که نکشید ثانیه به اما ماند راست به مردد نگاهش!  بود هگفت را کدام آیین

 را همان و انداخت باال ای شانه.  دوخت چپ سمتِ  اتاقِ  اولین به را چشمهایش

 خودش خوشحالی با.  بود نظیر بی اتاق سفیدِ  و خاکستری دکورِ .  کرد انتخاب

 چند برگردد آیین تا میتوانست.  بست را چشمهایش و انداخت تخت روی را

 . بخوابد ساعتی

******* 

 خرید های کیسه با پشتش شهاب.  گذاشت ویال به قدم که بود شب 9 ساعت

 : داد دستور آیین.  شد وارد

 .  آشپزخونه تو ببرشون -

 .  آقا چشم -

 در کمی.  نبود پریا از خبری.  کرد روشن را تلویزیون و داد لم مبل روی آیین

 به شهاب صدای.  دوخت تلویزیون به را هشنگا نهایت در و چرخاند سر خانه

 : رسید گوشش

 ؟ نیست امری من با -

 .  بری میتونی -

 .  بخیر شب -

.  نبود پریا از خبری ، زد ویال در چرخی و شد بلند جا از آیین شهاب رفتنِ  با

 بود رمق بی آنقدر.  بود راه ی خسته هم خودش.  باشد خوابیده باال داد احتمال

 بود کرده اش کالفه هم خرید طرفی از.  نمیکرد هم گرسنگی ِس احسا حتی که

 بودن پریا کنارِ  مدت تمام اما بسپارد شهاب به را کار این میتوانست اینکه با. 

 خودش مسیر کل.  میگشت دوری برای ای بهانه دنبالِ  و بود کرده اش کالفه



 تمامِ  یکردم احساس ، نرود خطا نگاهش که بود داشته نگه مشغول نوعی به را

 !  است رفته تحلیل اش انرژی

 پایین چمدانهایشان هم هنوز.  رفت ها پله سمتِ  به و کرد خاموش را تلویزیون

 ببرد باال را آنها بگوید شهاب به بود رفته یادش.  میکرد خودنمایی زمین روی

 چپ سمتِ  به خودش و انداخت پریا اتاقِ  درِ  به نگاهی.  رفت باال را ها پله. 

 از را تیشرتش کند روشن چراغی آنکه بدونِ .  بود مطلق تاریکِ  اتاقش.  رفت

 کمد در اش مانده جا به شلوارکهای از یکی با را شلوارش و آورد بیرون تن

 برای.  داد ُسر زیرش آرام را خودش و برد باال را پتو ی گوشه.  کرد تعویض

 از پلکهایش شبام که بود عجیب.  دوخت سقف سیاهیِ  به را نگاهش ای لحظه

 کشید عمیقی نفِس !  نمیداد او به را بیشتر کردنِ  فکر مجالِ  و میسوخت خستگی

 رفت فرو عمیق خوابی به که نگذشت چیزی ، گذاشت هم روی را پلکهایش و

 . 

********* 

 چیزی سنگینیِ !  مزاحم آفتابِ  این به فرستاد لعنت.  میزد را چشمش آفتاب نورِ 

 کرد باز آرامی به را پلکهایش.  میکرد احساس اش سینه ی قفسه روی را

 با چشمهایش.  بود افتاده اش برهنه ی تنه نیم روی ای کشیده و سفید انگشتهای

 ، گرداند راست سمتِ  به را سرش و گرفت را انگشتها ردِ  ، شد بازتر تعجب

 .  ماند آشنایی مواجِ  های خرمایی روی نگاهش

 تقال به ذهنش ، بیندازد بیرون تخت از را دخترک و بزند فریادی آنکه از قبل

 او حضورِ  نمیتوانست مغزش.  بود خوابیده او از کمی ی فاصله با پریا.  افتاد

 سمتِ  به را دستش اراده بی ، ای دفعه یک حضورِ  این بیخیالِ .  کند توجیه را

 کنار را دستش که بود نرسیده مقصد به انگشتهایش هنوز ، برد دخترک موهای

 زندگی و آیین به را خود دیگر بارِ  داشت قصد پریا شاید ؟ میکرد چه . کشید

 زمین میانِ  دستش ؟ داشت دلیلی چه ناگهانی حضورِ  این وگرنه کند تحمیل اش

 دستش و بدزدد را نگاهش که میکشید فریاد سرش در صدایی بود مانده هوا و

 همه این از یشابروها!  نشود دادن تاوان به مجبور دیگر بارِ  که ، بکشد را



 را ذهنش باید پریا مثلِ  کسی هم آن دختر یک چرا.  بود رفته هم در کلنجار

  ؟ میکرد مشغول

 صورتش و افتاد تخت روی محکم پریا دستِ  و شد خیز نیم آنی تصمیمِ  یک با

 ای بهانه چه بار این نمیدانست ، بود پریا به آیین منتظرِ  چشمهای.  رفت هم در

 با.  شد هوشیار ، دستش محکمِ  ی ضربه با پریا نگاهِ !  اشتد بودنش آنجا برای

 حالتِ  به و شد باز کامال پلکهایش بود نشسته اخم با سرش باالی که آیین دیدنِ 

 :  پیچید خود دورِ  را پتو تدافعی

  ؟ میکنی چیکار اینجا تو -

 رسمی!  کند کنترل را صدایش لحنِ  باید و است خانه آقای او که رفت یادش

 : شد عصبانی آیین!  برد یاد از کل به را زدن حرف

 ! ؟ میکنم چیکار اینجا من میگی بعدش و اتاقم تو میندازی رو خودت -

 خدا.   بود چسبانده سینه به محکم را پتو هنوز ، شد خیز نیم گنگ و گیج پریا

 !  بود نیفتاده اتفاق بزرگی ی فاجعه پس ، دارد تن به لباس که میکرد شکر را

 تو بکشونی منو که بود نقشه همش!  چپ سمتِ  اتاق اولین بیام گفتی دتخو -

  ؟ اتاقت

 :  پرید جا از تقریبا.  بود شده برابر صد عصبانیتش آیین

 !  راست سمتِ  اتاق اولین گفتم من ؟ بیاری در مظلومارو ادای میخوای کی تا -

 !  چپ گفتی -

 : شد بلند جا از آیین

 !  راست گفتم -

 خوب هم خودش.  نکرد اصرار این از بیشتر و آمد پایین تخت از هم پریا

 .  آورد نمی یاد به را چپ و راست دیشب که میدانست

 . . . نمیخواستم من.  بود اتفاقی اینا ی همه -



 : زد پوزخند آیین

 اتفاقی ، مهمونی میری اتفاقی ؟ میفته تو واسه فقط اتفاقا این چرا ؟ اتفاق -

 . . . میخوا خونه اون ی خونه صاحب با قیاتفا ، میکنی مست

 : پرید حرفش میانِ  و بیاورد طاقت نتوانست پریا

 !  باشم کنارت نمیخواد دلم منم باش مطمئن -

 : گذاشت کمر طرفِ  دو را دستهایش و کشید پریا نزدیکِ  را خودش آیین

 اشقمع نداره امکان میگی.  کنم اعتماد حرفت به نمیتونم دیگه ؟ چیه میدونی -

 با.  بود اتفاقی میگی و میاری در خوابم اتاق از سر دیگه طرفِ  از اما بشی

 کنار هم با زودتر اینجوری!  میخوای چی بگو بهم ، باش راست رو خودت

 . میایم

 اندامِ  از را نگاهش میکرد سعی.  آورد می بند را پریا نفِس  بودنش نزدیک

 بیدار از.  میکرد مشکل را کار این نزدیکی همه آن اما بدزدد آیین ی برهنه

 ببرد یاد از کل به خانه آقای از را ترسش که بود شوکه آنقدر آیین کنارِ  شدنش

 : آمد حرف به کالفه. 

 .  نباشم نزدیکت که میخوام فقط من -

 : زد پوزخند آیین

 پسرِ  یه از میاد دلش کی.  داری حق البته.  میده نشون ای دیگه چیزِ  کارات -

 مالیِ  پشتوانه و باشه عرفانی که مخصوصا ، بمونه دور خوشتیپ و پولدار

 !  باشه داشته هم خوبی

 را اش شده گره دستِ !  بکوبد آیین صورتِ  به محکمی مشتِ  پریا بود مانده کم

 به را حرفهایش باید ، میشکست را سکوتش باید.  داشت نگه بدنش کنارِ 

 اولین برای بود شده قرمز خشم از سفیدش صورتِ . . .  میکوبید آیین صورتِ 

 غیرِ  خشمی به را خودش جای و بود رفته وجودش از کل به ترس که بود بار

 کل به را زدن حرف رسمی بود شده باعث که عصبانیتی.  بود داده کنترل قابلِ 

 .  ببرد یاد از



 !  رو خودت نه میخوام رو اموالت و مال نه من -

 بار چند عصبی حالتِ  به را سرش.  ودب شده تمام گران آیین برای پریا حرفِ 

 : آورد لب ی گوشه نیشخندی و داد تکان

  ؟ برام بشی دق آینه که ؟ بود چی مسخره ازدواج این از انگیزت پس -

 جار جا همه اما بود هم پریا برای خب ، بود مسخره ازدواج این آیین برای

 !  نمیزد

 انقدر ازدواج این از چرا ؟ میکنم چیکار اینجا من مسخرست ازدواج این اگه -

.  باشه داشته سود برات که میندازی وقتی فقط رو ات حلقه ؟ میکنی استفاده سو

 !  باشی داشته احتیاج که زنتم وقتی من

 . . .  که نخوری دردم به هم حد همین در اگه میدم دارم رو زندگیت خرجِ  -

 : پرید حرفش بینِ  پریا

 . . .  میکنم کار من -

 : کرد قطع را پریا حرفِ  بار این آیین

 نمیزنی هیچی به دست عمارت اون تو که وقتی نزن حرف کار از من برای -

 ! 

 میارم در رو خودم خرجِ  ، میشم مستقل.  میکنم پیدا کار خونه از بیرون میرم -

 ! 

  ؟ باز شدی سرخود اجازه ؟ میکنی چیکارا دیگه! ؟ جدی  -

 تنفر قبل از بیشتر لحظه هر.  فرستاد بیرون خشم و حرص با را نفسش پریا

 بود ایستاده مقابلش که مردی این از بیشتر لحظه هر ، دواند می ریشه قلبش در

 : داد ادامه آیین.  میشد منزجر

 برای!  من زنِ  ، عرفانی زنِ  بفهمن همه فردا پس که بگردی کار دنبالِ  بری -

 !  تومنیه 1 حقوقِ  لنگِ  اش روزانه خرجِ 



.  انداخت پریا اندامِ  به لرزه کلمه این روی تاکیدش ؟ میگفت را پریا !؟ او زنِ 

 را نسبتشان وقت هیچ ؟ بود انداخته توهم این به را او ماندن کنارش شب یک

 !  نمیزد فریاد

 پولی!  تومنه میلیون 1 من امثالِ  و من برای میگی داری که اینی! ؟ تومن 1-

 که نیست ای اندازه به پول این اگه دببخشی.  کرد کارا خیلی باهاش میشه که

 .  بیاد چشمت به و بچرخه دهنت تو صفراش

.  میکرد زده وحشت را کسی هر که بود خورده گره جوری آیین ابروهای

 جوش به خونش.  میزد حرف پایش پابه و بود شده نترس پریا که بود عجیب

 حرص از اپری!  کند تحمل نمیتوانست دیگر را هایش زورگویی.  بود آمده

 باال را بود شده لرزان که اش اشاره انگشتِ .  بود افتاده شماره به نفسهایش

 : گرفت آیین صورتِ  مقابلِ  و آورد

 من.  بگی همه به و باشی داشته شجاعت باید مسخرست ازدواج این وقتی -

 .  نیستم عروسک

 : برداشت پریا سمتِ  به قدمی آیین

 میکنم بازی رو دلخسته عاشق نقِش  و تمادر و پدر ی خونه میام من وقتی -

 به چون ؟ چرا.  داره اشکال من برای اما نداره اشکال اونجا!  عروسکتم

 و کردی گم و خودت که رسیده بهت خان جمشید انقدر.  میخوره بر خانوم

 !  هستی ای خانواده چه از رفته یادت

 با.  آورد درد به را قلبش اش زندگی آدمهای ترین عزیز به آیین مستقیمِ  توهینِ 

 اشک آیین سنگیِ  چشمهای جلوی و باشد خوددار که میکرد تکرار خودش

 هنوز شد متوجه آورد می فشار دستش گوشتِ  به که ناخنهایش فشارِ  از.  نریزد

 لحظه برای آیین چشمهای!  کاری ایست ضربه ی آماده و کرده گره مشتهایش

 نبود بدی مردِ  هم آقا علی.  بود لقائ احترام خانم سیمین برای.  شد پشیمان ای

 تا که زبانش به لعنت ؟ کشید وسط را پریا ی خانواده حرفِ  که شد چه اصال. 

 دستش خواست!  میداد دست از را اختیارش میگرفت قرار مقابلش دخترک این

 رفتنش با.  گذشت کنارش از دلخوری از پُر نگاهی با پریا که بیاورد باال را



 صدای با ، افتاد هم روی ای لحظه برای پلکهایش ، ماند جا بر مبهوت آیین

 اتاقش کنارِ  ی کاناپه به لگدی کالفه و کشید صورتش به دستی در شدنِ  بسته

 هم خودش.  کشید فریاد عصبانیت و درد از بار این که محکم آنقدری.  زد

 و میکرد دل دل پریا موهای لمِس  برای ای لحظه!  میشود مرگش چه نمیدانست

 ! میشد خونین دشمنی برایش بعد ای حظهل

 هر خودش.  کرد پیدا راه چشمش به  اشک اتاق از شدن خارج محِض  به پریا

 ، میزد حرف باید.  کند توهین اش خانواده به نداشت حق آیین باشد بد هم چقدر

 قوی آنقدر هنوز.  آمد نمی زبانش روی لغات اما آورد می جا را حالش باید

 کم پریا ، بود بد پریا.  کند علم قد آیین های رحمی بی تمامِ  ابلِ مق که بود نشده

 ، بگیرد سخت کمتر میتوانست.  بود که انسان اما عرفانی آیین برای بود

 حرص پریا و میزد زنگ گوشش در حرفهایش.  بیاید راه کمی میتوانست

.  دبگوی بود نتوانسته را ها واقعیت از خیلی و کرده سکوت هم با که میخورد

 !  بود شده تلنبار دلش روی حرفها هم باز

 در!  میماند باید دیشب که جایی همان گذاشت راست سمتِ  اتاقِ  به قدم باالخره

 را خودش.  رسید هم آیین گوِش  به صدایش که محکم آنقدر.  کوبید هم به را

 از حجم این.  کند خیس را ها گونه اشکهایش داد اجازه و کرد رها تخت روی

 ارزشی میدانست خوب خودش.  میسوزاند را پریا قلبِ  توهین و تناییاع بی

.  نمیشود ختم خوبی اتفاقِ  به ازدواج این میدانست خودش!  ندارد آیین پیِش 

 .  میدانست خوبی به را آینده تمامِ  خودش

 میخواست ِکی تا ، کشید گونه روی را دستش خشم با و فرستاد بیرون را نفسش

 گره پیش ای لحظه تا ، آورد باال را دستش ؟ کند گریه را اش ناراحتی و خشم

  ، ببیند میتوانست بود مانده دست کفِ  که را ناخنهایش جای هم هنوز.  بود شده

 : آمد حرف به خشمش از شده کلید های دندان بینِ  از

 ! میزنمش باالخره روز یه!  میزدمش باید -

******** 



 کمی بود خورده که چیزی تنها.  ودب کرده حبس اتاق در را خودش صبح از

 دیدنش به اصراری هم آیین.  بود آورده اتاق به خودش با که بود شیر و کیک

 آوردنِ  یاد به با هم هنوز!  میماند اتاقش در دخترک که بهتر همان.  نداشت

.  نیاورد خودش روی به میکرد سعی اما میگرفت وجدان عذاب حرفش آخرین

 بینشان سردِ  جو متوجه خوبی به و بود برده اتاقشان هب را چمدانهایشان شهاب

 . بود شده

 خودش.  داد شهاب به را کباب جوجه ی تهیه دستورِ  آیین که بود ظهر 2 حدودِ 

 لحظه هر.  بیاید بیرون پریا خیاالتِ  و فکر از کمی شاید تا زد آب به تنی هم

 حتی او بود بیهوده شانتظار ، افتاد می پریا اتاقِ  ی پنجره به استخر از نگاهش

 .  بود نیامده هم پنجره نزدیکیِ  تا

 مهمانیِ  به را اش جنازه نبود قرار کشید بیرون استخر از را خودش عصبانی

 را خیسش موهای دست با و انداخت شانه روی را اش حوله!  ببرد ها قدیری

 : زد صدایش شهاب.  داد باال

  ؟ داخل یا بچینم رو بیرون میزِ  -

 : ریدغ خشم از

 !  نداره فرق -

 به قدم و شد محو چشمهایش مقابلِ  از که جایی تا کرد نگاهش متعجب شهاب

 کمی.  ایستاد پریا اتاقِ  درِ  پشتِ  و رفت باال را ها پله مهابا بی.  گذاشت خانه

 بدنش روی آب های قطره هنوز.  فرستاد بیرون را نفسش و کرد مکث

 جذابیتش اش مانده آویزان های طرهق و شده خیس موهای.  میکرد خودنمایی

 معرض در سخاوت با که اش عضالنی شکمِ  تصویرِ .  بود کرده چندان دو را

 پریای جز به دختری هر ؟ نبرد را دختری هر دلِ  میشد مگر بود گذاشته دید

 ! خانه گیرِ  سخت آقای این از زده وحشت

 جانِ  بی صدای ات کشید طول کمی ، زد در به ای تقه و آورد باال را انگشتش

 : بشنود را پریا

  ؟ بله -



 : غرید و خورد گره ابروهایش.  نشد باز اما چرخاند را در ی دستگیره آیین

 ؟ قفله چرا در این -

 تا میتوانست چطور.  کشید در نزدیکیِ  را خودش و شد بلند تخت روی از پریا

 : زد طعنه قرار بی پریا ؟ باشد طلبکار هم باز و بیاید در کنارِ 

 !  بشم مقصر من و بیفته اتفاقی یه دوباره و بذارمش باز میترسم -

 منقبض خشم از فرمش خوش ی چانه.  داد فشار هم روی را دندانهایش آیین

 روی و شد ُمشت انگشتهایش ؟ بود نشده سرکش حد از زیاد دخترک.  بود شده

 : آمد فرود در

 .  بگو صورتم تو اینارو داری جرات -

 با را دهانش آب و برداشت عقب به قدمی پریا! ؟ نداشت ، داشت جرات

 بزند حرف بسته درهای پشتِ  از که بود تر راحت برایش ، داد پایین اضطراب

 : زد در به ای ضربه دیگر بارِ  آیین. 

 !  کن باز ؟ نشنیدی -

 !  نمیخوام -

 هایشدست آیین.  بگوید را کلمه یک همین تا بود کرده جمع را اش انرژی تمامِ 

 از که ؟ میخواست چه اینجا اصال.  ایستاد صاف و گذاشت کمر طرفِ  دو را

 با و برداشت عقب به قدمی ؟ بود شده دیوانه ؟ بخورد ناهار بخواهد دخترک

 : آمد حرف به بود شده هم بیشتر پریا ندیدنِ  از که خشمی

 !  میای بیرون اتاق اون از که باالخره -

 کلنجار همه این.  نداشت را وزنش تحملِ  ایشزانوه ، نشست تخت روی پریا

 تا بود قرار ، کند زندگی وضع این با نمیتوانست.  بود کرده اش کالفه رفتن

 چرا.  رفت خودش اتاقِ  سمتِ  به و گرفت فاصله در از آیین ؟ بجنگند ِکی

  ؟ میکرد دختر این خوردنِ  غذا درگیرِ  را خودش



 سمتِ  به نگاهی نیم بدونِ .  کرد ضتعوی را لباسهایش و گرفت مختصری دوِش 

.  بود چیده استخر کنارِ  را غذا میزِ  شهاب.  رفت پایین را ها پله ، پریا اتاقِ 

 برایش کارهایش و پریا بقبوالند خود به اینکه برای اما نداشت اشتها آیین

 شهاب.  شد مشغول و زد رنگ طالیی های جوجه به چنگالی ندارد اهمیتی

 : دکر زمزمه محتاطانه

  ؟ نمیخورن خانوم پریا -

 دیگر بارِ  اما.  شود درگیر هم شهاب با نمیخواست دلش ، کرد سکوت آیین

 : شنید را صدایش

  ؟ ببرم غذا براشون -

 : افتاد شهاب به آیین تیزِ  نگاهِ 

 !  بگردی دیگه کارِ  یه دنبالِ  باید وایسی اینجا بیشتر دقیقه دو اگه -

 آیین رفتنش با.  شد دور آیین چشمهای جلوی از و کشید عقب را خودش شهاب

 تکیه میز به را دستش دو هر آرنجهای.  کرد پرت بشقاب داخلِ  را چنگال هم

 خجالت خودش حرفِ  از که بود بار اولین.  گرفت دست بینِ  را سرش و داد

 .  باشد ناراحت که میداد حق پریا به و بود کشیده

 چیزی از تر الغر پریا اگر ، تاداف رنگ خوش های جوجه به دوباره نگاهش

 دوباره و شد بلند جا از فکر این با.  میدید او چشمِ  از خان جمشید میشد بود که

 خان جمشید خاطرِ  به فقط که میداد فریب را خودش.  رفت باال را ها پله

 : آورد فرود در روی را مشتش!  است آمده اتاقش درِ  پشتِ  تا دوباره

 .  خورب چیزی یه بیرون بیا -

 بغل را زانوهایش تخت روی.  کند باز را اتاق درِ  نداشت قصد سرسختانه پریا

 : بود گرفته

 .  نیستم گرسنه -

 : کرد اصرار دیگر بارِ  آیین



  ؟ نه یا بیرون میای.  ندارم دردسر ی حوصله من -

 .  نیستم گرسنه که گفتم -

 به.  نمیکرد باز را لعنتی درِ  این میکرد چه هر.  کرد اش عصبانی پریا صدای

 خوب میشد برداشته بینشان از در این اگر.  بود فاصله بینشان در یک ی اندازه

 : کشید فریاد حرص پُر!  کند چه میدانست

 ! کن فتوسنتز ، جهنم به -

 گرفته حرصش انقدر! ؟ بود حرفی چه این.  بود افتاده خنده به در پشتِ  پریا

.  گرفت شیدا با تماسی و برداشت را موبایلش.  شد تر آرام کمی ؟ بود

 .  بگذراند وقت کمی زدن حرف با میتوانست

 کند آوری یاد پریا به همینطور و کند جمع را میز که داد دستور شهاب به آیین

.  شد اتاقش راهی آیین و آورد فرود تعظیم سر شهاب.  دعوتند مهمانی شب که

 کنارِ  را موبایل پریا.  زد الیمم ای تقه و رساند پریا اتاقِ  به را خودش شهاب

 : بود داشته نگه گوش

 .  نیست کن ول پسره این -

  ؟ کی -

 .  کن صبر لحظه یه.  آیین -

 : آمد حرف به برسد آیین گوِش  به که جوری تر بلند

 .  نیستم گرسنه که گفتم -

 : برسد گوشش به شهاب صدای که کشید طول ثانیه چند

 ؟ کنید باز شهمی.  شهاب منم خانوم پریا -

 : گزید لب پریا

 .  شهابه میزنم زنگ بهت شیدا -

 .  خداحافظ.  برو باشه -



 را در و انداخت سر روی را شالش.  آمد پایین تخت از پریا و شد قطع تماس

 : بود آورده لب روی لبخند شهاب.  کرد باز کمی

 .  شدم مزاحم ببخشید -

 .  میکنم خواهش -

 .  هامشب مهمونی گفتن آقا -

 سر.  بود نشده شجاع آنقدر هنوز اما! "  گفته بیخود آقا"  بگوید خواست پریا

 : داد تکان

 .  ممنون -

 ؟  نمیخورین غذا ؟ ندارین نیاز چیزی -

 .  نیستم گرسنه نه -

 این طرحِ  داشت دوست انگار ، میکاوید را پریا صورتِ  اجزای نگاهش شهاب

 : شد متعجب شهاب مکثِ  از یاپر.  بسپارد خاطر به را معصوم صورتِ 

 ؟ هست هم ای دیگه چیزِ  -

 را بود آمده صورتش روی تا که محوی لبخندِ  و داد تکانی خودش به شهاب

 : زد پس

 .  کنین خبرم داشتین کاری اگه.  نه -

 هم شهاب که بود شیرین لبخندش آنقدر ، پاشید شهاب صورتِ  به لبخندی پریا

 و کرد قفل را در دوباره پریا.  گرفت اصلهف اتاق از عقب عقب و زد لبخند

 آمده شمال تا مهمانی همین خاطرِ  به حال هر به.  شود حاضر گرفت تصمیم

 !  نمیگذاشت اش زنده آیین نمیرفت مهمانی این به اگر که میدانست خوب.  بود

 و صبر با را کارهایش تمامِ .  گرفت دوش و کرد استفاده اتاق سرویِس  از

.  بود شده حاضر کامال که بود گذشته 6 از کمی ساعت.  ادد انجام حوصله



 بعد و خورد در به ای تقه.  کشید لبهایش روی را قرمز رژِ  و ایستاد آینه مقابلِ 

 : رسید گوشش به آیین صدای

  ؟ حاضری -

 را رژ.  بیندازد صورتش به نگاهی و کند رها را نفسش شد باعث آیین صدای

 به دستش.  انداخت دست روی را شالش و انتوم و کوچکش دستیِ  کیف داخلِ 

 آیین.  رفت بیرون اتاق از آرامی به ، کرد بازش باالخره و رفت در قفلِ  سمتِ 

 تن به سفید و طالیی رنگِ  به بلندی پیراهنِ  ، شد مات نگاهش پریا دیدنِ  با

 دنباله.  بود داده خسرو به را سفارشش کردنشان حرکت روزِ  همان.  بود کرده

 بلندِ  های آستین.  بود داده لباس به تری رسمی شکلِ  پیراهن بلندِ  چندان نه ی

 .  بود برازنده پریا تنِ  به کامال لباس ، داشت باز هفتِ  ی یقه و شمشیری

.  کرد قطع را آیین نگاهِ  و پوشید پیراهنش روی را اش بهاره و سبک مانتوی

 شده جمع موهای که انداخت سرش روی سفید رنگِ  به حریر جنِس  از شالی

 اصال ، برد یاد از را پریا های لجبازی کل به آیین.  پوشاند می را اش

 شد مجبور پریا و کرد ها پله به ای اشاره.  بود شده فراموش کل به عصبانیتش

 آیین و ها پله به حواسش پریا.  بگیرد باال را پیراهنش کمی برداشتن قدم برای

 روی زیبایی به که لباسی و بود پریا ی هکنند مسخ عطرِ  بوی به حواسش تمامِ 

 .  بود نشسته تنش

 حلقه خوبی به پریا نگاهِ .  میدرخشید انگشتهایشان در ازدواج طالییِ  های حلقه

 نبود مجبور اگر که میدانست خوب.  شد غمگین دل در  و بود دیده را آیین ی

 همین ، آورد لب روی پوزخندی!  نمیکرد تحمل را حلقه ای لحظه برای حتی

 بود ارزش بی برایش انقدر پریا حرفهای ، بودند زده حرف موردش در امروز

  ؟

 ، گرفت را پریا صورتِ  لبخند.  داشت نگه باز پریا برای را ماشین در شهاب

 : رسید گوشش به پریا صدای.  شد گره هم در ابروهایش آیین

  ممنون -

 : غرید!  بماند دور آیین نگاهِ  از که نبود چیزی شهاب ماتِ  نگاهِ 



 ! ؟ شی اخراج و وایسی جا همون میخوای یا میکنی باز برام درو -

 : داد شهاب به تکانی آیین تندِ  لحنِ 

 .  آقا ببخشید -

 : کرد زمزمه شهاب گوِش  کنارِ  بنشیند اینکه از قبل ، کرد باز آیین برای را در

 !  بیارم چشمات سرِ  بالیی نمیخواد دلم کن کنترل و نگاهت -

 از صورتِ  به نگاهی نیم.  نشست پریا کنارِ  و زد شهاب ی شانه به ای ضربه

 : انداخت پریا خبرِ  بی جا همه

 .  میخندی من ی راننده به باشه آخرت بارِ  -

 : دوخت آیین به متحیر را نگاهش پریا

 !  کردم تشکر ازش فقط من -

 !  دادم اخطار بهت -

 پریا اوقاتِ  که میکرد استفاده چکیکو چیزِ  هر از ، داشت جنگ سرِ  هم هنوز

 آیین و ناراحت پریا.  انداخت راه به را ماشین و شد سوار شهاب.  کند تلخ را

 !  کیست رییس که میداد نشان باید همیشه!  بود خوشحال

 : آمد حرف به دیگر بارِ  آیین که بودند نرفته مسیری هنوز

 اونقدری.  نمیکنه کار کسی هر برای.  پولداره و معروف طراحِ  یه قدیری -

 دلم ، داره دوست رو زنش حسابی.  نیست پول مهمه براش اخالقیات که

 .  کنی خرابکاری نمیخواد دلم ، باشه چی همه به حواست حسابی امشب میخواد

 : بود ناراحت هنوز پریا

 .   باشم مفید و بدم انجام کاری یه که ، اینجام من که همینه برای اصال!  چشم -

 : گرداند پریا سمتِ  به را سرش آیین

 ! نمیگذرم ازش ساده بار این.  میزنی حرف طعنه با باشه آخرت بارِ  -



 نمیفهمید.  میداد فشار را پریا گلوی حرص و بغض.  خودخواه و بود گستاخ

 می چشمش به آیین کارهای قبل از بیشتر بودند گذاشته ویال به پا وقتی از چرا

 و میبرد جنون مرزِ  تا را پریا.  نبود خوب هم زیاد بودنشان تنها این.  آمد

 بهبود را پریا حالِ  حرفهایش با و کند آرامش که نبود هم خانی جمشید دیگر

 زمزمه توانست تنها.   نداشت ای فایده کردن بحث اما بود طاقت بی!  ببخشد

 : کند

 !  میدم انجام بخواین شما کار هر -

 بود کرده خطاب تو را آیین که بود صبح نهمی.  بود شده رسمی لحنش دوباره

 از بود خوشحال خیالش در اما آیین!  است خانه آقای او که آورد یاد به باز اما

 .  است شده خوانده حرفش هم باز اینکه

 گذاشت پریا اختیارِ  در را بازویش آیین.  شدند پیاده دو هر و کرد توقف ماشین

 با پریا.  کرد احساس خود بازوی دورِ  را دستش گرمای مکث کمی از بعد. 

.  نکند فرار و ندود طاقت بی که ، نکشید را دستش تا میرفت کلنجار خودش

 سالنِ  و بلند سقفِ  به ، مقابلش مجللِ  ویالی به ، میدوخت اطراف به را نگاهش

 را شالش اما داد تحویل را مانتویش پریا ، برداشتند قدم هم با همراه.   بزرگش

 آیین.  رفتند همسرش و قدیری های نزدیکی تا هم کنار.  ردک حفظ سر روی

 : کرد زمزمه پریا گوِش  کنارِ 

 نمیخوام ، کن سکوت و بزن لبخند بدی نتونستی رو حرفی جوابِ  اگه -

 .  کنی خرابکاری

 نشانه پریا سوی به را اش کرده گره ابروهای آیین.  ایستاد حرکت از پریا

 : گرفت

 ؟ وایسادی چرا -

 آیین های احترامی بی!  کند تازه نفسی توانست و کشید را دستش باالخره پریا

 مراعات کمی اگر نبود بد داشت نیاز پریا به که حاال.  میخورد چرخ سرش در

 :  آمد حرف به شمرده شمرده!  میکرد

 !  باشه چی همه به حواسم که بخواین مودبانه و کنین خواهش ازم -



 جا از باشد شنیده نامربوط حرفی که انگار ، دش تر محکم آیین ابروهای گره

 : پرید

 ! ؟ کنم چیکار -

 را اش خواسته خونسردانه پریا.  میزد فریاد را عصبانیت و خشم صدایش

 احترام کمی خودش برای حداقل ، باشد قوی بود گرفته تصمیم.  کرد تکرار

 مثلِ  سیک هنوز که وقتی هم آن ؟ میداد توهینی هر به تن باید چرا ، بخرد

 : بود داده دوباره نفِس  به اعتماد او به خواستن این ، میخواست را او شروین

 .  بخواین ازم مودبانه حداقل.  کنین خواهش -

 : آمد حرف به حرص پُر آیین

 !  بکن رو گفتم بهت که کاری -

 . است نگرفته جدی را پریا که میداد نشان اش دستوری لحنِ 

 .  میکنم مکتونک کنین درخواست ازم اگه -

 !  کن تموم رو بازی مسخره این جا همین -

 ؟ بیاد پیش براتون مشکلی وقت یه که نمیخواد دلتون -

 : شد نزدیک پریا به کمی و کرد عصبی ای خنده آیین

  ؟ میکنی تهدید منو داری تو -

 !  احترام ، میخوام ازتون رو حقوقم و حق کمترین فقط من -

 .  دادم بهت که کارتی تو میاد ماه به ماه که همونه حقوقت و حق -

 !  زدم رو حرفم من -

 از را بزرگی فرصتِ  همچنین نمیخواست دلش مطمئنا.  بود مانده مردد آیین

 موهایش میانِ  را دستش ، میشد محسوب شانسش بزرگترین قدیری.  بدهد دست

 : گذاشت کنار را تردید و کرد قالب



 !  توییم و من فقط ویال تو و میریم شده بخرا این از که باشه یادت فقط -

 آیین.  میکرد بعدا را شب آخر فکرِ  ، ندهد راه دلش به ترس کرد سعی پریا

 دوباره را بازویش نمیکرد کردنش پنهان برای تالشی که پوزخندی با مودبانه

 : گرفت پریا مقابلِ 

 ؟ باشه چی همه به حواست امشب میشه -

 حرف مودبانه انقدر همیشه آیین اگر میشد چه . بود بهتر حالش و حس چقدر

 :  داد تکان سر مودبانه هم پریا ؟ میزد

 !  حتما -

 دلش کمی فقط ، نبود هم کردن لجبازی اهلِ  حتی ، نداشت بدی نیتِ  و قصد

 و قدیری کیارش سمتِ  به هم با.  آیین ی وقفه بی های توهین از بود گرفته

 سالم از بعد آیین ، کرد حفظ لب روی را شلبخند پریا.  رفتند آناهیتا همسرش

 : کرد معرفی

 !  پریا همسرم -

 زبانِ  از هم آن بود شده معرفی آیین همسرِ .  خورد تکان پریا قلبِ  در چیزی

 و آناهیتا لبخندِ  با زود خیلی اما نشست جانش به اضطراب دوباره.  خودش

 : برد یاد از را چیز همه بود شده دراز سمتش به که دستی

 !  زیبایین شما چقدر خوشبختم -

 به خیره آیین نگاهِ  که خصوص به ، کشید خجالت کمی آناهیتا تعریفِ  با پریا

 :  بود مانده صورتش

 .  مبارک ازدواجتون سالگرد ، لطفتون از ممنون -

 : داد جواب کیارش

 !  کرده ازدواج آیین نمیدونستم اصال من.  خانوم ممنون -

 : زد لبخند آیین



 .  شد ای دفعه یک یلیخ -

 ؟ نیاری خودت روی به که ای دفعه یک انقدر -

 : داد جواب پریا

 .  نگرفتیم هم عروسی حتی.  داشتم عجله حسابی من میگه راست -

 :خندید کیارش

 !  داره رو شوهرش هوای االن از چقدرم -

.  انداخت پایین را سرش دلخور و معذب پریا اما نشست لبش روی لبخند آیین

 حرف به آناهیتا.  نداشت خوبی احساِس  شود خوانده آیین همسرِ  مدام اینکه از

 : آمد

 .  خونتون کنین دعوتمون شب یه عروسی شام جای به مجبورین پس -

 آن به نسبت اختیاری که خودش ، دوخت آیین به را پرسشگرش نگاهِ  پریا

 :  داد بجوا آیین باالخره!  بود آیین برای بود چه هر.  نداشت عمارت

 .  میشیم خوشحال.  حتما -

 : کرد زمزمه آیین گوِش  کنار کیارش

 .  کرده تغییر کل به ات سلیقه که میبینم -

 : نشاند لب ی گوشه کج لبخندی و برد جیب داخلِ  را دستهایش آیین

  ؟ بده -

 .  دادی روش تغییر که خوشحالم.  میاد خوبی دختر نظر به!  عالیه -

 بود شده خواستنی امشب عجیب اش چهره.  کشاند پریا سمتِ  به را نگاهش آیین

 که آنقدری.  بود شده جذاب آیین برای حد از بیش ها تازگی ، نه امشب فقط. 

 را هوایش که ، باشد کنارش بیشتر لحظه هر که بود افتاده جانش به وسوسه

 را جذابش های خرمایی کندو حلقه مویش تارِ  دورِ  را انگشتش که ، بکشد نفس

 شده سنگین نفسش ای لحظه کرد احساس.  بخرد جان به را عطرش و بکشد بو



 اتفاقها این.   گرفت پریا از نگاه و کرد خالی را اش ریه درونِ  هوای.  است

 که بود خواسته او از و بود کرده تهدیدش پریا که کند فراموش نمیشد باعث

 : کرد پریا به ای هاشار ، خورد گره هم در دوباره ابروهایش!  کند خواهش

 .  بشینیم جا یه بریم بهتره -

 : گرفت دست در را پریا دستِ  آناهیتا

 .  شدم آشنا باهات که خوشحالم خیلی -

 .  همینطور منم -

 هم کنارِ  دو هر.  کرد هدایت سالن ی گوشه میزی سمتِ  به را پریا ، آیین

 : رسید گوشش به آیین صدای ، نشستند

 !  شدم قائل تخفیف مجازاتت تو شاید.  نبود بد کارت شروع برای -

 را اش دلخوری تنها آیین به کردن توجه.  نداشت آیین صحبتِ  به توجهی پریا

 اما بود ازدواج سالگردِ  اینکه با.  میکاوید را اطراف نگاهش!  میکرد بیشتر

 ویال تزئینات و شکوه با آنقدر چیز همه!  نداشت عروسی با تفاوتی چندان

 عروسی مراسمِ  میتوانست کاش ای که کرد آرزو دل در پریا که ، بود رویایی

 پُر را نفسش ، باشد مهمانی این به شبیه کمی که مراسمی حداقل ، باشد داشته

 :  شد باز هم از لبهایش اراده بی و فرستاد بیرون افسوس

 . . .  قشنگه چی همه چقدر -

 چیزی اما انداخت طرافا به نگاهی حرفش ماندنِ  جواب بی از متعجب آیین

 از را نگاهش پریا ؟ میزد حرف قشنگی چیزِ  چه از.  نکرد جلب را نظرش

 مقدمه بی و آمد حرف به حال همان در کرد بازی دستهایش با و گرفت اطراف

 :  داد را آیین قبلیِ  حرفِ  جوابِ 

 .  بشم مجازات بخوام که نکردم کاری من -

 نمیدانست که چیزی قشنگی از لحظه همان.  خورد جا پریا حالتِ  تغییر از آیین

 : انداخت دیگر پای روی را پایش آیین.  بود کرده صحبت چیست



 !  آوردی در زبون ، ساخته بهت شمال هوای و آب -

 آیین ی خانه در که مدتی این تمامِ  مثلِ .  بماند ساکت هم باز میکرد تالش پریا

 : میشد تر سخت و سخت برایش خودداری این لحظه هر اما.  بود مهمان

 میکنم رو خونه صاحب مراعاتِ  اینکه حسابِ  به بذارین شما نمیدم جوابی اگه -

 .  بشه احترامی بی نمیخواد دلم و

 : پرید باال ابرویش آیین

   ؟ نداره مشکلی کنی احترامی بی االن ؟ طرفه بی منطقه اینجا یعنی -

 ! کردم دفاع خودم از -

 ؟ کردم ات هشکنج! ؟ من برابرِ  در -

 نبود گر شکنجه.  بگوید چه نمیدانست.  افتاد گیر عسلی گوی دو در پریا نگاهِ 

 سکوت اما پریا.  بود کرده تحقیر ، بود داده دستور ، بود کرده ناراحتش اما

 با و چرخاند را نگاهش پریا.  بود نکرده باز لب ، بود کرده خانمی ، بود کرده

 : کرد زمزمه آرام صدای

 !  سرده یکم -

 دستهایش و داد صندلی به را اش تکیه آیین.  بود کرده عوض را بحث مسیرِ 

 .  انداخت پریا به دقیق نگاهی.  کرد قالب سینه روی را

 !؟ سرما و خرداد وسطِ  -

 : گرفت بغل دست دو هر با را بازوهایش پریا

 .  کردن خنک رو سالن زیادی کنم فکر -

 پریا.  شد بلند جا از و برداشت نوشیدنی اخدمته پیش از یکی سینی از آیین

 هایش شانه روی را چیزی سنگینیِ  که میکاوید را اطراف هنوز نگاهش

 : بود داده بدنش به گرما که کتی و افتاد آیین به نگاهش.  کرد احساس

 .  دارین الزمش خودتون.  نبود نیازی -



 : رفت باال را پیکش و نشست جایش سر آیین

 .  میشم گرم حسابی دیگه دقیقه چند ، ارمند بهش نیازی -

 بود قرار را شب.  شد خالی دلش و افتاد آیین ی شده خالی پیکِ  به پریا نگاهِ 

 !  نداشت خوشی ی خاطره آیین پیکهای شدنِ  خالی از!  کند سر آیین با تنها

 بدونِ  ، میکرد تعقیبش آیین نگاهِ .  شد بلند جا از و زد پس شانه روی از را کت

 :  داد جواب بپرسد سوالی آیین کهآن

 .  بخورم هوا یکم میرم -

 کاش.  برداشت بود شان قدمی چند که بزرگی تراِس  سمتِ  به را قدمهایش

 .  است متنفر اش روی زیاده این از چقدر که میگفت و داشت جرات

 دچار کیفش سرنوشتِ  به هم را پریا شالِ  آیین.  زده وحشت و بود مردد پریا

 خودداری اما بیاورد در جا از هم را مانتویش های دکمه آمد نمی شبد!  کرد

 ، شد حبس دخترک ی سینه در نفس.  کرد حلقه پریا کمرِ  دورِ  را دستش!  کرد

 به نافرمان و خشک بدنش.  بود بسته یخ آیین قویِ  دستِ  میانِ  انگشتهایش

 از یکی.  بردارد قدم از قدم نمیتوانست.  میکرد اعتنایی بی آیین مالیمِ  حرکاتِ 

 نیمه دستِ  حرکت یک با آیین.  بود افتاده بدنش کنارِ  تحرک بی و ُشل دستهایش

 : غرید عصبی و گذاشت خود ی شانه روی را پریا جانِ 

  ؟ نیستی بلد رقص -

.  بود احساساتش بیانِ  برای کمی ی کلمه وحشت ، بود مبهوت و مات پریا

 اما میزد را هایش پنجه کمی و بود ردهک خسته را پایش ُمچِ  بلندش پاشنه کفِش 

 کند زمزمه آرام توانست پریا.  شود جبران قدشان اختالفِ  کمی بود شده باعث

: 

 !  نه -

 کمی حداقل ، داشت ناراحتی و خشم انتظارِ  پریا.  میدرخشید آیین چشمهای

 . نداشت جایی ذهنش در کدام هیچ. . .  رفتار این ، نگاه این اما!  بحث و دعوا



.  آورد بند را دخترک نفِس  و کرد تر محکم پریا کمرِ  روی را انگشتهایش آیین

 : کرد زمزمه گوشش کنارِ  و برد پریا سرِ  نزدیکِ  کمی را سرش

 . رقصیدیم هم با قبال.  نمیکنم فکر اینطور من -

 نفسهایش گرمای ، نزدیک انقدر آیین صدای ، نشست اندامش به لرزه پریا

. . .  میداشت وا عطسه به را پریا که کذایی عطرِ  آن ، گردنش و گوش روی

 ؟ بیفتد اتفاقی نکند ، کند کاری نکند.  میترساندش و میداد آزارش همه و همه

 .  آزرد را اش شامه الکل تندِ  بوی

 ی یقه به نگاهش.  کشید ریه به را پریا تنِ  گلِ  بوی و کشید عمیق نفِس  اما آیین

 گرفت فاصله دیگر کمی.  بپوشاندش که نداشت وجود شالی دیگر که بود پریا

 : بپرسد سوال توانست و آمد خودش به مبهوت پریای و

  ؟ رقصیدیم ِکی -

 که میخواست خدا از فقط!  چرا نمیدانست پریا و بود ستاره پُر نگاهش آیین

 یخ دستهایش و بود ها پله به ملتمسانه نگاهش.  بگذرد خیر به چیز همه امشب

 : کرد باز لب آیین!  بسته

  ؟ نیست یادت -

 را چیزی تنها.  آورد فشار ذهنش به پریا ؟ بود گرفته اش بازی شب وقتِ  این

 کردنِ  زنده به ای عالقه چه!  بود کذایی شبِ  آن خاطراتِ  آورد نمی یاد به که

 و کرد مرور ذهن در را  تراسشان روی حرفهای.  داشت شب آن خاطراتِ 

 و آرام حرکتِ  با پاهایش.  کرد حفظ را اش فاصله!  خواست رفتن دلش بیشتر

 : آمد حرف به محتاطانه.  میخورد تکان کمی آیین ریتمیکِ 

 .  نمیرقصم ها غریبه با من -

 با رقصیدن.  رفت مهمانی شبِ  آن به ذهنش.  آورد لب ی گوشه نیشخندی آیین

 کرده لوص او به را خودش آیین بودنِ  غریبه از فارغ وار دیوانه که پریایی

 حرکاتِ  آن به شباهتی جان بی ی بسته یخ دستِ  این! ؟ میخورد حسرت.  بود



 می یاد به را اتفاقات خطِ  به خط که نبود عجیب.  نداشت شب آن شورِ  و شر پُر

  ؟ آورد

 . باشی خودت حالِ  تو که وقتیه مالِ  این -

 شلوارِ  ، میرسید نظر به جذاب نزدیک این از آیین.  میکرد نگاهش فقط پریا

 که آستینهایی و بود مانده باز باالیش ی دکمه سه که سفیدی پیراهنِ  و مشکی

 که ای پیچیده رگهای با اش گندمی و قوی ساعدِ  و بود رفته باال قاعده بی

 میشد مگر.  بود گذاشته نمایش به سخاوت با را میکرد خودنمایی رویش

 پریا!   عطر این از امان. ..   عطرش بوی اما ؟ کرد انکار و دید را جذابیتش

 تا پریا اما میداد فریب را همه ظاهر این ، گرفت آیین از سماجت با را نگاهش

 .  نداشت وجود خوردنش فریب برای چیزی انتها در ، بود رفته را قصه این تهِ 

 : شنید را آیین ی زمزمه صدای که بود ور غوطه افکارش در هنوز

 ؟ داری الزم الکل نکنه.  برقص نماال!  بودی بلد.  میرقصیدی قشنگ -

 هم پریا که میخورد تکان نرم آنقدر.  بود واداشته تحرک به را پریا دستهایش

 و دلهره که بماند ، بود اکراه با اینها ی همه که بماند.  بود شده سو هم او با

 خاطرِ  به و بکشد نفس نمیتوانست که بماند.  بود گرفته را قلبش اضطراب

 بود این از ترسش.  بود شده کالفه آیین عطرِ  بوی و اطرافشان مسمومِ  هوای

 !  نباید که کند کاری و شود عصبانی آیین و کند فرار که

 : پرید دهانش از که شد چه نفهمید.  کرد دور کمی را خودش پریا

 !  نیست یادم چیزی من -

 : نشد حرفش متوجه آیین

 ! ؟ چی -

 ؟ آورد نمی یاد به را شب آن اتفاقاتِ  هک ؟ میگفت چه ؟ بگوید که بود وقتش

 به بفرستدش ، کند اش مخفی میکرد سعی ذهنش از بخشی یا آورد نمی واقعا

 و متنفر شب آن از آنقدر!  کند دفنش جا همان و ذهنش قسمتِ  ترین تاریک



 پایین را سرش.  کند دوره خودش برای را چیز همه نخواهد که بود شرمنده

 : بکشد نفس آیین عطرِ  هوای در رکمت کرد سعی و انداخت

 ! هیچی -

 بگوید شب آن از راحت نمیتوانست ، نداشت اعتماد آیین به.  شد پشیمان هم باز

 زبانش روی تا حرف!  بود او گردنِ  به ها تقصیر تمامِ  هنوز که وقتی هم آن

 ی رحمانه بی های تهمت شنیدنِ  و حقیقت گفتنِ  بود سخت برایش ، بود آمده

 بهتر همان اصال.  دهد اهمیتی حرفهایش به که نیست کسی آیین یدانستم!  آیین

 فکری چه آیین که نبود مهم.  میشد دفن رازهایشان تمامِ  و شب آن اتفاقاتِ  که

 از بیش که ای مسخره رقِص  این و بردارد سرش از دست که همین ، میکند

 !  بود کافی کند تمام را بود شده طوالنی حد

.  ایستاد پریا ی سینه به سینه و برداشت قدم یک با را انشانمی ی فاصله آیین

 با را پریا گلسرِ  و آمد باال دستش آیین ذهنِ  ی گوشه جایی.  ماندند ثابت دو هر

 جایی.  گرفت قاب را ریزنقشش صورتِ  مواجش موهای.  کرد باز اشاره یک

 خرماییِ  امواجِ  میانِ  انگشتهایش و میخندید مهربان پریا ، آیین ذهنِ  ی گوشه در

 و بود گرفته آغوش در را دخترک افکارش ی گوشه جایی.  میچرخید پریا

!  بود نظر هم آیین با و بود کشیده سکوت این از دست هم پریا سرش در جایی

 ترسان نگاهی و شده جمع موهای با هنوز مقابلش پریای.  زد پس را افکارش

 و آرامش این میدانست خوب و بود مانده شده خشک.  برنمیداشت او از چشم

 را بدی اتفاقِ  نویدِ  بود کرده خوش جا آیین لبِ  ی گوشه که کجی نیشخندِ  این

 و میچرخید پریا گوِش  در صدایش و میشد پخش هم هنوز آهنگشان!  میدهد

 در یکی پریا قلبِ  و میتپید تر تند آیین قلبِ .  انداخت می شماره به را نفسهایش

 : رسید گوشش هب آیین ی زمزمه!   میان

  ؟ میترسی من از -

 چه ؟ بود فهمیده هم آیین که میزد فریاد را ترس نگاهش آنقدر.  خورد جا پریا

  ؟ قبول یا میکرد انکار ؟ میگفت

 . میاد خوابم من. . .  مَ  -



 قفل آیین های پنجه میانِ  دستش اما بگیرد فاصله خواست.  بود شده دستپاچه

 : آمد باال آیین چشمهای تا محتاطانه نگاهش.  بود شده

  ؟ بری میتونی گفتم -

 : آمد حرف به ببازد کامل را خودش آنکه از قبل.  میترسید همین از پریا

 .  نمیترسم من -

 نگاهش!  میگفت دروغ آیین چشمهای در خیره و میلرزید ترس از ؟ نبود پررو

 همین بود کرده عزم آیین.  بماند مخفی که نبود چیزی این و بود زده وحشت

 ، میبخشید را پریا های گستاخی تمامِ  اصال!  بریزد ترسش که کند کاری امشب

 .  بود زده سرش به پریا هوای عجیب امشب

 .  میگه دیگه چیز یه نگاهت -

 و انداخت ها پله به نگاهی ؟پریا بخواند را پریا نگاهِ  که بود گرفته یاد ِکی از

 : کرد زمزمه

 .  زنینمی حرف چی از نمیدونم -

 کند نوازش را پریا موهای که است درست نمیدانست ، رفت تر نزدیک قدمی

 ی وسوسه.  بود شده تر نزدیک کمی اما سرش.  بود مانده مردد دستش!  نه یا

 آنقدر.  کند بیرون سر از بتواند که نبود چیزی پریا سرخِ  و کوچک لبهای

 و اشتیاق این که خصوص به.  بگذرد خودش طبیعیِ  حقِ  از که نبود سخاوتمند

 .  شود گرمش معمول حدِ  از بیشتر کمی بود شده باعث کشش

 آیین صورتِ  دیگر کمی بود کافی.  میزد تخمین را شان فاصله نگاهش با پریا

 .  کند فرار پریا تا بیاید تر نزدیک

 !  خستم واقعا من -

.  بود مانده مردد آیین.  میکرد ادا را کلمات لرزان که بود پریا صدای

 بینِ  که آنقدری.  شد نزدیک دیگر کمی سرش ؟ کند رها را دخترک میتوانست

 که بود آیین عطرِ  بویِ  چیزی هر از قبل.  بود مانده کمی ی فاصله لبهایشان



 بینِ  از پریا دستِ  و شد زیاد بینشان فاصله.  بیفتد عطسه به پریا شد باعث

 ی عطسه سه.  گرفت قرار صورتش مقابلِ  و آمد بیرون آیین قوی انگشتهای

 چه پریا.  بود خورده گره ابروهایش آیین.  بود بریده را پریا امانِ  هم سر پشتِ 

 عقب آیین شد باعث بینشان فاصله دوباره ؟ میفهمید قیمتش گران عطرِ  از

 هر که نیست ساله 15 نوجوانِ  که کرد یادآوری خودش به باز.  کند نشینی

 در پریا اصال!  نبود او تیپِ  هم پریا.  دکن عوض را هوایش و حال دختری

 !  نبود کسی اش زندگی

 بیاورد زبان به تندی و تلخ حرفِ  آنکه از قبل.  فشرد هم روی را دندانهایش

 : کرد زمزمه پریا

 !  بخیر شب.  بخوابم میرم -

 را ها پله آیین به نگاهی نیم بدونِ .  برداشت را شالش و کیف و کرد گرد عقب

 راحتی نفِس  توانست خورد ُسر زمین روی اتاق درِ  پشتِ  که زمانی . رفت باال

 و انداخت مبل روی را خودش جا همان کلنجار و حرص از اما آیین.  بکشد

 و پریا به ای دقیقه.  نمیشد خاموش هم لحظه یک ذهنش.  بست را چشمهایش

 به را اعصابش کل به دیدنش که پرهام به بعد ای لحظه و میکرد فکر رفتارش

 .  بود ریخته هم

 هنوز آیین میدانست که وقتی هم آن ؟ کند خطاب برادر را او میتوانست چطور

 باید مادر ظاهر به این.  کشید موهایش میانِ  دستی.  ببخشد را مهین نتوانسته

 که شبهایی آورد یاد به و شد منقبض آیین فکِ .  میداد را غلطش انتخابِ  تاوانِ 

 را شب پدرش دشمنِ  آغوِش  در او داشت مادرش بانِ مهر و گرم آغوِش  به نیاز

 و جوانی اوجِ  در.  اش سالگی 18 یادِ  ، افتاد کابوسهایش یادِ .  میکرد صبح

 . کند آرام را او تا نبود کنارش مادری حتی.  بود خامی

 

 نبود مجبور اش زندگی های حفره کردنِ  پُر برای آیین ماند می مهین اگر شاید

!  دهد قرار دستش ی بازیچه را کسی شب هر و ببرد اهپن هایش مهمانی به

 .  نمیشد آشنا پریا با شاید و نمیگرفت را کذایی مهمانیِ  آن وقت هیچ شاید



 بود آمده کنار بودنش با.  نمیکرد ناراحتی احساِس  پریا با اش آشنایی از بار این

 میکرد تمام را ناتمامش کارِ  باید ، افتاد ها پله به نگاهش! ؟ بود بیشتر چیزی یا

 و شرعی ، بود همسرش پریا ، میزد زنگ گوشش در خان جمشید صدای. 

 .  قانونی

 مسموم افکارِ  این باید!  بود خواب وقتِ .  گذاشت هم روی دوباره را پلکهایش

 ! میکرد بیرون سرش از را

*** 

.  کرد باز هم از را دردناکش پلکهای بود پیچیده خانه در که صدایی و سر با

.  زد کنار را بود افتاده رویش که ای بهاره پتوی و کشید صورتش به تیدس

 تا افتاد سقف به ای لحظه نگاهش.  داشت تن به را مهمانی لباسهای هم هنوز

 چه این.  بود شده زده پس پریا سمتِ  از هم باز.  آورد یاد به را دیشب اتفاقاتِ 

 ! ؟ بود کرده پیدا دخترک که بود جراتی

 زیاده از حاصل سردرد.  داد ماساژ را اش شقیقه کمی و شد بلند مبل روی از

 افتاده درد به هم کمرش خوابیدن مبل روی خاطر به حاال بود کم دیشبش رویِ 

 بی بگردد صدا و سر منبعِ  دنبالِ  به آنکه از قبل ایستاد پاهایش روی!  بود

 تن از را شلباسهای.  رساند اتاق به را خودش و رفت باال را ها پله حوصله

 کمی آب های قطره.  سپرد سرد آب دوِش  دستِ  به را بدنش و کشید بیرون

 . بود کرده اش کالفه هم هنوز سردرد اما آورد جا را حالش

.  شد آشپزخانه واردِ  صدا بی.  رفت پایین آرام را ها پله و کرد تن به لباس

 غرقِ  آنقدر . میرفت سمتی به لحظه هر صبحانه کردنِ  حاضر تکاپوی در پریا

 سینه روی را دستها و داد کانتر به را اش تکیه.  نشود آیین متوجه که بود کار

 عجیب کوتاه قدِ  و ریز ی جثه آن با دخترک کردنِ  کار تصویرِ .  کرد قالب

 روی سفید رنگِ  به شالی و بود کرده تن به لیمویی شلوارِ  و بلوز.  بود دلچسب

 به لحظه یک پریا!  بود شهاب احتمالیِ  ضورِ ح خاطرِ  به که بود افتاده اش شانه

 : گذاشت قلبش روی را دستش زده وحشت آیین دیدنِ  با و چرخید عقب

 !  ترسیدم وای -



 : آمد حرف به پریا ترسیدنِ  به توجه بی آیین

 . میکنه درد سرم بده بهم قرص یه -

 .  شد نگران پریا نگاهِ 

 .  میگیرین درد معده.  بخورین صبحانه اول -

 : گذاشت شقیقه روی را دستش.  بود شده کالفه درد از آیین

 !   بیار برام و قرص تراس رو میرم ؟ بده نظر گفتم -

 چه او به خب بگیرد معده زخمِ  میخواست اگر.  شد دوخته هم به پریا لبهای

 آیین ماندنِ  گرسنه به راضی ولی!  بود مورد بی هایش دلسوزی ؟ داشت ربطی

 چید داشت قرار تراس در که میزی روی و برداشت را بحانهص وسایلِ !  نبود

 کنارِ  آیین.  داد شکل چیز همه به میخواست که آنطور و حوصله و صبر با. 

 فرصت از پریا.  بود زده زل رو روبه ی منظره به و بود ایستاده ها نرده

 لیوانِ  و قرص ی بسته آخر در.  چید برایش کاملی ی صبحانه و کرد استفاده

 .  گذاشت برایش هم بیآ

 گیرِ  نفس اتفاقاتِ  هم هنوز پریا.  نشست صندلی روی و چرخید عقب به آیین

.  کند حفظ آیین با را اش فاصله میکرد سعی.  آورد می یاد به را قبل شب

 : کرد متوقفش آیین صدای که برود آشپزخانه به تا کرد گرد عقب

 ؟ کجاست شهاب -

 .  میخورن صبحانه اتاقشون تو -

 با و بود کرده لجبازی هم باز.  داد پایین آب کمی با و برداشت را قرص آیین

 پاهایش به دوباره دید را آیین سکوتِ  که پریا.  بود خورده قرص خالی ی معده

 : شنید را آیین صدای که داد تکان

 !؟ کجا تو -

 : چرخاند را سرش



 .  بخورم صبحانه میرم -

 و بود دوخته استخر به را چشمهایش مدت مامت.  نمیکرد هم نگاهش حتی آیین

 .  بود داده صندلی به را اش تکیه

 .  بخور جا همین -

 نفعش به میشد آفتابی کمتر اطرافش و دور چه هر.  دستپاچه و بود معذب پریا

 به و چرخاند پریا سمتِ  به را سرش آیین که بود رفتن و ماندن بینِ  مردد.  بود

 : آمد حرف

 . دیگه بشین! ؟ ای نامه دعوت منتظرِ  -

 صندلیِ  ناچارا پریا!  ندهد دستور نمیتوانست اصال.  بود تحکم با کارهایش همه

 و بود کرده معذبش آیین سنگینِ  سکوتِ .  نشست و کشید بیرون را آیین مقابلِ 

 نگاهش جدیت با آیین.  بخورد نتوانست چایی زورِ  به هم آن لقمه دو از بیشتر

 نداشت پریا به چندانی توجه که جایی تا بود کرده قفل لشموبای ی صفحه به را

 در که حرفی گفتنِ  برای داشت تردید پریا و بود تر آرام کمی بینشان جو. 

 : زد دریا به دل نهایت در.  نه یا بگوید که بود مانده مردد.  میچرخید سرش

 ؟ کنم خواهشی یه میشه -

 هدف را پریا نگاهش با و بیاورد باال را سرش آیین شد باعث پریا صدای

 : بود تردید از پُر دخترک صورتِ .  بگیرد

 ؟ چی -

 به کردن نگاه از.  نشست صاف و کشید باال صندلی روی را خودش پریا

 : آمد حرف به وار زمزمه!  میکرد خودداری آیین چشمهای

 !  کار سرِ  برم میخوام من -

 میرسید نظر به خونسرد.  گذاشت میز روی را موبایلش و کرد مکث کمی آیین

 : انداخت پریا صورتِ  به دقیقی نگاهِ .  شد ریز کمی چشمهایش. 

  ؟ کاری جور چه -



 کرد تر زبان با را لبهایش! ؟ کند قبول بود ممکن.  کرد پیدا شجاعت کمی پریا

 : گرفت نفس و

.  بدم انجام مفید کارِ  یه دارم دوست.  هدفم بی میکنم احساس.  نمیدونم هنوز -

 .  کنه بهتر رو حسم که کاری هی

 : آمد حرف به محکم حال همان در و رفت موبایلش سمتِ  به آیین دستِ 

 !  نمیشه نه -

 ؟ کردن فکر بدونِ ! ؟ صریح انقدر. خورد جا پریا

 میتونم.  نمیگیرم پولی شما از دیگه.  بشم مستقل میتونم اونجوری ؟ چرا -

 !  وایسم خودم پای روی

.  است متنفر میگفت که استقاللی همین از چقدر که بگوید نمیتوانست آیین

  دزدید پریا از را نگاهش و گرفت دست به را موبایلش

 ! شدست تموم بحث نظرم به.  زدم رو حرفم بار یه -

 کرده انصافی بی حقش در بار اولین برای خان جمشید.  بود شده درمانده پریا

 را پریا هم بار یک این اگر ؟ ندمیک موافقت آیین که میکرد فکر چرا.  بود

  ؟ میشد چه میکرد حمایت

 . . .  اینجوری ، بده احساسم من آخه -

 : دوخت پریا به را نگاهش دوباره و پرید حرفش بینِ  آیین

 بی احساِس  چقدر یا میکنی فکر چی که نیست مهم برام جون دختر ببین -

 .  کردی انتخاب خودت که راهیه این.  میکنی انگیزگی

  ؟ بگیرد تصمیم نمیتوانست هم اش زندگی برای.  میخورد حرص پریا

 انتخاب خودم رو مسیرم نمیتونم چرا ، منه زندگیِ  این.  انصافیه بی این ولی -

  ؟ کنم

 : داد تحویلش پوزخندی آیین



 این خواستی خودت که جوری هر.  دادی تغییر منو زندگیِ  مسیرِ  چون -

  ؟ رفته یادت.  کردی دیکته بهم رو زندگی

 .  سایید هم روی دندان پریا

 !  کنم کار میخواد دلم من -

 : خندید آیین

 .  باشم مجرد االن میخواست دلم منم!  جالب چه -

 اندازه به که میگفت باید!  شود انگیز نفرت انقدر بتواند آیین نمیشد باورش پریا

 باز لبهایش اما ندکرد اشتباه دو هر که میگفت باید!  است مقصر هم او پریا ی

 : کرد تالش دیگر بارِ .  نشد

 .  برسم جایی یه به و بدم ادامه بذارین فقط.  میکنم بگین کاری هر -

 پیشنهادِ  چه نمیدانست حتی دخترک که داشت حتم.  پرید باال آیین ابروهای

 : گذاشت میز روی دیگر بارِ  را موبایلش!  است داده آیین به خطرناکی

 !؟ کاری هر -

 :  کرد نشینی عقب.  شد خودش حرفِ  و آیین نگاهِ  شیطنتِ  متوجه تازه ریاپ

 ! بخواین چی که داره بستگی -

 ؟ بخوام چی ازت میترسی -

 خودش دخترک شد باعث که موشکافانه و خیره آنقدر ، انداخت پریا به نگاهی

 اما فتدبی خنده به آیین بود مانده کم پریا ی دستپاچه حرکتِ  این از.  کند جمع را

 : گرفت را خودش جلوی

 !  بذارم شرط تکرارش برای بخوام که ندیدم خیری باهات رابطه از -

 که بود راحت برایش.  بود افتاده جنون به بوسیدنش ی وسوسه از قبل شب

 : کشید راحتی نفِس  پریا ؟ بگوید دروغ

  ؟ میخواین چی -



 به اراده بی.  شود الصخ پریا دستِ  از و کند استفاده فرصت این از میتوانست

 : آمد حرف

 داری دوست جایی هر آزادی اونوقت!  میخوای طالق که بگو خان جمشید به -

 . بکنی میخوای کار هر و بری

 راحت انقدر و داشت دخترک سمتِ  به کشش آنقدر.  افتاد آیین جانِ  به دلهره

 کاش.  انداخت زیر به سر ناراحت و مغموم پریا ؟ میداد طالق پیشنهادِ 

 اش خانواده سرِ  به بالیی چه اینکه از فارغ.  میزد چیز همه زیرِ  و میتوانست

 تر خمیده بود که اینی از هم پدرش.  میکرد سکته غصه از مادرش.  آمد می

 : آمد حرف به وار زمزمه!  بیاورد سرشان به را بال این نمیتوانست.  میشد

 .  بذارین دیگه شرطِ  یه -

 خالفِ  بر و رفت هم در ابروهایش.  فرستاد بیرون را شا شده حبس نفِس  آیین

 حرف به شمرده شمرده بار این شود عصبانی آیین میکرد فکر که پریا تصورِ 

 : آمد

 !  کن بیرون سرت از و کردن کار فکرِ  پس -

 بود مانده نخورده دست صبحانه میزِ .  شد بلند جا از و زد عقب را اش صندلی

 : افتاد راه دنبالش به پریا.  بود دهنز لب ای ذره حتی آیین و

  ؟ میکنه فرقی چه شما برای -

 !  میشه حالت به خوش زیادی -

 .  میکنم خواهش -

 نگاهش و بود آهسته قدمهایش.  شد باغ وارد و رفت پایین را ویال های پله آیین

 را اش خواسته و برمیداشت قدم او با همگام پریا.  میچرخید درختها روی

 : کردمی تکرار

 .   کنم کمک کارا تو نمیذارن خان جمشید حتی.  بیکارم همش خونه تو من -

  ؟ میری در کارم زیرِ  از نیستم وقتی پس روشن چشمم -



 : کرد ِمن ِمن پریا

 .  نخوام من که نه نمیذارن خان جمشید -

 .  بود کرده جلب را اش توجه حسابی زده وحشت و دستپاچه پریای این

 به چیزا این هوِس  دیگه که بریزه سرت کار انقدر بسپرم حمیده هب باشه یادم -

 .  نیفته سرت

 !  میکنم خواهش -

 : نمیکرد هم نگاهش اما آیین.  بود نالیده ناامیدانه

 !  زدم بار یه و حرفم.  میکنی خورد و اعصابم داری -

 ؟ بیارین دلیل یه میشه.  نیستین منطقی اصال شما ولی -

 نگاهش و چرخید پریا سمتِ  به آیین ، بودند کشیده قد آسمان تا میوه درختهای

 : دوخت او به را

 !  چیه برای حرافی همه این نمیفهمم.  دادم بار یه رو جوابت -

 قصد و داد تکان سر میزد فریاد را غم که نگاهی و افتاده هایی شانه با پریا

 آیین نگاهِ  عسلیِ  به مات.  شد کشیده عقب به دستش که بگذرد آیین کنارِ  از کرد

 : ماند خیره

 ؟ گرفتی خودت به ایه قیافه چه این -

 اما کند رها آیین چنگِ  از را دستش بتواند شاید تا کشید عقب به را بازویش

 آیین اطرافِ  کمتر که بود کرده عهد خودش با.  داشت نگهش تر محکم آیین

 و شد قفل هم به هایشلب!  میداشت بر قدم کنارش باز که بود احمق چقدر ، بیاید

 .  ماند خیره آیین به مات

  ؟ یهو شد چی میکردی زبونی بلبل االن همین تا -

 !  نمیرم کار سرِ  اصال.  بخواین شما طور هر -



 بود دروغ!  کرد عوض را حرفش کل به دخترک ؟ بود وحشتناک آیین انقدر

 : کرد رها را بازویش و داد تکان سر.  نسوخت دلش بگوید اگر

 !   میگیری قیافه من برای باشه اخرت بارِ .  خوبه -

 داد تکان سر اما!  دلخور و بود ناراحت کمی فقط.  بود نگرفته قیافه هم اول از

. 

  بیار آبمیوه برام برو -

 .  چشم -

 به آیین میلِ  میشد تر ساکت پریا چه هر.  کرد تازه نفسی آیین و رفت پریا

 آیین با اما میخواند پریا نگاهِ  از را خشم.  میشد بیشتر سکوت  این شکستنِ 

 انفجار دلش.  میخواست او که نبود چیزی این.  میکرد صحبت خونسرد

 !  بود کرده خانه دلش در ابتدا از که هایی عقده تمامِ  کردنِ  خالی و میخواست

****** 

  ؟ خوشگله ویالش -

 : زد لبخند پریا

 !  تر کوچیک یکم خونشونه مثلِ .  آره -

 .  خوشبختن زیادی.  میکنم حسودی هشونب -

 : داد چپ دستِ  به را موبایل پریا

  ؟ میدونی کجا از تو -

 : گفت جانب به حق شیدا

 میخرن بخوان چی هر و میرن کنن اراده که جا هر ، دارن که پول.  معلومه -

 ؟ نیست خوشبختی اینا. 

 .  میشی پولدار حسابی کنی تالش توام.  شاید.  نمیدونم -



 : افتاد خنده به شیدا

 باز بشینم دفتر تو شبم تا صبح از!  موکلی نه و دارم رسمی و اسم نه که فعال -

 .  نمیشه خبری

 .  نباش بدبین انقدر -

 یه تو کرده باز چشم ؟ داراییش برای کرده تالش آیین مگه!  بدبین من اصال -

 .  بوده پولدار خانواده

 !  زدن غر دورِ  رو افتادی که روزاست اون از امروز شیدا وای -

 : آمد حرف به شیدا و شد برقرار بینشان سکوت کمی

 .  رو حرفا این کن ولش آورده فشار مغزم به بیکاری -

  ؟ نیست خبری تهران ؟ خبر چه دیگه -

 کنن جمع هفته آخر گفته مامانت به زده زنگ خان جمشید.  گفتی شد خوب -

 .  شمال بیان

 : پرید جا از پریا

 ! ؟ واقعا -

 رو اینا مامانت هم خان جمشید.  بیاد گفته خان جمشید به آیین انگار.  آره -

 .  کرده دعوت

 .  نمیکنه قبول مامان -

 .  بسته چمدونشم پریسا!  خانوم کاری کجای -

 :  زد کنارشان صورت روی از و کشید رهایش موهای به دستی پریا

 .  میره لو چی همه که اینجا یانب.  کن منصرفشون برو خدا تورو شیدا -

  ؟ نیومده تو به فضولیش نمیگن.  زشته ؟ بگم چی برم -

 !  بود نیامده او به آرامش لحظه یک.  فرستاد بیرون کالفه را نفسش



 .  خان جمشید این از امان -

 .  نشی سورپرایز دیدیشون یهو بدم بهت رو آمادگیش من گفتم -

 !  بریزم سرم تو باید خاکی چه ببینم کن قطع -

 تازه دخترِ  چرا نمیگفت مادرش.  زد قدم را اتاقش کالفه و کرد قطع را تماس

 اقامتشان از روز چند اگر مطمئنا ؟ میخوابد جدا اتاقِ  در اش کرده ازدواج

 که بود بالیی چه این.  میشدند آیین رفتارِ  سردیِ  متوجه خوبی به میگذشت

 ! ؟ بود آورده سرشان به خان جمشید

 ، بود رفته شهاب با همراه ظهر از.  نبود آیین از خبری رفت بیرون اتاق از

 هنوز اما میداد نشان را 10 عدد ساعت.  بود خورده تنها پریا هم را ناهار حتی

 اش حوصله ، زد قدم کمی و رفت ویال درِ  سمتِ  به.  نبود آیین از خبری

 کرد زمزمه خودش با.  پراندش جا از در زنگ صدای!  بود رفته سر حسابی

: 

 !  آوردن تشریف آقا باالخره -

 به قدمی و خورد جا.  دید مقابلش را پرهام ، آیین جای به اما کرد باز را در

 : برداشت عقب

 ؟ شدم مزاحم.  سالم -

 شوکه دیدنش از اینکه با بزند لبخند هم پریا شد باعث که بود لبش روی لبخندی

 :  میرسید نظر به دوستانه لبخند این اما بود شده

 .  ببینم رو شما نداشتم انتظار.  سالم -

 ؟ تو بیام میشه -

 بگوید نه نتوانست اما ندارد پرهام از خوشی دلِ  آیین که میدانست خوب پریا

 : بود سخت گفتن نه برایش همیشه

 .  بفرمایید -



 : زدند قدم ورودی درِ  کنارِ  تا هم با شد وارد لب به لبخند پرهام

 ؟ نیست آیین -

 : کشید جلو بیشتر کمی را شالش دستپاچه پریا

 .  بیرونه -

 ! ؟ گرفتم رو عرفانی ملکِ  به ورود مجوز من که همینه خاطرِ  به پس -

 کنده را خود گورِ  پرهام دادنِ  راه با میدانست هم خودش.  زد لبخند مردد پریا

 !  است

  ؟ دارین کار آیین با -

 را او نداشت قصد و بود دودل پریا.  بودند یدهرس استخر کنارِ  های صندلی به

 داخلِ  را دستهایش ، خواند دخترک نگاهِ  از را تردید پرهام کند دعوت داخل به

 : داد جواب بود لبش روی که لبخندی با و برد جیب

 دشمنیا.  میاد خوشم ازش من اما شقه کله یکم پسر این.  بزنم سر بهش اومدم -

  . گذاشتم کنار باهاش رو

 که نمیدانست حالشان و گذشته از چیزی.  بدهد پرهام به که نداشت جوابی پریا

 : داد ادامه پرهام.  بدهد نظری

 .  گفته بهت دشمنیامون از حتما -

 که ؟ میگفت چه.  بود کرده معذبش کمی سوال این.  کشید شالش به دستی پریا

 حرف یشانها خصوصی از هم با که نیست صمیمی آنقدر آیین با روابطش

  ؟ بزنند

 .  نمیکنم دخالت آیین شخصی زندگی تو زیاد من -

 کنکاش شوهرشون زندگیِ  تو که دارن عجیبی ی عالقه معموال زنا.  عجیبه -

 .  کنن

 .  متفاوتن آدما -



 : شد عمیق لبخندش پرهام

 .  قشنگه هم خیلی نظرم به تفاوت این -

 : داد ادامه مپرها.  انداخت پایین را سرش زده خجالت پریا

 تا زمین داشتم انتظار آیین از که چیزی با واقعا.  کردم تعجب دیدمت وقتی -

 .  انداخت گیر و آیین که بود تفاوتا همین کنم فکر.  داشتی فرق آسمون

 آیین نه.  نداشت هم واقعیت که خصوص به.  میکرد معذبش کمی حرفها این

 ! بود یرچشمگ و متفاوت آنقدر او نه و بود شده جذبش

  ؟ میخورین چای -

 : فهمید خوبی به پرهام.  کرد عوض را بحث مسیرِ 

 .  خوبه خیلی هوا.  بشینم تراس روی جا همین چطوره.  نمیاد بدم -

 سر بود نکرده اصراری خانه به ورود برای پرهام اینکه از خوشحال پریا

 : داد تکان

 .  میارم چای االن -

 هم روی را اش کشیده پاهای پرهام.  برگشت چای با که بود نگذشته دقیقه چند

 نشست و کرد انتخاب را مقابلش صندلیِ  پریا.  میکرد نگاه باغ به و بود انداخته

: 

  ؟ شدی آشنا آیین با چجوری -

 : دهد ادامه پرهام شد باعث سکوتش.  نداشت را سوال این انتظارِ  پریا

.  شد خبر بدونِ  و یهویی یخیل شماها ازدواج ولی نیست فضولی قصدم البته -

 : بگوید توانست تنها.  دوخت پریا به را منتظرش نگاهِ 

 . . .  داشتیم عجله یکم -

 : زد دوستانه لبخندی پرهام



 دست از رو دختری همچین میخواد دلش کی.  کنه عجله که داشته حق آیین -

 . بده

 و آیین!  شمینداخت خنده به حرفها این.  شد جا جابه صندلی روی کمی پریا

 !  اصال ازدواج برای اما داشت عجله فرار برای شاید ؟ عجله

 . . .  داشتم عجله منم -

 زن آیین فهمیده وقتی از.  بشناستت بیشتر داره دوست خیلی جون مهین -

 .  بیشتره هاش ناراحتی خب اما.  خوشحاله حسابی گرفته

 این با.  بود نگرفته قرار پسر و مادر بینِ  اتفاقاتِ  جریان در کامال هنوز پریا

 منطقی بی او به نسبت که همانطور آیین شاید.  میدید خوبی زنِ  را مهین وجود

 !  داشت را رفتار همین هم مادرش با بود کرده

 .  ببینمشون دارم دوست منم -

  ؟ نه نمیذاره آیین ولی -

 بود جنگ میدانِ  شان زندگی آنقدر.  بود نشده حرفش اصال.  کرد سکوت پریا

 را بحث و کشید عمیقی نفِس  پرهام!  بود نرفته مهین سمتِ  به کدام هیچ فکرِ  که

 : کرد عوض

  ؟ شدین آشنا چجوری نگفتی -

 : رسید گوششان به سر پشتِ  از صدایی

 ! ؟ محل فضولِ  یا مفتشی -

 پرهام اما شد بلند جا از سریع پریا.  بود سرشان پشتِ  برزخی ای قیافه با آیین

 : زد لبخند هخونسردان

 در تجرد از شاید.  برم رو راه همون منم بدونم رو موفقیتت رازِ  میخوام -

 .  اومدم

 : زد پوزخند آیین.  میچرخید مرد دو بینِ  سرگردانش نگاهِ  پریا



 زن برات مهینت مامان کن تر لب ؟ میندازی زحمت به رو خودت چرا -

 .  میگیره

 :شد بلند جا از پرهام

 !  خواستگاری میرفت توام برای میخواستی اگه -

 : آمد حرف به حال همان در.  انداخت چای استکانهای و میز به نگاهی آیین

 بیاد دیگه یکی شد ازدواجش وقتِ  که حاال کرده بزرگ دیگه یکی رو بچه -

  ؟ بکشه یدک رو مادر اسمِ 

 ستنی مهین که کرد شکر را خدا و آمد بند نفسش پریا.  بود رحمانه بی سوالش

 : آمد حرف به بار این پرهام!  بود مادر باشد چه هر.  بشنود را اینها تا

 .  ببینه رو عروسیت میخواست دلش-

 .  بدم نشونت رو خروجی در نیست کاری اگه بگو داری کار -

 بود مشخص ظاهرش از مدت تمام که خونسردی با و کرد تازه نفسی پرهام

 :  داد جواب

 .  بذاریم رکنا رو ها دشمنی اومدم -

 .  شدی آقا چقدر آفرین -

 . کنم ادبی بی اگه زشته محترم خانومِ  یه جلوی -

 اگر حتی ، میکرد اش عصبانی پسر این اصال.  میخورد را خونش خون آیین

 خودش پریا!  میکرد دراز سمتش به دوستی دستِ  اگر حتی ، نمیزد بدی حرفِ 

.  داشت لب به لبخند پرهام.  دنگیر قرار بینشان کرد سعی و کشید ای گوشه را

 : بود شده پررنگ اخمش خطِ  اما آیین

 !  بری که بهتره کنم فکر -

 .  بشه درست چی همه نمیخوای تو -

 !  اومدی خوش!  راضیم همینجوری -



 : کرد اصرار دیگر کمی پرهام

 .  برادریم ناسالمتی -

 !  کنی گم رو گورت اینجا از که گفتم واضح کنم فکر -

 این با که نبود بیدی پرهام اما انداخت می کسی هر تنِ  به لرزه آیین جدیِ  نگاهِ 

 : رفت نشانه پریا سمتِ  به و چرخاند را نگاهش!  بلرزد بارها

 .  خداحافظ.  ببینمت بازم میشم خوشحال.  پریا پذیراییت از ممنون -

 نبود بجوا منتظرِ  هم پرهام.  نداشت دادن جواب و شدن باز جراتِ  پریا لبهای

 سرکی.  بودند کرده یخ که هایی چای و ماند پریا.  رفت داخل آیین رفتنش با. 

 برای.  بود ندیده هم را شهاب حتی.  نبود آیین ماشینِ  از خبری ، کشید باغ در

 ؟ بود نشده آمدنش متوجه همین

 بود ایستاده سالن وسطِ  بالتکلیف آیین.  رفت داخل و برداشت را چای فنجانهای

 : گفت اراده بی اش نگرانی کنترلِ  برای یاپر. 

 .  نشدم متوجه اصال من اومدین صدا بی چه -

 رها دستش از چای سینیِ  که آمد خودش به زمانی فقط ، شد چه نفهمید پریا

 !  گرفتار آیین چنگِ  در بازوهایش و بود شده

  ؟ میخواست چی من ویالی تو مرتیکه این -

 میترساندش آیین گردنِ  متورمِ  رگِ  و عصبانی صورتِ .  بود کرده وحشت پریا

: 

 . . . داشت کار شما با -

 بدی راهش باید داره کار من با بگه و بزنه رو شده خراب این زنگِ  کی هر -

  ؟ تو

 بود داده تکانش محکم آنقدر.  بود آمده درد به آیین دستِ  فشارِ  زیرِ  بازوهایش

 زیرِ  شکسته فنجانهای.  بود نشسته گردنش دورِ  و افتاده سرش از پریا شالِ  که



 تکانی بازوهایش ، بود برده ماتش پریا.  میکردند صدا آیین  های روفرشی

 : خورد شدید

 من یعنی. . .  ایشونه دیدم کردم باز که و در. . .  شمایین کردم فکر من -

 . . .  که نمیخواستم

 آیفون شده رابخ این مگه اصال ؟ بزنم در باید چرا ؟ ندارم کلید من مگه -

  ؟ دره پشتِ  کی ببینی و کنی باز رو چشمت تو که نداره تصویری

 آیفون.  کردم بازش شنیدم در صدای.  میزدم قدم باغ تو.  نبودم خونه تو من -

 .  ندیدم و

  ؟ تو دادی راهش چرا اونه دیدی -

 .  نشد روم.  تو نیاد بگم نتونستم -

 چایی و جلوش بشینی بندازی پا وپار که داد هم دستِ  به دست چی همه -

  ؟ ها ؟ کردی فرض چی منو ؟ خرم من ؟ آره بخوری

 .  میگم بهتون رو راستش دارم کنین باور -

 خان جمشید به که من به نه.  گفتی دروغ هم پشتِ  شد پیدات که اولی روزِ  از -

 بود اتفاقی چی همه میگی و اینجا دادی راه منو دشمنِ  هم حاال.  گفتی دروغ هم

 خوابِ  رختِ  تو ات کله و سر که روزی همون از ؟ بره کنی ردش نتونستی و

 . . .  طرفم کی با میفهمیدم باید شد پیدا من

 را حرفها این میتوانست چطور ، کشید سوت سرش.  نرسید پریا مغزِ  به خون

.  میشد نباید که آنچه شد!  کند هضم نمیتوانست را اعتمادی بی همه این ؟ بزند

 : شد آوار آیین سرِ  بر صدایش و زد کنار را شبغض

 بزنی حرف من با اینجوری میدی اجازه خودت به که هستی کی کردی فکر -

 مرد حرفا و کارا این جای به!  باش که پولداری!  باش که هستی عرفانی ؟

 ننداز رو چی همه انقدر  بگیرو گردن ، کردم بگو کردی رو کاری.  باش

 به و شنیدم و حرفات که ماهه 5.  کردم سکوت ماهه 5.  اون و این گردنِ 

 منم ؟ نمیخوای که دچاری زندگی به ؟ ای خورده فریب.  نیاوردم خودم روی



 اومدم بابام ی خونه کردن خانومی از.  ندارم بهتری حالِ  منم.  همینه وضعم

 هیچ ی اجازه!  میذاره خودش روی و شوهر اسمِ  که مردی ی خونه نوکرِ  شدم

 صادر اجازه لطف سرِ  از و باشن داشته میل آقا حضرت اینکه مگه ندارم کار

 به زندگیتم و جاست به گذرونیت خوش ؟ شده عوض تو زندگیِ  تو چی.  کنن

 قبول خواسته خدا از منم که ببینیم نمیخواستی حتی پیش وقت چند همین تا.  جا

 هر با ، بردی نیتانسا از بویی نه و میدونی تعهد از چیزی نه تو.  بودم کرده

.  بدی راه تردید خودت به ای لحظه اینکه بدونِ  میشی بستر هم بخوای کسی

 و دست که نیست مهم هم اونقدرا که بس و شناسنامته تو سیاهیِ  تو مانع تنها

 و کابوس شده شبم و روز هر من.  شده عوض زندگیم من!  ببنده رو پات

 عمارت یه توی که همین یکنیم فکر.  بیاد سرم بالیی چه قراره که سوال

 یعنی میکشم یدک شوهر عنوانِ  به رو تو اسمِ  و میکنم زندگی اشرافی

  ؟ آره ؟ محض خوشبختیِ 

 به را خودش خشمِ .  بود خورده جا عصبانیت و احساسات فورانِ  این از آیین

 چه بعدش.  میلرزید خشم از و بود افتاده نفس نفس به پریا.  بود برده یاد از کل

 طاقت بی!  جهنم به ؟ میکشتش جا به جا و میکرد حمله سمتش به آیین ؟ دمیش

 سکوت نمیتوانست ، بدهد قورت را حرفهایش دیگر نمیتوانست اصال.  بود شده

 . شود رد هایش طعنه کنارِ  از اعتنا بی و کند

 کدام هر انگار.  نمیشد گرفته هم از نگاهشان.  بود برقرار بینشان بدی سکوتِ 

 و بود شده سست پاهایش پریا.  کنند شکار را دیگری تا بودند حرکتی منتظرِ 

 به دیر آیین ی گونه هشدار صدای و برداشت عقب به قدمی اراده بی ، حال بی

 : رسید گوشش

 . . .  شیشه -

 آیین.  شد بلند هوا به دردآلودش فریادِ  و نشست شیشه روی اش برهنه پای

 به سریع شود زمین پخِش  آنکه از قبل.  درسان پریا به را خودش چطور نفهمید

 : کرد تقال پریا.  کرد بلندش دست روی و دوید سمتش

 !  کن ولم -



 باید او ؟ بود کردن بحث وقتِ  االن!  جا بی زدنِ  پس این از خورد حرص آیین

.  انداخت می زمین روی را معلق پریای لحظه همین باید او ، میبود ناراحت

!  دهد نشان العملی عکس چه باید نمیدانست که بود شوکه پریا حرفهای از آنقدر

 عصبی!  است آورده پایش سرِ  بالیی چه سرتق دخترکِ  که میدید باید فعال

 :  غرید

  ؟ عقب میری باز ، شیشه میگم بهت -

 .  بشه زخمی میخواد دلم خودمه پای -

 !  منه واسه دردسرش ولی توئه پای -

 !  نیا مسمت تو مردمم اینجا اگه من -

 . میشه کشیده گند به من ویالی -

 هنوز.  سایید دندان و خورد حرص پریا ، بود گزنده و تلخ حرفهایش هم هنوز

 !  میکرد نطق و بود کرده خوش جا آیین آغوِش  میانِ  هم

 !  جهنم به -

 حق آیین.  آورد می زبان به را اش ذهنی حرفهای که بود بار اولین برای

 اصال!  خنده کمی و بگیرد حرصش کمی داشت حق ، بخورد جا که داشت

 مبل روی و شد خم کمی.  آمد نمی مظلوم پریای به ها زدن حرف اینجور

 ترمز انگار ، بیاید دخترک سرِ  به عقل کمی شاید ، انداختش تقریبا راحتی

 : بود بریده

  ؟ دادم رو بهت باز! ؟ جهنم به -

 : بود گرفته باال را دردناکش پای پریا

  ؟ دادی نشون خوش روی ِکی اصال ؟ دادی رو بهم ِکی -

 : آمد حرف به رفته هم در ابروهای با آیین ؟ نمیرفت تند زیادی

 .  ببندیم و پات بیارم چیزی یه برم بشین -



 .  خوبم.  نمیخوام -

.  نمیداد آزارش پا دردِ  ، میکرد ناراحتی احساِس  قلبا و بود عصبانی که آنقدری

 : بنشیند راحت که داد ُهل عقب به را ریاپ ی شانه آیین

 !  بشین میگم بهت -

 بفهمد تا میکرد تهران راهیِ  را دخترک شبانه باید! ؟ بود کردن کمک وقتِ 

 به عوض در اما میداد نشان را خودش دوباره باید.  کیست عرفانی آیینِ 

 خود هب تازه پریا.   بیاورد را نیازش مورد وسایلِ  تا شد دور پریا از سرعت

 بلند جا از داشت قصد.  میسوخت بدنش روی آیین دستهای جای و بود آمده

 پایش پایینِ  و آمد سمتش به دوباره آیین.  بود جان بی و سست پاهایش اما شود

 که بود پریا بار این! ؟ ها محبت این به چه را آیین.  بود معذب پریا.  نشست

 : میزد طعنه

 .  کنی کمکم نیست نیازی.  میکنم تمیزش بعدا خودم ویالتی نگرانِ  اگه -

 بگوید اگر نبود دروغ.  کرد نگاه پریا به خشمگین و آورد باال را نگاهش آیین

 نگاه را زخمش آیین.  رفت عقب کمی.  میکرد اش زده وحشت آیین چشمهای

 پانسمانش فعال.  بود نرفته فرو پایش در کامل شیشه حتی.  نبود جدی زیاد کرد

 او با ندارد حق که میکرد یادآوری دوباره.  میگرفت را پریا حالِ  دبع و میکرد

  ؟ بود دویده سمتش به و شده نگران دفعه یک چرا اصال.  بزند حرف اینطور

  ؟ بریده عمیق -

 بود رفتن کلنجار مشغولِ  خودش با هنوز.   رسید گوشش به پریا نگرانِ  صدای

 پریده رنگ صورتِ  به نگاهی!  نه یا کند کمک او به باید که بود مانده دل دو ،

 : گفت بدحنسی با بود که چیزی برخالفِ  و انداخت اش

 !  تو رفته کامل شیشه -

 چه هر پیش ای دقیقه که انگار نه انگار.  بیاید در پریا اشکِ  بود مانده کم

 !  بود گفته آیین به بود خواسته

 .  پاتو نده تکون -



 رویش کوچکی باندِ .  کرد اش عفونی ضد ینآی و داشت نگه ثابت را پایش پریا

 را بینشان سکوتِ  شد تمام که کارش.  بیاورد بند را اش جزئی خونِ  تا بست

 :  شکست

 .  شد تموم -

 نمی در داشت که حالی از سر هم خودش!  نبود هم و بود عصبانی هم آیین

 .  آورد

 . ممنون -

.  نبیند را آیین ساعت چند برای میخواست دلش.  بود کرده تشکر اکراه با پریا

 :  آمد حرف به پریا صدای شنیدنِ  با آیین!  نیاید هم اطرافش اصال

  ؟ کنی تشکر بلدی -

 آیین میزد حرف کمتر چه هر ؟ میکرد سکوت ِکی تا.  نیامد کوتاه بار این پریا

 : کرد اخم!  میشد خودخواه بیشتر

 ؟ نزنی طعنه بلدی -

 این وسطِ  نمیفهمید.  انداخت می خنده به را یینآ ، پریا ی کرده گره ابروهای

!  خواهد می جانش از چه سمج ی خنده این بود کرده او به پریا که توهینی همه

 روی را اخمش.  کرد قالب سینه روی را دستهایش و کرد کنترل را خودش

 : داشت نگه پیشانی

 !  باشم داده هاجاز بهت نمیاد یادم.  سریع شدی خودمونی!  نزنید طعنه بلدید -

 : کرد تر محکم را اخمش پریا.  قدیم آیینِ  همان میشد داشت کم کم

 اشتباه اما میشه عوض رفتارت میکردم فکر.  میزنم حرف بخوام طور هر -

 .  میکردم

 :  رفت باال ابروهایش.  بود ناشناخته آیین برای جدید پریای این



 با و خونه بیام شب سرِ  ؟ آل ایده همسرِ  یه ؟ باشم چجوری داری انتظار -

 رو دورمون هامون توله هم دیگه سال چند البد!  دور دو دَدَر برم خانومم

 ! زمین روی ی خانواده ترین خوشبخت بشیم و بگیرن

 تصور پدر نقِش  در را آیین نمیتوانست اصال!  نبود قوی پریا تخیلِ  هم آنقدرها

 .  کند

 کار یه!  باشی همسر که نیست نیازی اصال.  باشی آل ایده همسرِ  نبود الزم -

 . همه به میذاره احترام که آدمی یه.  باش درست فرمای

 .  میکنم برخورد احترام با باید که کسی با من -

 .  نمیزنی حرف درست بزرگتره ازت که همایون با حتی تو -

  ؟ همایون وصی وکیل شدی -

 .  زشتت رفتارِ  به برسم که میگم اینارو -

 که.  میاری در رو ها خورده فریب ادای و گوشه یه نشستی ؟ خوبه تو رفتارِ  -

  ؟ نمیگیره ات خنده خودت ؟ بشه چی

 بی!  میماند سنگ به میخ کوبیدنِ  مثلِ  آیین با زدن حرف.  شد ُمشت انگشتهایش

 : کرد باز لب از لب باالخره.  بود کرده خوش جا مبل روی هم هنوز.  نتیجه

 همه.  خودت جز به مقصرن همه زندگیت تو که میگیره ام خنده تو رفتارِ  از -

 اشتباهی هیچ قدرتت ی واسطه به تو اما هستن بدی آدمای همه ، کردن اشتباه

 و بال بهت و کنن شیرت که هستن ورت و دور لشگر سیاهی هم انقدر.  نداری

 .  بدن پر

 دیگه کردی معاقبتش و آخر فکرِ  میزنی االن حرفارو این ؟ شد تموم توهینات -

  ؟

 حرفات با مدت این تمامِ  که وقتی اونم ؟ بگی توهین از میتونی چجوری -

 ! کردی تحقیرم

 !؟ داشته حقیقت حرفات کردی باور نکنه -



 :  داد جواب سریع پریا

  ؟ بود دروغ کدومش.  گفتم رو حقیقت که معلومه -

 کمی بود شنیده پریا از که چیزهایی و کارها بابتِ  ، بدهد که نداشت جوابی آیین

 از هم او ، بود عصبانی هم او ، نبود پشیمان هم هنوز اما داشت وجدان عذاب

 وسطِ  را خودش پریا!  میکرد تندی اگر داشت حق!  بود ناراضی وضعیت این

 پریا اصال.  بود کرده خراب را چیز همه که بود او ، بود انداخته آیین زندگی

 که بود نبسته نقش ذهنش در کامل هنوز فکر ینا. . .  که بود خوبی دخترِ  اگر

 : کرد عوض کل به را بحث و آمد حرف به

 !  نذاری دمم رو پا بهتره پس عصبانیم پرهام خاطرِ  به هنوزم من -

 !  بود نزده سر او از خطایی کارِ .  نکرد نشینی عقب پریا

 جوابِ  و باشی بهتره خدا امانِ  به کنی ول رو ویال صبح از اینکه جای به -

 !  نیستم کلفتت من.  بدی خودت رو مهمونات

 : ایستاد نزدیکش و رفت سمتش به آیین

 !  کنی کار برام که میگیری حقوق -

 به آیین عطرِ  بوی تا کند حبس را نفسش میکرد سعی ، نباخت را خودش پریا

 : نرسد اش شامه

 !  وظیفته اصال!  زندگیه خرجِ  و نفقه ، نیست حقوق -

.  آمد نمی در خونش میزدند کارد آیین.  کرد قالب سینه روی ار دستهایش

 بود کرده سکوت همیشه پریا که بهتر همان.  نمیگرفت هم اش خنده حتی دیگر

 ! 

 کوتاه رو زبونت کجا و بزنی حرف باید کجا میفهمی شد قطع که ماه این از -

 !  کنی

 آنجا بیشتر ای ظهلح نداشت دوست ، شود بلند مبل روی از که کرد تقال پریا

 زمین را اش شده زخم پای میکرد سعی.  دهد گوش آیین حرفهای به و بماند



 اوضاع حسابی و خورده شمشیر زخمِ  میکرد خیال آیین ی گفته طبقِ .  نگذارد

 بی اما کرد تقال.  بود سخت برایش کمی هم شدن بلند پا یک با!   است خراب

 : آمد حرف هب تحکم با دیگر بارِ  آیین!  بود نتیجه

  ؟ کجا -

 : غرید خشم با پریا

 ! نبینمت که جایی یه -

 نمی و نمیرسید مغزش به خون انگار!  میزد جدید حرفهای ؟ نبیند را آیین

 !   است ایستاده کسی چه مقابلِ  فهمید

 !  ببینیم نمیتونی قبرستون تو فقط -

 .  میرم هم اونجا باشه الزم -

 در و کند جا از را پریا تقریبا او تقالی به توجه یب آیین.  میکرد تقال هم هنوز

 : کشید آغوش

 ! ؟ میکنی چیکار -

 : نکرد باز را هایش اخم آیین.  متعجب و بود زده وحشت صدایش

  ؟ بری میخوای کجا -

 .  میتونم خودم -

 .  نمیام سمتت دیگه بکنی هم ناله درد از.  میرما میکنم پرتت جا همین -

 : نکرد نشینی عقب اام.  ترسید پریا

 .  زمین بذارم!  نیست مهم -

 بدنش گرمای ، افتد می مرگ حالِ  به دستهایش برخوردِ  از که بگوید نتوانست

 آیین.  میریخت جانش به یکباره را بد های حس تمامِ  میخورد پریا پهلوی به که

 : آمد حرف به تقالیش به توجه بی



 شدن رنگ به رنگ همه این به زینیا کردیم چیکارا قبال میدونیم خودمون -

 ! نیست

 بیاورد زبان به را حرف این میتوانست چطور ؟ است معذب پریا که بود فهمیده

 همه پریا برای اما بیاورد یاد به را شب آن میتوانست جزئیات با آیین شاید ؟

 پررو آنقدر هنوز ، شد دوخته هم به دخترک لبهای!  بود ناآشنا و غریب چیز

 داد ترجیح!  بزند حرف او با بتواند موضوعی همچنین موردِ  در که بود نشده

 آیین که انگار میرفتند باال آرامی به را ها پله.  برسند اتاق به تا کند صبوری

 سعی و بود معذب مدت تمام که پریا برخالفِ  ، نداشت رسیدن برای ای عجله

 این و شد خم کمی آیین.  رسیدند اتاق به باالخره.  کند جمع را خودش میکرد

 گونه و بود دلخور دخترک نگاهِ .  گذاشت تخت روی را پریا آرامی به بار

 از ای ذره حتی آیین ، بود فایده بی زدنش حرف.  بود شده قرمز هایش

 بود ایستاده اتاق وسطِ  مردد که او از را نگاهش.  نمیکرد باور را پریا حرفهای

 سایه بینشان سکوت.  گذاشت کنار و کرد آزاد گردن دورِ  از را شالش.  گرفت

 میتوانست چشم ی گوشه از پریا ، کشید سرش پشتِ  به دستی آیین.  بود انداخته

 و شد پشیمان نرفته اما برداشت در سمتِ  به قدمی.  ببیند را اش کالفه حالِ 

 :  برگشت

 .  نیستم متعهد بهت قلبا من -

.  شمرده و میزد حرف آرام . بود مانده خیره آیین به هوشیارانه نگاهش پریا

 : داد ادامه آیین.  نیامد در پریا از صدایی

 .  افتادی زندگیم وسطِ  دفعه یه تو -

 آیین به نگاهش هم هنوز!  نداشت محبت انتظارِ  حداقل.  نداشت انتظاری پریا

 حرف به محکم شود راحت خودش خیالِ  اینکه برای و شد جدی آیین نگاهِ .  بود

 : آمد

 ! ندارم تدوست من -

 هم شاید یا.  شد پشیمان بست نقش لبهایش روی جمله این که لحظه همان از

.  شد خاموش مغزش صداهای تمامِ !  آمد کنار خودش با و شد راحت خیالش



 میکرد دل دل.  ماند خیره دخترک به و فرستاد بیرون را اش شده حبس نفِس 

 پریا حِس  از خالی و سر نگاهِ .  آمد می پریا لبهای روی که جوابی برای

 : میکرد اش عصبی

 !  ندارم منم -

 نگاهش آیین.  کردند مکث ثانیه چند.  زد گره پریا چشمهای در را نگاهش آیین

 طرحِ  دوباره که ابروهایی با و گذاشت کمر طرفِ  دو را دستهایش.  گرفت را

 :  گفت بودند گرفته اخم

 دلم.  بدون اینو شناسناممه تو اسمت وقتی تا حداقل.  منن قرمزِ  خطِ  سلطانیا -

 کنم تکرار بارها رو حرفم اینکه از میاد بدم واقعا.  بیاد پیش درگیری نمیخواد

 . 

 !  میمونه یادم -

 او و شود خالص دستش از زودتر داشت دوست انگار ، بود داده جواب سریع

 : داد تکان سر آیین.  اتاقش خلوتِ  و بماند

 .  بخیر شب.  خوبه -

 آنقدر.  کشید موهایش به دستی و بست را اتاق درِ  آیین.  نداد را ابشجو پریا

 داشت چه دختر این.  بود آورده بند را نفسش که بود گزنده و تلخ پریا حرفهای

 ؟ میکرد پرت را آیین حواِس  هم کردنش دعوا وقتِ  حتی که

***** 

 هب وسواس میشکست ظرفی وقتی.  بود ویال کردنِ  تمیز حالِ  در صبح از

 اتمامِ  از بعد.  نمیشد راحت خیالش نمیکرد تمیز را جا همه تا و افتاد می جانش

 این از مدام است سالم پایش اینکه ذوقِ  از.  بود چیده را صبحانه میزِ  کارش

 زخمِ  از خبری بود کرده باز را باند که صبح.  میرفت طرف آن به طرف

 میکرد خودنمایی پایش کفِ  کوچکی خراِش !  نبود بود گفته آیین که شمشیری

 !  درد نه و داشت خونریزی نه که



 را او ی صبحانه تا رفت شهاب اتاقِ  سمتِ  به صبحانه میزِ  شدنِ  آماده از بعد

 آیین ، رفت تراس سمتِ  به دست به سینی.  نبود او از خبری اما بدهد هم

 و کرد نگاهش چشمی زیرِ  آیین.  کرد سالم پریا.  بود خوردن صبحانه مشغولِ 

 .  داد تکان سر

  ؟ نیستن شهاب آقا -

 : داد جواب کند نگاهش اینکه بدونِ  آیین

 ؟ داری کار چی -

 دیشب که نیاورد خودش روی به میکرد سعی پریا.  میداد جواب زور به انگار

 عادت.  بود همیشه مثلِ  هم آیین های سرسنگینی!  گفته او به خواسته چه هر

 بود ناراضی چیز همه از که صورتی و هم در همیشه اخمهای این به بود کرده

 ! 

 اش همیشگی سردیِ  به ربطی آیین حالتهای این پریا تصورِ  خالفِ  بر اما

 حرفهای.  بود گذرانده را اش زندگی شبهای بدترین از یکی دیشب.  نداشت

 تمامِ  نمیتواند راحت خیالِ  با اینکه از.  میچرخید سرش در مدت تمام پریا

 توهین به جوابی اینکه از!  بود عصبانی بیندازد او گردنِ  هب را ها تقصیر

 جنون مرزِ  تا میشد هم بیشتر لحظه هر اشتیاق این اینکه از ، بود نداده هایش

 : کرد صبحانه سینی به ای اشاره پریا!  بودش برده

 .  بودم کرده حاضر صبحانه براشون -

 .  خان جمشید دنبالِ  بره فرستادمش دیشب -

 حتی او و بود نمانده اش خانواده آمدنِ  تا چیزی!  میترسید آنچه از آمد سرش به

 آیین کند باز لب بتواند آنکه از قبل.  بود نکرده هم صحبت آیین با مورد این در

 : داد دستور هم در ابروهای با

 .  بیار آبمیوه برام -

 قدیمش ی جذبه از کمی شاید تا ، کند حفظ را اش خانه آقای لحنِ  میکرد سعی

.  ندارد آمدن کوتاه قصدِ  و است همان هنوز بگوید که ، دهد پریا نشانِ  بتواند را



 کرده تغییر دلش در چیزهایی میدانست هم خودش که وقتی بود اصراری چه

 ؟ است

 بلند صندلی روی از که همانطور برود آشپزخانه سمتِ  به پریا آنکه از قبل

 : انداخت پریا پای به نگاهی نیم میشد

 ؟ شد خوب پات -

 آیین ، ماند متعجب پریا.  بود پرسیده هم باز اما نبوده عمیق زخمش میدانست

 ی همه با هم آن! ؟ بود خورده سرش به ای ضربه ؟ میپرسید را حالش

 : داد جواب وار زمزمه ؟ بود زده دیشب که حرفهایی

 ! خوبه -

 را بلوزش یینپا ضربدر حالتِ  به دستش دو و دوخت هم به را لبهایش آیین

 میز روی داشت دست در که را موبایلش پریا.  بکشدش بیرون تن از تا گرفت

 داخلِ  را لیوان و ریخت آبمیوه برایش.  برود آیین دستورِ  دنبالِ  به تا کرد رها

 گرفته آرام سکوت همین با اما بود آیین رفتار نگرانِ  دیشب تمامِ .  گذاشت سینی

 .  بود

 تازه پریا.  بود برده ماتش میز کنارِ  برهنه ی تنه نیم با آیین رسید میز به

 کرد رها میز روی عجله با را سینی.  بشنود را موبایلش زنگِ  صدای توانست

 با که بود نرفته موبایل سمتِ  به دستش هنوز.  برداشت قدم گوشی سمتِ  به و

 به و گرفت باال را سرش زده وحشت و نگران.  خورد جا شروین اسمِ  دیدنِ 

 آن در احساسی هیچ انگار.  بودند شده سنگ و سرد چشمهایش.  کرد نگاه یینآ

 بدنش و بود کرده سست را پریا پاهای نگاه این.  نداشت وجود عسلی گوی دو

 سوت پریا گوِش  در موبایل زنگِ .  انداخت سایه بینشان سکوت.  میلرزاند را

 !  دهد مانجا حرکتی نمیتوانست که بود زده وحشت آنقدر.  میکشید

 و بخورد تکانی پریا شد باعث نگاهش.  رفت نشانه را پریا آیین چشمهای

 آن در میتوانست که بود کاری ترین اشتباه شاید.  برگرداند را موبایل سریع

 کلید های دندان بینِ  از.  بود عصبانی و مشکوک آیین نگاهِ .  دهد انجام لحظه

 : آمد حرف به اش شده



  ؟ نمیدی جواب چرا -

 باطلی خیالِ  ؟ نکند موردش در بدی فکرِ .  میترساند را پریا گرش توبیخ صدای

 که سردی و بود خشم میخواند ها نگاه این از پریا چه هر ؟ نزند سرش به

 !  ببندد یخ پریا وجودِ  تمامِ  بود شده باعث

 : کرد باز مردد را لبهایش پریا.  آمد می هم هنوز موبایل صدای

 .  آوردم آبمیوه -

 آیین اما بکشد راحتی نفِس  توانست پریا.  شد قطع تماس که کرد مکث آنقدر

 : نبود بردار دست

 کثافت اینکه!  طرفم مقدس مریم با کردم فکر که زدی حرف جوری دیشب -

 !؟ نه بفهمه طرفمون بذاریم نباید فقط ؟ نداره مشکل خفا تو ببریم رو کاریامون

 : داد جواب دستپاچه پریا

 .  نکردم بدی کارِ  من -

.  کرد حلقه لیوان دورِ  محکم را انگشتهایش و برداشت سینی از را آبمیوه آیین

 بود چه برای عصبانیت و حرص همه این بود ریخته خودش که بود ای نقشه

 پریا روی از رنگ.  خورد زنگ موبایل دوباره بیاید حرف به آنکه از قبل! ؟

 و خورد آبمیوه از ای جرعه.  ردآو لب ی گوشه عصبی پوزخندی آیین.  پرید

.  بود بسته نقش لبش ی گوشه پوزخندی.  ماند پریا سمتِ  از حرکتی منتظرِ 

 ! بود عصبی ، باشد داشته تمسخر رنگِ  آنکه از بیشتر

 ! میشه نگران وقت یه.  بده جواب -

 : بدهد آیین به درستی جوابِ  و باشد قوی کرد سعی

 !  بینیمی خودت مثلِ  رو همه که متاسفم -

 انقدر که زمانی هم آن.  کند امتحان را آیین اعصابِ  پریا که نبود آن وقتِ 

 : بود خشمگین



 حرفه انقدر بگم باید شایدم.  تر صدا و سر بی یکم فقط.  مایی از یکی توام -

 .  کنی قایم رو چی همه چجوری میدونی که هستی ای

 . میبینی خودت مثلِ  رو همه.  مریضه فکرت -

 فشارِ  تحملِ  که باشد جایی تا.  کند حفظ را تعادلش تا داد تکیه میز به ار دستش

 میترساند را پریا هم هنوز اش خورده گره ابروهای.  باشد داشته را انگشتهایش

 شده شان رابطه قانونِ !  میشنید تلخ و میگفت تلخ.  نبود نشینی عقب وقتِ  اما

 .  بود

 تو بگو همه به و بزن جار.  کنی یباز رو نمیتونی که ترسویی انقدر حتی -

 .  میگذره چی فکرت

 ، داشت حرص بود جذاب کارهایش که ای ساده دخترِ  این از ، داشت حرص

 و خشم لحظه هر ، داشت حرص بود زده هم به را معادالتش تمامِ  که اویی از

 .  میشد بیشتر اش ناراحتی

 میز روی را یوانل آیین.  برداشت را موبایل و کرد شجاعانه حرکتی پریا

 گرفت قرار کنارش نه یا بدهد جواب که بگیرد تصمیم پریا آنکه از قبل و کوبید

 داغش نفسهای.  کرد نزدیک دخترک گوِش  به میشد که جایی تا را سرش و

 آنی جنونِ  به شدن مبتال مثلِ !  میماند پریا روانِ  و روح روی انداختن خط مثلِ 

 : مدآ حرف به گوشش کنارِ  وار زمزمه! 

 ! کنی شنا بلدی خوب وگرنه نمیبینی آب!  خودتی منم میکنی فکر که اونی -

 کرد رها تنها بود نشسته چشمش در که اشکی حلقه با را مبهوت و مات پریای

 متنفر و میشد فشرده انگشتهایش میانِ  موبایل.  زد استخر داخلِ  ای شیرجه و

 همیشه که شروینی از بود متنفر ، میکرد آیین که مخربی فکرهای این از بود

 خانه داخلِ  و داد تکان پاهایش به.  بود شده اش زندگی  خوردنِ  هم به باعثِ 

 عصبانیت و خشم اما باشد اعتنا بی تماسش و شروین به داشت قصد.  رفت

 : شد مانع

  ؟ بکنم رو زندگیم نمیذاری چرا ؟ نمیداری بر سرم از دست چرا -



  ؟ میزنی حرف اینجوری چرا ؟ خوبی!  پریا -

 : شد روان اش گونه روی اشک مرواریدیِ  های دانه

 چرا ؟ نمیری زندگیم از چرا.  شده تموم چی همه که وقته خیلی.  شد تموم  -

  ؟ میکنی اذیتم بودنت با لحظه هر

  ؟ بزنیم حرف یکم ؟ هستی عصبانی انقدر چرا ؟ دختر میگی داری چی پریا -

 .  نیا اطرافم دیگه که گفتم بهت.  نمونده زدن حرف برای چیزی -

 .  دارم دوست که گفتم منم -

 که االن نه.  میگفتی اینارو پیش وقت خیلی باید.  حرفا این واسه دیره دیگه -

 .  دارم شوهر

.  نمیزدی حرف باهام حتی.  نمیدادی رو جوابم بود خوب زندگیت اگه پریا -

 .  بده دوری این از من لِ مث توام حالِ  بگو.  منی فکرِ  تو توام که بگو

.  بود گرفته تکرار مجالِ  ذهنش ی گوشه شروین حرفهای.  بود کرده مکث

 : بزند لب توانست تنها.  میکرد اش دیوانه و میخورد چرخ سرش در کلمات

 .  نزن زنگ من به دیگه -

 از را شروین همیشه برای بار یک باید.  بود خودش تقصیرِ  شد قطع تماس

 همسر از بویی که آیینی به متعهد و بود متاهل که زمانی تا حداقل . میراند خود

 در آنقدر آیین اما.  رفت اتاقش سمتِ  به سریع قدمهایی با!  بود نبرده بودن

 جان بی و رمق بی که کرد شنا آنقدر.  بکشد ته عصبانیتش تمامِ  که ماند استخر

 نقشه مگر!  چیست یبرا عصبانیت این نمیفهمید.  بکشد بیرون آب از را بدنش

 وعده شروین به که نبود خودش مگر ؟ برود اش زندگی از پریا که بود نکشیده

  ؟ بود داده آل ایده زندگی ی

 از را شروین چرا ؟ بود کرده فراموش چرا.  انداخت موهایش روی را حوله

 مکرر شروین تماسهای که بود داده نشان خوش روی پریا حتما ؟ بود برده یاد

 .  بود گرفته شکل بینشان چیزی حتما.  دبو شده



 غلطی چه آدمهایش پس.  کرد حبس اتاق در را خودش و رفت باال را ها پله

 غلطی چه خسرو ؟ رساند نمی گوشش به را آنها گزارش کسی چرا ؟ میکردند

 را اتفاقات مغزش.  نداشت راهی دیوانگی تا ؟ بود شده کالفه چرا ؟ میکرد

.  نمیدانست منطقی را تماس این ذهنش جای هیچ اصال دکن آنالیز نمیتوانست

  ؟ بود کرده دراز دست دادن جواب برای چرا پریا

 این تمامِ  بانیِ  و باعث.  میکشید رخش به را ها واقعیت سرش در صدایی

 نمیدهد را سابقش همسرِ  جوابِ  پریا که ؟ میکرد خیال چه.  بود خودش اتفاقات

 این ؟ بگذارد تنها را آیین و برود ؟ بپرد پریا که نداشت انتظار خودش مگر ؟

  ؟ بود چه برای عصبانیتش و ناراحتی همه

!  نبود دست دردِ  از حرصش پُر فریادِ .  آمد فرود دیوار روی قدرت با ُمشتش

 روزها این که قلبیست از اش تمامی منبعِ  نمیدانست که بود احساسی از همه

 !  داشت تاب و تب پریا برای زیادی

***** 

 ریخته هم به چیز همه شروین تماِس  با.  بودند خورده جدا کدام هر را ناهار

 نمیکرد هم نگاهش آیین.  بود افتاده فاصله بینشان هم قبل از بیشتر حتی.  بود

 و داشت وجدان عذاب دخترک!  بزند حرفی پریا با بخواهد اینکه به برسد چه

 از حتی شروین از ، اپری از.  کند مخفی را حرصش میکرد سعی آیین

 خشمش و حرص همه این اصال!  بودش گذاشته خبر بی مدت این که خسرویی

 ی نتیجه از میشد مگر بود کرده ترغیب را شروین ؟خودش بود چه برای

 نشان خالی تو و پوچ را پریا های شعار که همین اصال ؟ باشد ناراضی کارش

 اگر.  بود نمانده اش آزادی تا تربیش قدم چند.  میشد راحت باید خیالش بود داده

 از میتوانستند آدمهایش اگر.  شود نزدیک پریا به بیشتر کمی میتوانست شروین

 معصومِ  ی فرشته میداد نشان همه به آنوقت ، بگیرند عکس پریا خطاهای

 نمیکرد آرامش کدام هیچ اما میزد دل در را حرفها این!  شیطانیست چه مقابلش

 رفتنِ  پیش از خوشحال!  چرا نمیفهمید و میخورد حرص وجودش اعماقِ  از.  

 که میزد نهیب خودش به.  بود کرده اش کالفه شروین تماِس  اما بود اش نقشه

 .  میکرد اذیتش درون از چیزی اما کند صبر دیگر کمی فقط



 ویال واردِ  پریا پدرِ  ماشینِ  سرش پشتِ  و شهاب ماشینِ  که بود عصر حدودای

 وجود با اما دید را آمدنشان که بود باال ی طبقه ی نجرهپ پشتِ  پریا.  شد

 هم گویی آمد خوش ی حوصله حتی بود شده گیرش گریبان که بدی احساساتِ 

 بدهد توضیحی حتی یا کند خواهی عذر آیین از که میچرخید ذهنش در.  نداشت

.  نمیداد را او به نزدیکی ی اجازه اش عصبانی و رفته هم در ی چهره اما! 

 .  بدهد او به را اش خانواده آمدنِ  خبرِ  که بود نشده یحت

 شیشه روی را انگشتش.  میرود سمتشان به پیشواز برای که دید را آیین

 :  کرد زمزمه خودش با.  داد فشار انگشتش بندِ  زیرِ  را آیین ی کله و گذاشت

 . . .  توئه تقصیرِ  چی همه -

.  کرد نگاه رویش روبه زیبای الیوی به زده شگفت و شد پیاده ماشین از پریسا

 : پرسید بالفاصله و کرد سالم پریسا.  میبوسید را آیین خان جمشید

  ؟ کجاست پریا پس -

 : داد جواب آیین

 .  باالست کنم فکر -

 ها پله و داد تکانی خودش به باالخره و شنید پنجره پشتِ  از را صدایشان پریا

 .  دهد نشان شاد را خودش کرد سعی و نشاند لب روی لبخندی.  رفت پایین را

.  بودند آمده هم نسا گل و همایون ، خان جمشید و اش خانواده بر عالوه

 آیین اگر بود خوب وجودشان.  بوسید را پدرش و گرفت آغوش در را مادرش

 !  میشد بهتر حالش نبود گرش توبیخ های نگاه با

 سینه روی را دستهایش.  بود مانده خیره پریا ی غمزده صورتِ  به آیین نگاهِ 

 خندان مادرش.  زد حلقه پریا چشمِ  در اشک.  بود گر نظاره و کرده قالب

 : کرد پاک را اشکهایش

  ؟ میکنی گریه که ندیدیمون وقته چند همش مگه!  لوس دخترِ  -

 : گفت نسا گل



 .  مهربونیه دخترِ  پریا -

 است افتاده ویال این رد اتفاقی که داشت حتم.   بود آیین به نگاهش خان جمشید

 نفره دو سفرِ  پیشنهادِ  که داشت تردید هم هنوز!  میکرد تعجب افتاد نمی اگر. 

 .  بد یا بود خوب شان

 .   داخل بفرمایید همگی -

 شهاب به رو آیین.  میکرد دعوت داخل به را همه که بود خان حمشید

 :  دستورداد

 .  تو بیار چمدونارو شهاب -

 .  آقا چشم -

 درست همگی برای خنکی شربتِ  و شد کار به دست پریا.  رفتند داخل ههم

 جمشید تیزبینِ  نگاهِ  که بود چیزی این.  کرد تعارف همه به آیین جز به.  کرد

!  نبوده خوب ویال در اوضاعشان میکرد فکر که هم آنقدر.  کرد شکار خان

 ؟ میداشتندن بر سامان و سر بی ی رابطه این برای قدمی کدامشان هیچ چرا

 طی که ای ساعته چند مسیرِ  از خسته و طاقت بی پریسا که بود نگذشته چیزی

 : گفت بودند کرده

  ؟ کنم عوض رو لباسم میتونم کجا من -

 : شد بلند جا از سریع پریا

 .  میدم نشونت من بیا -

 : شد بلند جا از همزمان هم مادرش

 .  بره خستگیم یکم کنم عوض لباس راهم ی خسته.  مادر بگو منم به پس -

 : گفت نگران پریا

 .  باال میبرم رو وسایلتون من بگیرین خستگی یه بشینین شما حاال -

 : شد متعجب مادرش



 .  دیگه میشم تر خنک بیارم در رو لباسام خب -

 انقدر چرا نمیفهمید اصال.  میکرد نگاه پریا اصرارِ  همه این به مبهم آیین

 اتاقِ  مادرش اگر.  فرستاد لعنت خودش پرتیِ  حواس به پریا.  است دستپاچه

 خانم سیمین و پریسا با همراه نگران پریای ؟ میکرد فکری چه میدید را باال

 مادرش ورودِ  از میکرد سعی هم هنوز پریا.  گرفتند پیش در را ها پله مسیرِ 

 اتاقِ  تا داد تکانی پاهایش به کند جلوگیری داشت اقامت مدت این که اتاقی به

 : رفت اتاق همان سمتِ  به پریسا بدش بختِ  از اما بدهد نشانش را انتهایی

  ؟ باشه من مالِ  اینجا -

 گوشه پریا خالیِ  چمدانِ  ، بودند شده وارد کند مخالفت بتواند پریا اینکه از قبل

.  میداد او حضورِ  از خبر بود پال و پخش که وسایلش و بود افتاده اتاق ی

 بهانه سرش در.  بود ایستاده اتاق ی گوشه معذب پریا چرخاند نگاه مادرش

 هم به را افکارش مادرش صدای که میخورد چرخ بیاورد میتوانست که هایی

 :   زد

  ؟ آیینه و تو اتاقِ  اینجا نکنه ؟ نیست تو چمدونِ  این -

 : گفت گیجی با پریسا که کند تصدیق خواست پریا

 .  بود اینجا لباساش که بود آیین اتاقِ  اگه -

 به لب اراده بی.  افتاد حرصش از شده سرخ ی قیافه و پریا سمتِ  به نگاهش

 پریا که احتمالی های بهانه تمامِ  حرفش با که فهمید تازه.  گرفت دندان

 : گفت نگرانی با مادرش!  است کرده نابود را بیاورد میتوانست

 ؟ شده یزیچ ؟ جداست اتاقتون چرا ؟ میکنه چیکار اینجا تو وسایلِ  پس -

  ؟ قهرین

 : داد را مادرش جوابِ  و رفت شرمزده پریسای به ای غره چشم پریا

 اینجا رو وسایلم گفتم.  نداشت جا بود پر آیین اتاقِ  ؟ قهری چه.  جان مادر نه -

 .   بذارم



 ؟  نمیشد جا یعنی.  آوردی وسیله و لباس دونه تا 4 همش!  وا -

 اون میبرم و وسایلم اومدین شما که حاال خب اما باشم راحت یکم میخواستم -

 .  طرف

!  ببرد را وسایلش که نداشت جایی وگرنه.  بود زده را حرف این ناچار به

 :  داد تکان سر مادرش

.  باشه هم با باید چیشون همه شوهر و زن.  اتاقتون تو ببر مادر آره -

 . میگیره آدم دلِ  جدا جدا اینجوری

 نگاهِ  از که داشت حتم!  نیفتد خواهرش چشمهای به نگاهش میکرد سعی پریسا

 .  میزند بیرون آتش پریا

 تعلق مادرش و پدر به هم یکی و پریسا به یکی.  شد انتخاب اتاقها باالخره

 گل و همایون به هم پایین اتاقِ  دو.  رسید خان جمشید به هم دیگر اتاقِ .  گرفت

 !  بخوابد کجا باید امشب نمیدانست که ماند می پریا فقط.  دادند نسا

 منتقل آیین اتاقِ  به را پریا وسایلِ  و شد کار به دست اصرار با باالخره مادرش

 در هم را اش شخصی وسایلِ  ی بقیه و دادند جا کمد در را لباسهایش.  کرد

 دور جایی را چمدان پریا.  بچیند میخواست که جایی خودش تا ریختند چمدان

 بدترین از یکی شب آن مطمئنا.  سپرد خدا به ار خودش و گذاشت آیین دیدِ  از

 !  میشد شبهایش

 کنارِ  شام میزِ  سرِ  اجبار به.   گرفتند عهده به نسا گل و مادرش را شام ی تهیه

 نمیکرد رهایش هم لحظه یک اش خانواده ی خیره های نگاه ، گرفت جای آیین

 وقتی چه.  بود اضطراب از پر دل در اما بود آورده لب روی لبخند اراده بی. 

 رو از هم برای را شمشیرشان دو هر که زمانی.  بودند آمده اش خانواده هم

 !  بود تشنه خونش به آیین و بودند بسته

.  رفتند اتاقشان به خواب برای آقا علی و خان جمشید شام از بعد بالفاصله

 برود اتاقش به داد رضابت ویال اصلیِ  درِ  و باغ کردنِ  چک از بعد هم همایون

 که کسانی تنها.  رفت باال اتاقش قصدِ  به را ها پله کلی بخیری شب با هم آیین. 

 میکرد پا آن و پا این پریا.  بودند نسا گل و خانم سیمین نداشتند چشم به خواب



 قصد مادرش انگار اما ببرد پناه پریسا اتاقِ  بتواندبه تا مادرش خوابیدنِ  برای

 تعریف نسا گل برای را شان خانوادگی ی امهن شجره تمامِ  شبه یک بود کرده

 :  انداخت دخترش آلودِ  خواب چشمهای به نگاهی خانم سیمین!  کند

 .  بخواب باال برو جان مامان ای خسته پریا -

 از قبل میتوانست مگر اصال کرد باز میتوانست که جایی تا را چشمهایش پریا

  ؟ میخوابید کجا اصال ؟ بخوابد مادرش

 .  میمونم بیدار.  نمیاد خوابم نه نه -

 حرفمون پیرزن تا دو ما بذار برو.  باال رفته وقته خیلی شوهرتم.  مادر برو -

 .  بزنیم رو

 از جدا هم خانه در پریا میدانست که او.  زد لبخند هم نسا گل و خندید مادرش

 و جمع را خودش کمی شوهر اسمِ  شنیدنِ  با پریا.  نگفت چیزی اما میخوابد آیین

 های اصرار نهایت در.  میترساندش شوهر اصطالح به همین.  کرد جور

 از پر دخترک نگاهِ  هم هنوز.  کرد راهی را پریا و داد جواب خانم سیمین

 .  افتاد راه خواهرش دنبالِ  به هم پریسا.  بود تردید

 .  بخوابم میرم منم پس -

 .  بخیر شبت برو -

 : رفتند باال را ها پله و گفتند مختصر بخیری شب

 !  ؟ داری عقل ذره یه تو اصال ؟ نمیزدی حرف میمردی -

 .  نبود حواسم اصال خدا به.  ببخشید -

  ؟ بخوابم گوری کدوم امشب من حاال -

 .  اتاقم تو بیا خوابید مامان وقتی آیین اتاقِ  تو برو -

  ؟ چی ببینه منو شه بیدار زودتر صبح اگه -

 : انداخت پایین را رشس زده خجالت هم باز پریسا



 صبح مامان کردی فکر.  نداشتی خواب جای تو باز نمیزدم حرف که منم -

 .  میدید حال هر به تورو ؟ بزنه سر من به نمیاد

 شده برایشان دردسری هم خانم سیمین بودنِ  خیز سحر این.  بود منطقی حرفش

 باید چرا.  زد گچن جانش به ترس.  افتاد آیین اتاقِ  درِ  به پریا نگاهِ .  بود

  ؟ آورد می اینجا به را اش خانواده خان جمشید

  بخواب برو -

  ؟ آمد می در گرم جای از نفسش آورد در پریسا برای ادایی پریا

 .  میموندم بیدار صبح تا وگرنه ، گفتی که مرسی -

 ببیند وضعیت این در را خواهرش که نبود راضی طرفی از.  خندید ریز پریسا

 راهیِ  پریا هم نهایت در!  بود دار خنده برایش پریا حالتِ  دیگر فِ طر از اما

 : ماند منتظر و زد اتاقش درِ  به ای تقه ترس با.  شد آیین اتاقِ 

  ؟ بله -

 در!  بدهد نجاتش امشب میتوانست خدا فقط ، کرد بلند سقف سمتِ  به را سرش

.  بود داده لم تخت روی دست به موبایل آیین.  شد وارد و کرد باز آرامی به را

 را اتاق درِ  ورودش محِض  به پریا که خصوص به.  شد متعجب پریا دیدنِ  با

 : بست

   ؟ میخوای چی -

 به کنان ِمن ِمن ؟ ندارد خواب جای که میگفت چطور.  میکرد دست دست پریا

 : آمد حرف

  ؟ بمونم اینجا من میشه. . .  میشه -

.  داد دست از را تکلمش قدرتِ  لحظه دچن برای ، رفت باال آیین ابروی دو هر

 !  بود شبیه رویا به کمی پریا حرفِ  این ؟ بیدار یا بود خواب

 !؟ چی -



 آیین.  داد قورت را دهانش آب پریا.  بود همین بگوید توانست که چیزی تنها

 دخترک.  میپایید را پریا و بود شده چشم تماما.  افتاد دستش از موبایل

 9 های بچه دختر شبیه بیشتر.  بود کرده گره هم در سر پشتِ  را دستهایش

 کشیدنش آغوش در برای رفت دلش ای لحظه برای آیین.  میرسید نظر به ساله

 نمیتوانست.  برد هم در را آیین ابروهای کمی پریا سرِ  روی مزاحم شالِ . 

 .  ببیند را مواجش های خرمایی

 . . .  بخوابم دیگه جای نمیتونم من -

 : پرسید شیطنت با آیین که بود نشده کامل شحرف هنوز

  ؟ نمیبره خوابت من بدونِ  -

 : داد جواب صریح.  رفت هم در که نکشید ثانیه به پریا ابروهای

 !  برم دیگه جای نمیشه اینا مامان جلوی!  نخیر -

 : کرد حفظ لب ی گوشه را نیشخندش.  است شده چه که فهمید تازه آیین

 . داری نیاز بهم پس -

 به.  بود همین هم حقیقت.  بیفتد لج سرِ  آیین که نگوید چیزی میکرد سعی پریا

 : آمد حرف به دیگر بارِ  آیین!  داشت نیاز او

  ؟ رفت یادت.  دیشب میگفتی اینا و استفاده سو موردِ  در چیزایی یه -

 .  شد حبس سینه در نفسش پریا

 . . .  من نیست استفاده سو قصدم -

 : پرید شحرف بینِ  آیین

 .  نیستم هم مجبور.  بشمش شریک کسی با نمیخواد دلم منم.  منه اتاقِ  اینجا -

 !  انصافیه بی خیلی -

 !  بود انصافی بی توام حرفای -



.  میکرد اش عصبی آیین مستقیمِ  و خیره نگاهِ .  فرستاد بیرون را نفسش پریا

 گل پیِش  برود ستمیتوان ؟ داشت ای چاره راه.  بخوابد دیگری جای که نمیشد

 ای دوباره جانِ  که انگار!  نمیکشید سرک که نسا گل اتاقِ  به مادرش.  نسا

 : کرد نازک آیین برای چشمی پشتِ  باشد گرفته

 .  بخیر شب!   بخوابم کجا باید امشب میدونم کنم فکر -

 : پرید جا از تقریبا آیین

 ؟ کجا -

 : داد آیین تحویلِ  نیشخندی پریا

 !  انس گل اتاقِ  -

 بود محال ؟ میرفت دستش از خوبی این به موقعیتِ .  افتاد تکاپو به آیین ذهنِ 

 به اصال.  دارد اصرار پریا ماندنِ  به وجودش در جایی چرا نمیفهمید!  بگذارد

 ماندنِ  بود مهم که چیزی.  بود برده یاد از را هایش ناراحتی و اتفاقات تمامِ  کل

 !  بس و بود پریا

 : باشد خونسرد کرد سعی

 مامانت صبح اگه ؟ خوابیدی نسا گل پیِش  که نمیشن متوجه بقیه میکنی فکر -

  ؟ بدی جواب میخوای چی.  ببینتت

 کمی.  میشد متوجه خانم سیمین اگر بود طبیعی.  بود پایین ی طبقه نسا گل اتاقِ 

 : نباخت را خودش اما افتاد شک به

 .  نکردم ستفادها سو هم تو از اینجوری.  نمیفهمه چیزی کسی -

 : کرد تالش دیگر بارِ  آیین که رفت در ی دستگیره سمتِ  به دستش

 !  میکنم کمکت نداره اشکال -

 اصال.  نداشت را اتاق آن در ماندن شجاعتِ .  چرخید آیین سمتِ  به کمی پریا

 ؟ بخوابد است کشیده نفس آیین که هوایی در میتوانست چطور



 ؟ شد عوض نظرت -

 : انداخت باال شانه هخونسردان آیین

 !  بشه ناراحت خان جمشید نمیخوام -

 هم هنوز نگاهش.  نبود آیند خوش پریا برای حرفش ؟ خان جمشید خاطرِ  به

 .  بود مانده آیین به مشکوک

 .  اتاقم تو که نمیفهمی اصال.  میخوابم مبل روی -

 رفت هم در ابروهایش.  میرفت رژه آیین سرِ  در که نبود چیزی مبل ی ایده

 : پرسید تحکم با.  کرد قالب سینه روی را دستهایش

 ؟ میرسه من به چی کمک این از -

 : کرد زرنگی پریا

 ؟ نیست کافی همین.  نمیشه ناراحت خان جمشید -

 : زد پوزخند آیین

 ! شنیدم حاال تا که بود چیزی ترین مسخره -

.  فرستاد بیرون را نفسش آیین منتظرِ  چشمهای در خیره.  کرد مکث کمی پریا

 را لبهایش.  بود خواستارش که میداد آیین به را چیزی.  بود کرده را فکرش

 : آمد حرف به و کرد تر

 ! میشم جدا ازت آذر منم نفهمن چیزی اینا مامان کنی کمکم اگه -

 از حرف ؟ میگفت چه.  بزند حرف نتوانست ای لحظه برای.  برد ماتش آیین

  ؟ میکند امضا را آیین آزادی سندِ  میکرد خیال ؟ میزد جدایی

 .  بشی جدا نمیتونی گفتی که تو -

 هم دیگری ی چاره ، گرفت نفس پریا.  بود دوخته پریا دهانِ  به چشم منتظر

 یا کند توهین آیین که ببیند نمیتوانست.  بود میان در اش خانواده پای ؟ داشت

 : کند برمال زودی این به را شان رابطه حقیقتِ  اینکه



 .  بکنم کاری هر حاضرم خانوادم خاطرِ  به -

 جای به طالق حرفِ  چرا ؟ بگیرد را نگاهش دختر این از نمیتوانست چرا

 رفتنِ  بین از.  بود شده قفل دندانهایش ؟ بود داده حرصش کند خوشحالش اینکه

 ترجیح آیین با بودن به را اش خانواده ؟ نداشت ارزشی هیچ برایش رابطه این

 ؟ میریخت هم به را اش ذهنی معادالت قبل از بیشتر لحظه هر راچ ؟ میداد

 میخواهد را او پریا که.  بود زده تکیه خودش افکارِ  به مغرورانه مدت این تمامِ 

 برای انداخته راه به را ها بازی این که ، است وابسته او به مالی لحاظِ  از که ،

 در خیره که دختری این . رفت هوا به و شد دود افکارش تمامِ !  او با بودن

 .  نداشت افکارش دخترِ  به شباهتی بود زده زل چشمهایش

 بهتر چه!  پریا رفتنِ .  میخواست را همین هم اول از!  میباخت را خودش نباید

 .  کند صبر موقع آن تا میتوانست.  میرفت دردسر بدونِ  ،

 زدن چنگ برای لحظه هر دستهایش.  آمد پایین تخت از و داد تکان را سرش

 کرد قالب کمر کنارِ  را دستش دو باالخره.  میشد تاب بی مقابلش دخترکِ  به

!  بزند جار را اش خوشحالی که نشاند لب ی گوشه نیشخندی.  نروند خطا که

 شده کلید دندانهایش و بود حرص از پُر نگاهش که وقتی ای مذبوحانه تالِش  چه

 !  میشد ساییده هم روی

 تا آذر؟ چرا اصال.  بشنوم میتونستم که بود خبری بهترین!  عالیه. . .  خوبه -

 !  بگیر طالق تهران برگشتیم

 رفتنش به بنا اگر.  نبود رفتن وقتِ  که االن.  دوخت زمین به را نگاهش پریا

 را خودش کمی آذر تا!  نمیشد کردن بازی نقش برای او دامنِ  به دست که بود

 .  میداد سامان و سر را اش زندگی کمی ، میکرد پیدا

 قول اما.  بیان کنار قضیه این با نمیتونن خانوادم االن.  بدین وقت بهم یکم -

 . بگیریم طالق آذر که میدم

 را ماه آذر ی وعده راحت انقدر که بود معجزه به قرار نمیدانست هم خودش

 رتغیی چیز همه بود امیدوار ؟ بیفتد ماه چند این در بود قرار اتفاقی چه ؟ میداد



 باری دوباره نداشت دوست که چند هر.  بگیرد کمک شیدا از میتوانست.  کند

 .  نبود پایش مقابلِ  دیگری راهِ !  بود چه چاره اما دوستش های شانه روی شود

 پیشنهاد خونسردانه انقدر میتوانست چطور پریا.  میخورد حرص هم هنوز آیین

 : خورد گره هم رد آیین ابروهای! ؟ بایستد مقابلش هم بعد و بدهد

  ؟ نزنی قولت زیرِ  که معلوم کجا از -

 .  بدم ادامه بهش بخوام که نیست زندگی این.  باش مطمئن.  نمیزنم -

 از کل به زندگی رنگِ .  میرسید نظر به خسته و روح بی دخترک چشمهای

 قدمهایش تردید پر پریا نگاهِ .  برداشت سمتش به قدمی آیین.  بود رفته نگاهش

 قفسه به را خودش تر محکم پریا قلبِ  میشد تر نزدیک که قدمی هر.  ردشم را

 .  میکوبید سینه ی

  ؟ هستی زندگی چه منتظرِ  -

 : کرد باز لب اراده بی.  نداشت کردن فکر به احتیاجی.  کرد مکث کمی پریا

 محکوم همش.  بدم توضیح رو چیزی نباشم مجبور لحظه هر که زندگی یه -

 .   بزنم پا و دست گناهیم بی اثباتِ  برای هک نخوام و نباشم

 پریا موهای هنوز که داشت معنی چه اصال.  بود شده اراده بی دستهایش آیین

 او از خطایی آنکه از قبل! ؟ باشد مخفی ارزش بی ی پارچه تکه یک آن زیرِ 

 : شد مشت جیب در دستهایش بزند سر

 ! چاه تو بیفتی نیای در چاله از وقت یه.  رنگه همین آسمون بری جا هر -

.  نمیکرد فرار پریا که بود عجیب اما میشد تر نزدیک و نزدیک آیین قدمهای

 با آیین ابروی لنگه یک.  بخورد تکان آنکه بدونِ .  بود ایستاده جایش سرِ 

 !  بود شده شجاع ، پرید باال تعجب

 باید نممیدو ، مربوطه خودم به اش بقیه دیگه برم و بگیرم طالق آذر وقتی -

 .  کنم چیکار



 باال را سرش شود مجبور کردنش نگاه برای پریا تا کرد پیشروی آنقدر آیین

 و بگیرد دستهایش میانِ  را صورتش طرفِ  دو که میشد وسوسه آیین.  بگیرد

 ُسر چشمهایش روی پریا کوچکِ  لبهای از را نگاهش!  نباید که کاری آن بکند

 : داد

 !  مصممی حسابی -

 .  خواستی وراینط تو -

 !؟ برسم همشون به قراره که اینه معنیش میخوام چیزا خیلی من -

 به را خود جای کرده گره ابروهای آن.  میزد فریاد را شیطنت نگاهش

 کذایی طالقِ  این به فردا و میرسید هدفش به امشب.  بود داده خبیثانه نیشخندی

.  ترسید ای لحظه اپری!   میکرد فکر بود گذشته دخترک سرِ  از که فکری و

 : رفت در ی دستگیره سمتِ  به دوباره دستش

 !  نسا گل پیِش  میرم من -

 باالی را دستش برداشت که بلندی قدمِ  با آیین بچرخاند را دستگیره آنکه از قبل

 بینِ .  گرداند عقب به را سرش زده وحشت پریا.  گذاشت در روی پریا سرِ 

 .  بود افتاده گیر ، در و آیین

  ؟ نخواستی کمک ازم گهم  -

 !  شدم پشیمون -

 چشمهایش از را ترس آیین اما میترسد که ندهد نشان و بماند قوی میکرد سعی

 . میماند بازی مثلِ  برایش اتفاقات این.  میخواند

 ! راحته حسابی.  بخوابی تخت رو میتونی -

 آنکه از بلق.  کشید خود با را آیین ی شده مسخ نگاهِ  و گزید دندان به لب پریا

 آرام را َشستش انگشتِ  نشست اش چانه روی و آمد باال آیین دستِ  بزند حرفی

 نمیگفت.  شود آزاد دندانهایش فشارِ  زیرِ  از پریا پایینِ  لبِ  تا داد فشار  پایین به



 او به جنون حالِ  دستش گرمای که نمیگفت ؟ کند سکته وحشت از دخترک که

  ؟ میدهد

 کمتر و کم پریا صورتِ  تا آیین سرِ  ی فاصله.  ردخو گره ای لحظه نگاهشان

 آیین برابر در میتوانست چطور.  میزد هم با هماهنگ قلبشان ضربان ، میشد

 : کرد باز هم از را لبهایش ؟ بیاورد طاقت

 .  برم باید من -

.  بکشد کنار بود سخت برایش.  بود در شدنِ  باز مانع آیین دستِ  هم هنوز

 که حالی و حس این از حیران و مانده مات.  بود کرده شمسخ پریا بدنِ  عطرِ 

 : آورد پریا گوِش  نزدیکیِ  تا را لبهایش بود نشسته جانش به

  ؟ میترسی من از -

!  اش مردانه و بم صدای به برسد چه بود ترسناک هم نفسهایش گرمای همان

 : زد لب اندامش لرزِش  برخالفِ .  بود شده رفتنش مانعِ  که دستی به برسد چه

 !  نه که معلومه!  نه -

 را چشمهایش بتواند تا کشید عقب کمی را سرش آیین.  بود دار خنده تاییدش

 : ببیند

 ؟ بری میخوای چرا پس -

 .  دوخت دستهایش به چشم و داد قورت ترس با را دهانش آب پریا

 .  تری راحت اتاقت تو توام.  ترم راحت نسا گل پیش -

 : برنداشت در روی از را دستش اما کشید عقب را خودش بیشتر آیین

 !  کنم تحمل مدت یه میتونم.  اتاق تو بذار بیار رو وسایلت -

 که کشید خجالت طرفی از.  شد بهتر دخترک حالِ  گرفت فاصله کمی که همین

 : آمد حرف به ِمن ِمن با.  است کرده منتقل آیین اتاقِ  به را لباسها اجازه بدونِ 

 ! کمدته تو لباسام -



 .  پرید باال آیین ابروهای

 اجازه کاری هر برای نبود نیازی!  ها نیست خوب بودنت خجالتی همه این -

 !  بگیری

 صورتِ  کمرنگ و محو لبخندی!  داشت وا خنده به را پریا اما میزد طعنه

 نگاه پریا لبخندِ  طرحِ  به آیین.  کرد باز هم از را دخترک ترِس  از پریده رنگ

 لبهایش روی به لبخند او که بود نشده.  بود خندیده دیگران هب همیشه.  کرد

 .  بیاورد

 .  کرد اصرار مامان ببخشید -

 : کرد تخت به ای اشاره و برداشت در روی از را دستش میل بی

 .  بخوابی میتونی -

 .  بود اتاق ی گوشه مبلِ  به نگاهش اما پریا

 .  میخوابم مبل رو -

 حرفِ  تا داد فشار هم روی را لبهایش و کرد حلقه سینه روی را دستهایش آیین

 .  بگذرد اش خواسته از امشب میتوانست.  نزند نامربوطی

 ! راحتی طور هر -

.  بودند آمده کنار شرایطشان با ظاهرا.  بردارد لباس تا رفت کمد سمتِ  به پریا

 را پریا چشمی زیرِ .  برداشت را موبایلش و برگشت تخت روی دوباره آیین

 سرویس واردِ  بود برداشته کمد از که لباسهایی با تا ماند خیره آنقدر ، یپاییدم

 موهایش.  کرد عوض لیمویی شلواری و تیشرت با را لباسهایش.   شد بهداشتی

 به.  کشید راحتی نفِس .  داد ماساژ کمی را سرش و کرد رها کلیپس قیدِ  از را

 چند که جایی ، نشست نهچا روی انگشتش.  شد خیره آینه در خودش تصویرِ 

 گرفته قاب را صورتش بلندش موهای.  بود آیین انگشتهای اسیرِ  قبل ی دقیقه

 خانواده ؟ برود آذر میتوانست ؟ کند عمل بود داده که قولی به میتوانست.  بود

 ختم کجا به نامعلوم ی آینده این نمیدانست ، داشت تردید ؟ میشدند چه اش

 بازی به را ذهنش موذی افکارِ  آنکه از قبل. . .  دمیشو چه اش زندگی ، میشود



 پریا.  بود موبایلش سرگرمِ  هم هنوز آیین.  رفت بیرون و زد مسواک بگیرد

 روشنِ  چراغِ  به نگاهش.  گذاشت مبل روی و برداشت اندازی رو و بالشت

 : کرد زمزمه افتاد اتاق

  ؟ کنم خاموش -

 ریز صورتِ  پریا مواجِ  های رماییخ.  کرد بلند موبایل روی از را سرش آیین

 تاریک اتاق آنکه از قبل.  دهد تکان سر توانست تنها.  بود گرفته را نقشش

 نمایش به را اش باالتنه از ای منظره و شد خالص بلوزش شرِ  از آیین شود

 نفهمید.  بود شده گرد چشمهایش و مانده برق کلیدِ  روی دستش پریا.  گذاشت

 دور آیین نگاهِ  از که داد خرج به سرعت آنقدر!  ردک خاموش را چراغ چطور

 را پریا از ای سایه ذهنش در آیین.  رفت فرو مطلق تاریکیِ  در اتاق ، نماند

 آیین اندامِ  تصویرِ  میکرد تالش اما پریا.  میکشد دراز مبل روی که کرد ترسیم

 و گذاشت تخت کنارِ  عسلی روی را موبایلش آیین!  کند بیرون ذهن از را

 پریا اندامِ  موزونِ  خطوطِ  به این از بیشتر نداشت دوست.  بست را چشمهایش

 از که بود ترسی خاطرِ  به ؟ بود شده دار خود انقدر ِکی از اصال.  کند فکر

  ؟ میکرد را مراعاتش چرا ؟ میخواند پریا نگاهِ 

 : را زدنش حرف صدای بعد و شنید را پریا عمیقِ  نفِس  صدای

  ؟ بکنم دیگه خواهِش  یه میشه -

 : دوخت سقف به و کرد باز را چشمهایش آیین

  ؟ چی -

 : بود دوخته سقف روی ای نقطه به را نگاهش هم پریا

  ؟ نفهمن رابطمون از چیزی خانوادم که کنی رفتار جوری یه میشه -

 : داد ادامه پریا که بدهد جواب خواست آیین

 بدونِ  آذر میدم قول عوض رد اما بشی اذیت یکمم و نخواد دلت شاید میدونم -

 . برم دردسر



 از زیاد.  گرداند مبل سمتِ  به را نگاهش آیین.  بود زده را آذر حرفِ  دوباره

 اگر نبود دروغ ؟ میکرد نمایی مظلوم آیین زدنِ  گول برای یا بود مظلوم حد

 بست را پلکهایش!  است سوخته دخترک ی مظلومانه لحنِ  حالِ  به دلش بگوید

 : داد جواب و

 .  باشه -

 .  بخیر شب.  ممنون -

 ناراحتِ  مبلِ  روی را شدنش جا جابه صدای.  نداد بخیرش شب به جوابی آیین

 .  نکرد کاری اما شنید اتاق

***** 

  ؟ بود چطور -

 .  بود کشیده پریا سمتِ  به را خودش پریسا و بودند صبحانه میزِ  سرِ 

  ؟ بود چطور چی -

 !  یعرفان شاهزاده با اتاقی هم -

 : بگیرد را پریسا دهانِ  جلوی و بپرد بود مانده کم پریا

 ؟  بزنی دیگه گندِ  یه میخوای باز.  شو ساکت -

 : خندید پریسا

 .  کردم شوخی -

 !  نمیذارم زندت  برسه آیین گوِش  به شوخیت این اگه -

 : آمد آیین صدای

 .  بخیر صبح -

.  کرد اشغال را پریا ارِ کن صندلیِ  آیین.  گفتند بخیر صبح میز سرِ  همگی

 : گرفت جا پریا کتفِ  پشتِ  دستش



  ؟ میریزی چای برام -

 پریا کتفِ  دستش گرمای! ؟ میکرد خواهش.  بود مانده آیین حرکتِ  به مات پریا

 : شد بلند جا از سریع.  میداد آزار را

 !  آره. . .آ -

 طرفی از و متعجب پریا ، میکرد نگاه دونفرشان هر به محبت با خانم سیمین

 به را لبخندش و گذاشت مقابلش را فنجان.  ریخت چای آیین برای دستپاچه

 : خرید جان

 .  ممنون -

.  بدهد تشکرش به جوابی نتوانست پریا که بود دلنشین آنقدر لبهایش منحنیِ 

 از!  نفهمد روابطشان از بویی کسی که کند رفتار جوری بود خواسته خودش

 بود کرده شادش انقدر ماه آذر جداییِ  ذوقِ  ؟ بود هشد کن گوش حرف انقدر ِکی

 اما میزد حرفی کس هر.  داد تکان سر تنها آیین برای و نشست صندلی روی ؟

 معذبش و بود گرفته قرار اش صندلی پشتِ  که بود آیین دستِ  به پریا حواِس 

 : کرد زمزمه و آمد پایین پریا گوِش  نزدیکیِ  تا آیین سر.  میکرد

  ؟ بدی بهم و پنیر میشه -

 کنار کمی را خودش و کند خم را گردنش پریا شد باعث نفسهایش حرارتِ 

 جمشید.  کرد تشکر دوباره و گرفت را پنیر.  نزد حرفی اما فهمید آیین.  بکشد

 : آمد حرف به بود نشسته میز باالی که خان

 .  بمونیم ویال تو خیلی نیست خوب ، جنگل سمتِ  بریم امروز -

!  بود آیین بود خوردن مشغولِ  حرف بی که کسی تنها.  کردند موافقت همه

 : گفت زده هیجان پریسا

 .  شمالم سرسبزیِ  عاشقِ  من -

 : انداخت خونسردش ی نوه به نگاهی خان جمشید

  ؟ بیفتیم راه ساعتی چه آیین -



 خورد چای کمی.  کند گیر گلویش در لقمه بود مانده کم نداشت انتظار که آیین

 : داد جواب و

 .  برین میتونین شما.  دارم کار من -

 : گفت خانم سیمین

  ؟ پسرم بریم تو بدونِ  میشه مگه -

 نمیدانست ، میکرد خطاب پسرم را آیین مادرش وقتی میشد معذب چقدر پریا

 برای پریا!  است داده خانم سیمین های مادرانه همین به دل آیین چقدر که

 : آمد حرف به جبران

 .  داره کار حتما.  نکنیم اراصر بهتره -

 نفِس  اما پریا.  میخواست که نبود چیزی این.  کشید هم در ابرو خان جمشید

 به تبدیل را اش خوشی تا نیست آیین که بود شده راحت خیالش.  کشید راحتی

.  کردند رفتن عزمِ  که بود خوردنشان صبحانه از بعد ساعتی.  کند ناراحتی

 پریا.  بود تاپ لپ روی سرش و  داده لم استخر کنارِ  های صندلی روی آیین

 : گرفت قرار مقابلش ظاهر حفظِ  برای

 .  میریم داریم ما -

 تمرکز خاطرِ  به که اخمی همان با و داد تکان تاپ لپ روی را انگشتش آیین

 : داد جواب بود داده حالت را ابروهایش کارش روی

 !  سالمت به -

 این همیشه چرا نمیفهمید.  دید را مادرش ی هخیر نگاهِ  و چرخید عقب به پریا

 : گرداند آیین سمتِ  به دوباره را سرش!  بود نگرانی از پر چشمها

 .  میکنه نگاهمون داره مامانم -

 جا از.  گذاشت کنار را تاپ لپ  و فرستاد بیرون را نفسش مکث کمی با آیین

 : کرد قالب سینه روی را دستهایش.  گرفت قرار پریا مقابلِ  قد تمام و شد بلند



 !  نیستم طوالنی کردنای بازی نقش آدمِ  من -

 : آمد حرف به شرمزده پریا.  بود نشانده لب روی مصنوعی لبخندی

 !  روزه چند -

 حرفِ  آنکه از قبل!  باشد کرده گم را چیزی انگار.  بود کالفه دیشب از آیین

 از پریا ی گونه و شد خم آنی تصمیمِ  یک در شود بدل و رد بینشان دیگری

 حرفی نتوانست ای لحظه برای و برد ماتش.  سوخت آیین ی بوسه گرمای

 :  آمد حرف به و برگشت عقب به دوباره آیین.  میکرد سرگیجه احساِس .  بزند

 ! نه یا کنه تحملش میتونه مادرت نمیدونم فقط بلدم دیگشم جور یه -

 پدربزرگش و داد تکانی شپاهای به.   بشنود دیگری حرفِ  تا نکرد صبر آیین

 کرد صدایش هم چه هر.  کرد رها خشم از شده قرمز صورتی با سر پشتِ  را

 که زمانی.  نمیرفت پیش میخواست که آنطور اش زندگی.   بود فایده بی

 که زمانی.  مادرش هم بعد و داد دست از را پدرش داشت پشتوانه به احتیاج

 پارتی درگیرِ  میخواست همدم هک زمانی ، کار و کرد کار میخواست محبت

 ازدواجی درگیرِ  اجبار به چشید را لذت طعمِ  که هم زمانی ، شد حساب بی های

 ، خوب احساِس  ای ذره بدونِ  میرفت جلو حساب بی اش زندگی.  شد ناخواسته

 حاال.  است کرده انتخاب را راهش خودش بگوید بتواند که تعلق حِس  ای ذره

.  میکرد اش دیوانه دخالتها این.  میکشید نشان و خط برایش خان جمشید هم

 شاید برمیداشت اش زندگی و او به دادن دستور از دست کمی خان جمشید اگر

 پریا حضورِ  از میشد بیشتر شاید ، کند لمس را هایش خوشی میتوانست بهتر

 میشدند نزدیک کمی تا اما!  میشد دلگرم ازدواج این به شاید ، ببرد لذت

 !  شود دور پریا از همیشه از تر عصبی میشد باعث دربزرگشپ دخالتهای

 ریزِ  های خنده صدای.  کرد باز را اتاق درِ  و رفت باال حرص با را ها پله

 از و شود حمام واردِ  زد سرش به ای لحظه برای.  میشنید حمام از را پریا

 هب موبایل.  نشست مبل روی و کشید عمیقی نفِس  اما بیندازتش بیرون اتاق

 : گرفت را کیوان ی شماره دست

  ؟ خان آیین احوالِ  سالم -



  ؟ کیوان کجایی -

 !  اونجام نکشیده ثانیه به.  داداش بگی تو جا هر -

 .  شمال بیاین کن جمع رو ها بچه همه هفته آخر -

 .  کشیدی خط مارو دورِ  دیگه کردم فکر -

 : گفت بدهد را حرفش جوابِ  اینکه بدونِ  آیین

 .  نره یادت.  کن ردیف و چی همه -

 .  هست چی همه به حواسم -

 : رسید گوشش به پریا صدای که بود نکرده خداحافظی آیین

 ! ؟ اتاق تو اومدی کی -

 : شنید را کیوان صدای بزند حرفی آنکه از قبل ، آمد باال نگاهش

  ؟ کردی شروع زودتر رو مهمونی ؟ کیه صدای -

 !  تشدید را عصبانیتش و برد هم در را آیین ابروهای کیوان شیطنتِ  پُر صدای

 !  نیومده بهت چیزا بقیه فضولی ، بکن سپردم بهت که کاری -

 سمتِ  به.  کرد رها مبل روی را موبایلش و کرد قطع کیوان روی را تماس

 .  برداشت قدم برمیگشت حمام سمتِ  به را آمده راهِ  شده پیچ حوله که پریایی

 !  نمیفهمم رو رفتارات این معنی من -

 را اش صورتی ی حوله میکرد سعی داشت فاصله حمام درِ  تا قدم یک پریا

 !  میکرد ناامنی احساِس  ، بپیچد خود به بیشتر

  ؟ بپوشم لباس من بیرون بری میشه -

 گرفت را بازویش.  شد نزدیکش آیین که بگیرد سنگر در پشتِ  بود کرده قصد

 : کشید عقب به و



 !  منه به توهین حرکتات این.  دیدم بار یه بود دیدن هواس هم چیزی اگه -

  ؟ بود کرده توهین او به ندانسته چطور.  بود شده گرد چشمهایش پریا

 . . .  که نیستم راحت فقط من. . .  نمیفهمم من -

 : پرید حرفش میانِ  آیین

 برام نکن خیال!  کنم داغ گرفتی دورت که ای حوله تیکه یه با نیست قرار -

 !  بردار رفتارات این از دست!  خبره چه زیر این که همهم

 . . .  فقط من -

 صورتش و بود شده قالب هم در ابروهایش.  بزند حرف پریا نگذاشت هم باز

 و فشرد هایش مشت میانِ  را دخترک ی حوله ی گوشه.  بود کرده ترسناک را

 :  داشت نگه خودش سانتیِ  چند ی فاصله در را او

  ؟ نداره امیالش روی کنترلی که حیوون یه ؟ کردی رضف چی منو -

 آزار را اش شامه که عطری بوی ، نزدیک ی فاصله این.  بود شده کالفه پریا

 نتواند شد باعث همه و همه ، میماند شکنجه مثلِ  گرمایش که نفسهایی ، میداد

 : کند سکوت

 !  کردی ثابت شب همون رو خودت -

 گره هم به سرنوشتشان که شبی ، میکنند اشاره بش کدام به میدانستند دو هر

 چه هر ، کنند بازش نمیتوانستند روشی هیچ با که جوری ، بود خورده کور

.  میشد تر کور و کور اش گره سردرگم کالفِ  این بدتر میزدند پا و دست

 پریا.  گرفت شدت عصبانیتش آیین!  بود آورده بند را دو هر نفِس  که آنقدری

 : شد تر بلند معمول حالتِ  از کمی صدایش.  کشید خودش سمتِ  به بیشتر را

 لی خان جمشید ؟ بزنی حرف اینجوری من با میدی اجازه خودت به چجوری -

 خیال گرفتم تحویلت خانوادت جلوی ؟ خبریه کردی فکر میذاره الالت به لی

 ؟ ای خونه خانومِ  که داشت برت



 که کرد حلقه آیین مچِ  دورِ  را ستشد ، بود ایستاده پا ی پنجه نوکِ  روی پریا

 :  بود حرص و خشم از پر آیین صورتِ  اما کند رهایش

!  نکنی مرور برام رو شب اون خاطراتِ  وقت هیچ باشه یادت ، وقت هیچ -

 انقدر.  نباشم من آدم اون میکنی محکوم رو کسی داری وقتی که باشه حواست

 !  بزنی حرفی من به نتونی که هست سیاه کارنامت

.  بدهد جان هایش ریه به که بود هوا ای ذره ملتمِس  ، بود آورده کم نفس پریا

 : شد کوبیده آیین ی سینه به و شد مشت اراده بی دستش

 . . .  نفسم!  کن ولم -

 را دگرگونش حالِ  که صورتش و ملتمس صدای ، مقطعش مقطع های نفس

 کمی پریا.  کرد رها را اش حوله و انداخت وحشت به هم را آیین میزد فریاد

 . . . دَم. . .  بازدم. . .  دَم.  کشید نفس و شد خم ، گرفت فاصله

***** 

 از بهتر چیزی مبل روی خوابیدن ی نتیجه.  بود بریده را پریا امانِ  درد کمر

 : شد نگران پریا حالِ  دیدنِ  با مادرش.  نبود این

  ؟ داری درد ؟ میری راه کمر به دست چرا -

 .  میشم خوب.  شده خشک کمرم نممیک حس -

 : زد لبخند مادرش

 .  بدم ماساژت بکش دراز -

 .  خوبم نیست نیازی -

 .  نیست که کسی.  میگم بهت بکش دراز ؟ چیه خوبم -

 و نسا گل و بودند رفته استخر سمتِ  به شنا برای مردها میگفت راست مادرش

 نرم مادرش و کشید رازد هال مبلهای روی پریا.  میزدند قدم باغ در پریسا

 مصادف گاز روی کتری صدای.  شد بهتر دردش کمی.  داد ماساژ را کمرش



 پریا.  بود کرده تن به رنگ همان به تاپی و آبی شلوارکِ .  آیین آمدنِ  با شد

 : گفت مادرش که شود بلند جا از خواست

 .  آیینه بکش دراز -

 : کرد اضافه آیین به رو

 رفت سر کتری کنم دم چای میخواستم من بده ماساژ رو پریا کمرِ  بیا پسرم -

 .  گاز تو

 : کرد نگاه را خانم سیمین شده گرد چشمهایی با متعجب آیین

 ! ؟ من -

 : شد معذب پریا ، است شنیده نامربوطی حرفِ  انگار که گفت متعجب آنقدر

 .  شدم خوب مامان نمیخواد -

 : کرد اخم مادرش

 درد کمرش.  جان آیین بیا ؟ میکنی رو کارا این که غریبست آیین مگه!  وا -

 .  بده ماساژش نرم گرفته

 آیین تا شد بلند جا از زودتر خانم سیمین که کند مخالفت خواست کراهت با آیین

 تعجب کمالِ  در اما بود آیین مخالفتِ  شنیدنِ  منتظرِ  پریا.  بگیرد را جایش

 : کرد زمزمه.  یدد را مادرش رفتنِ  هم بعد و کرد احساس را حضورش

 . . .  خوبم من نیست نیازی -

 را آیین دستِ  گرمای که داشت شدن بلند قصدِ  ، بود نزده کامل را حرفش هنوز

 حتی بودند کرده که دعوایی با.  شود آب خجالت از بود مانده کم.  کرد احساس

 پریا ، آیین دستِ  حرکتِ  با!  فعال البته نداشتند را یکدیگر دیدنِ  چشمِ  کدام هیچ

 بودن پریا کنارِ  بود سخت هم او برای.  افتاد می نگاهش نفرتِ  و حرفها یادِ  به

 . 

 .  کافیه ممنون -



 : کرد زمزمه آیین

 ؟ جدیده بازیِ  یا میکنه درد واقعا کمرت -

 این.  میشد تعبیر بازی به میکرد کار هر ، فرستاد بیرون را نفسش کالفه پریا

 : کرد زمزمه آیین مثلِ  ؟ بود منطقی بدبینی همه

 .  ندارم برات ای نقشه هیچ من -

 ! میکنم باور -

 : داد جواب حرص پر پریا.  بود آمیز تمسخر لحنش

 .  مبله روی خوابیدن خاطرِ  به -

 ! نخوابوندیم اشرافی تختِ  روی رو پرنسس که ببخشید -

 : داد ادامه جدیت با

 .  رسید بهت مبل نهمو آوردی شانس!  دره دمِ  جاش دعوت بی مهمونِ  -

  ؟ ندی ماساژ دیگه میشه -

 شده گره که ابروهایی با.  شد بلند جا از پریا.  شد متوقف آیین دستِ  حرکتِ 

 : کرد نگاه آیین چشمهای به بود

.  ندارم هم ای نقشه ضمن در.  نکردم شکایتی!  راضیم مبل همون به من -

  ؟ کنم ثابت باید چجوری

 کارِ  نخواه ازم موقع اون تا.  میشه ثابت بهم چی همه شدی رفتنی آذر اگه -

 !  کنم ممکن غیر

 را شمشیرشان دوباره.  رساند جنون مرزِ  به را پریا لبش ی گوشه پوزخندِ 

 : گفت مادرش به رو و شد بلند پریا!   بودند بسته رو از هم برای

 .  بزنم قدم یکم میرم من مامان -

  ؟ نمیخوری چای -



 ای لحظه ی شکنجه این.  شود دور آیین از میخواست لشد فقط نداد جوابی

 !  میزد را دلش حرفِ  امشب حتما.  بود کرده اش دیوانه

 و کرد بازی تخته خان جمشید با ، رفت ساحل تا پریسا با و زد قدم کمی شب تا

 و گفت بخیر شب شام از بعد!  آورد طاقت بود طور هر آیین سنگینِ  نگاهِ  زیرِ 

 و کرد شانه را مواجش موهای ، نشست آینه مقابلِ .  شد رکشانمشت اتاقِ  راهی

 او رنگش صورتی و طوسی خرگوشیِ  طرحِ  پیراهنِ .  کرد عوض را لباسش

 .  بود کرده ها بچه دختر به شبیه را

 شد اتاق واردِ  آیین باالخره تا گذشت ساعتی نیم.  ماند آیین انتظارِ  به مبل روی

 سرویس سمتِ  به را راهش بیندازد منتظر یایپر به نگاهی نیم آنکه بدونِ . 

 : آمد حرف به پریا.  کرد کج بهداشتی

 ؟  بزنیم حرف میشه -

 را مسواکش.  بست پریا صورتِ  روی را در و شد سرویس واردِ  جواب بدونِ 

 هوا روی را اش شده گره مشتِ  پریا.  کرد نگاه صورتِش به آینه در و برداشت

 و آمد بیرون بعد دقیقه چند آیین.  زد قدم کمی.  شد بلند جا از و کرد پرتاب

 : ایستاد مقابلش پریا که میرفت تخت سمتِ  به راست یک

 .  باهات بزنم حرف میخوام -

 : کرد نگاه پریا صورتِ  به باال از آیین

  ؟ کنیم رعایت رو ایمنی فاصله نمیخوای ؟ باشی نزدیکم نمیترسی االن ؟ چیه -

 مانده منتظرش ترین مهم حرفِ  برای.  گرفت نیدهنش را کالمش ی طعنه پریا

 .  بود

 وقتمون که هستیم بالغ انقدر دوتامون هر کنم فکر.  32 تو و سالمه 26 من -

 .  ندیم هدر الکی جنگهای و دعوا این خاطرِ  به رو

 داشت دوست کار هر!  بود ندیده را کسی دختر این از تر پررو آیین مطمئنا

 بس آتش از حرف آخر در و میزد گند آیین زندگیِ  به تصمیمش با و میکرد

 ! ؟ میزد



 ؟ میخوای چی -

!  بخوابد و بشنود را حرفهایش زودتر میداد ترجیح.  گرفت را خودش تصمیمِ 

 شود نرم و ببرد را دلش دخترک ی بامزه لباسهای این از بیشتر نداشت دوست

 حرکتش این آیین چشمهای و داد فشار هم روی تمرکز برای را لبهایش پریا! 

 بعد!  مینشست آیین دلِ  به عجیب ؟ بود اراده بی کارهایش این ، کرد دنبال را

 : آمد حرف به ثانیه چند از

 که گفتم بهت اینم ، میکنم رو کار این و بگیرم طالق آذر دادم قول بهت من -

 که چیزایی به.  ببندم رو دستت چیزایی همچین با یا بشم عاشقت نداره امکان

 .  میمونم وفادار فتمگ

  ؟ چیه برای حرفا این -

 از چقدر و میاد بدت ازم چقدر که نکنی یادآوری بهم روز هر که اینه برای -

 و کن دعوا کمتر خودت خاطرِ  به ، نه من خاطرِ  به.  هستی ناراضی وضع این

 من.  داره احتیاج آرامش به آدم.  باشی خودت فکرِ  به بیشتر که کن سعی

 لحظه هر هست امکانش که باشم فکر این تو و کنم نگاهت لحظه هر نمیتونم

 .  بگیریم هم از و آرامش که بشه چیزی یه یا بشه دعوامون

 ؟ شد تموم -

 جواب او از امشب و بود خسته پریا ؟ میکرد لج.  کرد نگاهش مات پریا

 : کرد زمزمه!  میخواست

 .  آره -

 : نکرد نشینی عقب دخترک اما بخوابد که زد پس را پریا

  ؟ شد چی نتیجه -

 .  میکنم فکر بهش -



.  بود فایده بی زدن حرف.  رفت مبل سمتِ  به و فرستاد بیرون را نفسش پریا

 آیین صدای.  میکرد فراموش دیگر ی دفعه با و میرسید نتیجه این به بار هر

 : کرد متوقفش

 !  کن خاموش چراغم -

 اتاق.  رفت برق کلیدِ  سمتِ  به پاکوبان و انداخت آیین به نگاهی حرص با پریا

 پریا شدنِ  قدم پیش از.  نشست آیین لبهای روی لبخندی و رفت فرو تاریکی در

 اینکه با.  بود شده خسته روزه هم درگیریِ  این از هم خودش.  بود راضی

 پریا.  کند فراموش میداد ترجیح اما میخورد را مغزش هم هنوز پریا حرفهای

 : آمد حرف به کمر دردِ  از اراده بی و شیدک دراز مبل روی

 !  آخ -

 بینِ  بود مردد.  انداخت مقابلش سیاهیِ  به نگاهی.  شد خیز نیم جایش سرِ  آیین

 زد دریا به دل باالخره ؟ چه میکرد یخش روی سنگِ  پریا اگر.  نگفتن و گفتن

 سمتش به سر پریا اتاق روشناییِ  از.  کرد روشن را تخت کنارِ  خوابِ  چراغ و

 :  کرد جدی هم در ابروهای با را صورتش آیین. گرداند

 .  بخواب تخت رو بیا -

 متعجب پریا.  بزند حرف آرام لحنی با نمیتوانست اصال!  بود کرده تحکم

 :  شد دستپاچه هم کمی کرد نگاهش

 !  خوبه جام مرسی نه -

 و یزدم حرف بس آتش از خودش!  میکرد نشینی عقب هم باز.  کرد اخم آیین

  ؟ نبود مستقیم توهینِ .  میکرد اعتمادی بی آیین به نسبت هم باز

 : زد پوزخند آیین

 بس آتش از حرف وقتی!  میکنی رفتار حریص آدمِ  یه مثلِ  باهام داری هنوزم -

 .  بشه باورش آدم که بردار قدم یه خودتم میزنی

 . . .   بود دمرد پریا نگاهِ  ؟ میکرد ثابت را چیز همه میخوابید کنارش اگر



 فقط میاد بدت ازم گفتی خودت.  نمیکنم موردش در بدی فکرِ  هیچ من -

 .  بشی اذیت نمیخوام

 به را نگاهش آیین ؟ است همین مخالفتش دلیلِ  تنها که میکرد باور باید

 چیز همه از.  بود عصبانی فقط ؟ بود متنفر او از واقعا.  دوخت پریا چشمهای

 بارِ  از ، آورد می فشار او به مدت تمام که خانی جمشید از!  پریا فقط نه

 هایش خستگی ی همه.  میشد آوار سرش روی که کارهایی و شرکت سنگینِ 

 زندگی این به محبت ای ذره آنکه بدونِ .  بود شده ناپذیر پایان خشمی به تبدیل

 !  کند اش وابسته

 : کرد زمزمه تفاوت بی

 .  بخوابی گوشه یه میتونی بزرگه تخت -

 سقف به اتاق تاریکیِ  در نگاهش.  کشید دراز و کرد خاموش را خواب چراغ

 و شنید را پاهایش صدای!  نه یا میکرد قبول را پیشنهادش پریا نمیدانست.  بود

 کمی ، چرخاند پریا سمتِ  به را سرش.  کرد احساس را تختش رفتنِ  پایین بعد

 را خودش.  ببیند را یاپر اندامِ  طرحِ  توانست و کرد عادت تاریکی به چشمش

 این از چرا نمیفهمید.  کشید دراز آیین به پشت و کرد مچاله تخت ی گوشه

 فقط اگر نبود بد شاید ، بست را چشمهایش.  شد خوب حالش و حس ، اعتماد

 .  میکرد رفتار دوستانه پریا با کمی

**** 

 همیشه از تر آرام آیین.  بود راضی تغییرات از پریا.  بود شده بس آتش بینشان

 که همین.  کند تشکر او از نوعی به میکرد سعی مهربانانه پریا.  بود شده

 نوعی به بود بهتر شاید.  ارزید می دنیایی بود شده قائل ارزش حرفهایش برای

 خوابیدن او برای که همانقدر میدانست خوب.  کند جبران را خوبش رفتارِ  این

.  بود سخت اش قدمی یک در پریا تحملِ  هم او برای است سخت آیین کنارِ 

 به و بگذرد آن از سادگی به پریا که نبود چیزی این.  میکرد تشکر باید حتما

 .  نکند فکر جبرانش



 جمشید ، باخت نهایت در که بود خان جمشید با نرد تخته بازیِ  مشغولِ  آقا علی

 : گفت همسرش به علی که میچید نو از را ها مهره خان

 .  تهران برگردیم وقت اول صبح فردا که کنین جمع و وسایل خانوم -

 : کشید چیدن از دست خان جمشید

  ؟ برین زودی این به میذارم مگه.  اومدیم که نیست روز چهار ؟ کجا -

 .  نمیدیم زحمت بهتون این از بیشتر ولی دارین لطف -

 .  مرد اومدی دخترت ویالی ؟ چیه زحمت -

 : آمد حرف به پریا

 . شمالم وقته خیلی منم.  برگردیم هم با همه پس -

.  بود شده تنگ شیدا و شیرین برای دلش.  بود شده طاقت بی تهران برای پریا

 گرفته خواب کمبود.  بود کرده اش دیوانه آیین کنارِ  خوابیدن شب هر طرفی از

 .  میپایید را آیین حرکتهای و بود بیدار نوعی به شب تمامِ  چون بود

 : داد تکان سر پریا حرفِ  با خان جمشید

 .  برمیگردیم.  ندارم حرفی من میخواین اینجوری شماها اگه -

 : آمد حرف به بود ساکت لحظه آن تا که آیین

 .  میمونم بیشتر روزی چند.  دارم واجب کارِ  من -

 سرِ  اش نوه ِکی نمیدانست.  انداخت آیین به تردید و َشک پُر نگاهی خان جمشید

 !  آمد می عقل

  ؟ میشه چی شرکت کارای -

  ؟ برمیگشت باید شرکت هوای به ؟ نبود مهم خودش.  کرد گره ابرو آیین

 .  نباشین نگران.  هست چی همه به حواسش خسرو -



 که بود پریا بین این.  عصبی خان جمشید چشمهای و بود مصمم آیین نگاهِ 

 : زد لبخند

 . . .  عزیزم. . .  نکش کار خودت از زیاد -

 کسی به ناحق به را گرانبها صفتی انگار که گفت مکث با جوری را زمعزی

 نیامدنش از دل در پریا میداند انگار که آنهایی از ، زد نیشخندی آیین!  میداد

 !  است خوشحال

 !  مواظبم -

.  کنند جمع را وسایلشان تا شدند اتاقهایشان راهیِ  همه و گرفتند را تصمیمشان

 در تخت ی گوشه یک.  میگذراند آیین تختِ  در که بود شبی آخرین پریا

.  بکشد راحتی نفِس  و برگردد آیین از زودتر میتوانست ، بود شده جمع خودش

 بدونِ  و شد اتاق واردِ  آیین.  بود کرده اش کالفه بودنشان نزدیک مدت این

 دراز تخت روی خودش سمتِ  و کرد عوض را لباسهایش چراغ کردنِ  روشن

.  فکرکرد هفته آخرِ  مهمانیِ  به و بود گذاشته پیشانی روی را ساعدش.  کشید

 هم به چیز همه بود امیدوار دلش ته چیزی ؟ میخواست را مهمانی این واقعا

 را مهمانی این زدنِ  هم به طرفی از اما.  نداشت هیاهو ی حوصله!  بخورد

 دمیدا اجازه نباید.  کند سابق با فرقی نداشت دوست.  میدانست خودش ضعفِ 

 .  بپاشد هم از را اش زندگی پریا حضورِ 

 میکشید که نفسی هر با ، بود او به پشتش.  چرخید پریا سمتِ  به و زد غلتی

 جنون مرزِ  تا را آیین و بود گرفته را اتاق تنش عطرِ .  میخورد تکان بدنش

 روی.  نگذارد هم روی چشم بود شده باعث هم لعنتی خوابیِ  بی این.  بود برده

 ی لبه و زد کنار را اندازش رو.  کشید موهایش به دستی و شد خیز نیم تخت

 برخالفِ  امشب چرا نمیفهمید.  ببیند را پریا نداشت دوست.  نشست تخت

 : کرد غافلگیرش سر پشتِ  از صدایی!  است کالفه دیگر شبهای

  ؟ نمیبره خوابت -



 و بود کرده نروش را تخت کنارِ  خوابِ  چراغ پریا.  انداخت عقب به نگاهی نیم

 آیین.  میکرد نگاهش و بود شده خیز نیم حالتش خوش و مواج موهای آن با

 :  گرداند پنجره سمتِ  به را سرش

 !  نه -

 از آیین.  شد خارج اتاق از نهایت در و میشد دور که شنید را پریا پای صدای

 پاشید صورتش به آب مشت چند.  رفت بهداشتی سرویس سمتِ  به و شد بلند جا

 این.  برگردد خانه به آمد نمی بدش!  بود شده پشیمان کیوان به زدن زنگ از. 

 بی نمیتوانست.  بود کرده کم هایش تنهایی از کمی حضورش و پریا شب چند

 ی گوشه که متری نیم دخترک این وجودِ  به بود کرده عادت ، کند انصافی

 .  دنزن هم غلت او با تماس ترِس  از صبح تا و شود مچاله تختش

!  رفت کجا پریا نفهمید اصال.  برگشت تختش به دوباره و گرفت آینه از نگاه

 نه یا بگیرد تماس کیوان با که بود مردد.  گرفت مقابلش و برداشت را موبایلش

 به را اش همیشگی های برنامه باید چرا.  کرد خاموش را موبایلش ی صفحه. 

 است دخترک به کردن عادت خاطرِ  به فقط امشبش حالِ  و حس ؟ میریخت هم

 به و میشد دود خیاالتش تمامِ  بگذارند ویال به پا مهمانهایش که همین!  بس و

 .  شد وارد دست در لیوانی با پریا و شد باز اتاق درِ .  میرفت هوا

 .  میشه خوابی بی باعثِ  بدتر ، کنار بذار رو موبایلت -

 کنارِ  میز روی را لموبای کن گوش حرف که بود عجیب و کرد نگاهش آیین

 کرده خوش جا انگشتانش میانِ  که لیوانی و آمد سمتش به پریا.  گذاشت تخت

 : داد آیین دستِ  به را بود

 .  بخور این از یکم -

  ؟ هست چی -

 .  آوردم تهران از خودم با.  دمنوشه -

 : کرد زمزمه و زد گوشش پشتِ  دستپاچه را موهایش

 . بشه الزم شاید گفتم -



 باور را اش مهربانی ؟ بود آورده آیین برای.  شد مات ای لحظه برای آیین

. . .  بود آورده دمنوش خودش با و دارد خوابی بی آیین میدانست.  نمیکرد

 ؟ میبوسیدش که نبود حقش.  بود مانده خیره پریا صورتِ  به مات هم هنوز

 : میکرد نگاهش منتظر پریا!  دیگر بود تشکر نوعی

    . دیگه بخور -

 گوش حرف آیین.   بخورد لیوان محتویاتِ  از کمی که بود منتظر آیین به خیره

 شده راحت پریا خیالِ  انگار.  نوشید کمی و کرد نزدیک لبهایش به را لیوان کن

 : آورد لب روی لبخندی.  بود

 .  بشه بهتر حالت کنم فکر -

 شده زده نشانبی که حرفهایی با میتوانست چطور.  بزند که نداشت حرفی آیین

 ؟ داشت دوست را آیین ؟ داشت عالقه او به! ؟ کند مهربانی برایش هم باز بود

 به را حالش بوسه گرمای.  میکرد ریشخند را پریا انگار لبش ی گوشه نیشخندِ 

 بدونِ  پریا.  بود شکسته را قلبش که بود آیین لحنِ  بیشتر همه از و بود زده هم

 اصال بود شده سوار مادرش.  رفت ینماش سمتِ  به و گرفت فاصله مکث

 : شنید را آیین صدای!  نه یا دیده را صحنه این نمیدانست

 !  عزیزم بگذره خوش -

 ماشین شهاب و نشست خان جمشید کنارِ  پریا.  بود طعنه با هم گفتنش عزیزم

 جمشید تیزبینِ  نگاهِ  از میکرد سعی و بود خیس چشمهایش.  انداخت راه به را

 آن گفتنِ  از قصدش که میدانست خدا فقط.  بود هم موفق.  ندک مخفی خان

 به آیین میخواست دلش فقط!  نبود برخوردی همچنین وجه هیچ به حرف

 او به میتوانست چطور.  بیشتر چیزی نه کند خداحافظی و بزند لبخند صورتش

  ؟ میکند بد را حالش شان فیزیکی برخوردهای که بفهماند

 حتی.  رسید کارهایش ی بقیه به وجدان عذاب و راحتینا ای ذره بدونِ  آیین

 فرمش خوش بدنِ .  بزند آب به تنی گرفت تصمیم که بود خوب حالش آنقدر

 طولِ  و زد  ای شیرجه!  میدرخشید نور زیرِ  و بود حفاظ بی آفتاب مقابلِ 

 که باشد هم خدایش از باید پریا که کرد فکر خودش با.   کرد شنا را استخر



 اقبال و بخت انقدر هم باز کذایی شبِ  آن از بعد و بیاید سمتش آیین مثلِ  کسی

 در پریا رسیدند که جنگل به!  دهد نشان او به چشمی گوشه آیین که باشد یارش

 هر جنگل سرسبزیِ  محو.  برد یاد از را آخرش حرکتِ  و آیین ثانیه از کسری

 داد ادامه را کار این آنقدر.  گرفت عکس بارها و بارها.  میدوید سمتی به ثانیه

 .  میگرفت عکس پایش پابه که بود پریسا تنها.  آمد در همه صدای که

 خواسته نگرانی با بارها و بارها خانم سیمین.  کشید طول گشتنشان عصر تا

 اصرار با خان جمشید اما!  اش گرسنه شکمِ  و بود آیین نگرانِ  ، برگردند بود

 کمی پریا.  بیفتد برگشتن فکرِ  به کسی تنگذاش و کرد دعوت ناهار به را همه

 بهتر را حالش میکشد گرسنگی آیین میدانست که همین.  کرد پیدا التیام قلبش

 هوا بی که بود گلی گودالِ  ، کرد تلخ را اوقاتش کمی که چیزی تنها!  میکرد

 و بد زمان و زمین به پریا و بود شده سرخ خنده از پریسا.  بود افتاده درونش

 .  دادند نجاتش تقریبا و گرفتند را بغلش زیرِ  مادرش و نسا گل.  میگفت بیراه

 تمیز را خودش میشد که جایی تا.  داد برگشتن فرمانِ  بالفاصله خان جمشید

 !  بود شده گلی پایش تا سر هم باز اما کرد

 و رساند اتاق به را خودش بگردد آیین دنبالِ  اینکه بدونِ  پریا رسیدند که ویال به

 شدتِ  از موهایش.  شست را آلودش گل بدنِ  گرم آب دوِش  زیرِ  نهایت در

 پُر موهایش.  گرفت را حمام ی آینه بخارِ  دستش با.  بود چسبیده هم به کثیفی

 کمکِ  به داشت که ای العاده فوق گردِش  از سرخوشی با.  بود شامپو کفِ  از

 در خودش ی هقیاف دیدنِ  از.  بود گرفته بازی به را موهایش سرش روی کفِ 

 .   افتاد می خنده به آینه

 را ویال های پله ، میکرد خارج گوش از را اش هندزفری که همانطور آیین

 : کشید هم در ابرو دیدنش با خان جمشید.  رفت باال

   ؟ بودی کجا -

 : انداخت باال ای شانه بیخیال آیین

  ؟ گذشت خوش.  زدم قدم ساحل کنار رفتم -



 به شد راحت خیالش بقیه نبودِ  از وقتی و انداخت اطراف به نگاهی خان جمشید

 : آمد حرف

  ؟ چیه رفتارا این -

 لحنِ  با خوشش حالِ .  داد فشار کالفه را چشمش ی گوشه انگشت دو با آیین

 :  رفت بین از خان جمشید گرِ  توبیخ

  ؟ کردم چیکار باز -

 :  انداخت اش نوه به نگاهی و کرد قفل عصا روی را دستش دو خان جمشید

 .  کن رفتار درست خانواده این جلوی -

  ؟ بود نکرده که میکرد باید چه

 .  باشم داشته میتونم که رفتاریه ترین درست این -

 .  بود گرفته اخم طرحِ  شان نفره دو هر ابروهای.  شد حرصی خان جمشید

.  شده نصیبت دختری همچین و ای خانواده همچین که باشه خدات از باید -

 !  نشناسی قدر ولی

 حرفِ  خالفِ  داشت دوست.  بود شده خارج کل به خونسردش ی پوسته از

 ! بیاورد حرف حرفش روی میخواست دلش.  شود ثابت پدربزرگش

 و من ، کنین مشخص و تکلیفم ؟ پریا شد حاال بود خوب شهرزاد دیروز تا -

 نمایش تونبرا جا همون بکشین و نخمون طرف هر شماییم عروسکِ  زندگیم

 !  میکنیم اجرا

 .  زندگیتم فکرِ  به فقط من -

 ! نباشین -

 و میکرد نگاه را پریا صورتِ  نگران و مردد آیین.  گذاشت سکوت به کمی

 صاف پریا که برود سمتش به خواست.  بود نشسته گلویش روی که دستی

 یینآ صورتِ  به را اش زده غم نگاهِ  و کشید هم پشتِ  عمیق نفِس  دو.  ایستاد



.  نماند دور آیین نگاهِ  از بود زده حلقه چشمش در موذیانه که اشکی ، دوخت

 یا ؟ نگاه غمِ  این از بگیرد دلش که بود طبیعی ؟ بلرزاند را قلبش که بود طبیعی

 که همانطور دختر این ؟ بود زده که حرفهایی از بگیرد وجدان عذاب که

 هم به را اعصابش وانستمیت هم حال عینِ  در باشد جذاب برایش میتوانست

 هایش جذابیت کل به ای دقیقه برای که آنقدری ببرتش جنون مرزِ  تا و بریزد

 آمد می کوتاه اگر.  افتاد خان جمشید حرفهای یادِ  به دوباره!  ببرد یاد از را

 نشان و خط دیگر بارِ !  میشد خارج کنترلش از کل به اش زندگی!  بود باخته

 : کشید

 توضیح بهم هنوز وگرنه مردونگیمه خاطرِ  به میکنم وریصب دارم اینکه -

 . بدهکاری

 مردنِ  مثلِ  برایش شب آن موردِ  در زدن حرف ، میگرفت نفس هم هنوز پریا

 که بود وجودش در حسی!  باشد آیین با حرفها این که خصوص به بود تدریجی

 خودش به هم را اتفاقات یادآوری زحمتِ  که آنقدری.  میکردش فرار به ترغیب

 نبیند عصبانی ی چهره آن با را آیین که شود دور آنقدر داشت دوست. . .  ندهد

 !  نخواهد توضیح پریا از دوباره که ،

 داریم کی خاطرِ  به که نره یادت!  هستی کی تو و هستم کی من باشه حواست -

 !  میزنی طعنه باشه آخرت بارِ  پس.  میکنیم تحمل رو اتفاقات این ی همه

 : آمد حرف به نهایت رد پریا

 ی همه.  مسخرست برات رابطه این و متنفری ازم که میمونه یادم همیشه -

 !  کیه عرفانی آیین که نمیبرم یاد از و گوشمه تو حرفات

 نباخت را خودش ؟ میخواست که بود چیزی این.  ترساند را آیین محکمش نگاهِ 

: 

 . . .  فقط.  احتیهر کارِ  برام شب اون تکرارِ  که باشه یادت اینم -

 دوست فقط بگوید خواست.  آمد باال پریا ی زده وحشت چشمهای تا نگاهش

 چرخید و دوخت هم به را لبهایش اما ببیند را زده وحشت نگاهِ  این دیگر ندارد

 آیین پریا نگاهِ .  کوبید هم به محکم را در و کرد ترک را اتاق پریا به پشت ،



 آدمهای دو هر.  بود شده خسته بیگاه و گاه های تنش این از.  میکرد بدرقه را

 زندگی برای آرام فضایی به دو هر.  میزد حرف آیین با باید ، بودند بزرگی

 مشخص آیین برای تماما را خودش موضعِ  پریا بود بهتر شاید.  داشتند احتیاج

 !  کند

 اش زندگی در نبود قرار ، شود عاشقش نبود قرار که میکرد آوری یاد دوباره

 و میرفت همیشه برای ماه آذر که میکرد آوری یاد او به هم باز و شود ماندگار

 ! نمیکرد نگاه هم را سرش پشتِ 

 تمامِ  و کرد فوت بیرون را نفسش! ؟ بود آقا.  نشست لبش روی پوزخند پریا

 می خنده به نسا گل حرفهای با گاهی.  گذراند خوش پریسا کنارِ  مسیر طولِ 

 و میکردند همراهی ماشین ضبطِ  با سرخوشانه هم مسیر ی بقیه و افتادند

 میگرفت سبقت آقا علی ماشینِ  کنارِ  از شهاب که بار هر.  میخواندند آهنگی

 هم در ابروهایش قبل از بیشتر و میکرد نگاه پریا شادیِ  به نامحسوس آیین

 شتهگذا اش خانه به قدم وقتی از ؟ نداشت خبر او و بود شاد انقدر پریا.  میرفت

 با که میدید گاهی البته.  بود ندیده او از چیزی غم و بحث و ناراحتی جز بود

 اش استثنایی لبخندِ  حتی.  میکردند صحبت هم با ساعتها و میگرفت گرم شیرین

 ماتمش و غم.  بخندد انقدر آیین مقابلِ  نداشت امکان اما داشت خاطر به هم را

 ! ؟ شا خانواده سهمِ  هایش خنده و بود او برای

 میداد اجازه خودش به چطور!  پریا تا بود ناراحت خان جمشید از بیشتر آیین

 کنترلِ  حد از زیاد! ؟ بدهد اجازه زنش به و بگیرد ندیده را او همه جلوی

 آیین که میکرد ثابت همه به دیگر بارِ  باید.  بود داده دست از را اش زندگی

 !  کیست عرفانی

 بار این بایستد جایی بود نداده اجازه شهاب به یینآ که رفتشان مسیرِ  خالفِ  بر

 هنوز که پریا.  کنند توقف رستوران جلوی ناهار برای داد دستور خان جمشید

 : رفت خان جمشید سمتِ  به بود صورتش روی لبخند ردِ  هم

 حواسم میشدیم رد کنارتون از که جاده تو.  خوابیدینا جاده تو حسابی آقاجون -

 .  بود بهتون



 .  بود سرحال انقدر پریا همیشه کاش.  شکفت خان جمشید گلِ  از گل

 .  برد خوابم دلتنگی از منم.  جون دختر کردی رو ما ترکِ  که تو -

 رستوران واردِ .  سایید هم روی دندان و خورد حرص بیشتر آیین و خندید پریا

 و مادرش بینِ  جایی.  میکرد دوری آیین از محسوسی طرزِ  به پریا ، شدند

 و کشید بیرون را مقابلش صندلیِ  درست آیین.  نشست و کرد انتخاب را پریسا

 مراعات اش خانواده مقابلِ  میداد پیشنهاد.  انداخت پریا به دقیقی نگاهِ  ، نشست

 جلوه واقعی برای تالشی و میکرد فرار مدام خودش اما باشند صمیمی و کنند

 !  نمیکرد بازی این دادنِ 

 شهاب ی خیره های نگاه و پریسا های شوخی و پریا های دهخن بینِ  را غذایشان

 به آیین نگاهِ .  رفتند بیرون و  شدند بلند جا از زودتر پریسا و پریا.  خوردند

 نمی خوشش ها دوختن چشم این از هیچ.  میکرد بدرقه را آنها که بود شهاب

 : زد شهاب ی شانه به ای ضربه و شد بلند جا از.  آمد

  . بیا پاشو -

.  آمد بیرون میز پشتِ  از سریع آیین دستورِ  با.  بود کرده تمام را غذایش شهاب

 گره ابروهای اما آورد پایین را صدایش.  ایستاد میزشان از تر دور جایی آیین

 : ایستاد مقابلش شهاب.  میداد نشان را عصبانیتش خوبی به اش کرده

 ؟ آقا بله -

 : کرد رصد را شهاب پایین به باال از نگاهی با و برد جیب به دست آیین

 !  کنی گوِشت ی آویزه میخواد دلم میزنم رو حرفی بار یه وقتی -

 .  شد دستپاچه شهاب

  ؟ آقا کردم چیکار -

 : آورد باال شهاب چشمهای تا را خشمگینش نگاهِ 

 ! نمیاد خوشم ، میگرده زیادی چشمات -



 : آمد حرف به یگرد بارِ  آیین.  انداخت پایین را سرش شرمنده شهاب

 نمیخوام اینکه خاطرِ  به میگذرم بازم.  دادم تذکر بهت که دوم بارِ  میشه این -

 داری باز ببینم و بشه تکرار اگه حالت به وای اما.  بندازمت خوردن نون از

 ! میکشی کار چشمت از

 از بلند قدمهایی با ، گذاشت سر پشتِ  را شهاب و داد تکانی پاهایش به

 حرف مشغولِ  زده تکیه پریا و ماشین در نشسته پریسا.  آمد رونبی رستوران

 شهاب نگاهِ  خاطرِ  به هنوز که خشمی و هم در ابروهایی با.  بودند زدن

 : زد صدا را دخترک بود همراهش

 ! پریا -

 و دعوا مواقعِ  در جز به.  بود کرده تعجب.  گرداند آیین سمتِ  به را سرش پریا

 : قراردهد صحبت طرفِ  را او ینآی نداشت امکان عصبانیت

  ؟ بله -

 : کرد اشاره بود شده سکوتش متوجه که پریسا.  کرد سکوت آیین

 .   داره کارت کنم فکر پیشش برو -

 .  برداشت آیین سمتِ  به قدمی و برداشت ماشین از را اش تکیه پریا

   ؟ شده چیزی -

 : داد جواب مکث بدونِ  آیین

 .  ناراحته خان جمشید -

 : نکند اذیتش آفتاب تا کرد چشمهایش بانِ  سایه را دستش یاپر

  ؟ چی برای -

 رو روبه تردد کم ی جاده به را نگاهش.  برسد نظر به خونسرد کرد سعی آیین

 :  دوخت



 شاید ، نداره خوبیت میگه.  شد ناراحت نشدی خودمون ماشینِ  سوار اینکه از -

 .  کنین َشک خانوادت

 میدانست خوب خودش ؟ کند کاری اش اجازه بی پریا که داشت معنی چه

 :  آمد حرف به پریا!   بدهد دخترک به درستی درِس  چطور

 . داد اجازه بهم خودش ولی -

 : داد جواب سریع و انداخت باال شانه آیین

 .  بگه نه نتونسته حتما -

 خودش به خونسردی ی چهره میکرد سعی.  آمد باال آیین صورتِ  تا پریا نگاهِ 

 .  نشود دروغش متوجه پریا تا یردبگ

  ؟ کنم عوض همایون با رو جام االن یعنی -

 : کرد توجهی بی و دوخت مقابلش کوهِ  به را نگاهش آیین

 ! میدونی خودت.  گفتم رو شنیدم که چیزی من.  خودته میلِ .  نمیدونم -

 که میدید را پریا چشم ی گوشه از.  رفت ماشین سمتِ  به و گذشت کنارش از

 نهایت در.  کرد صحبت همایون و مادرش با هم بعد و گفت چیزی پریسا به

 جلو خان جمشید و بود گرفته را آیین کنارِ  صندلیِ  پریا میکردند حرکت وقتی

 راضی آیین.  بود گرفته جا آقا علی کنارِ  هم همایون.  بود نشسته شهاب پیِش 

 و اول حرفِ  باید که ودب او.  کرد باز هم از را ابروهایش بندی تقسیم این از

 : گفت خندان پریا دیدنِ  با خان جمشید!  میزد را آخر

  ؟ پیشمون اومدی سوخت ما حالِ  به دلت شد چی -

 کنارِ  را سفر این آخرِ  ساعتهای میخواست دلش.  زد محزون لبخندی پریا

 کنارِ  از نمیداد اجازه خان جمشید به اش عالقه طرفی از اما باشد اش خانواده

 : داد جواب.  بگذرد ساده اش احتینار

 .  بذارم تنهاتون خیلی نیومد دلم -



 چه.  کرد قالب سینه روی را دستهایش و بست راحت خیالِ  با را پلکهایش آیین

 آمد حرف به خان جمشید! ؟ بود برده کار به کوچک ای حقه اگر داشت اهمیتی

: 

 زیادی اینجا.  بود شده تنگ هات خنده برای دلمون.  کردی کاری خوب -

 .  بود ساکت

 جمشید حرفهای به توجهی و بود شده آلود خواب ماشین وارِ  نانو حرکتِ  با آیین

 خیالش است اسیر چنگش در دخترک میدانست که همین.  نداشت پریا و خان

 پریا حرفهای به و بدهد زحمت خودش به که بود نیازی چه.  میشد راحت

 !؟ بدهد گوش

 عسلیِ  روی را شده خالی فنجانِ .  بود مانده خیره صورتش هب پریا منتظرِ  نگاهِ 

 کشید خودش روی را پتو.  برگشت جایش سرِ  دوباره پریا.  گذاشت تخت کنارِ 

: 

  ؟ بخوابم من نمیخوای چیزی -

 یک مثلِ  ؟ نمیکرد درک را کارهایش چرا.  بود دخترک ماتِ  نگاهش آیین

 از آیین لبهای.  نمیشد حل ای قاعده و قانون هیچ با.  میماند نشده حل ی معادله

 : شد باز هم

 !؟ بیاری دمنوش بود یادت چجوری -

 پریا احساسیِ  رازِ  از پرده میخواست انگار.  بود پرسیده احتیاط با را سوالش

 .  بود خونسرد اما دخترک ی چهره!  بردارد

 .  بخوابی نمیتونی میدونم -

 نگاهی نیم گذاشت بالشت روی ار سرش پریا.  نبود این میخواست که جوابی

 پیرهنش خواب وقتِ  پریا خاطرِ  به شب چند این.  انداخت مانده خیز نیم آیینِ  به

 که بود آن از بهتر اما بود سخت برایش کمی اینکه با.  میکرد حفظ تن روی را

 !  بدزدد نگاه پریا مدام

  ؟ بخوابم -



 .  بخواب -

 : شد مچاله خود در آیین به پشت دوباره و زد غلت پریا

 .  بخیر شب -

 : بیاید حرف به هم آیین شد باعث آرامش ی زمزمه

 .  ممنون -

 تشکر که بود آیین واقعا.  شد باز نیمه ای لحظه تشکر این با پریا پلکهای

 را دستش پریا.  کشید دراز کنارش هم آیین و خورد تکان کمی تخت ؟ میکرد

 فرو مطلق تاریکیِ  در دوباره اتاق.  کرد خاموش را خواب چراغ و کرد دراز

 .  رفت

 آن از کمی و بود ریخته بالشت روی بلندش موهای ، چرخید پریا سمتِ  به آیین

 پیشانی روی اخمی.  برداشت را موبایلش.  بود آمده هم آیین خوابیدنِ  قسمتِ  تا

 فرستاد مختصر پیغامی نهایت در و گرفت خودش با تصمیمی.  بود نشسته اش

 گرفت انگشتش میانِ  آرام را پریا موهای ی دنباله.   فرستاد بیرون ار نفسش و

 گذاشت هم روی را پلکهایش.  کند استشمام میتوانست خوبی به را لیمو بوی ،

 بود تلقین!  خواب سنگینِ  پلکهایش و بود شده آرامتر.  شد باز هم از ابروهایش

 که موهایش ِش خو بوی این و پریا حضورِ  هم شاید ؟ دمنوش ی معجزه یا

 .   آورد آیین  چشمهای به را خواب

**** 

 .  دارن کارتون خان جمشید خانوم پریا -

 : کرد اشاره خواهرش به پریا.  شد رد کنارش از دست به چمدان همایون

 .  میام االن من ، بابا ماشینِ  تو بذار رو چمدونات برو تو -

 بود زده عصا به تکیه خان مشیدج.  رفت باال را ها پله و شد رد پریسا کنارِ  از

 :  بود ایستاده پنجره به رو سالن ی گوشه و

  ؟ داشتین کاری ؟ جون آقا بله -



 ی نوه این با رفتن کلنجار از بود شده خسته.  بود جدی نگاهش خان جمشید

 : چرخاند پریا سمتِ  به را نگاهش و داد تکان سر!   چموش

 .  بزن حرف آیین با -

 : انداخت باال را ابروهایش پریا.  بود گفته مقدمه بی

  ؟ چرا! ؟ من -

 .  نداره دلیل اینجا موندنش.  تهران بیاد بگو -

 :  کرد باز بهانه آوردنِ  برای را لبهایش.  بود خان جمشید مخالفِ  نظرش پریا

 . . .  آقاجون آخه -

 : پرید حرفش میانِ  بود بسته نقش صورتش روی که اخمی با خان جمشید

 .  بده نشون خودی یه.  دختر وبر -

!  بکشد نقشه دو این برای نمیتوانست که مدام.  برمیداشت قدمی باید هم پریا

 این با اصال!  دهد نشان را خودش نمیخواهد که بگوید نتوانست اما دخترک

 دوباره!  بگیرد آرام مدتی و بکشد نفس میتوانست حداقل.  بود هم موافق ماندن

 : آمد حرف به وار زمزمه

 .  برمیگشت که میتونست اگه.  واجبه کارش کنم فکر -

 : شد گره هم در خان جمشید ابروهای

 تا.  نداری دوست و اون بدونِ  برگشت که بفهمه کن کاری یه.  زنشی مثال -

 !  جون دختر بردار قدمی یه ؟ بدین ادامه رابطه این به میخواین ِکی

 چقدر.  ترساند را پریا رفته هم در یابروها آن با خان جمشید تحکمِ  پر لحنِ 

 : داد تکان سر.  داشت شباهت آیین به عصبانیتش

 .  میگم بهش باشه -

 او به نگاهش خان جمشید.  رفت باال خواب اتاق سمتِ  به را ها پله اختیار بی

 ویال در آیین ماندنِ  که بفهماند دختر این به میتوانست چطور.  بود مانده خیره



 از میکرد سعی خان جمشید که کارهایی و آنچنانی های مهمانی با بود مساوی

 !  میشد قدم پیش پریا باید هم جایی یک!  کند منعش آنها

 باز را صحبت سرِ  چطور اصال ؟ میگفت چه.  میکرد پا آن و پا این در پشتِ 

 به ای تقه و آمد باال انگشتش!  میخواست چیزها چه هم خان جمشید ؟ میکرد

 خودش به آینه مقابلِ  آماده و حاضر.  شد وارد آیین بفرماییدِ  دایص با ، زد در

 : پرسید ، شد متعجب کمی پریا.  میزد عطر

  ؟ میری جایی -

 : پرسید سوال جواب جای به آیین

  ؟ پایینه همایون -

 .  میذاشت ماشین تو چمدونارو داشت -

 .  ببره هم اینارو بیاد بگو -

 در حرکت به میکرد اشاره اتاق از ای گوشه به که آیین دستِ  با نگاهش پریا

 : کرد متعجب را پریا شده بسته چمدانهای.  آمد

  ؟ میری جایی -

 : انداخت پریا به نگاهی آینه از آیین

 !  تهران میام -

 یعنی!  بود شده آب بر نقِش  هایش نقشه تمامِ  که نمیکرد باور.  برد ماتش پریا

 به رفته وا ؟ بماند بیشتر کمی نمیخواست ؟ میشد چه کارهایش پس ؟ ماند نمی

 : آمد حرف

 !  میمونی گفتی که تو -

 بی پیغامهای و گوشی ی صفحه به نگاهی.  رفت تخت کنارِ  میزِ  سمتِ  به آیین

 : گذاشت جیبش داخلِ  را آن توجه بی و انداخت کیوان شمارِ 

 . دارم کار تهران.  شد عوض تصمیمم -



 به بود خورده که را پریا دمنوِش .  بود شده عوض تصمیمش دیشب همان

 پریا دیگر میشد خواب بی ای لحظه اگر.  بود داده را مهمانی لغوِ  پیغامِ  کیوان

 بود پریا موهای لیموی عطرِ .  کند آرامش و بدهد خوردش به نوش دم که نبود

 مهمانی به نسبت اما چرا بود نفهمیده.  بود داده هدیه چشمهایش به را خواب که

 .  بود شده رددلس

 ! ؟ شد عوض تصمیمت ای دفعه یه -

 : کرد گره را ابروهایش آیین

  ؟ چیه برای سواال این میرم بخوام که جا هر ؟ میکنی بازجویی -

 :  آمد حرف به کنان ِمن ِمن.  کرد نشینی عقب کمی عصبانیتش دیدنِ  با پریا

 . . .  بگم همایون به میرم. . .  راحتی خودت طور هر. . .  نه -

 با پریا.  رفت پایین را ها پله او از زودتر و انداخت پریا به مشکوکی نگاهِ  آیین

 باال ابروهایش آیین دیدنِ  با خان جمشید.  برداشت قدم دنبالش به آویزان لبهای

 : گفت بلند آیین.  پرید

 !  همایون -

 : رفت سمتش به همایون

  ؟ آقا بله -

  . بیار باال از و من چمدونای -

 . چشم -

 : آمد حرف به خان جمشید

  ؟ شد عوض نظرت -

 به توجهش که آقا علی دیدنِ  با اما بدهد شکن دندان جوابی خواست آیین

 : کرد پریا به ای اشاره و آورد لب روی نیشخندی بود شده جلب سمتشان

 !  کرد عوض رو نظرم -



 اما است نکرده موضوع این برای تالش ای ذره حتی که میدانست خوب پریا

 هر.  بود ناراحت هم هنوز.  داد جواب لبخند با را خان جمشید دارِ  معنی لبخندِ 

.  میشد پیدایش خانه در کمتر که داشت مشغله انقدر آیین برمیگشتند وقتی چند

 : رفت خان جمشید کنارِ  بودند رفتن ی آماده همگی وقتی وجود این با

  ؟ بیام بابا و مامان با تهران تا من میشه -

 قبل.  باشند داشته جا همگی تا بیایند پریا ی خانواده با نسا گل و همایون بود بنا

 : کرد اضافه پریا بگوید چیزی خان جمشید اینکه از

 و خانوم نسا گل کنارِ  بابا ماشینِ  عقبِ  منم شما ماشینِ  تو بیان همایون آقا -

  ؟ میتونم ؟ باشه.  میشینم پریسا

 برای نبود بد.  رفت هم در ابروهایش بود ایستاده نشا قدمی یک در که آیین

 بود هم در صورتش!  میکرد تکلیف کسبِ  آیین از پریا شده که هم ظاهر حفظِ 

 بود خان جمشید دهانِ  از نه جوابِ  شنیدنِ  منتظرِ .  میرسید نظر به عصبانی و

 : گفت انتظارش برخالفِ  اما

 .  مونبه بگو کنی عوض جا خواستی اگه.  دخترم باشه -

 پیرمرد که زد خان جمشید ی گونه به ای بوسه و زد لبخند.  بود خوشحال پریا

 : خنداند را

 .  جون آقا ممنون -

 همه چشمانِ  مقابلِ  که بود ازدواجی چه این.  نکرد آیین به هم توجهی اصال

 به نگاهی نیم اینکه بدونِ  کالفه! ؟ میگرفت تصمیم آیین ی اجازه بی پریا

 و نشست مجللش ماشینِ  عقبِ  صندلیِ  روی بندازد پریا لِ خوشحا صورتِ 

 جا کنارش هم خان جمشید که نگذشت چیزی.  گذاشت هم روی را پلکهایش

 گوشش به خان جمشید صدای.  کرد خوش جا شهاب کنارِ  هم همایون و گرفت

 : رسید

  ؟ کردی قفل رو درا ی همه شهاب -

 .  آقا بله -



 .  پس بیفت راه -

 : آمد حرف به بسته چشمهای با آیین.  آمد در رکتح به ماشین

 ! ؟ وصی وکیل و قیم بشین دختره این برای که درسته این -

 .  شد آیین کالمِ  حرِص  متوجه خان جمشید

  ؟ چیکار میخواد وکیل بزرگه دختره -

 : کرد باز چشم آیین

 ! غیر نه بگیره باید شوهرش از باشه ای اجازه اگه!  داره شوهرم تازه -

 خان جمشید مقابلِ  که بود بار اولین ، چرخید آیین سمتِ  به کمی خان جمشید

 !؟ نبود بود خوبی پیشرفتِ .  میزد پریا با نسبتش از حرفی

  ؟ میکنه ناراحتت باباش ماشینِ  تو رفته اینکه -

 .  میکنه اذیتم دیگه یکی بشه وصیش وکیل و بشه سیاه شناسنامم من اینکه -

  ؟ اینجا یادب بگیم میخوای -

 حسابش به که همین فقط.  نمیخواست که بود معلوم!  خورد حرص بیشتر آیین

 : بود کرده اش عصبانی بودند نیاورده

 .  باباش ماشینِ  تو بمونه -

 کنارِ  چینهای نامحسوس ی خنده از خان جمشید.  بست دوباره را چشمهایش

 نگاهش رضایت با و کشید سفیدش ریشهای به دستی.  بود شده بیشتر چشمش

  ؟ باشد رفته پریا برای اش نوه دلِ  که داشت امکان.  دوخت پنجره به را

 پریا به رو نگران خانم سیمین.  افتاد راه به هم آقا علی ماشینشان سر پشتِ 

 : کرد زمزمه

 ؟ حاال نشه ناراحت ؟ اینجا بیای که بود راضی شوهرت ، جان مادر -

 : داد جواب آیین از دوری و خانواده همراهیِ  از خندان پریا



 .  نداشت مشکلی گفتم بهش -

 شان جلویی ماشینِ  در که باروتی انبارِ  آن پس!  نداشت دم و شاخ که دروغ

 : زد لبخند خانم سیمین! ؟ بود که بود نشسته

 . آقاست و فهمیده چقدر ماشاهلل -

  هفتم فصل

 مشغولِ  آیین.  بود شده همیشگی های گی روزمره به تبدیل شان زندگی دوباره

 چیزی این اما.  میکرد شب را روز خانه در هم پریا و بود شرکت کارهای

 هر.  کند پا و دست برایش کاری بود خواسته شیدا از ، کند اش راضی که نبود

 در عمرش آخرِ  تا نبود هم قرار اما بگیرد را آیین ی اجازه بود نتوانسته که چند

 را ماه آذر قولِ  که خصوص به.  میساخت را اش آینده باید.  بماند عمارت آن

 ماه چند همین به فقط اش زندگی مطمئنا ، میکرد کاری باید.  بود داده آیین به

 .  نمیشد ختم عمارت در زندگی

 به سرحال که آیین برعکِس .  بود همیشه از تر ناراحت پریا شمال سفرِ  از بعد

.  بود شده تنظیم هم خوابش ساعتِ  پریا های دمنوش لطفِ  به!  میرسید نظر

 در روز یک تقریبا شهرزاد.  بود برگشته شرکت به که میشد ای هفته یک

 آیین.  میزد سر آیین به مدام پدرش به زدن سر ی بهانه به.  بود آنجا میان

!  نبود موفق اما کند باز سر از را شهرزاد ازدواجشان ی حلقه با میکرد سعی

 !  داشت احتیاج الط تکه یک از تر محکم چیزی به

 خان جمشید با کردن بازی تخته و شیرین با را اش بیکاری ساعتِ  پریا

 گاه زنگهای طرفی از.  کند بهتر را حالش که نبود چیزی ها این اما میگذراند

 آیین که هم چقدر هر.  بود ها ناراحتی این مضاعفِ  دلیلِ  هم شروین بیگاهِ  و

!  کند مثل به مقابله او با که کند قبول نستنمیتوا پریا هم باز میکرد وفایی بی

 احساسی که چند هر.  میدانست آیین به خیانت را شروین با برخوردی هر

 کذایی اسمِ  آن به بود طور هر.  بزند گول را خودش نمیتوانست اما نبود بینشان

 !  میماند وفادار بود کرده سیاه را اش شناسنامه که



 ورق حوصلگی بی سرِ  از را کتابی معمول قِ طب پریا.  شد خانه واردِ  شهاب

 نداشته برادرِ  جای را محجوب پسرِ  این.  شد بلند جا از شهاب دیدنِ  با.  میزد

 : زد لبخند.  داشت دوست اش

 ؟ خونه برگشتین روز وقتِ  این شده چی.  شهاب آقا سالم -

 : گرفت پریا سمتِ  به را بود دستش که ای بسته شهاب

 آقا.  بود شده آماده مهمونیتون فیلمِ  و عکسا گرفتن تماس آتلیه از.  خانوم سالم -

 .  شما برای بیارم و بگیرم برم دادن دستور

 : گرفت شهاب دستِ  از را بسته هیجانی و ذوق هیچ بدونِ  پریا

 .  آوردینش می شب نبود ای عجله -

 وا همیشه برای میتوانست کاش.  میخواند را غم پریا چشمهای عمقِ  از شهاب

 کرده پیدا خانه قلبِ  خوش پریای به که احساساتی.  باشد داشته خودش برای را

 نگاهش و زد زنگ گوشش در آیین صدای.  نداشت کسی به حال به تا را بود

 : کرد زمزمه لبی زیرِ .  دزدید پریا از بالفاصله را

 .  ببینینش بخواین شاید گفتم -

 : داد تکان سر پریا

 .  ممنون -

 مقابلش خان جمشید که بود بسته به نگاهش پریا.  رفت بیرون انهخ از شهاب

 : شد ظاهر

 ؟ بود آورده چی شهاب -

 .  شده آماده انگار.  جشن شبِ  فیلمای و عکس -

.  کن خبر هم رو نسا گل و شیرین برو.  ببینیم هم با بشینیم بیا.  عجب چه -

 .  بیاد بگو نداره کاری خانومم حمیده اگه ببین



.  شدند جمع همگی دستورش به!  بود زده هیجان عجیبی طرزِ  به خان جمشید

 خودش عکِس  پریا.  میزدند ورق را عکس آلبومِ  هم کمی و میدیدند را فیلم کمی

 حلقه کمرش دورِ  آیین دستِ  و بودند ایستاده هم کنارِ  گذراند نظر از را آیین و

 از معذب و متعجب.  آورد یاد به را اش لحظه آن حالِ  و حس پریا.  بود شده

 ی چهره تا نگاهش.  بود مانده خیره آیین دستهای به نگاهش نزدیکی همه این

 ی چانه ، گیرایش چشمهای.  بود مانده پریا صورتِ  به خیره کامال.  رفت آیین

 ته ، بود ریخته پیشانی روی کمی که حالتش خوش موهای ، تراشش خوش

. . .  دارش حالت و پهن ابروهای ، بود کرده تر مردانه را صورتش که ریشی

 که بود عجیب!  جذاب و بود کشیده کمی.  آمد پایین لبهایش تا نگاهش

 بود کنارش جذابیت همه این.  بردارد چشم عکس داخلِ  تصویرِ  از نمیتوانست

 قلبش هم کمی و بود شده گرمش کمی فقط ؟ نبود عجیب.  نمیلرزاند را قلبش و

 :  آمد حرف به گوشش کنارِ  شیرین. . .  بود گرفته وار دیوانه ضربانِ 

 .  بود نظیر بی شب اون لباست پریا -

 مچش کسی انگار.  بود شده دستپاچه.  کرد بلند عکس روی از را سرش پریا

 آورد لب روی بند نیم لبخندی و کشید کنار کمی را آلبوم سریع!  باشد گرفته را

 . 

 .  میبینه قشنگ چشمات ممنون -

 آیین نگاهِ  به را حواسش تمامِ  دوباره رفت فیلم سمتِ  به شیرین حواِس  وقتی

.  شد خشک پریا گلوی ؟ بود شده عجیب نگاهش حالتِ  چرا.  شد معطوف

 : گفت نسا گل!  است شده اضطراب دچارِ  چرا نفهمید.  داشت آب به احتیاج

 .  برازندست تنش به لباسی هر که هست قشنگ انقدر پریا خودِ  ماشاهلل -

 : کرد نازک چشم گوشه غرض و قصد با میدهح

 اومد می بهش میپوشید کسی هر.  کیفیته با و دوخت خوش آقا شرکتِ  لباسای -

 . 



 از غافل ، شود ناراحت پریا ترسید ، انداخت حمیده به بدی نگاهِ  خان جمشید

 حرف به خان جمشید.  میکرد سیر دیگری هوای و حال در اصال پریا اینکه

 : آمد

 بینشون از چیزی ببین بده خانوادت نشونِ  ببر فردا رو عکسا ، جان اپری -

 .   بزنیم آلبوم براشون میخوان

 : داد تکان سر پریا

 . چشم ممنون -

 درست هم هنوز.  گذاشت سر پشتِ  را عکس آن و زد ورق را آلبوم باالخره

 جدید برایش هوا و حال این ، بود گرفته درد کمی قلبش.  بکشد نفس نمیتوانست

 !  بود کرده گیجش کمی.  بود

 تالشش تمامِ  آیین ، داد نشان آیین به را فیلم و عکس هیجان با خان جمشید شب

 عکسها که داشت معنی چه.  کند خفه وجودش در را احساساتش که میکرد را

 بند را پریا نفِس  که عکسی روی ثانیه چند ی اندازه به فقط!  بلرزاند را قلبش

 آن دیدنِ  از اندازه همان به هم آیین ببیند که نبود پریا اما ، کرد مکث بود آورده

 را آیین آمدنِ  خانه خبرِ  که موقع همان!  است شده احساسات خوِش  دست عکس

 را آیین ی چهره که بود رسانده اتاقش به خستگی ی بهانه به را خودش شنید

 حرارت میتوانست هم هنوز اینکه فکرِ  از.  میکشید خجالت عکس آن از.  نبیند

 !  بود شرمزده کند حس کمرش روی را آیین دستهای گرمای و

 : داد خرج به شیطنت کمی خان جمشید ها عکس دیدنِ  از بعد

  ؟ اتاقت تو بذاری کنی بزرگ نمیخوای رو عکسا از کدوم هیچ -

.  میکرد احساسش هم هنوز که بود نابی حِس  و ها عکس مسخِ  هم هنوز آیین

 : شد بلند جا از خان دجمشی حرفِ  با

 ؟ رفته کجا خودش -

 .  بود کرده عوض را حرف



 .  بود خسته.  اتاقشه تو -

 : دوخت پدربزرگش به را گرش جستجو نگاهِ 

 ؟ خوابه مرغا مثلِ  شب سرِ  که میکنه کوه خونه این تو -

 به آیین حرفهای از راضی خان جمشید ؟ میگرفت را سراغش که نبود عجیب

 : آمد حرف

  ؟ نه شبا نمونه شوهرش منتظرِ  زن که نیست درست صالا -

 : کشید هم در ابرو پدربزرگش کردنِ  گمراه برای آیین

 هر خودش بده منو دمنوِش !  میگم که دمنوشه واسه ؟ میخواد رو خودش کی -

  ؟ زود میکنین احساسیش و بحث چرا.  بخوابه خواست وقت

 به بود نشسته لبش ی گوشه که لبخندی با خان جمشید که میرفت در سمتِ  به

 : آمد حرف

 ؟ میری نخورده شام -

 .  بخیر شب.  نیست گشنمم.  دارم کار -

 پریا اتاقِ  درِ  به خیره.  رفت باال را ها پله و کرد زمزمه لب زیرِ  را بخیر شب

.  کارش اتاق سمتِ  به کرد تند پا باالخره که بود دودل ماندن و رفتن بینِ  ،

  ؟ زدن سر برای شود قدم پیش او که شتدا دلیلی چه اصال

 فصلِ  های طرح.  کرد روشن را اش مطالعه چراغ و نشست کارش میز پشتِ 

 دمنوش آن از یکی.  فرستاد بیرون را اش خسته نفِس  و چید مقابلش را جدید

 ! میچسبید بدجور پریا ی معرکه های

 به نگاهش ، کند شروع را کار و برود هایش طرح سمت به دستش آنکه از قبل

  ؟ بخوابد شب سر پریا داشت معنی چه.  افتاد موبایل

 سرش در که فکری برای میکشید خجالت خودش از.  خورد گره ابروهایش

 : نوشت برایش و برداشت را موبایل نهایت در اما میرفت رژه



 ! ندیدم شب سر رو دمنوشم -

 لبخندی اش یشگیهم دستوری لحن از راضی باالخره و خواند را پیغام بار چند

 به و گذاشت میز روی را گوشی.  شد ارسال پیغام.  نشاند لب روی محو

.  کرد قفل هم در سر پشت و کشید عقب را دستش دو.  زد تکیه اش صندلی

.  میگذشت کند برایش زمان.  میشمرد را ها ثانیه و بود موبایل به چشمهایش

.  شد خورده گره بروهایا به تبدیل محوش لبخند کمکم بود گذشته دقیقه یک

 پریا که داشت دلیلی چه.  ماند خیز نیم میز روی و کشید جلو را خودش

 سرش باالی تا اگر نبود بد شاید ؟ میشد اتاقش واردِ  باید ؟ ندهد را جوابش

 .  بود اش طبیعی حقِ !  میگرفت را دمنوشش و میرفت

 پیغام هوا و زمین نِ بی.  شد بلند موبایلش صدای که بود نشده بلند جا از هنوز

 : کرد باز را

  ؟ نمیبره خوابت -

 و داد پشتی به را اش تکیه راحت خیالِ  با.  نشست اش صندلی روی دوباره

 : کرد زمزمه خودش با.  داشت نگه مقابلش را موبایل

 !  ندارن تشریف خواب خانوم پس -

 : نوشت و گذاشت گوشی ی صفحه روی را انگشتش

 ! بیا زود منتظرم ، کارمم اقات تو!  نمیبره نه -

 شده راحت خیالش.  داد لم راحت خیالِ  با و گذاشت میز روی دوباره را موبایل

 این ی وابسته چقدر که کند اعتراف خودش به بود سخت!  آید می پریا که بود

 پریا موهای لیمویی بوی استشمامِ  بدونِ  شبهایش چقدر که!  است شده دیدارها

 نداشت دوست اما بود کشیده پر وجودش از آرامش که یانگار.  است روح بی

 !  بیاورد طاقت کردن انکار با میتوانست هم هنوز.  کند اعتراف خودش به

.  بود نشده هم 9 ساعت.  انداخت سر روی را شالش.  آمد پایین تختش از پریا

 : زد لبخند دیدنش محِض  به شیرین رفت پایین آرام را ها پله

  ؟ ابیبخو نرفتی مگه -



 : زد بند نیم لبخندی

 .  شدم بیدار خواست دمنوش یه دلم. . .  چرا -

 شاید!  است گفته دروغ چرا نمیفهمید.  فشرد انگشتهایش میانِ  را موبایلش

 .  است زده خوابش از اش خواسته و آیین خاطرِ  به بگوید که میکشید خجالت

  ؟ میکنی درست منم برای -

  ؟ خونه نمیری -

 .  میاد تر دیر انگار.  ایم حمیده شوهرِ  تظرِ من چرا -

  ؟ کجاست آقاجون -

 .  میخورن شام -

 سر آشپزخانه به حمیده و میخورد چای نسا گل.  گذاشت آشپزخانه به قدم پریا

 : زد لبخند دیدنش با نسا گل.  میداد سامان و

 داری پادشاه هفت خوابِ  االن گفتیم رفتی دویدی و میاد خوابت گفتی همچین -

 .  میبینی

 : خندید پریا

 . میخواست دمنوش دلم -

 شیرین و آیین برای پریا.  گرفت آنها از نگاه و کرد نازک چشمی پشتِ  حمیده

 آیین فنجانِ  و گذاشت کانتر روی مقابلش را شیرین فنجانِ .  کرد حاضر دمنوش

 : کرد اعتراض شیرین که داشت رفتن قصدِ .  چوبی کوچکِ  سینیِ  داخلِ  را

 .  میزنیم حرف میشینیم هم با یکم گفتم ؟ نمیشینی من پیِش  -

 کند اش عصبانی نرفتنش با میترسید ، بود خواسته دمنوش آیین.  بود مردد پریا

 : بشکند را شیرین دلِ  نمیتوانست هم طرفی از اما. 

 .  باال میرم بعد میشینم پیشت یکم باشه -



  ؟ نمیخوری رو دمنوشت -

 : گذاشت کانتر روی را سینی پریا

 .  بخورم خواب از قبل میخوام.  میخورم چرا -

 آنقدر.  داد گوش پریا و شد زدن حرف مشغولِ .  بود شده قانع گویا شیرین

 صدای با پریا موبایلِ  زنگِ .  رفت دستشان از زمان که افتاد گل حرفهایشان

 : کرد پیدا تداخل حمیده

 .  اومد شوهرم پاشو شیرین -

 : خواند ار پیغامش پریا

 !؟ کجاست دمنوشم -

 شیرین از سرسری.  بود کنده را خودش گورِ .  گرفت دندان به لب پریا

 قابلِ  اما بود شده سرد کمی دمنوش.  رفت باال ها پله از و کرد خداحافظی

 .  ماند منتظر و زد ای تقه.  ایستاد اتاق درِ  پشتِ .  بود خوردن

 ابروهایش و داد نشان کار مشغولِ  ار خودش تاخیر همه این از عصبانی آیینِ 

  ؟ بگذاردش منتظر پریا که داشت دلیلی چه.  زد کور گره را

!  ببیندش کسی که میترسید چرا نمیفهمید.  انداخت سرش پشتِ  به نگاهی پریا

 !؟ داشت واهمه انقدر که بود شبانه ی عاشقانه قرارِ  مگر

 : گرفت صورتش مقابلِ  را ها طرح از یکی و کرد صاف را صدایش آیین

 ؟ بله -

 به.  شد وارد و چرخاند را دستگیره اما پریا.  بود عصبانی کمی صدایش

 : کرد زمزمه اراده بی آیین چشمهای دیدنِ  محِض 

 !  سالم -

 : شنید را صدایش که میشد اتاق واردِ .  بود آیین سرِ  تکانِ  جوابش

 !  ببند و در -



 و برداشت جلو به قدمی  ، داد مانجا را بود خواسته که کاری کن گوش حرف

 : کرد زمزمه و گذاشت جا همان را سینی ، کرد پیدا میز روی خالی ای گوشه

 ! بخیر شب -

 : آمد حرف به آیین که داشت رفتن قصدِ 

 !؟ کجا -

 : کرد در به ای اشاره پریا

 . بخوابم -

  ؟ بود چی برای تاخیر همه این -

 . . .  منم میزد حرف داشت شیرین -

 : داد ادامه گیر بهانه آیین

 ؟ داره اولویت من حرفای به شیرین حرفای -

 . نگفتم اینو من -

 در که طرحی خونسردی با آیین.  میترساند کمی را پریا و بود جدی آیین لحنِ 

 کم اتاق نورِ .  شد بلند جا از و گذاشت میز روی را میکرد خودنمایی دستش

 .  گرفت قرار پریا کنارِ  و زد دور را بزرگش میزِ  آیین.  بود

  ؟ چیه جریمت میای دیر وقتی -

.  آمد تر نزدیک آیین.  آمد بند زبانش! ؟ میزد حرف چیزی چه از ؟ جریمه

 : داد تکیه میز به را دستش

 کنم چیکار بگو خودت.  کرده یخ که دمنوشتم.  موندم منتظر دقیقه بیست من -

 . 

 . بخوابم. . .  برم باید من. . .  من -



 خجالت عکسها آن به کردن فکر از هم هنوز.  بود آمده حرف به کنان ِمن ِمن

 ؟ میکرد فکر ها عکس به لحظه آن در چرا اصال دزدید را نگاهش.  میکشید

 فاصله کامل آنکه از قبل.  بگذارد سر پشتِ  را آیین تا داد تکانی پاهایش به

 از پریا آنکه از قبل.  کشیدش عقب به و شد قالب مچش به آیین دستِ  بگیرد

 گذاشت کمرش پشتِ  را دستش آیین کند برخورد میز به کمرش کشش این شدتِ 

 ! نداشت فراری راهِ  و بود افتاده گیر آیین آغوِش  میانِ .  داشت نگهش و

 تا را سرش و داد میز به تکیه را دیگرش دستِ  آیین.  آمد بند ای لحظه زبانش

 جدی چشمهایش اما داشت لبخند طرحِ  تشصور.  آورد پایین پریا سرِ  نزدیکیِ 

 ؟ بود ممکن آدم یک در تناقض همه این.  میرسید نظر به

 .  میری بگم من وقت هر -

 آنقدر ، ناراحت کمی و بود معذب. میسوزاند را پریا کمرِ  پشتِ  دستش گرمای

 به برسد چه ، کند رها را نفسش میترسید حتی که بود کم بینشان خالیِ  فضای

 !  دنخور تکان

  ؟ دیدی رو عکسا امروز -

 شنیدنِ  با ، نکند اذیتش آیین عطرِ  بوی تا بود کشیده عقب را سرش کمی پریا

 اصال شد قرمز هایش گونه که نکشید ثانیه به و خورد جا عکسها حرفِ 

 سرش در شان نفره دو عکِس  تصویرِ  هم هنوز.  برد یاد از را موقعیتشان

 .  میچرخید

 . ببینم دقیق نشد -

 نمیفهمید فقط شد حالتش این متوجه خوبی به آیین که جوری میدزدید را نگاهش

 !  چیست برای خجالت همه این

  ؟ اتاقت تو بزنی کنی بزرگ رو یکیش چیه نظرت -

 : کرد تقال کمی پریا.  میکرد خودنمایی آیین لبِ  ی گوشه نیشخندی

 .  برام کنین بزرگ رو گرفتم تکی که عکسایی از یکی -



 : بود گرفته حرصش کمی داد تکان سر ینآی

  ؟ تکی عکِس  -

  ؟ کنار بری میشه -

 کشیدن نفس هوای داشت قصد.  آمد تر نزدیک کمی حرفش به توجه بی آیین

 !  بگیرد دخترک از هم را

  ؟ بشه چی که -

 هم کمی و شد گرد کمی چشمهایش آیین اصرارِ  همه این از بود متعجب پریا

 : معذب

 .  وابمبخ میخوام -

  ؟ گرفته خوابت شب سرِ  امشب که شده چی -

 !  کرد هول پریا

 .  بودم خسته.  همینجوری!  هیچی. . . هیــ -

 بیشتر تماِس  وجودش در حسی یک ، میکاوید را پریا صورتِ  آیین نگاهِ 

 نمی بدش مثال!  را نقش ریز دخترکِ  این فشردنِ  آغوش در مثال ، میخواست

 مشکوک شدنش هول این اصال. کند لمس را لبهایش یِ حوال جایی لبهایش آمد

  ؟ نبود

  ؟ میکنی فرار چیزی از داری یا بودی خسته -

 که ترسید.  کرد حبس ای ثانیه برای را نفسش.  کرد خشک را پریا حرفش

 این جذابیتِ  تمامِ  که عکسی از بود ترسیده که ؟ میگفت چه.  بدهد لو را خودش

 یا بود ندیده امروز به تا که هایی جذابیت ؟ بود یدهکش رخش به را مقابلش مردِ 

 .  ببیند که بود نخواسته هم شاید

  ؟ میزنی حرف چی از ؟ فرار -



 به خیره را نگاهش آیین.  بدزدد را نگاهش تا میکرد را تالشش تمامِ  هم هنوز

 : کرد امتحان دیگر بارِ  و داشت نگه پریا چشمهای

  ؟ بود خوب عکسا از یکی کدوم -

 عکس خاطرِ  به پریا.  بود درست حدسش.  شد تر کالفه پریا که کرد احساس

 : کرد باز هم از را صورتش اراده بی لبخندی!  میشد رنگ به رنگ انقدر ها

  ؟ برم میشه!  ندیدم دقیق که گفتم -

 .  زوده هنوز -

 .  بود کرده دگرگون را حالش عطرش بوی و دست گرمای

 !  میاد خوابم -

 .  نیست خواب وقتِ  االن -

 : آمد بیرون خجالت قالبِ  از کمی ، خورد حرص پریا

 .  آوردم که میخواستی دمنوش -

 !  نیست همین فقط -

 ؟ نداشت بترسد که داشت حق دخترک.  بود رفته نشانه را پریا لبهای نگاهش

 کشیده عمیق نفِس  که افتاد یادش ، کرد پُر را اش شامه آیین عطرِ  بوی دوباره

 : شد دستپاچه.  است

   ؟ کنار بری میشه -

 شوهرش کنارِ  در انقدر پریا که بود طبیعی.  میکرد نگاهش هم هنوز آیین

 این از آورد نمی سردر!  نمیفهمید اصال آیین که بود چیزهایی ؟ شود دستپاچه

 !  نبود آشنا برایش ای ذره که ای دخترانه احساساتِ 

 ! بده بهم رو میخوام که چیزی قبلش فقط میرم -

.  بود آمده بند نفسش جا در انگار ، نزند پریا قلبِ  تا بود کافی حرفش این

 سرش که جایی تا ، شد خم آیین.  بود شده دوخته هم به لبهایش اما شد هراسان



 به میکرد احساس گردن روی را داغش نفسهای.  گرفت قرار پریا گردنِ  کنارِ 

 حرارتِ  این با که بود عجیب.  بود افتاده گردنش دورِ  هم شالش که خصوص

 ممکن لحظه هر.  بود کرده خانه دلش در ترس ، میکرد سرما احساِس  نفس

 !  بکوبد آیین به را اش کرده گره مشتهای و بزند فریاد بود

 ادامه حالت این قرنی ی اندازه به برایش.  نمیدانست ؟ دقیقه یا شد ثانیه چند

 روی اشکهایش شدنِ  جاری تا راهی و بود کرده حبس را نفسش.  بود شده دار

 .  نداشت گونه

 به دستش تا بود شده خم ، برداشت بود داده میز به تکیه که را دستش آیین

 فنجان.  بود گرفته را پریا وجودِ  تمامِ  که ترسی از غافل.  برسد دمنوش فنجانِ 

 اب اراده بی ظاهر به لبهایش بایستد صاف جایش سرِ  آنکه از قبل برداشت را

 شد دهانش شدنِ  باز و پریا لرزِش  باعثِ  که تماسی.  کرد پیدا تماس پریا گردنِ 

 را فنجان ، ایستاد صاف آیین که بودند نگرفته جان لبهایش روی کلمات هنوز ،

 : گرفت پریا سمتِ  به

 .  بیار برام حسابی و درست دمنوِش  یه!  سرده این -

 خیالش حدودی تا اما میترسید مه هنوز.  بود مانده باز همانطور پریا لبهای

 : آمد حرف به دوباره و کرد نگاهش آیین.  بود شده راحت

 ! وایسادی که هنوز -

 .  گرفت را فنجان بود لرزان کمی که دستی با پریا

 !؟ میخواستی و همین -

 : پرید باال آیین ابروهای که بود پرسیده تعجب با جوری

  ؟ میخوام چی میکردی فکر -

 جبرانِ  به توانست پریا و کرد حفظ را بینشان ی فاصله آیین.  ایستاد صاف پریا

 ! بفرستد هایش ریه به هوا کمی بود کرده حبس که نفسهایی تمامِ 

 ! هیچی ، هیچی -



 از خوردنهایش حرص تمامِ  که بود عجیب.  میخنداند را آیین اش دوباره تاییدِ 

 .  بود شده مخفیانه های خنده به تبدیل دختر این

 بهم کن انتخاب خواستی و کدوم هر عکسا از ضمن در ، باشه داغ دمنوش -

 .  بگو

 لب زیر و انداخت پایین را سرش ها عکس به آیین ی اشاره از دیگر بارِ  پریا

 : کرد زمزمه

 .  میارم و دمنوش االن -

 ترک را اتاق زده شتاب قدمهایی با پریا.  گرفت قرار میزش پشتِ  دوباره آیین

 این ، نزدیکی همه این ، گذاشت سینه ی قفسه روی را دستش در شتِ پ.  کرد

 ! ؟ بود کرده تحمل چطور.  بود حد از زیاد برایش کلنجار همه

 نمیدانست وگرنه بودند رفته همه که کرد شکر خدارا و رفت ها پله سمتِ  به

 و نسا گل خوبش شانِس  از.  کند توجیه باید چطور را آمدنش پایین دوباره

 به مشغول حوصله با و رفت آشپزخانه سمتِ  به.  بودند خوابیده هم خان دجمشی

 .  شد کار

.  بود گذاشته لب روی را اش اشاره انگشتِ .  بود داده لم اش صندلی روی آیین

 این بود چه.  داشت پریا گردنِ  با اتفاقی لمِس  پیش ای لحظه که جایی همان

  ؟ بود شده دیوانه ؟ عجیب ِکشِش 

 کند بیرون سر از را پریا فکرِ  بتواند ای لحظه برای شاید تا داد انتک را سرش

 پریا.  نبود کار به حواسش میکرد چه هر اما گرفت انگشتش میانِ  را طرحی. 

 قبل.  نگذارد سرش به سر داد ترجیح آیین بار این و گذاشت اتاق به قدم دوباره

 تقریبا و گفت لب زیرِ  بخیری شب پریا شود بدل و رد بینشان حرفی آنکه از

 !  کرد فرار

.  کرد نزدیک دهانش به را دمنوشش فنجانِ  و نشست آیین لبِ  روی لبخندی

  ؟ میشد آرام آمد می دمنوش که همین نبود عجیب

**** 



 بارِ  شروین صدای.  بود کالفه.  کرد جا جابه گوش روی کمی را موبایل پریا

 : رسید گوشش به دیگر

 !  پریا.  ببینمت دقیقه 5 فقط -

 هر ، بود اشتباه ، نباخت را خودش اما بود کرده نرم را دلش گفتنش پریا

 : بود محض اشتباهِ  میشد بدل و رد بینشان که حرفی هر ، دیدارش

 .  میبینتت عمه.  اینا مامان دیدنِ  میرم دارم من.  نیست درست -

 : داد کردن اصرار جراتِ  شروین به کالمش لحنِ 

 .  نبینتمون کس هیچ میدم قول ؟ باشه.  آژانسم کن کرف دنبالت میام من -

 ختم هم آن که میداد جواب را یکی میگرفت شروین که تماسی 10 از پریا

 .  میکرد ناراحتش و معذب که هایی اصرار به میشد

 . . .  شروین -

 : کرد پیشروی شروین

 ؟ باشه.  هرانند مثلِ  منم.  بکنیم نمیخوایم که خالف کارِ .  خانوم نیار نه -

 پیش هم باز و بشنود نه روز هر میشد مگر!  ها اصرار این از بود خسته پریا

 به را نه دیگر بارِ  نتوانست!  داشت تازگی برایش جدید شروینِ  این ؟ شود قدم

 : کرد زمزمه.  کرد فوت بیرون را نفسش.  بیاورد زبان

 .  وایسا کوچه سرِ  -

 : کرد استفاده فرصت از سریع باشد آورده در بال که انگار شروین

 !  چشم -

 در!  نمیدهد انجام خالفی کارِ  که میکرد قانع را خودش.  کرد قطع را تماس

 این حد از بیش!  براند خودش از را شروین همیشه برای بود کرده قصد ضمن

 بار آخرین برای را وسایلش و برداشت را جشن آلبومِ .  بود شده تکرار تماسها

 که کرد شکر را خدا رفتن موقع.  بود افتاده جانش به نینگرا.  کرد چک



 کند نگاه چشمهایش در نمیتوانست وگرنه بود بیرون دوستهایش با خان جمشید

 .  بگوید دروغ و

 زده وحشت.  شد سبز مقابلش حمیده برداشت در سمتِ  به قدم آنکه محِض  به

 : گذاشت قلب روی را دستش

 .  ترسیدم خانوم حمیده وای -

 : کرد نگاهش مشکوکانه یدهحم

  ؟ میکردی داشتی خالف کارِ  مگه!  وا -

 : کرد جور و جمع را خودش پریا

 !  ها میزنین حرفا ؟ خانوم حمیده خالفی کارِ  چه -

 : پرسید برسد سر نسا گل آنکه از قبل و کرد استفاده سو پریا مظلومیتِ  از

  ؟ کردی کاله و شال کجا -

 آمد نمی بدش که خصوص به ، داشت بودن رییس به شدیدی ی عالقه حمیده

 این صاحبِ  بفهماند او به و بیاورد پایین خانه خدمتکارِ  همان حدِ  در را پریا

 تحمیل خانه آقای به که میدانست گری استفاده سو دخترِ  را او!  نیست عمارت

 و بود آمده شب یک!  میدانست هم شانس خوش را پریا نوعی به است شده

  ؟ نبود شانس خوش.  بماند آقا کنارِ  بود قرار همیشه برای

 : داد جواب محترمانه اما بود ناراحت شدنش جیم سین از پریا

  ؟ دارین الزم چیزی.  مامانم ی خونه میرم -

 : آمد حرف به جو ستیزه حمیده

  ؟ گفتی آقا به -

 : گفت حال همان در رفت در ی دستگیره سمتِ  به دستش پریا

 .  جریانن در.  گفتم خان جمشید به -



 : انداخت باال نه ی نشانه به را سرش حمیده

.  میشه درست دردسر ما واسه خونه میاد واال.  بگی آقا خودِ  به باید.  نه -

 .  بیرون میری در این از داد اجازه اگه بزن زنگ

 جوالن حسابی حمیده نبود خانه خان جمشید که حاال.  بود شده عصبی پریا

 که کجا هر دارد اجازه که بفهماند زن این به میتوانست زبانی هچ به!  میداد

 ! نبود که اسیر خان جمشید قولِ  به! ؟ برود میخواهد

 .  نباشین نگران.  برم میتونم نیست مشکلی خانوم حمیده -

 : گذاشت در روی را دستش حمیده

 . کن راحت رو خیالمون بزن زنگ یه من با بحث جای به دختر -

 بیرون را نفسش کالفه پریا.  شود پریا رفتنِ  مانع آیین میخواست دلش خیلی

.  میکرد نگاهش مشکوک حمیده.  گرفت را آیین ی شماره بالفاصله و فرستاد

 فرصتی هر از.  بود گذاشته ناسازگاری سرِ  او با اول روزِ  از چرا فهمید نمی

 : داد ابجو آیین که بود بوق سومین.  میکرد استفاده دخترک تحقیرِ  برای

  ؟ بله -

 : آمد حرف به پریا

 .  سالم -

 گرفته تماس او با حال به تا آورد نمی یاد به.  کرد متعجبش پریا آرامِ  صدای

 : شد نگران.  وقت هیچ تقریبا!  باشد

  ؟ شده چیزی -

 آیین آمد می یادش تا ؟ داشت اشکالی چه!  بود نداده هم را سالمش جوابِ 

 جواب نگرفتنِ  از دلخور پریا رفت هم در اراده بی ابروهایش!  بود همینطور

 : گرفت نشنیده را آیین نگرانِ  لحنِ  و بود سالمش

 .  مامان ی خونه برم میخوام من -



.  داد خیابان به را نگاهش.  است نیفتاده بدی اتفاقِ  که بود شده راحت خیالش

 زیرِ  مدت متما خسرو و میکرد رانندگی شهاب.  میزد شان تولیدی به سری باید

 نجاتش ی فرشته پریا زنگِ  و صدا حاال.  بود گفته هایشان برنامه از گوشش

 : شد شوخ لحنش.  گرفت آرام کمی پریا آرامِ  صدای با چرا نفهمید.  بود شده

 ! ؟ بکشم گوسفند پات جلو -

 : شنید را داشت اش کالفگی از نشان که پریا عمیقِ  نفِس  صدای

 اجازه حاال.  بگیرم اجازه و بدم خبر حتما که داشت اصرار خانوم حمیده!  نه -

  ؟ برم هست

 تلخ لحنش ؟ بود زده زنگ حمیده حرفِ  خاطرِ  به.  رفت هم در آیین ابروهای

 : شد

 !  بزنی زنگ من به ای افتاده پا پیِش  موضوع هر سرِ  نیست نیازی -

 .  داشتن اصرار خانوم حمیده گفتم و همین منم -

 !  بری میتونی -

 .  خداحافظ.  ممنون -

 گوشش به خسرو صدای دوباره.  کرد قطع را تماس خداحافظی بدونِ  آیین

 : رسید

 برای گفت.  بدم خبر بهت نشد داشتی جلسه.  زد زنگ قدیری کیارش -

 .  بزنی زنگ بهش باید.  داره شرایط همکاری

 : داد دستور شهاب به رو و داد تکان سر.  نمیشنید آیین

 .  پریا بابای و مامان ی خونه سمتِ  برو بزن دور شهاب -

 : کرد بلند بود دستش در که تبلتی روی از را سرش خسرو

 .  نبود برنامه تو چیزی همچین ؟ چرا اونجا -

 .  دارم ای دیگه کارِ  امروز.  بعد برای بذار رو امروز قرارای همه -



 .  مهمه تولیدی قرارِ  این -

 : شد جدی و دوخت خسرو چشمهای به را نگاهش آیین

  ؟ برسونیمت جایی تا یا میشی پیاده جا همین -

 اهمیتی چیزها ی بقیه برایش.  میشد انجام باید میخواست را کاری آیین وقتی

 : کرد شهاب به ای اشاره خسرو!  نداشت

 . کن پیاده آژانس یه دمِ  منو شهاب -

 به گاهی بود هگفت خان جمشید.  بست را پلکهایش آیین و داد تکان سر شهاب

 هم اصال! ؟ میزد سر امروز اگر داشت اشکالی چه.  بزند سر پریا ی خانواده

 !  بود نکرده اش هوایی پریا صدای

 : انداخت حمیده به نگاهی پریا

  ؟ برم من ؟ شد راحت خیالتون -

 : کشید هم در ابرو آقا دادنِ  اجازه این از ناراضی حمیده

 .  کنی درست دردسر برام نمیخوام فقط ؟ دارم تو آمدِ  و رفت به چیکار من -

 که بود تر راحت برایش.  بزند حمیده به نداشت حرفی.  کرد خداحافظی پریا

 . بگذرد آرامش در کنارش از

 به را خودش بود گذاشته قرار شروین با که همانطور گذاشت خیابان به قدم

 و کرد تند پا سمتش به شناخت دور از را شروین ماشینِ .  رساند اصلی خیابانِ 

 : آمد حرف به دستپاچه و نگران ، شد سوار سریع

 .  کن حرکت زود -

 به را دستش ، نشاند صورت روی لبخندی.  نداشت ای عجله انگار شروین

 : گرفت پریا سمتِ 

 .  بپرس حالی یه ؟ شما خوبی.  خانوم سالم -

 : گرفت ندیده را دستش پریا



 ! شم پیاده نمیری اگه -

 به را ماشین شروین که میرفت در ی دستگیره سمتِ  به دستش خواسته خدا از

 : آورد در حرکت

 .  هستی عصبانی چقدر افتادم راه باشه -

 . . . شروین ببین -

 : پرید کالمش میانِ  شروین شود کامل اش جمله آنکه از قبل

 .  ببینمت یکم بذار.  نزن حرفی االن حداقل ، نگو -

 : زد لبخند شروین.  شد تهدوخ هم به پریا لبهای

  ؟ میکنی دریغ ازم رو دیدنت چرا.  بود شده تنگ برات دلم -

 : شد کالفه پریا

 .  نداریم نسبتی هم با دیگه چون -

 پریا بود خاص خیلی رابطمون تو و من.  ببینم رو ات عالقه میتونم هنوز من -

 . 

 : ددا ادامه شروین ، دوخت کنارش ی پنجره به را نگاهش پریا

  ؟ چطوره دانشگاه نزدیک ی کافه ؟ بشینیم جا یه هم با بریم -

 : چرخید سمتش به پریا

 .  باشی داشته میخوای رو راننده نقِش  فقط گفتی.  اینا مامان پیِش  برم باید من -

 دل که بود نکرده عادت.  بود ناراحت رحمی بی این از و بود شده رحم بی

 .  بشکند

  ؟ بزنیم رو حرفامون بشینیم قراره ِکی پس -

 یادت.  گفتی رو چی همه مادرت جلوی.  زدیم رو حرفامون وقته خیلی -

 .  کمه برامون گفت.  نمیخوره ما به دختر این گفت مادرت ؟ نیست



 .  نمونده براش عقل شده پیر من مامانِ  -

 : شد زنده چشمش جلوی گذشته تلخِ  خاطراتِ 

 وقتی.  بگه اون چی هر گفتی تیوق ؟ دستش دادی رو عقلت چرا تو پس -

  ؟ نمونده براش عقل داشتی اعتقاد هم زدی کمال و تمام اختیارِ  از حرف

 .  نبودم صادق خودم با.  نفهمیدم.  کردم جوونی من -

 .  راهمونه سر مشکل کلی هم کنار برگردیم که االن همین.  نیستی االنم -

 : خندید شروین

  ؟ برگردی کردی قبول یعنی این -

 : بود جدی پریا

.  نمیشه قبل مثلِ  دیگه ما ی رابطه.  ببینی که میگم دارم!  نه که معلومه -

 ! بردار سرم از دست خدا تورو.  نمیشه ها گذشته مثلِ  هیچی

 : رفت هم در شروین ابروهای

 .  میفهمم من.  میخوای واقعا که نیست چیزی این -

 : کرد باز لب دروغ به پریا

 .  راضیم زندگیم از من -

  ؟ میگی دروغ بهم چرا -

 زندگیم میکنی فکر چرا نمیدونم.  کردم ازدواج تازه من ؟ بگم دروغ باید چرا -

 !  ندارم دوست رو

 .  نیست درستی آدمِ  اصال پسره اون  ؟ هستی راضی چی از -

 خودش ؟ میدانست حالش و گذشته از چه!  کیست آیین که میدانست چه شروین

 : کرد گره هم در رواب.  نباخت را

 .  میکنی توهین شوهرم به داری -



 : کرد عوض را بحث شروین

 تونستی چطور ؟ رفته یادت منو کوتاه مدتِ  این تو که کنم باور میخوای -

 .  کنی فراموش

 یا میشد نفرت از پر وجودش تمامِ  یا تلنگری با هنوزم.  بود نکرده فراموش

 : کرد تکرار دوباره.  میتپید خوبشان روزهای و شروین هوای به دوباره دلش

 . دارم دوست رو زندگیم من -

  ؟ میزد سینه به را زندگی کدام سنگِ  پریا.  رفت در کوره از شروین

 .  نیست قائل برات ارزشی هیچ پسره اون -

 :  نکرد نشینی عقب پریا

 .  نمیشناسی و آیین تو -

 دلیلی چه!  پریا داریِ  جانب همه این از میخورد حرص ، زد پوزخند شروین

 : بود شده عالقمند پریا به دوباره شروین که وقتی هم آن ؟ کند دفاع که داشت

 برندِ  بر عالوه عرفانی بگی کافیه.  معروفه جا همه ؟ نشناستش که کیه -

 .  میکنه ات خفه کاریاشون کثافط معروفشون

 : غرید حرص پُر پریا

 !  شروین کن صحبت درست -

 او نباشد چه هر.  بزند حرف آیین از اینطور نمیخواست دلش اما چرا نفهمید

 .  بود شوهرش

 . . .   داشتیم خوبی روزای ما پریا -

 به سالها آن ی کینه از پُر پریا که بود نگرفته جان لبش روی کامل کلمات

 :  آمد حرف

 ایدب بار چند.  بجنگی نشدی حاضر تو ؟ چی االن.  بود گذشته مالِ  این.  آره -

  ؟ میخوای چی اومدی االن.  نجنگیدی من خاطرِ  به تو ؟ بگم بهت اینو



 .  کنم جبران میخوام من -

 .  همین.  باشی دوست یه میتونی فقط االن تو.  شروین دیره -

 .  باشم شوهرت دوباره.  باشم کنارت میخوام من ولی -

 .  دارم شوهر من -

 عادت تعهد همه این به اون.  نهمیک رهات زود خیلی که بخورم قسم حاضرم -

 .  باشیم هم کنارِ  بذار.  برگرد پریا.  نداره

.  بودند بسته صف چشمهایش مقابلِ  هم سرِ  پشتِ  حقایق.  بود شده کالفه پریا

 کِس  نه و پریا نه.  کند پایبند زندگی به را آیین نمیتوانست چیزی مطمئنا

 اگر میکرد فرقی چه.  یرفتم همیشه برای ماه آذر باید حال هر به!  دیگری

 ای چاره اما میشد ناراحت توجهی بی این از قلبا اینکه با ؟ بود وفا بی آیین

 تمامِ  و شروین و آیین از دور جایی.  بود دیگری جای اش آینده.  نداشت

 !  اش زندگی اشتباهِ  مردهای

 !  شروین کن بس -

 : آمد حرف به دوباره.  بود شان خانه نزدیکِ 

 .  میشم پیاده دار نگه جا همین -

 .  برسیم تا مونده هنوز -

 .  ببینتمون کسی نمیخوام -

 کرد سعی و چرخید سمتش به.  داشت نگه ای گوشه پریا خواستِ  به را ماشین

 به ناراحت شروین.  کرد دوری او از هوشیارانه اما پریا.  بگیرد را دستهایش

 : میرسید نظر

 نیست خوبی آدمِ  آیین اما.  بری که میذاشتم نباید وقت هیچ.  بود من از اشتباه -

 . 

 .  شوهرمه هست که چی هر -



 .  نیست قائل ارزشی برات ولی شوهرته -

 ؟ میدانست چیزی ؟ بگوید بارها و بارها را حرف این که بود اصراری چه

  ؟ باشد رسیده عالم اهلِ  همه گوِش  به اش نکبتی زندگیِ  رازِ  نکند

 .  یفهممنم رو منظورت من -

 : کرد اصرار دیگر بارِ  عوض در نداد پریا به جوابی اما شروین

 .  بشیم هم مالِ  دوباره میتونیم.  بگیر طالق ازش پریا -

 : شنید را شروین صدای.  شد پیاده و کرد باز را ماشین درِ  پریا

  ؟ میشی من پریای دوباره ؟ میکنی فکر حرفام به -

 این از.  نبود خوب پریا حِس .  نبود میشگیه شروینِ  ، صدایش ملتمِس  لحنِ 

 .  بود نیامده خوشش اصرار همه

 .  نیا راهمم سرِ .  نزن زنگ بهم دیگه -

 .  نمیتونم من پریا -

 شنید بار چند را گفتنش پریا صدای.  پیچید خیابان داخلِ  شروین به پشت پریا

 سنگینی هایشدست بینِ  عکس آلبومِ .  برداشت قدم تند خانه تا.  برنگشت اما

 : کرد متوقفش صدایی رسید که خانه جلوی.  میدوید توجه بی اما میکرد

  ؟ رسیدی االن تازه -

 . کرد شکارش آیین چشمهای.  برگشت عقب به زده وحشت

 نگاهِ  از را وحشت.  کرد شکارش آیین چشمهای.  برگشت عقب به زده وحشت

 : برداشت سمتش به قدمی.  میخواند دخترک

 ؟ نداشت جواب حرفم ؟ شد چی -

 دقیقی نگاهِ  ؟ بود دیده را شروین ؟ بود رسیده پریا با.  شد حبس سینه در نفسش

 به لبهایش!  نفوذ قابلِ  غیرِ  و بود جدی همیشه مثلِ .  انداخت آیین چشمهای به

 : شد باز حرف گفتنِ 



 . . .  ترسوندیم اومدی یهو -

 :  انداخت پریا آشفتگی به نگاهی آیین

 ؟ بود ترافیک وناخیاب -

 : میشنید تردید و َشک از پُر را لحنش پریا اما بود پرسیده عادی را سوال

 .  بود ترافیک یکم. . .   آره ، آره. . . آ -

 و شد مسلط رفتارش به!  ببیند اینجا را آیین نبود قرار که آورد یاد به تازه

 : پرسید

 .  بیای نبود قرار ؟ میکنی چیکار اینجا -

 : گفت دروغ راحتی به و انداخت باال انهش آیین

 .  بیارم نه نمیشد.  بیام کرد سفارش خان جمشید -

.  میگفت دروغ انقدر چرا نفهمید آیین.  بکشد راحتی نفِس  توانست باالخره پریا

 از آوردن در سر برای هم شاید ؟ پریا کنارِ  بودن ای لحظه برای ؟ چه برای

 ی خانه این در قلبش از ای گوشه!  دتشعا و رفتار ترین خصوصی و زندگی

 آن به پا اکراه با اول روزهای که ای خرابه خانه.  میشد آرام فکستنی

 اعضای بینِ  که محبتی و مهر همین.  بود کرده اش هوایی امشب و میگذاشت

 سیمین به که بگوید اگر بود عجیب.  میکرد خوب را حالش میزد موج خانواده

 نکرده مادری برایش که مادری ، مادرش جای دقیقا.  بود کرده پیدا عالقه خانم

 .  بود

.  نبود لبهایش روی لبخند همیشه برخالفِ  افتاد شهاب به پریا نگاهِ  تازه

 با چرا نفهمید.  کرد سالم و داد تکان سری ،پریا بود شده گره هم در ابروهایش

 تا کرد وا به تعارفی!  بود ناراحت چیزی از انگار داد را جوابش اکراه

 نمیفهمید.  برگشت ماشین داخلِ  و نکرد قبول که شود خانه واردِ  همراهشان

 بود سخت برایش انقدر رانندگی.  میرود جا همه اش راننده با همیشه آیین چرا

  ؟ کند رانندگی خودش میشد شانش کسرِ  بود عرفانی چون هم شاید یا ؟



 و گرفت آغوش در یجور.  شکفت گلش از گل آیین دیدنِ  با خانم سیمین

 خاطری تعلق کوچکترین آیین که میدانستند اگر.  کشید خجالت پریا که بوسیدش

  ؟ میکردند چه ندارد پریا به

 عکس آلبوم و دیدند را مراسم فیلمِ  بودند علی و سیمین ی خانه در که مدتی تمامِ 

 را خودش سرِ  بیشتر و میرفت طفره ها عکس دیدنِ  از پریا.  زدند ورق را

 همیشه برخالفِ  و بود فراری پریای به حواسش مدت تمام آیین.  میکرد گرم

 و میداد نظر.   بیاید بیرون خودش بودن حرف کم الکِ  از بود گرفته تصمیم

 مثلِ  خانم سیمین.  میکرد ها بحث واردِ  را خودش حدودی تا.  میزد حرف

 ساکت شب آن اپری.  دید هم مفصلی شام ی تهیه.  میگشت دامادش دورِ  پروانه

 .  بود خانه فردِ  ترین

 آیینه از شهاب بیگاهِ  و گاه های نگاه.  گرفتند پیش در را خانه مسیرِ  شام از بعد

 چشمها این میکرد احساس که خصوص به ، بود کرده معذبش پریا صورتِ  به

 به مدت تمام حواسش اما چرخید آیین سمتِ  به بار چند.  نیستند دوستانه امشب

 مسیر تمامِ .  میکرد ِچک را پیغامهایش یا میزد حرف خسرو با یا ودب موبایلش

 آمدنش خاطرِ  به آیین از باید میکرد احساس پریا.  نشد بدل و رد بینشان حرفی

 او باشد چه هر.  میکرد تشکر خان جمشید از بود بهتر هم شابد یا کند تشکر

 نگاهِ  در را حالیخوش برقِ  وقتی!  بود کرده آمدن به مجبور را آیین که بود

 به را سرش و کرد رها را نفسش.  بودند داده او به را دنیا انگار دید مادرش

 به معرکه عجیب شب سیاهیِ  دلِ  در اتوبان چراغهای نورِ .  گرداند پنجره سمتِ 

 وفق بر چیز همه امشب.  بود شده زمانی هر از تر آرام پریا.  میرسید نظر

 داشت قرار راهش سرِ  که مشکالتی تمامِ  موردِ  در فردا میتوانست.  بود مرادش

 . . .  کند فکر

 هم دو هر.  بود خواب هم خان جمشید و بودند رفته خدمه رسیدند خانه به وقتی

 به پریا.  شد عوض رفتنشان جهتِ  دوم ی طبقه ، رفتند باال را ها پله هم با قدم

 که بودند نشده اتاقشان واردِ  هنوز.  چرخید راست سمتِ  به آیین و چپ سمتِ 

 :  شکست را بینشان سکوتِ  پریا صدای

 .  شدن خوشحال بابا و مامان.  اومدی امشب که ممنون -



 ، بود دامادشان واقعا آیین امشب که خصوص به ، بود محض حقیقتِ  حرفش

 دلیل بی.  بود ندیده وقت هیچ را رویش این.  بود داده حتی هم پدرش دلِ  به دل

.  بود شده عوض خوشگذران مردِ  این به نگاهش کمی امشب بگوید اگر نبود

 چه و اقتصاد از چه بود زده روز مسائلِ  از حرف اطالعات پُر و دقیق آنقدر

 تک این ، آیین که نمیکرد باور.  نمیگنجید پریا باورِ  در که جامعه اوضاع از

 که داشت پول آنقدری.  کند فکر مسائل این به اصال عرفانی ی خانواده پسرِ 

 اصال که میکرد خیال روزی.  باشد معنی بی برایش اجتماع معضالتِ  تمامِ 

 آب از غلط باورهایش تمامِ  که میدید حاال و نمیفهمد را پدرش حرفهای و دردها

 : انداخت پریا سمتِ  به نگاهی نیم آیین.  است آمده در

 ! باشی حسابی و درست تشکرِ  یه فکرِ  تو بهتره -

 ای شانه دخترک.  بست را در مانده جا به پریای به جهتو بی و شد اتاقش واردِ 

 با که اضطرابی و بود شروین فکرِ  به هم هنوز.  شد اتاق واردِ  و انداخت باال

 شدنِ  دیده به نمیخواست حتی.  بود شده نصیبش آیین شدنِ  ظاهر دفعه یک

 برسد چه میشد راست تنش به مو حتی هم کردن فکر با!  کند فکر اش احتمالی

 به نگاهش متعجب.  خورد اتاقش درِ  به ای تقه!  میکرد پیدا حقیقت اینکه هب

  ؟ بود آیین.  چرخید صدا سمتِ 

 به نگاهی نیم شهاب.  کرد باز نیمه تا را در.  بود انداخته گردن دورِ  را شالش

 : دزدید را نگاهش بالفاصله انداخت اش خرمایی موهای و پریا

  ؟ شهاب آقا شمایین -

 : شنید را شهاب ی محجوبانه صدای.  انداخت سر روی را شال یعسر پریا

 . . .  شدم مزاحمتون ببخشید -

 حدِ  در شهاب صدای.  کرد باز کامل را در و کرد مرتب را خودش پریا

 . بود زمزمه

  ؟ شده چیزی -



 که بود رفته کلنجار خودش با مدت تمامِ .  آورد باال را چشمهایش کمی شهاب

 دست دست.  بود مانده گره هم در ابروهایش هم هنوز!  هن یا بزند حرف

 پشتِ  تا داشت عادت شهاب ِکی.  میکرد متعجب را پریا حالتش این و میکرد

  ؟ بیاید اتاقش درِ 

  ؟ پایین بیارین تشریف میشه -

 ؟ بود آیین خاطرِ  به زدنش حرف آرام همه این ؟ میرفت باید.  بود مردد پریا

 بدی پسرِ .  داشت اعتماد شهاب به وجود این با رسیدمی نظر به مشکوک کمی

 .  بیاورد سرش بالیی بخواهد که نبود

 و رفتند آشپزخانه سمتِ  به.  رفت پایین را ها پله شهاب دنبالِ  و داد تکان سر

 : ایستادند کانتر کنارِ 

  ؟ شده چی -

 از رفتار این وگرنه.  باشد آمده پیش برایش مشکلی شاید.  بود پریا صدای

 ! نداشت سابقه شهاب

 . . . نه یا بگم هست درست اصال. . .  بگم چجوری نمیدونم -

 .  بود شده نگران پریا.  میرسید نظر به دستپاچه و میکرد ِمن ِمن

  ؟ اومده پیش مشکلی ؟ افتاده براتون اتفاقی -

 . . .  خانوم پریا -

.  بود ندهما خیره شهاب مشکیِ  موهای به نگاهش پریا بود پایین سرش

 عقب به پریا.  شد متوقف ها پله روی ای لحظه و آمد باال شهاب چشمهای

 !  میفهمید نباید آیین بود چه هر.  میترساندش ها نگاه این.  نبود کسی چرخید

 .  میترسونینم دارین -

 .  باشه نداشته ربطی من به اصال شاید. . .  کنم عنوان چجوری نمیدونم -



 پریا خاطرِ  به ، میگفت باید.  بود کرده رو و زیر را دلش حالِ  اما نداشت ربط

 .  خودش دلِ  ناآرامِ  حالِ  خاطرِ  به بیشتر شاید یا

 لبهایش.  دوخت پریا صورتِ  به را اش جدی نگاهِ  و داد خرج به جرات کمی

 : زد دریا به را دل و کرد تر زبان با را

 .  دیدمتون من امروز -

  ؟ بود چه منظورش ، رفت هم در ابروهایش کمی تمرکز ی نشانه به پریا

  ؟ کجا -

 . . .  و شدین پیاده 3 مزدا یه از. . .  مادرتون ی خونه نزدیکِ  -

 بود دیده شهاب!  میگفت را شروین ماشینِ .  شد خشک که نکشید ثانیه به پریا

 به نسبت آنقدر هم شاید یا. . .  نمیگذاشت اش زنده که بود دیده اگر ؟ چه آیین

 پیاده غریبه مردِ  ماشینِ  از پریا که نبود مهم برایش اصال که بود تفاوت بی او

 چه.  بود کرده قفل کل به ذهنش.  بود شده دوخته هم به پریا لبهای!  شود

 : داد ادامه شهاب ؟ آورد می ای بهانه چه ؟ میگفت

 . . .  شدین ماشینش سوارِ  که آقا این -

 و گرفت نفسی!  بزند حرف بود سخت برایش انگار کشید صورتش به دستی

 : داد ادامه

  ؟ بودن اقوام از -

 : پرسید نگران بدهد شهاب سوالِ  به جوابی آنکه از قبل پریا

 ؟ دید آیین -

 این فهمید شهاب.  میکرد نگرانش که بود آیین توسطِ  شدنش دیده همه از بیشتر

 !  است نبوده اقوام از شروین یعنی سوال

 .  نبود حواسشون کردم دقت.  خیر -



 تالقی شهاب عصبانیِ  چشمهای با نگاهش اما کشید آسودگی سرِ  از نفسی پریا

 .  است آیین ی خدمه از هم شهاب که آورد یاد به تازه.  کرد

 . . .  بگم چجوری. . .  یعنی. . .  میزدم حرف باید من. . .  من -

 نگرانش فقط.  ندک جو و پرس را پریا بخواهد که بود آن از تر محجوب شهاب

 !  کند کاری همچین که نمیخورد پریا معصومیتِ  به.  بود

 . . . میدیدن آقا اگه -

 !  نکنند بدی فکرِ  موردش در که بود مهم برایش.  آمد حرفش بینِ  دستپاچه پریا

 قصدِ .  کنه رهام همیشه برای کنم کاری میخواستم فقط. . .  بود سابقم شوهرِ  -

 .  نداشتم بدی

 داشته اعتماد دختر این به انقدر باید چرا نمیفهمید.  کشید راحتی نفِس  شهاب

 .  باشد

 . . .  میتونم من ؟ کرده ایجاد براتون مزاحمتی -

 : گفت سریع پریا

 .  نشه مزاحمم دیگه کنم فکر.  ممنون نه -

 نظر به مصمم حسابی بود دیده امروز که شروینی.  نبود مطمئن هم خیلی

 کارِ  اصال.  بگیرد ندیده را تماسهایش تمامِ  گرفت تصمیم لحظه همان.  میرسید

  ؟ بود دیده آیین شهاب جایِ  به اگر.  بود محض عقلیِ  بی هم امروزش

  ؟ شده مزاحمتون که نمیگین آقا به -

 چطور.  میزد فریاد را ناراحتی این صورتش تمامِ .  بود ناراحت پریا

.  خودش و بود خودش تنها ندگیز این در که کند حالی شهاب به میتوانست

 زمزمه لبی زیرِ !  کند حساب شوهرش اصطالح به کمکِ  روی نمیتوانست حتی

 : کرد

 ؟ مهمه براش مگه -



 هنوز.  بخواند میتوانست را پریا نگاهِ  غمِ .  شنید اما بشنود شهاب نداشت دوست

 .  بود گرفته اعتماد به تصمیم اما یواشکی دیدارِ  این از بود ناراحت هم

  ؟ نمیگین بهش که شما -

.  بود نگرانی و استرس از پُر صدایش.  میگوید را آیین که میدانستند دو هر

 برایش که نداشت حوصله اما نمیکند تفاوتی آیین برای بود مطمئن که چند هر

 !  بیندازد راه زرگری جنگِ  و بگیرد دست

 .  نمیگم -

 دوباره شهاب نگاهِ !  نبود یزیچ که رازداری ، بخواهد جان شهاب از بود کافی

 : آمد حرف به وار زمزمه و کرد رصد را ها پله

 خودم ی وظیفه من.  میشدن ناراحت میدیدن آقا اگه.  باشید خودتون مواظب -

 .  بدم اطالع که دونستم

 : داد تکان سر پریا

 .  نمیشه تکرار دیگه.  نزنین کسی به حرفی فقط -

 به.  رفت در سمتِ  به و داد تکان سر.  شودن تکرار که بود امیدوار شهاب

 جا به بیشتری فکرهای غرقِ  جایش سرِ  را پریا و رفت آنجا از که نکشید ثانیه

 .  گذاشت

**** 

  دست از نره فرصت این که کن نوازش حاال منو

  هست زیبا احساِس  این که باره آخرین این شاید

 آناهیتا گردنِ  دورِ  را ستشد خندان و زد آیین جامِ  به را شرابش جامِ  کیارش

 به کیارش.  کرد مهار جیب در را دستش و ایستاد پریا کنارِ  آیین.  کرد حلقه

 : آمد حرف

 .  خوب و جدید های برنامه و طرح سالمتیِ  به -



 : گفت آناهیتا.  زد لب را جامش و داد تکان سر آیین

  ؟ باالخره رسیدین توافق به -

 : داد جواب کیارش

 مار ی مهره پسر این ؟ کنه راضی رو کسی نتونه و بخواد آیین میشه مگه -

 .  داره

 نشانه پریا سمتِ  به ای لحظه برای را نگاهش و زد داری معنا نیشخندِ  آیین

 زده حرف آناهیتا با دقیقه چند ی اندازه به فقط.  بود ساکت مدت تمام.  رفت

 !  کنجکاو آیین و بود فکر غرقِ .  بس و بود

  ؟ کنه راضی تورو میتونه کی وگرنه بودی ضیرا خودتم -

 : کرد عوض را بحث آناهیتا.  بود گفته را حرف این که بود آیین

.  بوده بس کردیم تحملتون و زدین حرف کار موردِ  در که هم جا همین تا -

 .  ببریم لذت بدیم گوش آهنگ یکم بذارین

 : دکر زمزمه گوشش کنارِ  و بوسید را آناهیتا ی گونه کیارش

 کردم تب که حاال همین کن نوازش حاال منو -

 برگردم تو دنیای به شاید کنی لمسم اگه

 کیارش احساساتِ  ابراز از سرخوشانه آناهیتا.  نشست لبش روی لبخند پریا

 : آورد پایین او گوِش  تا را سرش و شد نزدیک پریا به کمی آیین.  میخندید

  ؟ نمیخوای چیزی ؟ نمیخوری نوشیدنی -

 فاصله کمی پریا شد باعث نوشیدنی اسمِ  همین اما بود پرسیده محبت روی از

 ؟ نداشت خوشی دلِ  اش مستی حالتِ  از که میفهماند او به باید چطور.  بگیرد

 : داد جواب و کرد مرتب سر روی را شالش

 .  ممنون نه -

 نیست سختی کار باشی تو بود عاشق میشه هنوزم



 نیست وقتی یگهد چه اگر باش من با مرز بدون

 آیین که بود عجیب روزها این.  داد پیوند هم به را نگاهشان خواننده صدای

 سر پریا نوازِش  حِس .  میکرد احساس پریا به نسبت را کنترل قابلِ  غیرِ  کششی

 به و کرد حلقه او کمرِ  دورِ  فکر بدونِ  را دستش.  میداد قلقلک را انگشتانش

 آیین لبهای روی نیشخندی.  شد معذب و خورد جا پریا.  کشید خود سمتِ 

 رفتارهای این.  نبود واقعی چیزی هیچ.  میکرد خالی را دلش ته که بود نشسته

 اذیتش همین و بود داده باال فکر بدونِ  که بود هایی زهرماری خاطرِ  به آیین

 شاید!  بکوبد پهلویش به محکم آرنج با تا میبودند تنها میخواست دلش.  میکرد

 صدای!  کند جانانه حرکتی بار این میتوانست هم شاید نمیکرد پیدا را شجاعتش

 : زد هم به را افکارش آناهیتا

  ؟ گشنتونه.  شامه وقتِ  -

 : کشید شکمش به دستی کیارش

 !  زن بدی شام بهمون تا کشتی مارو که تو -

 نمایشی حالتی با و گرفت انگشتانش میانِ  نرم را کیارش لباِس  ی یقه آناهیتا

 : داد ابجو

 !  خونه مردِ  کن کمک میخوای شام اگه -

 : رفت آشپزخانه تا آناهیتا دنبالِ  خندان کیارش

 !  بگین شما چی هر -

 : گفت آیین به رو

 .  بچینیم رو میز ما تا کنین پذیرایی خودتون از جان آیین -

 : داد تکان سر آیین

 .  نکنین عجله -



 حالتی با تقریبا.  کشید بیرون آیین دستِ  حصارِ  از را خودش پریا رفتنشان با

 : آمد حرف به عصبی و کالفه

   ؟ بگیری فاصله میشه -

 جواب اش ذاتی خونسردیِ  و مکث با.  نوشید کمی و برد باال را جامش آیین

 : داد

 ! عاشقیم زوجِ  مثال!  میکنم وانمود دارم -

 جلوی آیین از ودشخ که بود درست.  بود کالفه افتاده راه به تازه بازیِ  این از

 به!  هم به بچسبند دقیقه هر نداشت دلیل اما بود کرده استفاده اش خانواده

 فکر شهاب با اش مکالمه به هنوز.  بود کالفه هم خودش از پریا که خصوص

 این و بود داده نشان خیانتکار یک حدِ  در را او بود کرده که کاری.  میکرد

 بود کرده سعی مدت تمام ، بود وفادار او!  باشد داشته دوست که نبود چیزی

 به.  بود داده نشان آیین از بدتر را خودش کارش آن با اما نباشد آیین مثلِ 

.  بگوید را حقایق تمامِ  آیین به و کند باز دهان شهاب میترسید که خصوص

 بود شده خسته.  کالفه و بود عصبانی ، آمد باال آیین جدیِ  صورتِ  تا نگاهش

 که ای رابطه این از و میکرد سپری هدف بی که روزهایی از ، زندگی این از

 .  گذاشت رویش را رابطه اسمِ  میشد زور به

 !  بکنی داری دوست که کاری هر نمیتونی -

 ، شد تمام گران برایش کمی.  بزند حرف آیین با لحن این با پریا نداشت سابقه

 :  خورد بر بودنش عرفانی رگِ  به

 و بخرم و چی همه میتونم.  منه مالِ  چی همه ؟ گفته رو چیزی همچین کی -

 .  بکنم بخوام کاری هر

.  بود شده گره هم در ابروهایش!  بود پریا شعورِ  به مستقیم توهینِ  حرفش این

 !  کند تحمل را بودن غد این ای ثانیه برای حتی که بود سختش چقدر

 !  نیستم خریدنی من -

 :  گذاشت کنارش میزِ  روی را جامش!  کرد لج آیین



 !  نباش مطمئن زیاد -

.  برگشت سالن به دوباره کیارش. بیاورد در هم را پریا لجِ  آمد نمی بدش انگار

 را دیسی.  بیاورند میز سرِ  را غذاها بود کافی فقط.  بود شده چیده قبل از میزِ 

 : گفت و گذاشت میز سرِ 

 .  میکنه یخ غذا.  بیاین ها بچه -

 : گذاشت میز سرِ  دیگری دیِس  هم آناهیتا.  نخورد نتکا جایش از پریا

 خوب که کردم رو ام سعی تمامِ  اما نیست خوب آشپزیم زیاد من.  دیگه بیاین -

 .  بیاد در آب از

 : آورد لب روی پیروزی ی خنده و گرفت را پریا کمرِ  حرص با آیین

 .   عزیزم بخوریم شام بریم -

 این از بیشتر نباید که میخواند آیین چشمهای از پریا.  گفت تهدید با را عزیزم

 غذاخوری میزِ  تا سالن ی فاصله.   بود شده خطرناک نگاهش.  کند بحث او با

 اما کند پیدا رهایی آیین انگشتهای فشارِ  زیرِ  از که میکرد تالش  نامحسوس را

.  کرد حبس سینه در را نفسش.  میشد تر تنگ و تنگ دستش ی حلقه لحظه هر

 صندلی به که زمانی.  بیندازد عطسه به را پریا بود مانده کم عطرش دِ تن بوی

 صندلیِ  کیارش.  بنشیند پریا تا کشید بیرون را صندلی محترمانه آیین ، رسیدند

 : گفت خندان پریا مرددِ  ی قیافه دیدنِ  با.  نشست و کرد انتخاب را آناهیتا کنارِ 

 از.  کشیده بیرون یکی برای ندلیص پسر این بار یه.  دیگه بشین خانوم پریا -

 !  بوده ها بعید

 : کرد مصنوعی اخمی آناهیتا

 !  ازش بگیر یاد یکم آیین واسه اومدن سوسه جای به -

 : داد جواب خندان نشستن حالِ  در آیین.  نشست باالخره پریا

 حسابِ  بریدم رو گوشش که بستن داد قرار سرِ .  بیاد رو هاش سوسه بذار -

 .  یادم دستش کار



 !  میبندما قرارداد سلطانی با میرم -

 .  نداری رو جراتش -

 این.  بود داده دست از را اشتهایش کل به پریا اما افتادند خنده به دو هر

 باغ دنجِ  ی گوشه داشت دوست.  بود شده همیشه از تر زیاد هایشان همراهی

 کمتر را آیین که روزهایی آن مثلِ  درست.  بخواند شعر خودش برای و بنشیند

 با ؟ شد عوض چیز همه ِکی از اصال.  داشت را خودش خلوتِ  بیشتر و میدید

 آیین حضورِ  سنگینیِ  نمیتوانست اما بود آمده خوشش کیارش و آناهیتا از اینکه

 آیین طرفی از.  کنند رفتار دوستانه که بود خودش پیشنهادِ .  کند تحمل دائما را

 خودخواهی از پر برخوردِ  این اما بود شتهگذا تمام سنگِ  اش خانواده جلوی

 .  بود سخت پریا برای باشد دار ادامه چیزی نیست قرار میدانستند دو هر وقتی

 است کرده برایش آیین که کارهایی خاطرِ  به بود بسته عهد خودش با که حیف

 شام مهمانیِ  آن به را پایش نداشت امکان وگرنه کند جبران را هایش لطف کمی

 نه هم آن.  بود داده پریا به را مهمانی این خبرِ  که بود ظهر اطرافِ .  بگذارد

 با داد قرار این بستنِ  برای.  بود گرفته تماس او با که بود خسرو!  خودش

 به سر را خودش و کند بازی نقش هم باز که داشت همسرش به احتیاج کیارش

 . میگرفت اش خنده هم آن به کردن فکر از حتی!  خانواده مردِ !  دهد نشان راه

 این میدانست خوب.  بود او به آیین حواِس  گونه وسواس شام میزِ  سرِ  مدت تمامِ 

 و بود کرده رفتار دیگری جورِ  پیش ای لحظه.   چیست برای اش تازه رفتارِ 

 نمیداد اجازه ای لحظه!  داشت را هوایش کیارش مقابلِ  خودنمایی برای االن

 کاری خودش وجودِ  خاطرِ  به ای ثانیه برای یحت.  باشد خوب پریا حالِ  و حس

 کمی روزها این.  نداشت انتظار قبال شاید.  نداشت هم انتظاری!  نمیداد انجام

 نه.  باشد تر مهربان کمی آیین اگر آمد نمی بدش.  بود شده حساس و خودخواه

 اش روحی های شکست که حدی در فقط!  کند طلب ای عالقه و عشق اینکه

 . . .  کند پیدا بهبود

.  کردند صحبت دری هر از.  بودند آناهیتا و کیارش ی خانه شب های نیمه تا

 سریع پریا ی آلوده خواب چشمهای دیدنِ  با آیین که بود گذشته 1 از ساعت

 . داد رفتن دستورِ 



 ، راحت خیالش و بود شده امضا دادش قرار که کرد فکر خودش با هم باز پریا

  ؟ ماندن به بود نیازی چه دیگر

 بود حاکم بینشان سکوت و خلوت خیابانها.  میراند سکوت در را ماشین شهاب

 باال را ها پله آیین از تر تند پریا.  رسیدند خانه به که نکشید طول چیزی.  

 : شنید را صدایش که بود نرفته اتاقش سمتِ  به هنوز.  رفت

 که آخریه ی دفعه.  میکنی تعیین قرمز خطِ  برام که باشه آخرت بارِ  -

  ؟ فهمیدی.  میزنی حرف باهام اونجوری

 از بیشتر ؟ میخواست چه دیگر.  گرفتن ندید همه این از.  بود عصبانی آیین

 هم هنوز ؟ بزند حرف آنطور او با که داشت دلیلی چه ؟ میخواست توجه اینها

.  بود کالفه هم پریا.  انداخت می خط اعصابش روی کیارش ی خانه حرفهایش

 اش دوباره ساختنِ  برای نمیتوانست که بود شده ای ویرانه به تبدیل اش گیزند

 : چرخید سمتش به ؟ میکرد تالش باید چرا اصال.  کند تالشی

 .  میدم تذکر ببینم نیازی اگه نباشه رفتارت به حواست که وقتی تا -

 و میزد حرف آیین با ؟ بود نشده گستاخ دخترک.  برداشت سمتش به قدمی آیین

 پریا که شد نزدیک آنقدر!  بود عرفانی او ناسالمتی ؟ نداشت را صدایش کنترلِ 

 اصال نباید.  میکرد خالی جا نباید که همیشه.  نرفت عقب اما کرد وحشت

 ! بایستد مقابلش قوی میتوانست.  بشود ترسش متوجه آیین که میگذاشت

  ؟ بزنی حرف اینجوری من با میتونی کنی فکر که شده باعث چی -

 مثلِ  همه با که کردی عادت ؟ شده تموم گرون برات دادنم تذکر ؟ گفتم چی -

 !  بزنی حرف کارگرت

 هم آیین.  بگیرد باال بود مانده کم بحثشان.  نباید که را آنچه بود گفته باالخره

 دختر این در میکرد خوبی هرچه.  نداشت پریا های طعنه این از خوشی دلِ 

 در پریا نمیخواست دلش هم طرفی از!  میشد بدتر روز به روز و نداشت اثر

 بود شده مهم افکارش و پریا برایش که بود عجیب!  کند منفی فکرهای موردش

 : غرید تر عصبی! 



 نیومده کوتاه انقدر اگه.  دادم خرج به نرمش حد از زیاد یکی تو موردِ  در -

 .  نمیکردی زبونی بلبل واسم اینجا االن بودم

 : زد طعنه دیگر بارِ  دلخور.  رفت عقب کمی و فرستاد بیرون را نفسش پریا

 خودداری ضروری غیرِ  های لمس از بهتره نیست کار در ای آینده هیچ وقتی -

 !  کنیم

 بود شده موفق.  بود زده را آخر ی ضربه.  گرفت باال اضطراب با را سرش

 !  کند دیوانه را آیین

 . . .  دختر ببین!  نجیبی خانومِ  چه!  واو -

 : پرید حرفش میانِ  حرص با پریا

  ؟ نمیچرخه دهنت تو!  پریا -

 :  زد را حرفش ی ادامه مقاومت با پریا ی شده سرخ صورتِ  به توجه بی آیین

 مشخص قرمز خطِ  من ، میزنم حرف من ، میدم دستور من اینجا!  دختر ببین -

 اگه.  میکنم نهی و امر که منم فقط اینجا!  من ، میکنم نکن و بکن من ، میکنم

 . . .  نزدیک میام بخوام

 پریا که آمد می نظر به ناچیز آنقدر شان فاصله و برداشت پریا سمتِ  به قدمی

 : داد ادامه آیین.  برداشت عقب به قدمی دوباره

!  خوابم اتاق با میفته کارت و سر بخواد دلم اگرم!  میکنم لمست بخوام اگه -

  ؟ فهمونمب بهت دیگه جورِ  یا فهمیدی

 ؟ بکشد نشان و خط آیین برای که داشت دلیلی چه اصال.  کرد وحشت پریا

 امشب که بود شده چه.  کند خفه خودش در هم باز میتوانست را اش کالفگی

 دهانش هم باز ؟ میکرد سکوت که نبود بهتر ؟ بود کرده باز راه خشمش تمامِ 

 پریا از و میزد رفح خواهانه خود!  نبود نشینی عقب وقتِ .  نشد بسته

 میکرد اراده ؟ بود اسیر مگر ؟ باشد اش بسته گوش و چشم گوی بله میخواست

 !  آمد می در پشتش کوه مثلِ  خان جمشید



 اگه کردی فکر ؟ چراتن و چون بی ی برده همه پولداری چون کردی فکر  -

 هبقی نمیدونم ؟ هاته خواسته و حرفا بودنِ  درست خاطرِ  به نمیزنه حرفی کسی

 در.  میدم تذکر بهت بازم باشه نیاز ، آدمم من اما میکنن رفتار چجوری باهات

 اتاق تو ببری و کولت رو بندازی منو که نشدم دفاع بی هنوز انقدر ضمن

 .  کنم دفاع خودم از بلدم خوب منم!  خوابت

 های تهدید این از برد لذت چرا نفهمید اما میخورد حرص آیین باید مطمئنا

 در.  هایش خواسته و بود آیین.  نمیرساند جایی به را پریا میدانست که کالمی

 به را آیین اش سرسختی اما ؟ داشت گفتن برای حرفی چه پریا عمارت این

 : آورد لب روی پوزخندی و کرد حلقه سینه روی را دستهایش.  آورد وجد

  ؟ میکنی دفاع چجوری ؟ میندازی چنگ یا میگیری گازم -

 و میکشید باریک جاهای به قصه.  داد قورت زده وحشت را شدهان آب پریا

 نحیف اندامش انقدر.  بود برابرش دو حداقل آیین!  بخواهد که نبود چیزی این

 هم هنوز!  شود زمین نقِش  میتوانست سیلی یک با لحظه همان که بود الغر و

 مِ تما که وحشتی یا بود اش پررویی از نمیفهمید.  نداشت نشینی عقب قصدِ 

 !  بود نگذاشته برایش پیش و پس راهِ  دیگر و بود گرفته را وجودش

 . ببینی رو کردنم دفاع تا بشی نزدیک بهم بار یه کن سعی فقط -

 اما.  بود احتمالی ی حمله هر منتظرِ .  میزد دو دو آیین چشمهای در پریا نگاهِ 

 دو مادینن حرکتی با و کشید بیرون تن از را کتش.  نداشت حمله قصدِ  آیین

 مثلِ .  میکرد نگاهش هم هنوز پریا.  کرد باز را پیراهنش باالی ی دکمه

 فرار ی آماده قدمهایش!  باشد شکارچی بعدی حرکتِ  انتظارِ  در که شکاری

 رفتنشان کلنجار به را خان جمشید و نسا گل پای و میکشید جیغ نهایت در.  بود

 براقش چشمهای با که بود هنشست سوم ی دکمه روی انگشتش آیین!  میکرد باز

 :  آمد حرف به بود مشکل پریا برای دیدنش که محوی لبخندِ  و

 دستات باشه حواست کنی تهدیدم خواستی که بار این و بکش عمیق نفِس  یه -

 .  نلرزه



 پریا اختیارِ  بی لرزِش  به را نگاهش و کرد کج مسخره حالتِ  به را سرش

 : داد ادامه تمسخر با ؟ نمیکرد نشینی عقب هم باز و میترسید انقدر.  دوخت

 !  میشه کم ترسناکت تهدیدای تاثیرِ  بلرزه دستات  -

 آیین نیشخندِ !  بود نرسیده جایی هیچ به.  بکشد جیغ حرص از بود مانده کم پریا

 کسی پریا توخالیِ  حرفهای!  داشت حق ؟ میکرد اش مسخره.  بود شده پررنگ

 بیخیالِ  انداخت می دست روی را کتش که انطورهم آیین!  نمیترساند را او مثلِ 

 به لبهایش ، گرفت پیش در را اتاقش مسیرِ  و شد پیراهنش بعدیِ  های دکمه

 حرف از میبرد لذت آیین چقدر بفهمد پریا که نداشت دلیلی ، بود آمده ِکش لبخند

 آیین به درسی میکرد سعی ریزش ی جثه آن با که خصوص به.  پریا با زدن

 : شنید سر پشتِ  از را حرصش پُر دایص!  بدهد

 بالیی کنی فکر دیگران به یکم اگه ؟ رسمه جور یه برات بودن خودخواه -

  ؟ میاد سرت

 که بود اتاقش درِ  ی دستگیره روی دستش.  نداد پریا حرفِ  به جوابی آیین

 : رسید گوشش به پریا غرِ  غر صدای

 !  افتضاحت و بو بد ی مسخره عطرِ  اون با -

 اتاقش درِ  شدنِ  بسته صدای ببیند را پریا ی چهره و برگردد بتواند اینکه از قبل

 بردنش بین از برای تالشی وقت هیچ اما بود فهمیده را پریا حساسیتِ .  شنید را

 !   بود نکرده

 طراحی قراردادِ  کیارش با بود توانسته.  بود خوبی مهمانیِ .  شد اتاقش واردِ 

 .  بود شده سرگرم حسابی پریا با یطرف از و ببندد را جدید های

 آمد یادش.  بست را پلکهایش و انداخت تخت روی لباسها همان با را خودش

 دمنوش پریا از و شود بلند خواست ، است نکرده درست دمنوش برایش پریا

 هم را پریا با زدن حرف.  خوابید دمنوش بدونِ  که شد چه نفهمید اما بخواهد

 !میگذاشت هایش بخش آرام جزِ  باید

****** 



 .  بود زده زنگ بهم سحر -

 : کرد نگاهش متعجب.  گرداند شیدا سمتِ  به را سرش پریا

  ؟ چرا ؟ تو به -

 : داد ادامه حرص با پریا کند باز لب خواست شیدا تا

  ؟ دادی رو جوابش چرا اصال -

 .  داره چیکار میفهمیدم باید.  بگم بهت تا باش آروم -

. .  نمیزد گولش اگر.  نبود او اگر.  میداد دست از اختیار مدآ می که سحر اسمِ 

 .  نشست لبهایش روی پوزخندی. 

 .  کنه خراب منو زندگی میخواست فقط -

. .  اما بود داده منم به رو مهمونی پیشنهادِ .  بودی مقصر خودتم که کن قبول -

 . 

 شناختی دانچن که دختری به بسته چشم!  بودم احمق روزا اون منم درسته -

 .  بود خودم تقصیرِ .  میگی راست.  بودم کرده اعتماد نداشتم بهش نسبت

 : آمد حرف به مکث با و کشید عمیقی نفِس  شیدا

  ؟ داشت چیکار بدونی نمیخوای -

 : داد ادامه اما شیدا.  نمیخواست هم و میخواست هم.  انداخت باال شانه پریا

 .  بزنه حرف تو با میخواست -

 : داد وابج سریع

 ! نمیخوام من -

 خونشون از.  نداره درستی وضع اصال سحر اما.  ناراحتی ازش میدونم پریا -

 .  پس راهِ  نه داره پیش راهِ  نه.  شده فراری

 : داد جواب نداشت آن روی کنترلی که لجبازی با هم هنوز پریا



 .  داره و کیوان -

 تکیه بهش بتونه سحر هک نیستش کسی.  آدمیه چجور کیوان میدونی خودت -

 .  کنه

 :  چرخید شیدا سمتِ  به عصبانی پریا

 مهمونیِ  یه هوای به منو که شبی اون ؟ میگی من به داری اینارو چرا -

 گول منو سحر.  میکرد فکر چی همه به باید عمارت این توی کشوند دخترونه

 .  شمشببخ و بگذرم ساده که باش نداشته انتظار.  میدونی اینو خودتم.  زد

 .  بزن حرف باهاش میگم فقط من -

 : ایستاد شیدا مقابلِ  و شد بلند باغ صندلیِ  روی از

 .  میشه گرم داره هوا.  تو بریم -

 داری رو آدمایی االن حداقل.  نیست بد زندگیت وضع تو.  باش منطقی پریا -

 .  پشتتن و دارن دوستت که

 چه تو دارم میدونی خودت.  نزن و حرف این دیگه تو میکنم خواهش!  شیدا -

 .  میزنم پا و دست بدبختی

 !  تهران پسرای ترین ثروتمند از یکی با.  کردی ازدواج حداقل -

 آرامِش  که بود چیزی لحظه هر.  بود شده تمام صبرش.  نیاورد طاقت پریا

 را سحر!  کند رو و زیر را اش زندگی اصال!  بریز هم به را اش نداشته

 نداشت خوبی زندگیِ  هم خودش ؟ میگذاشت سامان و سر بی زندگیِ  این کجای

 مدت این تمامِ  که عصبانیتی همان با!   کند او برای فکری بخواهد که برسد چه

 :  آمد حرف به بود کرده خانه دلش در

 . بشم جدا ماه آذر قراره -

!  نبود هذیان به شباهت بی برایش پریا حرفهای انگار.  شد گرد شیدا چشمهای

 و شد بلند صندلی روی از ؟ میزد حرف جدایی چه از ؟ دختر این میگفت هچ

 : ایستاد پریا مقابلِ 



  ؟ چی یعنی ؟ میگی داری چی -

 باغ این برای دلش روزی بود مطمئن.  دوخت مقابلش سروِ  به را نگاهش پریا

 برای ، اش داشتنی دوست مجنونِ  بیدِ  برای ، سرو این برای.  میشود تنگ

 .  میکرد دلتنگش همه و همه. . .  گارنگرن رزهای

  ؟ نبود واضح حرفم کجای -

  ؟ میشیم جدا که چی یعنی -

.  وضع این از بود خسته.  بود شده روزهایش این عادت.  بود شده بدخلق پریا

 اش اداره چطور باید نمیدانست که زندگی از حتی.  نامعلومش ی آینده از حتی

 بدونِ  و خالی دستِ  هم آن پدری ی خانه به برگشتن از ترسش حتی یا ، کند

 !  پشتوانه

 پایان سامان و سر بی زندگیِ  این به همیشه برای ماه آذر گذاشتیم قرار یعنی -

 .  بدیم

 : کند نگاهش پریا تا گرفت را بازویش و کرد حرکتی شیدا

  ؟ میکنی چیکار داری.  خوبیه این به زندگیت ؟ شدی ُخل -

 :  کشید بیرون کالفه را بازویش اما شتگ شیدا سمتِ  به سرش

 فرار هم از که وقتاییم.  فراریم حالِ  در همش.  نیست زندگی که این اسمِ  -

 حتی من ؟ زندگی میگی این به تو.  میاریم جا رو همدیگه حالِ  داریم نمیکنیم

 قبولش قلبا!  نیست چون.  شوهرمه آیین بگم جا همه راحت خیالِ  با نمیتونم

 اگه.  مزاحمیم مثلِ  هم برای دوتامون هر.  نداره من به احساسی ونما.  نکردم

 آدمِ  یه با میتونست شاید.  کردم خراب هم رو آیین زندگیِ  باشم نگر واقع بخوام

 . باشه داشته دوستش حداقل که کسی.  باشه بهتر

 .  دیوونگیه فکر این.  میشه درست چی همه -



 تازه.  بود عمارت این تو اومدن یوونگید.  بود آیین با کردن عقد دیوونگی -

 اولم از یعنی جدایی این به داره اصرار ، راضیه اون.  میشم عاقل دارم

  ؟ نخواد تورو یکی که داره حسی چه میدونی.  داشت اصرار

 :  پرسید عوض در نداد پریا سوالِ  به جوابی شیدا

  ؟ داره خبر خان جمشید -

 .  نمیدونه تو جز کس هیچ -

 .  بده زمان خودتون به.  کن فکر شتربی -

 .  گرفتیم رو تصمیممون ما.  نمیکنه عوض رو چیزی زمان -

 به را این و بود مستاصل پریا.  نداشت گفتن برای حرفی.  کرد سکوت شیدا

 کدام هر.  ماندند باغ در دیگر کمی.  بفهمد حرفهایش از میتوانست خوبی

 این از را پریا که میگشت راهی الِ دنب شیدا.  میخورد چرخ سرشان در فکری

 اصال ؟ داشت را جدایی این تحملِ  و تاب آقا علی مگر.  کند منصرف جدایی

 را اش خانواده پریا ؟ میگرفت باال فامیل جلوی را سرش چطور خانم سیمین

 میداد حق هم طرفی از ؟ نمیدید را بودند کشیده که هایی سختی ؟ شناخت نمی

 به.  نداشت را معمول روابطِ  بوی و رنگ اصال زندگی این.  باشد کالفه که

 !  کند خانمی نمیتوانست خودش ی خانه در که وقتی میکرد خوش دل چه

.  رفتند سالن سمتِ  به آشپزخانه از و برداشتند قدم خانه سمتِ  به سکوت در

 : چرخید پریا سمتِ  به.  کشید عمیقی نفِس  و برداشت را کیفش شیدا

 .  باشی خوشحال تو میخوام فقط من -

 : داد جواب وار زمزمه.  نبود خبری پیشش لحظه چند عصبانیتِ  از

 .  میدونم -

 .  کن فکر چی همه به منطقی -

 .  نزن حرفی کسی به -



 : داد تکان سر شیدا

 .  میزنم سر بهت بازم -

 باز خانه درِ  زمان هم و بوسید را اش گونه.  کرد بدرقه در نزدیکیِ  تا را شیدا

 هم پریا و کرد سالم سریع شیدا.  شدند وارد خسرو سرش پشتِ  و آیین.  شد

 مغموم پریای به دقیق نگاهی آیین.  کرد ادا سالم به شبیه چیزی لبی زیرِ 

 : آمد ِکش لبخند به لبهایش خسرو.  انداخت

 .  داشتین تشریف ؟ بود سبک قدممون پا -

 : زد لبخند شیدا

 .  برم باید دیگه ناجازتو با.  اومدم وقته خیلی -

 : گفت آیین به رو خسرو

 .  میام صبح فردا ؟ نداری کاری من با پس -

 .  بری میتونی -

 : شنید را خسرو صدای پریا.  زدند بیرون در از هم با زمان هم شیدا و خسرو

  ؟ دارین ماشین -

 .  بله -

 .  مدماو اینجا تا آیین با ؟ برسونین جایی یه تا میتونین منو زحمت بی -

 : خندید خجوالنه شیدا

 .  حتما -

 از شیدا که میدانست.  بود شده باز لبخند به پریا لبهای. شد بسته خانه درِ 

.  بود زده طعنه هایشان خنده و شوخی بینِ  بارها.  آید می خوشش خسرو

 : ریخت هم به را افکارش آیین صدای

    ؟ میاد و میره دوستت ، راحتی ؟ میگذره خوش -



 این ، میگشت زدن حرف برای ای بهانه دنبالِ  ، بود شوخ کمی آیین لحنِ 

 میتوانست حرف کمی با شاید.  میگرفت را حالش پریا ی مانده مغموم چشمهای

 آیین ی طعنه شنیدنِ  با پریا.  کند باز هم از را اش خورده گره ابروهای

 مانده بجوا منتظرِ .  شد کشیده آیین سمتِ  به نگاهش.  کرد جمع را لبخندش

 بود واقعا.  است خوب اش زندگی میگفت شیدا.  میکرد نگاه او به خیره و بود

 ، میرفت نشانه را احساساتش بیگاه و گاه که تشرهایی و ها طعنه این با ؟

 !   بود معنا تمام به افتضاح یک اش زندگی

 : آمد حرف به میزد فریاد را اش ناراحتی که لحنی با

 . نداره مشکلی گفتن.  گرفتم اجازه خان جمشید از -

 او ی اجازه ذکرش و فکر تمامِ  ، میکرد گوش خان جمشید حرفِ  به هم هنوز

 نه بدهد باید او را ها اجازه تمامِ  که میکرد یادآوری او به باید چقدر.  بود

!  زندگیست این مردِ  او که. . .  است خانه این آقای او فقط که.  خان جمشید

 :  شد تلخ اراده بی.  بود کرده گره هم در را ابروهایش حرف این

 .  میدم اجازه من فقط اینجا که بودم گفته -

 چشم باید تنها نهایت در ؟ نبود فایده بی کردن بحث انداخت پایین را سرش پریا

 .  میگفت

 .  موند اینجا ساعت 1 فقط -

 ! میگفتی من به باید -

 بود آمده میان به خان یدجمش اسمِ  وقتی از اما بود شوخی با اولش حرفِ 

 رگه.  دوخت آیین چشمِ  های عسلی به را نگاهش پریا.  میرسید نظر به عصبی

 میبارید صورتش از خستگی.  بود گرفته را چشمهایش سفیدیِ  رنگ قرمز های

 :  کرد زمزمه پریا. 

 !  هست منم ی خونه اینجا -



 را بحث و بگوید چشم داشت توقع.  نداشت را جوابی حاضر این انتظارِ  آیین

 زده وحشت و لرزان دخترکِ  آن به کمتری شباهتِ  روزها این پریای.  کند تمام

 : پرید باال ابروهایش!  داشت

  ؟ حاال تا ِکی از -

 اجازه خودم به اسم همین خاطرِ  به.  شناسنامم تو رفت اسم که موقعی اون از -

 .   کنم دعوت میخوام رو کسی اگه میدم

 : آورد لب ی گوشه نیشخندی و گرفت نفسی آیین

 !  بدم خودم به رو ها اجازه خیلی اسم این خاطرِ  به میتونم منم پس -

 : میکرد اش عصبی ها بحث این ، کرد نشینی عقب پریا

 . میکنم هماهنگ باهات کنم دعوت رو کسی خواستم اگه بعد به این از -

 : داد ادامه لجوج و سرکش آیین

  ؟ نداری مبارزه شجاعتِ  ؟ زدی جا چرا -

 و عدالتی بی با میخوای تو.  هست عدالتی بدونم که وقتیه برای مبارزه -

 .  بجنگی قساوت

 و نکردم تحمیل کسی به زور به رو خودم وقت هیچ!  نیستم عدالتی بی آدمِ  -

 !  نمیکنم

  ؟ مطمئنی -

 پیش اهم چند به را دو هر.  کرد مات را آیین همش در ابروهای و پریا تندِ  لحنِ 

 پریا که چیزی ، بود کرده تحمیل پریا به را خودش آیین که زمانی.  برد

 !  میکرد انکار آیین و داشت اصرار

 ؟ تقصیری بی وسط این شده باورت واقعا -

 !  ندارم حرفی من -

 : کشید عقب به و گرفت را دستش که میشد رد آیین کنارِ  از



 .  بدی وجدان عذاب بهم کارات اب نکن سعی.  مقصری من ی اندازه به توام -

 .  ندیدم چیزی که من! ؟ وجدان -

 . شدی دراز زبون -

 در میخوای چقدر هر بدم اجازه بهت اینکه جز ؟ چیه نزدن حرف ی فایده -

 !  کنی فکر اشتباه موردم

 .  باشی مطیع چجوری میگیری یاد روزی یه باالخره -

 را عقلش و ببندد را دهانش ؟ باشد مطیع که چه یعنی.  بود ناراحت پریا

  ؟ بودن مطیع میشد این ؟ بماند آقا دستورِ  منتظرِ  فقط کند خاموش

 .  نیستم آدمات از یکی من!  منه شعورِ  به مستقیم توهینِ  حرفت این -

 :  شد دادنش جواب مانع صدایی اما کرد باز دهان آیین

 .  نفهمیدیم آوردین تشریف ِکی ، آقا سالم -

 گره هم در ابروهایشان.  برگرداند حال زمانِ  به را دو هر حمیده صدای

 و کرد رها را پریا دستِ  آیین.  رفتند نشانه را حمیده زمان هم و بود خورده

 : کرد زمزمه سمتش به دیگر نگاهی نیم بدونِ 

 .  بیارین دمنوش برام.  کارم اتاق تو میرم -

 خیره رفتنش به اخم با هم هنوز پریا.  رفت باال ها پله از و چرخید عقب به

 : آمد حرف به حمیده.  بود مانده

 .  میخواد دمنوش آقا ؟ وایسادی چرا پس -

 خودش به دل در اما نگذارد نصیب بی عصبانیتش از را حمیده بود مانده کم

 به را همه نبود هم قرار.  نبود حساب بی پرخاشگریِ  آدمِ  او ، میزد نهیب

 .  بداند مقصر آیین گستاخیِ  و بدجنسی خاطرِ 

 صندلی روی را خودش کالفه آیین.  رفت آشپزخانه سمتِ  به کن گوش حرف

 احساِس  مقابلش در آیین و میشد تر چموش پریا میگذشت چه هر.  انداخت



 درک ؟ باشند عصبانی میتوانند چطور چشمها آن نمیفهمید.  میکرد ناتوانی

 همه از!  کند مقابله او با رحمانه بی میتواند چطور پریا لبهای ی غنچه نمیکرد

 .  بود کرده خانه چشمهایش در همیشه از بیشتر روزها این که بود غمی بدتر

 : زد در به ای تقه همایون.  کرد باز را کراواتش

  ؟ نمیکنین عوض رو لباساتون آقا -

 .  نشه مزاحمم کسی بگو.  ندارم رو وقتش فعال.  همایون دارم کار خیلی -

  ؟ نکنیم اتونصد شام برای -

 کرد مکث کمی.  داشت دادن انجام برای زیادی کارهای اما بود که اش گرسنه

 : گفت بدجنسی با نهایت در و

 .  اتاقم تو بیاره برام پریا بگو -

 .  میشه اطاعت -

 میز روی را وسایلش بود گرفته که تصمیمی از راضی.  شد بسته اتاقش درِ 

 کیف از را کیارش های طرح.  کرد رو و زیر را مقابلش های طرح و ریخت

 ناب طرحی دنبالِ  به بعد فصلِ  کالکشنِ  برای.  گذاشت بقیه کنارِ  و کشید بیرون

 .  میگشت

 .  گرفت باال را سرش خورد اتاق درِ  به ای تقه

  ؟ بله -

.  نزد حرفی اما شد گره هم در ابروهایش.  شد وارد پریا دمنوِش  با شیرین

 آیین که نبود چیزی این.  بگیرید ندیده را آیین میخواهد که چقدر هر میتوانست

 ! کند ناراحت را

 طرح به کمی آیین. . .  اتاق سکوتِ  دوباره و شد گذاشته میز ی گوشه دمنوش

 طرح جز را آنها و کرد جدا را کیارش های طرح از تایی چند.  کرد نگاه ها

 داد ُسر پایین به میز از حرکتی با را ها طرح ی بقیه.  گذاشت شده قبول های

 طرحی باید.  شد کار به دست مدتها از بعد.  گذاشت خودش مقابلِ  کاغذی و



 لحظه یک پریا.  شد قلم به دست.  میداد جا کالکشنش در را خاص و شخصی

 خوش و بسته لباسهای پوشیدنِ  به شدیدش میلِ .  نمیشد دور چشمش جلوی از

 میکرد طراحی آیین که مدتی تمامِ  . مهربانش صورتِ  و باریک اندامِ  ، دوخت

 جمشید با فکری هر از فارغ پریا تر پایین طبقه یک و بود ذهنش در پریا فقط

 شام میزِ  حمیده.  میکرد تشویق را دو هر شیرین و میکرد بازی نرد تخته خان

 به مادرانه اما نسا گل.  آمد می پریا برای ابرویی و چشم گاهی و میچید را

 قبل از بیشتر بودند شده سفر راهی اش خانواده با وقتی از.  دمیکر نگاه پریا

 به احتیاج و بود آمده رنجور ای خانواده از.  بود نشسته دلش به دختر این مهرِ 

 .  داشت اشرافی عمارتِ  این در حمایت

 : زد صدا نسا گل.  بود شده چیده میز

 .  بفرمایید حاضره شام -

 :  کرد اضافه همایون به رو

 ؟ کنین صدا رو آقا میشه خان ایونهم -

 : گذاشت جلو قدمی همایون

 .  کارشون اتاقِ  ببرن رو غذاشون خانوم پریا گفتن داشتن کار آقا -

 : شد خیره همایون صورتِ  به و کرد بلند سر پریا

 ! ؟ من -

 .  افتاد خنده به خان جمشید که پرسید تعجب با انقدر

 .  بگیره خانومش دستِ  از رو غذا کرده هوس پسرمون.  جان دختر برو -

 خصوص به.  است آزار و اذیت روی از آیین کارِ  هر که میدانست خوب پریا

 نقِش  فقط که بکشد رخش به میخواست هم باز حتما.  بود شده هم بحثشان که

 حمیده.  رفت آشپزخانه سمتِ  به و کرد فوت بیرون را نفسش!  دارد را خدمه

 به همایون.  بود سنگین حسابی که بود دیده ارکتد آیین برای مفصلی سینیِ 



 روی را سینی و کرد تشکر پریا.  برد پله باالی تا را سینی و کرد کمک پریا

 : رسید گوشش به آیین صدای.  زد در به ای تقه پایش با.  گرفت دست

 .  تو بیا -

 رفت در سمتِ  به.  کشید هم در ابرو آیین.  زد در به ای تقه دوباره ناچارا پریا

 : گفت پریا دیدنِ  با.  کرد بازش و

 !  پرنسس تو بفرمایید -

 حالی در سینی سنگینیِ  از کالفه پریا.  بود شده گره هم در ابروهایش هم هنوز

 : زد غر میشد وارد که

 !   کردی باز دیر چقدر.  کنم باز و در نمیتونستم بود پر دستم -

 : داد جواب و بست را اتاق درِ .  پرید باال ابرویش آیین

 !  بود بنده از کوتاهی.  میخوام معذرت من -

 اتاق ی گوشه میزی روی را سینی.   کشید عقب سریع و شد لحنش متوجه پریا

 : گفت و گذاشت

 .   پایین برم من.  شام اینم -

 : داد بسته درِ  به را اش تکیه آیین

  ؟ عجله این با کجا -

 : بود هم در پریا ابروهای هم هنوز

 .  بخورم شام -

  ؟ چیه غذا -

 : انداخت سینی به نگاهی پریا

 .  هست هم ماهی با پلو سبزی ، قاسمی میرزا -

 .  بذار میز این رو بیار بردار رو قاسمی میرزا.  نمیخوام پلو سبزی -



 به قلم دوباره و داد لم اش صندلی روی خودش.  کرد کارش میزِ  به اشاره

 اطاعت و گرداند چشم ی کاسه در کالفه را شچشمهای پریا.  شد مشغول دست

 خوردن سبزی ظرفِ  و گذاشت میز روی را نان و قاسمی میرزا بشقابِ .  کرد

 .  کنارش هم را

  ؟ نیست امری من با دیگه -

 همان در!  نیست پریا به حواسش بگوید که داد مقابلش طرحِ  به را نگاهش آیین

 : داد جواب حال

 .  بگیر لقمه -

 ! ؟ چی -

 : کرد اتاق ی گوشه صندلیِ  به اشاره.  آورد باال کمی را سرش

 . اینجا بشین بیار صندلی -

 : کرد زمزمه کالفه پریا

 .  بخورم شام میخوام من -

 که نمیگذاشت.  افتاد تپش به قلبش ِکی نفهمید آیین که بود گفته مظلومانه انقدر

 : آمد حرف به تحکم با ؟ بود کرده فرض چه را او!  بخوابد گرسنه

 .  بشین گفتم -

 با را صندلی پریا.  نبود هماهنگ قلبش صدای با کالمش بدجنسیِ  همه این

 را سرش آیین!  نداشت ای فایده کردن بحث.  گذاشت آیین صندلیِ  کنارِ  فاصله

 ی لقمه بود شده خواسته ازش که همانطور پریا.  انداخت طرحش روی دوباره

 را لقمه آیین اینکه جای به.  کرد دراز او سمتِ  به را دستش و گرفت کوچکی

 پریا دستِ  از را لقمه تعجب کمالِ  در.  گرفت او سمتِ  به را دهانش بگیرد

 : داد توضیح برده مات پریای به جوید کامل را لقمه وقتی.  خورد

 .  میشه کثیف دستم میکشم طرح دارم -



 به هم را بعدی یها لقمه.  آورد نمی زبان به حرفی اما میخورد حرص پریا

 و بود زیبا.  شد جلب آیین مقابلِ  های طرح به توجهش.  گذاشت آیین دهانِ 

 .  میرسید نظر به درخشان اما بود نصفه طرحش اینکه با.  خاص

 .  میکشی طرح خودتم نمیدونستم -

 در.  بود کردنش کامل مشغولِ  ظرافت با.  نمیگرفت طرحش از نگاه آیین

 : داد جواب حال همان

 ؟ شده بزرگ انقدر الکی عرفانی برندِ  کردی فکر -

  ؟ داشتی کیارش به احتیاجی چه پس -

 ! بکشه طرح برام که -

 .  میتونی که خودت -

 یه باید.  کنه معرفی رو کالکشن کل که چیزی یه.  خاصم طرحِ  یه دنبالِ  -

 . بشینه دلم به که چیزی.  میزدم خصوصی طرحِ 

.  میزدند حرف متفرقه موضوعی موردِ  در دشانخو جز به که بود بار اولین

 ظریفِ  خطوطِ  به.  میکرد رسمش و میداد جهت طرحش به عالقه با آیین چقدر

 قبل از بیشتر آیین لحظه هر که میکرد اعتراف باید.  بود مانده خیره طرح

 ای لقمه که بود رویش روبه پیراهنِ  طرحِ  به نگاهش هنوز.  میکرد متعجبش

 آماده ای لقمه.  آمد باال آیین چشمهای تا نگاهش.  شد گرفته دهانش مقابلِ 

 : باشد احساس بی نگاهش میکرد سعی.  بود گرفته مقابلش

 ! داد گشنگی بهم بگی نمیخوام -

  ؟ بشه کثیف دستات نمیترسی -

 : کرد نگاهش خیره آیین.  بود زده طعنه هوشیاری با پریا

  ؟ نیومده بهت خوبی -



 که میدانست اما چرا نمیفهمید.  شود خراب بینشان اوضاع تنمیخواس دلش پریا

 : کرد زمزمه!  نمیخواهد فقط

 .  میخورم پایین میرم -

 : کرد مصنوعی اخمی آیین

 !  بخور -

 بگیرد را لقمه تا کرد دراز را دستش.  بود تحکم و زور با هم هایش محبت

 تا کرد نشینی عقب اما بگذارد دهانش به را لقمه خودش که آمد نمی بدش آیین

 جمع را ظرفها پریا.  خوردند هم با را غذا ی ذره آخرین تا.  بخورد خودش

 .  برد پایین را سینی نهایت در و کرد

 : گفت دیدنش با خان جمشید

 .  بخور رو غذات برو.  بابا کردی دیر چقدر -

 .  ندارم میل ممنون -

 به نتوانست.  گذاشت انترک روی را سینی و گرفت پیش در را آشپزخانه مسیرِ 

 بدونِ  توانستند چطور اصال.  است خورده آیین کنارِ  را شام بگوید خان جمشید

 آیین برای دیگر دمنوشی که شد چه نفهمید ؟ کنند سر هم کنارِ  جدل و جنگ

 دقیقه چند عرِض  در انگار اما بود تشنه خونش به پیش ساعتی تا.  کرد درست

 .  بود شده عوض چیز همه

 و رفت اتاقش به خواب برای خان جمشید.  رفتند و کردند خداحافظی مهخد

 دمنوش خودش و کرد تمام را کارش پریا.  رفت فرو سکوت در پایین ی طبقه

 دمنوش.  کرد نگاهش پریا ی دوباره حضورِ  از متعجب آیین.  برد باال را

 :  گرفت قرار مقابلش

 .  خوبه غذا از بعد برای دمنوش این -

 : کرد زمزمه آرام آیین

 .  ممنون -



 دارد نگه کنارش زور به را پریا که بود کرده عادت.  نداشت را انتظارش آیین

 تازگی برایش.  بود باور قابلِ  غیرِ  کمی بیاورد دمنوش و بیاید خودش اینکه. 

 در را اتاقش مسیرِ  بار این و داد تکان سر تشکرش با محجوبانه پریا.  داشت

 و بود بهتر ظهر به نسبت که احساسی با و کشید دراز تخت روی.  گرفت پیش

 را شعری.  گذاشت مقابلش کتابی بود نشسته لبهایش ی گوشه که محو لبخندی

 : کرد زمزمه آرام

 حتی را نگاه من از کنی می دریغ

 حتی را گاه گاه ی زمزمه نیز و

 هم از بریم نمی ثوابی به ره وتو من

 ؟ حتی را گناه داری مضایقه چرا

 ببخشایم منی بزرگ اشتباه تو

 حتی را اشتباه این کشم می دیده به

 12 از انداخت ساعت به نگاهی.  لرزید موبایلش که بود بعد بیتِ  دنبالِ  نگاهش

 : خواند را پیغام.  شد کالفه شروین اسمِ  دیدنِ  با کرد باز را پیغام.  بود گذشته

 هم لحظه یه اما میتونم میکردم فکر.  بردارم سرت از دست نمیتونم من -

 .  کنم سر تو بدونِ  نمیتونم

 سمتِ  به نگاهش.  گذاشت تخت روی را موبایل و کرد پاک را پیغام پریا

.  کرد خودنمایی گوشی روی دیگری پیغامِ  دوباره اما رفت میخواند که شعری

 از پیغامی دوباره.  برد موبایل سمتِ  به وجدان عذاب کمی و ترس با را دستش

 : بود شروین

 بزن رو حرفات بهم رو در رو دیگه بار یه و بیا فقط.  بگی تو چی هر اصال -

 باهام دیگه بار یه ولی.  باشم زندگیت تو نمیخوای بگو بار آخرین برای و بیا. 

 بتونی که.  برو بگی بهم که شرطی به میرم.  بخوای تو چی هر.  بزن حرف

 . . .  برم ههمیش برای بخوای ازم و کنی نگاه چشمام تو



 باید اصال.  بگوید باید چه نمیدانست.  بود شده کالفه.  نشست تخت روی

 خوبی کارِ  شروین با زدنش حرف ؟ بود درست ؟ چه رفتنش ؟ میداد جوابی

 به خیانت شروین دیدنِ  ، بود گرفته لقمه برایش.  بود خورده شام آیین با ؟ بود

.  پریا برای بود گذاشته تمام سنگِ  امشب که آیینی ؟ نبود امشب مهربانِ  آیینِ 

 از را لقمه و ببرد یاد از را تندش عطرِ  پریا ای لحظه برای بود شده باعث

 .  بگیرد دستش

 ارسال پشیمانی از قبل را پیغام و کرد لمس را گوشی ی صفحه انگشتهایش

 : کرد

  ؟ بری همیشه برای میدی قول -

 همین هم درستش اصال ؟ ودبر شروین میخواست دلش.  گرفت دندان به لب

 هر!  میگذاشت تنها هوایش و زمین میانِ  زندگیِ  با را پریا و میرفت باید.  بود

 پیغامِ .  میرسید نظر به بس بود داده تاوان شروین با اش رابطه برای چه

 : رسید دستش به دیگری

 .  ببینمت فقط.  برم همیشه برای میدم قول -

 خوشبینانه ؟ باشد دومش بارِ  این که کند تکیه نشروی قولِ  به بود توانسته ِکی

 قرار.  بود داده قول خودش.  میرود اش زندگی از همیشه برای که میکرد فکر

 روزهای همان.  شان همیشگی ی کافه همان.  گذاشت عصر فردا برای را

 را خاطراتشان همیشه برای بار یک.  بودن هم با از خوششان حالِ  و دانشگاه

 و داشت ادامه زندگی.  برنمیگشتند عقب به دیگر و میکردند چال کافه آن در

 .  نبود اش زندگی آدمِ  شروین

 خودش.  بود شده کالفه و میزد تند نبضش.  بود فردایش نگرانِ  لحظه همان از

 ! است کار بهترین رفتن که میداد دلداری را

 بیرون را اش خسته نفِس .  انداخت شده تکمیل طرحِ  به را اش خسته نگاهِ  آیین

 خواب از ناشی اخمِ  با.  لرزید جیب در موبایلش.  شد اتاقش راهیِ  و فرستاد

 بی.  میکرد خودنمایی صفحه روی ناآشنا ی شماره.  کرد باز را پیغام آلودگی



 به ال پریا اسمِ  به چشمش لحظه یک که داشت را پیغام کردنِ  پاک قصدِ  حوصله

 : خواند دقت با و شد باز چشمهایش.  افتاد کلمات الی

.   میفرستم براتون رو آدرس.  گذاشتم قرار پریا با عصر 6 ساعت فردا -

 . شروین

 از تر خسته مغزش.  میخواند مدام را پیغام. . .  بار سه ، دوبار ، بار یک

 روز آن به تا چطور ؟ بود گذاشته قرار پریا با.  کند درک بتواند که بود چیزی

  ؟ بیفتد بود قرار اتفاقی چه ؟ دبو نداده آیین به پیغامی

 از.  لرزید وجودش تهِ  چیزی.  کرد رها کاناپه روی را خود و شد اتاقش واردِ 

 ! بود نیامده هنوز که عصری 6 ساعتِ  از شد متنفر دل تهِ 

**** 

 .  کرد باز نیمه را پلکهایش همایون صدای

 .  میشه دیرتون ؟ نمیشین بیدار آقا -

 فهمید همایون.  رفت هم در ابروهایش کمر دردِ  از و کرد جا جابه را خودش

 : کرد کاناپه به ای اشاره

 .  میگیرین درد کمر ؟ خوابیدین اینجا چرا -

 پیغامِ  فقط ؟ رفت خواب به ِکی دیشب.  بود نکرده عوض هم را لباسهایش حتی

 بلند جا از زور به!  خودش درگیرِ  فکرِ  و خراب حالِ  و آورد یاد به را شروین

 : داد دستور.  بود گذاشته کمر پشتِ  را دستش ، شد

 .  میگیرم دوش اول.  کن آماده و حموم -

 عصبی و بود بداخالق آیین.   شد اتاقش سرویِس  واردِ  و داد تکان سر همایون

 دروغ شروین شاید ؟ برود پریا که داشت امکان.  همیشه از بدتر چیزی حتی. 

 حرص مدت تمام.  سپرد وان گرمِ  آبِ  به ار تنش و رفت حمام سمتِ  به.  بگوید

 رفتن این به حاضر که پریا از و شروین استخدامِ  برای خودش از.  بود خورده

 : کرد زمزمه خود با و ایستاد حمام ی آینه مقابلِ .   بود شده



 که چیزی اینم.  بشی راحت شرش از و بره ؟ نمیخواستی و همین مگه -

 !  میخواستی

 و پیچید خود دورِ  ای حوله.  نمیخواهد چیزی همچین که ندک اعتراف میترسید

 پیغامی تا رفت دستش باری چند و برداشت را موبایلش.  زد بیرون حمام از

 را پریا میتوانست حداقل.  بود شده پشیمان بار هر اما بفرستد شروین برای

!  صخال و میکند را او لق دندانِ  مثلِ  باشد شروین با دلش اگر.  کند امتحان

 چه 6 ساعتِ  تا.  طاقت بی و بود مردد!  نرود کاش آخ ، نرود قرار سرِ  اگر

  ؟ میکرد

 به توجه بی او اما بپوشد را لباسهایش تا میکرد کمکش همایون مدت تمام

 پریا اگر گرفت تصمیم.  میکرد مرور را چیز همه ذهنش در میپوشد که چیزی

 کمی جایزه این فکرِ  از.  بدهد تیبتر جانانه ای جایزه برایش نرود قرار این به

 به باید لحظه همان از.  میگرفت را جایزه این پریا مطمئنا.  شد باز اخمهایش

 دور خودش از را بد احساساتِ .  میداد دلداری اینطور را خودش.  میبود فکر

 .  نمیشد حاضر قرار این سرِ  پریا مطمئنا.  میکرد

 در ابروهایش اما بگیرد را اش یشگیهم جدیِ  و آرام ژستِ  کرد سعی آینه در

 ! بود مشخص خوبی به چشمهایش از استرس و بود مانده شده گره هم

 خان جمشید و بود چیده را صبحانه میزِ  حمیده.  آمد پایین را خانه های پله

 .  بود خوردن مشغولِ  میز باالی

 .  بخیر صبح ، سالم -

 : زد لبخند  و کرد نگاهش خان جمشید

 .  ربخی صبح -

 : آمد سمتش به حمیده

  ؟ گرم شیرِ  یا بیارم چای -

 .  شیر -



 .  آقا چشم -

 : دوخت آیین به را نگاهش خان جمشید کرد ترک را میز که حمیده

 .  میفتی راه داری میاد خوشم -

 : کرد نگاه بزرگش پدر به متعجب آیین

  ؟ مورد چه در -

 !  دیشب ی دونفره شامِ  -

 لحظاتِ  آن پریا نداشت امکان.  افتاد قبل شبِ  دلچسبِ  شامِ  یادِ  به دوباره آیین

 اما.  شد راحت خیالش کمی.  کند انتخاب را شروین و ببرد یاد از را دلچسب

  ؟ بود فهمیده کجا از خان جمشید

 . بخورم غذا اتاق تو بودم مجبور داشتم کار -

 ! بخوره غذا اونجا نبود مجبور که پریا -

 : داد نشان دخونسر را خودش آیین

 .  نبود بزرگی زیاد چیزِ  -

 قلبش بود گرفته پریا مقابلِ  ای لقمه که ای لحظه همان از!  بود که خودش برای

 دلیلی چه.  باشد خاص هم پریا برای باید دیشب شامِ  اصال.  بود گرفته ضربان

  ؟ کند فراموش را آن که داشت

 اما شدم پیر درسته.  خورده شام تو با فهمیدم من اما نداره میل گفت ما به -

 .  میفهمم من بزنه بال پشه عمارت این تو.  میفهمم رو چیزا خیلی هنوز

 .  بود کالفه آیین

 !  خان جمشید -

 بدش حتی.  بود شده نرم کمی.  همیشه شدتِ  به نه اما بود معترض صدایش

 .  بگوید پریا از بیشتر کمی خان جمشید آمد نمی



 .  برداری رو بینتون دیوارای این یدبا.  بود وقتش دیگه -

  ؟ برم پاشم یا بخورم صبحانه میذارین -

 آیین برای حمیده.  کرد سکوت و آورد لب روی معنادار لبخندی خان جمشید

 را پریا صدای که بود نخورده لیوانش از ای جرعه هنوز ، آورد گرم شیرِ 

 : شنید شاداب

 .  بخیر صبح -

 ابروهایش و افتاد شروین پیغامِ  یادِ  به دوباره.  ببیند را صورتش که برنگشت

 .  بود نگران چقدر.  رفت هم در

 ؟ جان دختر خوابیدی خوب -

 در.  نشست و کرد انتخاب را آیین مقابلِ  صندلیِ  پریا.  بود خان جمشید صدای

 : داد جواب حال همان

 .  ممنون نبود بد -

 دنبالِ  انگار.  انداخت اش دائمی اخمهای و آیین به چشمی زیر نگاهی پریا

 آیینِ  همان بود چه هر اما ، میگشت اش مهربانی و دیشب شامِ  از اثری

 .  بود نداده هم را بخیرش صبح جوابِ  حتی!  بود همیشگی

 نیتش انگار.  کرد خداحافظی و رساند پایان به لقمه چند با را اش صبحانه آیین

 کامل سالن از.  نزند دم و بنشیند پریا مقابلِ  آنجا نمیتوانست.  بود کردن فرار

 : گفت سریع خان جمشید که بود رفته بیرون

 پریا.  کجاست حواسش نیست معلوم اصال.  رفت یادش و کیفش پسره این -

 .  نرفته تا بده بهش ببر

 : کرد پیدایش خانه درِ  مقابلِ .  زد چنگ را کیف و شد بلند جا از سریع پریا

 . آیین -



 به ، برگرداند عقب به را سرش.  بود جذاب گوشش در دخترک صدای طنینِ 

 سابقه اصال.  باشد آورده زبان به را اسمش زیبا انقدر کسی آورد نمی یاد

 بعد به این از اگر میشد قشنگ چقدر.  بیاورد زبان به را اسمش پریا که نداشت

 ! اش دلبرانه گفتنِ "  آیین"  این به میکرد عادت

 .  بود مونده جا کیفت -

 به کامل و گرفت را کیف.  انداخت پریا ی افتاده گل های گونه به نگاهی

 : چرخید سمتش

 .  ممنون -

 لقمه او برای فقط و فقط آیین دیشب که آورد یاد به.  زد لبخند خوشحال پریا

 .  دیگران جلوی چیزی دادنِ  نشان یا استفاده سو خاطرِ  به نه.  بود گرفته

 باشد خوشحال انقدر که داشت دلیلی چه انداخت پریا صورتِ  به دقیقی نگاهِ  آیین

 ؟ بود کرده اش زده هیجان قرار این.  رفت شروین سمتِ  به ذهنش دوباره ؟

 : پرسید اراده بی

  ؟ نمیری جایی که امروز -

 شد جمع ای ثانیه به خندانش لبهای.  کرد مکث کمی سوال این از متعجب پریا

 : داد جواب کنان ِمن ِمن.  نداشت سوالها وراینج پرسیدنِ  به عادت که آیین. 

  ؟ چطور.  نمیکنم فکر یعنی ، نمیدونم!  نه...ن -

 کند حکم خواست.  کشید هم در را ابروهایش.  نیامد خوشش جواب این از آیین

 حاضر میدانست که هم را حمیده ، بماند خانه در مدت تمام و نرود جایی که

 اما ، میکرد موضوع این به رسیدگی ورِ مام بدهد جان دستوراتش برای است

 : گفت زور به و کرد مشت شلوار جیبِ  در را انگشتهایش

 .  خداحافظ.  همینطوری -

 باشد فهمیده چیزی آیین نکند که بود ترسیده.  کرد ادا رفته وا را خداحافظ پریا

 بود قرار.  میداد دلداری میدهد انجام درستی کارِ  اینکه فکرِ  با را خودش. 



 اش زندگی از همیشه برای را شروین و کند مشخص را اش زندگی تکلیفِ 

 .  بیندازد بیرون

 قبل و گرفت را خسرو ی شماره آیین.  کرد باز آیین برای را ماشین درِ  شهاب

 : داد دستور احوالپرسی و سالم بدونِ  شود سوار شهاب آنکه از

.  گذاشته قرار پسره این.  باشن پریا منتظرِ  خونه دمِ  ها بچه امروز بگو -

 !  بدم دست از رو ای صحنه هیچ نمیخوام باشه آماده دوربیناشون

 : رسید گوشش به نگران خسرو صدای

  ؟ فهمیدی کجا از تو -

 .  داد پیغام خودش -

 !؟ تو به -

 میکرد احساس!  انداخت َشک به را آیین که بود آمده حرف به متعجب آنقدر

 : آمد حرف به وجود این با ! میکند پنهان را چیزی خسرو

  ؟ فهمیدی رو حرفم -

 .  آیین نشده دیر.  کنی تموم رو چی همه االن همین میتونی -

 در ابرو زیاد کردنهای فکر از کالفه و خسته آیین.  نشست فرمان پشتِ  شهاب

 : کشید هم

 !  بکن گفتم که کاری -

 دلش چقدر.  شدبا گفته دروغ او به پریا که نمیکرد باور.  شد قطع تماس

 .  نرسد قرار این به او میخواست

****** 

 اما میدید را آیین عصبیِ  حالتهای تمامِ  خسرو.  نمیشد باز همش در ابروهای

 بود کرده خالی منشی سرِ  را حرصش تمامِ  باری چند.  بزند حرفی نمیتوانست

 اش صندلی به تکیه.  بود نگذاشته نصیب بی تشرهایش از هم را خسرو حتی و



 به دستی دو را پریا بود درستی کارِ .  داد تکیه میز به را دستهایش و داد

.  کرد فکر پریا صدای بدونِ  عمارت آن به ای لحظه برای ؟ کند تقدیم شروین

 تخته ، مجنون بیدِ  زیرِ  هوایش بی های خوانی شعر ، بیگاهش و گاه های خنده

 همین اصال ، خان جمشید برای هایش خواندن ُکری و کردن بازی نرد

 بود برگردانده آیین ی زده وحشت چشمهای به را راحت خوابِ  که دمنوشهایی

 . 

 : کرد زمزمه و افتاد آیین به نگاهش خسرو.  شد بلند صندلی روی از عصبی

  ؟ خوبه چی همه -

 : دوخت خسرو به چشم آیین

 .  جدیدم کالکشنِ  نگرانِ  -

 نتوانست اما کرد پنهان اریک ی مشغله پشتِ  را اش نگرانی و حرص تمامِ 

 ممکن غیرِ  دادنش فریب.  بودند قدیمی رفیقِ  باشد چه هر.  بزند گول را خسرو

 !  بود

 .  میره پیش داره برنامه روی کارا همه.  نداره نگرانی -

!  است تاب بی عصر 6 برای که بگوید نمیتوانست.  کرد سکوت آیین

 عادت رنگِ  نظرش به که ستگیواب.  کند اعتراف اش وابستگی به نمیخواست

!  6 عددِ  از بود متنفر.  میخورد چرخ ساعت روی لحظه هر نگاهش.  داشت

 بیشتر اضطرابش میشد تر نزدیک قرار وقتِ  به ساعت های عقربه چه هر

  ؟ میرسید نظر به طبیعی کالفگی این.  نبود خوب اصال حالش.  میشد

 را انگشتهایش ، بود شده تهخس ها دقیقه شمردنِ  و ساعت به کردن نگاه از

 : داد دستور خسرو به مقدمه بی.  گرفت را آخر تصمیمِ  و کرد ُمشت

 .  بگیر تئاتر بلیتِ  برام -

 : کرد نگاهش متعجب خسرو

 ؟ االن -



 !  شب برای -

  ؟ تئاتری چه -

 سرگرمم که باشه چیزی یه فقط!  کنسرت ، تئاتر.  بود که چی هر.  نمیدونم -

 !  کنه

 شده مشت انگشتهای.  کشید صورتش به دستی و رفت قدی ی پنجره تِ سم به

 و عادت یک خاطرِ  به بودنش تاب بی این ، برد شلوار جیبِ  در را اش

 :  رسید گوشش به خسرو صدای ؟ بود ساده وابستگیِ 

  ؟ بگیرم تا چند -

 : دوخت بیرون به را نگاهش آیین

 !   تا چهار -

***** 

 این ای لحظه.  میرفت کلنجار خودش با هم هنوز.  بود ادهایست آینه مقابلِ  پریا

 سراغش به وجدان عذاب دیگر ای لحظه و میدانست اش زندگی نفعِ  به را رفتن

 ! آمد می

 رسیدن تا ساعتی یک.  میرسید نظر به آماده و بود کرده انتخاب را لباسهایش

 ها پله و اختاند شانه روی را کیفش.  بود گرفته نفسش.  داشت وقت کافه به

 هم نسا گل و میداد گوش گرامافون ای گوشه خان جمشید.  رفت پایین را

 به و نشست لبهایش روی نیمه و نصفه لبخندی.  میکند پوست میوه برایش

 : رفت سمتشان

 ؟ میگذره خوش -

 : زد لبخند خان جمشید

 .  کنارمون بشین بیا.  جورم چه -

 : کرد زمزمه معذب پریا



 .  نداره اشکالی اگه.  برم جایی باید -

 .  نداره که معلومه -

 کارش میدانست هم خودش.  بدزدد خان جمشید از را نگاهش میکرد سعی

 خان جمشید اعتمادِ  به خیانت را رفتنش این همه از بیشتر.  است محض اشتباه

 !  میکند چه و میرود کجا پریا نبود مهم آیین برای که وگرنه میدانست

 .  میبینمتون پس.  ممنون -

 .  باش خودت مراقب -

 وقت برای.  شده خشک گلویش میکرد احساس.  کرد خداحافظی هم نسا گل از

 مشغولِ  حمیده.  کرد کج آشپزخانه سمتِ  به را قدمهایش بود شده که هم ُکشی

 لبخند پریا دیدنِ  با.  میکرد اجرا را اوامرش تند هم شیرین و بود شام ی تهیه

 : زد

 .  شدی خوشتیپ چه -

 نکرده ظاهرش برای تالشی ، انداخت اش آسمانی آبی مانتوی به نگاهی پریا

 : میپوشد چه بود نفهمیده حتی ، بود

 .  کردم انتخابش اتفاقی همینجوری ؟ جدی -

 : آمد حرف به حمیده

  ؟ دادی رو رفتنت بیرون خبرِ  آقا به -

 کمتر امروز کاش.  دارد کینه انقدر حمیده چرا نمیفهمید.  کشید عمیق نفِس  پریا

 .  میگذاشت سرش به سر

 . . .  گفتن خان جمشید -

 رو آقا ی اجازه باید فقط ؟ گفت تو به باید بار صد و حرف یه جون دختر -

 .  بگیری



 ِکی و برود کجا میدانست خوب.  است خانه خانمِ  او که بکشد فریاد خواست

 زنگ اصال.  گذشت ردنخو آب خیرِ  از ؟ داشت حمیده به دخلی چه!  برود

 ؟ میگفت دروغ باید یا ؟ میرود شروین دیدنِ  به ؟ میگفت چه آیین به میزد

 حرف آنکه از قبل!  ها دادن پس جواب و سوال همه این از بود شده کالفه

 :  کرد خشکش جا سرِ  شهاب صدای بگیرد جان لبهایش روی

 .  خانوم پریا -

 را خودش حالِ .  افتاد تپش به قلبش . آیین حضورِ  با بود مساوی شهاب حضورِ 

 : شنید را صدایش.  ماند شها به خیره و چرخید عقب به!  نمیفهمید

  ؟ حاضرین.  منتظرتونن بیرون آقا -

 حمیده مشکوکِ  نگاهِ  ؟ مناسبت چه به ؟ بود منتظرش آیین.  شد ِگرد چشمهایش

 خیالش که انگار آیین ماشینِ  دیدنِ  با.  کاوید را بیرون آشپزخانه ی پنجره از

 : گفت متعجب شیرین.  رفت کارهایش سراغ به باشد شده راحت

  ؟ بیرون بری میخوای آقا با -

 : انداخت باال شانه پریا

 !  نمیدونم -

! ؟ نمیدانست خودش که بود گذاشته قرار آیین با ِکی!  نمیدانست هم واقعا

 : کرد ترغیبش شیرین

 .  نذار منتظرشون برو -

 برسد ماشین به وقتی تا.  افتاد راه شهاب دنبالِ  به و کرد افظیخداح سرسری

 بیرون هم با که بود شده عادتشان ِکی از!  بیفتد پَس بود مانده کم اضطراب از

 رفتن بیرون قصدِ  و بیاید دنبالش اصال یا ؟ باشد منتظرش آیین که ؟ بروند

 ! باشد داشته

 برای را در شهاب.  رفت شینما نزدیکی تا شهاب دنبال سرسری خداحافظی با

 هنوز.  بود کرده خوش جا عقب صندلیِ  روی که دید را آیین.  کرد باز پریا



 کمی را سرش فقط  ، بود در بستنِ  منتظرِ  که شهابی به توجه بی بود ایستاده

 : ببیند بهتر را او تا کرد خم

 .  سالم -

 : داد نشان برخ بی را خودش.  آورد باال پریا چشمهای تا را نگاهش آیین

  ؟ بودی حاضر -

 : دهد جواب عادی و نباشد دستپاچه میکرد سعی پریا

 .  جایی میرفتم داشتم -

 را پایش تنهایی به پریا بگذارد نداشت امکان.  گرفت اخم طرحِ  آیین ابروهای

 !  بگذارد بیرون عمارت این از

 !  بهم میدی اطالع االن که ممنون -

 آیین که کرد نگاهش کمی متعجب! ؟ را شوخش حنِ ل یا میکرد باور را اخمش

 : داد ادامه

 .  میشه دیر شو سوار -

 : اومد حرف به دیگر بارِ  پریا

 .  جایی برم باید من اما -

 پریا که داشت انتظار چرا.  میرسید نظر به دلخور آیین ؟ برود که بود مصمم

  ؟ نرود

 !؟ کجا -

 جواب منتظرِ  آیین ، داد فشار هم روی اضطراب ی نشانه به را لبهایش پریا

 قصدِ  پریا میدانست خوب که او.  بود کرده نگرانش جواب این عجیب و بود

  ؟ بود چه برای جوابها و سوال این.  دارد را کجا به رفتن

 . . .  دوستام از یکی پیِش  -



 طمعِ  به که بود پرست پول آنقدر مردک ؟ بود دوستش شروین ، شد کالفه آیین

 نگاهِ  منتظر ؟ بود شده دوستش آنوقت!  بفروشد را پریا بود حاضر شتربی مالِ 

.  میرسید نظر به معذب نگاهش زیرِ  دخترک.  دوخت پریا به را اش خیره

 : اومد حرف به تحکم با آیین.  بود ایستاده در کنارِ  بالتکلیف هم شهاب

 .  بریم جایی باید بشین.  باشم داده اجازه نمیاد یادم -

 !  دادم قول نم ولی -

 با بگوید اگر نبود دروغ.  بود عجیب کردنهایش پافشاری این هم خودش برای

! ؟ رفتن به بود اصراری چه پس.  بود کرده پیدا نجات دودلی از آیین آمدنِ 

 این از را پایش تنهایی که میشد رد اش جنازه روی از مگر.  شد عصبانی آیین

 !  میگذاشت بیرون خانه

  ؟ میکنی الکی بحثِ  چرا پس میای من با االن که نیممیدو جفتمون -

 شهاب سمتِ  به نگاهی نیم پریا!  بنشیند کرسی به حرفش بود قرار هم باز

 : آمد حرف به دیگر بارِ  آیین.  بود گذاشته منتظر هم را او ، انداخت

 شو سوار!  بری تونستی اگه!  شد اگه دیگه وقتِ  یه واسه بمونه مدارات قرار -

 .  شد دیر

 پریا.  خواند آن از را رضایت میشد خوبی به که آنهایی از.  میزد برق نگاهش

 به این از ؟ دیگر بود حرفی چه این ؟ برود توانست اگر ، بود گنگ و گیج اما

  ؟ میشد اسیر عمارت این در بعد

 : غرید آیین که بود ایستاده هنوز مردد

 ! دیگه بشین -

 و بالتکلیفی از و بود شده نجاتش ی فرشته ینآی اینکه با.  شد دلخور پریا

 دلِ !  میخواست او که نبود چیزی برخورد این اما بود داده نجاتش وجدان عذاب

 .  نداشت بیگاهش و گاه دادنهای دستور این از خوشی

 !؟ بشم متوسل زور به یا میشینی -



 بست ار در شهاب.  نشست آیین کنارِ  و داد خودش به تکانی حرف این با پریا

 پریا ، بود شده رفع خطر ، شد تزریق آیین های ریه به هوا در بستنِ  با انگار. 

 و انداخت نگاه پریا سمتِ  به.  میکرد راحت را خیالش این و بود نشسته کنارش

 : داد دستور بود نشسته فرمان پشتِ  تازه که شهاب به

 .   شد دیر بیفت راه  -

 که بود نپرسیده را نظرش حتی.  کرد هحلق سینه روی عصبی را دستهایش پریا

!  میرفتند کجا بود نگفته او به حتی کنار به این ، شود همراه او با دارد دوست

 .  بود آیین های سوءاستفاده آن از یکی هم باز

 موبایلِ  صدای گاهی.  بردند سر به سکوت در تئاتر به رسیدن تا مسیر تمامِ 

 سر مشغولِ  مدت تمام.  میشکست را بینشان سکوتِ  آرامش زدنِ  حرف و آیین

 این پس داشت مشغله و کار اگر.  بود تلفن پشتِ  از کارهایش به دادن سامان و

 !  بودنشان هم کنارِ  این ؟ بود چه کذایی اجبارِ 

 آمد نمی بدش خوردنشان غذا هم با از بعد.  بود رفته باال کمی او از انتظارش

 !  بود باقی خود قوتِ  به هنوز کالمش دستوریِ  لحنِ  اما بماند مهربان آیین

 وسطِ  ی دکمه آیین.  کرد باز برایشان را در کردو متوقف را ماشین شهاب

 فرقی چه.  شد پیاده کنجکاوی ای ذره بدونِ  هم پریا.  شد پیاده و بست را کتش

 به.  انداخت پریا ی رفته وا ی قیافه به نگاهی آیین ؟ بودند کجا که میکرد

 این به اصال که داشت معنی چه ؟ بود ناراحت انقدر قرارش به نرسیدن خاطرِ 

 : گرفت پریا سمتِ  به را دستش ؟ برسد قرار

 .  بیا من با -

 فیلم بخواهند تا نبود کسی که اینجا.  ماند خیره آیین دستِ  به مردد نگاهش پریا

 : پرسید بحث کردنِ  عوض برای و کرد گره هم در را انگشتهایش کنند بازی

 ؟ میریم داریم اکج -

 :  کرد رو روبه به ای اشاره عوض در.  نداد جوابی آیین

 .  طرف این از -



 : کرد زمزمه خودش با.  افتاد راه به دنبالش کن گوش حرف پریا

 !؟ میخوایم چی اینجا واقعا -

 اما بود زده پَس را دستش اینکه با.  شد باز لبخند به لبهایش و شنید آیین

 هیجان شروین قرارِ  زدنِ  هم به برای هم هنوز.  یرسیدنم نظر به ناراحت

 ! داشت

 نگاهش پریا.  گذاشتند تئاتر انتظارِ  سالنِ  به قدم.  بود پریا به حواسش تمامِ 

 کسی با آیین شاید.  نمیکرد پیدا آمدنشان اینجا برای دلیلی.  میکاوید را اطراف

 عادت آیین.  سیدنر ذهنش به دیگری ی گزینه. . .  هم شاید ، داشت قرار

 !  بود میان در منفعتش پای بود چه هر!  کند استفاده پریا از که داشت

 : چرخید پریا سمتِ  به آیین

  ؟ بگیرم برات میخوری چیزی -

 : انداخت باال ای شانه.  بود ورچیده لب ها بچه مثلِ  پریا

 .  نمیکنه فرق -

 آب و کرن پاپ دو هر برای قبلشان ی دفعه رفتنِ  سینما و پریا از تقلید به آیین

 یا تئاتر به دختری با آورد نمی یاد به.  بود بعید او از کارها این.  خرید معدنی

 خوشی و بود کتاب و حساب بی های مهمانی بود چه هر.  باشد رفته سینما

 کرده رو و زیر را اش زندگی تمامِ  که دارد چه پریا نمیفهمید.  گذر زود هایی

 !  بود

 که بود پُر آنقدر انتظار سالن.  بود نشده باز سالن درهای هنوز ایستاد پریا کنارِ 

 هم خودش و کشید ای گوشه را پریا ، آیین.  نداشت نشستنشان برای جایی

 شانه چهار اندامِ  و بلند قدِ  آن با.  بیاید سمتش نکند جرات کسی تا شد سپرش

 پریا نهایت در تا شتگذ سکوت به کمی.  بود انداخته سایه پریا روی کامال اش

 : آمد حرف به

  ؟ داری قرار کسی با -



 نظر به خوشحال صبح.  دوخت پریا دلخورِ  چشمهای به را نگاهش آیین

 .  میرسید

 !  نه -

 ؟ میکنیم چیکار اینجا پس -

 ؟ باشیم داشته قراری یا کار باید حتما -

 . کنیم بازی نقش کسی جلوی میخوای کردم فکر -

 ؟ بیرون بیایم دلیل بی شب هی نمیشه یعنی -

 : انداخت باال شانه پریا

 .  نشده که حاال تا -

 : گفت عوض در اما میشود بعد به این از بگوید خواست آیین

 .  بود رفته سر حوصلم -

 داشتی ماشینم تو حتی ؟ بود سررفته حوصلت داری که کاری همه اون با -

 . میکردی کار

 حرفش این از آیین.  میکند چه که بود حواسش!  میکرد توجه آیین به پس

 .  بود راضی

 .  کنم استراحت یکم میخواستم -

 : پرسید و داد شجاعت خودش به پریا

  ؟ اینجا آوردی و من چرا -

 بنشیند لبهایش روی جوابی آنکه از قبل ؟ بگوید میتوانست چه.  کرد مکث آیین

 : کرد اشاره و کشید راحتی نفِس  خواسته خدا از.  شد باز سالن درِ 

 . شد باز در -



 هوای وفادار بادیگاردی مثلِ  بنشینند هایشان صندلی روی که وقتی تا مدت تمام

 روی هم کنارِ .  بشود رد کنارش از کسی نمیداد اجازه اصال!  داشت را پریا

 هم را پریا کنارِ  صندلیِ  دو و بود کرده احتیاط بار این.  نشستند هایشان صندلی

 خودش آرامِش  یا پریا مزاحمِ  کسی ای لحظه برای نداشت دوست.  بود خریده

 !  بود کافی برایش سینما اتفاقاتِ  و بار یک همان.  بشود

 را پریا که همین.  چیست تئاتر موضوع نمیدانست اصال.  داد لم راحت خیالِ  با

 .  میرسید نظر به راضی بود کرده دور شروین از

 : داد پریا به را کرن پاپ

 .  بخور -

 .  ندارم میل ممنون -

 .  که داشتی دوست -

 از را بسته ؟ دارد دوست کرن پاپ پریا که بود حواسش.  کرد نگاهش پریا

 نقشه.  دوخت چشم سن به راحت خیالِ  با آیین.  کرد مزه کمی و گرفت دستش

 .  ببرد لذت فکری هر از فارغ ساعت چند میتوانست و بود کرده اجرا را اش

 اش صفحه به نگاهی و آوردش بیرون سریع.  لرزید کیف در اپری موبایلِ 

 که شد متوجه تازه.  میکرد خودنمایی صفحه روی شروین اسمِ  ، انداخت

 خدارا هم طرفی از و گرفت دندان به لب!  بدهد را نیامدنش خبرِ  کرده فراموش

 گذاشته سایلنت حالتِ  روی را موبایلش سالن به شدن وارد از قبل که کرد شکر

 : فرستاد پیغامی عوض در و کرد رد را تماس سریع.  بود

 .  بیام نمیتونم امروز -

 ی گوشه از آیین اینکه از غافل نکند خودش متوجه را آیین میکرد سعی پریا

 : آمد شروین از جوابی.  داشت نظر زیرِ  را پریا کارهای تمامِ  چشم

  ؟ شده چیزی ؟ چرا -

 : نوشت برایش



 .  نمیتونم امروز فقط!  نه -

 : آمد دیگری جوابِ  زود خیلی.  دوخت چشم ِسن به و فرستاد را پیغام

 .  دیگه روزِ  یه برای میذاریم.  باشه -

 نفِس .  کرد حلقه سینه روی را دستهایش و داد ُسر کیفش داخلِ  را موبایل پریا

 دیدنِ  به دیگری روزِ  نمیدانست اصال.  بود بهتر حالش و حس ، کشید راحتی

 به راضی بود خورده هم به کذایی قرارِ  این که همین.  نه یا میرود نشروی

 فرستاده آیین برای پیغامی ؟ کردنها خطر این به چه را او اصال.  میرسید نظر

 : کشید بیرون کت جیبِ  از را موبایلش سریع خیلی.  شد

 خبر بهتون و میذارم قرار باهاش دیگه روز یه اما.  شد کنسل امروز قرارِ  -

 .  میدم

 نداشت امکان.  کشید هم در را ابروهایش.  کرد بد را حالش شروین اسمِ 

 با تا میخواست خسرو از باید فردا همین.  کند پیدا ادامه بازی این بگذارد

 به را حواسش تمامِ  و گذاشت جواب بی را پیغام.  کند حساب تسویه شروین

 .  داد نمایش

**** 

 .  کرده رورز میز خسرو که رستورانی برو -

 : داد تکان سر شهاب

 . آقا چشم -

 لبخندهای.  بود خوب نفرشان دو هر حِس  اما بودند ندیده را جالبی زیاد نمایِش 

 زیاد پریا.  بود خوبشان حالِ  گویای بود نشسته صورتشان روی که محوی

 فالفل همان.  میخواست فالفل عجیب دلش.  نداشت را رستوران ی حوصله

 به نگاهش.  برگرداند آیین سمتِ  به را سرش.  میخورد شیدا اب گاهی که هایی

 : نداشت پریا به توجهی و بود موبایل

  ؟ بخوریم فالفل امشب میشه -



.  پرید باال تعجب حالتِ  به ابروهایش.  کرد بلند موبایل روی از را سرش آیین

 ! ؟ بخورد فالفل

 ! فالفل؟ -

 قورت هیجان با را دهانش آب پریا!  بود نشنیده هم را اسمش حال به تا انگار

 : داد

 .  معرکست فالفالش میشناسم رو جایی یه -

 : کشید هم در ابرو انزجار با آیین

 .  نمیخورم آشغاال این از من -

 : نیاورد خودش روی به اما شد ناراحت پریا

 .  میرم خودم کنین پیاده منو پس -

  ؟ کردی ساعت به نگاه -

 .  بلدم هم رو خونه راهِ  . نیستم بچه که من -

 .  خونه میریم هم با میخوریم شام رستوران میریم -

 .  بخوریم فالفل پس -

 !  نه -

 .  بخر من برای -

 !  نه -

 : غرید و گرفت آیین از نگاه کالفه پریا

 !  نمیخورم شام من ممنون پس -

 الفلف که کند رهایش شب از ساعت این ؟ بود کرده آیین موردِ  در فکری چه

.  بدزدتش آیین دستِ  از و کند شکارش راه میانِ  شروین هم شاید ؟ بخورد

 .  دهد اجازه نداشت امکان



  ؟ میگیری قیافه من برای میریزن توش چی نیست معلوم که غذایی خاطرِ  به -

 : دوخت آیین به را نگاهش دوباره پریا

 .  میخورم من.  بخوری تو که نگفتم هم اصال.  نخواستم زیادی چیزِ  که من -

 آنوقت بود کرده رزرو میز برایش تهران رستورانهای بهترین از یکی در

 !؟ نه یا شود عصبانی داشت حق ؟ میکشید خیابانی غذای به میلش

 ! ؟ کنی پُر آشغال با رو شکمت داری دوست -

 !  خوشمزست -

 .  خورد نباید که رو بود خوشمزه چی هر -

 ! نخور تو میخورم من -

 : آمد کوتاه بار اولین برای آیین

 !  برام نذاشت اعصاب بگیر فالفل براش جا یه برو شهاب -

 : شد آویزان جلو صندلیِ  به خوشحال پریا

 .  برید میگم که آدرسی این به -

 مقابلِ  بعد ای دقیقه.  داد تکان تاسف ی نشانه به را سرش و زد پوزخند آیین

 : رفت همراهش ناچار به هم آیین و شد پیاده پریا.  بودند مغازه

 .  بخره میگفتی شهاب به -

 : بود شده سرخ های فالفل به نگاهش پریا

 .  بخرم خودم داشتم دوست -

 : زد لبخند دخل پشتِ  مسنِ  مردِ  به و رفت جلو

 .  اسفندیار عمو سالم -

 : خندید و انداخت پریا به نگاهی مرد



 .  اومدی خوش.  بابا سالم -

 رستورانِ  در باید.  نبود راضی پریا رفتارِ  از.  میکرد اهشاننگ اخم با آیین

 غذا این نه و مغازه این نه ، اینجا نه.  میبودند استیک خوردنِ  مشغولِ  شیکشان

 ! 

 .  ممنون -

 : دوخت آیین به را نگاهش

  ؟ بخرم برات -

 !  نه -

 ، ادد سفارش شهاب و خودش برای.  نکرد اصرار پریا که گفت قاطعانه آنقدر

 اسفندیار سمتِ  به را کارتش و آمد جلو آیین کند حساب را پولش آنکه از قبل

 : آمد حرف به پریا.  گرفت

 .  میکردم حساب خودم -

 دستش در بعد ای دقیقه پریا های ساندویچ.  گذاشت جواب بی را حرفش آیین

 اینکه با.  دنبالش به انزجار با هم آیین ، میرفت ماشین سمتِ  به لذت با و بود

!  بیندازد خطر به را عزیزش ی معده نبود حاضر اما میرسید خوشمزه نظر به

 : آمد حرف به شوند ماشین سوارِ  آنکه از قبل آیین

  ؟ بخوری بشینی نداره جایی -

 .  کوچیکه ی دکه یه که دیدی -

 : گرفت سمتش به را شهاب ساندویچِ 

 . شهاب آقا بفرمایید -

 :   دکر تشکر خوشحالی با شهاب

 .  نبود نیازی ممنون -

 .  خوشمزست خیلی بخورین -



 مثلِ  آیین که داشت شدن سوار قصدِ  پریا.  گرفت را ساندویچش تشکر با شهاب

 : کشید عقب به را مانتویش پشتِ  بگیرد موش اینکه

 ؟ کجا -

 .  بخورم ماشین تو -

 بشین شد تموم بخور وایسا جا همین.  نکرده الزم ؟ بگیره گند بوی ماشینم که -

 .  ماشین تو

 و داد ماشین درِ  به را اش تکیه بیخیال و فرستاد بیرون کالفه را نفسش پریا

 . زد ساندویچش از بزرگی گازِ 

 ! انداختیم خوردن شام از ؟ شد راحت خیالت االن -

 .  خوشمزست خیلی.  بخر توام خب -

 . ندارم دوست -

 .  میشیا پشیمون -

 گذشته10 از ساعت.  دوخت خیابان به را نگاهش بدهد یجواب آنکه بدونِ  آیین

 : رسید گوشش به پریا صدای.  بود شده کمتر آمد و رفت تقریبا و بود

 !  نیست خوب گرونه که چی هر همیشه -

 : پرید باال ابروهایش آیین

  ؟ گفتی چی -

 .  باشی داشته خوب احساِس  تا بدی زیاد پولِ  چی همه برای که نیست نیازی -

  ؟ میدونی تهران های ِشف بهترین غذاهای از چی تو -

 : انداخت باال شانه و زد ساندویچش به گازی

 !  هیچی -

 .  بدی نظری نمیتونی پس -



 خوب حالت و حس که اینه مهم بخوری گرون غذای چه و ارزون غذای چه -

 .  میکنم فکر اینطوری من.  باشه

 .  میکنن مسمومت فقط غذاها اینجور -

  ؟ نمیکنی رفتار معمولی آدمای مثلِ  یکم چرا -

  ؟ نیستم من که چجورین معمولی آدمای -

 و خم جلوشون بقیه ندارن انتظار.  نمیگیرن باال دستِ  رو خودشون انقدر -

 کنن باز میتونن رو ماشین درِ  و دارن دست خودشون ، ضمن در ، بشن راست

 . 

 : بست نقش آیین لبهای روی پوزخندی

 کارا این که نداره یکی چون حاال.  میکنم استفاده ازش و میارم در لپو من -

 ؟ پایین بیارم و خودم باید من بدن انجام براش رو

 حتما ؟ چی رانندگی ؟ اومدی پایین یعنی کنی باز خودت و ماشین درِ  اینکه -

  ؟ باشی داشته راننده که واجبه

 به ای لحظه را گاهشن.  شد منقبض ای لحظه برای فکش.  کرد سکوت آیین

 : پریا صورتِ  به بعد و دوخت آسمان

 !  کردی عالفمون ، بریم ماشین تو بشین شد تموم -

 صورتش مقابلِ  را موبایلش دوباره.  شد ماشین سوارِ  و کرد باز را در خودش

 : فرستاد خسرو برای پیغامی.  گرفت

 .  شرکت بیاد شروین بگو وقت اول فردا -

 : خواند و کرد باز.  داشت شهرزاد از پیغامی

 !  هانی یو میس.  بیا حتما ، گرفتم پارتی تولدم مناسبت به هفته آخرِ  -

 : آمد خسرو طرفِ  از جوابی ، فرستاد بیرون کالفه را نفسش

  ؟ کنی تمومش رو بازی این نمیخوای -



 : نوشت جوابش در

 .  میشه تموم چی همه فردا -

 : نوشت و کرد باز را شهرزاد امِ پیغ ی صفحه.  کرد ارسال را پیغام

 .  بگذره خوش حال هر به.  بیام بتونم نکنم فکر!  مبارکه -

 : آمد دیگری پیغامِ  که بود برنگردانده کت جیبِ  به را موبایل هنوز

.  بیای خانومت با میتونی.  باشی توام دارم دوست خیلی.  دعوتن دوستام فقط -

 .  منتظرتم

 : داد آیین نشانِ  را اش خالی دستهای نشستن از قبل ردوک باز را ماشین درِ  پریا

  ؟ بشینم میتونم.  شد تموم -

 حداقل ؟ برود پریا با داشت اشکالی چه.  برگرداند کت جیبِ  به را موبایل آیین

 از دست شاید.  دارد دوست را اش زندگی که کند ثابت شهرزاد به میتوانست

 !  میداشت بر سرش

 .  بشین -

 دلش.  نکرد هم صحبتی ، ریخت هم به حرفش با آیین چرا یدنفهم پریا

 او به.  بود ناراضی هم پیششان ای دقیقه حرفهای از.  شود بحثشان نمیخواست

 شهاب ؟ میکرد رفتار ها زاده اشراف مثلِ  و بود داده قورت عصا آیین که چه

 : کشید راحتی نفِس  و بست را در پریا.  بود نشده تمام ساندویچش هنوز

 .  بود گشنم خیلی -

 : چرخید سمتش به آیین

  ؟ چیه من رفتارِ  با مشکلت -

  ؟ دارد مشکل رفتارهایش تمامِ  با کل به که ؟ میگفت چه.  کرد مکث پریا

 !  ندارم مشکلی -



 .  هست مشکلی یه یعنی میزنی حرفارو این که همین -

 : فرستاد بیرون را نفسش پریا

 .  یمیدون جدا بقیه از رو خودت -

 ؟ چی یعنی -

 وجود این با.  میکرد خطر احساِس  لحظه هر پریا.  بود رفته هم در ابروهایش

 : آمد حرف به

 اتوی میترسی انگار.  نمیکنم کارو این ، نمیخورم اینو.  دیگه رفتارات همین -

 .  بخوره هم به لباست

 : داد باال را ابرویش ی لنگه یک آیین

  ؟ نمیدونم جدا بقیه از و خودم یعنی شکمم تو بریزم آشغال اگه -

 باز انتقاد برای باشد آورده گیر موقعیتی که انگار آیین حرفِ  به توجه بی پریا

 : آمد حرف به

 راست و خم جلوت کسی تا کردی عادت انگار دادی دستور همه به بس از -

 . . .   بگم چجوری.  نبینیش نشه

 : داد ادامه.  دهد توضیح را آیین رفتارِ  که میگشت ای کلمه دنبالِ 

 .  نیست صمیمی رفتارت -

 ؟ کی به نسبت -

 !  آدما.  کی هر -

  ؟ غریبه آدمای -

 .  دیگه هستن آدما جز هم اونا -

  ؟ باشم صمیمی باهاش نمیشناسم که رو کسی داری انتظار -

 !  بندازی همه به پایین به باال از نگاهِ  ندارم انتظار ولی!  نه -



 : داد ابجو شیطنت با

 !  کنم نگاه همه به باال از مجبورم.  بلنده قدم -

  ؟ بود بلد اصال ؟ میکرد شوخی.  برد ماتش پریا

 !  جدیه زیادی شوخیاتم حتی -

 جواب حال همان در.  بود گرم کمی امشب هوای.  کشید بیرون تن از را کتش

 :  داد

 .  نمیرسم نظر به اعتمادی قابل آدمِ  کنم شوخی و بخندم ساعته 24 اگه -

 .  خوبه تعادلش چیزی هر -

 .  دلقک تا باشم جدی میدم ترجیح -

 .  دادم جواب منم و پرسیدی تو.  نداره فرقی برام.  شو عوض نگفتم منم -

 فرق برایش که چه یعنی.  شد دلخور آیین.  دوخت پنجره به را نگاهش پریا

 خریده جان به را امشب مضحکِ  تئاترِ .  بود آمده فالفلی ی دکه تا او با ؟ ندارد

 ! بود

 : کرد اشاره شهاب به و برد بیرون پنجره از را سرش آیین

  ؟ نشد تموم -

 ناراحت پریا.  داد تکان سر و چپاند دهان در عجله با را ساندویچش شهاب

 : کرد زمزمه

 !  خدا بنده میخورد داشت ؟ داری چیکارش -

 درسی باید ؟ نمیکرد فرقی برایش او اام بود شهاب فکرِ  به.  نداد جوابی آیین

 !  میداد او به حسابی و درست

 شده آلود وارخواب نانو حرکتِ  با پریا.  آورد در حرکت به را ماشین شهاب

 فرو عمیق خوابی به بعد دقیقه چند و افتاد هم روی اش خسته پلکهای.  بود

 .   رفت



.  شد پیاده و داختان خواب غرقِ  پریای به نگاهی آیین.  کرد توقف ماشین

 : پرسید شهاب

 .   باال میبرمشون بخواین اگه ؟ نمیکنین بیدار رو خانوم پریا -

 حرص از را کتش ؟ بزند دست پریا به میداد معنی چه کشید هم در ابرو آیین

 خوبی به که لحنی با و زد گره را ابروهایش.  کرد پرت شهاب سمتِ  به تقریبا

 : آمد حرف به ودب مشخص آن در عصبانیت و حرص

 !  دار نگه رو کتم.  کنی خدمتی خوش نکرده الزم -

 به و گرفت آغوش در نرم را دخترک ، شد خم و کرد باز را پریا سمتِ  درِ 

 اصال.  باشد خواب خان جمشید میکرد خدا خدا.  برداشت قدم خانه سمتِ 

 !  کند خیالبافی خودش برای و ببیند وضعیت این در را او نداشت دوست

 پله باالی.  آمد می دنبالش به شهاب ، رفت باال را ها پله اطراف به نگاه بدونِ 

 : گفت ها

 . . .  رو کتتون -

 : داد جواب آیین شود کامل حرفش آنکه از قبل

 .  بذار اتاقم تو ببر کتمم.  کن باز برام رو پریا اتاقِ  درِ  -

 .  آقا چشم -

 پیدا ورود ی اجازه شهاب آنکه از بلق و شد وارد آیین.  کرد باز را اتاق درِ 

 کشید عمیقی نفِس .  گذاشت تخت روی آرام را پریا.  بست را در پا پشتِ  با کند

 را مانتویش های دکمه.  برداشت سر روی از آرامی به را شالش.  شد خم و

 را آن نهایت در.  بکشد بیرون تنش از آهسته و نرم خیلی کرد سعی و کرد باز

 رو!  است سنگین پریا خوابِ  که میکرد شکر را خدا.  شتگذا ای گوشه هم

 رفته تئاتر.  کرد نگاهش مکث با ثانیه چند و کشید باال هایش شانه تا را انداز

 تغییراتش.  بود کرده همراهی کثیف و نشان و نام بی ای دکه تا را پریا و بود

 گم انگار.  کند باور نمیتوانست.  میرسید نظر به عجیب هم خودش برای حتی

 .  نداشت سابق آیینِ  به شباهتی دیگر.  بود شده



 رها گلسر بندِ  را مواجش موهای و شد خم دیگر بارِ  افتاد پریا گلسرِ  به نگاهش

 بود حفظ از را اش چهره جزِ  به جز ، رفت دخترک صورتِ  تا نگاهش.  کرد

 باال قلبش ضربانِ  ای لحظه برای که میرسید نظر به خواستنی آنقدر لبهایش. 

 روی را پریا نفسهای میتوانست که آنقدری.  شد خم بیشتر کمی.  رفت

 که آنقدری.  برود جلوتر کمی که میکرد ترغیبش حسی.  کند احساس صورتش

 پریا که بود نشده کشیده سمتش به کامل هنوز کند مماس را لبهایش بتواند

 بست را چشمهایش ای لحظه برای.  خورد آیین صورتِ  به موهایش و چرخید

.  بود شده دلتنگ.  کشید ریه به را شمال شبهای انگیزِ  خاطره لیموی عطرِ  و

 مچاله تخت ی گوشه را خودش صبح تا که پریایی و ناب بوی این دلتنگِ 

 چه اصال.  ببرد خودش اتاقِ  به و بردارد را دخترک زد سرش به.  میکرد

 میتوانست آیین و ندمیما کنارش که همین فقط!  بخوابند تنها که داشت معنی

 .  بود کافی کند استشمام را موهایش عطرِ 

 از بیشتر دختر این که میکرد اعتراف خودش به باید.  کشید عقب را خودش

 .  بود شده مهم برایش باشد داشته را انتظارش که چیزی

****** 

.  دهد جواب کرد اشاره خسرو به حوصله بی.  خورد زنگ میزش روی تلفنِ 

 : شد نزدیک میز به بلند مهاییقد با خسرو

  ؟ بله -

 : گرفت را تلفن جلوی و داد گوش کمی

 .  اومده شروین -

 صورتش به دستی.  انداخت میز روی بود انگشتانش میانِ  که را ای برگه آیین

 امروز همین را شروین َشرِ  که بود خوشحال.  فرستاد بیرون را نفسش و کشید

 : داد تکان سر و داد یصندل به را اش تکیه.  میکرد کم

 .  تو بیاد بگو -



 تقه که نکشید طول بیشتر ثانیه چند.  کرد تکرار تلفن در را آیین حرفِ  شهاب

 بزند لبخند میکرد سعی آیین.  شد وارد لبخند با شروین و خورد اتاق درِ  به ای

  ؟ بخندد میتوانست چطور مردک!  بود خورده ساله صد گره ابروهایش اما

 .  میبینمتون دوباره خوشحالم.  عرفانی قایآ سالم -

 ناچار به و کرد انگشتهایش به نگاهی آیین.  کرد دراز آیین سمتِ  به را دستش

 :کرد مقابلش رنگِ  مشکی مبلِ  به ای اشاره.  فشرد را دستش

 .  بفرمایید -

 اما میرسید نظر به نگران خسرو.  کرد خوش جا راحتی مبلِ  روی شروین

.   نشست و کرد انتخاب را شروین کنارِ  مبلِ  آرامی به.  دادنمی بروز چیزی

 به اش خیره نگاهِ  با و گذاشت اش صندلی های دسته روی را دستش دو آیین

 : ماند منتظر شروین

 .  کنین امر.  رسوندم رو خودم بالفاصله گرفتن تماس که شهبازی آقای -

.  کرد مکث کمی . بود گرفته رینگ صندلی ی دسته روی دستهایش با آیین

 حرکتِ  و کرد تر زبان با را لبهایش.   میگشت عالی شروعِ  یک دنبالِ 

 : آمد حرف به محکم.  شد متوقف دستهایش

 .  کردی که کاری هر ممنون جا همین تا بگم بهت که اینجا بیای خواستم ازت -

 خسرو به اول را نگاهش و زد پس را بود نشسته لبش روی که لبخندی شروین

 : دوخت آیین به دبع و

 ؟ چی یعنی -

 به تا دوخت آیین به را نگاهش و شد جا جابه جایش سرِ  کمی ناراحت خسرو

 .  بدهد توضیح شروین

 .  بکنی کاری نیست نیازی دیگه -

 : کرد باز لب دیگر بارِ .  نداشت را چیزی همچنین انتظارِ 



 . . .  که بگن باید دیشبه قرارِ  شدنِ  کنسل خاطرِ  به اگه -

 : بشنود را حرفهایش ی ادامه که نبود صبور آنقدر.  پرید حرفش میانِ  آیین

 !  همین.  باشی ارتباط در پریا با نیست نیازی دیگه -

 : کشید جلو را خودش شروین

 .  میکنم درست رو چی همه.  میذارم باهاش دیگه قرارِ  یه من -

 : شود کالفه آیین که بود نمانده چیزی

 .  نیست نیازی  -

 . . .  میدم قول من.  کشیده طول خیلی که اینه خاطر به شاید ؟ چرا آخه -

 : کند صبوری نتوانست این از بیشتر.  شد کالفه آیین

 ! امروز همین.  بشه تموم بازی این کال میخوام -

 طرحِ  که ابروهایی.  دوخت آیین ابهتِ  پُر صورتِ  به خیره را نگاهش شروین

 پا.  نباخت را خودش او اما!  بترساند بود قادر را کسی هر و بودند گرفته اخم

 : آمد حرف به و انداخت پا روی

  ؟ چیه دلیلتون -

 خودمم کردم شروع خودم.  باشه دادن توضیح به احتیاجی نمیکنم فکر -

 .  کنم تمومش میخوام

 : کشید هم در ابرو شروین

 .  بزنین چی همه زیرِ  یهو نمیتونید -

 : نشست آیین لبهای ی گوشه عصبی نیشخندی

 !  میاد بر ازم هم دیگه کارای خیلی.  میتونم که میبینی -

.  ماند خیره متشکر خود از عرفانیِ  این صورتِ  به توزانه کینه شروین نگاهِ 

 : بگیرد کار به را نفسش به اعتماد کرد سعی



 .  نمیکنم کارو این پول خاطرِ  به وقته خیلی -

 بار این خسرو!  بود نکرده را اینجا فکرِ .  یدکش صورتش به دستی عصبی آیین

 : شد بحث واردِ 

 جای یه.  میخریم خونه یه برات.  بشه تموم جا همین موضوع این بهتره -

 ! کنی انتخاب میتونی.  بخوای خودت که چیزی هر یا.  خوب

 :  انداخت خسرو به نگاهی خونسردانه شروین

 .  نمیخوام پول واقعا من -

 : دش کالفه آیین

 برات رو چک من و بگو عدد.  نیست بازیا این به نیازی.  بگو مبلغ فقط -

 .  مینویسم

 .  خونسرد شروین و بود عصبانی آیین

 میخواد دلم.  دادم دست از رو پریا الکی چیزای خاطرِ  به فهمیدم تازه من -

 .  بشه خودم مالِ  دوباره و بجنگم براش

.  آورد هجوم شروین سمتِ  به طاقت بی و شد بلند اش صندلی روی از آیین

 جا از سریع فهمید خسرو!  میزد را حرفها این پریایش موردِ  در میکرد بیخود

 : آمد حرف به شروین به رو حال همان در.  گرفت را آیین جلوی و شد بلند

   ؟ میکنی روی زیاده داری نمیکنی فکر داره شوهر پریا -

 : افتاد یینآ ی برافروخته صورتِ  به نگاهش شروین

 .  شما برای نه مهمه پریا برای نه زندگی این فهمیدم من که جایی تا -

 : غرید خشم با آیین

 !  کن گم رو گورت و بگیر رو پولت.  نیست مربوط تو به چیزا این -

 : کرد گره ابرو و نشست صاف صندلی روی.  خورد بر شروین به



 .  نمیکنم نشینی عقب و دارم دوست رو پریا.  زدم رو حرفم من -

 !  سگا جلوی بندازم رو جنازت نداره کاری برام!  بفهم رو دهنت حرفِ  -

 به شباهتی اش ریخته هم به ظاهرِ  و اسپرت تیپِ  آن با.  شد بلند جا از شروین

 !  نداشت گاه تکیه یا مرد یک

 !  باش منصف.  بیارم سرت بالیی اینکه برای دارم آدم منم -

 : زد پوزخند آیین

 مامان نرفته که یادت!  کنن گوش حرفت به خیلی فکرنمیکنم ولی داری آدم -

 حقِ  حتی میکنه محرومت چی همه از پریا پیِش  برگشتی بفهمه وقتی جونت

 ! نمیکنه نگاهتم پریا بشی خیابونا ی آواره که بعدشم!  کشیدن نفس

 : کشید جلو کمی را خودش شروین

 این.  نشناختیش هنوز معلومه.  میخوام ور پریا فقط.  نیست مهم هیچی برام -

 !  بسازه آوارگیمم و پولی بی با که هست قانع انقدر دختر

 : خندید عصبی آیین

 فکر ، میکنه زندگی عمارت یه تو داره جدید پریای اما ، شاید قدیم پریای -

 براش بتونی همونم اگه تازه ؟ خرابه خونه تو بیاد باهات میشه راضی میکنی

 ! بگیری

 : سایید هم روی حرص از را دندانهایش شروین

 پول کردنش سر به دست برای بفهمه اگه نمیشه خوشحال جدید پریای مطمئنا-

 !  کردی خرج

 : غرید دیگر بارِ  آیین

 !  گیره خودتم پای -

 بیا پولت با تو.  میکنه خودش مالِ  رو پریا زودتر کی ببینیم.  ببندیم شرط بیا -

 .  حساسما و قلب با من جلو



 .  بیرون دفترم از گمشو -

 باال تسلیم ی نشانه به را دستهایش شروین.  بود داده دست از را کنترلش آیین

 : برد

 .  منه مالِ  پریا.  هستم شرطم سرِ  اما.  میرم باشه -

 و دید را آیین خرابِ  حالِ  خسرو.  بیاورد شروین سرِ  بالیی بود مانده کم آیین

 روی وسایلِ  تمامِ  حرص با آیین.  انداخت بیرون قاتا از را شروین سریع

 : کشید خشم سرِ  از فریادی.  ریخت پایین را میزش

 .  میکشم رو مرتیکه این من -

 .  باش آروم -

 ؟ میفهمی.  میخواد و زنم میگه چشمم جلوی! ؟ باشم آروم -

 .  بشین.  نمیشه حل چیزی شدنت عصبانی با -

 : داد دستور تند تند و ختاندا صندلی روی را خودش آیین

 جا هر کن استخدام و یکی.  نمیره جا هیچ اجازه بدونِ  پریا بعد به این از -

 کارتِ  سیم یه ؟ فهمیدی خسرو برنمیداری ازش چشم.  بیارتش و ببره خواست

 .  کنه استفاده قبلیش شماره از نمیخواد دلم ، بخر براش جدیدم

 . میکنه َشک دختره بکنی رو کارا این.  میری تند داری -

 : کشید فریاد آیین

 اتفاقی هر.  شه کنده سرم از مرتیکه این شرِ  میخوام فقط.  نیست مهم برام -

 .بکن رو گفتم که کارایی ؟ فهمیدی میبینم تو چشمِ  از من بیفته

 : کند آرام را او کمی طریق این به بتواند شاید تا بود آرام صدایش خسرو

 با.  ترسیدی میکنه فکر شروین بکنی رو کارا این.  کن فکر منطقی!  آیین -

 .  کنیم فکر یکم بذار.  میکنیم حلش هم



 مجعدش موهای به دستی.  بود شده منقبض حرص از آیین تراِش  خوش فکِ 

 مسخره بازیِ  این که بود مرگش چه اول روزهای.  بود خودش تقصیرِ .  کشید

 به ؟ بزند اش زندگی به حراج چوبِ  که بود کسی مگر ؟ بود انداخته راه به را

 !  کارهایش تمامِ  به لعنت ، او به لعنت!  اش خانه آرامِش  به ، زنش

 آب درخواست و گرفت منشی با تماسی خسرو.  آمد فرود میز روی مشتش

 :  کرد زمزمه حرص با آیین گذاشت جایش سر که را تلفن.  کرد

 کافیه میکنی رو گفتم که اییکار.  برسه پریا به پسره این دستِ  نمیخواد دلم -

 . . .   پریا دیدنِ  رفته پسره این بفهمم

 : داد ادامه و گرفت خسرو سمتِ  به را اش نشسته خون به نگاهِ 

 !  خسرو میبینم تو چشمِ  از رو همه -

 مگر اصال بود شنیده بیرون از را آیین فریادِ  صدای.  شد اتاق واردِ  منشی

 عصبانیتِ  میدانست خوب.  بود افتاده لرزه به مه او بدنِ  حتی ؟ نشنود که میشد

 قدمهایی با و گرفت خسرو سمتِ  به را لیوان.  میگیرد هم را او دامنِ  آیین

 : گرفت آیین سمتِ  به را لیوان خسرو.  رفت بیرون اتاق از سریع

 .  میشه بهتر حالت بخور این از یکم -

 : زد پس را دستش آیین

 . خوبه حالم -

 : گذاشت میز روی را لیوان خسرو

 درست چیزی خوردن حرص با.  کرد میشه چیکار ببینیم تا باش آروم االن -

 .  نمیشه

 .  بکشه نفس نمیذارم -

 دهان به زبان اما است خودت تقصیرِ  بگوید که داشت عجیبی میلِ  خسرو

 .  کند اش کالفه این از بیشتر نداشت دوست.  گرفت



 .  نزن و حرف این -

 چقدر.  بود نداده گوش اما نکن بود گفته.  آمد باال خسرو ایچشمه تا نگاهش

 : کرد زمزمه دیگر بارِ !  بود احمق

 !  خسرو میکشمش -

****** 

 .  بکارم گل باغ تو میخواد دلم جون آقا -

 عینکِ  باالی از.  برداشت بود دستش که کتابی روی از را نگاهش خان جمشید

 :  کرد نگاه پریا به اش استکانی ته

  ؟ داری دوست -

 .  خیلی -

 .  کاشتنه وقتِ  موقع اون بشه بهار کن صبر -

 آذر بود داده قول ؟ میماند آنجا بهار تا.  بود باغ فضای و پنجره به نگاهش پریا

 .  نشاند لب روی مصنوعی لبخندی و فرستاد بیرون را نفسش.  برود ماه

 .  میکاریم گل بهار باشه -

 داشت دوست را باغش فقط عمارت این از.  حسرت پُر و بود آرام اش زمزمه

 سیاه ماشینِ  به نگاهش.  ببرد خودش با را آن از ای تکه میتوانست کاش. 

 سمتِ  به هم در ابروهایی و بلند قدمهایی با که افتاد خودش هم بعد و آیین رنگِ 

 ؟ بود کرده عصبانی را آیین چیزی چه باز.  کرد وحشت پریا.  آمد می خانه

 روزشان هر کارِ .  بودند ایستاده در نزدیکِ  ها خدمه.  میترسید خشم ینا از

 کرد اشاره خان جمشید.  بود نشسته مبل روی هنوز پریا.  بود آیین از استقبال

: 

 .  جان بابا کن عوض رو صفحه این -



 سالم صدای.  گذاشت گرامافون روی دیگر ای صفحه و شد بلند جا از پریا

 و بود رفته خواب به ماشین در دیشب.  میگرفت نشنیده و میشنید را کردنها

 از هم و میکشید خجالت آیین از هم!  بود شده بیدار تختش روی صبح امروز

 احتمالیِ  برخوردِ  از بود دلگیر موذی حِس  یک ، بود ناراضی خوابش سنگینیِ 

 شسته را خودش گونه وسواس و بود مانده حمام در ساعتی یک صبح.  دیشب

 چه.  میکرد نگران را پریا این و میشد بیشتر روز هر برخوردهایشان.  بود

 که آیینی و پریا شدنهای قایم همان ؟ قبل روزهای همان به برمیگشتند میشد

 : شنید سر پشتِ  از را آیین صدای!  نمیداد هم را سالمش جواب حتی

 .  سالم -

 ! میکرد را کار همین همیشه.  برود اتاقش به راست یک داشت انتظار

 شبیه چیزی لبی زیرِ  بود افتاده پایین که سری با پریا و داد جواب خان جمشید

 .  کرد ادا سالم به

 .  دارم کارت اتاقم تو بیا -

 صحبت اینطور خان جمشید با مطمئنا.  گرفت باال را سرش متعجب پریا

 : کرد اشاره خودش به پریا!  نمیکرد

 ؟ من -

 و برداشت را عینکش خان جمشید.  کرد گرد بعق و داد تکان سر تنها آیین

 سمتش به را بود دستش در که کتابی.  انداخت پریا متعجب صورتِ  به نگاهی

 :  گرفت

 .   میز اون روی بذار هم رو کتاب این رفتنت از قبل -

 آیین از سوالی حداقل یا.  بزند حرفی و کند مداخله خان جمشید بود منتظر پریا

 و داد پریا دستِ  به را کتاب نهایت در اما شود حترا خیالش تا بپرسد

 و غم میشد پخش گرامافون از که آهنگی صدای.  بست را چشمهایش

 و هزار با و داد حرکت پاهایش به باالخره.  میریخت جانش به را اضطراب

 . شد آیین اتاقِ  راهیِ  فکر یک



.  شد وارد شنید که را گفتنش" بفرمایید"  صدای و زد بسته درِ  به ای تقه

 :  داد دستش به را آیین لباسهای همایون

 .  آقا بفرمایید -

 :  داد تکان سر و گرفت را آنها آیین

 .  بری میتونی -

 نگاهش و انداخت تخت روی را کراواتش آیین.  کرد ترک را اتاق همایون

 دیدنِ  با نهایت در.  بود ایستاده در کنارِ  جا همان هنوز ، کرد شکار را دخترک

 : آمد حرف به آیین چشمهای

  ؟ داشتی کاری من با -

 : چرخید پریا سمتِ  به کامل حال همان در.  رفت هایش دکمه سمتِ  به دستش

 .  شدیم دعوت مهمونی پنجشنبه -

 فاصله این.  کند تحمل را بودن آیین همراهِ  همه این نمیتوانست.  شد کالفه پریا

 ! میبردش نجنو پای تا کردن بازی نقش همه این کم ی

  ؟ بیام باید حتما -

 :  داد را جوابش مختصر

 .  آره -

 : گذاشت کنار را تردید نهایت در اما.  سوالش پرسیدنِ  برای رفت کلنجار پریا

  ؟ مهمونی چجور -

 : کرد باز هم را سومش ی دکمه آیین دستهای

 .  شهرزاد تولدِ  -

 پریا که بود کرده فکر و بود دیده را او بار یک فقط.  آورد فشار ذهنش به پریا

 !  است آیین مستخدمِ 



  ؟ میکنی فکر چی به -

 تا بود نمانده چیزی انداخت آیین به نگاهی.  آمد بیرون خیال و فکر از پریا

 : بکشد بیرون تنش از کل به را پیراهن

  ؟ نیام میتونم.  هیچی -

 ! نه -

 تا چرخید مغموم و ددا تکان سر پریا.  نمیگذاشت بحث جای و بود قاطع جواب

 : برود بیرون

 !  باشه -

 ؟ بری میتونی گفتم من -

 .  ماند در ی دستگیره روی دستش

 !؟ نرم -

 بود مردد گفتن برای ، کشید صورتش به دستی و کرد رها را هایش دکمه آیین

 : فرستاد بیرون را نفسش. 

 .  میدی خبر میزنی زنگ بری جایی خواستی بعد به این از -

 : رفت هم در ابروهایش پریا

  ؟ ام زندانی خونه این تو -

 را پریا با کردن بحث ی حوصله بود رفته کلنجار شروین با کافی ی اندازه به

 ! نداشت

 !  بکن و گفتم بهت که کاری.  نیست مهم برام کن فکر میخوای جور هر -

 ! کالمی و رفتاری توهینِ  این از بود شده خسته پریا

 !  آدمم من ؟ باشی نتلح مواظبِ  میشه -

 : کرد تکرار طاقت بی



 ! ؟ نه دیگه میزنی زنگ -

 :  انداخت باال بیخیال را هایش شانه پریا.  بود گفته حرص و تحکم با

 !  بزنم زنگ میکنه مجبورم خانوم حمیده حال هر به -

 ؟ میای و میری کجا بدی خبر شوهرت به تا کنه مجبورت یکی باید -

 : پرید باال پریا ابروهای

 و حق خودت برای انقدر که نمیشه باعث این.  بشه تموم آذر قراره چی همه -

 ؟ نشی قائل الکی حقوقِ 

 خودش حقِ  را کردن نهی و امر.  برداشت سمتش به قدمی عصبی آیین

 !  میدانست

 شده که خودتم خاطرِ  به.  کنم تموم رو چی همه میتونم االن همین کنم اراده -

 .  بده انجام و میگم بهت که کاری و یینپا بنداز رو سرت

 قلبش اوضاعِ  و حال از خبر که پریا اما شود تمام چیز همه که نمیخواست

 .  کند وادارش میخواهد که کاری به بهانه این به دیگر کمی میتوانست!  نداشت

 بتواند آنکه از قبل و گرفت آیین از نگاه.  بود حرص و خشم از پُر پریا

 و رفت پایین را ها پله.  گذاشت سر پشتِ  را اتاق ی گرفته ایفض کند متوقفش

 مجنون بید درختِ  زیرِ  ببینتش خان جمشید اینکه از قبل سریع قدمهایی با

 اشکهایش میکرد کمک عمیق نفسهای کرد حلقه زانو دورِ  را دستهایش.  نشست

 و اشدب کنارش شیدا که انگار.  داد تکان را خودش و بست را پلکهایش.  نریزد

 و خشم این تمامِ  که میکرد تکرار خودش با تکان هر با ، بدهد اش دلداری

 در را خاطراتش تمامِ  روزی.  گذاشت خواهد سر پشتِ  روزی را اش ناراحتی

 : زد هم به را خلوتش شیرین صدای!   میرفت و میکرد دفن عمارت این

 .  کشیده رو شام حمیده ؟ پریا اینجایی -

 : کرد زمزمه.  داشت اشک ردِ  نگاهش . شد باز پلکهایش

 .  نیستم گرسنه.  نمیخورم -



 کسی هر از بیشتر.  انداخت پریا ی برافروخته صورتِ  به دقیقی نگاهِ  شیرین

.  آمد نمی بر دستش از همدلی جز به کاری ، بود پریا سختِ  روزهای متوجه

 ؟ بگیرد ندید را ناراحتی همه این میتوانست مگر.  برداشت سمتش به قدمی

 : کرد حلقه اش شانه دورِ  را دستش و نشست کنارش

  ؟ بخوریم غذا جا همین همدیگه با میخوای -

 همین آورد لب روی لبخندی.  افتاد شیرین مهربانِ  چشمهای به نگاهش پریا

 : نیست تنها کند حس تا بود کافی پیشنهاد

  ؟ مهربونی خیلی میدونستی -

 .  نجات ی فرشته بگی بهم میدم ترجیح -

 باید ؟ بود خوردن غصه وقتِ  چه.  زد پس را آه و اشک افتاد قهقهه به پریا

 : میرفت عمارت این از همیشه برای و برمیداشت اش زندگی برای قدمی

 !  نشکنه دلت خندیدم اما بود مزه بی -

 : شد بلند جا از شیرین

 .  بکشه غذا برامون بگم نسا گل به میرم -

 اقبالِ  مثلِ  درست ، ستاره بی و بود سیاه.  دوخت شب سمانِ آ به را نگاهش پریا

 رها آیین اسارتِ  بندِ  از میتوانست ِکی.  برگشت دوباره خرابش حالِ .  خودش

 . . .  بزند اش خانواده به آسیبی آنکه بدونِ  ؟ شود

 برداشت قدم خوری غذا سالنِ  سمتِ  به.  آمد پایین سالنه سالنه را ها پله آیین

 : رفت هم در ابروهایش.  نمیکشید را انتظارش کسی خان جمشید جز به اما

  ؟ کجان بقیه -

 : داد جواب خان جمشید!  پریاست بقیه از منظور میدانستند خوب دو هر

 .  میخوره شام داره شیرین با باغ تو -



.  کرد پرت آن روی را خودش و کشید بیرون را اش صندلی حرص پر آیین

 است مهم شرایطی هر در او ی اجازه که بفهماند دختر این به نمیتوانست چرا

 ؟ بخورد جدا را شام بود داده اجازه او به کسی چه ؟

 با و کشید خوردن از دست زود خیلی.  میداد زهر ی مزه دهانش به غذا

 که ، نرود باغ سمتِ  به که میکرد مبارزه خودش با.  کرد ترک را میز ببخشید

 به چرا که نکند بازخواستش تا ، نبرد تاقشا تا و نکشید را دخترک دستِ 

 توجهی بود دوانده ریشه دلش در که موذی حِس  این و حضورش ، حرفهایش

 ! نمیکند

 کار دهنده آزار افکارِ  از نجاتش راهِ  تنها.  کرد حبس کارش اتاق در را خودش

 تمامِ  که زمانی مثلِ  درست.  پدرش مرگِ  و قبل سالهای مثلِ  درست.  بود

 را خودش انقدر ، خواند درس و کرد کار ، خورد هم به معادالتش و زندگی

 بود افتاده اش زندگی روی مدت تمام که وجدانی عذاب ی سایه که کرد غرق

 خوابی بی برای بتواند تا ، بزند پس را اش شبانه های کابوس که.  نبیند را

 .  بیاورد دلیل هایش

 شده دفن احساساتِ  چطور بود تهنگف اما باشد مرد بود کرده کمکش خان جمشید

 بیاید کنار جدید موذیِ  احساِس  این با میتواند چطور بود نگفته ، کند زنده را اش

.  زد پس را مقابلش های برگه.  بگذارد عشق را اسمش نمیتوانست حتی. 

 نخورده بوق دومین هنوز ، گرفت را خسرو ی شماره و برداشت را موبایلش

 : داد جواب که بود

  ؟ شب وقتِ  این شده زیچی -

 : برداشت قدم خوابش اتاق سمتِ  به و شد بلند میز پشتِ  از آیین

 .  بیرون برم میخوام -

 را حالش ؟ پرسش به احتیاجی چه.  داد تشخیص را آیین ناراحتِ  صدای خسرو

 : میفهمید بهتر خودش از

 .  اونجام دیگه دقیقه 10 -



 اش مشکی دست یک اسپرتِ  اسهایلب با آماده و حاضر آیین و شد قطع تماس

.  شد رد توجه بی اما میشنید را دخترها ی خنده صدای.  رفت باغ سمتِ  به

 خانه زندگیِ  خوِش  صدای از ، اش خانه پریای از ، اش خانه از ، میکرد فرار

 . . .  اش

.  شد سوار مکث بدونِ  آیین.  رسید زمان هم خسرو.  زد قدم باغ ورودیِ  تا

 : دکر زمزمه خسرو

  ؟ همیشگی جای همون -

 میتوانست ای لحظه برای شاید.  بست را اش خسته پلکهای و داد تکان سر تنها

 .  کند ساکت را تالشش پر ذهنِ 

 میشد ساعتی یک.  برد آشپزخانه به را غذایشان ظرفهای شیرین کمکِ  با پریا

 : کشید هم در ابرو دیدنشان با حمیده.  بودند زدن گپ مشغولِ  هم با که

 که هم کاری هیچ ؟  بیارین کثیف ظرفِ  افتاده یادتون تازه رفتنه وقتِ  -

 ! کردم جمع من هم رو میز.  نکردین

 : خندید نسا گل

 جدل و جنگ بدونِ  روز یه بذار نکن ترش رو خدا تورو خانوم حمیده -

 من نیست چیزی که ظرف تیکه تا دو این.  بذاریم بالشت روی رو سرمون

 .    میشورم

 : زد نسا گل به لبخندی ریاپ

 .  میشورم ظرفارو من برین شما.  نیست نیازی -

 پریا به مبادا تا کرد راهی هم را شیرین و پوشید لباس خواسته خدا از حمیده

 راهِ  دنبالِ  به زندگی این از ناراضی هم هنوز اما بود بهتر پریا حالِ .  کند کمک

 اتاقش راهی را او لبخند با ریاپ که داشت کمک قصدِ  نسا گل.  میگشت فراری

 ! نمیکشت را پریا که ظرف تکه چند این شستنِ  ، بود کرده کار صبح از.  کرد



 نگاهی بعد و انداخت کثیف ظرفهای به نگاهی و ایستاد ظرفشویی سینک مقابلِ 

.  فرستاد بیرون را نفسش.  بود آشپزخانه در که بزرگی ظرفشوییِ  ماشین به

 از نمیتوانست چطور پس داشت بودن شوهر ادعای آیین و بود خانه خانمِ  اگر

 میزد بودن شوهر از حرف ؟ کند استفاده حمیده ی اجازه بدونِ  اش خانه وسایلِ 

 .  نمیشد قائل پریا برای حقوقی و حق اما

 آهنگی خودش با.  شود عوض خانه هوای تا کرد باز را سینک مقابلِ  ی پنجره

 .  کرد باز را آب شیرِ  و زمزمه لب زیرِ  را

  بختک یه مثل که غمی آهای -

  آوار ای  شده من ی  سینه رو

 بردار دستاتُ  من گلوی از

 من گلوی از بردار دستاتُ 

  بردار دستاتُ  من گلوی از

 انداخت پایش زیرِ  روشنِ  چراغهای به نگاهی و داد ماشین به را اش تکیه آیین

 : آمد ِکش لبخند به لبهایش خسرو ، میدرخشید شهر. 

  ؟ بپرسم من یا میگی تو -

 : داد جواب مکث با کمی.  کرد سکوت آیین

 .  عقب برگردم میخواد دلم -

  ؟ عقب چقدر -

 سعی سالها این تمامِ .  میداد قورت را بغضش.  کاوید را آسمان سیاهیِ  نگاهش

 بد شخصیتش برای آه و اشک و گریه.  بماند مشکالتش سرِ  مردانه بود کرده

 خوانده گوشش در را این مدت تمام خان جمشید.  نمیکرد گریه هک مرد.  بود

 آیین که وقتی حتی ، میگذاشتند سرد گورِ  در را پدرش که وقتی حتی.  بود

 را خاک که زمان آن حتی ، میکنند دفن را وجودش از ای تکه میکرد احساس

 تمامِ  ، را هایش غصه تمامِ  داشت دوست میریختند پدرش جانِ  بی جسمِ  روی



 و پدر جوانی اولِ  که خودش برای بریزد اشک و کند فریاد را اش ناراحتی

 خشم با خان جمشید.  بود شده منع بار هر اما است داده دست از را گاهش تکیه

 نمیفهمید.  کند رفتار عرفانی یک مثلِ  باید و عرفانیست یک او که بود غریده

 .  کرد دفن وجودش در ار دردها ی همه اما بد یا است خوب بودن عرفانی این

 .  میکرد رو و زیر را تلخش خاطراتِ  آیین و بود جواب منتظرِ  هنوز خسرو

 !  نشم لعنتی ماشینِ  اون سوارِ  که عقب برگردم انقدری -

 با.  کجاست آیین ذهنِ  تاریکِ  ی نقطه میدانست خوب.  کرد سکوت خسرو

 : برد بجی داخلِ  را دستهایش و کرد پرتاب جلو به را سنگی پایش

 . . .  نبود تو تقصیرِ  -

 : پرید حرفش میانِ  آیین

 خبر بهم میره جا هر که کنم حالی نفهم زبون ی دختره این به میتونم چجوری -

  ؟ بده

 اگر!  نکند اش دیوانه همیشگی حرفهای با خسرو تا بود کرده عوض را بحث

 مقصر او که.  میداد او خوردِ  به را اش تکراری حرفهای دوباره میداد اجازه

 جوانِ  یک تقصیرِ  چیز همه میدانست خوب آیین.  نمیکند خبر مرگ که ، نیست

 .  است ساله 18 شقِ  کله

 : شد متعجب ناگهانی بحثِ  تغییر از خسرو 

  ؟ پریا ؟ کی -

 چقدر جمله این!  بود پریا ، آیین زندگیِ  دخترِ  تنها!  نبود پرسش به احتیاج

 . میرسید نظر به عجیب

 میگه من به بگو میری جا هر میگم بهش.  نداره عقل ذره یه انگار رهدخت -

 !  اسیرم مگه

 آیین حالِ  این.  آمد ِکش لبخند به خسرو لبهای.  فرستاد بیرون کالفه را نفسش

 : داشت تازگی



  ؟ شدی عاشق.  میشنوم جدید حرفای -

 باشد تهگف بیراهی و بد که انگار.  دوخت خسرو به را نگاهش سرعت به آیین

 : شد تند لحنش

 بهش شروین دستِ  میخوام فقط من ؟ زده سرت به ؟ میگی چی هست معلوم -

 !  ببازم بچه یه به رو بازی نمیاد خوشم.  نرسه

 حفظ را اش بیخیالی ژستِ  داشت اصرار.  کرد قالب سینه روی را دستهایش

 : آمد حرف به خسرو.  کند

  ؟ کنی تموم رو بازی این خواستی چرا -

 .  نیستم دردسر دنبالِ  -

  ؟ بودی قبال یعنی -

 .  کیه دستِ  دنیا بفهمه دختره این میخواستم -

  ؟ شدی پشیمون که فهمید حاال -

 .  میکرد ترش عصبی کردنها جواب و سوال این

 .  همین فقط ندارم حوصله -

  ؟ نمیکنی اعتراف چرا -

  ؟ چی به -

 .  میاد خوشت ازش اینکه -

 : زد پوزخند

 !  نباف پال و پرت -

 حسابی دختره این.  میزنی حرف اینجوری کسی موردِ  در باره اولین -

 !  داده حرصت

 .  کنم اخراجت باید کنم فکر! ؟ خوشحالی تو -



 : خندید خسرو

 .  میاد سرت تو عقل داره -

 : رفت در سمتِ  به و برداشت ماشین از را اش تکیه آیین

 .  میگی هذیون داری.  بخواب خونه برو بعدشم برسون و من بیا -

 .  میای زبون به که روزی یه -

 !  بدم بال و پر مالیخولیاییت افکارِ  به این از بیشتر نمیتونم -

 .  بخواه مردونه ازش -

 : ماند دستگیره روی دستش آیین

  ؟ چی -

 : گفت خسرو

 ذارب.  بده خبر بهت که کن خواهش.  بخواه آدم مثلِ .  نکن قلدری براش -

 .  نگرانشی که بفهمه

 !  نیستم -

 !  شو بیخیالش پس -

 از دردی هم خسرو با زدن حرف.  کرد رها صندلی روی را خودش آیین

.   بود شده تر آرام کمی که نبود این منکرِ  البته.  بود نکرده دوا دردهایش

 پارک عمارت درِ  مقابلِ  بعد دقیقه چند و آورد در حرکت به را ماشین خسرو

 : کرد تکرار برود آیین آنکه از قبل.  کرد

 بهت داره اینکه کنه فکر بذار.  کن رفتار منشانه آقا.  گفتم چی باشه یادت -

 . تو اجبارِ  نه خودشه ی ایده میده خبر

 .  بخیر شب.  ندارم نصیحت به احتیاجی -



.  است گفته را میگفت باید که آنچه میدانست.  داد تکان سر لب به لبخند خسرو

 به  چراغها ی همه.  کرد طی را خانه تا ورودی درِ  مسیرِ  سالنه سالنه آیین

 آشپزخانه درِ  از.  کشید سرک کنجکاوی با.  بود خاموش آشپزخانه چراغ جز

 .  بود آسمان زدنِ  دید مشغولِ  پریا.  شد وارد

 ؟ نخوابیدی هنوز -

 ثانیه چند برای و گذاشت سینه ی قفسه روی را دستش.  پرید جا از تقریبا

 : رفت سمتش به نگران آیین.  بست را پلکهایش

  ؟ خوبی -

 : شد باز چشمهایش

  ؟ تو میای اینجوری چرا!  ترسوندیم -

  ؟ بیام چجوری -

 . حرفی یه.  صدایی یه!  بده خبر -

 از که را پریا بلندِ  موهای و نشود وسوسه تا برد فرو جیب در را دستهایش آیین

 .  نگیرد انگشت میانِ  بود زده بیرون کلیپس

 .  باشه بیدار کسی نمیکردم فکر -

 .  شد آیین لباسهای متوجه تازه پریا

  ؟ بودی بیرون -

 را ظرفها.  نداشت خوشی دلِ  آیین ی خیره نگاهِ  از پریا.  نداد جواب آیین

 برداشت عقب به قدمی.  بود مانده آسمان محوِ  بیشتر دقیقه چند فقط و بود شسته

: 

 .  بخیر شب.  بخوابم میرم -

 : کرد باز لب آیین

 !  کن صبر -



 حرفهای.  بگوید که میرفت کلنجار آیین.  میکرد نگاهش منتظر.  ایستاد پریا

 را ابروهایش نهایت در!  نبود کردن خواهش آدمِ .  میچرخید سرش در خسرو

 : شود حفظ الاقل اش جدی ژستِ  تا کشید هم در

 !  لطفا. . .  هبد خبر بهم بری جایی خواستی -

 : کرد باز لب خواهش این از متعجب پریا.   گفت سختی به و مکث با را لطفا

 .  باشه -

 : داد ادامه دستپاچه کمی آیین

 !  میخوای میکنی فکر اگه. . .  یعنی ، داشتی دوست اگه -

 منگ و گیج پریا.  بود پا به غوغایی دلش در اما.  گرفت خونسرد ژستِ 

 !  پریا به کردنش واگذار به نه و کردنش خواهش به نه.  میکرد نگاهش

 .  میدم خبر بخوای تو اگه -

 .  بخیر شب.  خوبه -

 دعوا ای لحظه.  بود رفته آیین بیاید خودش به اینکه از قبل.  داد تکان سر پریا

 !؟ بود آمده سرش به بالیی چه!  خواهش بعد ای لحظه و میکرد

*********** 

 انتخابِ .  بیاید کمکش به بود خواسته شیدا از.  بود رگیرد صبح از پنجشنبه

 مجبور نهایت در.  بود مشکل واقعا داشت که لباسهایی بینِ  از مناسب لباسی

 هم شیرین کم کم.  بدهد نظر موردشان در شیدا تا بپوشد را تمامشان بود شده

 یرینش و آمد در حمیده صدای که جایی تا ، شد اضافه شان دخترانه جمعِ  به

 . شد رفتن به مجبور

 داشت بلندی و تنگ های آستین.  کردند انتخاب را رنگی ای فیروزه بلندِ  لباِس 

 لباس رنگِ  هم شالی با میتوانست راحتی به که باز نسبتا هفتِ  ی یقه. 

 دامنِ  و بود شده کار ای فیروزه نگینِ  ردیف یک کمرش روی.  بپوشاندش

 .  میکرد تکمیل را لباس بلند و صاف



 باالی مرتب را موهایش نهایت در و رساند اتمام به را پریا آرایِش  کارِ  شیدا

 نگاهش آینه در و انداخت موهایش روی لباسش رنگِ  هم شالی.  کرد جمع سر

 : کرد

 .  شدی خوب خیلی -

 کمتر حداقل.  کند فرار میخواست دلش.  نمیداد رضایت رفتن به دلش هم هنوز

 میدرخشید سفیدش و ِگرد صورتِ .  انداخت ظاهرش به ینگاه.  باشد آیین کنارِ 

 جانی کم آرایِش .  بود پوشانده را اش پیشانی ی گوشه کج اش تیره موهای. 

 : بود نگرانی و تردید از پُر اما نگاهش.  بود کرده خوش جا صورتش روی

 .  برم نمیخواد دلم -

 : بیاوردش ذوق سرِ  کرد سعی شیدا

 .  بگذره خوش بهت کلی قراره ؟ چرا -

 : انداخت خوشش دل دوستِ  به سفیه اندر عاقل نگاهی پریا

  ؟ آیین با ؟ شهرزاد ی خونه -

 : کرد فوت را نفسش شیدا

  ؟ خونه این تو نپوسیدی -

 : کرد زمزمه دوستش حرفِ  به توجه بی پریا

 .  اینا مامان پیِش  میرفتم سر یه امشب داشتم دوست -

 .  برو فردا -

 : آورد لب روی لبخندی پریا

  ؟ پیشمون میای.  میمونم شبم 2 میام فردا -

 : خندید شیدا

 .  بگیری اجازه میتونی ببین تو!  خودم سر اجازه که من -



 : بود شیدا به نگاهش.  شد بلند آرایشش صندلیِ  روی از پریا

 .  میده اجازه حتما.  میگم خان جمشید به -

 .  خونتون میرم صبح از فردا من.  باشه -

.  میگرفت اجازه خان جمشید از رفتن برای امشب همین.  گذاشتند را قرارشان

 یک آیین.  دنبالش هم شیدا و زد بیرون اتاق از.  بود پوشیده را لباسهایش

 لباس پوشیدنِ  و انتخاب برای همایون مدت تمام.  بود آمده خانه به پیش ساعت

 نشسته خان جمشید کنارِ  خسرو.  رفت پایین را ها پله پریا.  بود کرده کمکش

 : شد بلند جا از دستپاچه شیدا دیدنِ  با.  میزد حرف و بود

 .  اینجایین نمیدونستم.  خانوم شیدا سالم -

 .  بود کرده خوش جا شیدا لبهای روی لبخند

 .  پریا کمکِ  بودم اومده.  سالم -

 جمشید نادارِ مع لبخندهای به توجهی که بودند شده هم ماتِ  و محو دو هر آنقدر

 : گفت خسرو.  نداشتند پریا و خان

 .  دارم ماشین امروز.  برسونمتون خونه میبرین تشریف اگه -

 : داد جواب شیدا

  ؟ نیست زحمتی براتون.  نیاوردم ماشین امروز من اتفاقا -

 : داد تکان سر قاطعانه خسرو

 .  بفرمایید.  نه که معلومه -

 : دوخت خان جمشید به را نگاهش

  ؟ نیست امری من با -

 .  زد قهقهه خان جمشید

 .  باشی خوش.  پسر برو -



 باالی به نگاهی پریا.  کردند خداحافظی سرخوشی با خسرو و خجالت با شیدا

 : انداخت ها پله

 ؟ نشده حاضر هنوز -

 : کرد کنارش مبلِ  به ای اشاره خان جمشید

 .  بیاد تا من پیِش  بشین بیا -

 مرتب را لباسهایش همایون.  میرفت دیگر سمتِ  به اتاق سمتِ  یک از آیین

 لباسهای.  بود کرده مرتب را ریشش ته و گرفته دوش.  بود گذاشته تخت روی

 همیشگی حالتِ  به را موهایش.  ایستاد آینه مقابلِ .  کرد تن را دوختش خوش

 دستش به را اش همیشگی عطرِ  همایون.  بست مچ دورِ  را ساعتش ، آورد در

 و عجیب حساسیتِ  یادِ  به لحظه یک اما برد صورت نزدیکیِ  تا را عطر.  داد

 گران عطرِ  این به نسبت انقدر چرا نمیکرد درک اصال.  افتاد پریا غریبِ 

 اسپری را عطر که نمیرفت دستش ، افتاد آینه به نگاهش!  است حساس قیمت

!  باشد اسیتحس همین خاطرِ  به شاید.  میگرفت فاصله او از مدت تمامِ .  کند

 : داد دستور همایون به رو

 .  بده بهم دیگه یکی.  نمیخوام و عطر این -

 اما ، میدانست خوبی به عطر این به را آیین ی عالقه.  کرد تعجب همایون

 شامه نظیرش بی بوی.  گرفت سمتش به دیگری عطرِ .  نبود کردن بحث وقتِ 

 میدید باید.  کرد اسپری ار آن از وکمی شد عمیق لبخندش.  کرد نوازش را اش

 !  دارد گرفتن فاصله برای ای بهانه هم باز پریا که

 خواسته بیانِ  برای خوبی وقتِ .  بود نشسته خان جمشید کنارِ  لب به لبخند پریا

 .  بود اش

 .  آقاجون -

  ؟ جان -

 ؟ خونه برم روزی دو من میشه -



 ؟ بود پرسش این وقتِ  چه انداخت پریا صورتِ  به دقیقی نگاهِ  خان جمشید

  ؟ شده چیزی ؟ بمونی روز دو میخوای چرا -

 نزدیک هم به نفرشان دو هر بود کرده احساس که ای لحظه.  بود نگران لحنش

 روزهایش این های نگرانی و ناراحتی تمامِ  دخترک!  میکرد فرار پریا اند شده

 : آمد حرف به وار زمزمه.  زد پس را

 .  شده تنگ بابا و مامان برای دلم فقط نه -

 این آیینِ  اما میداد رفتن ی اجازه حتما بود طرف قبل ماه چند آیینِ  با اگر

 خودش همیشگیِ  سیاستِ  با!  میرفت جنون مرزِ  تا اجازه این با مطمئنا روزها

 : آمد حرف به

 . بپرسی آیین از بهتره -

 شکردن اذیت برای آیین میدانست خوب.  شد هم در وضوح به پریا ی چهره

 مگر!  نپرسد که بهتر همان اصال.  نمیدهد رفتن ی اجازه است شده که هم

 جمشید به بیشتر اصرارِ  برای ؟ بیندازد شیر دهانِ  به را خودش که بود دیوانه

 : رسید گوشش به آیین صدای لحظه همان اما کرد باز را لبهایش خان

 اینجایی؟ -

 خوش و مرتب.  بود نظیر بی همیشه مثلِ .  چرخید ورودی سمتِ  به سرش

.  شد بلند جا از رمق بی.  میکرد منزجر را پریا که نقص بی آنقدری.  پوش

 سمتِ  به را او مدام خان جمشید چرا نمیفهمید.  بود شده پنبه هایش رشته تمامِ 

 نمیدید ؟ دوانده ریشه نفرت بینشان اندازه چه تا که نمیدانست.  میداد سوق آیین

 کرده خانه پریا چشمِ  در که بزرگی ترِس  این یا ؟ را اش نوه انزجارِ  همه این

 خان جمشید به را اش تکیه مدت تمام ؟ بود کردنی کمک چه این. . .  را بود

 حامیِ  تنها به نسبت را امیدش کم کم اما کند کمکش کمی که داشت امید و داده

 !  میداد دست از اش زندگی

 به آرام آرام و آمد باال پاها از چشمهایش ، انداخت پریا به دقیق نگاهی آیین

 داشت شدن نزدیک به شدیدی میلِ .  بود شده گیر نفس و زیبا.  رسید صورتش



 جدی ی چهره.  شد مانع بود آورده لب روی که نیشخندی آن با خان جمشید اما

 : آمد حرف به و گرفت خودش به

 ؟ بریم -

 نفِس  اراده بی رسید نآیی نزدیکیِ  ، داد تکانی پاهایش وبه داد تکان سر پریا

 کشید بو دیگر کمی تعجب با.  شد آیین جدیدِ  عطرِ  از پُر اش ریه و کشید عمیق

 این متوجه آیین.  بود داده دلپذیری خنکیِ  به را خود جای قبلی عطرِ  تندِ  بوی. 

 عکس انتظارِ  شاید.  دوخت پریا صورتِ  به چشم منتظر و شد عمیق نفِس 

.   رفت عقب کمی و زد راه آن به را خودش پریا اما!  داشت را خاصی العملِ 

 : گرفت خان جمشید سمتِ  به را سرش

 .  آقاجون خداحافظ -

 : داد تکان سر خان جمشید

 .  بهتون بگذره خوش -

 بود دلچسب برایش آیین جدیدِ  رفتارهای.  بود شده خیره دو هر به خان جمشید

 خوبی به او اما  ، نداشت اطرافش اتفاقاتِ  از درستی درکِ  پریا اینکه با. 

 اتفاقِ  امشب که میدانست بعید پریا.  نیست دلیل بی آیین های نگاه این میفهمید

 های مهمانی این از خوشی دلِ  نه آمد می خوشش شهرزاد از نه.  بیفتد خوبی

 را نگرانی و دلهره چه هر زد پس.  رفتن به بود ناپار اما ، داشت پولدارها آدم

 با قدم هم و داد تکان بزرگش پدر برای سری هم آیین.   یزدم چنگ دلش به که

 .  زد بیرون خانه از پریا

 را پدری ی خانه به رفتن ی اجازه آیین از میتواند چطور که بود فکر در پریا

 روی دوباره ازدواجشان ی حلقه.  بود پریا زیباییِ  محوِ  اما آیین ، بگیرد

 خودش روی به میکرد سعی اما دبو دیده پریا ، میکرد خودنمایی انگشتش

 انداخت می را حلقه داشت نیاز که مواقعی در فقط بود فهمیده خوبی به.  نیاورد

 . 

 را مقصد از کمی.  آورد در حرکت به را ماشین شهاب نشستنشان محِض  به

 : چرخید آیین سمتِ  به طاقت بی پریا ، رفتند



  ؟ بخوام چیزی یه میشه -

 به وار زمزمه و کرد تر را لبهایش پریا.  داد تکان سر تنها و کرد نگاهش آیین

 : آمد حرف

  ؟ خونه برم فردا میشه -

 : داد تکان سر میگیرد اجازه او از پریا باالخره اینکه از خوشحال آیین

 . برو -

 :  داد ادامه نگرانی با را حرفش پریا

  ؟ بمونم روز 2 برای -

 !؟ بود رخواستید چه این.  خورد گره هم در آیین ابروهای

 ؟ چی برای -

 : آورد بهانه سریع پریا

 .  شده تنگ دلم -

 : داد جواب قاطعانه آیین

 !  نه -

  ؟ چرا -

 میکرد سعی آیین.  شد مغموم و ناراحت که نکشید ثانیه به پریا چشمهای حالتِ 

 اصال.  میرسید نظر به کالفه.  گرداند پنجره سمتِ  به را سرش.  نکند نگاهش

 !  بخواهد را چیزی همچنین پریا که داشت یدلیل چه

 !  گفتم که همین -

 .  بیار نرفتنم برای دلیل یه -

  ؟ بود چه برای بیجا اصرارِ  همه این



 !  نمیخواد دلم چون -

 ! خانوادمن اونا.  شده تنگ براشون دلم من ؟ بخواد دلت باید حتما چرا -

 :  داد جواب تمام خونسردی با آیین

 .  برگرد شبم ، وبر صبح از -

 : برچید لب پریا

 . باشم کنارشون میخوام.  بیاد هم شیدا قراره -

 کالفه ؟ بود نشده سنگدل زیادی آیین.  بیفتد گریه به که بود نمانده چیزی انگار

 : چرخید پریا سمتِ  به

 !  میکنی بحث داری هنوز چرا نمیدونم ، نه گفتم.  نمیاد خوشم کردن بحث از -

 برود میتوانست داشت دوست جا هر!  نبود که اسیر.  خودخواه و بود زورگو

 راحتی نفِس  هم آیین نباشد خانه در او اگر حال هر به!  اجازه به بود نیازی چه

 را شانسش دیگر بارِ  وجود این با.  نیست پریا که نفهمد اصال هم شاید.  میکشد

 : کرد امتحان

 . . .  روز 2 فقط -

.  میکرد اش عصبی ناراحت ی چهره این ، فرستاد یرونب کالفه را نفسش آیین

 ؟ عمارتش و آیین از فرار یا بود اش خانواده دیدنِ  خاطرِ  به اصرار همه این

 : غرید حرص پُر آیین

 .  میزنیم حرف موردش در شب آخر -

 به را نگاهش.  دارد را کردنش سر به دست قصدِ  آیین میدانست خوبی به پریا

 ی خانه در را روز 2 نبود قرار که میداد خبر شیدا به دبای.  دوخت پنجره

 !  بگذراند پدری

 پریا نزدیکِ  آیین.  کرد باز پریا برای را در و کرد متوقف را ماشین شهاب

 او بازوی دورِ  را دستش ناچار به پریا.  گرفت او سمتِ  به را بازویش و آمد



 قدم خانه سمتِ  به تهآهس قدمهای با.  نداشت او از خوشی دلِ  اما کرد حلقه

 با شهرزاد.  کرد همراهی را آیین دوباره و آورد در را مانتویش ، برداشتند

 : شد آویزان آیین گردنِ  از.  آمد سمتشان به سرعت به دیدنشان

 . برات بود شده تنگ دلم چقدر.  هانی ِولکام -

 ی گونه به ای بوسه قصدِ  به که شهرزاد لبهای و کشید عقب را خودش آیین

 :  آمد حرف به و کرد اشاره پریا به!  ماند هوا و زمین میانِ  بود شده غنچه آیین

 .  پریا همسرم -

 آشنا قیافه.  نشست پریا صورتِ  روی و خورد چرخ شهرزاد حرِص  پُر نگاهِ 

 ای لحظه برای چشمهایش.  بیاورد فشار ذهنش به بخواهد که بود چیزی از تر

 که میدانست خوب پریا.  کاوید را شده زیر به سر پریای و شد گرد تعجب از

 شهرزاد.  میشناختند را یکدیگر خوبی به دو هر.  میگذشت ذهنش در چه

 : گرفت پریا سمتِ  به را اش اشاره انگشتِ 

 !  دیدم تورو من -

 : پرید باال ابرویش لنگه یک انداخت شهرزاد به بعد و پریا به نگاهی آیین

  ؟ میشناسین رو همدیگه -

 : بود آمیز تمسخر حالتش ، آورد لب روی نیشخندی زادشهر

 .  دیدمش ات خونه تو -

 سالم زیر به سر پریا.  نرسید ذهنش به چیزی اما بیاورد یاد به کرد سعی آیین

 خیالش انگار.  میکرد نگاه پریا به تحقیر ی دیده با هم هنوز شهرزاد.  کرد

 حاضر کسی چه!  نیست تربیش کثیف بازیِ  یک رابطه این که بود شده راحت

 ی همه ؟ بود کرده را کار این آیین که کند ازدواج اش خانه ی خدمه با بود

 : آمد حرف به پرسشگر آیین!  بود او کردنِ  سر به دست برای ای نقشه اینها

 ؟ ِکی ؟ من ی خونه تو -



 دختری.  آمد سمتشان به مهمانها از یکی بیاید حرف به شهرزاد آنکه از قبل

 : بود شهرزاد سالِ  و سن هم جوان

 .  بگیرم قرض ازتون و خانوم خوشگل این اجازه با -

 : ماند خیره چشمش در و کرد آیین ی یقه بندِ  را دستش.  زد قهقهه شهرزاد

 ! دارم کار ها حاال حاال باهات.  هانی برمیگردم -

 به را سرش.  کرد رهایش شهرزاد نهایت در و کشید عقب را خودش آیین

 جمعیت بینِ  سرش اما نمیفهمید ناراحتی یا بود اضطراب از ، گرداند پریا سمتِ 

 این.  کند راحتی احساِس  کمی که میگشت جایی دنبالِ  به که انگار.  میچرخید

 همیشه پریا که چیزی.  بود آیین ی شبه یک های مهمانی به شبیه دقیقا مهمانی

 . بود فراری آن از

 ؟ بشینیم بریم -

 صندلی سمتِ  به همراهش و داد سرتکان تنها.  آمد باال آیین تِ صور تا نگاهش

 هم آن.  نمیکرد درک مهمانی آن در را حضورش.  رفت سالن انتهای های

 رفتار صمیمی و گرم شهرزاد با چشمهایش جلوی راحتی به آیین که وقتی

 پریا به توهین جز ؟ بودنشان نزدیک همه این داشت دلیلی چه اصال.  میکرد

 چیزها این اما کرد تعارف پریا به را صندلی مودبانه آیین ؟ داشت دیگری دلیلِ 

 .  بود داده آزارش آیین های خودخواهی ، نمیکرد گرم را دخترک دلِ 

 ؟  بیارم برات میخوای چیزی -

 که پریا برخالفِ .  داشت کردن صحبت به شدیدی میلِ  ، بود آیین صدای

 تالقی آیین نگاهِ  با چشمهایش مبادا که میگرداند سمتی به لحظه هر را نگاهش

 .  کند پیدا

 .  ممنون نه -

 رنگ آلبالویی نوشیدنیِ  به نگاهی پریا.  برداشت نوشیدنی دو هر برای آیین

.  نزد حرفی اما خواند را تردیدش آیین.  کردنش قبول برای بود مردد و کرد

 : کرد باز لب پریا



 .  نمیخورم ممنون -

 خودش و گذاشت پریا مقابلِ  میز روی را نوشیدنی ردنک اصرار بدونِ  آیین

.  افتاد آیین نوشیدنیِ  به ای لحظه برای نگاهش.  کرد نزدیک لبها به را جامش

 .  میکرد روی زیاده که آیینی به بود کرده عادت انگار ، بود الکلی مطمئنا

.  اختاند می کذایی شبِ  آن یادِ  به را او چیز همه.  میکاوید را اطراف نگاهش

 فقط بود مهمانی همان انگار. . .  آدمها ، شلوغی و همهمه ، تاریک فضای

 گلویش بغض!  بیاید پریا سرِ  بالیی نبود قرار امشب حداقل.  تر متفاوت کمی

.  بزند پس را بود آمده چشمش تا که اشکی تا کشید عمیق نفِس .  میداد فشار را

 هنوز اینکه با.  میکرد رفک شب آن به هم هنوز.  میکرد سنگینی احساِس 

 در چیزی هم هنوز اما بیاورد خاطر به درستی به را اتفاقات بود نتوانسته

 .  میداد آزارش ناخودآگاهش

  ؟ برقصی نمیخوای -

 : بود آمده حرف به پریا گوِش  کنارِ  وار زمزمه ، بود آیین صدای

 .  رقصم نمی بقیه جلوی بودم گفته -

.  دوخت تاریک سالنِ  به را نگاهش آیین.  شتگذا میز روی را اش نوشیدنی

.  بود کرده انتخاب خود برای یاری کس هر و بود پخش حالِ  در آرام آهنگی

 : نشود آنها متوجه کسی که بود خلوت آنقدر سالن انتهای

 .  نیست ما به حواسش کسی -

 اپری کنارِ  آیین.  کند حرکتی نمیخواست دلش پریا اما بود او با حق اینکه با

 شان صندلی از کمی.  کشید را دستش نگاهش تردیدِ  به توجه بی و گرفت قرار

 آیین ی کشیده انگشتهای.  آدمها از دور ، تاریک ، خلوت جایی.  گرفتند فاصله

 دخترک.  کرد لمس را کمرش دیگر دستِ .  شد قفل پریا انگشتهای میانِ 

 شده تداعی ایشبر خاطرات تمامِ  پیش ی لحظه چند همین.  بود کرده وحشت

 ی خفه هوای میتوانست هم هنوز!  شب آن مزخرفِ  های سرخوشی تمامِ .  بود

 ریزِ  جزئیاتِ  تمامِ  شود بیخود خود از کامال آنکه از قبل.  بیاورد یاد به را سالنِ 

 .  بود شده ثبت خاطرش در سالن



 که بود شده خصوصی شان دونفره آنقدر.  برد ستون پشتِ  جایی را پریا آیین

 .  نیفتد بدی اتفاقِ  امشب که میخواست دل ته از.  بود افتاده اضطراب به پریا

 نویدِ  و بود شده گیرش گریبان روز تمامِ  که اضطرابی و دلهره نمیخواست دلش

 ! شود حقیقت به تبدیل بود داده را بدی اتفاقِ 

 بی هم کمی شاید.  آهسته و نرم حرکتی.  بود سپرده آیین دستهای به را خودش

.  دارد نگه خودش به نزدیک را پریا که میکرد را تالشش تمامِ  فقط.  قاعده

 . . .  میرسید نظر به معنی بی فاصله این دیگر بود کرده عوض هم را عطرش

 . کرد نوازش را گوشش آهنگ صدای

I don't wanna steal your freedom 

 بگیرم ازت آزادیتو نمیخوام

I don't wanna change your mind 

 کنم عوض نظرتو نمیخوام

I don't have to make you love me 

 باشي داشته دوستم که کنم کاري نمیخوام

I just want to take your time 

 بدی بهم رو وقتت لحظه یه میخوام فقط

 برای پریا که آرام و قاعده بی آنقدر.  دادند حرکت را پاهایشان آرام و نرم

.  بیفتد اتفاقی نیست قرار که کرد تکرار خودش با باز.  گرفت آرام ای لحظه

 عطرِ  و کشید نفس.  بود کافی نترسیدنش برای همین و بود هوشیار آیین

.  کرد پیدا امتداد آیین چشمهای تا و آمد باال کمی سرش.  برد ریه به را جدیدش

 ترسیده چشمهایش جدیتِ  از پریا ، شد حبس ای لحظه برای دو هر های نفس

 سرش به بالیی چه که میفهمید خودش.  بود شده دخترک نگاهِ  غرقِ  نآیی و بود

 ، بریزد هم به اش زندگی میترسید ، کند قبول که میترسید فقط ، است آمده

 .  بدهد دست از اش خانواده مثلِ  هم را او میترسید



 دخترک از را آرامش گرمش دستِ .  شد فشرده پریا کمرِ  به آیین انگشتهای

 را آیین ی زمزمه.  دزدید را نگاهش و گرفت فاصله کمی که آنقدری.  گرفت

 : شنید

  ؟  بمونی بابات ی خونه میخوای چرا -

 و گرفتن فاصله.  بکشد پیش را بحث او نداشت انتظار.  آمد باال نگاهش پریا

 : داد جواب سریع.  کرد فراموش کل به را آیین دستِ  گرمای بابتِ  ناراحتی

 .  دلتنگی ، گفتم -

 ؟ همین فقط -

 : بود خوبی فرصتِ  بیشتر اصرارِ  برای

 برم میشه.  برم که دارم احتیاج واقعا.  برگردم دیگه روز دو میدم قول.  آره -

 ؟

.  بود نگذشته شروین حرفهای از چیزی هنوز.  بود افتاده آیین جانِ  به دلشوره

 رفتنِ  به راضی دلش طرفی از!  افتاد می اتفاقی چه روز دو این در نبود معلوم

 آتش مظلومیتش که نگاهی با پریا.  میکرد فرار او دستِ  از انگار.  نبود پریا

 : کرد اصرار میزد آیین جانِ  به

 ؟ خونه برم میشه -

 تمامِ  ناراحتی.  بود ها عرفانی عمارتِ  او ی خانه ؟ میزد ای خانه چه از حرف

 بی ؟ آمد نمی سابح به خانه ؟ نداشت آرامش او ی خانه.  گرفت را آیین وجودِ 

 : پرسید اراده

  ؟ چیه من ی خونه پس -

 : شد متعجب نگاهش.  بود خبر بی آیین حالِ  و حس از پریا

 ؟ چی -

 : میزد داد را اش ناراحتی آیین ی کرده گره ابروهای 



  ؟ هستم من که جاییه تو ی خونه نمیدونی.  خونه بری میخوای میگی -

 : آمد حرف به پریا!  بود آیین های زورگویی از دیگر یکی هم این

 .  نیست من ی خونه اونجا -

 این های دلخوری.  میگفت خانه آن به نسبت احساساتش از بود بار اولین برای

 :  داد زدن حرف ی اجازه او به ماه چند

 اجازه حتی من.  تو ی ایده و نظر با ، تو آدمای با ، توئه ی خونه اونجا -

 .  کنم جا به جا رو چیزی یا.  بزنم دست ای وسیله به سرخود ندارم

 : آمد حرف به آیین

 . . .  میتونی -

 حق پریا نه.  بود فایده بی مورد این در بحث ، کرد قطع را حرفش کالفه پریا

 طاقت بی!  بود مهم برایش عمارت آن اصال نه و میخواست اضافه حقوقِ  و

 : گفت

 هم حقوق حتی ؟ بدی رخصیم بهم روز دو میشه.  برم میخوام واقعا من -

 .  نمیخوام

 که بود وقت خیلی.  نمیکرد نگاه اش خدمه چشمِ  به پریا به که بود وقت خیلی

 نبود انصافی بی.  میکرد واریز حسابش به مسخره حقوقِ  آن از بیشتر مبلغی

  ؟ بکشد پیش را بحثش پریا که

You could've rolled your eyes 

 اريبرد من از میتونستي رو چشمت

Told me to go to hell 

 جهنم به برو بگي

Could've walked away 



 بري بکشي و راهت میتونستي حتي

But you're still here 

 اینجایي هنوز ولي

And I'm still here 

 اینجام هنوز منم و

Come on let's see where it goes 

 میکشه کجا تا ببینیم بیا

 بی صورتِ  و غمگین چشمهای این از بود کالفه آیین و میکرد اصرار همه این

 خانه آنجا بگوید که.  کند کامل را حرفش آیین بود نگذاشته حتی که ای حوصله

 فکی و بود شده گره که ابروهایی با.  دهد انجام کاری هر میتواند و اوست ی

 : آمد حرف به میرسید نظر به محکم و سفت هم روی دندانها ساییدنِ  از که

 !  بیشتر نه.  روز دو فقط -

 لبخندی!  بود داده رضایت باالخره ؟ میشنید درست.  کرد َشک گوشهایش به

 رفتن!  کرد ناراحت کند زده هیجان را آیین آنکه از بیشتر نشست لبش روی که

 عمارت آن به لعنت ؟ میکرد خوشحالش انقدر روز دو برای حتی خانه آن از

 .  بود تهگرف ساکنینش وجودِ  از را شادی احساِس  که

 تنها.  بود کم کشیدنش نفس برای هوا ، دزدید نگاه و کرد رها را پریا دستِ 

 : کند زمزمه توانست

 . میگردم بر -

 ، نشد روزش و حال متوجه که بود کرده خوشحالش آیین شدنِ  راضی انقدر

 اش صندلی روی دوباره.  بخواند نتوانست نگاهش از هم را اش ناراحتی حتی

.  میداد شیدا به همه از اول را خبر باید گرفت دست به را لشموبای و نشست

 وارد تازه سمتِ  به را سرش.  نشست آیین صندلیِ  روی کسی.  شد ارسال پیغام



 صورتش روی لبخندی.  آمد بند زبانش.  دید را شروین تعجب کمالِ  در گرداند

 : کرد زمزمه ، میکرد زده وحشت را پریا که بود نشسته

  ؟ میکنی ارچیک اینجا -

 : انداخت پا روی پا شروین

 .  میبینمت اینجا خوشحالم.  عزیزم سالم -

 خانه ی اجازه اگر ، میدید را او آیین اگر.  بود شده دستپاچه وضوح به پریا

  ؟ میکرد کنسل را رفتنش

 ؟ میخوای چی اینجا ؟ کرده دعوتت کی -

 پریا لجِ  که بود زده تکیه صندلی به جوری.  بود خونسرد شروین او برخالفِ 

 . آورد می در را

 .  بودی تر برخورد خوش قبال.  نیست آمدگویی خوش رسمِ  این -

 پریا آنکه از قبل ، گرفت قرار مقابلش بالفاصله هم شروین.  شد بلند جا از

 ی همهمه و آهنگ صدای بینِ  که بلند صدای با شروین کند پیدا رفتن مهلتِ 

 : آمد حرف به برسد پریا گوِش  به آدمها

 .  بود شده تنگ برات دلم -

 که بود بلند آنقدر.  بود داده شاد موزیکی به را خودش جای قبلی آرامِ  آهنگِ 

 نمیخواست دلش.  میکاوید را اطراف هراسان پریا نگاهِ .  نمیرسید صدا به صدا

 اگر نمیدانست طرفی از.  کند بحث آیین با دوباره شود باعث شروین حضورِ 

 زده وحشت پریا.  میدهد نشان خودش از العملی عکس چه ببیند آنجا را شروین

 :  پرسید را کرد خطور ذهنش به که سوالی اولین

  ؟ اینجام فهمیدی چجوری ؟ میکنی تعقیب منو -

 .  خانوادگیمونه دوستای از یکی شهرزاد!  نه ؟ تعقیب -



 است ندیده را دشهرزا حال به تا چرا که نپرسید حتی که بود نگران انقدر پریا

 را آیین باید اول.  کند ترک را کذایی مهمانیِ  آن شده طور هر داشت قصد! 

 : آمد حرف به نگران.  میکرد پیدا

 .  برم باید من -

 : کشید عقب به و گرفت را پریا بازوی  ، برداشت قدمی شروین

 .  مدلتنگ خیلی.  بزنم حرف باهات باید.  کردم پیدات تازه ؟ بری باید کجا -

 : کرد تقال پریا

 !  شروین کن ولم -

 خودش به مظلومی ی چهره ، انداخت پایین را سرش.  کرد رها را بازویش

 : گرفت

 .  بشم جدا ازت نمیخواد دلم.  دارم دوست من پریا -

 :  داد جواب شتابزده.  بود حرفها این وقتِ  چه االن ، میخورد حرص پریا

 . شد تموم چی همه ، شدیم ، شدی ولی -

 : داد نشان را رنگش طالیی و ساده ی حلقه و آورد باال را دستش

 .  دارم شوهر من -

 : دوخت پریا صورتِ  به و گرفت حلقه از نگاه اخم با شروین

 فکر که نیست مردی اون ، میفهمی موردش در رو چی همه روزی یه -

 !  نداره دوست.  میکنی

 معلوم!  نمیدانست خودش که فتمیگ چیزی کاش.  داد گوش فقط خونسرد پریا

 !  میدانست را این کسی هر از بهتر خودش.  ندارد دوستش آیین که بود

 .   زندگیت سراغ برو.  میکنی تلف وقت داری.  فایدست بی حرفا این -

  ؟ خوشه پسره این پولِ  به دلت -



 ، رفتارهایش ، زودهنگامشان طالقِ .  بود ناراحت شروین از هم هنوز پریا

 : داد جواب کالفه.  بود نشسته جانش به غده مثلِ  همه و ههم

 میفهمی.  مستقله.  نداره زندگیش تو تاثیری کسی حرفای که خوشه دلم حداقل -

 ی اجازه ما.  نداشتیم زندگیمون تو ما که چیزی مهمترین ، شروین مستقله ؟

 میگن اینم به.  میشدیم خفه باید میدادن دستور اطرافیانت اگه.  نداشتم هیچی

  ؟ میگیرن تصمیم براش نفر ده نفر دو جای به که زندگی ؟ زندگی

 .  شدم عوض من -

 برای ببینتت شوهرم اگه.  بردار سرم از دست.  نداره فرقی برام دیگه -

 .  میشه بد جفتمون

 : شد مانع و ایستاد مقابلش اما شروین شود دور که داد تکانی پاهایش به

 تو و خلوت جای یه بشینیم که.  بذاری دیگه قرارِ  یه باهام که میرم وقتی -

 همه منم بزنی رفتن از حرف بازم تونستی هم چشمِ  تو چشم وقتی.  کنی نگاهم

 .  میکنم تموم رو چی

 :   کشید هم در ابرو پریا

  ؟ میزنی حرف قراری چه از تو.  شدست تموم برام چی همه االن همین -

 .  میکنم ولت که صورته ونا در فقط من.  نیست من برای -

.  بود دیده پریا که وقتی هر از بیشتر ، بود مصمم شروین سیاهِ  چشمهای

 که هایی زخم ولی داشت دوست را خاطراتشان ، بود شده مهر هم به لبهایش

 .  کند فراموش بتواند که نبود چیزی بود خورده مرد این از

 .  شد تموم که کن قبول.  شد تموم چی همه شروین -

 : آورد در ادا و کرد گوشش به ای اشاره خندان شروین

 . زیاده صدا ، نمیشنوم -



 عقب به را سرش و پرید جا از ترس با ، شد حلقه کمرش دورِ  پشت از دستی

 : میکرد نگاهش غرور پُر و بود دوخته شروین به را چشمهایش آیین ، گرداند

  ؟ افتاده اتفاقی -

 با!  نمیشناسد را شروین آیین که میکرد شکر را خدا فقط.  کرد وحشت پریا

 : آمد حرف به ِمن ِمن

 . . .  میخواست آقا این. . .  این -

 بود شده سرد و سنگ که نگاهی با شروین شود کامل اش جمله آنکه از قبل

 : کرد سخت برایش را کار

 . میزدم حرف باهاش باید.  بود پریا و من بینِ  خصوصی حرفای یه -

 به نمیکرد جرات حتی.  بپرد پریا صورتِ  از رنگ تا بود کافی حرف همین

 احساس.  بود شده خراب چیز همه.  شود باخبر آیین احوالِ  از و بچرخد عقب

 آرام را جو کینه آیینِ  که نبود چیزی حرفها این!  شده تباه اش زندگی میکرد

 اذیتش هم هنوز آیین دستِ  گرمای!  بگذرد کردن تالفی و پریا خیرِ  از و کند

 سوژه داشت دوست اینکه نه و داشت اعتراض و حرف جراتِ  نه اما میکرد

 چشمهایی با و بود ایستاده جایش سرِ  حرکت بی.  بدهد شروین دستِ  به ای

 .   بود العملشان عکس منتظرِ  نگران

  ؟ داری من زنِ  با خصوصی حرفِ  چه -

!  او برای فقط ، بود خودش حقِ  پریا.  میزد فریاد را تملک آیین صدای

 : غرید خشم با شروین

 .  بوده من زنِ  روزی یه تو زنِ  -

 که آنقدری.  شد تر محکم دستش آیین.  میکرد وحشت پریا بیشتر لحظه هر

 خالی طریق این به را عصبانیتش و خشم انگار.  میکرد ناراحتی احساِس  پریا

 .  میکرد

 !  نیست دیگه -



 لحظه برای که آمد زبانش روی کلماتی متما رحمیِ  بی با زد پوزخند شروین

 : آورد بند را پریا نفِس  ای

 !  کردم تجربه زودتر من میکنی تجربه داری االن تو که چی هر -

 روی را دستش ترس با پریا که بود آورده زبان به را کلمات رحمانه بی آنقدر

 یقه و برداشت شروین سمتِ  به قدمی.  بود شده دیر اما گذاشت آیین ی سینه

 را پریا که بود ترسناک آنقدر گردنش متورمِ  رگِ .  گرفت دستش بینِ  را اش

 فرود شروین صورتِ  به پیاپی آیین مشتِ  ، شد چه نفهمید.  بود کرده نگران

 خودش پریا.  نمیشدند آیین حریفِ  اما بودند آمده سمتشان به نفر چند.  آمد می

 : کرد هحلق آیین بازوی دورِ  را دستش.  انداخت وسط را

 . . .  آیین.  بسه آیین -

 عقب به ؟ کند توجهی بی آهنگ خوش گفتنِ "  آیین"  این به میتوانست مگر

 آلودِ  خون صورتِ  دیدنِ  با پسرها از یکی.  شد کشیده او با هم پریا و چرخید

 : گفت نگران شروین

  ؟ نشه چیزیش ، بیمارستان ببریمش -

 : غرید خشم پُر آیین

 !  میدم و اش دیه بمیره بذارید -

 : کشید تر عقب را آیین و گرفت دندان به لب پریا

 .  نکن دعوا خدا تورو.  بسه -

 به رو شود دور کامل اینکه از قبل.  گرفتند را جان نیمه شروینِ  بازوی زیرِ 

 : گفت آیین

 .  میگیرم ازت و زندگیت.  میرسم تورو حسابِ  -

 خوبی به که صدایی با پریا اما شود ور حمله سمتش دوباره آیین بود مانده کم

 : شد مانعش داشت گریه هوای و حال



 .  میکنم خواهش آیین -

 هنوز اما ؟ بود شده دلنشین برایش انقدر پریا صدای چرا ؟ میشد نرم دلش چرا

 : کرد پرخاش.  بود عصبانی هم

  ؟ بهش بودی زده زل که بهت میگفت چی -

 : شد خیره آیین به مبهوت و مات پریا

  ؟ بودم زده زل بهش من -

 که کنی رفتار جوری نیستی بلد رفتم دقیقه دو!  نده جواب سوال با و سوالم -

 رفته یادت که بودی سابق همسرِ  ماتِ  و محو انقدر یا ؟ نشن جمع دورت پسرا

  ؟ اینجا اومدی کی با

 ، بیاید فرود آیین ی چانه روی تا شد مشت پریا دستِ  ، ادب بی و بود گستاخ

 .  کرد آرام را خودش و فرستاد بیرون را نفسش ، کرد مکث

 . . .  و اینجا اومد یهو خودش.  نداشتم بهش کاری من -

 اینکه فکرِ  از.  کند هضم بتواند که نبود چیزی شروین حرفِ .  بود کالفه آیین

 انتقامِ  انگار.  آورد می جوش به را غیرتش بوده شروین آغوِش  در پریا روزی

 چشمهایش در مردک!  بگیرد بد انتخابِ  آن با پریا از میخواست را حرف آن

 !  میزد پریایش از حرف و میزد زل

 مدام شدم آشنا باهات که اول از ؟ میفته تو واسه یهویی اتفاقای ی همه چرا -

 ِکی تا ؟ باشی اینجوری میخوای ِکی تا ؟ نیست بس.  افتاده برات یهویی اتفاقاتِ 

  ؟ کنی توجیه میخوای

  ؟ بود منطق بی انقدر که آدمی این برای میگفت چه.  بود شده بسته زبانش پریا

 !  بیماره ذهنت!  متاسفم برات -

 به دستی آیین.  برساند بهداشتی سرویس به را خودش تا کرد گرد عقب پریا

 : کرد زمزمه خود با و کشید صورتش



 !  بود حرفی چه این ، احمق -

 تبدیل اما بود آورده زبان به منظور بی که کلماتی.  دبو شده حرفش متوجه تازه

 او از که بدی ذهنیتِ  با پریا میدانست خوب.  بود شده بزرگ ای فاجعه به

 موضوع این که بود وجودش در حسی یک.  داشت فرق آسمان تا زمین داشت

 : کرد تعارفش لیوانی و آمد سمتش به شهرزاد.  میکرد تایید را

 .  هانی میشه بهتر حالت بخور و این ؟ شدی عصبانی یهو چرا -

.  گرفت شهرزاد سمتِ  به را خالی لیوانِ  بعد ثانیه چند ، میخورد چه نفهمید آیین

 میکرد کاری میشد نزدیک قدم یک تا.  بود کرده خراب.  بود قرار بی نگاهش

 از زیاد.  میشد محسوب خطر برایش هم هنوز شروین!  شود دور قدم صد که

 چه شهرزاد مهمانیِ  ؟ میخواست چه اینجا اصال.  بودش گرفته کم دستِ  حد

 به شهرزاد بپرسد سوالی بتواند آنکه از قبل! ؟ داشت مردک این به ربطی

 : آمد حرف

 .  بودی خونسرد همیشه که تو.  کن کنترل یکم.  بیمارستان بردن و شروین -

 : بشنود حرفی شروین موردِ  در نمیخواست

 .  ندارم زدن حرف ی حوصله شهرزاد -

 : نکرد خالی را میدان شهرزاد اما ، برود بود خواسته محترمانه

  ؟ آره ؟ بود دختره این خاطرِ  به عصبانیت همه این -

 !  شهرزاد -

 : گرفت نشنیده را آیین ی گونه اعتراض لحنِ  شهرزاد

 !  سوییتی نکنیم بازی هم با بهتره.  میدونم و چی همه من آیین -

 : شد خیره او به اخم پُر ینآی نگاهِ 

 ؟ میگی داری چی -



 مستخدمِ  عنوانِ  به.  دیدم قبال رو پریا من!  دختره این و ازدواج جریانِ  همین -

 رو دختره این میدونم خوب آیین نکن بازی من با.  بود شده معرفی ات خونه

 !  می تِل ؟ چیه مشکلت.  نداری دوست

  ؟ گفتی چی -

 کوفتی هر و مستخدم ، خدمه اسمِ  این که بود وقت خیلی . کشید سوت آیین مغزِ 

 توضیح ؟شهرزاد میزد حرف چه از.  بود شده برداشته پریا روی از بود که

 : داد

 ی خدمه که گفتن پرسیدم ، نمیشناختمش که من.  آورد چایی برام دختره این -

  ؟ نیست اینطور مگه.  جدیده

.  باد خودش بر لعنت که بود کرده خودش.  میگشت پریا دنبالِ  چشم با آیین

 کدام!  هایش تحقیر و توهین ، زبانهایش زخمِ  ، بود پریا برای اش لعنتی غرورِ 

 ؟ بیاورد پایین حد این تا را اش قانونی و شرعی همسرِ  که میشد پیدا آدمی

 فقط.  فهمید نمی درستی به را شهرزاد حرفهای حتی ، بود دیوانه ، بود کالفه

 زندگیِ  این شرِ  از را نفرشان دو هر همیشه برای بار یک.  واستمیخ را پریا

 .  میداد نجات مسخره

 رو دختره این مطمئنم اما نمیدونم رو کارت دلیلِ .  فهمیدم و چی همه من آیین -

.  بدی طالقش تا کنم صبر حاضرم من باشه زنتم اگه حتی.  نداری دوست

 .  کرده آویزونت و خودش مطمئنم

 : دوخت شهرزاد به را حرصش پر نگاهِ .  آمد دشخو به آیین

 !  دارم دوستش من -

 : خندید شهرزاد.  آمد می لبهایش روی که بود بار اولین برای عالقه حروفِ 

  ؟ بدی ادامه بازی این به میخوای هنوزم -

 و بود آمده بیرون بهداشتی سرویس از.  کرد پیدا را پریا گرش جستجو نگاهِ 

 شد فشرده سینه در آیین قلبِ  ، بود ناراحت نگاهش.  بود ادهایست سالن ی گوشه

 ریز دخترکِ  این عجیب ، داد تکان پاهایش به.  نمیشنید را شهرزاد حرفهای. 



.  میکوبید سینه ی قفسه به را خود سرکشانه قلبش.  داشت دوست را نقش

 ایستاد پریا مقابلِ  و کرد طی را سالن قدم چند با.  کرد حرکت تر سریع پاهایش

 شکایت به دهان.  بود دلخور هم هنوز ، آمد باال دخترک ی زده وحشت نگاهِ . 

 : کرد باز

 من کنی؟ متهم منو میتونی چجوری ؟ بزنی حرف اونجوری تونستی چجوری -

 . . . 

 ! کرد ساکت را پریا لبهایش با و آمد نزدیک آیین سرِ 

 پس وجودش از که وحشتی امِ تم.  بود آیین لبهای اسیرِ  لبهایش ، ماند مات پریا

.  میبوسید را او وجودش عمقِ  از آیین اما.  ریخت جانش به باره یک بود زده

 فراموش حتی.  بدهد دست از را پریا یا ، بیاید کم ها ثانیه میترسید که انگار

 !  بکشد نفس که بود کرده

 داشت را چیزی هر انتظار.  بود مانده باز دهانش صحنه این دیدنِ  با شهرزاد

 به احتیاج ، داشت تازه هوای به احتیاج.  بود شده عصبانی.  این از غیر

 بود شده دیوانه که انگار.  بود ریخته هم به ذهنیتش تمامِ .  داشت تازه فکرهای

 ی نقشه و میکشید نفس کمی.  کرد دور نفر دو آن از را خودش و چرخید! 

 امشب مطمئنا!  بود گرفته آیین از تولدش برای خوبی کادوی!  میکشید بهتری

 .   میشد محسوب عمرش تولدهای بدترین از یکی

 آنکه بدونِ  لبهایش ، بود گرفته قاب را پریا صورتِ  و آمده باال آیین دستهای

 عهده به را چیز همه کنترلِ  ماهرانه ، باشد پریا طرفِ  از العملی عکس منتظرِ 

 ، پریا زدگیِ  مات از فارغ یا ، میکند نگاهشان کسی آنکه از فارغ.  بود گرفته

.  نکند همراهش احساساتِ  به توجهی که بود افتاده قلیان به آنقدر احساساتش

 فشاری داشت که توانی آخرین با و آورد باال را دستهایش خراب حالی با پریا

.  زد پس بود اش تازه احساساتِ  منگِ  و گیج که را او و کرد وارد اش سینه به

 درشتش چشمهای در اشک.  نبود خوبی اتفاقِ  پریا ی تهنشس خون به چشمهای

 چشمهایش و بود پریا حضورِ  مستِ !  نداشت را این انتظارِ .   بود زده حلقه

 زده پَس این ، آمد تر نزدیک و کرد طی را بینشان ی فاصله.  بود مانده خمار

 : کرد نگرانش پریا گریانِ  چشمهای ؟ بود چه شدن



  ؟ پریا ؟ خوبی ؟ شد چی -

 شدن بازیچه بدِ  احساِس  از پُر ، مغموم ، شکسته هم در ، عصبی ، کالفه پریا

!  آدم همه این بینِ .  بیندازد نگاه اطرافش به نداشت جرات.  گرفت فاصله

 ، نمیدانست را ها مهمانی این قانونِ !  بود بوسیده را او همه چشمهای جلوی

 به دیگر قدمی آیین!  تاس گرم خودش کارِ  به سرش کسی هر که نبود متوجه

.  بگیرد را مانتویش تا نکرد صبر حتی.  دوید طاقت بی پریا و برداشت سمتش

 داشت قبول البته.  نمیفهمید را پریا رفتارِ  معنیِ .  بود ترسیده آیین.  میدوید فقط

 درک را ناراحتی از حجم این اما نبود خوب چندان بود زده او به که حرفِی

 : دویدمی دنبالش.  نمیکرد

 .  وایسا.  پریا -

 گوشه که شهاب به توجه بی.  رسید خانه اصلیِ  درِ  به که دوید سریع آنقدر پریا

 : کرد شهاب به ای اشاره آیین.  میدوید بود ایستاده و زده ماشین به تکیه ای

 .  خیابون سرِ  بیار و ماشین بزن دور -

!  گذاشت جا سر پشتِ  را مات و گیج شهابِ  و دوید پریا دنبالِ  به وقفه بدونِ 

 این که تماسی این از بود سرخوش.  بود قبل ای لحظه اتفاقاتِ   منگِ  هم هنوز

 نهایت در میکرد، متعجبش پریا رفتارِ  این اما بود شده طاقتش بی مدت همه

 : بگیرد قرار دخترک مقابلِ  توانست

  ؟ چته معلومه. ببینم وایسا -

 پریا بازوی گرفتنِ  برای را ستهایشد آیین.  میریخت اشک صورت پهنای به

 : کشید کنار را خودش سریع اما آورد باال

 .  نشو نزدیک بهم -

 گفتنِ  برای لبهایش هنوز.  برود هم در آیین ابروهای تا بود کافی حرف همین

 : غرید پریا که بود نشده باز حرفی

 رمب زندگیت از میدم قول ؟ نمیذاری راحتم چرا ؟ میخوای جونم از چی -

 خودت منافعِ  خاطرِ  به.  نکن بازی باهام.  باشم خودم حالِ  به بذار فقط بیرون



 به بذارم  شده طور هر دادم قول که من.  میرم گفتم که من.  نیا نزدیکم

.  بود اشتباه اولم از.  دادم ازدواج این به تن کردم اشتباه.  برسی زندگیت

 رو انتظارم چی نمیدونستم . کنم نرم پنجه و دست چی با قراره نمیدونستم

 نمیخوای منو گفتی تو.  میدونم خودم اومدم جلو بچگانه.  کردم بچگی.  میکشه

 سرم از دست فقط.  برم میدم قول ولی بود تو با حق اولم از.  کردم لج من اما

 .نشو نزدیکم فقط.  بردار

 میسردرگ ، وجدان عذاب ، ناراحتی ، خشم.  شد متفاوت های حس از پر آیین

 به حرفها این و بد حالِ  این نمیدانست.  آورده پریا سرِ  به بالیی چه نمیدانست. 

 غرورش بود سخت برایش هم هنوز.  عصبی و بود شده کالفه.  چیست خاطرِ 

 کسی اصال ، بود کرده اش عصبی پریا زدنهای پَس و حرفها این.  بزند پَس را

 !  را ها عرفانی از یکی!  را آیین ؟ نخواهد را آیین که میشد پیدا

  ؟ چی یعنی رفتارا این ؟ میگی چی میفهمی -

 محکم سدِ  مثلِ  اما شود رد آیین کنارِ  از میکرد سعی.  نمیشنید که انگار پریا

 : کرد زمزمه مستاصل پریا.  بود کشیده دیوار مقابلش

 . . .  کنار برو.  برم میخوام -

 تمامِ  با.  بود خواسته وجود مامِ ت با را پریا.  نداشت را برخورد این انتظارِ 

 این از ناراحت و عصبانی ؟ بود کرده چه او اما بود شده نزدیکش احساساتش

 : کشید فریاد رفتار

 !  برو میخواد دلت قبرستونی هر!  جهنم به -

 کالفه را دستهایش.  بماند دور آیین نگاهِ  از که نبود چیزی این و میلرزید پریا

 انتهای به آیین نگاهِ .  شد دور او از قدمی پریا.  ودب برده فرو جیب داخلِ 

 بود نپوشیده هم مانتو حتی.  دید را پریا حرکتِ  چشم ی گوشه از اما بود خیابان

 !  موقع بی احساِس  این بر لعنت! 

 : برداشت سمتش به قدمی دوباره

 . . .  میریم هم با میاد شهاب االن -



 کرده همیشه از تر مظلوم را رشتشد چشمهای اشک ی حلقه ، چرخید عقب به

 : شد بسته آیین دهانِ .  بود

 !  نمیام جا هیچ تو با من -

 این نمیفهمید که بود احمق انقدر دختر این ؟ نبود مستقیم توهینِ  حرفش این

 کند فرار دستش از که بود ناشکر انقدر ؟ است آیین ی عالقه از ای ذره بوسه

.  داشت ربط حرفش به شاید.  نمیفهمید را اپری عصبانیتِ  این هم هنوز آیین ؟

 ! نیندازد حال این به را پریا که بود نقص بی آنقدر اش بوسه مطمئنا

  ؟ گفت چی مرتیکه اون ندیدی ؟ شدی ناراحت حرفم از ؟ یهو شد چت -

 : کرد باز پریا برای را در آیین.  داشت نگه پایشان کنارِ  را ماشین شهاب

  . خونه بریم شو سوار -

 : کشید فریاد.  نکرد را شهاب ی مالحظه پریا

 .  بردار سرم از دست!  نمیام -

 پایین را صدایش.  شد نزدیک پریا به کمی و انداخت شهاب به نگاهی آیین

 : کند مخفی نتوانست را کالمش حرِص  اما آورد

 ! میکنی ریزی آبرو داری.  شو سوار میگم بهت -

 به.  گرفت گونه روی از را اشکهایش دست پشتِ  با و گرفت فاصله قدمی پریا

 آنقدر ، داشت حرص آنقدر.  برود و کند رها جا همان را دخترک زد سرش

 هر میکرد احساس که رفتاری و خودش از ، اداهایش و پریا از بود عصبانی

 پریا لرزان اندامِ  به نگاهش!  میداد دست از را کنترلش قبل از بیشتر لحظه

 :  داد دستور ، شود پشیمان هآنک از قبل و افتاد

 .  خونه ببر رو پریا -

 : پرسید متعجب شهاب

  ؟ چی خودتون پس -



 : غرید خشم با.  شد گره هم در ابروهایش

 !  بکن و گفتم بهت که کاری -

 : کرد ماشین به اشاره دست با آیین.  داد تکان سر شهاب

 .  خونه میبرتت.  شو سوار -

 حتی را قبل ای لحظه اتفاقاتِ .  نیفتد آیین به هم نگاهش میکرد سعی پریا

 ای لحظه برای که جایی ، میخواست خلوت جایی دلش.  کند آنالیز نمیتوانست

 به نداشت دوست حتی.  بزند پس را بدش احساساتِ  و کند خاموش را ذهنش

 هنوز!  بود کننده مسخ اندازه از بیش که عطری به!  کند فکر آیین لبهای نرمیِ 

 هم باز!  الکل تلخِ  و گس طعمِ .  بیاورد یاد به را لبهایش ی مزه انستمیتو هم

 !  بود شده اش مستی اسیرِ 

 .  خونه برم نمیخوام -

 مجبور را دخترک و نزند بدی حرفِ  که میکند جان.  بود گرفته آتش آیین قلبِ 

 اندازه از بیش!  کند رهایش هوا و زمین وسطِ  که نمیشد!  نکند کاری به

 .  بود داده خرج به خونسردی

 !  نیار باال منو سگِ  روی اون شو سوار -

 تکان پاهایش به پریا.  میکرد نگاهشان دو آن رفتارهای از واج و هاج شهاب

 : کشید فریاد بار این آیین.  نداد هم

 !  شو سوار میگم -

 نشانه را آیین عصبانیت چاشنیِ  با آلودش اشک نگاهِ  اما خورد سختی تکانِ  پریا

 نزد حرفی اما!  ساکت زیادی دخترِ  این خشمِ  از بترسد اگر داشت حق.  رفتگ

 و دلواپس چشمهای و شد ماشین سوارِ  آیین به نگاهی نیم بدونِ  هم پریا. 

 دیگر بارِ  شهاب.  کوبید هم به را در محکم آیین.  کشید خود با را او عصبانی

 : آمد حرف به

 .  دنبالتون میام برمیگردم من آقا -



 !  کن حرکت.  خونه میام خودم.  نکرده الزم -

 آخر ی لحظه تا.  بیفتد راه شهاب شد باعث ماشین سقفِ  به دستش ی ضربه

 انقدر.  همش در و خورده گره انگشتهای به پریا نگاهِ  و بود پریا به چشمهایش

 شده بزرگی خطای چه مرتکبِ  نمیفهمید که بود افتاده اتفاق سریع چیز همه

 زد چنگ را موهایش ؟ بود بوسیده را پریا احساساتش با که بود ینا جز!  است

!  زد پایش با خیالی ای ضربه عصبی و کالفه ؟ بود رفته اشتباه را کجا. 

 نبود معلوم که شهرزادی به لعنت و شروین به لعنت.  بود شده مهمانی عجب

 !  میشناسد کجا از را آدم این

 : گفت شهاب به کنان هق هق پریا

 .  خودمون ی خونه ببرید و نم -

 : انداخت جلو ی آینه به نگاهی شهاب

 . .  .  گفتن آقا اما -

 دلش اصال ، آورد می سرش بالیی چه آیین که نبود مهم برایش اصال

 که را چه هر داشت دوست ، کند سرپیچی دستوراتش تمامِ  از امشب میخواست

 به دیگر که ، بیاورد جا را حالش میخواست دلش ، دهد انجام ندارد دوست

 این با.  دهد انجام میلش خالفِ  کاری زوری به نکند سعی که نیاید پریا سمتِ 

 آمدن بند خیالِ  هنوز که اشکهایی با رفت در سمتِ  به دستش شهاب حرفِ 

 : گفت نداشتند

 .  میرم خودم میشم پیاده جا همین -

 به دستمالی!  ستا زده آخر سیمِ  به که بود شده متوجه روزش و حال از شهاب

 : گرفت سمتش

 .  میشن نگران ببیننتون اینجوری.  کنین پاک رو چشماتون -

 گونه روی اشک دوباره اما کرد پاک را چشمهایش و صورت حرف بدونِ  پریا

 نحس شبِ  آن ی خاطره چرا. . .  میکشید تیر ، میسوخت لبهایش.  غلتید هایش

 بازی نقش این ؟ نمیداشت بر سرش از دست آیین چرا ؟ نمیشد پاک ذهنش از



 بیفتد بدی اتفاقِ  است قرار که بود کرده حس.  بود کرده اش کالفه کردنهایشان

 .  داشت دلشوره صبح از ،

 ی اجازه اینکه بدونِ .  بکشد راحتی نفِس  توانست باالخره.  رسیدند خانه مقابلِ 

 زنگ روی را دستش و پرید بیرون ماشین از بدهد شهاب به را در کردنِ  باز

 بود شده چه مهمانی آن در.  بود مانده خیره پریا خرابِ  حالِ  به شهاب.  فشرد

  ؟

 ؟ بله -

 اشکهایش.  بود رسیده امن پناهگاهی به انگار.  رسید گوشش به علی صدای

 : آمد حرف به راحت خیالِ  با و زد پس را

 . بابا منم -

 کرد فراموش حتی ، شد وارد و داد تکان پاهایش به.  شد باز در سریع خیلی 

 روی را بود شده مچاله دستش در که دستمالی.  کند خداحافظی شهاب با

 مطمئنا ، بود سرخ اش بینی کمی.  کرد پاک را اشکهایش و کشید صورت

 تعجب با پدرش و مادر.  رفت باال را ها پله!  میشدند خرابش حالِ  متوجه

.  داد جای آغوششان در را ودخ دیدنشان محِض  به.  بودند ایستاده در مقابلِ 

 خانم سیمین ، رسید پدرش به نوبت بعد و کرد باران بوسه را مادرش اول

 خوبی به.  بود ناراحت چیزی از دخترش.  میکرد نگاه را پریا متعجب

 :  ببیند میتوانست

 . . .  اینجا شب وقتِ  این.  مادر خیره -

 : دوختند پریا به چشم منتظر دو هر و بست را خانه درِ  علی

  ؟ زدم سر کردم کاری بد -

 : گفت مهربانانه دیگری حرفِ  از قبل علی

 ! ؟ خوبی.  کردی کاری خوب.  بابا بشین بیا -



 بگویند چه نمیدانستند که بود منتظره غیر برایشان ساعت آن پریا حضورِ  آنقدر

 اشکهایش اش شده آرایش صورتِ  و گریه از قرمز اش بینی که خصوص به ،

 اراده بی.  آورد لب روی مصنوعی لبخندی اما پریا ، میداد نشان خوبی به را

 : آمد حرف به

 باالخره تا گفتم انقدر.  گرفتم بهونه کلی.   بود شده تنگ براتون دلم ، خوبم -

 .  پیشتون رسوند منو شهاب

 حالِ  این میشد مگر اما داشت را حقیقت کردنِ  قایم قصدِ .  بود هراسان لبخندش

 را آمدنش اوضاع و حال آن با بود سخت برایش چقدر ؟ کرد پنهان را آشفته

 جا هیچ میدانست خوب چون بود خریده جان به را سختی این تمامِ .  کند توجیه

 سیمین.   نمیکرد راه به رو را خرابش حالِ  اش خانواده آغوِش  ی اندازه به

 : کرد وضعش و سر به ای اشاره

  ؟ یبود مهمونی ؟ نپوشیدی مانتو -

 : شد ظاهرش متوجه پریا

.  بودیم تولد امشب آخه ،  نبود حواسم.  گذاشتم جا ماشین تو رو مانتو انگار -

 ! آیین. . .  و من

.  کردند بدل و رد هم با نامحسوسی نگاهِ  علی و سیمین.  گفت مکث با را آیین

 : چرخاند خانه در را نگاهش نشکند بغضش آنکه برای پریا

 ؟ کجاست پریسا -

 :  آمد حرف به پدرش

 .  خوابیده -

  ؟ کردم بیدارتون ؟ بودین خواب هم شما -

 .  : زد دخترش به لبخندی خانم سیمین

 .  میخوابیدیم داشتیم تازه ، بودیم بیدار -



 آشفته موهایش از ای دسته و بود افتاده سر از شالش:  شد بلند جا از پریا

 : زد وشگ پشتِ  را موها.  بود ریخته صورتش جلوی

 روزی چند میخوام.  میخوابم پریسا اتاقِ  تو میرم منم بخوابین برین پس -

 .  بمونم پیشتون

 : آمد حرف به قبل از تر نگران سیمین

 .  افتاده اتفاقی اگه بگو من به ؟ پریا شده چیزی -

 .  خندید مصنوعی پریا

 .  شده تنگ براتون دلم فقط من.  خوبه چی همه ؟ بشه چی نه -

  ؟ گفتی بهش ؟ اینجایی میدونه آیین -

 .  نباشین نگران میدونه -

 : پرسید علی بار این

  ؟ شده دعواتون -

 : گفت هایشان جیم سین از خسته پریا

 میزنیم حرف صبح.  ام خسته حسابی ؟ بخوابم برم من میشه!   نه که معلومه -

 . 

 فردا دادند ترجیح علی و سیمین.  نگذاشت سوالی و بحث جای حرف این با

 اوضاعِ  و حال اما بودند شده نگرانش آنکه با.  بپرسند را سوالهایشان ی ادامه

 آنها به شب وقتِ  این که همین.  بگذارند تنهایش کمی باید که فهماند آنها به پریا

 حالِ  این دلیلِ  که داشتند وقت فردا تا.  میکردند شکر را خدا بود آورده پناه

 سمتِ  به بخیر شب گفتنِ  از بعد و داد تکان پاهایش به اپری!  بفهمند را آشفته

 اتاق ی گوشه هم هنوز تختش.  رفت بود سابقشان مشترکِ  اتاقِ  که پریسا اتاقِ 

 اش قدیمی لباسهای از یکی.  بود نرفته خانه آن از اصال پریا که انگار.  بود

 دو بینِ  اکراه با جوری را لباس.  کرد عوض مهمانی پیراهنِ  با و برداشت را

 بود آمده سمتش به آیین!  میزند دست ای آلوده جسمِ  به انگار که گرفت انگشتش



 به شنید را موبایلش صدای ؟ نبود احمقانه ؟ میدانست مقصر را لباس او و

 روی آیین اسمِ .  کند ساکتش پریسا شدنِ  بیدار از قبل تا برداشت خیز سمتش

 موبایل.  افتاد پیش ساعتِ  یک فاقاتِ ات یادِ  به دوباره.  میکرد خودنمایی صفحه

 سمتِ  به سریع.  کرد پرت تخت روی و گذاشت صدا بی حالت روی را

 به نهایت در و کرد پاک آرایش شرِ  از را صورتش ، رفت بهداشتی سرویس

 کشید لبهایش به و کرد خالی دستش روی را دستشویی مایع.  افتاد لبهایش جانِ 

 و شد جاری زمان هم اشکهایش که آنقدری ، بار سه ، بار دو ، بار یک. 

 . آمد بند نفسش

 اما بود کرده پوسته لبهایش.  انداخت اش شده شسته صورتِ  به آینه در نگاهی

 گرفت آینه از نگاه! است کثیف لبهایش میکرد احساس هنوز.  داشت اهمیتی چه

 وزهن.  کشید دراز تخت روی و کرد باز را موهایش.  برگشت اتاق سمتِ  به و

 کننده قانع توضیحی باید فردا میدانست!  میترسید هم هنوز.  میلرزید بدنش هم

 افتاده تخت ی گوشه موبایلش.  نمیکرد فکر آن به االن اما بدهد اش خانواده به

 گوشه از اجازه بی اشک.  گرفت انگشتهایش میانِ  و کرد دراز را دستش.  بود

 کنار را موبایل.  داشت آیین از پاسخ بی تماِس  5 ، میخورد ُسر چشمش ی

.  بست نقش چشمهایش مقابلِ  اتفاقات تمامِ  دوباره.  بست را پلکهایش و گذاشت

 !  زد هق و کشید سرش روی را پتو.  داد دست از را طاقتش

 خاموش چراغهای.  شد عمارت واردِ  و کرد حساب را ماشین ی کرایه آیین

 : برداشت نگهبانی سمتِ  به قدمی.  میترساندش

 ؟ هنوز نیومده شهاب -

 .  آقا نه -

 جواب بوق دومین با.  گرفت را شهاب ی شماره.  خورد گره هم در ابروهایش

 : داد

  ؟ آقا بله -

 ؟ پس کجایی -

 .  نزدیکم -



 .  بیا زود -

 و بودند رفته خدمه.  گذاشت خانه به قدم و کرد قطع خداحافظی بدونِ  را تماس

 تن از را کتش و کرد روشن را پایین غهایچرا.  بود خوابیده خان جمشید

 اصال.  نمیفهمید را پریا رفتارِ  دلیلِ  اصال.  میداشت بر قدم کالفه.  کشید بیرون

 را پریا ی شماره باری چند.  میگذشت کندی به ها دقیقه.  نمیکرد درکش

 پریا با صحبت برای را خودش باید.  بود مانده پاسخ بی بار هر اما بود گرفته

 رفتارهایش این که آورد می در سر باید و آمد می حرف به باید.  میکرد هآماد

 !  بود چه خاطرِ  به

 پریا ندیدنِ  با.  دوید باغ سمتِ  به سریع دیدنش با آیین.  شد عمارت واردِ  شهاب

 : دوخت شهاب به عصبی را نگاهش

 ؟ کجاست پریا پس -

 : کرد ِمن ِمن ودب افتاده پایین که سری با و شد پیاده سرعت به شهاب

 .  پدرشون ی خونه ببرمشون خواستن. . .  بود بد خیلی حالشون آقا -

 : شد سرخ خشم از آیین

 !  شدی سر خود.  بردیش کردی جا بی -

 میلرزاند را عمارت کلِ  فریادش صدای.  بود چسبیده را شهاب ی یقه دستهایش

 این شدنِ  دار ادامه از ، نیامدنش از ، بود پریا برنگشتنِ  از ترسش تمامِ . 

 !  چیست نمیدانست که دلخوری

 . . .  فقط من برن خودشون و شن پیاده میخواستن ، میکردن گریه آقا -

 میتوانست حتی.  نمیکرد کار منطقش اصال.  بود رسیده جنون مرزِ  به آیین

 : بکشد را شهاب

 ، ونهخ ببرش گفتم من.  میزدی من به زنگ یه ؟ بود کجا کوفتیت موبایلِ  -

  ؟ نه یا گفتم

 . . .  آقا اما -



 کوفته کمی هم بدنش.  میکرد درد بود کرده شروین با که دعوایی از صورتش

 شتاب با را شهاب ی یقه!  نبود پریا که وقتی داشت اهمیتی چه اینها اما بود

 آیین.  خورد سختی تکانِ  اما داشت قوی و بلند قامتی و قد آنکه با ، کرد رها

 دیگر بارِ !  بیفتد حال این به پریا نبودِ  از روزی نمیکرد فکر.  بود هشد دیوانه

 : شنید را خان جمشید صدای.  ماند جواب بی تماسش هم باز و گرفت شماره

 ؟ آیین ؟ شده چی -

 فریاد حرص با و گرفت را پریا ی شماره دوباره عوض در نداد جواب آیین

 : کشید

 !  بده جواب -

 با آیین بدهد جوابی بتواند اینکه از قبل اما کرد شهاب به ای اشاره خان جمشید

 : گرفت را اش یقه و رفت شهاب سمتِ  به بلند قدمهایی

 .  بیاد باال جونت که بزنمت انقدر جا همین حقشه -

 : کرد مداخله خان جمشید

 . کن ولش ؟ خبره چه ؟ میگم شده چی آیین -

 : غرید توجه بی آیین

 ؟ آره ؟ میدی انجام کار خودت واسه سر خود که رسیده جایی به کارت -

 پدرش مرگِ  برای بار آخرین.  بود ندیده ناآرام انقدر را آیین حال به تا جمشید

 را آیین دستِ .  چیست سرِ  موضوع نمیفهمید االن اما بود داده دست از کنترل

 : کرد جدا شهاب ی یقه از

 .  شده چی کن تعریف درست بشین -

 .  باباش ی خونه برده برداشته رو ریاپ سر خود آقا -

 : کشید راحتی نفِس  خان جمشید



 دیگه روز دو رفته.  شده چی کردم خیال که انداختی راه فریاد و داد جوری  -

 .   بگه خودت به گفتم خواست اجازه من از.  برمیگرده هم

 حالِ .  نمیدانست را چیز هیچ پدربزرگش ، کشید صورتش به دستی کالفه آیین

 از خبر آخر در!  بود نشنیده را آیین ی احمقانه حرفهای ، بود ندیده را پریا

 پریا.  نبود هم ها راحتی همین به موضوع.  نداشت آیین احساِس  پُر ی بوسه

 کوبیده آیین صورتِ  به را اش ناراحتی بود مانده عمارت در که مدتها از بعد

 به را لرزشش هم نوزه ، بود شده خشمگین حرفش کم و صبور پریای ، بود

  ؟ بود آمده دخترک سرِ  به بال این که بود گفته چه.  داشت خاطر

 : کشید فریاد شهاب سرِ  دیگر بارِ  آیین

 عمارت این تو و پات نداری حق دیگه!  اخراجی ، گمشو چشمام جلو از -

 .  بذاری

 که دکر شهاب به ای اشاره خان جمشید.  شد خانه واردِ  و داد تکانی پاهایش به

 : افتاد راه به آیین دنبالِ  بعد و برود فعال

  ؟ داری پسر این به چیکار -

 به آیین.  بود انداخته نفس نفس به را خان جمشید ، آیین سریعِ  و جوان قدمهای

 : چرخید عقب

 !؟ متوجهین خان جمشید.  خونه تو بیاد نبینم دیگه.  اخراجه پسره این -

 انقدر را اش نوه چیزی چه.  شد مات خان مشیدج که بود تیز و تند لحنش انقدر

 باال را ها پله آیین شود زده بینشان حرفی آنکه از قبل ؟ بود کرده عصبانی

 باز و گرفت را پریا ی شماره دیگر بارِ .  انداخت اتاق داخلِ  را خودش و رفت

 : نوشت برایش پیغامی.  ماند جواب بی هم

 .  بزنیم حرف باید -

 احساس.  بود شده گرمش.  کشید بیرون تن از را لباسش و کرد ارسال را پیغام

 جوابِ .  شد تر عصبی بار این.  نیامد جوابی.  است شده تنگ نفسش میکرد



 پیغامِ  ؟ بود شده مهم برایش دختر این انقدر ِکی از!  نمیداد هم را پیغامهایش

 : فرستاد دیگری

 !  اونجا بیام شبی نصفِ  نکن کاری -

 هایش پنجه.  نداشت خوشی حالِ  اصال کوبید تخت روی درتق با را گوشی

 و حال از حواسش چطور ؟ بود نفهمیده چطور.  بود شروین خونِ  از پُر هنوز

 ؟ بود شده پرت خودش احوالِ 

 درد کمی لبش ی گوشه.  شست را دستش و انداخت سرویس داخلِ  را خودش

 هر.  میرفت باید.  پاشید صورتش به آب مشت چند درد به توجه بی.  میکرد

 !  فریاد و داد با!  زور به.  آورد می عمارت به را پریا بود شده طور

 و کشید بیرون پتو زیرِ  از را سرش.  میکرد احساس را موبایلش لرزِش  پریا

 بینِ  و شد دراز آرام دستش.  دوخت موبایل به را اشکش پُر چشمهای

 کند توجهی بی خواست.  خواند هم با را آیین پیغامِ  دو هر.  گرفت انگشتهایش

 سکوت همه آن نبود بس.  کند فریاد را انزجارش که میکرد ترغیبش حسی اما

 به را خودش راحت انقدر که رضایتش پای به بود گذاشته را سکوتش همین ؟

 نوکِ  با را اش شده ریخته اشکهای و آمد باال دستش.  بود کرده تحمیل او

 .  نوشت پُر دلِ  با و کشید عمیق نفِس .  گرفت انگشت

 دورِ  ای حوله.  نبود جواب از خبری هنوز.  آمد بیرون سرویس از آیین

 رفتن برای لحظه هر.  میکرد خشک را خیسش صورتِ  و بود انداخته گردنش

 از قبل ، پرید سمتش به تقریبا شد بلند که موبایلش زنگِ  صدای.  بود آماده

 : غرید کند توجه صفحه روی اسمِ  به آنکه

   ؟ کجایی معلومه هیچ -

 : داد جواب شیطنت با ای مردانه صدای شود کامل حرفش آنکه از قبل

 ؟ باشم باید کجا.  خونتم درِ  جلوی -



 دیدنِ  با.  بخواند را صفحه روی اسمِ  تا برداشت گوش کنارِ  از را موبایل آیین

 هایتن در.  کشید عمیقی نفِس  و بست ای لحظه برای را چشمهایش پرهام اسمِ 

 : گذاشت گوش کنارِ  را موبایل دوباره

  ؟ داری چیکار -

  ؟ رفت کجا هیجان همه اون پس -

 : گفت کالفه آیین

 !  بزن و حرفت -

 : شد جدی پرهام

 .  دارم کارت در دمِ  بیا -

 !  میگیرم دستور تو از من حاال تا ِکی از -

 : مدآ حرف به وار زمزمه و آرام.  فرستاد بیرون را نفسش پرهام

  ؟ شد بهتر!  پایین بیا لطفا -

.  کرد قطع را تماس دیگری حرفِ  بدونِ !  داشت کم را پرهام فقط بین این

 شلواری و تیشرت.  نبود پریا از خبری.  افتاد گوشی ی صفحه به نگاهش

 چراغها.  رفت پایین را ها پله.  انداخت شلوار جیبِ  در را موبایل و پوشید

 بود نداده اجازه حتی.  رفت ورودی درِ  سمتِ  به النهس سالنه.  بودند خاموش

 .  شود خانه واردِ  پرهام که

 برده فرو جیب در را دستهایش که همانطور.  کردند باز برایش را در نگهبانها

 اما نرسد نظر به عصبی پرهام مقابلِ  که میکرد را اش سعی تمامِ  آنکه با ، بود

 نشان را پریشانش حالِ  خوبی به و دمیکر خودنمایی لبش کنارِ  کوچکی قرمزیِ 

 .  میداد

 ایستاد ماشین روشنِ  چراغهای مقابلِ  آیین ، شد پیاده اسپورتش ماشینِ  از پرهام

 : آمد حرف به دوستانه حِس  ای ذره بدونِ 



 !  میشنوم -

 : انداخت آیین صورتِ  به دقیقی نگاهِ  پرهام

  ؟ داد دستت کار باالخره اعصابت مشکلِ  -

 آیین.  بود دیده را لبش کنارِ  قرمزی خوبی به ، بود شیطنت پُر و شوخ لحنش

 : زد گره را ابروهایش

 ! بدم توام دستِ  کاری یه نیاد بدت کنم فکر -

 !  من برادرِ  صلح.  اومدم سفید پرچمِ  با من -

  ؟ برم یا میگی -

 .  ماشین تو بشین -

 انداخت بود شده وشنر پرهام ماشینِ  نورِ  با که تاریک ی کوچه به نگاهی آیین

.  نیست عمارت در امشب پریا که آورد یادش به دوباره شب سکوتِ  و خلوتی. 

 : چرخید پرهام سمتِ  به نگاهش و شد منقبض آنی به فکش

 ! راحتم -

.  گذاشت هم روی ضربدری را پاهایش و داد ماشین به را اش تکیه پرهام

 : گرفت خود به جدی حالتِ  صورتش و شد قالب سینه روی دستهایش

 !  بیارمت عقل سرِ  که فرستاده منو مامانت -

 : زد پوزخند آیین

  ؟ بیاره عقل سرِ  تورو کی!  کرده انتخاب و جرجیس پیامبرا بینِ  -

 : داد ادامه و گرفت نشنیده را کالمش ی طعنه پرهام

  ؟ نمیزنی حرف خودت مامانِ  با چرا.  بابامه و من با مشکلت تو -

 !  نداشت را جدید موضوعِ  ی حوصله.  بود پُر ذهنش فیکا ی اندازه به

 !  خونت برگردی بهتره -



 : آمد حرف به پرهام که کند گرد عقب خواست

 !  نیست خوب حالش -

 را پرهام صورتِ  نگاهش.  ایستاد آیین که بود گفته را این کوبنده و محکم آنقدر

 : کرد باز لب اراده بی.  کاوید

 ؟  شده چی -

 : کرد عوض را ثبح پرهام

 .  میدونی اینو خودت.  نیست بدی زنِ  مهین.  باشی کنارش میخواد.  نگرانته -

 : کشید فریاد آیین

 !؟ چشه گفتم -

 آیین خودخواهِ  همیشه نگاهِ .  میرفت کلنجار خودش با.  ایستاد صاف پرهام

 : بیاید حرف به که بود کنده جان پرهام.  داشت ترس رنگِ 

 .  بشه هکلی پیوند باید -

 : کرد زمزمه اراده بی.  برد ماتش آیین

 !؟ چی -

 از میتوانست خوبی به را نگرانی.  بود ندیده اینطور را او حال به تا پرهام

 پشتِ  هم او  اش همیشگی ی بسته یخ ظاهر برخالفِ  انگار.  بخواند نگاهش

 ! داشت قلب اش پیچیده هم در های عضله

 . . .  بهت نزنیم حرفی دبو گفته.  بفهمی تو نمیخواست -

 : پرید حرفش میان

 ؟ خوبه حالش -

 ؟ چطوره نظرت به.  میکشه درد.  میشه دیالیز!  خوب میگی چی به نمیدونم -

 .  بود بیزار اش جدی نگاهِ  و پرهام گرِ  توبیخ لحنِ  این از



  ؟ شده اینجوری کی از -

 .  هست مدتی یه -

 بود زده پس را مادرش سال 14 ، دمیرسی نظر به گیج کمی.  کرد سکوت آیین

 !  مادر هم و بود پدر عزادارِ  هم سال 14. 

  ؟ کجاست االن -

 . بیمارستان -

 از میشد مگر ؟ کند فراموش را سلطانی با پدرش های دشمنی میتوانست مگر

 که سوالهایی و بود افتاده جانش به خوره مثلِ  که فکری ؟ بگذرد مادرش خطای

 !  بود نرسیده جوابی به وقت هیچ و رخیدمیچ سرش در هم هنوز

!  کند جور و جمع را خودش بود توانسته انگار!  داد بودن جدی مانورِ 

 پس را اش نگرانی و گرفته باال را سرش اما بود شده مشت جیب در دستهایش

 .  بود زده

 .  بری میتونی ، کردی رسانی اطالع -

 احساس هم آیین که بود کرده حس پیش ای دقیقه.  پرید باال پرهام ابروهای

  ؟ بود شده چه دوباره.  دارد

 !؟ همین -

 ؟ میاد بر دستم از کاری ؟ کنم چیکار داری انتظار -

 !  دیدنش برو حداقل -

 : انداخت پرهام به نگاهی مکث با

 !  هستن کنارش میخواد که رو کسایی!  نداره احتیاج من به -

 .  اشیب کنارش میخواد دلش.  نگرانته اون -

  ؟ مطمئنی -



 .  میکرد عصبی را پرهام بود بسته نقش لبش روی که پوزخندی

 !  متاسفم برات -

 .  میکنی تلف و وقتت داری اینجا.  برس مهینت مامان به برو!  نباش -

 مقابلش خونسردیِ  ی مجسمه این به و کشید صورتش به دستی کالفه پرهام

 : شد خیره

 ! بمونه یادت امشبت حرفِ  فقط.  میکنم تلف وقت دارم.  میگی راست -

.  بود آمده درد به قلبش ته.  رفت ماشینش سمتِ  به پرهام ، کرد گرد عقب آیین

 به بود نخواسته مهین حتی.  بود مادرش کنارِ  پرهام و بود مهین خونیِ  پسرِ  او

 گرِ  توبیخ لحنِ  این ؟ میکرد حقش در که بود مادری چه این.  بزنند حرفی او

 : زد طعنه و شد تلخ زبانش.  بود شده تمام گران برایش مپرها

 زندگی جدیدش عشقِ  کنارِ  حرفا این از بیشتر باید!  میکنم دعا حتما براش -

 !  کنه

.  بشنود را پرهام ی شده تلنبار حرفهای که نماند آیین.  کرد نگاهش مات پرهام

 این در آیین بود سرگرم جدیدش عشقِ  با وقتی برداشت قدم خانه سمتِ  به

 را سلطانی بود داده ترجیح که وقتی.  میکرد صبح را شبها تنهایی عمارت

 شدن طرد احساِس  که بود آیین این پذیرش آسیب ی ساله 18 پسرِ  به نسبت

 !  جهنم به ؟ بود بد حالش.  میکرد

 به را سرش و کشید دراز تخت روی.  رساند اتاق به را خودش چطور نفهمید

 یاد به تازه!  پریا دیگر طرفِ  از و مهین طرف یک از.  گرفت سقف سمتِ 

 برگرداند شده که هم زور به را دخترک و برود شان خانه به بود قرار که آورد

 . 

 مختلف افکارِ  هجومِ  از مغزش.  داد ماساژ انگشت دو با را اش خسته پلکهای

 کرد خالی را حرصش کمی و کوبید تخت روی را دستش.  بود انفجار حالِ  در

 ! 



 بود نوشته که را باالیی و بلند متنِ .  بود گرفته چشمهایش مقابلِ  را موبایل پریا

 : خواند دیگر بارِ  ارسال از قبل

 شبانه های مهمونی ی پایه پریای من.  نیستم میکنی فکر که آدمی اون من -

 یه من ، ندارم دوست رو مستی حالِ  اصال من ، نیستم مشروب اهلِ  من ، نیستم

 دارم که ام کسی من ، گرفتم اشتباه تصمیمای خودم حماقتِ  خاطرِ  به که ریمدخت

 ام بیچاره آدمِ  یه من ، نبود دوست اصال که میدم پس رو دوستی به اعتماد تاوانِ 

 مهمونی اون به قدم زور به که آدمیم من ، بگم نه کسی به نمیتونم حتی که

 مشروب زور به بهم که کسیم من ، افتادم گیر من ، خوردم فریب من ، گذاشتم

 در کذایی اتاقِ  اون از سر اعتقادم برخالفِ  ، میلم برخالفِ  که کسیم من ، دادن

 همه برای ، ازدواج این برای ، اومدن اونجا برای.  کردم اشتباه من.  آوردم

 که تویی از متنفرم و. . .  پشیمونم و کردم اشتباه.  افتاد اتفاق االن تا که چی

 ! نیستی پشیمون و نمیدونی مقصر رو خودت کارات از دومک هیچ برای

.  بود شده پُرآب چشمهایش ، میلرزید دستهایش.  بود رسیده متن انتهای به

 از اجازه بدونِ  ی استفاده همه این از ، آیین های طلبکاری از ، بود عصبانی

. . .  شخود اشتباهاتِ  گرفتنِ  ندید و ها خودخواهی تمامِ  از ، پریا جانِ  و جسم

 روی دستش.  اش زندگی آوردِ  عذاب ی ماهه 5 این از بود گرفته دل به کینه

 زد غلتی پریسا که بود نداده فشار را دکمه کامل هنوز.  لغزید ارسال ی دکمه

 اگر.  شد کشیده خواهرش سمتِ  به پریا هراسانِ  نگاهِ .  چرخید چپ پهلوی به و

 چه میکرد تمام مقرر موعد از ودترز هم را آور عذاب زندگیِ  همین پیغام این

  ؟ پریسا ی آینده ؟ اش خانواده ؟

 بود نوشته دل تهِ  از که حرفهایی تمامِ .  چرخید موبایل سمتِ  به نگاهش دوباره

.  برد پتو زیرِ  را سرش دوباره و گذاشت ای گوشه را موبایلش.  کرد پاک را

 تا آمدن زحمتِ  ودشخ به که نیست مهم آیین برای هم ها آنقدر میدانست خوب

 ! بدهد را خانه دمِ 

******* 

 خسرو.  حساس زنگی هر به گوشش و بود موبایل به نگاهش مدت تمام

 کردنها دل دل همه این که میفهمید خوب.  میگرفت ندیده و میدید را کارهایش



 ساسان را شهاب جای که صبح!  نیست پریا نبودِ  و شهاب اخراجِ  با ربط بی

 اما ، است گذاشته سر پشتِ  را طوفانی دیشب که شد متوجه بیخو به بود گرفته

 !  میپرسید چیزی خسرو نه و میزد حرفی آیین نه

 را خوابی بی صورتش و بود افتاده خون به خستگی از آیین چشمهای که بماند

 را فکش دردِ  هم خسرو بود ساییده هم روی دندان بس از که بماند.  میزد فریاد

 !  بود قدیمی دوستِ  این نگرانِ  دل چقدر که ندبما ، میکرد احساس

 مقابلش را ها برگه.  رفت آیین میزِ  سمتِ  به و کرد دسته را مختلف های برگه

 : گذاشت

 .  کن امضا -

.  گشت خودکارش دنبالِ  سردرگم و گرفت موبایل از نگاه حواس بی آیین

 آشفته حالِ  اام ببیند را خودکار میتوانست خسرو چپش دستِ  کنارِ  جایی درست

 را خودکار و کرد دراز دست خسرو نهایت در.  میشد دیدنش مانع آیین ی

 را ها برگه حوصله بی و فرستاد بیرون را نفسش کالفه آیین.  گرفت مقابلش

 .  کرد امضا

 که انگار.  بست پلک و داد تکیه اش صندلی به را سرش کارش اتمامِ  از بعد

 تاسف ی نشانه به سری خسرو!  بود گرفته را اش انرژی امضا چند همین

 در ، بود دهنده آزار اتاق سکوتِ .  نشست آیین مقابلِ  ، مبل روی و داد تکان

 !  میزدند حرفی باید که نهایت

  ؟ نخوابیدی خوب دیشب -

 از عصبانی ای لحظه.  میرفت کلنجار خودش با.  بود بسته هم هنوز پلکهایش

 باید نمیدانست هم هنوز!  پریا قهرِ  زا دلخور دیگر ای لحظه و اش فکری بی

 پَس این شود عادی برایش نکند ، شود گستاخ مبادا!  نه یا میرفت دخترک دنبالِ 

 ! مکرر زدنهای

 : شد باز هم از لبهایش

 .  بخوابم نتونستم -



 : دوخت آیین به را نگاهش راحت خیالِ  با و داد مبل به را اش تکیه خسرو

  ؟ ودب چطور تولد!  کن تعریف -

 سابقه.  میکشید تیر هایش شقیقه تولد اسمِ  شنیدنِ  با ، آمد باال آیین دستهای

 اما باشد قدم پیش وقت هیچ نداشت امکان ، شود بیخود خود از آنطور نداشت

 میریخت جانش به تصور فرای کششی و میل ، میشد دیگری آدمِ  پریا مقابلِ  در

 .  میشد قدم پیش شدن کنزدی برای خودش که میشد اراده بی آنقدری! 

 !  افتضاح -

 : دوخت خسرو به باز نیمه را پلکهایش از یکی و کرد مکثی

 ! بگیری شروین از خبر یه میتونی ببین -

 : شد متعجب خسرو

  ؟ افتادی شروین یادِ  دوباره شد چی -

 اگر ، بود نکرده قهر پریا دیشب اگر.  بست دوباره را پلکش طاقت بی آیین

 !  افتاد نمی حال این به بود خورده موقع هب را دمنوشش

 .  شدم درگیر باهاش دیشب -

 !  بیاورد در شاخ خسرو بود مانده کم

  ؟ شهرزاد مهمونی تو -

 چه شروین نمیفهمید خسرو.  داد تکان تایید ی نشانه به را سرش تنها آیین

 خبر بی او و بود افتاده زیادی اتفاقاتِ  انگار!  دارد شهرزاد مهمانیِ  به ربطی

 !  بود کرده صبح را شب جا همه از

 . کن تعریف درست ؟ شد چی ؟ شدی درگیر چرا -

 صدایی کوچکترین حتی.  رفت هم در خسرو صدای شنیدنِ  از آیین ابروهای

 .  تشدید را سردردش و میکرد تحریک را اعصابش هم



 طرف.  بگیر شروین این از خبر یه قبلش ولی.  دارم هم شهرزاد اون برای -

 غاز یه من صد حرفای وایساده پریا قدمیِ  یه تا که شده راحت خیالش انقدر

 .  کنه گم رو گورش و ببنده و دهنش کن کاری یه!  میده تحویلش

 !  نبود خسرو صورتِ  در خونسردی از خبری دیگر

 ؟ فهمید چیزی پریا -

 .  بگه میخواد چی هر و کنه باز و دهنش نبود بعید.  رسیدم موقع به -

 . . .  آیین -

 آیین و بزند حرفی دوباره نمیخواست دلش.  بود مردد گفتن برای.  کرد مکث

 وقتی!  ندهد او به هم حسابی و درست جوابِ  آخر در و کند سپر را غرورش

 : شکست را سکوتش نهایت در بود منتظر که نگاهی و دید را بازش چشمهای

  ؟ نه ، رفته دختره برای دلت -

 دست به را موبایلش.  شد بلند جا از و گرفت صندلی از را اش تکیه آیین

 : گرفت

 !  نیومده کسی به فضولیش -

 همین اما بود نگرفته جوابی خسرو.  ایستاد پنجره کنارِ  و گرفت ای شماره

 است شده پریا ذاتیِ  معصومیتِ  اسیرِ  آیین نهایت در که فهماند او به آیین حرفِ 

 تبریک را جدید حِس  این باید است شده پا به که غوغایی این در نمیدانست. 

 داشت مشکالت همه این از فراری راهِ  اصال!  کند همدردی دوستش با یا بگوید

  ؟

  ؟ میزنی زنگ کی به -

 در شهرزاد صدای.  کند سکوت که گرفت خسرو مقابلِ  را انگشتش آیین

 : پیچید گوشش

  ؟ فتادها گوشیم رو اسمت واقعا یا میبینم خواب دارم -



 هم در کمی صورتش میکرد تشدید را سردردش شهرزاد مانندِ  جیغ صدای

 : رفت

  ؟ کجایی -

 : زد طعنه سرخوشانه شهرزاد

  ؟ بدی بهم رفت یادت که و دیشب کادوی میخوای -

 : غرید صحبتشان شدنِ  طوالنی از کالفه آیین

 .  شرکت پایین ی کافه بیا 5 ساعت -

 دلش ته حسابی دیشب که ای بوسه به نه.  بود پا به عروسی دلش در شهرزاد

 !  دیدار درخواستِ  این به نه و بود کرده خالی را

 ! بیبی بخواه جون شما -

 موبایلش ی صفحه به نگاهی دیگر بارِ  و کرد قطع را تماس حرف بدونِ  آیین

 ؟ برود دنبالش آیین که ؟ بود چه منتظرِ !  نبود که نبود پریا از خبری.  انداخت

 و نزد سرش به دیشب که بهتر همان اصال!  بردارد قدم از قدم نداشت امکان

 !  نرفت جایی

  ؟ بود کی -

 .  داد نجاتش دهنده آزار افکارِ  از خسرو صدای

 !  شهرزاد -

 : شد گرد چشمهایش خسرو

  ؟ گذاشتی قرار چرا اون با -

 !  میخواسته چی تولدش تو مرتیکه این بفهمم باید -

 ریسمانی هر به که میماند کسی مثلِ .  انداخت آیین کالفگیِ  به ینگاه خسرو

 : پرسید مقدمه بی.  بگیرد سامان و سر اوضاعش کمی تا اندازد می چنگ



  ؟ رفته کجا پریا -

 هم خسرو.  بود پرسیده پریا نبودِ  از شیرین بود آمده عمارت به که صبح

 .  بود زده شاخکهایش

 ! باباش ی خونه -

  ؟ قتاونو چرا -

 : برگشت اش صندلی روی آیین

 ! چیزی همچین یا دلتنگی.  میدونم چه -

 دوست.  بزند دیشب از حرف نداشت دوست.  میداد نشان خونسرد را خودش

 .  ندارد رفتارش روی کنترلی پریا مقابلِ  در که بزند جار نداشت

  ؟ ساده دلتنگی یه خاطرِ  به! ؟ مونده شب -

 ! دادم اجازه منم بمونم روز دو تگف ؟ بدم پس جواب باید -

 !  نمیگی رو چیزی یه تو -

 : غرید خشم با

 ! بزن تولیدی به سر یه برو من کردنِ  جیم سین جای به -

 دیگر بارِ  آیین.  شد بلند جا از و داد تکان تاسف ی نشانه به را سرش خسرو

 : آمد حرف به

 .  نره یادت.  بگیر هم رو پسره این آمارِ  -

.  آورد باال را موبایلش آیین. زد بیرون اتاق از دیگری حرفِ  نِ بدو خسرو

 رهایش خدا امانِ  به که بود درست.  پریا به نزدن یا زدن زنگ بینِ  بود مردد

 بست را پلکهایش و انداخت میز روی را موبایل نشود وسوسه آنکه برای ؟ کند

  ؟ میداشت بر سرش از دست لعنتی سردردِ  این ِکی پس. 

********* 



 و خواب بینِ  و گرفت اخم طرحِ  ابروهایش.  بود افتاده خارش به اش بینی

 انداخته قلقلک به را اش بینی که مزاحمی جسمِ  تا آورد باال را دستش بیداری

 دیدنِ  با.  کرد باز نیمه را چشمهایش ریزی ی خنده صدای.  بزند پَس بود

 میبرد اش بینی سمتِ  به را پریا موهای انتهای که سرش باال خندان شیدای

 : پرید سرش از کل به خواب

 !  شیدا نکن -

 بود شده دردناک و کرده پُف قبل شبِ  ی گریه از چشمهایش ، بود حوصله بی

 پریسا صدای.  چرخید پهلو به و زد غلتی.  دارد نگهش باز نمیتوانست اصال. 

 : شنید میشد اتاق واردِ  که را

  ؟ شد بیدار -

 .  همیکن مقاومت داره -

 نگرانِ  اما پریسا.  کشید سرش روی را پتو پریا.  ایستاد سرش باال پریسا

 پریا باید چرا وگرنه.  میداد را بدی اتفاقِ  نویدِ  مادرش حرفهای.  بود خواهرش

  ؟ بیاید شان خانه به شب نصفِ  هراسان

 : داد پریا به تکانی شیدا

 .  پاشو.  بسه خوابیدی چی هر.  دیگه پاشو -

 : گفت پریسا

 .  هم دورِ  بخوریم صبحونه بریزه چای بگم مامان به میرم -

 .  خوردم خونه من -

 .  بخور ما با هم لقمه یه -

 آرام صدایی با و زد پس را لبخندش شیدا.  رفت بیرون اتاق از و گفت و این

 : کرد زمزمه بفهمد پریا فقط که

 .  نگرانه حسابی مامانت ؟ افتاد اتفاقی دیشب -



 : کشید بیرون پتو زیرِ  از را سرش ، بیفتد گریه به دوباره بود مانده کم پریا

  ؟ گفت بهت چی -

 تولدِ  آن در اتفاقی چه نمیدانست فقط میکرد حس را پریا ناراحتیِ  خوبی به شیدا

 !  است افتاده کذایی

.  اینجا اومدی هراسون دیشب که شده چی ببینم بزنم حرف باهات گفت -

 .  آیین با باشه شده عواتد میترسه نگرانه

 کرد زمزمه زده غم و گرفت آغوش در را زانوهایش.  نشست تخت روی پریا

: 

 برم نتونستم دیشب اما بفهمن نمیخواست دلم.  بهشون بگم چی نمیدونم -

 .  عمارت

  ؟ شده چی -

 و حس و اجباری ی بوسه آن از.  کرد تعریف را چیز همه وار زمزمه پریا

 : گفت نداشت شدن بسته قصدِ  که نیشی با زده هیجان داشی!  خودش حالِ 

 !  اومده خوشش ازت -

 : برود سکته مرزِ  تا پریا تا بود کافی حرف همین

 یه خاطرِ  به فقط.  بشه نزدیک بهم کرده سعی هم قبال ؟ میگی چرت چرا -

 !  چیزه

 . . .  واقعا شاید!  میکنی حکم راحت چقدر -

 !  بشنود چیزی نمیخواست اصال پرید حرفش بینِ  پریا

 .  بخوریم صبحانه بریم -

 : ماند مات شیدا

  ؟ ناراحتی االن -



 و آیین.  خبری با چی همه از که تو ؟ میزنی راه اون به و خودت چرا!  شیدا -

 خاصی ویژگیِ  چه من ؟ میاد خوشش من مثلِ  یکی از اون.  میشناسی خوب

 خواب از!  شیدا کن بس ؟ بلنده قدم ؟ دارم خفنی اندامِ  خیلی ؟ بلوندم ؟ دارم

 .  میکنیم زندگی حقیقت تو داریم شو بیدار

 . . .  مهربونی.  خوشگلی ؟ مگه چته.  بابا ای -

 هر که کنه ثابت بهم میخواست فقط اون!  کنم جذب و آیین که ای اندازه به نه -

 منو یچ خاطرِ  به که بگه بهم میخواد دیگه بارِ .  بکنه میتونه بخواد کاری

 !  همین.  میخواد

  ؟ میداد حق دوستش به باید.  فرستاد بیرون را نفسش کالفه شیدا

 .  بده نشون خودی یه.  سمتش برو یکم.  نکن فکر منفی انقدر حاال -

.  نیومد سراغمم دیشب حتی اون ؟ خان جمشید مثلِ  شدی توام!  شیدا کن بس -

 اگه.  نشد هم خبری ازش اما بده نشون رو قدرتش خواست اس ام اس تا دو با

 . اومد می بودم مهم براش

 میشدی رد روش از و میکردی لهش میزدی رو خدا بنده ؟ چی که اومد می -

  ؟

 که همانطور.  شود بلند که کرد شیدا به اشاره و آمد پایین تخت روی از پریا

 : داد جواب میکرد مرتب را اش تختی رو

  ؟ دیوونم همگ ؟ بکنم و کار این باید چرا -

  ؟ اومد می اگه بود چی العملت عکس خب -

 اش تختی رو ؟ میزد پس را آیین واقعا.  نمیدانست هم خودش.  کرد مکث پریا

 : گذاشت اتاق به قدم پریسا.  بود شده صافه

 .  دیگه بیاین.   چیدم رو سفره -

 و نداختا باال شانه پریا.  بود جواب منتظرِ  هم هنوز شیدا.  رفت جلوتر خودش

 : کرد زمزمه



 .  میکردم فکر بهش میومد اگه!  نیومده که فعال -

 در بزرگی قدمِ  آیین حرکتِ  این نظرش از.  فرستاد بیرون کالفه را نفسش شیدا

 درک هم را پریا فرارهای اما.  است بوده شان زناشویی زندگیِ  و پریا مقابلِ 

  ! است نشده آیین پذیرش ی آماده هنوز شاید.  میکرد

.  رفت آشپزخانه سمتِ  به موهایش کردنِ  جمع و صورت شستنِ  از بعد پریا

 باریک کمر های استکان در چای ریختنِ  مشغولِ  هم در صورتی با مادرش

 با تلخش زندگیِ  وسطِ  را اش خانواده و کند حماقت بود توانسته چطور.  بود

  ؟ بیندازد آیین

 .  بخیر صبح -

 : چرخید سمتش به نگران دل خانم سیمین صدایش شنیدنِ  با

  ؟ خوابیدی خوب.  جان مامان بخیر صبحت -

 .  برد خوابم چجوری نفهمیدم که بودم خسته انقدر.  ممنون -

 .  بخور چیزی یه بشین بیا -

 آمد حرف به زودتر خودش.  است پرسیدن تابِ  بی مادرش که میدانست خوب

: 

 .  کردم نگرانتون الکی دیشب ببخشید مامان -

 : شمرد غنیمت را فرصت سریع ادرشم

  ؟ بود شده دعوات آیین با.   رفت راه هزار دلم صبح تا -

 .  ببینمتون بیام میخواستم.  بود شده تنگ براتون دلم -

 کرده خونه دخترم چشمای تو غم ِکی میفهمم.  مادرم من.  پریا بگو و راستش -

 . 

.  ای بهانه آوردنِ  برای دمیکر دل دل ؟ کند پنهان مادرش از میتوانست مگر

 : داد نجات رو پریا و شد اضافه جمعشان به خندان شیدا



 .  شوهرش رو شده حساس.  خانومه خودِ  تقصیرِ  -

 برده مات هم پریا.  بدهد توضیح تا میکرد نگاه را شیدا واج و هاج خانم سیمین

 : ماند شیدا بعدیِ  کالمِ  منتظرِ 

  ؟ چی یعنی -

 کرد حفظ لب روی را لبخندش شیدا.  میپرسید سوال که بود خانم سیمین صدای

: 

 هم رو جایی خدا بنده حاال.  میچرخه مهمونی تو نگاهت چرا که داده گیر -

 .  نمیکرده نگاه

 : گرداند پریا سمتِ  به سر خانم سیمین

 ؟ میگه راست ؟ آره -

 کمی و تگرف را شیدا دروغِ  ی ادامه.  نبود موفق اما بزند لبخند کرد سعی پریا

 : داد بال و پر

 .  دیگه باشه من به نگاهش باید منه کنارِ  وقتی خب -

 : کشید هم در ابرو سیمین

 !  پیچیدی پاش و دست به الکی.  نیست بد هم ذره یه نگاهش پسر این -

 : کرد زمزمه پریا.  رفت استکانهایش سراغِ  به دوباره

 .  شدم عصبانی لحظه یه -

 : داد ادامه شیدا

 تربیت واقعا دختریه چه این خاله.  اینجا بیارتش که کرده بیداد و داد دشمبع -

 ؟ کردی

 : خندید سیمین.  نبود راضی دروغ این به دلش.  نشاند پیشانی روی اخمی پریا



 خدا بنده.  میدادم گیر آقا علی به اوایل منم یادمه.  میاد پیش بحثا این از -

 .  نمیکنه نگاش دیگه کسی شد راحت خیالم انگار ریخت که موهاش

 که بود پریا بین این.  افتادند خنده به هم شیدا و پریسا.  خندید ریز خودش

 مهم برایش آیین آنقدرها.  بود فکر غرقِ  و کرده قالب سینه روی را دستهایش

  ؟ دهد آزارش دیگران روی نگاهش که بود

.  زد زخندپو افکارش به بود کرده حقش در که بدتری خیانتهای فکرِ  با

 که بماند.  بود شده دیوانه حتما بود او جای دیگری کِس  هر!  بود بم بادمجانِ 

 ! نمیکرد شکایتی.  بود خودش انتخابِ  زندگی این

 را پریا میکرد سعی.  خوردند خانم سیمین های نصیحت بینِ  را شان صبحانه

 : پرسید نگرانی دل با طرفی از.  بیاورد عقل سرِ 

 ؟ نزد حرفی آیینم جااین بیام گفتی -

 داد ادامه را شیدا دروغِ  پریا!  داشت را دخترش شدنِ  زده پس ترِس  هم مادرش

: 

 فعال ولی.  زده زنگ کلی صبحم از.  شد راضی گفتم انقدر.  بیام نمیذاشت -

 .  بمونم اینجا روزی دو میخوام

.  میزنه و دل بشه زیادی که چیزی هر اصال.  نیست خوب طوالنیش قهر -

 .  باشه زیادی محبتِ  میخواد ، باشه قهر میخواد

 عوض را بحث شیدا ؟ میزد را دل هم آنها ؟ چه اندازه و حد بی های بدجنسی

 : کرد

 .  آینده برای میکردیم برداری نوت آوردیم می کاغذ و قلم میگفتی خاله -

 : خندید سیمین

 !  بلدین بیشتر نم از شماها!  بستن گوش و چشم خیلی هم االن جوونای که نه -

 : گفت مادرش به پریا.  بود شده جمع شاین سفره



 ؟ بود ناراحت بابا -

  ؟ بشیم ما که میشه خوشحال اش بچه ی آشفته حالِ  از مادری و پدر کدوم -

 .  کنم ناراحتتون نمیخواستم -

 دست دست.  مادر زندگیت سر برو و بده و زنگاش جواب میشنوی من از -

 باهاش بره بابات بگو هم خواستی.  نکن بزرگش انقدر نیفتاده یاتفاق اگه.  نکن

 . . .  دارین مشکلی میبینی اگه.  بزنه حرف

 : پرید حرفش بینِ  پریا

 بمونم پیشتون مدت یه میخوام فقط.  میکنیم حلش.  نیست نیازی!  نه. . .  نه -

. 

 

******** 

 قدمهایی با.  کرد باز یشبرا را در ساسان.  ایستاد حرکت از کافه مقابلِ  ماشین

 قهوه بوی مقابلش کشویی درهای شدنِ  باز محِض  به ، گذاشت کافه به قدم جدی

 تاریک را فضا کافه ی سوخته ای قهوه دست یک دکورِ .  خورد اش شامه به

.  خورد تکان هوا روی و آمد باال دستی کاوید را اطراف نگاهش.  بود کرده

 میکرد حرصی را آیین که لبخندی آن با ، ندببی را شهرزاد میتوانست خوبی به

 هدایت کافه دنجِ  ی گوشه آن به را قدمهایش و خورد گره هم در ابروهایش. 

 با اما شود آماده آیین کشیدنِ  آغوش در برای تا شد بلند جا از شهرزاد.  کرد

 مقابلش آویزان لبهایی با.  شد آب بر نقِش  هایش نقشه صندلی روی آیین نشستنِ 

 : نشست

 ؟ خوبی -

 ! نبود تاثیر بی آن در هم خوابی بی البته که بود حوصله بی و کالفه آیین

 .  نیومدم پرسی احوال برای -



!  کند هضم را است دیده تولدش در که را آنچه بود نتوانسته هم هنوز شهرزاد

 !  گذشت نمیشد هم آیین خیرِ  از اما

  ؟ شده چی.  هانی نمیای نظر به خوب -

  ؟ میشناسی کجا از و شروین -

 : شد متعجب شهرزاد

 ؟ زد حرفی.  شد دعوات باهاش چرا مهمونی تو نفهمیدم هنوز من -

 !  بده و جوابم -

 پیش که بماند ، برگشتند سمتشان به اطرافشان میزِ  چند.  بود کشیده فریاد تقریبا

 !  بود کرده گرد عقب آیین فریادِ  با و آمده میزشان نزدیکیِ  تا خدمت

 : کرد زمزمه و چرخاند کافه دورِ  هراسان را نگاهش شهرزاد

 .  میکنن نگاهمون همه ، آروم -

 !  بده رو جوابم -

 منوی شهرزاد.  گرفت سمتشان به را منو دو ترس با و آمد جلو خدمت پیش

 پیش سمتِ  به و کشید دستش از آیین کند باز آنکه از قبل ، گرفت را خودش

 : گرفت خدمت

 ! وهقه تا دو -

 ترک را میزشان ای اضافه حرفِ  بدونِ  خدمت پیش که گفت تحکم با جوری

 .  کرد

  ؟ هستی عصبانی من از چرا.  نمیشم رفتارت این متوجه اصال من -

 ؟ میشناسی کجا از و شروین.  مخم رو میری داری چون -

 همچین یه یا بود گرفته کمک بابا از باری چند شرکتشون برای مادرش -

 مشکلی شده؟ چیزی.  میشناسمش وقته خیلی اما نیست یادم دقیق.  چیزی

  ؟ داری باهاش



 : کرد نگاهش مشکوکانه آیین

  ؟ نیاورده در اونجا از سر قبلی ی نقشه با بگی میخوای یعنی -

 ! ؟ کریزی یو آر ؟ ای نقشه چه -

 : گذاشت میز روی را دستهایش و کشید جلو را خودش آیین

 ؟ میشناسی کجا از و شروین!  میخوام درست جوابِ  میپرسم سوال -

 : گرفت خود به ناراحت ژستِ  شهرزاد

 !  همین میشناسمش منم.  باباست آشناهای از یکی ؟ بگم دروغ باید چرا -

 : همینطور هم شهرزاد.  شد بلند جا از و داد تکان کالفه را سرش آیین

 !  دارم حرف باهات وایسا دقیقه یه ؟ میری کجا -

 توجه بی آیین.  بود حاضر سفارشاتشان.  آمد میزشان سمتِ  به دمتخ پیش

 : دوید دنبالش به شهرزاد.  زد بیرون کافه از و انداخت میز روی تراولی

 . دارم حرف من!  بری و بزنی و خودت حرفای نمیشه -

 .  نداره اهمیتی کوچکترین برام حرفات -

 ! بدهکاری توضیح یه من به تو -

 : چرخید عقب به.  کرد باز برایش را در ساسان.  بود هرسید ماشین به

 ؟ بدهکارم بهت توضیحی چه -

 .  نکردی ازدواج واقعا!  بزنی گول و من میخوای تو -

 ! بزنم گولت بخوام که نیستی مهم برام اصال -

 که مهمونی آوردی نمی رو خونت خدمتکارِ  نبودم اگه!  مهمم که معلومه -

 !  کردی ازدواج کنی ثابت



 ماشین به و گذاشت شهرزاد گلوی روی را دستش داد دست از را کنترلش آیین

 .  داد اش تکیه

 !  خدمتکار بگو پریا به دیگه بار یه داری جرات -

 را دستهایش.  میزد قرمزی به شهرزاد صورتِ  که بود زیاد آنقدر دستش فشارِ 

 میکرد سعی ساسان.  بزند پسشان که میکرد تقال و گذاشت آیین دستِ  روی

 .  دهد نجات را شهرزاد و کند دخالت

 .  کنین ولش آقا.  میکنن نگاهتون دارن همه آقا -

 : رسید گوشش به مردی صدای

  ؟ رسیده زن یه به زورت.  کشتیش ؟ آقا میکنی چیکار -

 شهرزاد و کرد ُشل را دستش آیین که بگیرند را دورشان بود مانده کم جمعیت

 از نمیدانست. . .  نفرت از پُر ، بود خشم از پُر آیین.  دافتا زدن نفس نفس به

 که شهرزادی از یا ، نمیکرد رهایش عواقبشان که کارهایی و خودش از!  کی

 و شروین فکرِ  از هم شاید!  بود کرده تر دراز گلیمش از را پایش حد از زیاد

 !  اش احتمالی های نقشه

 و این!  دارم زن من.  بشی آفتابی زندگیم اطرافِ  دیگه بار یه ندارم دوست -

 !  ات کله تو بکن

 از و میکشید نشان و خط چشمهایش.  بدهد آیین به جوابی نمیتوانست شهرزاد

 سمتشان به ها عابرپیاده آنکه از قبل.  بود شده سرریز وجودش آنی خشمی

 : داد تکان شهرزاد چشمهای مقابلِ  را ای اشاره انگشتِ  آیین بیاورند هجوم

 ! گفتم بهت چی نره دتیا -

 دور محیط آن از ماشینش که نکشید دقیقه به.  شود سوار تا کرد کمکش ساسان

.  گذاشت سر پشتِ  را تاسفشان و مردم خبرِ  بی جا همه از های نگاه.  شد

 شود وسوسه پریا دیدنِ  برای آنکه از قبل و فرستاد بیرون حرص با را نفسش

 : داد دستور



 .  عمارت ببر منو -

 : داد تکان سر کن گوش حرف اسانس

 . آقا چشم -

 را قبلش لحظه چند خشمِ  هم هنوز.  شد پیاده ماشین از آیین.  رسیدند عمارت به

 سمتِ  به رفته قدمِ .  دید را شهاب شود خانه واردِ  آنکه از قبل بود کرده حفظ

 بیشتر لحظه هر که عصبانیتی با.  کرد گرد عقب شهاب طرفِ  به را خانه

 : غرید میشد

  ؟ نکردم اخراجت مگه ؟ میکنی چیکار اینجا تو -

 بدهد آیین های خودخواهی تمامِ  به شکنی دندان جوابِ  که آمد نمی بدش شهاب

 : شد هم در ناراحتی از ابروهایش و انداخت زیر را سرش عوض در اما

 . . .  گفتن خان جمشید -

 : زد فریاد بلند آیین شود کامل اش جمله آنکه از قبل

 میدم دستور من.  منه مالِ  اینجا.  داره و خودش ی خونه اختیارِ  خان جمشید -

 .  کنه چیکار کی میگم من!  فقط

 آیین.  میکردند نگاهش مات و بودند آمده بیرون آیین خشمِ  با خانه ی خدمه

 : داد ادامه تر بلند همه به رو و زد چرخی

 پا از دست.  منه حرفِ  حرف ااینج بعد به این از.  کنین وا و گوشاتون خوب -

 بدین انجام کاری دیگه یکی دستورِ  به خواستین وقت هر.  اخراجین کنین خطا

 جمشید که بیاره بهونه کسی نشنوم دیگه.  بیرون میرین عمارت این از قبلش

  ؟ فهمیدین.  خواست خان جمشید ، گفت خان

 نگاه خانه قایآ عصبیِ  حرکاتِ  به همایون و بود چسبیده نسا گل به شیرین

 در.  بود کرده سپر سینه وفادار خدمتکاری مانندِ  که بود حمیده تنها.  میکرد

 : داد جواب هم نهایت

 .  بفرمایید شما چی هر آقا چشم -



.  بودند کرده اختیار سکوت هم بقیه رفت نشانه را حمیده شهاب دلخورِ  نگاهِ 

 : کرد شهاب به ای اشاره آیین

 !  ببینمش نمیخواد دلم ونبیر بندازش ، ساسان -

.  رفت خانه سمتِ  به میانشان از بدهد خودش به تکانی کسی آنکه از قبل

 در رو نمیخواست دلش.  شنید را خان جمشید عصای صدای ها پله به نرسیده

 را پایش.  شود بینشان کدورتی باعثِ  عصبانیتش نداشت دوست.  شود رویش

 : شنید ار صدایش که بود گذاشته پله اولین روی

  ؟ میزنی داد شده چی -

 سمتِ  به نهایت در و ببندد پلک کالفه ای ثانیه برای تا بود کافی حرف همین

 !  بچرخد بزرگش پدر

  ؟ نگفتین یا گفتین.  نمیشین زندگیم و من مزاحمِ  گفتین اینجا اومدین که روزی -

  ؟ مزاحمتم.  میگم االنم -

 گذاشته عصا روی را لرزانش دستِ  دو خان جمشید.  برداشت سمتش به قدمی

 : بود داده تکیه آن به و

.  گفتم واضح رو حرفم دیشب.  بره کی و بمونه کی میگم من.  منه مالِ  اینجا -

 !؟ دیدمش دوباره االن چرا.  اخراجه شهاب

 : دوخت آیین چشمهای به را نگاهش خان جمشید

 به انسانیت از اما راحته کردن بری نون.  خانوادست آورِ  نون پسره این -

 .  دوره

 !  بکنه اینجاشم فکرِ  باید میبره نباید که جایی منو زنِ  که زمانی -

 !  خونشه هم اونجا.  خانوادشه پیِش .  نرفته بدی جای دختر اون -

 ؟ بود چه لعنتی عمارتِ  این پس!  میزد پریا ی خانه از حرفِ  هم خان جمشید

  ؟ گاه شکنجه ؟ قتلگاه



 ! ستاینجا خونش -

 : نرود باال صدایش تا میکند جان که آیین برعکِس .  بود خونسرد خان جمشید

 اون و این سرِ  رو عصبانیتت و باش مرد.  نیست پریا رفتنِ  از دلخوریت تو -

 !  نکن خالی

 گیساش از و سفید چشم ی دختره اون میرم بدم خرج به مردونگی بخوام اگه -

 نشده دندوناش رنگِ  موهاش که هم یوقت تا گوشه یه میکنم پرتش میگیرم

 تو بیفته دوره خودسر شوهرش ی اجازه بدونِ  که زنی.  بره جایی نمیذارم

 !  کرد خرج مردونگی اینجوری براش باید نیاد اش خونه شب و خیابونا

 به دیگر بارِ  بزرگش پدر صدای که برود باال ها پله از تا داد تکان پاهایش به

 : رسید گوشش

 به مردونگی.  چیه حسابش حرفِ  و میخواد چی زنش بفهمه که اونه مرد -

 عقلت ، بازوت جای به.  بدی نشون دختر یه به میخوای که نیست بازو و زور

 !  پسر بنداز کار رو

 دور متوجه و رسید گوشش به عصا صدای دوباره.  بود تحکم از پُر لحنش

.  کشید بیرون جیب از ار موبایلش و رفت باال را ها پله.  شد بزرگش پدر شدنِ 

 برقرار تماس هنوز.  افتاد صفحه روی اسمش.  لغزید پریا نامِ  روی دستش

 شکسته.  کوبید دیوار به قدرتش تمامِ  با را موبایل و کرد قطع که بود نشده

 ! کشید فریاد حرص سرِ  از آیین و آمد فرود زمین روی هایش

***** 

 مدام و بود نگران مادرش.  یبردم سر به پدری ی خانه در که میشد روزی دو

 اش گرفته غم صورتِ  اما نمیزد حرفی پدرش.  میشد وارد نصیحت درِ  از

 حالِ  اش خانواده برخالفِ .  نیست راضی وضعیت این از که میداد نشان

 ترِس  از ماندن خانواده کنارِ  این زیادی حدِ  تا و شده آرام.  بود خوب خودش

 را عمارت اتفاقاتِ  تمامِ  و بود تماس در رینشی با.  بود کرده کم اش همیشگی

 از دلش چقدر.  داشت هم شهاب شدنِ  اخراج از خبر حتی.  میرساند گوشش به

 که بود رفته موبایل سمتِ  به دستش بارها.  بود گرفته ناجوانمردانه اخراجِ  این



 کشیده دست پشیمان بار هر اما بکند را شهاب وساطتِ  و بگیرد تماس آیین با

 ؟ داشت اهمیت او برای حرفش مگر.  بود

 معمولِ  طبقِ  ، بود دیده تهیه برایش خانم سیمین که ای عصرانه خوردنِ  حینِ 

 تمامِ  از.  مینوشت هایش روزمرگی و زندگی از رسیدش سر در روز دو این

 اما چرا نمیدانست.  بود دار ادامه هم هنوز و داشت مدت این که حالی و حس

 تا سامان و سر بی مهمانیِ  آن از.  نوشت بود دیده را آیین که اولی روزِ  از

 نمی یاد به چیز هیچ.  بود همراهش هم هنوز که وحشتی تا. . .  فردایش صبحِ 

 ؟ نبود ترسناک. . .  است گذشته چطور شان رابطه این نمیدانست حتی آورد

 مهمترین شاید ، بود اش زندگی از جزئی که مطلقی تاریکی به کردن فکر

 یادش به ترس با حتی.  بود کرده فرار آن از مدام که جیزی.  اش زندگی بخِش 

 آورد می آرامش زیادی حدِ  تا ها نوشتن این برایش روز دو این تمامِ .  افتاد می

 به را اش شده تلنبار حرفهای تمامِ  انگار ، باشد شکسته را سکوتش که انگار. 

 !  باشد زده طریقی

 بلند صدای با و بود برده فرو گوش در را اش هندزفری ، گذشت چقدر نفهمید

 چقدر نفهمید.  میداد گوش بود پخش حالِ  در که آهنگی انگیزِ  دل نوای به

 هوا که آمد خودش به زمانی.  بنویسد توانست آنقدر چطور نفهمید ، نوشت

 کیکِ  به نگاهش.  بود کرده روشن برایش را چراغ پریسا و بود شده تاریک

 را سررسید.  کشید نوشتن از دست.  بود شده تمام که چای یوانِ ل و افتاد خانگی

 برای تا گرفت دست به را لیوانش.  آورد در گوش از را هندزفری و بست

 : شنید را مادرش صدای آشپزخانه به نرسیده.  بیاورد چای خودش

 آیین بزرگ پدر به بزن زنگ یه.  بذاریم دست رو دست بشینیم نیست درست -

 !  قهر اومده دختره روزه دو که شده چی هآخ ببین. 

 : آمد حرف به علی

 .  میکنن آشتی خودشون.  که کرد دخالت کارشون تو نمیشه -



 وقت یه.  بزنیم حرفی یه باید هم ما باالخره ؟ میکنن آشتی خودشون و چی -

 به خون نمیشه دلیل پولدارن چون حاال.  کاره و کس بی دختر این نکنن فکر

 .  کنن جیگِرپریا

  ؟ بهش میزنه زنگ آیین.  خانوم نگو اینجوری ، خوبین آدمای -

 .  نمیده جواب انگار اما میزنه میگه -

 بیاد شب یه بگه و بزنه حرف بگو بهش.  خودته دخترِ  از کردن ناز خب -

 .  بزنیم حرف بشینیم اینجا

.  میبرد و زنش اومد می میشد پا هم زنگ بدونِ  که بیاد میخواست اگه -

 . باشه اینا از بیشتر قضیه میترسم

 .  نیست دروغ اهلِ  که پریا -

 .  نگفته و چی همه شاید میگم فقط.  گفته دروغ نمیگم -

 .  گشنمونه بخوریم بیار و شام.  نده راه بد دلت به -

 به پا مکث کمی با ؟ بگیرند تماس خان جمشید با مبادا.  شد نگران پریا

 : آورد لب روی لبخند و گذاشت آشپزخانه

  ؟ داریم چایی -

 : گفت سریع خانم سیمین

 .  میارم شام االن چیه چایی -

  ؟ کجاست پریسا -

 همه از اصال!  اتاقتی تو همش که مینویسی چی نیست معلوم.  حموم رفت -

 .  شدی غافل

 : داد جواب حال همان در شست را لیوانش پریا

 .  نیست خاصی چیزِ  -



 : پرسید دیگر بارِ  نگران دل مادرش

  ؟ نزده زنگ آیین -

 : بود داده جواب حال به تا صبح از صدم بارِ  برای هم پریا

 .  زده زنگ چرا -

 ؟ دادی جواب خب -

 !  نه -

 کشید هم در ابرو پدرش.  بگوید چیزی هم او که کرد علی به ای اشاره مادرش

 : آمد حرف به و

 .  بزنیم حرف بیاد شب یه بگو -

 یکم میخواد دلم.  گفتم هم مامان به.  بزنیم حرف که نشده چیزی جان بابا -

 .  همین بمونم پیشتون

 : شد معترض مادرش

 پیِش  بیاد و خدا امانِ  به کنه رها و زندگیش و خونه زن میشه مگه!  شوهرته -

 .  باش عاقل جان دختر ؟ بشینه مادرش

  ؟ خوبه میرم فردا همین -

 : رفت سیمین به ای غره چشم علی

 .  نگرانتیم فقط.  خودته ی خونه اینجا.  بری نمیگیم که ما جان بابا -

 .  میشه درست چی همه.  نیست چیزی کنین باور -

 کمی میتوانست که دروغ با باالخره اما نبود مطمئن میزد که حرفی از اصال

 همگی.  کردند پهن را شامشان ی سفره!  کند خوب را اش خانواده حالِ  و حس

 گونه و بود برگشته قبل از بیشتر اشتهایش که پریا جز به البته.  ودندب ساکت

 اینکه برای بود کافی روزه دو آرامِش  همین.  بود انداخته گل حسابی هایش

 به خانم سیمین که بود چشمگیر آنقدر تغییراتش.  شود راه به رو حالش و حس



 را پریا ناراحتیِ  ارِ انتظ.  باشد آمده قهر برای پریا اصال که بود افتاده َشک

 در را شامشان.  بود ریخته هم به را ذهنیتش ی همه آرامش این اما داشت

 تا نشستند تلویزیون مقابلِ  همگی نانوشته قراری طبقِ  و خوردند آرامش

.  پریا مجردیِ  زمانِ  مثلِ  درست.  بزنند گپ هم کنارِ  را خواب از قبل ساعتهای

 .  بود فتهگر جان دوباره شان نفره چهار جمع

 : گفت سریع سیمین.  کرد قطع را گفتگویشان و آمد در صدا به خانه زنگِ 

 .  عمتونه کنم فکر -

 : شد بلند جا از علی

 .  باشه خواب باید االن.  نمیکنم فکر -

 خواهر ی سرزده های رفت و آمد نگرانِ  روز دو این تمامِ  خانم سیمین

 برایشان فامیل کلِ  تا مانده آنجا یروز دو پریا بفهمد بود کافی.  بود شوهرش

 !  بسازند اساس و پایه بی های شایعه و بگیرند دست

.  نمیکرد تفاوتی برایش اما پریا.  بود دوخته شوهرش به چشم نگران سیمین

 ! کند بارش تیکه و بزند طعنه که نداشت اهمیتی بود هم اش عمه اگر حتی

 تلویزیون به را نگاهش.  اشتبرد مشتی و برد تخمه ظرفِ  سمتِ  به را دستش

 پیراهنِ .  بود انداخته اش شانه روی و بافته طرفِ  دو را موهایش.  دوخت

 را زانوهایش زیرِ  تا اش کوتاهی که بود کرده تن به رنگی صورتی کوتاهِ 

 طرحِ  و بود سفید و صورتی های راه از مخلوطی کوتاهش آستینِ .  میگرفت

 .  میکرد خودنمایی آن روی سرش نارِ ک صورتی پاپیونِ  با سفید ای گربه

 جذابِ  بازیگرِ  و سلایر به چشم تفاوت بی و میشنید پدرش از محوی صدای

 : کرد زمزمه پریسا گوِش  کنارِ  لبخند با.  بود دوخته مردش

 ! گرفته و چشمم بازیگره این -

 تخمه مشتی.  انداخت خواهرش به سفیهی اندر عاقل نگاهِ  و چرخید پریسا

 : گفت شکستن حینِ  در و برداشت



 کلنگ این چشمت حاال داری رو بهترش دونه یه خونه تو.  دیگه ای دیوونه -

  ؟ گرفته و

.  نبود کلنگ بازیگر هم اصال نظرش به.  خندید خواهرش تشبیه به پریا

 محوِ  نگاهش.  میبرد را دختری هر دلِ  خاصش و بم صدای و ظاهری جذابیت

 : شنید ار پدرش صدای که بود تلویزیون

 .  کنین جمع پاشین.  داریم مهمون -

 شدند بلند کنارش از سریع پریسا و مادرش که دید فقط.  نداد گوش هم باز پریا

 بی که بود مغزش جویدنِ  حالِ  در.  برد دهان به و برداشت دیگری ی تخمه. 

 : گفت بلندی صدای با اراده

  ؟ داره زن مرده این پریسا -

 از گلی دسته عوض در کند پیدا را پریسا تا چرخاند عقب به اراده بی را سرش

 را روز دو این تمامِ  که مردی کنارش و بست نقش چشمش مقابلِ  قرمز رزهای

 : رسید گوشش به بمش صدای.  بود کرده فرار دستش از

 !؟ نمیخواین مهمون -

 : آمد جلو خانم سیمین بیاید حرف به پریا آنکه از قبل

 .  بشین بیا.  پسرم تو بیا -

 یادِ  به زده وحشت و هول پریا.  آمد نزدیکش و برداشت قدم مقابلش تصویرِ 

 رنگ که صورتی و بود افتاده پایین که سری با.  افتاد شده ریخته های تخمه

.  میریخت ظرفی داخلِ  و میکرد جمع را ها تخمه کم کم میرسید نظر به پریده

 : شنید سرش باالی را آیین وارِ  زمزمه صدای

 ! سالم -

 رد را شلوارش و آمد باال کم کم سفیدش جورابهای از آمد باال آرام پریا سرِ 

 با که سفیدش پیراهنِ  به تر باال و رسید عرفانی برندِ  آرمِ  با کمربندش به ، کرد

 دستش در قرمز رزهای از گلی دسته هم هنوز.   بود پوشیده مشکی کتِ 



 نظر به تر بلند کمی که ریشی ته و رسید صورتش به باالتر ، میکرد خودنمایی

.  میداد نشان خوبی به را خستگی قرمزِ  های رگه که چشمهایی و میرسید

 نمیکرد کم اش ظاهری جذابیتهای از چیزی اما آمد می آشفته نظر به موهایش

 . 

 ثانیه نگاهش که خصوص به ، افتاد جانش به دلهره داد قورت را دهانش آب

 دوست ، بیاورد یاد به نداشت دوست.  بود ردهک مکث آیین لبهای روی ای

 لرزانش زانوهای روی توانست زور به.  را گذشته شبِ  دو کند مرور نداشت

 حضورِ  این یا ، چیست برای قرمز رزهای این نمیفهمید و نمیدانست.  بایستد

 که بود نگرفته جان لبهایش روی سالم ی کلمه هنوز!  چیست مدیونِ  را سرزده

 : آمد رفح به مادرش

 .  شد خسته دستش بگیر و گل ، پریا -

 ؟ شود خسته گل دسته یک با که بود ساخته عضله و کرده ورزش همه این

 : کرد زمزمه و کرد دراز را دستش.  بیندازد زمین نتوانست را مادرش حرفِ 

 !  سالم -

 برای ببری بهت بدم میوه بیا آقا علی.  کمک بیا پریسا.  بیارم چایی برم -

 .  آیین ی انندهر

 نیاز خلوت به میکرد احساس.  کرد دور دو آن از را همه نوعی به خانم سیمین

 .  میخواست فرار دلش پریا اما بزنند را شان نگفته حرفهای تا دارند

 را دستش آرام آخر ی لحظه و گذاشت انگشتهایش میانِ  را گل دسته آیین

 که مبتالیی مثلِ .  دارد دارو به احتیاج که بود شده بیماری مثلِ .  کرد نوازش

 بفهمد که بود کافی پریا سرانگشتهای لمِس  همین.  باشد رسیده آرامشش منبعِ  به

 کنار را خودش و گرفت را گل دسته دخترک.  بگیرد آرام کمی و است کنارش

 : آمد حرف به لکنت با.  کشید

 . . .  ببرم گالرو. . . گل. . .  َمن. . .  مـــَ  -



 آیین شود دور آنکه از قبل.  داد حرکت پاهایش به و نکرد کامل را اش جمله

 : شد مانعش

 !  کن صبر -

 شد طوالنی کمی آیین سکوتِ .  ماند منتظر و انداخت زیر به سر و ایستاد پریا

 روی چشمهایش.  ماند خیره صورتش به و آمد باال آرام سرش کنجکاوی با. 

 دوست رها را پریا موهای.  بود نیامده خوشش هیچ.  بود مانده پریا های بافته

 ریه به را لیمویش عطرِ  و ببیند بتواند را موجش که آنقدری ، آزاد.  داشت

 تر را لبهایش.  نکند ای احمقانه کارِ  و نیاید باال دستش که میکرد تالش.  بکشد

 داشته را همیشگی جدیِ  آیینِ  از هایی رگه میکرد سعی که صدایی با و کرد

 : کرد باز لب باشد

 .  عمارت میریم شو حاضر -

 بود بس جمله یک همین ، شود مغموم پریا صورتِ  تا بود کافی حرف همین

 !  خوبش حالِ  تمامِ  بردنِ  بین از برای

 .  بمونم دیگه روز چند میخوام -

  ؟ کی ی اجازه با ؟ جدی -

 !  آیین قفِس  اسیرِ  و است پرنده که آورد می یادش به هم باز ، اجازه هم باز

 ! خودم -

 .    بایستد آیین های خودخواهی مقابلِ  و باشد قوی بود کرده سعی

 نشون نرمش حد از زیاد!  بود بس اینجا اومدی خودت ی اجازه با که همین -

 .  عمارت بریم کن جمع.  دادم

 .  میام دیگه روز دو من.  توبرو!  نمیام -

 باید ؟ بود آمده سراغش به بیخوا بی مدام روز دو این که میگفت باید حتما

 دختر این چرا ؟ بود سخت برایش کردن صبح را شب چقدر که میگفت

  ؟ نمیفهمید



  ؟ آخرته حرفِ  ؟ دیگه نمیای -

 !  آره -

 : برداشت تر نزدیک قدمی آیین

 !  میتونم که میدونی.  خونه ببرمت و کولم رو بندازمت نکن کاری یه -

 همه این از بفهماند او به که گرفت باال را رشس.  برداشت عقب به قدمی پریا

 : نمیترسد کشیدن نشان و خط

 .  بیام باهات نیستم راضی بفهمن کافیه.  پدریمه ی خونه اینجا -

 .  بیای باهام و نزنی حرفی که هستی خوبی دخترِ  انقدر -

 .  بمونم دیگه روز دو میخوام -

 .  بدهد دست از را اعصابش ترلِ کن که بود نمانده چیزی.  بود شده کالفه آیین

  ؟ مطمئنی ؟ دیگه نمیای باشه -

 قبل.  ماند خیره آیین به نامطمئن نگاهی و مکث با.  بگوید آره که میترسید پریا

 : شد اضافه جمعشان به پدرش بپرسد سوالی آنکه از

 .  بشینین.  که وایسادین هنوز -

 : گفت سریع و داد خودش به تکانی پریا

 .  گلدون تو بذارم ببرم گالرو -

 مانده قدمهایش روی آیین نگاهِ  اما شد رد آیین کنارِ  از و داد تکان پاهایش به

 سیرتِ  دیو پریای به شباهتی شده بافته موهای و صورتی پیراهنِ  آن با.  بود

 کرده خراب را اش زندگی که پریایی همان!  نداشت ازدواجشان اول روزهای

 کمبودها بانیِ  و باعث و انداخته گردنش به را تقصیرها تمامِ  که همانی. . .  بود

 تند و اراده بی انقدر که بود کرده پیدا مشکلی چه قلبش نمیفهمید!  میدیدش

 ! میکوبید سینه ی قفسه به را خودش



 که نکشید ثانیه به.  رویش به رو هم علی و نشست مبل روی جایی آیین

 نیامدنِ  از وقتی انداخت پذیرایی ورودیِ  به نگاهی.  شد هم در علی ابروهای

 : شکست را بینشان سکوتِ  شد مطمئن کسی

 .  داره دعوا و مشکل زندگی هر -

 .  کند کامل را اش جمله تا دوخت علی به را نگاهش.  شد جلب توجهش آیین

 چی هر.  کردم بزرگ قو پرِ  الی نداریهام و ها سختی تمامِ  با رو پریا من -

 سعی اما نداشته کسری و کم نمیگم.  دادم انجام براش توانم حدِ  در خواسته

 .  باشه داشته خوبی زندگی که کردم

 برد باال سکوت ی نشانه به را دستش علی اما بزند حرفی که کرد باز لب آیین

: 

 ببینم رو ناراحتیش نمیخواد دلم.  عزیزه برام پریا.  گفتم هم خواستگاری روزِ  -

 .  بشه اذیت ندارم دوست. 

 که شده گفته دعوایی و بحث پریا بودنِ  اینجا دلیلِ  که بود فهمیده خوبی به یینآ

 : کرد دفاع و نباخت را خودش!  چیست نمیدانست

 .  بود کوچیک بحثِ  یه.  هست زندگی هر تو دعوا و مشکل خودتون قولِ  به -

 : کرد باز را ابروهایش علی

 . همهم برات زندگیت یعنی اینجایی که همین.  میفهمم -

 این ؟ بود مهم برایش اش زندگی.  دوخت علی به نگاه و داد تکان سری آیین

 اینجا تا حضورش آرامِش  هوای به ، بود برده را دلش صورتی پیراهن دخترکِ 

 . . .  بود آمده

 حرفهایشان.  نبود پریا از خبری.  شدند اضافه جمعشان به پریسا و خانم سیمین

 و بدهد بینشان ی مکالمه به را حواسش کردمی سعی آیین و افتاد گل کمی

 .  ببیند را پریا تا ندوزد ورودی به لحظه هر را نگاهش



 قصد از.  کشید خودش با را آیین نگاهِ  و شد وارد چای سینی با پریا نهایت در

 نادیده را مادرش های اشاره تمامِ  و کرد تعارف اش خانواده به اول را چای

 ِکش محو لبخندی به لبهایش.  گرفت آیین مقابلِ  ار سینی همه از آخر.  گرفت

 به را سفیدش زانوهای و میخورد تاب پیراهنش پایینِ  رفتن راه وقتِ .  بود آمده

 .  میگذاشت نمایش

 توانست پریا و کرد دراز استکان برداشتنِ  برای را چپش دستِ  قصد از آیین

 اما بود شده برداشته نیسی توی از استکان.  ببیند انگشتانش میانِ  را حلقه برقِ 

 آیین ؟ میدید چه.  بود مقابلش رنگِ  طالیی برقِ  ی خیره نگاهش هم هنوز پریا

  ؟ آمدن اینجا تا راه همه این و آیین ؟ گل و آیین ؟ حلقه و

 : کرد زمزمه آیین و برداشت عقب به قدمی اراده بی

 .  ممنون -

 ثانیه چند.  گذاشت جواب بی را آیین تشکرِ  و برد آشپزخانه به را سینی پریا

 : آمد حرف به آیین بعد

  ؟ کنم استفاده بهداشتی سرویس از میتونم -

 : داد جواب لب به لبخند خانم سیمین

 .  بفرمایید.  پسرم آره -

 چیز همه!  بود ایستاده آشپزخانه در کالفه که پریایی از غافل شد بلند جا از

 فکر از که بود روز دو!  کند اش انهدیو و کالفه که بود داده هم دستِ  به دست

 ی حلقه.  بود شده قبل از بیشتر هایش دغدغه انگار اما بود شده فارغ کردن

  ؟ میداد جا تفکراتش کجای را آیین

 عمارت به بردنش برای شدنش قدم پیش این و افتاد رز از پُر گلدانِ  به نگاهش

 . . .  هم شاید!  باشد نخا جمشید کارِ  هم شاید!  کند خوبی فکرِ  نمیتوانست. 

 ؟ خوبی -



.  افتاد شماره به نفسش ، بچرخد عقب به زده وحشت شد باعث آیین صدای

 که آمد می بدش خودش از.  کرد نوازش را پریا ی شامه جدیدش عطرِ  بوی

.  نیفتد آیین ی حلقه به نگاهش میکرد سعی.  بود شده جدید بوی این ی دلبسته

 .  نشود انگشتش روی جذابِ  برقِ  این توجهم که میکرد سرگرم را خودش

 !  خوبم -

  ؟ بریم حاضری -

 : کرد زمزمه دیگر بارِ .  کرد فراموش را حلقه پریا

 .  بمونم دیگه روز دو میخوام که گفتم -

 : کشید هم در ابرو آیین

  ؟ رفت یادت ، دادم رو روز دو ی اجازه بهت من -

 . بمونم اینجا میخوام من -

 : برداشت سمتش به قدمی آیین

 .  بمونی اینجا نمیخوام من -

 صورتِ  اجزای که نگاهی همان.  افتاد آیین شیطنتِ  پُر چشمهای به پریا نگاهِ 

 زیرِ  بوسه آن لذتِ .  کند تکرار را تولد اتفاقاتِ  آمد نمی بدش و میکاوید را پریا

 آن از ربیشت اما!  کند بیرونش فکر از نمیتوانست راحتی این به ، بود زبانش

 .  نشد پریا نزدیکِ 

 .  خونه میای من با و میکنی جمع رو وسایلت االن همین -

  ؟ میخوای اسیر.  نمیکنه فرقی برات میدونم که وقتی ؟ اصراریه چه -

 و بود عصبانی کمی که پریایی به ماند خیره ای ثانیه چند.  آمد ِکش آیین نگاهِ 

 : رداشتب جلو دیگر قدمی طاقت بی.  دلخور هم کمی

  ؟ میارم جوش ِکی ببینی میخوای ؟ میکنی تست منو اعصابِ  داری -

 .  بمونم اینجا میخوام زدم و حرفم من -



  ؟ آره میمونی اینجا که -

 .  بمونم بذار -

 آرامِش  به دل تهِ  از.  بود ملتمس کمی صدایش و آمده پایین قدرت موضع از

 آن در. . .  شدن داشته دوست خوبِ  حِس  این به.  داشت احتیاج پدری ی خانه

 آوار سرش بر غم و ناراحتی دیوارش و در از ، بود نفرت چیز همه عمارت

 !  میشد

 : داد تکون سر آیین

 .  بمون باشه -

 : کرد زمزمه متعجب پرید باال ابروهایش پریا

  ؟ بمونم -

  ؟ نمیخواستی و همین مگه -

 : گفت سریع. . .  میکردن باور ؟ میداد نشان نرمش انقدر که بود آیین

  ؟ نداره اشکالی!  چرا -

 !  فردا تا فقط ولی -

 : داد تکان سر.  بود غنیمت هم شب یک همین

 ! باشه -

 . کردیم توافق ، خوبه-

 در هم دیگر ی دقیقه چند.  بود خوشحال پریا.  رفت بیرون آشپزخانه از آیین

 متعجب آیین خالیِ  جای یدنِ د با.  شد پذیرایی راهیِ  باالخره و ماند آشپزخانه

 : پرسید

  ؟ کجاست آیین -

 : داد جواب پدرش



 .  داشت کار اش راننده با -

 و بود شده تمام سلایر.  دوخت تلویزیون به را نگاهش و نشست مبل روی پریا

.  برگشت آیین که بود نگذشته چیزی!  نبود خوشتیپ مردِ  از خبری دیگر

 : آمد حرف به محو ندیلبخ با و فشرد هم به را دستهایش

 ؟ بمونم اینجا امشب میتونم -

 داشتند تعجب برای دلیلی کدام هر.  رفت فرو سکوت در شان نفره چهار جمع

 شان خانه در آیین شبی که نمیکرد هم خطور حتی سیمین و علی ذهنِ  به. 

 رفتارِ  این نمیدانست.  بود گردش در آیین و پریا بینِ  نگاهش پریسا ، بخوابد

 از بود برده ماتش هم پریا!  نه یا بگذارد خواهرش به عالقه پای به باید را نآیی

 او به را امشب بود قرار.  بود آورده بند را نفسش دوباره که تصمیمی این

 کند فکری چه باید نمیدانست اصال. . .  ماندنش این.  بدهد کشیدن نفس فضای

 ! 

 : شد بلند جا از خوشحال.  آمد خودش به همه از زودتر سیمین

 .  میشیم خوشحال هم خیلی.  نه که چرا.  حتما -

 که بود پریا و میرسیدند نظر به خوشحال روز دو این از بعد سیمین و علی

 نمیدانست که گنگ احساساتی ی اضافه به!  سابق روالِ  به بود برگشته دوباره

 این حتی یا ، گل دسته آن یا ، حلقه همین مثال!  کند برداشتی چه آنها از باید

 !  ماندن شب

 : است نپرسیده سوالی شام موردِ  در آیین از که آورد یاد به تازه سیمین

 چیزی.  نه یا خوردی شام بپرسم رفت یادم که شده پرت حواسم انقدر -

  ؟ پسرم خوردی

 جمعِ  این.  نشاند لبهایش روی را آیین نادرِ  لبخندِ  کردنهایش خرج مادرانه این

 !  اش نداشته خواهرِ  جای را پریسا حتی.  داشت دوست را نفره چهار

 .  ممنون خوردم -



 .  خواب وقتِ  برای کنم آماده و اتاق برم پس -

 .  افتاد راه به مادرش دنبالِ  پریا

  ؟ بهش بدی میخوای مارو اتاقِ  مامان -

  ؟ پذیرایی وسطِ  بخوابین؟ کجا.  بهتون بدم -

.  نبود بیش هذیانی حتما ؟ میگفت چه ؟ ار پریا و آیین میبست جمع ؟ بهشان

 !  پنجشنبه اتفاقاتِ  از بعد هم آن کند صبح کنارش را شب میتوانست چطور

 .  آیین به بده رو اونجا.  میخوابیم بیرون پریسا و من -

 : چرخید پریا سمتِ  به عصبانی مادرش

 نیست معلوم.  میمونه تو برای داره.  بمونه نمیخواد که دیوار و در خاطرِ  به -

  ؟ خونه نمیری گفتی!  گفتی پسره به چی

 .  بمونم پیشتون بیشتر یکم میخوام فقط من -

 : شد اتاق واردِ  و داد تکان تاسف ی نشانه به را سرش خانم سیمین

 آشتی تا اینجا اومده گل دسته با شده پا.  نداره فایده که بگم بهت هم چی هر -

  ؟ هست سرت تو عقل ؟ بمونی جااین میخوای گفتی بهش اونوقت کنین

 : شد اضافه جمعشان به پریسا ، میخورد حرص خانم سیمین

  ؟ بخوابم کجا من -

 : غرید حرص با سیمین

 !  من سرِ  رو -

  ؟ میکنی خالی من سرِ  و حرصت چرا!  اِوا -

 !  تو حالِ  به وای اینه که بزرگترت خواهرِ .  میشم دیوونه دارم دستتون از -

 !  عجبا.  نکردم اریک که من -



 : آمد حرف به خانم سیمین

  ؟ کنم پهن جا زمین رو براتون -

 : گفت سریع پریا

 .  بخوابه پریسا تختِ  رو اونم میخوابم خودم تختِ  رو من!  نه -

 : کرد حلقه سینه روی را دستهایش پریسا

 اصال که هم اجازه.  باشی من فکرِ  به نمیخواد اصال.  باش راحت خدا تورو -

 .  میکنی تعارف انقدر میشم دلخور! 

 یک اتاقِ  این در بود مانده همینشان ، گرفت نشنیده را پریسا خوشمزگیِ  پریا

 بیشتر مادرش که میکرد شکر خدارا!  بخوابند هم به چسبیده زمین روی وجبی

 هم نو پتوی و کردند عوض را بالشت و تخت های رویه.  نکرد اصرار این از

 بیرون اتاق از شد راحت خیالش چیز همه از که خانم سیمین.  گذاشتند برایش

 : کرد زمزمه خواهرش گوِش  کنارِ  آرام پریسا.  رفت

  ؟ خورده چیزی آیین سرِ  به -

 اما پریسا.  گذاشت جواب بی را حرفش و رفت خواهرش به ای غره چشم پریا

 : داد ادامه

 باور ؟ براش نرفت دلت.  شده جنتلمن اصال.  شده رو اون به رو این از آخه -

 .  میشم زنش جا در بخره من برای قرمز رزِ  دسته یه که نفری اولین کن

 : گفت حال همان در و گرفت فاصله پریسا از کالفه پریا

 !  میکنی سیر کجا تو و میکنم فکر چی به من -

 : شنید را صدایش که میرفت بیرون اتاق از

 !  شغاله دستِ  اسیرِ  سرخ سیبِ  -

 صدای.  رفت پذیرایی سمتِ  به و گذاشت سر پشتِ  را خواهرش حرفِ  پریا

 : شنید را مادرش



  ؟ بدم بهت راحتی لباس -

 : داد جواب سریع آیین

 .  نیست الزم -

 !  خوابید لباسا این با که نمیشه -

 : داد جواب اما آیین.  میکرد نگاهشان نگران پریا

 .  راحتم من -

.  کردند خواب عزمِ  و بود گذشته 11 از ساعت.  نکرد دیگری اصرارِ  مادرش

 .   خوابید راحت خیلی و انداخت پذیرایی وسطِ  را جایش هم پریسا

 کمی زدن مسواک هوای به.  نکردند فکر قرارش بی دلِ  و پریا به کدام هیچ

 وارد.  بیاید کنار خودش با تا خرید وقت

.  کشید ولط معمول از بیشتر کمی زدنش مسواک.  شد بهداشتی سرویس

 .  نداشت فراری راهِ !  میگذاشت اتاق به قدم باید چه که باالخره

 کمر طرفِ  دو را دستش پیراهنش و کت بدونِ  آیین.  گذاشت اتاق به قدم

 شده شروع.  کرد فوت بیرون را نفسش پریا.  میکرد نگاه ها تخت به و گذاشته

 راحت لباس بدونِ  ! نمیخواست راحتی لباس خانم سیمین از همین برای!  بود

 ! بود

 : چرخید سمتش به پریا دیدنِ  با

  ؟ توئه تختِ  کدوم -

 سریع پریا.  رفت سمت همان به آیین و کرد تختش به اشاره حواس بی پریا

 : گفت

 .  کردیم آماده برات و تخت یکی اون -

 .  ترم راحت طرف این من -

 . . .  طرف این آخه ولی -



 : پرید حرفش میانِ  آیین

 .  ترم راحت راست سمتِ  من -

 را قرمز جلد سررسیدِ  و رفت سمتش به سریع.  افتاد سررسیدش به پریا نگاهِ 

 روی را خودش.  نزد حرفی اما دید آیین تیزبینِ  نگاهِ .  انداخت کمدش داخلِ 

 آیین نگاهِ .  کند باز را هایش بافته تا رفت آینه سمتِ  به هم پریا و انداخت تخت

 ها بافته الی البه که باریکش انگشتهای.  بود مانده هخیر او به دقت به

 شده مقابلش تصویرِ  محوِ  نگاهش خواسته خدا از.  میکرد بازشان و میچرخید

 لباس این که نبود عجیب.  ماند می خیره پریا ی بامزه لباِس  به هم گاهی.  بود

  ؟ بود انداخته ضربان به را قلبش

 میکرد باز را اش بافته که حال همان در باشد آورده یاد به چیزی آنکه مثلِ  پریا

 : چرخید آیین سمتِ  به اراده بی

 .  کردی اخراج و شهاب شنیدم -

 را شهاب موردِ  در بحث ی حوصله که بود پریا دیدنِ  مستِ  آنقدر آیین نگاهِ 

 : نداشت

  ؟ چی که خب -

 : داد ادامه ناراحت پریا

  ؟ من کارِ  خاطرِ  به -

 : خیره پریا چشمهای به و شد هوشیار آیین نگاهِ 

 .  بود شده پررو زیادی.  گستاخیش خاطرِ  به -

 !  نداشت تقصیری اون ولی -

  ؟ بزنم حرف موردش در میخوام گفتم من -

 : فرستاد بیرون را نفسش پریا

 !  داره گناه -



 دوباره را سرش.  ماند خیره آیین بازوی و شکم عضالتِ  روی نگاهش

 : برگشت ینهآ سمتِ  به و چرخاند

 .  نکنه سرپیجی کسی دستورِ  از میگیره یاد -

 .  کردم تهدیدش اینجا بیارتم نمیخواست اون.  بود من تصمیمِ  این -

 جا از اراده بی.  بود دار خنده کردنهایش تهدید.  بیفتد خنده به بود مانده کم آیین

 از دخترک هِ نگا.  گرفت قرار پریا پشتِ  و برداشت آرام را قدمهایش و شد بلند

 : ماند خیره سرش پشتِ  ی عضله حجمِ  به آینه

  ؟ ترسوندش انقدر که کردی تهدیدش چجوری -

 : داد ادامه آیین.  نداشت زدن حرف جراتِ  پریا.  بود شیطنت از پُر لحنش

 .  کردی تهدیدش چجوری بگو!  دیگه ازش کن دفاع ؟ شد چی -

 جرات ِکی وگرنه مظلومیتش و شهاب خاطرِ  به فقط.  شد باز هم از لبهایش

  ؟ کند بحث آیین با خودش حقِ  خاطرِ  به داشت

 یه که ترسید هم شاید.  شد نگران.  میرم خودم و میشم پیاده ماشین از گفتم -

 . کنی بازخواستش دیگه جور

 : داد ادامه تر آرام وار زمزمه

 .  نیست مهم هم زیاد برات که میگفتم بهش میپرسید من از اگه البته -

 دل آیین.  نمیکرد باز را هایش بافته دیگر و بود ایستاده حرکت از انگشتهایش

 : گفت.  پریا موهای دیدنِ  برای میکرد دل

  ؟ نمیکنی بازشون -

 پریا.  داد حرکت دستهایش به اما خورد جا هم پریا حرفهایشان به بود ربط بی

 : پرسید و داد جرات خودش به

  ؟ اینجا اومدی چی برای -

 : نمیگرفت پریا از را اش خیره نگاهِ  آیین



  ؟ میکنی فکر چی تو -

 : داد جواب حال همان در.  گرفت فاصله کمی پریا

 ! کرده مجبورت خان جمشید -

 !  میشد نوشته خان جمشید پای میکرد کار هر.  خورد گره آیین ابروهای

  ؟ میپرسی چرا میدونی که تو -

 !  بشم مطمئن خواستم -

 ! شدی -

 به قدمی.  شد باز پریا موهای.  کشید دراز تخت روی و کرد گرد عقب آیین

 : ایستاد آیین سرِ  باالی و برداشت تخت سمتِ 

 .  نکن اخراج و شهاب -

 .  نیومده کسی به فضولیش -

 یه همین.  میکنم خواهش.  میگیرم وجدان عذاب کنی اخراجش.  منه تقصیرِ  -

 ! بار

 و آمد باال اراده بی آیین انگشتِ .  میشد کشیده ختت روی پریا پیراهنِ  انتهای

 .  گرفت انگشتهایش بینِ  را اش پارچه

 !  برگردونمش نداره امکان -

 : کرد زمزمه پریا.  شد رها آیین دستِ  و کشید کنار را خودش پریا

 .  خوبیه پسرِ  شهاب -

 : شد خیز نیم حرص پُر آیین

  ؟ رسیدی هنتیج این به که زدی حرف باهاش بار چند -

 این اما است آرام امشب آیین میکرد احساس.  نداشت را حرف این انتظارِ  پریا

 . . .  رفتار



 .  نداره تقصیری بگم میخواستم فقط -

 !  دیگه کن تمومش گفتی -

.  کشید خودش روی را پتو و کشید دراز پریسا تختِ  روی.  بست لب پریا

 حتی.  نداشت دماغ و دل دیگر آیین اما بود شده پخش بالشت روی موهایش

 !  لعنتی!  حلقه ، گل.  بود ندیده را کارهایش

 روی را پلکهایش.  چرخید دیوار سمتِ  به حرص با و خزید پتو زیرِ  هم آیین

 : رسید گوشش به پریا صدای که گذاشت هم

 . . .  راستی -

 سریع.  بود معذب دخترک نگاهِ .  چرخید پریا سمتِ  به.  شد تیز آیین گوشهای

 : زد لب

 !  کنم جبران میدم قول.  شد خوشحال خیلی مامان.  ممنون گل برای -

 خوشحالیِ  برای گلها این که بگوید مثال ، بزند حرفی آیین که ماند منتظر

 : گفت و خورد گره هم در ابروهایش اما.  نبوده مادرش

  ؟ کنه اشتباه میتونه چقدر مگه آدم یه -

 : دکر نگاهش گنگ و گیج پریا

  ؟ چی -

 ! بخیر شب -

 را منظورش پریا.  بست را پلکهایش و چرخید پریا به پشت و گفت را این

 خاطرِ  به است حاضر چرا نمیفهمید و بود آیین به چشمهایش.  بود نفهمیده

 !  خوابیدن شب و اینجا تا آمدن حتی!  دهد انجام کار همه خان جمشید

 : شنید را آیین صدای

 .  نداریم نمیخوامم و نمیام و نمیشه.  عمارت میای من با قتو اول صبح فردا -

  ؟ نمیبره خوابت -



 خوابش پریا بالشتِ  ی کننده مسخ عطرِ  این با میشد مگر.  بود دلسوزانه لحنش

 !  بود کرده گمش روز چند این انگار که پریایش بوی و میداد گل بوی ؟ نبرد

 !  عمارت میای گفتم.  نکن عوض و بحث -

 : شد خیز نیم اپری

  ؟ کنم درست دمنوش -

 .  پریا های دمنوش برای بود شده تنگ دلش.  نمیشنید را آیین حرفِ  که انگار

 ! نه -

 : آمد پایین تخت از

 .  میشه بهتر حالت -

 به را اش تکیه آیین.  زد بیرون اتاق از بماند آیین مخالفتِ  منتظرِ  آنکه از قبل

 این.  داشت دوست را پریا های نگرانی دل ینا اما آمد می خوابش.  داد تخت

.  داشت دوست را بود او برای دمنوشهایش فقط و فقط که خاطری تعلق حِس 

 دیوانه حرکتِ  و بزنند را تولد حرفِ  بودند مانده بیدار که حاال آمد نمی بدش

 و گرفت سمتش به را فنجان.  برگشت که نکشید طول ای دقیقه.  را پریا وارِ 

 پریا.  گرفت را دستش ُمچِ  سریع آیین اما برود تختش سمتِ  به که چرخید

 به و گذاشت تخت کنارِ  میزِ  روی را فنجان آیین.  برگشت عقب به هراسان

 : آمد حرف

 . بزنیم حرف افتاد که اتفاقاتی موردِ  در باید -

 اما کند فرار اتاق از و بکشد عقب را دستش کرد سعی.  بود برده ماتش پریا

 .  بود داشته نگهش ممحک آیین

  حرفی؟ چه. . .  چــــ -

 .  بشین -



 دورِ  که آیین انگشتهای روی را آزادش دستِ  پریا.  بود کرده تخت به اشاره

 : کند جدایش کرد سعی و گذاشت بود شده گره مچش

 ! میاد خوابم من -

 جدی چشمهایش ؟ را دختر این نمیکرد درک چرا ؟ بود چه از وحشتش و ترس

 .  میترساند را پریا جدیت همین و بود

  ؟ قاتالم شبیه ؟ میترسی چی از تو -

 کمتر نگاهش ترِس  این شاید کرد رها را دستش آیین ؟ بگوید میتوانست چطور

 .  میشد

 .  بخوابی میتونی بعدش.  بزنیم و حرفامون بشین -

 موهای به دستی عصبی حالتی با پریا.  میکرد نگاهش منتظر چشمهای با

 نمی سرش به که بالیی.  ماند خیره تخت روی جایی به مردد و کشید رهایش

 !؟ آمد می.  آمد

 . ندارم حرفی من -

 !  بشین!  دارم من -

 به جایی و میدزدید را نگاهش.  بنشیند تخت ی گوشه شد باعث صدایش تحکمِ 

.  میکرد نگاهش دقت با آیین.  میکرد نگاه خیره اش خورده گره هم در دستهای

 .  کند شروع کجا از نمیدانست ، کرد تر زبان با را یشلبها

 . . .  تولد شبِ . . .  شب اون -

 را حرفش.  میشد قبل از بیشتر لحظه هر که دستپاچگی و بود پریا به نگاهش

 : داد ادامه

 . . . شب اون چرا -

 : پرید کالمش میانِ  دستپاچه.  شود تمام حرفش نداد اجازه پریا



 کشیدن نفس برای هوا ، بود گرفته فضا.  میکرد بد رو محال مهمونی اون -

 . . .  برم اونجا از میخواست دلم.  نبود

 : کرد قطع را کالمش آیین که بود نشده تمام حرفهایش هنوز

 ؟ بود مهمونی و هوا خاطرِ  به -

 .  نمیکرد نگاه آیین چشمهای به.  داد تکان بار چند تند را سرش دستپاچه پریا

  ؟ هوا نبودِ  خاطرِ  به ؟ زدی حرفارو اون بهم خیابون تو چرا پس -

 کارهای تکِ  به تک نگاهش با آیین.  بود گرفته عصبی حالتِ  دستهایش حرکتِ 

 موردِ  این در صحبت یا میداد عذابش زدن حرف.  میگذراند نظر از را پریا

  ؟ مشخص

 . . .  پریا -

 برخالفِ .  میخواند را نامش.  میزد چرخ وار اکو سرش در ، بود آیین صدای

 لطیف و نرم آنقدر بود گرفته یاد ِکی!  مشترکشان مثال زندگیِ  ماه چند این تمامِ 

  ؟ بزند صدایش

 .  باشه مونده نمیکنم فکر ای دیگه حرفِ  -

 : کرد صدایش آیین دوباره که برود خواست

 !  پریا -

 بود نرسیده قتشو.  را حالتهایش این نمیفهمید ، گنگ کمی و تحکم با بار این

 ، دستش که ؟ است غریبه برایش چقدر که بزند فریاد ؟ بگوید را ترسش که

 حرف این ، نمیرفت بیرون ذهنش از که نرمی لبهای آن ، نفسش ، گرمایش

 !  میداد آزارش همه و همه. . .  شبش آن موردِ  در زدن

  ؟ گفتی چی بهم یادته اول روز -

 خوب چندان اولش روزِ  حرفهای.  نداد جوابی . بود پریا به مردد نگاهش آیین

 : داد زدن حرف جراتِ  پریا به سکوتش!  کند مرورشان بخواهد که نبود



 .  کنیم رعایت مرز و حد. . .  حرفا همون ی اندازه به حداقل -

 نمی هم باال را نگاهش.  بیاورد زبان به را جمله یک همین تا بود داده جان

 ! را آیین خشمِ  پُر چشمهای ؟ یندبب چه که آورد می.  آورد

 ؟ میشه چی نخوام اگه مثال -

 به که آنقدری نه ، میترساند را پریا که جدیتی آن به نه اما بود جدی لحنش

!  میداد نشان صفت دیو انسانی را آیین همیشه که چیزی آن نه ، بزند عصبانیت

 دیگری چیزِ  که یا بود خوابی بی از ، بود خمار آیین چشمهای ، آمد باال سرش

  ؟

 ؟ میشه چی تکلیف حاال -

 بود شده قفل هم روی پریا ی شده موم و مهر لبهای.  بود آمده حرف به دوباره

 پاهایش.  ندارد حرکت قدرتِ  و میبیند را شکارچی که میماند آهویی مثلِ . 

 آیین.  ماندن دلِ  نه و داشت رفتن توانِ  نه.  بود مانده حس بی و ُشل تخت پایینِ 

 عضالتِ .  رفت کنار رویش از کل به پتو.  کشید نزدیک کمی را خودش

 ، اش قوی و محکم ی سرشانه ، اش گندمی دست یک پوستِ  و بازو جذابِ 

 شکمش عضالتِ .  خورد تکان پریا دلِ  در چیزی. . .  اش تکه شش شکمِ 

 تر جذاب سلایر بازیگرِ  آن از!  مقابلش مردِ  به اجمالی نگاهِ  این از شد منقبض

 .  بود گرفته شکل ذهنش در ناخواسته که اعترافی این از ترسید.  بود

 دورِ  نرم را دستش آیین برود آنکه از قبل.  داد تکان پاهایش به و دزدید نگاه

 : انداخت پریا نحیفِ  بازوی

 ببینم و کی باید ؟ چی کنم رعایت مرز و حد نخوام من ؟ نداشت جواب حرفم -

  ؟

 !  کن بس -

 : رسید گوشش به پریا ی زمزمه

 کنی چیکار میخوای!  زنمی که کرد فرو سرم تو خان جمشید همه این ؟ چرا -

  ؟ نیستی زنم بگی ؟ بزنی پسم ؟



 : چرخید سمتش به کالفه پریا

 !  نیستم -

 .  میگه ای دیگه چیزِ  هامون شناسنامه -

 .  محضه دروغِ  باشیم نداشته قبولش جفتمون وقتی.  بود اولشم از!  دروغه -

 !  زنمی.  کنم استفاده دروغی ظاهر به اسمِ  این از میخوام من حاال -

 اذیتش شیطنت پُر چشمهای این.  کرد نوازش را پریا ی شامه عطرش بوی

 وجودش به رفته رفته ترس و بود منقبض شکمش عضالتِ  هم هنوز ، میکرد

 حرفِ  با بود هکرد جمع آیین به دادن جواب برای که شجاعتی تمامِ .  برمیگشت

  ؟ میکرد را چیزی چه ادعای ؟ بود زنش ؟ میگفت چه.  پاشید هم از آخرش

 . . . که میکنه کمکت دمنوش.  بخوابی بهتره -

.  بودند کرده آغاز را ای گونه نوازش حرکتِ  پریا بازوی روی آیین انگشتهای

 آمده بند زبانش.  بود دهنده آزار پریا ی بسته یخ پوستِ  روی دستش گرمای

 موهایش آنکه هوای به را دستش که بود این بکند توانست که کاری تنها.  بود

.  شد هم موفق.  بزند پس را آیین انگشتهای تا دهد تکان بزند گوش پشتِ  را

 کالفه را پریا که آنقدری.  شد نزدیکتر آیین.  برد گوش پشتِ  را مزاحم موهای

 : کرد

 .  نکن فرار -

 آنکه از قبل.  شود بلند تخت ی لبه از و کند عزم پریا ات بود کافی جمله همین

.  کشید عقب به را او و کرد حلقه پریا کمرِ  دورِ  را دستش آیین شود دور خیلی

 ی سینه نزدیکِ  جایی سرش و افتاد تخت روی دخترک که سریع و محکم آنقدر

 در را پریا ظریفِ  کمرِ .  شد تر تنگ آیین دستهای ی حلقه.  آمد فرود آیین

 : کرد تقال اما پریا.  گرفت آغوش

 !  کن ولم -

 : نشاند لب روی لبخندی.  دهد آزار را پریا که نمیکرد خطور ذهنش به آیین



  ؟ بشه چی که -

 که سانتی هر.  رسید پهلویش به و شد شروع پریا شکمِ  روی دستهایش حرکتِ 

 .  میکرد دیوانه . میرساند جنون به.  میداد آزار را پریا میداد تکان را دستش

 ! کن ولم گفتم -

 بیدار را اش خانواده نداشت دوست.  نرود باال صدایش که میکرد را تالشش

 !  ببرد شان ریخته هم به روابطِ  از بویی مادرش نمیخواست دلش اصال.  کند

 درست ، کم نه و زیاد نه.  بود آغوشش ی اندازه کامال نقش ریز دخترکِ 

 .  آغوشش ی اندازه

  ؟ نیست خوب تجا -

 او که نبود کاری آنقدری ضربه اما کوبید آیین تختِ  شکمِ  به آرنج پشتِ  با پریا

 ! بیاورد در پا از را

 !  کن ولم -

 تقال.  بود کم کشیدنش نفس برای هوا.  کند تکرار میتوانست را جمله همین فقط

 در که زیچی آن از میترسید.  آیین بعدیِ  احتمالیِ  حرکتِ  از میترسید ، میکرد

 : کرد زمزمه آرام و برد پریا گوِش  نزدیکِ  را سرش آیین.  میرفت رژه سرش

 پشتِ  رو چی همه هم قبال!  من نه آماتوری تو نه ؟ میکنی فرار داری چی از -

 . . .  گذاشتیم سر

 .  شود دیوانه پریا تا بود کافی حرف همین

 !  متنفرم ازت -

 شد ُشل بود گرفته را پریا کمرِ  که دستی.  کرد مبهوت و مات را آیین اش جمله

 ، کشید کنار را خودش پریا.  ماند خیره آغوشش در دخترکِ  به مبهم و گیج و

.  زد کنار را اش آشفته موهای.  باشد نداشته او با تماسی کوچکترین که جوری

 گل!  بود شده تمام گران برایش.  بود پریا ی جمله فکرِ  در هم هنوز آیین

 میشنید تنفر از حرف باید بود انداخته انگشت به را اش کذایی ی قهحل و خریده



 با را شب میتوانست.  بود ناتوان و سست پاهایش.  بود شده بلند جا از پریا ؟

  ؟ کند سر اتاق آن در او

 آیین.  بود گرفته فاصله آیین تختِ  از میشد که جایی تا.  بود افتاده نفس نفس به

 و داده خرج به جرات که بود دختری اولین.  میرسید نظر به مبهوت و مات اما

 !  بود آورده زبان به را تنفر ی کلمه

  ؟ گفتی چی -

 ، عصبی و بود کالفه پریا.  نمیداد نشان را درونش حالِ  آرامش نسبتا صدای

.  کند کنترل را خودش نمیتوانست.  بود شده دچار ارادی غیرِ  لرزشی به بدنش

 : کرد زمزمه هم باز

 ! متنفرم ازت -

 : گرفت قرار پریا مقابلِ  و آمد پایین تخت از آیین

 .  کن تکرار دوباره -

 دو با.  میخورد هم به هم دندانهایش که جایی تا.  میشد بیشتر و بیشتر لرزشش

 خورد اعصاب لرزِش  این بتواند ای ذره شاید تا بود گرفته بغل را خودش دست

 : کند متوقف را کن

 !  تو. . .  از. . .  متنفرم من. . .  متنفرم. . .  دی . . . شنیـــ -

 عرفانی به.  بود خورده بر غرورش به آیین.  بود آمده حرف به مقطع مقطع

 پشتوانه و غرور تمامِ  و میکرد افتخار آن به که رسمی و اسم تمامِ  به.  بودنش

 آمده بهخرا خانه این تا چموش دخترکِ  این هوای به ؟ بود شده بچه!  بود اش

 با را عشق نامِ  اش درونی تمایالتِ  این میکرد خیال که بود شده دیوانه!  بود

 خودش ، بود خودش از خریت ، بود برداشته تاب مغزش!  میکشد یدک خود

 !  بود داده را ها توهین این ی اجازه دختر این به کارهایش با که بود

 .  باشم کنارش من آرزوشه کسی هر.  میزنی حرف کی با داری بفهم -

 !  بکشد فریاد یا بخندد نمیدانست پریا



 . . . نیست من. . .  مــَ . . . آرزوی. . .  خوام. . .  نمیــــ من -

 که میزد نهیب خودش به اما بود کرده نگران را آیین کمی.  میلرزید هم هنوز

 !  بلرزد میخواهد چقدر هر بگذارد

 جمع زحمت به که رسمی و اسم خاطرِ  به.  خانه جمشید خاطرِ  به اینجام اگه -

  ؟ فهمیدی.  بشه کشیده گند به تو خاطرِ  به شبه یه نمیخواد دلم و کردم جورش و

 : شد متوقف و خورد پریا تختِ  به پایش پشتِ  و برداشت عقب به قدمی پریا

 . بردار من سرِ  از دست پس -

 ، داد تکان رس آیین!  بگوید هم پشتِ  و کامل را اش جمله توانست سختی به

 را پریا که بود شده خشم پُر و تند نفسهایش آنقدر.  اراده بی ، عصبی و کالفه

 .  میترساند

 بیرون خونه این از شبی نصفِ  اگه ؟ بردارم سر از دست االن همین چطوره -

 ؟ بدی بهشون که داری جوابی چه ؟ میکنن فکری چه خانوادت بزنم

 روی از را پیراهنش که او به ترس با پریا.  بود نشسته لبهایش کنجِ  پوزخندی

 را عضالتش و نشست اندامش روی پیراهن.  شد خیره برمیداشت صندلی

 ماتش.  بزند حرفی نمیتوانست پریا و میبست را هایش دکمه تک تک.  پوشاند

 شده قفل لبهایش اما حرفی گفتنِ  به میکرد ترغیبش سر در صدایی ، بود برده

 به که میرفت کتش سمتِ  به آیین دستِ .  آمد نمی در او از صدایی و بود

 : داد تکانی خودش

 . . .  برو صبح -

 : گرفت نشانه را ترسش آیین عصبانیِ  و مغرور نگاهِ 

 .  بردارم سرت از دست میخوام -

 . . . خانوادم -

 و متنفری من از تو.  زدیم واضح رو حرفامون کنم فکر.  نداره اهمیتی برام -

 !  ندارم موندن اینجا به لیمی چندان منم



 از که درماندگی با و بود شده گره که ابروهایی با.  زد کنار را ترسش پریا

 : آمد حرف به بود شده دچارش آیین رفتنِ 

 صبح رو شب و بمونم بغلت تو اینکه ؟ میمونی باشم داشته رابطه باهات اگه -

  ؟ کنی کمکم میشه باعث کنم

 ؟ نمیفهمید را حالش و حس.  بود آیین شعورِ  به مستقیم توهینِ  حرفهایش این

 انتخاب خودش را گلها ، پریا پیِش  آمدن برای بود کرده دل دل را راه تمامِ 

 بود آمده آنجا به راست یک اش مشغله پُر روزِ  و کار و شرکت از ، بود کرده

 ، کند آرامش او که ، ببیند را او که بود زده پَس را اش فکری های درگیری ،

 فکر هایش بدی و مهین به که ، کند بیرون سر از را مریضش مادرِ  فکرِ  که

 به فقط. . .  بگیرد آرامش دخترک این وجودِ  از بتواند کمی فقط که.  نکند

 زیباست هم هنوز زندگی کند حس و شود پاک مغزش های سیاهی که ای اندازه

 .  بود شده دیوانه نبودش با که پریایش هوای در بکشد نفس بتواند که. 

 را سرش.  بود مانده مات.  نمیشد بسته و باز حتی هم هایش پلک.  نزد حرفی

 !  کرد درد احساِس  پریا که شد عمیق آنقدر پوزخندش و داد تکان

 طال و تاپات سر.  میکنم تضمین رو زندگیت بخوابی باهام شب یه اگه.  آره -

.  میخرم رو آبروت وادتخان جلوی.  کنی خانومی عمارت تو میذارم.  میگیرم

 ؟ نیستی راضی ؟ بده

 دردناک آیین برای چقدر حرفش که میفهمید خوب.  بود کرده نشینی عقب پریا

 : داد ادامه!  بوده

 فکرش اصال.  میشد ختم کوچیک حماقتِ  تا چند به اشتباهاتت میکردم خیال -

 . . .  اندازه این تا که نمیکردم هم رو

 را پیراهنش های دکمه.  کرد پرت صندلی روی را کتش و شد َمشت دستهایش

 آمد در تنش از دوباره پیراهن.  کرد قبل از تر زده وحشت را پریا و کرد باز

 قلبش.  میکرد ثبت ذهن در را حرکتش به حرکت پریا.  افتاد کتش روی و

 و آزاد را کمربندش قالبِ  ؟ میشد چه بعدش.  میکوبید سینه به وار گنجشک

 .  کرد باز را رششلوا ی دکمه



.  گرفت را چشمهایش روی و آمد باال دستهایش.  بود شده خشک پریا دهانِ 

 : آمد حرف به کند پنهانش نمیتوانست که ترسی با وار زمزمه

 . . .  کردم اشتباه من. . .  بسه ، کن تمومش -

 وربا را بود افتادن حالِ  در که اتفاقی.  نمیکرد باور.  شنید را آیین زیپِ  صدای

 تمام بود قرار ِکی ؟ عذاب همه این نبود بس.  بود آمده بند نفسش. . .  نمیکرد

  ؟ شود

 : آیین هم بعد و آمد تختش صدای

 !  مسخرست زیادی!  بردار اداها این از دست حداقل -

 آیین.  آورد پایین ترس کمی با را دستهایش متعجب.  آمد می خفه آیین صدای

 لباسهای مثلِ  درست هم شلوارش.  بود کشیده سر روی را پتو و کشیده دراز

 نشست قلبش روی ای لحظه برای دستش.  بود گرفته جا صندلی روی دیگرش

 وجودش تمامِ .  بکشد ریه به را هوا میتوانست و میشد تنظیم کم کم نفسهایش. 

 این از بعد ، بحث این از بعد میتوانست چطور. بود شده رمق بی و سست

 تختِ  سمتِ  به و کرد خاموش را چراغ لرزاد پاهایی با پریا ؟ بخوابد حرفها

 اینکه با.  ندارد کارش به کاری امشب آیین که میدانست خوب.  رفت پریسا

 ساعت یک تا.  بست پلک و کشید دراز اما بود دوانده ریشه وجودش در ترسی

 نهایت در اما میپایید را آیین حرکتِ  هر اضطراب پُر چشمهایش هم بعد

 خودنمایی میز روی آیین دمنوِش  فنجانِ .  رفت خواب به و شد خسته ایشپلکه

 .  بود رفته خواب به پریا بخِش  آرام دمنوشهای بدونِ  هم امشب.  میکرد

********** 

.  بود نخوابیده را دیشب تمامِ .  شد باز هم از اش خسته پلکهای ماشین تکانِ  با

 ی سفره سرِ  که مدتی تمام . بود کرده بیدار را آیین لرز و ترس با صبح

 آیین که بود وقتی از ترسش.  بود لرزانده را پریا دلِ  اخمهایش بودند صبحانه

 و قبل شبِ  از و بزند طعنه اش خانواده جلوی یا بزند نامربوطی حرفِ 

 صحبتی بود کرده حفظش مدت تمام که سکوتی جز به اما.  بگوید دعوایشان

 دیده دور از تنها و زده حرف آیین با ای لمهک چند علی رفتنشان از قبل.  نکرد



 و بود کرده نصیحتش آخر ی لحظه تا مادرش.  میدهد تکان سر آیین که بود

 .  کند باز را ابروهایش گره میکرد سعی هایش شوخی با پریسا

 و رد بینشان که حرفهایی با.  میترساندش عمارت به رفتن قبل از بیشتر حاال

 انتظارش چیزی چه نمیدانست بود کننده دیوانه سکوتش که آیینی و بود شده بدل

 .  میکشد را

 کمی میتوانست نوشتن شاید.  بردارد خودش با را سررسیدش که بود حواسش

 . ببخشد بهبود را خرابش حالِ  کمی.  کند آرامش

 پیاده هم آیین ، پریا تفکرِ  برخالفِ .  داشت نگه عمارت مقابلِ  را ماشین ساسان

 و نسا گل گرمِ  استقبالِ  و احوالپرسی و سالم از بعد ورودشان محِض  به.  شد

 خان جمشید سراغِ  پریا ، همایون لبخندِ  و حمیده کشیدنهای هم در ابرو و شیرین

 : آمد حرف به همه از قبل شیرین.  گرفت را

 .  بزنن قدم میرن گفتن.  بشه پیداشون دیگه کنم فکر -

  ؟ بیرون -

 : مدآ حرف به بار این نسا گل

 شده هم تر دلگیر اینجا نبودی تو که روزم دو این.  میگیره خونه تو آدم دلِ  -

 .  بود

 آیین بیاید لبهایش روی دیگری حرفِ  آنکه از قبل.  نشاند لب روی لبخندی پریا

 : کشید فریاد ها پله باالی از

 ! همایون -

 : رفت ها پله سمتِ  به سراسیمه همایون

  ؟ آقا بله -

 .  بیا خودتم.  باال بیاد کن صدا رو هدختر این -

 : کرد زمزمه متعجب



 .  آقا چشم -

 گوِش  به"  دختره"  لفظِ .  پریا آمدنِ  اولِ  روزهای به بود برگشته آیین هم باز

 تکان پاهایش به! "  شد شروع"  کرد زمزمه خودش با دل در.  بود رسیده پریا

 و بود رفته پریا اتاقِ  سمتِ  به یینآ.  رفت باال را ها پله همایون از جلوتر و داد

 : میزد حرف تلفن با

 .  ویال برای بگیر مطمئن ماشینِ  یه -

 : رسید گوشش به خسرو صدای

 ؟ نداری ماشین مگه ؟ چی برای -

 : غرید حرص با آیین

 .  باشه اینجا دیگه دقیقه ده.  بگیر ماشین ؟ نکنی جواب و سوال شد بار یه -

 : کرد نگاه مبهوت و مات پریای به و کرد قطع را تماس

 رو وسایلت کنن کمکت داری دوست که کی هر یا شیرین یا همایون بگو -

 .  کنی جمع

 از سختی به که ای زمزمه با.  نمیکرد پیدا حرف گفتنِ  برای را صدایش پریا

 : گفت بود شده خارج گلو

 !؟ چی -

  ؟ کجاست چمدونت -

  ؟ بریم باید کجا -

 پریا گوِش  صدایش.  میکوبید هم به محکم و میکرد باز هدف بی را کمدها درِ 

 : کرد تکرار را سوالش.  میداد آزار را

 ؟ بریم کجا قراره -

 : زد پوزخند آیین



 .  بری اینجا از قراره!  بری!  نه بریم -

  ؟ چی. . .  چــ -

 : رسید اتاق به همایون ؟ میخواست جانش از چه ؟ میفرستادش کجا

  ؟ آقا ساختست دستم از کمکی چه -

 . بیار براش چمدون یه -

 : گفت متعجب همایون

  ؟ آقا چی برای -

 .  بود شده دیوانه آیین

 !  بیار چمدون -

.  نشود َکر که بگذارد گوش دو هر روی را دستهایش پریا شد باعث فریادش

 : رفت داخل قدمی پریا.  رفت بیرون اتاق از و داد تکان پاهایش به همایون

  ؟ بکنی میخوای چیکار ؟ اچر -

 و همین مگه.  برداشتم سرت از دست بفهمی که جایی یه بفرستمت میخوام -

  ؟ نمیخواستی

 . . .  من -

 : برداشت خیز سمتش به آیین که بود نیامده لبهایش روی حرف

 ویالی میری و میکنی جمع و لباسات.  نشنوم ازت کلمه یک!  نزن حرف -

 فهمیدی.  بخوام من که وقتی تا!  بگم من که وقتی هر ات میمونی اونجا.  شمال

  ؟

 .  بابام ی خونه میرم -

 : زد عصبی ای قهقهه آیین

 .  بگم من که جایی میری ؟ مهربونیم آدمِ  انقدر کردی فکر -



 .  نمیرم -

!  کنی تامین جوره همه رو سیرت دیو منِ  و بمونی اینجا میتونی.  خودته میلِ  -

 .  زنمی مثال

 و کشید پایین پریا ی سرشانه از را انگشتش ونمایشی  برداشت سمتش به میقد

 : کرد زمزمه

 .  اتاقم تو بیای میتونی امشبم از -

 آیین پوزخندِ .  کشید کنار را خودش دخترک که بود نرسیده آرنجش به هنوز

 .  شد عمیق

 یگهد دقیقه ده کن جمع زود!  کدومه انتخابت میدونیم دومون هر کنم فکر -

 !  میاد راننده

 یا ؟ میگرفت تماس شیدا با.  کند چه نمیدانست پریا.  رفت بیرون اتاق از

 خاطرِ  به همه ؟ بود مجازاتی چه این اصال ؟ میماند خان جمشید منتظرِ 

  ؟ قبلشان شبِ  حرفهای

 : کرد زمزمه.  بود مغموم هم او ی قیافه.  شد وارد دست به چمدان همایون

  ؟ کمک بیاد بگم ینشیر به میخوای -

 نه ی نشانه به را سرش.  بود گرفته جان هایش گونه روی اشک گرمِ  قطراتِ 

 پریا ی خواسته به همایون.  گرفت را اشکهایش دست پشتِ  با و داد تکان

 لباس روز چند ی اندازه به و ببرد چه نمیدانست اصال دخترک.  رفت بیرون

 برای را او نبود بعید آیین از.  بردارد دارد چه هر گرفت تصمیم.  بردارد

 جمشید آخر ی لحظه که میخواست خدا از فقط.  کند حبس ویال آن در همیشه

 ویالی آن در.  شود منصرف خودش حداقل یا ، کند توبیخ را آیین و برسد خان

 . . .  میکرد اش دیوانه تنهایی ؟ میکرد چه بزرگ

 نبود پشیمان اش گذشته شبِ  حرفهای از.  کرد جمع آه و اشک با را لباسهایش

 نه!  کند دیوانه عرفانیِ  این بارِ  که بود بدتری حرفهای فکرِ  به لحظه آن. 

 !  میکرد تحمل را هایش بازی دیوانه این نه و میخواست را گلهایش



 و میکشید فریاد هنوز آیین.  برد پایین همایون کمکِ  به و بست را چمدان دو

 سرِ  را حرصش تلفن پای همه از بیشتر . میگرفت ایراد زمان و زمین از

 !  نیست ماشین از خبری چرا که میکرد خالی خسرو

 مانتو.  شد پیاده آن از زنی.  رسید بود خواسته که باالیی مدل ماشینِ  نهایت در

 بود انداخته سر روی سفید رنگِ  به شالی و داشت تن به رنگ مشکی شلوارِ  و

 : کرد سالم و آمد لوج.  میرسید نظر به ساله 38 حدودا. 

 . جدید ی راننده ، هستم عباسی -

 باال را عمارت های پله و کشید صورتش به دستی رنگ سیاه ماشینِ  رفتنِ  با

 : داد دستور همایون به حال همان در.  رفت

 .  شرکت میرم بعد.  کن حاضر رو لباسام.  میگیرم دوش اول -

.  بود آیین آنیِ  تصمیمِ  فکرِ  در هم زهنو.  رفت باال را ها پله دنبالش به همایون

 را پریا بود بسته شان رابطه شدنِ  خوب به دل خان جمشید که زمانی درست

 !  میکرد دور خودش از ها کیلومتر

 آب قطراتِ .  شد حمام واردِ  و کشید بیرون تن از حرص با را لباسهایش آیین

 بارها و اباره.  میخورد چرخ سرش در نفرت ی کلمه.  خرید جان به را

 را اعصابش که چرخید و چرخید آنقدر.  میزد زنگ گوشش در پریا صدای

 دستهای با امروز و بود رفته کنارش دلتنگی رفعِ  برای دیشب.  انداخت خط

.  فرستاد باال دست با را اش خورده خیس موهای.  بود کرده اش راهی خود

 انگار.  بشوید را هایش ناراحتی تمامِ  میتوانست آب کاش ، بست را پلکهایش

 !  نداشت وجود ناراحتی هیچ اصال که

 و رفت آینه مقابلِ .  بود چیده تخت روی را لباسهایش همایون.  شد اتاقش واردِ 

 اش خسته ی چهره و کشید ریشش ته به دستی.  داد حالت دست با را موهایش

 افکارِ  تمامِ  آیین که آنقدری ، میماند آنجا و میرفت پریا ؟ بود گرفته ماتم چرا. 

 جوابِ .  کند پاک ذهن از و بریزد دور دختر این موردِ  در را اش مسخره

 !  بود گرفته دیشب را محبتش



 ، شد وارد برافروخته صورتی با خان جمشید و شد باز ضرب با اتاقش درِ 

 خوب.  چرخید سمتشان به آیین.  شد اتاق واردِ  هراسان که بود همایون پشتش

 اش چهره.  بگیرد صورت بینشان ای دوستانه ی مکالمه نیست قرار میدانست

 : داد نشان خونسرد را

 پشتِ  شاید کردین فکر وقت یه میشین اتاق واردِ  اینجوری!  خان جمشید سالم -

 ؟ دیدنش نیاد خوش مذاقتون به که باشه چیزی بسته درای

 و گذاشت عصا روی را دستهایش.  شد بیشتر بزرگش پدر عصبانیتِ  و حرص

 : ریدغ

  ؟ فرستادی کجا رو پریا -

 : زد پوزخند و انداخت زیر به سر همایونِ  به نگاهی آیین

 از رو هیچی خبرچیناتون میکردم فکر ؟ فرستادم کجا که نگفتن بهتون چطور -

 ! نمیندازن قلم

 کلت تو عقل ؟ کجا فرستادی تنها و تک رو دختره!  پسر بده منو جوابِ  -

 ؟ نیست

 : کشید هم در ابرو میشد گفته همایون جلوی که حرفهایی از عصبانی آیین

 !  بری میتونی همایون -

 : دوخت بزرگش پذر به نگاه آمد که اتاقش درِ  شدنِ  بسته صدای

 !  باشم بدهکار بهتون توضیحی میگیرم که تصمیمی هر برای نمیکنم فکر -

 خان مشیدج.  بماند خونسرد که میکند جان.  برداشت قدم لباسهایش سمتِ  به

 هم به آنقدر روزش و حال نمیفهمید!  برپاست آیین دلِ  در غوغایی چه نمیفهمید

 غیر حجمِ  آن از رهایی دلش فقط.  میکند چه نمیداند هم خودش که است ریخته

 !  میخواست را دهنده آزار افکار تحملِ  قابلِ 

 میتونی بعدا میکنی باهاش کارارو این.  زندگی این به خوشه دلش دختر این -

  ؟ بدی و وجدانت جوابِ 



 و دور ببینه که نیست بیدار کسی خوابیدن همه عمارت این تو اینکه مثل -

 .  میگذره چی اطرافش

 : غرید و برداشت بزرگش پدرِِ  سمت به قدمی

 منم بندِ  دلش حتی.  نداره زندگی و خونه این به ربطی دختر این دلخوشی -

 .  میکنی حکم و نینمیدو.  خان جمشید نمیدونی.  نیست

 و خودش میزنه چنگ چی هر به که دفاعه بی انقدر دختر این.  پسر کن بس -

 ازش و پریدی دلش تو همش که وقتی ؟ میزنی حرف چی از داری.  کنه سرپا

 .  ساختی ترسو ی جوجه یه

 توش چی ببین من دل کنار بذار بیار و دلت!  اتم نوه من.  پرستی غریبه شما -

 ! میگذره

 درست و دوست نوه میشم بیرون بندازم رو دختره و دلت به بدم دل اگه -

  ؟ حسابی

 . فایدست بی شما و من زدن حرف -

 . میبره بین از رو رابطتون بدتر ها فاصله این.  برگردونش برو -

 :  کرد زمزمه و زد پوزخند

 ! ؟ رابطه کدوم -

 :  آمد حرف به دیگر بار آیین نشنید خان جمشید

 .  بخوره اش کله به باد بمونه ویال مدت یه -

 :  بود شده قرمز خشم و حرص از خان جمشید

 .  میترسه ویال اون تو تنهایی دختر این.  بخوره باد سرت به باید که تویی این -

 !  نداره کسری و کم نخورین غصه.  فرستادم همدم براش -

 پریا رهایکا در فضولی نیت به بیشتر را عباسی!  میگفت را جاسوسش

 !  بودنش همدم نه بود کرده استخدام



 .  میارمش میرم خودم -

 :  کشید فریاد آیین که برود بیرون اتاق از تا چرخید

 زندگی به شمام نیست بد.  بذارم پام زیر و احترامتون نمیاد خوشم هیچ -

 دلم!  بگیرم تصمیم خودم زندگی برای من بذارین و برسین بیشتر خودتون

.  برین دنبالش نباید که میدونین خوب خودتون.  کنم توهین یا تهدید نمیخواد

 !  دانید خود حاال اینه آخرم حرف

 :  دوخت خان جمشید به را حرصش پر نگاه و زد چنگ لباسش به

 ! بپوشم لباس میخوام بدین اجازه االنم -

 تنها کالفه و عصبی را آیین و زد بیرون اتاق از حرف این با بزرگش پدر

 بزرگش پدر واقعا ؟ باشد آیین از هایش دفاع و بیاید بار یک میشد چه.  ذاشتگ

 بارش مرد کند سعی تشر با بار هر آنکه نه بپرسد را حالش محبت با و باشد

 !  بیاورد

 سریعتر چه هر.  رفت بیرون اتاق از و کرد تن به حرص پر را لباسهایش

 .   بود بهتر میشد شرکت راهی

 !  بزند کله و سر پریا طرفداران خیلِ  با میشد رمجبو کمتر حداقل

**** 

 درگیر ذهنش مدت تمام.  کشید راحتی نفس پریا ویال به رسیدنشان محض به

 به از بود ناراحت.  بود رفته را کلنجارهایش... آیین رفتار و بود  سفر این

 نشان با مستقیم غیر و مستقیم آیین ماه چند این تمامِ .  تنفر ی کلمه آوردن زبان

  ؟ بود رفته را او راهِ  خودش چرا بود آزرده را پریا تنفرش دادن

 باز اما کند خواهی عذر که بود رفته موبایل به دستش بارها بود قرار بی دلش

 .  شد منصرف هایش دلخوری یادآوری با

 :  بود دستش در هم پریا چمدانِ  دو و آمد سمتش به عباسی

  ؟ بذارم کجا اینارو -



 :  گفت ریعس پریا

 .  میبرم خودم میگیره درد دستتون -

 .  خانوم کنین امر شما منه ی وظیفه این -

 و انداخت زیر به سر ؟ بود شده خانم باالخره.  بزند پوزخند بود مانده کم پریا

 :  آمد حرف به دلخور

 .  کنین صدام پریا میتونین -

 .  خانوم نمیکنم جسارت -

 به ای اشاره.  نداشت رفتن کلنجار ی حوصله.  فرستاد بیرون را نفسش پریا

 :  گفت و کرد ها پله باالی

 .  راست سمت اتاق اولین -

 بودند اینجا که بود پیش وقت چند همین.  افتاد ویال در اقامتش شب اولین یاد به

 پس را دهنده آزار افکار. . .  بود کرده صبح آیین اتاق در را شب اشتباه به و

 .  افتاد راه یه اسیعب دنبالِ  و زد

 را صحبت سر بود کرده سعی پریا.  نداشت ربات با تفاوتی دختر این که انگار

 ی ادامه مانع عباسی ای کلمه یک جوابهای اما کند باز طریقی هر به

 ! مجرد و است عاطفه کوچکش اسمِ  که بود فهمیده تنها.  میشد صحبتشان

 شنا قبل ی دفعه کردن شنا حسرت.  بود مانده ویال وسطِ  استخرِ  به پریا نگاه

 اقامتی این میشد باعث حداقل ، بزند آب به تنی نبود بد بود مانده دلش به کردن

 !  بگذرد تر راحت است روزه چند نمیدانست که

 :  آمد پایین ها پله از عاطفه

 .  بکنم هم خرید باید ؟ بگیرم میخورین چی ناهار -

 :  کرد زمزمه تنها.  تنداش اشتها انداخت باال شانه پریا

 .  ندارم اشتها من بخرین دارین دوست خودتون چی هر -



 بینِ  موبایلش.  کرد رها را خودش تخت روی اتاق داخلِ  و رفت باال را ها پله

 نهایت در. . .  نه یا بدهد آیین به پیغامی که بود دل دو.  میشد فشرده انگشتها

 دو و داشت نگه سرش باالی را موبایا و گذاشت کنار را دلی دو و تردید

 آیین نامِ  و کرد باز را پیغامهایش ی صفحه.  داشت نگه طرفش دو را دستش

 متنی.  میچرخید کیبورد روی هم سر پشت و تند انگشتهایش.  کرد انتخاب را

 :  کرد مرور خودش با ارسال از قبل و نوشت

 !  میخوام معذرت. . .  بزنم تنفر از حرف نمیخواستم من -

 عذر این به راضی دلش.  بود مانده مردد ارسال ی دکمه روی انگشتش

 .  کرد ارسال را پیغام نهایت در و میرفت کلنجار خودش با.  نبود خواهی

 گذاشت هم روی را پلکهایش و انداخت تخت روی کثیف جسمی مثلِ  را موبایل

 . 

 که هایی برگه پای هم در ابروهای با و بود نشسته اش مدیریتی میزِ  پشتِ  آیین

.  میرسید نظر به عصبی هم هنوز.  میکرد امضا بود گرفته سمتش به منشی

 دست به را موبایل و زد هم را امضا آخرین.  بست نقش موبایلش روی پیغامی

 :  داد دستور و کرد باز ندیده را پیغام.  گرفت

 .  برام نذار مالقات قرار امروز -

 .  آقا چشم -

 شد وارد نگرانی با خسرو و شد باز شتاب با در برود رونبی منشی آنکه از قبل

 خسرو به و گرفت باال را سرش که میرفت پیغام خواندنِ  سمتِ  به آیین نگاهِ . 

 :  شد خیره

  ؟ کاروانسراست اینجا مگه ؟ شدنه وارد طرزِ  چه این -

 بی را پیغام آیین.  کرد سکوت کمی.  برود که کرد منشی به ای اشاره خسرو

 سمتِ  به و بست را در خسرو.  شد بلند جا از و بست فرستنده اسمِ  به هتوج

 :  برداشت قدم آیین

 . . .  که بود کاری چه این -



 : غرید حرص پُر آیین شود کامل اش جمله آنکه از قبل

 .  ندارم حوصله اصال!  خسرو نزدی زدی حرف -

 .  نشو عصبی باشه ، باشه -

 را موبایلش و پیغام.  نشست اش صندلی ویر آیین.  کرد نشینی عقب خسرو

 :  آمد حرف به خسرو که بود خوردن حرص حالِ  در.  بود برده یاد از کل به

 .  دادم انجام میخواستی که تحقیقاتی-

 :  چرخاند خسرو سمتِ  به سریع را نگاهش آیین

  ؟ خب -

 .  بشه پیوند باید.  نیست راه به رو زیاد حالش -

  ؟ نداده کلیه بهش جدیدش عشقِ  چطور -

 .  نداشتن تطابق.  نشده انگار -

 طرف مهین و طرف یک پریا.  میخورد را خونش خون.  زد پوزخند آیین

  ؟ نمیگرفت سامان چرا اش زندگی!  دیگر

  ؟ دیدنش نمیری ؟ میکنی چیکار -

 .  بیمارستان بریم نباشه اطرافش و دور کسی که ساعتی یه فردا -

 .  تهس همیشه سلطانی -

 !  میزد چوب را خسرو چشمهایش با

 !؟ نمیای بر کارم این پَِس  از -

 که بود نشده تنها کامل هنوز.  رفت بیرون اتاق از و داد تکان سر خسرو

 که بود ریخته سرش کار آنقدر وقت آخر تا.  شد اتاقش واردِ  دیگر بارِ  منشی

 راحت پریا از خیالش.  نداشت را مشکالتش و پریا به کردن فکر وقتِ  دیگر

 .  بود رسانده گوشش به را اخبار تمامِ  و زده زنگ عباسی بود



 شام به میلی نه و بود خورده ناهار نه.  برگشت عمارت به رمق بی و خسته

 .  بود خورده اتاقش در را غذا و کرده لج هم خان جمشید.  داشت

 ریخته هم به که اعصابش.  رساند ورزشش اتاقِ  به را خودش مکث بدونِ  آیین

 .  کند آرام را ذهنش میتوانست کمی ورزش شاید بود

 مرگ حدِ  به.  میکرد چکه بدنش تمامِ  از عرق.  میزد سنگین را هایش وزنه

 گرفت سرد آب دوِش  زیرِ  را اش خسته تنِ  که زمانی.  بود کرده ورزش

 .  بکشد راحتی نفِس  توانست

 سقف به را نگاهش و دافتا تخت روی بود بسته کمرش دورِ  که ای حوله با

 میانِ  و کند دراز را دستش شد باعث موبایلش زنگِ  صدای.  دوخت

 ی دکمه و ببندد را اش خسته چشمهای شد باعث خسرو نامِ .  بگیرد انگشتهایش

 :  بزند را تماس برقراریِ 

  ؟ باز شده چی -

 .  بیمارستان بریم 9 ساعت صبح فردا -

 !؟ پزیه کله مگه -

 : زد خند نیم خسرو اما بود زده حرص با را حرفش

 .  نباشه کسی که باشه ساعتی یه میگی خودت -

 !  خودت جونِ  آوردی گیر و ممکن ساعتِ  بهترین -

  ؟ دنبالت اونجا بیام -

 .  میریم ساسان با بیا -

 . . .  شهاب پسره این -

 :  غرید آیین شود کامل حرفش آنکه از قبل

 .  میشی مزاحمم داری دیگه -



 پیغامش ی مانده باز ی صفحه به نگاهش.  کرد قطع خسرو روی را استم

 را پیغام وار زمزمه.  بنشیند تخت روی و بپرد جا از شد باعث پریا نامِ  و افتاد

 :  خواند

 !  میخوام معذرت. . .  بزنم تنفر از حرف نمیخواستم من -

 به گاهشن.  گرفت آرام باشند ریخته حرصش و خشم بر سردی آبِ  آنکه مثلِ 

 اصال ؟ بود ندیده چطور.  بود شده ارسال برایش ظهر حوالیِ  افتاد پیغام ساعتِ 

 بعد و براند خود از اوضاع آن با را پریا که نمیکرد خطور هم ذهنش به

 !  بگیرد او از پیغامی

 نگاهش مردد و زد باال را همه دست با.  آمد فرود پیشانی روی خیسش موهای

 مغرور پیغام همین اما نداشت را عذرخواهی انتظارِ .  دوخت موبایل به را

 را پریا ی شماره دادن پیغام جای به و نشاند لب ی گوشه نیشخندی.  کرد ترش

 اهمیتی بود هم اگر!  باشد خواب نمیکرد فکر بود شب 10 ساعت ، گرفت

. .  میخواست را پریا صدای ذهنش ی گوشه یک ، قلبش از جایی یک.  نداشت

 . 

  ؟ الو -

.  شد تر پررنگ لبش ی گوشه نیشخندِ  ، خرید جان به را نوازش گوش صدای

 : زد لب

 !  شمال میفرستادمت اینا از زودتر میبری پِی اشتباهت به میدونستم اگه -

 را همین بود زده زنگ!  خودخواهی هم باز ؟ میشنید چه.  کرد سکوت پریا

 : ردک زمزمه طاقت بی آیین.  شد طوالنی سکوتش ؟ بگوید

  ؟ پریا -

 : را صدایش هم بعد و شنید را دخترک عمیقِ  نفِس  صدای

 . بود اشتباه حرف این گفتنِ  -

 ! فهمیدی خوبه -



 : شد بدجنس پریا

 !  نمیکنه عوض رو قضیه اصلِ  این اما -

 : رفت هم در ابروهایش آیین

 ؟ یعنی -

 در دهش جمع زانوهای دورِ  را چپش دستِ  و بود نشسته تختش روی پریا -

 حرف به و کرد جا به جا گوش روی کمی را موبایل.  بود کرده حلقه شکمش

 : آمد

 .  کنیم رعایت رو حدود میدم ترجیح هنوزم من اینکه یعنی -

 : رفت لباسهایش اتاقِ  سمتِ  به کالفه و شد بلند جا از آیین

 !؟ میکنن رعایت حدود شوهرا و زن حاال تا ِکی از -

 کشو و برداشت را زیرش لباس کشید بیرون حرص رپُ  را کشوهایش از یکی

 همان از.  رسید پریا گوِش  به و پیچید تلفن در صدایش.  بست ضرب با را

 به حتی.  بشود آیین عصبانیتِ  متوجه خوبی به میتوانست هم دور ی فاصله

 این چرا نمیدانست اما.  ببیند هم را اش کرده گره ابروهای میتوانست وضوح

 دستش که بود راحت خیالش شاید!  نمیترساندش تلفن پشتِ  از یعرفان طوفانِ 

 .  نمیرسد او به

 رو هم دیدنِ  حقِ  پیش وقت چند همین تا ؟ شدیم شوهر و زن حاال تا ِکی از -

 این چی.  بود محاالت جزِ  که موندنمون جا یه و نشستن میز یه سرِ .  نداشتیم

  ؟ شده عوض وسط

 برایش.  درماندگی این از میرسید نظر به بیعص.  بگوید چه بود مانده آیین

 کردن اعتراف  حتی.  است کرده تغییر قلبش در چیز همه بگوید که بود سنگین

 فریاد به برسد چه ، میرسید نظر به سخت کمی هم دلش در عالقه این به

 !  کردنش



 خانوادت جلوی که نرفته یادت!  داریم احتیاج شدن نزدیک این به جفتمون -

 !  خورد دردت به چقدر کردنا انمودو این

 را لبهای.  میداد تکانشان مضطرب.  بود مانده خیره پایش انگشتهای به پریا

 : آمد حرف به و فشرد هم روی ای لحظه برای

 خلوتِ  تو نمیشه دلیل این ولی کردم بازی نقش تو دوستای جلوی منم -

 . . .  خودمون

 خالی را میدان آیین ؟ اش بوسه از ؟ میگفت چه.  کرد رها نیمه را حرفش

 .  نکرد

  ؟ افتاده!  باشه افتاده اتفاقی خودمون خلوتِ  تو نمیاد یادم -

 به لب پریا.  انداخت ای گوشه و کرد باز کمر دورِ  از حرص با را اش حوله

  ؟ میکشید رخش به را شب آن ی بوسه ؟ میگفت چه.  گزید دندان

 . . .  تولد شبِ  -

.  بزند شدنش بوسیده از حرف که بود نشده راحت آنقدر هنوز.  کرد مکث

 دوباره و کرد پا به شلوارکی آیین.  کشید اش شده رها موهای به دستی کالفه

 : آمد حرف به مصرانه.  برگشت اتاقش به

  ؟ شدی کاری به مجبور و بودیم خودمون خلوتِ  تو ؟ چی تولد شبِ  -

 .  میکرد فرار مدام پریا اما بود جالب برایش شب آن بحثِ .  بود منتظر آیین

 !  بشه نزدیک انقدر برخوردا نبود قرار -

 : رفت اتاقش ی پنجره نزدیکیِ  تا آیین.  بزند را حرف این تا بود داده جان

  ؟ گذاشتیم قراری همچین ِکی -

 . . .  منم و نداری من از خوشی دلِ  که وقتی ؟ بذاریم باید حتما -

 کرد قطع را حرفش.  نیاورد میان به انزجار و اریبیز و تنفر از حرفی دیگر

 : داد ادامه دیگری جورِ  و



 !  داشت تناقض حرفات با برخورد این -

  ؟ بکنم خواستم کار هر میتونم باشم نداشته باهات مشکلی اگه -

.  بیفتد خنده به بود مانده کم آیین که بود واضح آنقدر سکوتش.  خورد جا پریا

 : گفت و کرد کنترل را خودش

  ؟ دارم اجازه اونجوری ، نگفتی -

 !  نه که معلومه -

 حرفش راست رو و ُرک بار اولین برای هم پریا.  رفت هم در آیین ابروهای

 .  بود زده را

  ؟ خواهی عذر به بود نیازی چه.  نبود بیراه زیادم زدی دیشب که حرفی پس -

 دلخوریِ  نمیتوانست پریا مهربانِ  همیشه ی رگه آن.  بود شده دلخور وضوح به

 حالِ  و حس تنفر ی کلمه این خاطرِ  به که خصوص به.  کند تحمل را آیین

 : بود بد هم خودش

.  میخوای خودت که چیزی مثلِ .  بشه رعایت فاصلمون میخواد دلم فقط من -

 ؟ نمیخوای

 چطور.  بود شده عوض کل به برایش اوضاع االن اما میخواست اوایل

 شکستنِ  از بود متنفر.  پریا های گیری کناره از بود عصبی ؟ دبگوی میتوانست

 ویال به فرستادنش این!  بود تر پایین خودش از که دختری این مقابلِ  غرورش

 به که وقتی تا میماند آنجا که بهتر همان.  بود گرفته که بود تصمیمی بهترین

 وابستگیِ  احساِس  میگذرد مغزش و قلب در چه هر برسد نتیجه این

 !  رفت خواهد بین از که زودگذریست

 که هم چیزی هر ؟ باشم نزدیکت دارم دوست کردی فکر!  میخوام که معلومه -

 .  بود شرایط خاطرِ  به افتاد اتفاق تولد شبِ 

 عقب این از میخورد حرص آیین.  فرستاد گوش پشتِ  را موهایش دستپاچه پریا

 .  حرفهایشان ماندنِ  نتیجه بی و نشینی



 .  بخوابم میخوام بخیر شب -

 : آمد حرف به سریع پریا کردن قطع ی آماده و بود عصبانی

 ! کن صبر -

 : داد ادامه پریا.  داشت نگه را گوشی آیین

  ؟ بمونم اینجا باید ِکی تا من -

 فاصله حسابی که جایی یه فرستادمت ؟ شه رعایت حدود نمیخواستی مگه -

 !  تنهاییات از ببر لذت.  باشه برقرار

 .  میشن نگرانم خانوادم ؟ بمونم ِکی تا خب ؟ چی یعنی -

 اونجا ها حاال حاال!  کنی توجیه رو چی همه چجوری بلدی که میدونم -

 .  بخیر شب.  موندگاری

 : آمد زبانش روی تا حرف پریا

 . . .  آیین -

 حق.  مدت این تمامِ  مثلِ  درست.  میکرد انصافی بی.  بود شده قطع تماس اما

 چیزی چه نمیفهمید!  بماند تهران که داشت حق ، ببیند را اش خانواده که اشتد

 دفعه یک انقدر!  ویال بفرستد را پریا که آنقدری!  میکند عصبانی انقدر را آیین

 ویالی آن در تنها او و بود رفته ویال تهِ  اتاقِ  به عاطفه شام بعدِ  از!  تنها و

 کمی و زده حرف شیدا با کمی.  بود هنشست جانش به وحشت.  بود مانده بزرگ

 ناگهانی سفرِ  این موردِ  در مادرش به چقدر که بماند.  مادرش و پریسا با هم

 !  بود داده تحویل دروغ

 اگر ؟ میشد ویال واردِ  کسی اگر.  کرد مخفی پتو زیرِ  را سرش و کشید دراز

 . . .  اگر ؟ آمد می دزد

 را شدن تنها این هم.  میشد رد شچشمهای جلوی از وحشتناک فکرهای تمامِ 

 فقط.  میگرفت تماس خان جمشید با وقت اول فردا.  نداشت هم و داشت دوست

 ! برگرداند تهران به را پریا میتوانست او



******* 

 موبایل به را نگاهش مسیر تمامِ  آیین.   کرد توقف بیمارستان مقابلِ  ماشین

 : آمد حرف به توقف محِض  به خسرو.  بود دوخته

 .  رسیدیم -

 بیرون را نفسش.  گذراند نظر از را بیمارستان نامِ  و گرفت باال را سرش آیین

 کتش وسطِ  ی دکمه.  شد پیاده بود اضطرابش ی نشانه که اخمهایی با و فرستاد

 تمامِ .  افتاد راه دنبالش خسرو.  برداشت قدم عمیق نفسی از بعد و بست را

.  بود کرده مادری اش سالگی 18 از قبل تا.  بود شده مهین مریضیِ  فکرش

 مهین کنارِ  از توجه بی میتوانست.  داشت یاد به را خوبشان روزهای هم هنوز

 منطق بی های کردن رها آدمِ  آیین اما بود کرده رهایش روزی او شاید ؟ بگذرد

 خودش با امروز او اما بود رفته و کرده رها را او روزی مادرش شاید.  نبود

.  بود آمده سراغش به پرهام که داشته نیاز او به مادرش حتما ، بود آمده کنار

.  بدهد دست از هم را مهین ، پدرش مثلِ  اگر میشد ناراحت اما چرا نمیفهمید

 میکشد نفس مهین اش خانه از دورتر کمی جایی میدانست که همین انگار

 زیادی ایچیزه هم هنوز. . .  نمیشد هایش دلخوری منکرِ .  بود کافی برایش

 .  بود گذاشته بیمارستان به قدم وجود این با بود گرفته دل به مهین از را

 . . .  طرف این از باید.  باشه دیالیز مشغولِ  االن کنم فکر -

 : پرید حرفش بینِ  آیین

 !  دکترش پیِش  میریم اول -

  ؟ چی برای اون -

 دکتر اتاقِ  ذیرشپ از متوجه جو و پرس از بعد.  نداد خسرو سوالِ  به جوابی

 نمیدانست خسرو و میرسید نظر به مصمم آیین قدمهای.  کردند پیدا را معالج

 گفتنِ  بفرمایید صدای بالفاصله ، زد اتاق درِ  به ای تقه!  میگذرد سرش در چه

 دیدنِ  با بود تیموری هوشنگ اسمش که دکتر.  شدند وارد و شنیدند را دکتر

 : پرسید سریع آیین



 .  ینیدبش بفرمایید -

 بود مردد خسرو.  نشستند میزش مقابلِ  های صندلی روی دو هر خسرو و آیین

 : شکست را سکوت تیموری.  میخواهد چه آیین نمیدانست و

  ؟ چیه مشکلتون.  بفرمایید -

 : آمد حرف به کشیده هم در ابروهای همان با آیین

 .  داشتم سوال بیمارانتون از یکی موردِ  در -

  ؟ کی -

 .  بیات نمهی -

 : انداخت آیین به دقیقی نگاهِ .  برداشت بینی روی از را عینکش دکتر

 ؟ هستی بستگانشون از -

 را او معالجش دکترِ  اما باشد مهین پسرِ  نبود انصاف.  شد منقبض آیین فکِ 

 .  میکرد اذیتش غریبگی همه این.  نشناسد

 .  هستم پسرش -

 : داد باال را ابروهایش تعجب با دکتر

 . . .  سلطانی پرهام میکردم فکر -

 : پرید حرفش بینِ  سریع آیین

 .  شوهرشه پسرِ  پرهام.  منم واقعیش پسرِ  -

 : داد تکان سر دکتر

  ؟ نیومدی حاال تا چرا -

 : داد نجاتش خسرو بدهد جوابی آیین آنکه از قبل

  ؟ چطوره حالشون -



 .  هدار پیوند به احتیاج.  میشه دیالیز.  نداره تعریفی -

 و میخواهد چه میدانست خوبی به.  بود رفته را کلنجارهایش خودش با آیین

 : کرد باز لب.  است نشسته اخمو پیرمردِ  این جلوی چه برای

 ؟ نشده پیدا موردی -

 رو کسی آشنایان یا بستگان از اگه که گفتم سلطانی آقای به.  پیونده لیستِ  تو -

.  نداشتن مطابقت پسرشون و ونخودش.  میرسین نتیجه به زودتر دارین

 . . .  شد رد آزمایششون

 مهین ی رسیده راه از تازه پسرِ  این به خورده گره هم در ابروهای با دکتر

 مادرش حقِ  در کوتاهی یا ، باشد شده مرتکب قتلی که انگار.  کرد نگاه خیره

 .  نمیدانست مهین و آیین زندگیِ  از چیزی که او!  باشد کرده

 .  بدم زمایشآ میخوام-

 بیاید حرف به آنکه از قبل ؟ میشنید چه.  کرد مات را خسرو آیین محکمِ  لحنِ 

 : گفت دکتر

 درست خدا امونِ  به کنی ول و مادرت اینکه.  اومدی می باید اینا از زودتر -

 .  نیست

 این برای را اش زندگی نداشت لزومی.  نداد پیرمرد ی طعنه به جوابی آیین

 : داد ادامه دکتر!  دهد توضیح رسیده راه زا تازه ی غریبه

 .  میگیره روحیه مطمئنا.  ببینیش بری میتونی.  کنن رسیدگی کارات به میگم -

 .  برم جایی باید بدین انجام سریع رو کارا -

 سالِ  و سن هم پیرمردهای تمامِ  مثلِ .  داد تکان افسوس ی نشانه به سری دکتر

 : کرد باز نصیحت به لب خودش

 .  داره احساسی حمایت به احتیاج مادرت -



 با چیز هیچ از!  انداخت می خان جمشید یادِ  به را او مرد این که بود عجیب

 !  میکرد حکم خودش برای و نبود خبر

 . . .  االن مادرت.  مادره پناه و پشت پسر میگن -

 :  آمد حرف به و زد پس را حرصش ، کرد قطع را حرفش آیین

 .  نباشه خبر با کسی آزمایشات نای از میخوام -

 : شد متعجب تیموری دکتر

 ؟ چی -

 : شد بلند جا از آیین

 تطابق اگه اما هیچ که نداشت تطابق اگر.  نشه خبر با آزمایشات این از کسی -

 .  بفهمه کسی نمیخواد دلم داشت هم

 ؟ جان پسر چرا -

 : داد ادامه را خودش حرفِ .  نداشت را توضیح ی حوصله

 برم باید االن.  کنه پیدا درز جایی ندارم دوست.  میمونه خودمون بینِ  ینا -

 ؟ آزمایشات برای

 خسرو!  کاری پنهان این به بود اصراری چه نمیفهمید.  بود برده ماتش دکتر

 : آمد حرف به دیگر بارِ  آیین ، شد بلند جا از هم

 ؟ برم باید کجا -

 : مدآ بیرون بودن مبهوت و مات حالتِ  از دکتر

  ؟ مطمئنی -

 به دیگر بارِ  دکتر!  گرفت وضوح به را جوابش که کرد نگاهش جوری آیین

 : آمد حرف

 .  بیا وقت اول صبح فردا -



 به.  آمدند بیرون دکتر اتاقِ  از خسرو به ای اشاره با و داد تکان سر آیین

 : گفت خسرو شدنشان تنها محِض 

  ؟ کنی چیکار میخوای -

 ؟ نبود واضح تصمیمم -

 . . .  عجیبه من واسه ولی. . .  بود -

 به نمیخوام.  باشه هم دکتره این به حواست.  نمیزنی حرفی خان جمشید به -

 .  ببره بویی کسی و بده سوتی گوییاش زیاده این هوای

 . . .  بشی عمل قراره وقتی ؟ نمیفهمه خان جمشید میکنی فکر -

 .  نمیفهمه چیزی نزنی بهش حرفی تو -

 نمی در آیین تصمیماتِ  از سر اصال.  فرستاد بیرون کالفه را نفسش خسرو

 از قبل خسرو.  کردند پیدا را دیالیز اتاقِ  پرستارها از یکی راهنماییِ  با.  آورد

 : گفت چیزی هر

 .  باهات بیام باشه درست نکنم فکر.  ماشین تو میرم من -

 نگاهی اول.  ایستاد اتاق بازِ  نیمه درِ  پشتِ .  رفت خسرو و داد تکان سر آیین

 دستگاه و بودند نشسته مخصوص های صندلی روی نفری چند.  انداخت کلی

 را مهین توانست دنج ای گوشه ، گشت بیشتر چشمهایش.  بود وصل بهشان

 یک انقدر دلش چرا نمیفهمید.  میرسید نظر به رنجور و پریده رنگ.  ببیند

 در تا آمد باال دستش.  شد دلتنگ سال 14 ی اندازه به.  شد تنگ برایش دفعه

 مادرش لبهای.  برود مهین سمتِ  به تا داد تکانی پاهایش به ، کند باز بیشتر را

.  چرخید بود ایستاده آیین که جایی جهتِ  خالفِ  سرش و آمد ِکش لبخند به

 در چیزی.  ببیند را سلطانی و پرهام توانست فاصله آن از و آمد باال نگاهش

.  افتاد پایین و خورد ُسر در روی از دستش و کشید عقب پا.  شکست وجودش

 نزدیکش جایی سلطانی.  افتاد خنده به مهین و گفت گوشش کنارِ  چیزی پرهام

 ، میدید چشمهایش در را محبت.  میکشید مادرش سرِ  روی را دستش و ایستاده



 بیشتری سرعتِ  با هایش نداشته تمامِ  ، کرد لمس دور از را شان خوشبختی

 .  شد نمایان چشمش مقابلِ 

 به ، میزد قدم باغ در عصر هر که مهینی و را پدرش ، را خودش آورد یاد به

 رفت تر عقب کمی.  میکرد درست را میلشان بابِ  غذای گاهی ، میرسید خانه

 در هایشان خنده صدای ، دید مادرش سرِ  روی نوازشگر را پدرش دستِ  ،

.  کند آرامش که نبود اشکی اما تاداف سوزش به چشمهایش ، زد زنگ گوشش

 سلطانی خوشبختیِ  قابِ .  نشست جانش به و شد درد ، عصبانیت و شد حرص

!  بود او مادرِ  مهین.  میکرد ناراحتش بود شده تکمیل مادرش حضورِ  با که ها

 مهین پای مقابلِ  که شد کشیده پرهام سمتِ  به نگاهش!  بود کنارش او جای

 ، را مهین ، بود شده حسود.  بود انداخته قهقهه به را او حرفهایش با و نشسته

 ! میخواست خودش برای تماما را هایش مادرانه

 خراب را شان خوشبختی قابِ  ، اتاق آن به گذاشتن قدم با که بود او فقط انگار

 دور کذایی درِ  آن از که جایی تا ، تر عقب ، برداشت عقب به قدمی.  میکرد

 و نمیریخت که اشکهایی تمامِ  خاطرِ  به منقبض فکش و شد تند قدمهایش.  شد

 آنکه از قبل.  برداشت قدم ماشینش سمتِ  به.  نمیکرد فریاد که هایی غصه تمامِ 

.  شد سوار و کشید را دستگیره خودش کند پیدا را در کردنِ  باز مهلتِ  ساسان

 : کرد بلند تبلتش روی از را سرش دیدنش با خسرو

  ؟ دیدیش اومدی زود چه -

 حرف به.  بود شده سخت برایش کشیدن نفس ، کرد ُشل کمی را کراواتش آیین

 : آمد

 .  خونه برو و کن پیاده رو خسرو ، ساسان -

 !  آقا چشم -

 و حال این.  میکرد نگاهش مشکوک خسرو ، دوخت پنجره به را نگاهش

 در اما آیین.  است شده دعوایشان هم باز که داشت حتم.  نبود طبیعی اوضاع

 آنجا نمیدانست که بود آمده خودش به ای لحظه.  بود مهین جدیدِ  ی خانواده فکرِ 

 ها سلطانی همین که چند هر!  ها سلطانی خوشبختیِ  وسطِ !  میخواهد چه



 ای لحظه برای.  بود کرده نشینی عقب آیین اما بودند گرفته را هایش خوشحالی

 اهدای و پیوند از کل رد و نزند آزمایشات از حرفی بود زده سرش به حتی

 در سرخ گلِ  های بوته وسطِ  را مادرش هم باز اما کند خالی شانه عضو

 و موها با ، روزش مدِ  همیشه لباسهای آن با.  آورد خاطر به عمارتشان

 سرخوشانه ، آورد یاد به کنارش را خودش.  نمیشد ترک وقت هیچ که آرایشی

 را چشمهایش. . .  مادرش آغوِش  نهایت در و میدوید خوشی از را باغ تمامِ 

 .  بود مانده اش بینی ی حافظه در هم هنوز عطرش.  بست ای لحظه برای

 : ریخت هم به را افکارش خسرو صدای

 .  زد زنگ خان جمشید -

 زنی.  برگشت حال زمانِ  به و زد پَس را مادرش.  کرد باز هم از را پلکهایش

 پریا به جا یک را حقوق و حق تمامِ  که بزرگی پدر و بود فراری او از که

 عمارت آن اتفاقِ  ترین دهنده آزار اش خالی جای که!  نبود که پدری و!  میداد

 ! بود

  ؟ گفت چی -

 .  برگردونی رو پریا تا کنم منصرفت میخواست -

 .  برمیگرده وقتش به -

 .  زده زنگ بهش پریا -

 : شد تیز آیین گوشهای

 ؟ چی که -

 هم باهاش زیاد هم دختره این انگار.  تنهاست شبا گفته . ویال تو میترسه -

 .  نمیشه صحبت

 .  بدونه رو اطرافش آدمای قدرِ  که میگیره یاد -

 . . .  انقدر که تو کن بس آیین -



 : بماسد دهانش در حرف شد باعث و چرخید خسرو سمتِ  به اخم با

 ؟ کنیم پیادت کجا -

 بیرون را نفسش هم خسرو.  ندارد را بحث ی حوصله آیین که یعنی حرف این

 : داد تکان تاسف ی نشانه به سری و فرستاد

 .  بردارم و ماشینم شرکت برگردم باید.  کن پیادم همینجاها -

 آخرین برای خسرو.  کند متوقف را ماشین که خواست ساسان از اشاره با آیین

 : کرد تالش بار

 .  بزنیم حرف بشینیم فرصت سرِ  -

 .  بعد برای باشه!  زیاده ام مشغله فعال -

 افکارش باتالقِ  در که کرد پیدا بیشتری وقتِ  آیین.  رفت و بست را در خسرو

 ! شود غرق

******* 

 تمامِ .  شد انجام کسی اطالعِ  بدونِ  بود خواسته که همانطور درست آزمایشها

 تاثیری تصمیمش روی سلطانی و پرهام با اش دشمنی تا میکرد را تالشش

 را هایش دلخوری.  نکند فکر هم مهین کارهای به میکرد سعی حتی.  نگذارد

 در فقط.  داشت کلیه به احتیاج که میکرد فکر مادری به فقط و بود زده پس

 . . .  میزد چرخ فکر همین ذهنش

 که خصوص به!  پریا فرستادنِ  از بود شده پشیمان.  میگذشت سخت روزهایش

 به حتی و میزد حرف او با نه ، ودب گرفته سکوت ی روزه هم خان جمشید

 نمیخورد آیین کنارِ  هم را ناهارش و شام.  میداد نشان العملی عکس حضورش

 ترازوی.  بود گفته را ها گفتنی ؟ میتوانست کند اعتراض که نمیتوانست. 

 بس و بود دختر این برای فقط عدالتش ، میکرد سنگینی پریا سمتِ  خان جمشید

 ! 



 تماس وقت بی و وقت پرهام دیگر طرفِ  از و بود یشاتآزما جوابِ  منتظرِ 

.  مادرش با دیدار از نداشت خوشی دلِ .  برود مهین دیدنِ  به که میگرفت

.  ببیند اش خوشبختی از قد تمام تصویری دوباره و برود که نمیکشید پاهایش

 تصمیمی لحظه هر و بود سردرگم عمارت این در آیین که وقتی هم آن

 این به میتوانست کجا تا!  بود اشتباه اش قبلی تصمیمِ  از تربیش که میگرفت

 ، شود راحت خیالش تا برود که بود فرستاده را پریا ؟ دهد ادامه کردنش اشتباه

 به روزشمار عوض در اما بس و بوده ساده وابستگیِ  یک چیز همه که بفهمد تا

 اش عصبی دلتنگی.  بود کشیده عذاب را اش لحظه لحظه و بود انداخته راه

 مرزِ  تا باشد خوشی غرقِ  دوری این از پریا آنکه فکرِ  بدتر همه از.  بود کرده

 !  میبردش دیوانگی

 ، آمد می راه دنبالش به خسرو.  بود گذاشته شرکت به قدم تازه و بود صبح 9

 : پرسید و آورد لب ی گوشه محو لبخندی

  ؟ پکری انقدر چرا -

 : داد جواب میکردند طی را شرکتشان طویلِ  سالنِ  که همانطور

  ؟ نزده زنگ خان جمشید به دیگه پریا -

 احوالپرسی برای بیشتر.  برنمیاد دستش از کاری که فهمیده انگار ولی زده -

 .  میگیره تماس

 : شد بلند جا از دیدنش با منشی.  بودند رسیده اتاقش به.  داد تکان سر آیین

 .  عرفانی آقای بخیر صبح -

 را در و آمد دنبالش به هم خسرو.  گذاشت اتاقش به قدم و داد کانت سری آیین

 .  بست

 !  ندارم کردن کار ی حوصله امروز -

 : کرد رها مبل روی را خودش خسرو

  ؟ بیرون بریم ناهار میخوای -



 همان در.  رفت قدی های پنجره سمتِ  به و کرد رها میز روی را کیفش آیین

 : کرد زمزمه حال

 .  تهران تو پوسیدم.  برم فرس یه باید -

  ؟ بود زده سرش به سفر هوای آیین بود ویال در پریا.  پرید باال خسرو ابروی

  ؟ مثال بری کجا -

 : برسد نظر به تفاوت بی میکرد سعی.  چرخید سمتش به آیین

 .  اطراف همین.  برم ندارم دوست دوری جای -

 : نشست میزش پشتِ  و برداشت قدم سالنه سالنه

 !؟ شمال مثال -

 : برد هم در را آیین ابروهایش سوالش.  بود خسرو صدای

 .  شدم راحت دختره این دستِ  از تازه!  نه که معلومه -

 .  بشنوه دلت از خدا -

 آن جز!  پریا دیدنِ  ، ویالیشان ، شمال برود مثال.  داد بیرون را نفسش آیین

 پریا رفتنِ  از روز 5 دقیقا.  نبود بینشان ارتباطی هیچ اول شبِ  کوتاهِ  تماِس 

.  بود خالی اندازه از بیش ، بود شده کور و سوت حد از بیش خانه.  میگذشت

 سرش روی را خانه صدایش و سر با مدام یا میکرد شلوغ پریا آنکه نه

 همان انگار.  بود شده خالی شان خانه نفر یک ی اندازه به فقط. . .  میگذاشت

 . بود نفر یک همان دنیایش تمامِ  که انگار.  بود دنیا تمامِ  ی اندازه به نفر یک

 جابه مبل روی بزند میخواست که حرفی از مردد و انداخت پا پاروی خسرو

 : گفت طاقت بی آیین.  میشد جا

 ؟ میری کلنجار داری ساعته یه که بگی میخوای چی -

 : گفت سریع و آورد باال را سرش خسرو

 . . .  نیست مهمی چیزِ  -



 حلق سینه روی را دستهایش باشد کرده گل زدنش حرف امروز انگار که آیین

 : کرد

 .  منتظرم بگو -

 : کرد باز لب مکث کمی از بعد خسرو

 . . .  اومده خوشم یکی از -

 : نشاند لب ی گوشه نیشخندی.  کشید جلو را خودش آیین

 !  نمیخوره بهت حرفا این -

 : خندید خسرو

  ؟ دُم یا دارم شاخ ؟ چرا -

 میشناسم من ؟ طرف هست کی حاال.  نمیخوره چیزا این به خونیت گروه کال -

  ؟

 : زد لب آرام و انداخت آیین به نگاهی.  شد مردد دوباره خسرو

 !  آره -

  ؟ بوده من مهمونای از نکنه ؟ واقعا -

 : کشید هم در ابرو خسرو

 !  نه که معلومه -

 ؟ میشناسمش من که کیه پس -

 صدای با و کرد سره یک را کار بکند را زخم چسب دفعه یک هک کسی مثلِ 

 : گفت محکم

 !  شیدا -

 ای ثانیه چند مکثِ  از بعد.  میرفت هم در بیشتر لحظه هر ابروهایش آیین

 : غرید تقریبا



 ؟ پریا دوستِ  ؟ میگی رو وکیله دختر این -

 !  خوبیه دخترِ  -

 .  درازه زبون -

  ! کردنه دفاع کارش.  وکیله -

 ؟ بود قحطی آدم -

 : خندید خسرو

 .  میکردم تعجب نمیکردی برخورد اینجوری اگه -

  ؟ میرسه زبونش به زورت مگه.  میکنه لقمه یه تورو دختره این -

 . بشناسمش بیشتر میخوام.  اومده خوشم ازش ؟ کنم جنگ باهاش قراره مگه -

 نمی خوشش دراز زبان دخترکِ  این از هیچ.  بود رفته هم در آیین ی چهره

 تمامِ  اینکه برای بود کافی افتاد جانش به آنطور که اول روزهای همان.  آمد

 بود راضی وصلت این از که چند هر.  کند نگاهش انزجار ی دیده با مدت این

 .  نمیرفت یادش از دخترک این رفتارهای اما

 کم تو.  آسمونین و زمین مثلِ  دختره این و تو.  پایین بیا شیطون خرِ  از -

 . . .  اون مظلوم تو.  وراج اون حرف

 : کرد مصنوعی اخمی خسرو

 !  نزنیا حرفی شیدا سرِ  پشت باشه حواست!  آی آی -

 فردا پس!  کور چشمت نرم دندت!  بنداز ؟ چاه تو بندازی و خودت میخوای -

 میشی آدم کنی اعتراف نکردت و کرده هزار به شدی مجبور و کرد دادگاهیت

 !  میدی گوش حرف بعد هب این از

 : زد قهقهه خسرو

 ! بزنم و دلم حرفِ  دختره به چجوری بده راهنمایی یه حرفا این جای -



 باید!  بود چیز همه گویای کامل اش زندگی و آیین!  میپرسید کسی چه از

 عقب آیین وجود این با.  نیست گرفتن مشورت برای مناسبی فردِ  که میفهمید

 : نکرد نشینی

 جلوش برو.  نمیاد خوشش لوس های بازی رمانتیک از که دخترست ینا اگه -

 !  اومده خوشم ازت بگو

 ؟ خشک انقدر -

  ؟ کنی چیکار پس!  مردی مثال -

 ؟ نکنه فرار دختره.  میدونم چه -

 ! میشینه دلش به بیشتر باشی تر خشن چی هر دیدم من که اینی -

 .  هخانومی این به دختره.  میکنیا الکی قضاوت -

 : داد صندلی به را اش تکیه آیین

 ؟ بذاری قرار باهاش میخوای چجوری.  بیاد شیرین بزی دهنِ  به باید علف -

 .  بگیرم پریا از نداری شماره

 : داد تکان نه عالمتِ  به را سرش خسرو

 اون از نکردم جرات فقط.  گرفتم ازش دیدمش که باری آخرین.  نمیخواد -

 .  بزنم زنگ روز

!  بزند زنگ پریا به نمیتوانست هم گرفتن شماره هوای به حتی.  شد کالفه آیین

 : کرد باز لب خسرو

 .  میزنم زنگ بهش امروز همین -

 ! هولی چقدر -

  ؟ بگی نباید.  دیگه بگی باید میاد خوشت کسی از وقتی -

 اشاره.  خورد زنگ میزش روی تلفنِ  کند مخالفت خسرو با آیین آنکه از قبل

 : کرد



 .  ندارم حوصله.  بده جواب -

 آیین به اشاره بعد و داد گوش کمی.  برداشت را تلفن و شد بلند جا از خسرو

 : کرد

 .  دیدنت اومده پناهی سحر اسم به کسی یه -

 : کشید هم در ابرو آیین

  ؟ هست کی -

 : گفت منشی به و انداخت باال شانه خسرو

  ؟  چیه کارشون -

 : چرخید آیین سمتِ  به ثانیه چند از بعد.  داد گوش و کرد مکث کمی

 .  کیوانه دوستِ  ، داره کار خودت با میگه -

 : گفت سریع بزند ذهنش در ای جرقه آنکه مثلِ .  آورد فشار ذهنش به آیین

 .  تو بفرستش -

 .  گذاشت جایش سرِ  را گوشی و کرد تکرار را آیین حرفِ  خسرو

  ؟ کیه سحر -

 .  مهمونی بودش آورده که همون.  پریا دوستِ  -

 : شد گرد تعجب از خسرو چشمهای

 ؟ میخواد چی اینجا -

 : گفت بلند آیین.  کرد قطع را صحبتشان و خورد اتاق درِ  به ای تقه

 .  بفرمایید -

 خسرو.  شنیدند زور به را جانش کم سالمِ .  شد اتاق واردِ  سحر و شد باز در

 کسی آن به شباهتی که بود دخترکی به نگاهش.  داد تکان سر آیین و کرد سالم



 و بود شده الغر اندازه از بیش صورتش.  نداشت بودش دیده بار آخرین که

 تعریفی هم لباسهایش.  گرفته و تیره صورتش و میزد کبودی به چشمهایش زیرِ 

 .  نداشت قبل به شباهتی شکلش و سر کل در.  نداشت

 . . . شدم مزاحمتون ببخشید -

 .  بود موشکافانه و قدقی نگاهش آیین

 ؟ داری چیکار -

 و کشید جلو کمی را شالش بود افتاده جانش به که اضطرابی و نگرانی با سحر

 ی دنباله با موهایش رنگِ  مشکی ی ریشه.  داد ُسر داخل به را موهایش

 نتوانسته آرایشگاه به سر بود وقتی چند که انگار.  نداشت خوانی هم بلوندش

 !  بزند

 .  بزنم حرف هاتونبا باید -

  ؟ حرفی چه -

 میز جلوی مبلِ  به ای اشاره سحر.  بنشیند بود نگذاشته حتی تمام بدجنسیِ  با

 : کرد

 ؟ بشینم میتونم -

 : کرد اشاره سر با آیین

 !  بشین -

 و ایستاده آیین صندلیِ  پشتِ  خسرو.  نشست مبل روی و آمد جلو سحر

 : شد کشیده خسرو به سحر گاهِ ن.  بود کرده قالب سینه روی را دستهایش

  ؟ بزنیم حرف تنها میشه -

 : اومد حرف به سریع آیین

 !  بزن رو حرفت -



 با را اش خورده ترک لبهای.  بودند دوخته سحر دهانِ  به چشم منتظر مرد دو

 : آمد حرف به وار زمزمه و شد جا جابه مبل روی کمی.  کرد تر زبان

 .  نمیدونین شما که چیزایی خیلی.  پریاست موردِ  در -

 : داد ادامه سحر.  بود کرده سکوت آیین

 تقصیرِ  چی همه که بفهمین شما نمیخواست. . .  نگم هیچی بود گفته کیوان -

 . . .  بوده اون

 میکرد زمزمه خودش با گاهی که انگار.  بود شده ادا هذیان به شبیه حرفهایش

 .  آمد می حرف به بلند گاهی و

  ؟ بفهمم من تنمیخواس رو چی -

 : شد کشیده آیین سمتِ  به سحر ی زده وحشت چشمهای

 کنم باز دهن بود گفته. . .  رو خودش نیتِ . . .  رو شب اون جریاناتِ  -

 . . . هستین عرفانی شما باالخره. . .  میکشتم

 آیین گوِش  نزدیکِ  را سرش خسرو.  میرسید نظر به پال و پرت کمی حرفهایش

 : برد

 .  نداره خوبی حالِ  انگار -

 : گفت بلند خسرو.  داد تکان سر آیین

  ؟ بیارم برات میخوری چیزی -

 : داد تکان سر سحر

 . آب لیوان یه -

 که کلنجاری و بود سحر لرزانِ  دستهای به آیین نگاهِ  بیاورند را آب که وقتی تا

 : پرسید بار این آیین و کشید سر مکث بدونِ  را آب لیوانِ .  میرفت خودش با

 .  میگی چی ببینم کن تعریف درست و شمرده شمرده -



 : کرد باز لب و کشید عمیقی نفِس  سحر

 .  آوردم من شب اون رو پریا -

 : پرسید اطمینان برای خسرو

  ؟ مهمونی شبِ  -

 : زد را حرفش ی ادامه بعد و داد تکان سر تنها سحر

 با اما بودم رفته یجای هم قبال.  مهمونی اومدم می کیوان با بود بارم اولین -

 پریا به.  هفته دو از کمتر شاید.  بودم شده دوست باهاش تازه.  نبود کیوان

 میترسیدم چون شاید.  گفتم دروغ چرا نمیدونم.  دخترونست مهمونیِ  یه گفتم

 . . . بیام تنهایی

 آمد می که پریا نامِ .  شد گوش سراپا و کرد حلقه سینه روی را دستهایش آیین

 .  میشد مهم ایشبر موضوع

 دوستای من.  باشه باهام یکی حداقل گفتم.  نداشتم اعتماد کیوان به هنوز -

 زیرِ  بیاد باهام گفتم شیدا به چی هر.  پریا یه و بود شیدا یه. . .  ندارم زیادی

 .  نرفت بار

 آن به پایش شیدا که باشد شاکر چطور نمیدانست.  کرد حبس را نفسش خسرو

 : داد ادامه سحر!  ستا نرسیده مهمانی

 با طالقش ناراحتِ  هنوز.  نداشت خوبی روحی حالِ . نمیشد راضی هم پریا -

 حواسم گفتم.  دخترونست مهمونی گفتم ، کردم اصرار بهش. . .  بود شروین

 . . .  هست بهش

.  نداشت هم را کردنش درست توانِ  حتی.  رفت عقب به سر روی از شالش

 : داد ادامه را حرفش

 .  میشه رانندمون فقط گفتم ؟ اون چرا گفت.  دنبالش میرم کیوان با فتمگ -

 .  میرفت هم در بیشتر لحظه هر آیین ابروهای



. .  بهش کردم حکم ، کردم اصرار ، زدم زنگ هی.  نمیاد گفت و بود مردد -

 میدونستم. . .  مهربونه خیلی پریا آخه. . .  آخه. . .  شد راضی باالخره. 

 .  نمیاره نه که میدونستم. . .  میکنه قبول رو حرفم و مهربونه

 اش مهربانی!  بود همین ضعفش نقطه!  میدانست هم آیین را این ، بود مهربان

! 

 . . . رسیدیم که شما ی خونه به -

 کرده که کاری صرافتِ  به تازه.  داشت استرس داد فشار هم روی را لبهایش

 نظر به که بود چیزی آن از تر سخت عرفانی آیینِ  مقابلِ  زدن حرف!  افتاد بود

 متوجه آیین.  بود افتاده دوران به سرش و شده خشک لبهایش دوباره!  میرسید

 : شد تردیدش و مکث

 !  اش بقیه خب؟ -

 نفس سحر دهد اجازه نمیتوانست حتی که بود شده مهم برایش موضوع آنقدر

 .  کند تازه

.  نبود چیزا این اهلِ  پریا.  برگرده ستمیخوا.  نیست دخترونه مهمونی فهمید -

.  دارم رو باهاش دوستی حسرتِ . . .  بود مهربون خیلی ، بود خانوم خیلی. . 

.  داشتم که دوستی تنها به زدم گند خودم دستای با. . .  کردم خراب خودم. . 

 !  آشغال کیوانِ  خاطرِ  به. . .  مهمونی خاطرِ  به

 : کشید فریاد طاقت بی آیین

 !  بگو رو اش بقیه -

 گذاشت آیین ی شانه روی را دستش خسرو.  گرفت باال ترس با را سرش سحر

 .  باشد آرام که

 باز.  بریم نه گفت. میریم و میمونیم ساعت یه گفتم من. . .  بعدش. . .  بعـــ -

 جا شدیم که وارد.  بود نگران اما.  موند که گفتم انقدر.  کردم اصرار دوباره

 بهش ناراحته دوستت گفت کیوان. . .  کنه فرار میخواد کردم حس.  . . خورد

 نفهمیدم. . .  شده جدا شوهرش از تازه گفتم. . .  شه شاد بخوره بده چیزی یه



 گفتم.  پریا به بدم نوشیدنی کرد اصرار دوباره بهم. . .  پریا واسه کشیده نقشه

 گفت.  نمیفهمیدم یهیچ که بودم خورده انقدر خودم.  نیست اهلش نمیخوره

. . .  بگذره خوش بهش کن کاری یه آوردیش اینجا تا که حاال.  میکنه سرحالش

 و کردم کیوان کمکِ .  میکنم چیکار دارم نفهمیدم. . . بود گرم سرم ، بودم خر

 .  دادیم پریا خوردِ  به مشروب زور به

 فقط حرفها این تمامِ .  بود آمده بند نفسش.  ریختند آیین سرِ  روی سری آبِ 

 ی مانده مات نگاهِ  ؟ سحر میگفت چه.  میکردند فرو قلبش در که بود خنجری

 .  میترساند را سحر ، آیین

 رابطه پریا با که کرد این خاطرِ  به رو کارا این که فهمیدم بعد وقتِ  چند -

 و دور اصال که بود شده مست اونقدر.  نمیفهمید هیچی پریا.  کنه برقرار

 !  احمق منِ  خاطرِ  به همش!  کیوان خاطرِ  به همش.  یدنمید رو اطرافش

 ماه 5.  بود ریخته هم به را اعصابش سحر حرفهای.  میکشید سوت آیین گوِش 

 هر ، داشت دوست که حرفی هر.  بود زده پریا به بود خواسته تهمتی هر

 خواب بینِ  بود کرده گیر ؟ بود خواب ؟ میشنید چه. . .  میتوانست که تحقیری

 انگار.  نمیکرد احساس چیزی اصال.  نمیچرخید دهانش در زبان. . . بیداری و

 ! بود شده سخت برایش هم کشیدن نفس که انگار.  بود شده حس بی و ِسر که

 : آمد حرف به آیین جای خسرو

  ؟ کنیم باور و حرفات کجا از ؟ میگی اینارو داری االن چرا -

 : زد لرزان پوزخندی سحر

 به نیازی!  نیاره ایمان پریا درستیِ  و پاکی به که باشه احمق لیخی یکی باید -

 . نیست من گفتنِ 

  ؟ االن چرا -

 در کردم بد. . .  زندگی نه و دارم خواب نه بده حالم. . .  دارم وجدان عذاب -

 دیگه دخترای مثلِ  براش منم.  کیوان مثلِ  آشغالی یه خاطرِ  به اونم ، پریا حقِ 



 ولم ندارم پناهی و پشت هیچ دیگه شد مطمئن وقتی و بود امباه مدت یه.  بودم

 . کرد

.  بود شده خشک آیین.  میزد فریاد را اعتیاد صورتش.  کشید باال را اش بینی

 بارِ  خسرو.  نمیکشید هم نفس که انگار!  نداشت حیاتی عالیم اصال که انگار

 : آمد حرف به دیگر

 .. .  اومدنت اینجا ؟ میخوای ما از چی -

 .  شد بلند جا از آیین

  ؟ کنه چیکار میخواست کیوان -

 از بعد انگار.  چرخید آیین ی نشسته خون به چشمهای سمتِ  به نگاهش سحر

 و خشم بار این و میکشید نفس دوباره.  بود برگشته زندگی به دوباره دقیقه چند

 کشتن و بود کیوان دیدنِ  منتظرِ  فقط که جوری.  بود افتاده جانش به عصبانیت

 !  خودش دستهای با

 . . .  کنار بودش گذاشته خودش برای. . .  بود اومده خوشش پریا از -

 را ذهنش که کیوانی ؟ میشنید چه.  میچرخید وار اکو گوشش در سحر حرفِ 

 ُگر صورتش. . .  بود ها مهمانی در پایش به پا که کیوانی ، بود کرده مسموم

 بود شده ها دیوانه مثلِ .  زد بیرون اتاقش زا و برداشت بلندی قدمهای.  گرفت

 صبوری او.  میخورد صورتش به سیلی مثلِ  مدت این تمامِ  پریا سکوتِ . 

 حرف او.  میگذاشت گناهانش قبولِ  پای به را ها سکوت این تمامِ  آیین و میکرد

 . . .  میکرد خراب توهینهایش با را سرش پشتِ  پلهای تک تک آیین و نمیزد

 : میدوید شدنبال خسرو

  ؟ میری داری کجا.  کن صبر آیین. . . آیین -

 وسط این چیزی یک.  نمیکرد کار مغزش.  فشرد بار چند را آسانسور ی دکمه

 طور هر که بود عوضی و اشتباهی آدمِ  آن خودش. . .  خودش.  بود اشتباه

 !  بود کرده قضاوت بود خواسته



 ؟ میری داری کجا وایسا لحظه یه -

.  گذاشت داخل قدم.  نمیداد را خسرو جوابِ  هم هنوز.  شد باز انسورآس درهای

 : شد وارد دنبالش به هم خسرو

 ؟ خوبی ؟ بری میخوای کجا -

 : کند زمزمه خودش با که انگار

 !  بیشعور منِ !  بگو و احمق منِ  -

 : آمد حرف به سریع خسرو

  ؟ کنیمی اذیت و خودت چرا.  نمیدونستم منم.  نمیدونستی که تو -

 با ؟ بود کرده چه.  بود زده کمر به را دیگرش دستِ  و کشید موهایش به دستی

  ؟ بود کرده چه اش زده جوانه تازه زندگیِ 

  ؟ باشه.  بکنی میخوای چیکار که کنی فکر بعد بشی آروم باید یکم اول -

 : رفت بیرون سریع قدمهایی با آیین.  شد باز پارکینگ در آسانسور درهای

  ؟ عمارت میری ؟ بری میخوای کجا -

 را خسرو حرفهای اصال.  نشست بالفاصله.  کرد باز آیین برای را در ساسان

 تمامِ  برای.  میدانست مقصر را خودش.  میخورد را خونش خون.  نمیشنید

 تالش تمامِ  برای داشت ناراحتی و حرص هم پریا از اصال.  حرفهایش

 .  بود کرده بیشتر را انمشکالتش فقط!  سکوتهایش ، نکردنهایش

 صندلیِ  به و برد داخل را سرش شاگرد سمتِ  ی مانده پایین ی شیشه از خسرو

 :پرسید دیگر بارِ  و کرد نگاه بود نشسته آیین که جایی و عقب

  ؟ بری میخوای کجا -

 : آمد حرف به ساسان به رو خسرو به توجه بی آیین

 !  شمال ویالی برو -



********* 

 از نیمی ، میزد قلم را سرگذشتش ، میرقصید سررسید روی خودکارش

 را سررسید.   را احواالتش و حال تمامیِ .  بود نوشته را اش زندگی روزهای

 کسی دستِ  به اسرارش تمامیِ  نمیخواست دلش هیچ.  میکرد نگهداری جان مثلِ 

 که آهنگی با همراه گوش به هندزفری!  مگویش رازهای تمامِ  شود فاش و بیفتد

 حرص پُر گذشته اتفاقاتِ  یادآوریِ  از دندانهایش.  میزد قلم تر مصمم یشنیدم

 اش آشفته روانِ  درمانِ  راهِ  خودش.  نمیکشید پس پا اما ، میشد ساییده هم روی

 از نوشتن ، بود گرفته نام اش زندگی که اشتباهاتی از نوشتن.  بود کرده پیدا را

 به آیین از که هایی دلخوری تمامِ  و بود خودش گردنِ  به که تقصیرهایی تمامِ 

 .  بود گرفته دل

 نوشتن به یا روزهایش  میکرد، سپری نحوی به را ویال در اقامتش مدتِ  این

 آب به تنی بود توانسته مدتها از بعد حداقل!  استخر در شنا به یا و میشد ختم

 امشاند به لرزه شبهایش اما بود راضی ویال ساکتِ  و آرام روزهای از.  بزند

 ! بود گرفته چشمهایش از را خواب بودن تنها وحشتِ  و ترس.  انداخت می

 مانعِ  و  انداخت سایه پریا سررسیدِ  روی اش همیشگی اخمهای آن با عاطفه

 گوش روی از را اش هندزفری!  شد ظهرگاهی آفتابِ  از پریا بردنِ  لذت

 : برداشت

  ؟ شده چیزی -

 .  حاضره ؟ نمیخورین ناهار -

 : داد تکان نه ی نشانه به را سرش.  کند شنا کمی داشت دوست.  داشتن میلی

 .  میخورم بعدا من.  بخورین شما -

 به نگاهی و بست را سررسید پریا.  رفت داخل اضافه اصرارِ  بدونِ  عاطفه

 را وسایلش.  بود نشسته استخر لبِ  های صندلی روی صبح از.  کرد اطراف

 با را لباسهایش و کرد قایم امنی جای ار سررسید.  رفت داخل و کرد جمع

 و داشت رنگ سفید اریبِ  های خط.  کرد عوض رنگش مشکی  بیکینیِ 

 !  میشد پاپیون بدنش روی که بندهایی



 ، زد گره کمرش دورِ  هم را رنگی مشکی حریرِ  و برداشت هم را اش حوله

 عاطفه از خبری.  رفت پایین را ها پله.  میپوشاند را عریانش پاهای که جوری

 از یکی روی را حوله و گذاشت آهنگی خودش برای راحت خیالِ  با.  نبود

 ی لبه.  گذاشت دیگر ای گوشه هم را کمرش دورِ  حریرِ .  کرد رها ها صندلی

 و داد تکان را هایش پنجه کمی.  سپرد آب به را پاهایش و نشست استخر

 . رفت آب در قد تمام نهایت در.  آورد لب روی لبخندی

****** 

 به گاهی.  بود رفته کلنجار و زده پا و دست افکارش در مسیر طولِ  تمامِ 

 که سکوتی ماه 5 برای.  بود دلگیر پریا از هم گاهی و گفته بیراه و بد خودش

 آور سرسام دستورش به ساسان.  بود کافی آیین انداختنِ  اشتباه به برای

 میخورد چرخ سرش در رفک یک فقط ؟ داشت اهمیتی چه اما ، میکرد رانندگی

  ؟ بود کرده سکوت پریا چرا. 

 ، بود مانده شناور آب روی بود افتادن حالِ  در که اتفاقاتی از فارغ دخترک

 : آمد استخر نزدیکیِ  تا عاطفه.   ماند خیره آبی و صاف آسمانِ  به نگاهش

  ؟ بیارم براتون نمیخواین چیزی -

 .  ممنون نه -

 شده هایشان روزمرگی به تبدیل جوابها و سوال این.  شد دور و داد تکان سری

.  نداشتند شده تعیین پیش از ی جمله چند همان جز به حرفی هیچ انگار.  بود

 اما بود آسمان به سرش.  شد برقرار آرامش و سکوت دوباره عاطفه رفتنِ  با

 حدِ  از بیش نزدیکیِ  مثال. . .  تولد شبِ  مثال.  قبلشان روزِ  چند دنبالِ  فکرش

 از.  بیاید کنار خودش با بود نتوانسته هم هنوز. . .  بوسه آن مثال. . .  آیین

 و کرد حبس سینه در را نفسش.  میشد منقلب حالش اتفاق آن به کردن فکر

 عاطفه صدای.  میشنید را نامفهومی و گنگ صداهای.  برد آب زیرِ  را سرش

 .  میکرد صحبت مردی با که بود

  ؟ کجاست پریا -

 .  استخرن وت -



 را سرش ، میشد نزدیک استخر به که دید را مردی قدمهای ی سایه آب زیرِ  از

 آیین دیدنِ  با.  کشید اش شده پخش موهای به دستی و آورد بیرون آب از

 : برد یاد از را موقعیتش و شد گرد چشمهایش

 !؟ میکنی چیکار اینجا تو -

 : گفت و آمد باال را ها پله ساسان بزند حرفی بتواند آیین آنکه از قبل

 . . .  من آقا -

.  کرد مخفی آب زیرِ  را خود صدایش شنیدنِ  با پریا ، بود نشده کامل حرفش

 : غرید و کرد قطع را کالمش عصبانیت و حرص با آیین

  ؟ اینجا بیای داد اجازه بهت کی -

 : کرد عاطفه به اشاره

 !  زود.  برید جفتتون -

 آیین فریادِ  اما!  بود ندیده را پریا اصال.  رفت پایین را ها پله دستپاچه ساسان

 : کشید ای گوشه را خودش پریا.  بودش ترسانده

 . . .  نداشتم انتظار ؟ اومدی چرا -

 : رسید گوشش به آیین عصبانیِ  صدای که  بود نشده کامل اش جمله هنوز

 . بیرون بیا کوفتی استخرِ  اون از زود -

 : آورد زبان به را فکرش ادهار بی ؟ بود شده چه باز

  ؟ شده چی باز -

 ! باش زود -

!  طلبکار آیینِ  به نگاهی هم بعد و انداخت خودش وضعِ  و سر به نگاهی پریا

 گره همیشه ابروهای این برای اگرکه نبود عجیب ، بود رفته هم در ابروهایش

 تنش به اندازه از بیش که لباسهایی و جدی ژستِ  آن برای ؟ میشد دلتنگ کرده

 : کرد زمزمه.  بود برازنده



 . . .  نمیتونم که اینجوری.  بیام تا داخل برو حداقل -

 : کشید بیرون تن از را کتش.  نداشت حوصله آیین

 !  تو میام من بیرون نیا تو ، باشه -

 دکمه عجله با که افتاد آیین فرزِ  دستهای به نگاهش.  پرید سرش از برق پریا

 .  میکرد باز را پیراهنش های

 .  بیرون میام.  بده رو ام حوله ؟ میکنی چیکار -

 !  کنی عصبیم کارات با میخوای هنوزم.  نمیشه حالیت آدمیزاد زبونِ  تو نه -

 پریا.  کشید بیرون پا از هم را کفشهایش و آورد در حرکت یک با را پیراهنش

 فرو آب در بیشتر لحظه هر و بود انداخته گیر را خودش استخر ی گوشه

 .  میرفت

 .  بیرون میام گفتم -

 :  آمد حرف به میکند پا از را جورابهایش که حال همان در آیین

 !  باش زود -

 !  حوله -

 .  انداخت لباسش روی و آورد در دست از هم را ساعتش

  ؟ نه نمیای -

 !  میام بده حوله اول -

 بقیه سرنوشتِ  به هم را شلوارش مکث بدونِ  و داد تکان عصبی را سرش آیین

 دستهایش.  بود کرده وحشت پریا.  زد شیرجه آب در و کرد دچار لباسهایش ی

.  کند توجه جلبِ  اندامش کمتر تا داشت نگه سینه روی ضربدری حالتِ  به را

 ببیند را پریا اندامِ  طرحِ  میتوانست خوبی به آب زیرِ  از کرد شنا سمتش به آیین

 که دلتنگی.  بودن پریا کنارِ  هیجانِ .  شد هیجان از پُر بدنش تمامِ  ای لحظه

 منطقی تصمیمی گرفتنِ  مانعِ  که خشمی همینطور و کند اش مخفی نمیتوانست



 با.  آورد بیرون آب از را سرش و گذاشت پریا کمرِ  روی را دستهایش.  میشد

 کرد رهایش آیین بزند حرفی آنکه از قبل.  پرید جا از پریا ، آیین دستِ  احساِس 

 شود قرص آیین دلِ  تهِ  که بود کافی کوچک لمِس  یک همان ی اندازه به فقط. 

 . . .  خواستنی همانطور و قد تمام.  است مقابلش پریا اینکه از

  ؟ اینجا اومدی چرا -

  ؟ همینه سوالت تنها -

  ؟ بپرسم باید چی -

 ؟ میشی دیوونه داری چرا ؟ هستی عصبانی چرا بپرسی مثال -

 !  تیهس عصبانی همیشه -

 : خورد تری محکم گره آیین ابروهای

  ؟ عصبانیم همیشه من -

 . . .  همیشه ، میزنی فریاد همیشه ، داری اخم همیشه -

 .  میدم خرج به نرمش مقابلت در دارم زیادی -

.  منه تنبیه ی منطقه اینجا اصال ؟ بشم تنبیه که اینجا نفرستادی و من مگه -

  ؟ اومدی چرا

! ؟ دیگر بود چه تنبیه ی منطقه.  بیفتد قهقهه به عصبانیت نِ بی بود مانده کم

.  میچرخید وار اکو گوشش در سحر حرفهای.  کرد حفظ را اش جدی ظاهرِ 

 نفِس  دل ته از.  نداشت شب آن مهمانیِ  به ربطی هیچ و بود تقصیر بی پریا

 . بود کشیده راحتی

 مستقیم خودم اومدم.  ینمیش تنبیه کافی ی اندازه به فرستادمت تنهایی دیدم -

 .  کنم نظارت

 : آورد یاد به را وقتش چند این رباتیِ  رفتارهای و عاطفه ، پریا

  ؟ بود ناراحت چی از خیالت.  بودی کرده انتخاب برام خوبی بانِ  زندان -



 .  کردی فرض احمق و من اینکه از -

 اما است احمق که میگفت بود تنش بهتری لباسهای حداقل یا داشت شجاعت اگر

 : گفت عوض در و گرفت دهان به زبان

 .  نکردم فکری همچین من -

  ؟ مطمئنی ؟ جدا -

  ؟ خبرم بی که شده چی -

  ؟ خبرم بی چی از من بگو تو -

 از شده پُر سررسیدش که بود شده متوجه شاید.  رفت جا هزار به فکرش پریا

 دزدید را نگاهش!  بود برده بو پریا دلتنگیِ  ذره یک همان از هم شاید ، نامش

 از اصال.  است شده لوکسش و شیک ظاهرِ  این جذبِ  که بفهمد نداشت دوست ،

 : آمد حرف به دیگر بارِ  آیین.  نداشت خوشی دلِ  حالش و حس این

 !  کن نگاه من به -

.  بودند مانده ساکت دو هر.  کردند مکث.  دوخت او به مردد را نگاهش پریا

 کمی.  میداد نشان را وجودشان عمقِ  تا که چشمها این و سکوت این بود چه

 را صورش از نیمی پریا ی خورده خیس موهای.  شد طوالنی سکوتشان

 خوبی به.  بود مشخص خوبی به اش پیشانی ی بخیه خطِ  اما بود پوشانده

 که آوری عذاب ردِ  این.  است نشانه این بانیِ  و باعث خودش که میدانست

 . . .  بود رفته نشانه را پریا پیشانیِ 

 .  تهران برگردیم باید -

 : زد لب دلخور پریا

  ؟ بشه جایگزینش قراره دیگه تنبیه یه یا شده تموم تنبیهم مدت -

 ، چشمها آن.  گذراند نظر از را پریا صورتِ  وجبِ  به وجب تاب بی آیین نگاهِ 

 : بگیرد چشم نتواند که بود شده مسخ آنقدر. . .  چشمها آن ، چشمها آن



 تخفیف شاید بگی رو ها نگفته و کنی باز زبون اگه.  داره خودت به بستگی -

 .  بدم

 : نباخت را خودش اما شد دستپاچه دوباره پریا

 .  ندارم حرفی ؟ بگم رو چی -

 را دخترک که سانت چند ی اندازه به فقط.  برد تر نزدیک کمی را سرش آیین

 !  نداشت را یاپر غریبِ  و عجیب فرارِ  ی حوصله ، نترساند

  ؟ باشی نگفته من به که هست گذشته تو چیزی.  عقب به برگردیم بیا مثال -

 : کرد باز لب هم باز آیین ؟ میزد حرف ای گذشته چه از.  شد مات پریا

 . . .  تو و من که شبی اون به برگردیم مثال -

 راباضط احساِس  ، میزد گلو در قلبش.  میگوید را شب کدام شد متوجه پریا

 !  بایستد آیین مقابلِ  حال آن به نمیتوانست هم لحظه یک دیگر.  میکرد

 .  بیرون برم میخوام -

 را پریا که چیزی.  نبود درست وسط این چیزی.  دوخت هم به را لبهایش آیین

 عقب نبود بهتر نفهمد چیزی آیین میخواست او اگر!  میداشت وا سکوت به

 کجا به بازی این ببیند!  پریا مثلِ  درست.  دکن سکوت هم او مثال ؟ کند نشینی

 .  بگیرد اطالعات شب آن از بتواند بیشتر کمی که جایی تا.  میشد ختم

 !  برو -

 .  نکن نگاهم -

 آرام و برد پریا گوِش  نزدیکِ  جایی را لبهایش آورد لب ی گوشه نیشخندی آیین

 : کرد زمزمه

  ؟ معلومه چی همه آب تو از میدونستی -

!  انداخت می خط اعصابش روی کالمش شیطنتِ .  گزید دندان به لب پریا

 به زبانش.  بود شده شیرین عسلی گوی دو آن عجیب.  گرفت نگاه شرمگین



 آب از را خودش.  گرفت فاصله پریا از و خندید آیین.  نمیچرخید زدن حرف

 دشخو دورِ  را حوله تعارف بدونِ .  رفت پریا ی حوله سمتِ  به و کشید بیرون

 : شد معترض پریا.  گرفت

 !  بود من ی حوله -

 : گرفت را کردنش باز ژستِ  آیین

  ؟ بدمش پس میخوای -

 سریع و گذاشت هم روی را چشمهایش پریا شود برهنه دوباره آنکه از قبل

 : گفت

 !  تو مالِ  حوله!  نمیخواد -

 انگار ؟ است تر سبک میکرد احساس که نبود عجیب.  خندید آمیز شیطنت آیین

 ی لبه را خودش پریا.  بود شده برداشته هایش شانه روی از سنگینی بارِ  که

 : کشاند استخر

  ؟ بیاری برام حوله یه میشه -

 : گرفت باال را پریا حریرِ  آیین

  ؟ نیست تو مالِ  این -

 : گرداند کالفه را چشمهایش پریا

 . حوله گفتم -

 : رفت استخر ی لبه آیین

 .  نده دستور انقدر بیرون بیا -

 : بود گرفته پریا سمتِ  به را دستش

 ؟ اینجوری -



 به.  انداخت دخترک بازوی زیرِ  را دستش و فرستاد بیرون کالفه را نفسش

 .  آمد بیرون استخر از و شد همکاری به مجبور پریا ناچار

 .  میشه سردم ؟ میکنی چیکار -

 !  میکنم گرمت -

 همین و نمیکرد پریا پوشاندنِ  به کمکی . بست کمرش دورِ  حوصله با را حریر

 به مجبور پریا باالخره ماه 5 از بعد اینکه.  انداخت می خنده به را آیین

 : زد لب معذب پریا!  بود کننده سرگرم است شده رونمایی

 . . . میبندمش. . .  میتونم خودم -

 به لرز پریا.  میچکید آب دوشان هر موهای از.  نمیکرد گوش حرف اما آیین

 باال را سرش آیین!  بود نگران کمی ، باشد سرد هوا آنکه نه ، بود افتاده تنش

 : کرد داخل به ای اشاره و گرفت

 . تو برو -

 بدنش کمتر هم که بود گرفته بغل را خودش دست با.  داد تکان پاهایش به پریا

 ، میخورد تاب خیسش موهای.  کند گرم را خودش کمی اینکه هم و شود معلوم

 خیره پریا بیکینیِ  گره روی نگاهش و فرستاد عقب را موهایش دست با آیین

 را ها پله.  بکشد را بندها از یکی و کند کم را فاصله کمی بود کافی.  بود مانده

 اندامِ  و سفید پوستِ .  میرفت راه دخترک دنبالِ  سایه به سایه آیین ، رفتند باال

. . .  بود نبرده یاد از وقت هیچ هک شبی.  بود شب آن ی کننده تداعی ظریفش

 اتاقش سمتِ  به سریع پریا.  رسیدند باال ی طبقه به که میشد طاق کم کم طاقتش

 این تمامِ  مثلِ  نه.  پریا مثلِ  نه.  کند سکوت نمیتواند کرد احساس آیین.  رفت

 این.  نفس به نفس ، سلول به سلول.  میخواست وجود تمامِ  با را پریا.  مدتش

 چیز همه از که میگفت و میکرد باز لب باید. . .  میکرد اش یوانهد دوری

 .  است باخبر

 .  دیدم رو دوستت امروز -



 سنگر در پشتِ  تقریبا.  انداخت اتاق داخلِ  را خودش و کرد باز را در پریا

 : گرفت

  ؟ شیدا -

 : کرد پریا چشمهای قفلِ  را نگاهش آیین

 !  سحر -

 باز.  بگوید چه نمیدانست حتی و بود مانده مات.  شد حبس سینه در پریا نفِس 

 آیین ؟ بودنش انداخته منجالبی چه در باز ؟ بود داده آب به گلی دسته چه سحر

 : رفت تر نزدیک قدمی.  داشت را سکوت این انتظارِ 

 نگفته که چیزی ؟ بزنی من به بخوای که نمونده حرفی میپرسم دیگه بار یه -

 ؟ باشی

 : کرد باز لب پریا

 ؟ گفت چی -

  ؟ بشنوم بود قرار چی.  بگو بهم تو -

 و نمیگی چرا شنیدی چیزی اگه.  پرسیدی سواالرو اون دلیل با اولم از -

 .  نداره پرسیدن همه این ؟ نمیکنی تمومش

 قدمی آیین.  بود چیز همه گویای خوبی به صدایش لحنِ  و بود مضطرب پریا

 : برداشت دیگر

 .  بزنی رو حرفات خودت.  بیای حرف به خودت میخوام -

 .  نمیده تغییر رو چیزی بازم بگم چی هر -

 هر حاال.  کرد باز را در و داشت نگهش دست با آیین که ببندد را در خواست

 .  بودند شده اتاق واردِ  دو

  ؟ نکرده تغییر چیزی و گفتی بهم -

 : رفت عقب پریا



 .  بپوشم لباس باید -

 .  بده و سوالم جواب!  نتهت باید که چیزی االنم -

  ؟ کنی تمومش میشه.  ندارم حرفی من -

 .  بودی کرده مخفی ازم و چی!  نمیشه نه -

 !  بگم رو چیزی بخوام که نبوده االن از بهتر رفتارت وقت هیچ -

 .  میشد عوض رفتارم شاید -

  ؟ شنیدی چی ؟ بشه باید چرا -

 .  باشم شاکی ازت االن مدار حق.  میگفتی بهم تو باید که چیزایی -

 دل درد هم با و بشینیم هم کنارِ  نبود قرار وقت هیچ.  معلومه ما ی رابطه -

  ؟ بود قرار.  کنیم

 را شان نیمه و نصفه زندگیِ  که حقیقتی.  حقیقت این از میکشیدند درد دو هر

 مقابلِ  در هم هنوز پریا اینکه از میخورد حرص آیین.  بودند کرده بنا رویش

 : کرد باز لب.  میکرد مقاومت زدن فحر

 . . .  اینکه یا میگی خودت حرفارو یا -

 بود کرده فراموش کل به را قبلش ی لحظه دلتنگیِ  اندک.  پرید حرفش بینِ  پریا

 تنفر حرفِ  میکرد سعی.  است دلخور مقابلش آدمِ  این از چقدر که آورد یاد به. 

 !  نیاورد برزبان را

 خونه خانومِ  ی درجه ؟ کنم کار ات خونه تو میکنی ورممجب ؟ چی اینکه یا -

 بهم دیگه یا ؟ رو دائمیت و همیشگی توجه این یا ؟ میگیری ازم رو بودن

 ؟ کنی تهدید میخوای چی با و من ؟ دیگه یکی سراغِ  میری و نمیمونی وفادار

 !؟ دادی انجام قبال که کارایی با

 : نگذاشت جواب بی را پریا رِص ح پُر و قوی کلماتِ  آیین اما بود حق حرفِ 



 اوضاع باشی داشته انتظار نمیتونی گوشه یه نشستی و کردی سکوت وقتی -

 .  بشه درست خود به خود

 !  میاد بدم تهدید از فقط!  ندارم انتظاری من -

 این ؟ بود خودش دستِ  مگر ؟ نداشت انتظاری چرا.  بود پریا به نگاهش آیین

 برایش را تفاوتی بی نداشتن انتظار همین.  اندمیسوز را آیین بیشتر حرفش

 !  میکرد معنی

 .  هست توام زندگیِ  این -

 .  زد حرف چیزی موردِ  در نشه که وقتی نه -

 .  میدم گوش دارم!  بگو -

 این ؟ میری الکی کلنجارِ  داری چرا ؟ ازدواج این از نبودی ناراضی مگه -

  ؟ چیه برای حرفا

 !  کرده چیکار شب اون آشغال کیوانِ  بشنوم خودت زبونِ  از اینکه برای -

 نشینی عقب.   میزد زنگ گوشش در آیین فریاد صدای.  کرد سکوت پریا

 . . .  نداد راه تنش به لرز ، نترسید ، نکرد

  ؟ کنی اعتماد حرفام به بتونی میکنی فکر -

.  ندمیرقصید پریا بدنِ  روی آب قطراتِ .  فرستاد بیرون را نفسش کالفه آیین

 ی گذشته پای که وقتی ؟ داشت اهمیتی چه اما بودند خیس دو هر هنوز

 !  بود میان در تاریکشان

 !  بده رو سوالم جوابِ  -

 وقت هر ، بزنم حرف بخوای وقت هر بشی؟ باید میخوای تو چی هر چرا -

 !  کنی تر لب کافیه ؟ بمیرم داری دوست اصال.  شم ساکت نخوای

 دیوارِ  لحظه یک.  برداشت پریا سمتِ  به را اش بانیعص و تند قدمهای آیین

 خشم از حجم این.  فروریخت بود ساخته خودش برای دخترک که قدرتی



 بینِ  از و کرد اسیر انگشتانش میانِ  را پریا بازوی.  بود هضم قابلِ  غیرِ  برایش

 : غرید اش شده کلید دندانهای

 .  دادی بازیمون سکوتت با مدت این که بودی تو -

 : کرد خودش به اشاره ناباور پریا

 . خواستی اینجوری خودت! ؟ من -

 همینجا اینکه یا میکنی تعریف رو چی همه یا.  نمیپرسم بیشتر دیگه بار یه -

 .  ندم انجامش میگیرم رو خودم جلوی دارم که میکنم رو کاری

 آیین.  بودند کرده وصل اندامش تمامِ  به برق که انگار.  ترسید پریا چشمهای

 و داد تکانی را بازویش!  کشیدن پس پا برای بود دیر اما دید را وحشتش

 : کرد تکرار

  ؟ کرد چیکار شب اون کیوان -

 .  نداشت احساسی هیچ که انگار.  بود شده ای شیشه پریا نگاهِ 

 .  فایدست بی جوابا و سوال این میدونی خودت -

 !  بشنوم خودت زبونِ  از میخوام -

 این از که نمیفهمید ، میدهد آزارش اش یادآوری و شب آن اتفاقاتِ  که نمیفهمید

 حس اصال.  بود خسته چقدر افتاد می اتفاق ذهنش در مدام که مکرراتی تکرارِ 

 !  نمیکرد درک را حالش و

 و دستام ، زور به ، داد نوشیدنی بهم که بود تو دوستِ  ؟ بدونی میخوای واقعا -

 مهمونیِ  اون تو زور به و من که بود کیوان . میکرد مجبورم و بود گرفته

 داره نفهمم و بشم بیخود خود از من شد باعث که بود اون.  داشت نگه کذایی

 واقعا!  کرد رو کار این کیوان چرا که بشه سوال برات شاید.  میفته اتفاقی چه

 . . . منو میخواست چون!  پسته و آشغال آدمِ  یه چون ؟ چرا

 : کشید فریاد.  داشتن شنیدن تحملِ  آیین



 !  بسه -

 . . .  من به میخواست کیوان ؟ بشنوی نمیخواستی مگه -

 ؟ شدی َکر ؟ نمیشنوی!  کن تمومش گفتم -

 افتاد اتفاق بینمون که چی هر و شب اون اتفاقای ؟ سخته برات شنیدنش چرا -

 !  نبود تجاوز جز چیزی اسمش

 دستش ، کرد دنبالش پریا هراسانِ  نگاهِ .  آمد باال دستش که شد چه نفهمید آیین

 دو دو نگاهش و بود هراسان پریا چشمهای.  میشد نزدیک دخترک سرِ  به آرام

 عقب به کمی و شد پریا ی خورده خیس و بلند موهای بندِ  آیین دستِ .  میزد

 آیین و رفت عقب پریا سرِ .  بود اش درونی حرِص  از رفتارش خشونتِ .  کشید

  . زد خیمه صورتش روی

  ؟ نگفتم!  نزن بهم و حرف این گفتم بهت بار یه -

 درد سرش ی پوسته.  نمیشنود میکرد احساس پریا.  زد فریاد را"  نگفتم" 

 که لجبازی با.  گذاشت آیین دستِ  روی و برد عقب را دستش.  بود گرفته

 : داد را جوابش آورده در سر کجا از نمیدانست

 هنوزم.  کردی چیکار باهام نمیدونم حتی . نمیاد یادم شب اون از هیچی من -

  ؟ چیه پس ؟ نیست تجاوز اسمش میکنی فکر

 چشمهای در اشک.  شد ُشل جمله این شنیدنِ  با آیین دستِ .  میزد فریاد هم او

 ای گوشه و گذاشت سر روی را دستهایش.  نمیکرد نگاه آیین به.  جوشید پریا

.  بود شده سست آیین اهایپ.  زد تکیه اتاق سفیدِ  دست یک های کمد به

 انقدر که شبی ؟ نداشت خاطر به چیزی پریا.  خواند نمی هم با معادالتش

  ؟ آورد نمی یاد به را بود بسته نقش آیین ذهنِ  در پررنگ

  ؟ نمیاد یادت که چی یعنی ؟ تو میگی چی -

 چه برای گریه.  میکرد دیوانه را آیین و میخورد ُسر هایش گونه روی اشک

 ؟ بود چه هایش گونه روی غلتان مروارید های دانه این ، اشکها این ؟ بود

 از استفاده و وجدان عذاب احساِس .  داشت خودش به نسبت بدی احساِس 



 از حجم این.  کشید موهایش در پنجه.  نبوده اختیارش به چیز هیچ که دختری

 برایش پریا معصومیتِ  اول.  بود زیاد برایش کمی شب آن موردِ  در اطالعات

 : شد باز اراده بی لبهایش.  خودش صفتیِ  دیو هم بعد و شد اثبات

 . . .  نمیدونستم. . .  نمیدونستم من -

 . . .  منم. . .  جاییه جور چه اونجا نمیدونستم منم -

 قدم سمتش به آیین.  بگوید هم سرِ  پشتِ  را هایش جمله نمیداد امان گریه

 : برداشت

 . . .  پریا -

 گذاشت عقب قدمی اراده بی.  بود آورده باال آیین مقابلِ  در را اش یدفاع گاردِ 

 شده درمانده ، تماسها این ، بوسه آن.  میشد پریا وحشتِ  و ترس متوجه تازه

 !  بود

 ! تو نه ، من نه.  نبودیم مقصر کدوم هیچ -

 .  باشم تنها میخوام -

 .  کند رهایش تنها نمیخواست دلش آیین

 !  کن گوش -

 : نشست زانوها روی و کرد بدنش حصارِ  را دستهایش پریا

 !  باشم تنها میخوام -

.  رفت بیرون اتاق از و گفت لعنتی آیین.  داد خرج به بیشتری تحکمِ  بار این

 . گذاشت گوشها روی را دستهایش اراده بی پریا که کوبید هم به جوری را در

 لرزان بدنی با و شد بلند اج از.  است گفته را حقیقت باالخره که نمیکرد باور

 بی.  کرد تن به لباس باشد داشته گرفتن دوش برای ای حوصله آنکه بدونِ 

 به لرز بدتر و بود خیس هنوز موهایش ، کشید تخت روی را خودش رمق



 آمده درد به سرش ی پوسته که وقتی داشت اهمیتی چه اما انداخت می جانش

   ؟ بود

 و التهاب از کمی شد باعث و گذاشت شسر کفِ  را اش بسته یخ انگشتهای

 که جایی تا ، داد ادامه را انگشتش دورانیِ  حرکتِ .  شود کاسته دردش

 احساِس  وجودش در هم هنوز اما بود آمده بند اش گریه.  شد تمام اشکهایش

 .  میکرد خال

 درِ  به ای تقه.  نمیشد زمان گذرِ  متوجه ، ماند تخت روی ساعت چند نفهمید

 چند از بعد.  برد فرو بالشت در را سرش بدهد جوابی آنکه بدونِ  دخور اتاقش

 : را عاطفه صدای هم بعد و شنید را در شدنِ  باز صدای مکث ثانیه

 .  نخوردین چیزی حاال تا صبح از ؟ نمیخورین غذا ، خانوم -

 عاطفه حاال که ناراحتی با ؟ میشد خوردنش غذا نگرانِ  عاطفه حال به تا ِکی از

 : آمد حرف به بود دخیل آن در هم

 .  بیرون برو.  نمیخورم چیزی -

 اما عاطفه.  داشت تضاد مهربان همیشه پریای با سنگدالنه کردنِ  بیرون این

 : نکرد نشینی عقب

 . . .  گفتن آقا -

 : گذاشت کنار را تعارف بار این پریا

 ! بیرون برو گفتم -

 به خفه ویال هوای ، بود شده تنگ نسا گل و شیرین های مهربانی برای دلش

 تهران راهیِ  لحظه همان داشت دوست.  بود شده سنگین نفسش.  میرسید نظر

 !  بگذارد جا سرش پشتِ  را همه و شود

 خانه برای میکشید پر دلش.  میداد عاطفه رفتنِ  از خبر در شدنِ  بسته صدای

 .  بود تهران قرارِ  بی دلش.  بود بس تنهایی روز 5 این.  رفتن



 میکرد احساس.  میرسید نظر به متورم پلکهایش که بود ریخته اشک درآنق

 شال زیرِ  را اش آشفته موهای.  شد بلند جا از رمق بی.  شده خشک گلویش

 به بلوزی و مشکی بلندِ  شلوارِ .  نه یا است پایین ساسان نمیدانست ، کرد پنهان

 کشید بیرون یسرک و چرخاند را در ی دستگیره.  بود کرده تن به رنگ همان

 سالن در کاش.  رفت پایین ترس با را ها پله شد مطمئن که آیین نبودنِ  از. 

 اتاقش از نداشت امکان نمیکرد خفگی احساِس  اگر.  نیفتد او چشمِ  به چشمش

 .  بیاید بیرون

 تاریکی به رو هوا.  شد آشپزخانه راهیِ  کسی دیدنِ  بدونِ  خوبش شانِس  از

 قدم یخچال سمتِ  به و کرد روشن را چراغ.  یدیدنم را جایی چشمش و میرفت

 گلویش به آب.  ریخت لیوان داخلِ  کمی و کشید بیرون را آب بطریِ .  برداشت

 .  است برگشته بدنش به جان دوباره کرد احساس رسید

 روی را لیوان.  نداشت خوردن غذا به میلی هم طرفی از اما بود اش گرسنه

 نه یا هست آیین ماشینِ  ببیند بود کنجکاو.  رفت در سمتِ  به و کرد رها کابینت

 !  تهران باشد برگشته اصال!  نباشد ماشینش از خبری داشت دوست دل ته از. 

.  شد گره هم در ابروهایش ماشین دیدنِ  با و کشید سرکی ها پله باالی از

 سمتِ  به را چشمهایش زود خیلی و چرخید استخر سمتِ  به اراده بی نگاهش

 قدم باغ سمتِ  به و رفت پایین را ها پله.  داد تکان پاهایش به و دگردان باغ

 ویال این بندِ  دلش.  بود فرار هوای سرش در.  میزد قدم درختها بینِ .  برداشت

 خرابی تمامِ  با.  میداد ترجیح را خودشان قدیمیِ  ی خانه.  نبود عمارت آن و

 . . .  هایش

 آیین عمارتِ  به را پایش شب آن اگر ، میرفت کلنجار خودش با هم هنوز

 ماشینِ  از حداقل اگر ، بود نشده سحر های نمایی مظلوم خامِ  اگر ، بود نگذاشته

 .  بود بهتر اش زندگی اوضاعِ  ، بود نشده پیاده کیوان

 ؟ بود زده را کیوان قیدِ .  بزند آیین به را حرفها این باید سحر چرا نمیفهمید

 به تازه. . .  بود زده زنگ هم شیدا به ؟ ردبیاو سرش به بالیی اگر نمیترسید

 سحر با خودش کاش.  بزند حرف هم پریا با بود کرده قصد که بود آورده یاد

 چه بود فهمیده را چیز همه که حاال.  نمیرفت آیین پیِش  کاش!  میکرد صحبت



 چه نمیفهمید!  نشود ایجاد رفتارش در تغییری کاش ؟ میکرد برخوردی

 زندگی این از اصال!  نه یا میخواهد احترام ، نه یا میخواهد تغییر ، میخواهد

 . . . داشت انتظاری چه

 بهتر کمی حالش میکرد احساس.  کرد کج ویال سمتِ  به دوباره را قدمهایش

 : میشنید را آیین کردنِ  صحبت صدای گذاشت خانه به پا.   است شده

  ؟ ندیدینش که یهو رفته کجا -

 .  داشت ترس های رگه بار ناولی برای عاطفه صدای

 .  بودم اتاقم تو من.  نمیدونم -

 . . .  گرفتین یاد فقط.  خورین مفت همتون -

 چقدر مگر.  ماند خیره آیین ی برافروخته صورتِ  به مبهوت و مات پریا

.  کرد شکار را دخترک آیین نگاهِ  ؟ بود افتاده تکاپو به آیین که بود مانده بیرون

 چشمهای دیدنِ  با اراده بی.  بود گردش در آیین و عاطفه بینِ  نگاهش پریا

 : کرد زمزمه آیین ترسناکِ 

 .  بزنم قدم بودم رفته -

 : کرد عاطفه به ای اشاره.  افتاد پریا ملتهب چشمهای به آیین نگاهِ 

 !  بری میتونی -

 روی و برداشت سر روی از را شالش پریا.  گذاشت تنهایشان سریع عاطفه

 : آمد نزدیکش کمی آیین.  انداخت ها تیراح از یکی

 ؟ خوردی چیزی -

 .  نیستم گرسنه -

 .  نیست سوالم جوابِ  این -

 : زد لب پریا کند پیدا خاتمه صحبتشان زودتر اینکه برای

 .  نخوردم نه -



 کردی؟ اعتصاب -

 هم هنوز ، میکرد فرار باید.  بود جدی آیین صورتِ .  گرفت باال را سرش پریا

.  میکرد احساس پوستش روی را آیین خشمِ  ردِ  هم هنوز.  میکرد درد سرش

.  نبود فرار وقتِ .  ایستاد اما هایش پنجه فشارِ  از میکرد درد هم بازویش

 : آمد حرف به اراده بی. . .   لحظه آن نه اما میکرد فرار باالخره

 .  تهران برگردم میخوام -

 .  برمیگردیم بگم من وقتی -

 تغییر هم ای ذره رفتارش که میکرد شکر خدارا هم و میخورد حرص هم

 پریا ی ایده و نظر هم هنوز و بود خودش حرفِ  حرف هم هنوز.  است نکرده

 : کرد زمزمه دیگر بارِ !  نداشت اهمیتی کوچکترین برایش

 .  برم میخوام -

 : کرد آشپزخانه به اشاره پریا ی خواسته به توجه بی آیین

 . . .  خوردن برای کرده درست چیزایی یه فتضاحها دختره این دستپختِ  -

 : آمد حرف به.  بزنند عاطفه دستپختِ  از حرف که بود نمانده اینجا

  ؟ کنی گوش حرفم به میشه -

 : چرخید سمتش به آیین

 .  نیست رفتن تهران وقتِ .  داریم هم با حرفا خیلی هنوز -

 کنند سکوت دو هر اصال ، کند سکوت هم باز میشد کاش.  بود بس زدن حرف

 . . . 

 .  ندارم حرفی من -

 .  دارم من -

 : داد نشان سرسخت را خودش



 !  میشنوم بگو -

 .  بخور چیزی یه اول -

  ؟ هستی چی نگرانِ  -

 : برود بین از بینشان سردِ  جوِ  شاید تا کرد کالمش قاطیِ  شیطنت کمی آیین

 !  گردنم بیفته خونت میترسم -

 حلقه سینه روی را دستهایش و زد تکیه مبل ی دسته به.  دش گره پریا ابروهای

 : دوخت آیین به را چشمهایش منتظر.  کرد

 .  بشه تموم بحثا این زودتر میخواد دلم بزن رو حرفات -

 داشت فاصله پریا با قدم دو ی اندازه به آیین!  هایش گفته تمامِ  و سحر به لعنت

 : کرد حلقه سینه روی را دستهایش پریا مثلِ  هم او. 

  ؟ میرسیم کجا به شه تموم بحثا این -

 . . .  شب اون موردِ  در بحث میخوام فقط.  نمیدونم -

 : داد ادامه.  بود سخت شب آن اتفاقاتِ  هضمِ  برایش هم هنوز.  کرد مکث

 !  بشه تموم -

 این تمامِ  و بود ناراحت.  رفت هم در ابروهایش و انداخت پایین را سرش آیین

 .  بود رفته کلنجار خودش با را تساع چند

  ؟ نمیاد یادت شب اون از هیچی که چجوریه -

 بود مانده خیره مقابلش مغمومِ  دخترکِ  به منتظر حاال و بود پرسیده را سوالش

 : شد لرزان صدایش و زد حلقه پریا چشمِ  در اشک. 

 . . .  نمیدونم -

 نمیتوانست که بود زیاد آنقدر اش ذهنی مجهوالتِ  اما کند اذیتش نداشت دوست

 ! بگذرد ساده بود گرفته که جدیدی اطالعاتِ  کنارِ  از



  ؟ میخوردی الکی نوشیدنی بود اولت بارِ  -

 هق به تبدیل بغضش که نمیزد حرف ، داد تکان تایید ی نشانه به را سرش پریا

 : پرسید دیگر بارِ  آیین.  نشود هق

  ؟ خوردی چقدر -

 .  بزند پس را اشک تا کشید عمیقی نفِس 

 . . .  بیشتر شایدم یا. . .  تا 4. . .  تا 3. . .  نمیدونم -

 باید اول اما.  میرسید هم کیوان حسابِ  به.  بود کرده مشت را دستهایش آیین

 : میکرد کامل را اطالعاتش

  ؟ چیه یادته که چیزی آخرین -

.  کرد میخ زمین به را نگاهش و فرستاد گوش پشتِ  را موهایش مضطرب پریا

 : بود مانده خیره پریا به جدیت با اما آیین

 آخرین. . .  بود گرمم بعدش. . .  دادن نوشیدنی بهم زور به. . .  نمیدونم -

 . . .  برقصم تا برد و من که کیوانه یادمه که چیزی

  ؟ بود نشده او متوجه جمعیت بینِ  اصال ؟ آورد نمی یاد به را آیین اصال

  ؟ یادته و کیوان فقط ؟ همین -

 نبود یادش هم را او حتی.  بود خورده گره ابروهایش آیین.  داد تکان سر پریا

 بلند جا از پریا!  بیاورد یاد به را شب آن اتفاقاتِ  تکِ  تک که میکرد کاری! 

 : گفت و شد

.  باشه خوبی اتفاقِ  رفته یادم اینکه شاید.  بیارم یاد به رو چیزی نمیخواد دلم -

 . . .  شاید

 !  بوده زندگیت شبِ  مهمترین -

 شب آن بودنِ  مهم حِس  پریا به میخواست انگار که گفت را این تحکم با جوری

 .  کند القا را



 !  کرد عوض رو زندگیم -

  ؟ ناراحتی -

 : زد زل چشمهایش در.  بود انداخته لج سرِ  را پریا اش کرده گره ابروهای

 ! میشه ومتم آذر چی همه که وقتی داره اهمیتی چه -

 :  گرفت فاصله پریا از قدمی.  خورد گره آیین ابروهای

 !  میکنیم مشخص اونم تکلیف ؟ آذر تا کو -

 .  کردیم مشخص میکردم فکر -

 هم به لبهای اما.  بود درستی جواب منتظر.  شد خیره آیین به پرسشگر پریا

.  وردنآ زبان به برای بود مردد.  نداشت گفتن برای حرفی آیین ی دوخته

 :  آمد حرف به دیگر بار طاقت بی پریا که شد طوالنی آنقدر سکوتش

  ؟ نمیگی چیزی چرا -

 برایش چرا نمیفهمید.  فرستاد بیرون را نفسش گرفت پریا از را نگاهش آیین

 در صدایش ، میگرفتند را جانش که انگار.  بزند را نرفتن حرفِ  است سخت

 :  گفتن برای آمد نمی

  ؟ بود نامفهوم کجاش میکنیم مشخص بعدا و شتکلیف گفتم -

 ! ؟ بود بالتکلیف و نامفهوم قرارمون کجای بگو تو -

 : کرد عوض را بحث آیین

 بقیه مورد در بعد افتاده اتفاقی چه شب اون بیاد یادت که کنی کاری باید اول -

 .  میزنیم حرف چیزا ی

 اما شود خالص پریا پرسشگرِ  نگاه زیر از که.  کند فرار که میکرد گرد عقب

 :  کرد متوقفش دخترک صدای

 ؟ بیاد یادم چی همه که مهمه برات انقدر چرا -



 .  باشه سمتم اتهام انگشتِ  نمیخواد دلم -

 ؟ میشه حل مشکلت بیاد یادم چی همه اگه -

 گرگ یه دست که نبودی معصوم ی بره یه حد در که میفهمی حداقل آره -

 !  باشی افتاده خونخوار

  ؟ زد معصومیت از حرف کی -

 !  بود مظلومیتت و معصومیت حرف اول روز از -

 . میدونستم مقصر و خودم من -

 ی همه تا کن فکر انقدر میدونستی مقصر و خودت چقدر نیست مهم برام -

 ! وظیفست ، اجباره ، دستوره یه این.  بیاد یادت شب اون اتفاقای

 به اشاره آیین ؟ بود مهم برایش شب نآ اتفاقات انقدر.  بود برده ماتش پریا

 :  کرد آشپزخانه

  ؟ بشم متوسل زور به یا میخوری غذا میری خوش زبون با خودت -

 وارد تا داد تکانی پاهایش به.  کرد وادار حرکت به را پریا اش جدی نگاه

 بود خسته مغزش.  رفت بیرونی ی محوطه سمت به اما آیین.  شود آشپزخانه

 لعنتی زندگی این ی ادامه برای نمیفهمید دختر این چرا.  مختلف افکار فشار از

 . بیاورد یاد به را اتفاقات تمامِ  که بود واجب شان

** 

 ناخواسته که روزی دو.  شد اضافه ویال آن در پریا اقامت به هم دیگر روز دو

 اما بود سخت برایش شب آن یادآوری اینکه با.  بود کرده عمل آیین دستور به

 و خودکار مدام روزها این.  بیاورد یاد به تا کرد مرور خودش با مدت متما

 از شود سرنخی و برسد ذهنش به چیزی شاید تا بود همراهش کوچک یادداشتی

 ! کذایی شبِ  آن

 خصوص به.  میکرد تهران دلتنگ بیشتر را پریا شمال شرجی و گرم هوای

 .  بود خورده هم به آیین حضور با اش تنهایی و آرامش که



 :  شد سبز مقابلش عاطفه ورودی در نزدیکی گذاشت سر پشتِ  را باغ زنان قدم

  ؟ خانوم میرید کجا -

 ! ساحل -

 آن با را حمیده که بود عجیب.  کند باز سر از را او تا داد ای کلمه یک جواب

 !  نمیتوانست را سکوتش و عاطفه اما کند تحمل میتوانست طعنه و تیکه همه

 زد دور را ویال.  گذاشت سر پشتِ  را اخمهایش و عاطفه و داد تکان پاهایش به

 ای گوشه.  بود کور و سوت حسابی جا همه برداشت قدم ساحل سمت به و

 دریا امواج تا کشید بیرون پا از را کفشش.  نشست سنگها روی آب به نزدیک

 ِش خرو و جوش به و کرد حلقه زانو دورِ  را دستهایش.  کنند خیس را پاهایس

 نظر به تر خنک کمی هوا امروز قبل روزهای برخالفِ .  ماند خیره دریا

  ؟ ببارد باران کمی میشد.  بود ناآرام دریا و میرسید

 در صدایش.  میکرد برخورد سنگها به شتاب با و میرسید ساحل به دریا موجِ 

.  تانداخ می خودشان یاد به را او ناآرام آبیِ  این چقدر.  میزد زنگ پریا گوِش 

 . . .  آیین و او. . 

 مشغول خودکار با ، کند آن از برگی و کشید بیرون را یادداشتش اراده بی

 :  شد نوشتن

 تو یکی ، عمیق آبیِ  این توی موندن معلق که آدمی تا دو ، اسیر تا دو مثلِ " 

...  خودشون باور تو افتادن گیر معلق و ساکن...  دریا باالی یکی و عمق

 زندگی به ، هم به کنه وصلشون که نجات راهِ  یه دنبالِ  ، بودن رفرا راه دنبال

 هر...  انتظار و انتظار همش ولی...  منتظرشن که خوبی حالِ  به ، میخوان که

 رسیدن هم به برای راهی...  نفس بی ، موندن معلق دو هر ، افتادن گیر دو

 ... "  دوری این از کرد فرار نمیشه ، فاصله همه این بینِ  زد پل نمیشه.  نیست

 میکرد غروب خورشید.  بود افق خطِ  به نگاهش.  گرفت دندان به را خودکار

...  فاصله همه این بینِ  خوش پایانِ  یک ترسیمِ  برای میکشید پر دلش پریا و

 :  رفت نوشتن به دوباره دستش اما چرا نمیدانست



 و دستاشون اگه ینپای بره قدم یه سطح از اگه ، باال بیاد قدم یه عمق از اگه" 

 بیکرانِ  آبیِ  این وسطِ  میتونن کنن یکی هم با و دالشون اگه ، کنن نزدیک هم به

 "  بشن قدم هم زندگی

 میکرد اضافه سررسیدش به باید را خط چند این ، انداخت اش نوشته به نگاهی

 :  رسید گوشش به آیین صدای ، زد تا را کاغذ. 

  ؟ میکنی چیکار -

 :  برگرداند جیبش هب را نوشته سریع

 !  هیچی -

  و کرد انتخاب را سنگی تخته آیین.  کشید ریه به را آیین جدیدِ  عطرِ  بوی

 نفهمید اما بکشد کنار را خودش خواست دخترک.  نشست پریا نزدیکیِ  جایی

 :  آمد حرف به آیین.  نکرد حرکتی چرا

 .  سرم ریخته کار کلی.  تهران برمیگردیم وقت اول فردا -

 :  کرد زمزمه لجوجانه یاپر

 .  بیای نگفتم که من -

 محکم را شالش.  میدوید دریا موج دنبالِ  پریا چشمهای.  کرد نگاهش آیین

 اسیر باد چنگِ  در نافرمان موهایش از ای دسته اما بود داشته نگه سر روی

 :  بود مانده

 ؟ گفتنه به مگه -

 :  شنید را صدایش باز بزند یحرف آنکه از قبل.  آیین سمتِ  به چرخاند سر پریا

 .  کنی عوض باید و موبایلت خط -

  ؟ چرا -

 : زد دیگری حرفِ  سوالش به توجه بی



 میری اون با بعد به این از بیای و بری خواستی  جا هر پیشت میمونه عاطفه -

 . 

 : پرید جا از پریا

 ؟ چی یعنی -

 :  نداد جواب هم باز آیین

 ! کنه کمکت باید یکی.  پیشش میری میگیرم وقت دکتر یه از خونه برگشتیم -

 کلنجار خودش با.  میدزدید نگاه پریا چشمهای از!  کمکی چه بگوید نتوانست

 با بتواند کمی شاید تا بسپارد حاذق مشاوری دستِ  به را پریا تا بود رفته

 گیری گوشه دلیلِ  وقتی!  بیاید کنار حضورش و آیین با مهمتر همه از و خودش

 !  میرسید نظر به احمقانه کاری گذاشتن دست روی دست بود فهمیده را هایش

 قصد هم آیین.  بود مانده جواب بی سوالهایش ی همه بگوید چه نمیدانست پریا

 .  نداشت را بیشتر توضیحِ 

 .  برگشت برای باشه آماده وسایلت -

 : آمد حرف به میگرفت نشات گرفتنش نادیده از که عصبانیتی با

 ! بگید شما چی ره چشم -

 :  کرد شکار را پریا آیین نگاهِ 

 .  کن گوش حرف دخترِ  شدی حاال -

 دوست پریا.  برد خود با هم را نابش عطرِ  و شد بلند سنگ تخته روی از

 کاش ، میکرد اش کالفه شنیدن دستور و تحکم همه این.  بکشد فریاد داشت

 عصبانیتش شاید کند یسشخ کمی مثال یا.  بندازد دریا به را آیین میتوانست

 .  میشد کمتر

 نشد متوجه اما افتاد بیرون جیب از اش نوشته کرد که حرکتی با شد بلند جا از

 :  کرد نگاهش آیین. 



 .  ویال تو برگرد نشین اینجا زیاد -

 چه و دهد انجام باید را کاری چه نمیدانست پریا که انگار!  میداد دستور هم باز

.  پاشید آب بود رفتن حالِ  در که آیینی به پا نوکِ  با اراده بی!  نباید را کاری

 را اش مانده هوا در پای ، بچرخد پریا سمتِ  به شد باعث لباسش پشتِ  خیسی

 از هم عصبانیت اوجِ  در.  گذاشت دهان روی را دستش اراده بی پریا.  دید

 ! میبرد حساب آیین

  ؟ کردی چیکار -

 :  کرد زده وحشت را پریا اما بود پرسیده خونسردی با که بود سوالی

 . نبود حواسم -

 : شد تر نزدیک قدمی آیین

 ؟ نه.  نبود حواست که -

 ببرد آب وسطِ  تا خود با را دخترک آمد نمی بدش آیین.  گزید دندان به لب پریا

 :  گرفت را خودش جلوی اما کند خیسش سرتاپا و

 .  ویال بریم یفتب راه فعال.  بعد واسه بمونه کارت این تالفیِ  -

 .  میام من برو تو -

 !  زود ، بدو!  نخیر -

 :  آمد حرف به آن جای به اما.  بکشد جیغ بود مانده کم پریا

 ! ندارم الزم دکترم ، نمیکنم عوض خطمم ، نمیخوام رو عاطفه من -

  ؟ داری انتخاب حقِ  گفتم -

  ؟ میگی زور بهم انقدر چرا -

 ! میشد باید میزد که حرفی.  نداشت بحث ی حوصله آیین

 .  بدی انجامش باید توام و میگم رو درسته که کاری -



 :  پرسید مصرانه پریا

 عاطفه اما بدم خبر برم خواستم جا هر حاضرم.  ندارم راننده به احتیاجی من -

 .   نباشه

 فکرِ  سرش در و بود برده جیب در را دستش.  میکرد نگاهش خونسرد آیین

 :  میزد رخچ شروین مزاحمت

  ؟ میزنی چونه باهام داری -

 این با اما نمیبیند برگشتنشان از بعد را عاطفه که بود خوشحال.   شد کالفه پریا

 :  میرسید نظر به ممکن غیر دستش از خالصی وضع

 جایی عمارت و خودمون ی خونه جز که وقتی باشم داشته راننده باید چرا -

 . نمیرم

 از بیشتر آیین.  بود کرده خطاب خود ی خانه را رشماد و پدر ی خانه هم باز

 : کرد عاطفه بودنِ  به اصرار قبل

 حرفِ .  باشه عاطفه با باید عمارت برگردی بخوای هم کوچه سرِ  از اگه -

 .  نمیمونه ای دیگه

  ؟ چی بکشتم اگه نمیاد خوشش من از -

 بود سپرده ؟ یکردم استخدام را ای راننده هر مگر.  بیفتد خنده به بود مانده کم

 به لبش ی گوشه!  بود اعتماد قابل عاطفه.  کند پیدا را مطمئنی آدم خسرو

 رویش را لبخند اسمِ  بتواند پریا که آنقدری نه ، رفت باال کمی خنده ی نشانه

 ! بگذارد

 .  مطمئنیه ی راننده ، نگیر الکی ایراد -

 .  نیستم مهمم براش من اصال.  ندیدی و رفتاراش که تو -

 :  بود آمده خوشش طوالنی ی مکالمه این از.  برداشت سمتش به قدمی آیین

 !  باشی مهم فقط نفر یه برای باید -



 و دزدید را چشمهایش.  گذراند نظر از را آیین شیطنتِ  پُر صورتِ  پریا نگاهِ 

 :  داد ادامه

 .  بهتره دختره این از خیلی.  برگردون و شهاب حداقل -

 :  غرید حرص با.  خورد ساله صد هگر آیین ابروهای

  ؟ دادم رو بهت باز -

 دیگر که بود رفته کلنجار خودش با.  فهمید را این آیین.  کرد نشینی عقب پریا

!  نمیشد اما ندهد نشان دختر این به را اش گسیخته افسار و عصبانی روی آن

 :  داد ادامه و کشید عمیقی نفِس 

 .  میکنیم عوضش نبودی راضی ونهبم مدت یه.  مطمئنه دختره این -

 .  بود آویزان غصه از پریا لبهای

 . . .  موبایلمم خط -

 :  کند سکوت پریا باعث که بست ثانیه چند کالفه را چشمهایش آیین

 !  میکنی امتحان و صبرم داری زیادی -

 .  کرد همراه خودش با را آیین نگاهِ  و گرفت دندان به لب پریا

 . نمیگم هیچی دیگه -

 خودداری اما!  کند بغلش بود مانده کم آیین.  بود گفته را حرف این مظلومانه

 :  کرد

  ؟ بگی بخوای مونده چیزی بازم مگه -

 : انداخت پایین را سرش پریا

 . . . دکتر -

 سکوت ثانیه چند.  رفت عقب کمی ترس از پریا و شد نزدیک دیگر قدمی آیین

 :  آمد حرف به آیین اینکه تا شد



 بخوام که برسه چه میترسی من از هم عادی حالتِ  تو.  الزمه دکتر ؟ میبینی -

 ! بشم نزدیک بهت

 چرا اصال.  نداشت را حرف این انتظارِ .  میکوبید هیجان پُر سینه در قلبش

 !  میریخت هم به را معادالتش تمامِ  ؟ شود نزدیک او به بخواهد باید

 . . .  من -

 :  پرید حرفش بینِ  آیین

  ؟ نیست تغییر قابل و کالمه یک حرفم کنم تکرار برات که هست نیازی -

 حرفای هنوز طرفی از.  میترساند کمی را پریا جدیت این و بود جدی نگاهش

 جواب بی بود گرفته شکل سرش در که سوالی!  بود نکرده هضم را اش قبلی

 :  کرد زمزمه.  ماند ذهنش از ای گوشه

 . . .  ممیزنی حرف موردش در بعدا -

 . ویال برو بدو االنم.  نداره چونه جای -

 کاغذ متوجه که بود پریا قدمهای به نگاهش آیین.  برداشت قدم ناراضی پریا

 تا ی برگه.  برداشت ها ریزه سنگ بینِ  از را آن و شد خم.  شد جیبش از افتاده

 ذهنش در که انگار میشناخت خوبی به را پریا خطِ  دست ، کرد باز را شده

 باید چرا را متن این نمیفهمید.  گذراند نظر از را هایش نوشته.  بود شده حک

 تا را برگه.  دارد خودشان زندگیِ  به عجیبی شباهتِ  میکرد احساس اما بنویسد

 .  رساند پریا به را خودش بلند قدمهای با.  گذاشت جیبش داخلِ  و کرد

 برداشت را سررسیدش پریا.  بردند پناه اتاقشان به کدام هر رسیدند که ویال به

 ناچار به.  نکرد پیدا را کاغذش گشت چه هر اما کند وارد را یادداشت متنِ  تا

 .  نوشت را متن همان خودش برای دیگر بارِ 

 سرش در.  میخواند را نوشته دوباره و دوباره و داده لم تخت روی اما آیین

 دخترک سمتِ  هب قدمی بود گرفته را تصمیمش.  میچرخید یادداشت متنِ 

 . کند خود مالِ  را دختر این وجودِ  تمامِ  که آنقدری برمیداشت



 !  میکنی امتحان و صبرم داری زیادی -

 .  کرد همراه خودش با را آیین نگاهِ  و گرفت دندان به لب پریا

 . نمیگم هیچی دیگه -

 یخوددار اما!  کند بغلش بود مانده کم آیین.  بود گفته را حرف این مظلومانه

 :  کرد

  ؟ بگی بخوای مونده چیزی بازم مگه -

 : انداخت پایین را سرش پریا

 . . . دکتر -

 سکوت ثانیه چند.  رفت عقب کمی ترس از پریا و شد نزدیک دیگر قدمی آیین

 :  آمد حرف به آیین اینکه تا شد

 بخوام که برسه چه میترسی من از هم عادی حالتِ  تو.  الزمه دکتر ؟ میبینی -

 ! بشم نزدیک بهت

 چرا اصال.  نداشت را حرف این انتظارِ .  میکوبید هیجان پُر سینه در قلبش

 !  میریخت هم به را معادالتش تمامِ  ؟ شود نزدیک او به بخواهد باید

 . . .  من -

 :  پرید حرفش بینِ  آیین

  ؟ نیست تغییر قابل و کالمه یک حرفم کنم تکرار برات که هست نیازی -

 حرفای هنوز طرفی از.  میترساند کمی را پریا جدیت این و بود جدی نگاهش

 جواب بی بود گرفته شکل سرش در که سوالی!  بود نکرده هضم را اش قبلی

 :  کرد زمزمه.  ماند ذهنش از ای گوشه

 . . .  میزنیم حرف موردش در بعدا -

 . ویال برو بدو االنم.  نداره چونه جای -



 کاغذ متوجه که بود پریا قدمهای به نگاهش آیین . برداشت قدم ناراضی پریا

 تا ی برگه.  برداشت ها ریزه سنگ بینِ  از را آن و شد خم.  شد جیبش از افتاده

 ذهنش در که انگار میشناخت خوبی به را پریا خطِ  دست ، کرد باز را شده

 باید چرا را متن این نمیفهمید.  گذراند نظر از را هایش نوشته.  بود شده حک

 تا را برگه.  دارد خودشان زندگیِ  به عجیبی شباهتِ  میکرد احساس اما بنویسد

 .  رساند پریا به را خودش بلند قدمهای با.  گذاشت جیبش داخلِ  و کرد

 برداشت را سررسیدش پریا.  بردند پناه اتاقشان به کدام هر رسیدند که ویال به

 ناچار به.  نکرد پیدا را کاغذش گشت چه هر اما کند وارد را یادداشت متنِ  تا

 .  نوشت را متن همان خودش برای دیگر بارِ 

 سرش در.  میخواند را نوشته دوباره و دوباره و داده لم تخت روی اما آیین

 دخترک سمتِ  به قدمی بود گرفته را تصمیمش.  میچرخید یادداشت متنِ 

 . کند خود مالِ  را دختر این وجودِ  تمامِ  که آنقدری برمیداشت

 !  میکنی امتحان و صبرم داری زیادی -

 .  کرد همراه خودش با را آیین نگاهِ  و گرفت دندان به لب پریا

 . نمیگم هیچی دیگه -

 خودداری اما!  کند بغلش بود مانده کم آیین.  بود گفته را حرف این مظلومانه

 :  کرد

  ؟ بگی بخوای مونده چیزی بازم مگه -

 : انداخت پایین را سرش پریا

 . . . دکتر -

 سکوت ثانیه چند.  رفت عقب کمی ترس از پریا و شد نزدیک دیگر قدمی آیین

 :  آمد حرف به آیین اینکه تا شد

 بخوام که برسه چه میترسی من از هم عادی حالتِ  تو.  الزمه دکتر ؟ میبینی -

 ! بشم نزدیک بهت



 چرا اصال.  نداشت را حرف این انتظارِ .  میکوبید هیجان پُر سینه در قلبش

 !  میریخت هم به را معادالتش تمامِ  ؟ شود نزدیک او به بخواهد باید

 . . .  من -

 :  پرید حرفش بینِ  آیین

  ؟ نیست تغییر قابل و کالمه یک حرفم کنم تکرار برات که هست نیازی -

 حرفای هنوز طرفی از.  میترساند کمی را پریا جدیت این و بود جدی نگاهش

 جواب بی بود گرفته شکل سرش در که سوالی!  بود کردهن هضم را اش قبلی

 :  کرد زمزمه.  ماند ذهنش از ای گوشه

 . . .  میزنیم حرف موردش در بعدا -

 . ویال برو بدو االنم.  نداره چونه جای -

 کاغذ متوجه که بود پریا قدمهای به نگاهش آیین.  برداشت قدم ناراضی پریا

 تا ی برگه.  برداشت ها ریزه سنگ بینِ  از را آن و شد خم.  شد جیبش از افتاده

 ذهنش در که انگار میشناخت خوبی به را پریا خطِ  دست ، کرد باز را شده

 باید چرا را متن این نمیفهمید.  گذراند نظر از را هایش نوشته.  بود شده حک

 تا را برگه.  دارد خودشان زندگیِ  به عجیبی شباهتِ  میکرد احساس اما بنویسد

 .  رساند پریا به را خودش بلند قدمهای با.  گذاشت جیبش داخلِ  و دکر

 برداشت را سررسیدش پریا.  بردند پناه اتاقشان به کدام هر رسیدند که ویال به

 ناچار به.  نکرد پیدا را کاغذش گشت چه هر اما کند وارد را یادداشت متنِ  تا

 .  نوشت را متن همان خودش برای دیگر بارِ 

 سرش در.  میخواند را نوشته دوباره و دوباره و داده لم تخت روی اما آیین

 دخترک سمتِ  به قدمی بود گرفته را تصمیمش.  میچرخید یادداشت متنِ 

 . کند خود مالِ  را دختر این وجودِ  تمامِ  که آنقدری برمیداشت

 :  گرفت فاصله پریا از قدمی.  خورد گره آیین ابروهای

 !  میکنیم مشخص اونم تکلیف ؟ آذر تا کو -



 .  کردیم مشخص میکردم فکر -

 هم به لبهای اما.  بود درستی جواب منتظر.  شد خیره آیین به پرسشگر پریا

.  آوردن زبان به برای بود مردد.  نداشت گفتن برای حرفی آیین ی دوخته

 :  آمد حرف به دیگر بار طاقت بی پریا که شد طوالنی آنقدر سکوتش

  ؟ نمیگی چیزی چرا -

 برایش چرا نمیفهمید.  فرستاد بیرون را نفسش گرفت پریا از را نگاهش آیین

 در صدایش ، میگرفتند را جانش که انگار.  بزند را نرفتن حرفِ  است سخت

 :  گفتن برای آمد نمی

  ؟ بود نامفهوم کجاش میکنیم مشخص بعدا و تکلیفش گفتم -

 ! ؟ بود بالتکلیف و نامفهوم قرارمون کجای بگو تو -

 : کرد عوض را بحث آیین

 بقیه مورد در بعد افتاده اتفاقی چه شب اون بیاد یادت که کنی کاری باید اول -

 .  میزنیم حرف چیزا ی

 اما شود خالص پریا پرسشگرِ  نگاه زیر از که.  کند فرار که میکرد گرد عقب

 :  کرد متوقفش دخترک صدای

 ؟ دبیا یادم چی همه که مهمه برات انقدر چرا -

 .  باشه سمتم اتهام انگشتِ  نمیخواد دلم -

 ؟ میشه حل مشکلت بیاد یادم چی همه اگه -

 گرگ یه دست که نبودی معصوم ی بره یه حد در که میفهمی حداقل آره -

 !  باشی افتاده خونخوار

  ؟ زد معصومیت از حرف کی -

 !  بود مظلومیتت و معصومیت حرف اول روز از -

 . یدونستمم مقصر و خودم من -



 ی همه تا کن فکر انقدر میدونستی مقصر و خودت چقدر نیست مهم برام -

 ! وظیفست ، اجباره ، دستوره یه این.  بیاد یادت شب اون اتفاقای

 به اشاره آیین ؟ بود مهم برایش شب آن اتفاقات انقدر.  بود برده ماتش پریا

 :  کرد آشپزخانه

  ؟ بشم متوسل زور به یا میخوری غذا میری خوش زبون با خودت -

 وارد تا داد تکانی پاهایش به.  کرد وادار حرکت به را پریا اش جدی نگاه

 بود خسته مغزش.  رفت بیرونی ی محوطه سمت به اما آیین.  شود آشپزخانه

 لعنتی زندگی این ی ادامه برای نمیفهمید دختر این چرا.  مختلف افکار فشار از

 . بیاورد یاد به را اقاتاتف تمامِ  که بود واجب شان

** 

 ناخواسته که روزی دو.  شد اضافه ویال آن در پریا اقامت به هم دیگر روز دو

 اما بود سخت برایش شب آن یادآوری اینکه با.  بود کرده عمل آیین دستور به

 و خودکار مدام روزها این.  بیاورد یاد به تا کرد مرور خودش با مدت تمام

 از شود سرنخی و برسد ذهنش به چیزی شاید تا بود شهمراه کوچک یادداشتی

 ! کذایی شبِ  آن

 خصوص به.  میکرد تهران دلتنگ بیشتر را پریا شمال شرجی و گرم هوای

 .  بود خورده هم به آیین حضور با اش تنهایی و آرامش که

 :  شد سبز مقابلش عاطفه ورودی در نزدیکی گذاشت سر پشتِ  را باغ زنان قدم

  ؟ خانوم یدمیر کجا -

 ! ساحل -

 آن با را حمیده که بود عجیب.  کند باز سر از را او تا داد ای کلمه یک جواب

 !  نمیتوانست را سکوتش و عاطفه اما کند تحمل میتوانست طعنه و تیکه همه

 زد دور را ویال.  گذاشت سر پشتِ  را اخمهایش و عاطفه و داد تکان پاهایش به

 ای گوشه.  بود کور و سوت حسابی جا همه برداشت قدم ساحل سمت به و



 دریا امواج تا کشید بیرون پا از را کفشش.  نشست سنگها روی آب به نزدیک

 خروِش  و جوش به و کرد حلقه زانو دورِ  را دستهایش.  کنند خیس را پاهایس

 نظر به تر خنک کمی هوا امروز قبل روزهای برخالفِ .  ماند خیره دریا

  ؟ ببارد باران کمی میشد.  بود امناآر دریا و میرسید

 در صدایش.  میکرد برخورد سنگها به شتاب با و میرسید ساحل به دریا موجِ 

.  انداخت می خودشان یاد به را او ناآرام آبیِ  این چقدر.  میزد زنگ پریا گوِش 

 . . .  آیین و او. . 

 مشغول خودکار با ، کند آن از برگی و کشید بیرون را یادداشتش اراده بی

 :  شد نوشتن

 تو یکی ، عمیق آبیِ  این توی موندن معلق که آدمی تا دو ، اسیر تا دو مثلِ " 

...  خودشون باور تو افتادن گیر معلق و ساکن...  دریا باالی یکی و عمق

 زندگی به ، هم به کنه وصلشون که نجات راهِ  یه دنبالِ  ، بودن فرار راه دنبال

 هر...  انتظار و انتظار همش ولی...  منتظرشن که خوبی حالِ  به ، میخوان که

 رسیدن هم به برای راهی...  نفس بی ، موندن معلق دو هر ، افتادن گیر دو

 ... "  دوری این از کرد فرار نمیشه ، فاصله همه این بینِ  زد پل نمیشه.  نیست

 میکرد غروب خورشید.  بود افق خطِ  به نگاهش.  گرفت دندان به را خودکار

...  فاصله همه این بینِ  خوش پایانِ  یک ترسیمِ  برای میکشید پر دلش پریا و

 :  رفت نوشتن به دوباره دستش اما چرا نمیدانست

 و دستاشون اگه پایین بره قدم یه سطح از اگه ، باال بیاد قدم یه عمق از اگه" 

 کرانِ بی آبیِ  این وسطِ  میتونن کنن یکی هم با و دالشون اگه ، کنن نزدیک هم به

 "  بشن قدم هم زندگی

 میکرد اضافه سررسیدش به باید را خط چند این ، انداخت اش نوشته به نگاهی

 :  رسید گوشش به آیین صدای ، زد تا را کاغذ. 

  ؟ میکنی چیکار -

 :  برگرداند جیبش به را نوشته سریع



 !  هیچی -

  و کرد نتخابا را سنگی تخته آیین.  کشید ریه به را آیین جدیدِ  عطرِ  بوی

 نفهمید اما بکشد کنار را خودش خواست دخترک.  نشست پریا نزدیکیِ  جایی

 :  آمد حرف به آیین.  نکرد حرکتی چرا

 .  سرم ریخته کار کلی.  تهران برمیگردیم وقت اول فردا -

 :  کرد زمزمه لجوجانه پریا

 .  بیای نگفتم که من -

 محکم را شالش.  میدوید دریا موج دنبالِ  پریا چشمهای.  کرد نگاهش آیین

 اسیر باد چنگِ  در نافرمان موهایش از ای دسته اما بود داشته نگه سر روی

 :  بود مانده

 ؟ گفتنه به مگه -

 :  شنید را صدایش باز بزند حرفی آنکه از قبل.  آیین سمتِ  به چرخاند سر پریا

 .  کنی عوض باید و موبایلت خط -

  ؟ چرا -

 : زد دیگری حرفِ  سوالش به توجه بی

 میری اون با بعد به این از بیای و بری خواستی  جا هر پیشت میمونه عاطفه -

 . 

 : پرید جا از پریا

 ؟ چی یعنی -

 :  نداد جواب هم باز آیین

 ! کنه کمکت باید یکی.  پیشش میری میگیرم وقت دکتر یه از خونه برگشتیم -



 کلنجار خودش با.  میدزدید هنگا پریا چشمهای از!  کمکی چه بگوید نتوانست

 با بتواند کمی شاید تا بسپارد حاذق مشاوری دستِ  به را پریا تا بود رفته

 گیری گوشه دلیلِ  وقتی!  بیاید کنار حضورش و آیین با مهمتر همه از و خودش

 !  میرسید نظر به احمقانه کاری گذاشتن دست روی دست بود فهمیده را هایش

 قصد هم آیین.  بود مانده جواب بی سوالهایش ی همه بگوید چه نمیدانست پریا

 .  نداشت را بیشتر توضیحِ 

 .  برگشت برای باشه آماده وسایلت -

 : آمد حرف به میگرفت نشات گرفتنش نادیده از که عصبانیتی با

 ! بگید شما چی هر چشم -

 :  کرد شکار را پریا آیین نگاهِ 

 .  کن گوش حرف دخترِ  شدی حاال -

 دوست پریا.  برد خود با هم را نابش عطرِ  و شد بلند سنگ تخته روی از

 کاش ، میکرد اش کالفه شنیدن دستور و تحکم همه این.  بکشد فریاد داشت

 عصبانیتش شاید کند خیسش کمی مثال یا.  بندازد دریا به را آیین میتوانست

 .  میشد کمتر

 نشد متوجه اما افتاد نبیرو جیب از اش نوشته کرد که حرکتی با شد بلند جا از

 :  کرد نگاهش آیین. 

 .  ویال تو برگرد نشین اینجا زیاد -

 چه و دهد انجام باید را کاری چه نمیدانست پریا که انگار!  میداد دستور هم باز

.  پاشید آب بود رفتن حالِ  در که آیینی به پا نوکِ  با اراده بی!  نباید را کاری

 را اش مانده هوا در پای ، بچرخد پریا متِ س به شد باعث لباسش پشتِ  خیسی

 از هم عصبانیت اوجِ  در.  گذاشت دهان روی را دستش اراده بی پریا.  دید

 ! میبرد حساب آیین

  ؟ کردی چیکار -



 :  کرد زده وحشت را پریا اما بود پرسیده خونسردی با که بود سوالی

 . نبود حواسم -

 : شد تر نزدیک قدمی آیین

 ؟ نه.  ودنب حواست که -

 ببرد آب وسطِ  تا خود با را دخترک آمد نمی بدش آیین.  گزید دندان به لب پریا

 :  گرفت را خودش جلوی اما کند خیسش سرتاپا و

 .  ویال بریم بیفت راه فعال.  بعد واسه بمونه کارت این تالفیِ  -

 .  میام من برو تو -

 !  زود ، بدو!  نخیر -

 :  آمد حرف به آن جای به اما.  بکشد جیغ بود مانده کم پریا

 ! ندارم الزم دکترم ، نمیکنم عوض خطمم ، نمیخوام رو عاطفه من -

  ؟ داری انتخاب حقِ  گفتم -

  ؟ میگی زور بهم انقدر چرا -

 ! میشد باید میزد که حرفی.  نداشت بحث ی حوصله آیین

 .  بدی انجامش باید توام و میگم رو درسته که کاری -

 :  پرسید همصران پریا

 عاطفه اما بدم خبر برم خواستم جا هر حاضرم.  ندارم راننده به احتیاجی من -

 .   نباشه

 فکرِ  سرش در و بود برده جیب در را دستش.  میکرد نگاهش خونسرد آیین

 :  میزد چرخ شروین مزاحمت

  ؟ میزنی چونه باهام داری -



 این با اما نمیبیند برگشتنشان از بعد را عاطفه که بود خوشحال.   شد کالفه پریا

 :  میرسید نظر به ممکن غیر دستش از خالصی وضع

 جایی عمارت و خودمون ی خونه جز که وقتی باشم داشته راننده باید چرا -

 . نمیرم

 از بیشتر آیین.  بود کرده خطاب خود ی خانه را مادرش و پدر ی خانه هم باز

 : کرد عاطفه بودنِ  به اصرار قبل

 حرفِ .  باشه عاطفه با باید عمارت برگردی بخوای هم کوچه سرِ  زا اگه -

 .  نمیمونه ای دیگه

  ؟ چی بکشتم اگه نمیاد خوشش من از -

 بود سپرده ؟ میکرد استخدام را ای راننده هر مگر.  بیفتد خنده به بود مانده کم

 به لبش ی گوشه!  بود اعتماد قابل عاطفه.  کند پیدا را مطمئنی آدم خسرو

 رویش را لبخند اسمِ  بتواند پریا که آنقدری نه ، رفت باال کمی خنده ی نشانه

 ! بگذارد

 .  مطمئنیه ی راننده ، نگیر الکی ایراد -

 .  نیستم مهمم براش من اصال.  ندیدی و رفتاراش که تو -

 :  بود آمده خوشش طوالنی ی مکالمه این از.  برداشت سمتش به قدمی آیین

 !  باشی مهم فقط نفر یه برای باید -

 و دزدید را چشمهایش.  گذراند نظر از را آیین شیطنتِ  پُر صورتِ  پریا نگاهِ 

 :  داد ادامه

 .  بهتره دختره این از خیلی.  برگردون و شهاب حداقل -

 :  غرید حرص با.  خورد ساله صد گره آیین ابروهای

  ؟ دادم رو بهت باز -



 دیگر که بود رفته کلنجار خودش با.  فهمید را این آیین.  کرد نشینی عقب پریا

!  نمیشد اما ندهد نشان دختر این به را اش گسیخته افسار و عصبانی روی آن

 :  داد ادامه و کشید عمیقی نفِس 

 .  میکنیم عوضش نبودی راضی بمونه مدت یه.  مطمئنه دختره این -

 .  بود آویزان غصه از پریا لبهای

 . . .  موبایلمم خط -

 :  کند سکوت پریا باعث که بست ثانیه چند کالفه را چشمهایش ینآی

 !  میکنی امتحان و صبرم داری زیادی -

 .  کرد همراه خودش با را آیین نگاهِ  و گرفت دندان به لب پریا

 . نمیگم هیچی دیگه -

 خودداری اما!  کند بغلش بود مانده کم آیین.  بود گفته را حرف این مظلومانه

 :  کرد

  ؟ بگی بخوای مونده چیزی بازم گهم -

 : انداخت پایین را سرش پریا

 . . . دکتر -

 سکوت ثانیه چند.  رفت عقب کمی ترس از پریا و شد نزدیک دیگر قدمی آیین

 :  آمد حرف به آیین اینکه تا شد

 بخوام که برسه چه میترسی من از هم عادی حالتِ  تو.  الزمه دکتر ؟ میبینی -

 ! بشم نزدیک بهت

 چرا اصال.  نداشت را حرف این انتظارِ .  میکوبید هیجان پُر سینه در قلبش

 !  میریخت هم به را معادالتش تمامِ  ؟ شود نزدیک او به بخواهد باید

 . . .  من -



 :  پرید حرفش بینِ  آیین

  ؟ نیست تغییر قابل و کالمه یک حرفم کنم تکرار برات که هست نیازی -

 حرفای هنوز طرفی از.  میترساند کمی را پریا یتجد این و بود جدی نگاهش

 جواب بی بود گرفته شکل سرش در که سوالی!  بود نکرده هضم را اش قبلی

 :  کرد زمزمه.  ماند ذهنش از ای گوشه

 . . .  میزنیم حرف موردش در بعدا -

 . ویال برو بدو االنم.  نداره چونه جای -

 کاغذ متوجه که بود پریا قدمهای به نگاهش آیین.  برداشت قدم ناراضی پریا

 تا ی برگه.  برداشت ها ریزه سنگ بینِ  از را آن و شد خم.  شد جیبش از افتاده

 ذهنش در که انگار میشناخت خوبی به را پریا خطِ  دست ، کرد باز را شده

 باید چرا را متن این نمیفهمید.  گذراند نظر از را هایش نوشته.  بود شده حک

 تا را برگه.  دارد خودشان زندگیِ  به عجیبی شباهتِ  میکرد حساسا اما بنویسد

 .  رساند پریا به را خودش بلند قدمهای با.  گذاشت جیبش داخلِ  و کرد

 برداشت را سررسیدش پریا.  بردند پناه اتاقشان به کدام هر رسیدند که ویال به

 ناچار به.  دنکر پیدا را کاغذش گشت چه هر اما کند وارد را یادداشت متنِ  تا

 .  نوشت را متن همان خودش برای دیگر بارِ 

 سرش در.  میخواند را نوشته دوباره و دوباره و داده لم تخت روی اما آیین

 دخترک سمتِ  به قدمی بود گرفته را تصمیمش.  میچرخید یادداشت متنِ 

 . کند خود مالِ  را دختر این وجودِ  تمامِ  که آنقدری برمیداشت

 !  میکنی امتحان و برمص داری زیادی -

 .  کرد همراه خودش با را آیین نگاهِ  و گرفت دندان به لب پریا

 . نمیگم هیچی دیگه -

 خودداری اما!  کند بغلش بود مانده کم آیین.  بود گفته را حرف این مظلومانه

 :  کرد



  ؟ بگی بخوای مونده چیزی بازم مگه -

 : انداخت پایین را سرش پریا

 . . . دکتر -

 سکوت ثانیه چند.  رفت عقب کمی ترس از پریا و شد نزدیک دیگر قدمی یینآ

 :  آمد حرف به آیین اینکه تا شد

 بخوام که برسه چه میترسی من از هم عادی حالتِ  تو.  الزمه دکتر ؟ میبینی -

 ! بشم نزدیک بهت

 چرا اصال.  نداشت را حرف این انتظارِ .  میکوبید هیجان پُر سینه در قلبش

 !  میریخت هم به را معادالتش تمامِ  ؟ شود نزدیک او به بخواهد دبای

 . . .  من -

 :  پرید حرفش بینِ  آیین

  ؟ نیست تغییر قابل و کالمه یک حرفم کنم تکرار برات که هست نیازی -

 حرفای هنوز طرفی از.  میترساند کمی را پریا جدیت این و بود جدی نگاهش

 جواب بی بود گرفته شکل سرش در که والیس!  بود نکرده هضم را اش قبلی

 :  کرد زمزمه.  ماند ذهنش از ای گوشه

 . . .  میزنیم حرف موردش در بعدا -

 . ویال برو بدو االنم.  نداره چونه جای -

 کاغذ متوجه که بود پریا قدمهای به نگاهش آیین.  برداشت قدم ناراضی پریا

 تا ی برگه.  برداشت ها ریزه سنگ بینِ  از را آن و شد خم.  شد جیبش از افتاده

 ذهنش در که انگار میشناخت خوبی به را پریا خطِ  دست ، کرد باز را شده

 باید چرا را متن این نمیفهمید.  گذراند نظر از را هایش نوشته.  بود شده حک

 تا را برگه.  دارد خودشان زندگیِ  به عجیبی شباهتِ  میکرد احساس اما بنویسد

 .  رساند پریا به را خودش بلند قدمهای با.  گذاشت بشجی داخلِ  و کرد



 برداشت را سررسیدش پریا.  بردند پناه اتاقشان به کدام هر رسیدند که ویال به

 ناچار به.  نکرد پیدا را کاغذش گشت چه هر اما کند وارد را یادداشت متنِ  تا

 .  نوشت را متن همان خودش برای دیگر بارِ 

 سرش در.  میخواند را نوشته دوباره و دوباره و داده لم تخت روی اما آیین

 دخترک سمتِ  به قدمی بود گرفته را تصمیمش.  میچرخید یادداشت متنِ 

 . کند خود مالِ  را دختر این وجودِ  تمامِ  که آنقدری برمیداشت

 !  میکنی امتحان و صبرم داری زیادی -

 .  کرد همراه خودش با را آیین نگاهِ  و گرفت دندان به لب پریا

 . نمیگم هیچی دیگه -

 خودداری اما!  کند بغلش بود مانده کم آیین.  بود گفته را حرف این مظلومانه

 :  کرد

  ؟ بگی بخوای مونده چیزی بازم مگه -

 : انداخت پایین را سرش پریا

 . . . دکتر -

 سکوت ثانیه چند.  رفت عقب کمی ترس از پریا و شد نزدیک دیگر قدمی آیین

 :  آمد حرف به آیین ینکها تا شد

 بخوام که برسه چه میترسی من از هم عادی حالتِ  تو.  الزمه دکتر ؟ میبینی -

 ! بشم نزدیک بهت

 چرا اصال.  نداشت را حرف این انتظارِ .  میکوبید هیجان پُر سینه در قلبش

 !  میریخت هم به را معادالتش تمامِ  ؟ شود نزدیک او به بخواهد باید

 . . .  من -

 :  پرید حرفش بینِ  آیین

  ؟ نیست تغییر قابل و کالمه یک حرفم کنم تکرار برات که هست نیازی -



 حرفای هنوز طرفی از.  میترساند کمی را پریا جدیت این و بود جدی نگاهش

 جواب بی بود گرفته شکل سرش در که سوالی!  بود نکرده هضم را اش قبلی

 :  کرد زمزمه.  ماند ذهنش از ای گوشه

 . . .  میزنیم حرف موردش در بعدا -

 . ویال برو بدو االنم.  نداره چونه جای -

 کاغذ متوجه که بود پریا قدمهای به نگاهش آیین.  برداشت قدم ناراضی پریا

 تا ی برگه.  برداشت ها ریزه سنگ بینِ  از را آن و شد خم.  شد جیبش از افتاده

 ذهنش در که انگار میشناخت خوبی به را پریا خطِ  دست ، کرد باز را شده

 باید چرا را متن این نمیفهمید.  گذراند نظر از را هایش نوشته.  بود شده حک

 تا را برگه.  دارد خودشان زندگیِ  به عجیبی شباهتِ  میکرد احساس اما بنویسد

 .  رساند پریا به را خودش بلند قدمهای با.  گذاشت جیبش داخلِ  و کرد

 برداشت را سررسیدش پریا.  بردند پناه اتاقشان به دامک هر رسیدند که ویال به

 ناچار به.  نکرد پیدا را کاغذش گشت چه هر اما کند وارد را یادداشت متنِ  تا

 .  نوشت را متن همان خودش برای دیگر بارِ 

 سرش در.  میخواند را نوشته دوباره و دوباره و داده لم تخت روی اما آیین

 دخترک سمتِ  به قدمی بود گرفته را صمیمشت.  میچرخید یادداشت متنِ 

 . کند خود مالِ  را دختر این وجودِ  تمامِ  که آنقدری برمیداشت

 :  زد لبخند و داد تکان را ُرَخش

 !  مات و کیش -

 اصال نداشت تمرکز.  انداخت شطرنج ی صفحه به نگاهی حواس بی پریا

 .  بود نشده خان جمشید حرکتهای متوجه

 .  بردین شما باز -

  ؟ فکری تو ؟ دختر شده چی.  بردم و حواسیت بی من -



 باالخره.  است رفته پریا دنبالِ  شخصا آیین که بود خوشحال خان جمشید

 که روزی از اما پریا.  بشکند را سکوتش و ببخشد را اش نوه بود توانسته

 .  میرسید نظر به فکر غرق بود برگشته

  ؟ کنم جمع رو ها مهره.  دنبو یار باهام شانس.  اینجاست حواسم -

 حرف به حال همان در میکرد جمع را ها مهره پریا داد تکان سر خان جمشید

 :  آمد

  ؟ اطمینانیه قابل آدم عاطفه نظرتون به -

 :  کشید سفیدش ریِش  به دستی خان جمشید

  ؟ میپرسی و این چرا -

.  است حبتص گرمِ  عاطفه با که میدید را شهاب.  رفت پنجره سمتِ  به پریا

 بود نگذاشته و گرفته کار به را شهاب خان جمشید حداقل که بود خوشحال

 .  بماند کار بدونِ 

 . . .  همینجوری نمیدونم -

 .  کاربلده نیروهاش استخدام تو پسره این.  باشه راحت خیالت -

 :  گرفت شهاب و عاطفه از را نگاهش پریا.  میگفت را آیین

 .  اومده در تنهایی از شهابم انگار -

 :  بود کرده باز هم از را پریا لبهای لبخندی

 .  کرده درگیر و ذهنت چی بگو بشین کنارم بیا  کنار بذار رو تا دو این بحث -

 .  ندهد جوابی که میکشت وقت.  برداشت گرامافون سمتِ  به قدمی پریا

  ؟ بدیم گوش صفحه یه میشه -

.  نداشت پریا سکوتِ  این به یخوب احساِس .  کرد نگاهش تنها خان جمشید

.  داد سالن ی شیشه به را اش تکیه و گذاشت گرامافون روی را ای صفحه



 به دلشوره وقتها این همیشه و بود آیین آمدنِ  نزدیکِ .  میکاوید را باغ نگاهش

 .  بود شده زده بینشان که حرفهایی از بعد خصوص به.  افتاد می جانش

 از را فردایش ی برنامه خسرو.  بود داده لم ماشینش نرمِ  صندلیِ  روی آیین

 :  پرسید مقدمه بی.  نداشت دادن گوش ی حوصله اما آیین.  میخواند تبلت روی

  ؟ وکیله دختر این از خبر چه -

 :  کرد بلند سر خسرو

  ؟ شیدا -

 از.  نداشت دوست را دختر این بودنهای پررو.  رفت هم در آیین صورتِ 

.  ساکت و کن گوش حرف ، مظلوم.  باشد پریا ثلِ م باید دختر یک نظرش

 آل ایده برایش شیدا بودنِ  قوی همه این.  باشد داشته حمایت به احتیاج که کسی

 . نبود

  ؟ زدی حرف باهاش.  آره -

 :  فرستاد بیرون کالفه را نفسش باشد گذاشته ضعفش نقطه روی دست که انگار

 .  هنوز نه -

 ؟ چرا -

 ! شم ضایع ممیترس میدونم چه -

 :  زد نیشخند آیین

 حداقل اینجوری.  میزنی وکیلم جوجه این قیدِ  زندگیت به میچسبی.  بهتر -

 .  نمیکنی بدبخت و خودت

 :  کرد اخم خسرو

 !  فروخته بهت تری هیزم چه نیست معلوم -

 :  گفت عوض در نداد جوابی آیین



  ؟ گرفتی پریا برای جدید خط -

  ؟ کنه عوض و خطش دیکر راضیش چطور.  آره -

 .  نبود کردن راضی به نیازی -

 :  گفت میشناخت را آیین های زورگویی که آنجایی از

  ؟ نکردی که مجبورش ؟ چی یعنی -

 ! درسته ، هست اجبارم اگه.  بود نفعش به گفتم که کاری -

 :  فرستاد بیرون را نفسس خسرو

  ؟ بیای راه دختره این دلِ  با قراره کی -

  ؟ اومدم راه دلش با بزنه زنگ بهش مدام مرتیکه اون بدم اجازه کهاین -

 .  داره انتخاب حق و آدمه اونم.  داره اصولی چیزی هر -

 .  بده و کارت سیم.  نداره مورد این در -

 .  کرد دراز خسرو سمتِ  به را دستش

 ! ندارم مشورت به احتیاجی و میگیرم تصمیم خودم چیزا جور این موردِ  در -

 روی را کارت سیم ی بسته و داد تکان تاسف ی نشانه به را سرش خسرو

 :  گذاشت آیین دستِ 

 .  شه فراری دختره کن کاری یه -

 :  زد پوزخند آیین

 .  نکنم پیداش که مریخ کره بره باید! ؟ من دستِ  از -

 دستِ  و باالتر کوچه تا دو بره میترسم وگرنه بشه درست اوضاع کنه خدا -

 !  نرسه شبه توام



 سریع راهه یه خودکشی واسه که انگار وکیله خانوم پیش  بذار و فکرت تو -

 !  کردی پیدا

 : کرد اخم آیین نیشخندِ  با خسرو.  کرد توقف باغ در ماشین

 ! میخوری و حسرتمون بعدا حاال.  بخند تو -

 ! خوشه دلت بابا برو -

 نقش صورتش روی بخندل طرحِ  هم هنوز آیین.  کرد باز برایش را در ساسان

 چرا.  بود شده اش ظاهری جذابیتِ  به خیره پنجره پشتِ  از پریا.  بود بسته

  ؟ میترسید آیین از انقدر

 آیین.  گفت سالم سرسنگین هم شهاب.  کرد سالم سریع آیین دیدنِ  با عاطفه

 هم آیین و داشت پا یک خان جمشید مرغِ .  شهاب دیدنِ  به بود کرده عادت

 ی خانه به هم را خان جمشید روزها همین.  نکند پا به جنجال ادمید ترجیح

 غذا میزِ  سرِ .  کند خلوت پریا با بتواند میخواست دلش.  میفرستاد خودش

 مزاحم مثلِ  برایش خان جمشید حضورِ  اما باشند خوشان فقط و بنشیند کنارش

 ار پریا به اش خیره های نگاه نمیخواست دلش هیچ که خصوص به بود شده

 دلِ  مینشست بزرگش پدر لبهای روی که نیشخندی طرحِ  آن از.  کند شکار

 .  نداشت خوشی

 : دنبالش هم خسرو و گذاشت خانه داخلِ  به قدم

 . باالخره میفته شیدا و من پیِش  گذرت -

 . بزن رو دیگه چیزای ی چونه بعد نه یا میارتت حساب به دختره ببین اول -

 :  شد خم آیین برای مرک تا و کرد باز را در حمیده

 .  اومدین خوش آقا سالم -

 خان جمشید نزدیکیِ  جایی.  بود دیر فرار برای.  گرفت فاصله پنجره از پریا

.  میکرد زمزمه خودش با خان جمشید و میخواند هم هنوز خواننده.  نشست

 :  سپرد همایون به را کیفش و داد را خدمه سالم جواب آیین



  ؟ کجاست خان جمشبد -

 بی میکشید خجالت.  بپرسد او از مستقیم نتوانست اما میگشت پریا دنبالِ 

 :  داد جواب همایون.  دهد نشان را اش قراری

 .  هستن سالن تو -

 مانع خسرو صدای که بردارد قدم خواست پریا دیدنِ  برای میکشید پر دلش آیین

 : شد

 .  میشه دیر ببرم من به بده رو نهایی های طرح -

 به را ها طرح اول.  رفت باال را ها پله سالن جای به و داد تکان رس آیین

 .  میرفت پریا دیدنِ  به راحت خیالِ  با و میرساند خسرو

 : شد بلند جا از سریع میرفت باال که آیین دیدنِ  با پریا

 .  بزنم مامانم به زنگ یه اتاقم تو برم من -

 وقت شام زمان تا حداقل.  یددو اتاقش سمتِ  به پریا و داد سرتکان خان جمشید

 .  کند خلوت خودش با کمی داشت

 کرد سعی و داد لم صندلی روی.  رفت پنجره سمت به و برداشت کتابی

 رفتارش.  بود شده عوض آیین در چیزی.  بدهد کتاب سطرهای به را توجهش

 به اصال.  کند باور نمیخواست دلش اما دادنش نشان توجه ، حرفهایش ،

 مغزش ؟ تازه رفتارهای این به چه را آیین...  آمد می نطقیم غیر نظرش

 و بود بینشان که ای پیشینه با.  کند عالقه برداشتِ  آیین کارهای از نمیداد اجازه

 اما ، میرسید نظر به محال تقریبا ، بود دوانده ریشه شان زندگی در که ای کینه

 و گرفت نفس...  عالقه شدنِ  پیدا به میکرد امیدوارش قلبش در حسی

 .  دوخت کتاب به را چشمهایش

 سالن به پا.  بود کرده دک را خسرو زود خیلی.  آمد پایین را ها پله آیین

 پریا خالیِ  جای دیدنِ  با اما.  نبود اش همیشگی جدیتِ  از خبری.  گذاشت

 . رفت هم در ابروهایش



  ؟ کجاست پریا -

 به بزرگش پدر ابروهای.  بود پرسیده خان جمشید از را سوالش سالم بدون

 :  پرید باال تعجب ی نشانه

 .  اتاقش تو رفت -

 !  رفته جایی اجازه بی باز کردم فکر.  آها -

 خوانده را دستش خان جمشید اما ، بگیرد خودش به خونسرد ظاهری کرد سعی

 را خودش این از بیشتر تا بنشیند پدربزرگش کنارِ  کمی بود شده مجبور.  بود

 در یکی آیین.  بود خان جمشید ی گذشته خاطراتِ  همه فهایشانحر.  ندهد لو

 ! باالتر طبقه یک درست.  بود پریا پیِش  حواسش تمام.  میشنید میان

 دقیقه چند و رفت دنبالش شیرین.  شد آمدن به مجبور پریا نهایت در شام وقتِ 

 یاپر.  بود کرده شکارش آیین ی خیره نگاهِ .  گذاشت سالن به قدم پریا بعد

 :  کرد زمزمه و انداخت پایین را سرش معذب

 . سالم -

 سکوت در شامشان.  بست لب اما بزند طعنه خواست ، داد تکان سر آیین

 راهیِ  بخیر شب گفتن با و شد بلند میز سرِ  از همه از زودتر آیین.  شد صرف

 .  بود نشده زده حرفی بینشان امشب حداقل.  شد راحت خیالس پریا.  شد اتاقش

.  آمد برایش پیغامی لحظه همان.  شد بلند میز سرِ  از و کرد تمام را غذایش

 :  خواند را متنش و برداشت را موبایلش

 . اتاقم تو بیا -

 از سفیدش پوستِ  که نکشید ثانیه به و گرفت ضربان قلبش.  بود آیین فرستنده

 ودب مردد.  زد بیرون سالن از و گفت سرسری بخیری شب.  شد قرمز هیجان

 ! میترسید آنچه از بود آمده سرش به.  آیین اتاقِ  به رفتن برای



 زمان.  رساند آیین اتاقِ  به را خودش آهسته قدمهایی با و رفت باال را ها پله

.  زد در به ای تقه و کشید عمیقی نفِس !  شود راه به رو حالش کمی که میخرید

 :  کرد باز برایش را در آیین آن جای به اما بود ورود ی اجازه منتظرِ 

  ؟ چقدره من اتاقِ  تا سالن ی فاصله -

 . کرد نگاهش مات و گنگ پریا

  ؟ چطور -

 .  تو بیا!  پشتیه الک زیادی سرعتت -

.  داد بسته درِ  به را اش تکیه و شد وارد پریا.  رفت کنار در مقابلِ  از خودش

 رویش از را کوچکی ی بسته و رفت تختش سمتِ  به و گرفت فاصله کمی آیین

 .  بترساندش که آنقدری نه شد نزدیک کمی پریا به.  برداشت

 .  بده و گوشیت -

 : انداخت بود شده دراز که دستش و آیین به نگاهی مردد پریا

  ؟ چرا -

 ! موبایل -

 خیلی.  گرفت آیین سمتِ  به را موبایل.  کرد سالح خلع را پریا صدایش تحکمِ 

 سریع پریا انداخت برایش ای تازه کارتِ  مسی و آورد در را کارتش سیم سریع

 :  گفت

  ؟ میکنی چیکار -

 . بودیم زده قبال و حرفش -

 :  کرد اضافه و گرفت سمتش به را موبایل

 .  جدید خطِ  از اینم -

 .  بودم نکرده موافقت من ولی -



 بدی خانوادت و خونه این آدمای و من جز کسی به نداری حق رو شماره این -

 . 

 :  آمد حرف به دیگر بارِ  آیین.  نمیزد دم و میخورد رصح پریا

 ! نداره اشکال بده سمجتم دوستِ  اون به خواستی اگه -

 ی گوشه اراده بی نیشخندی...  میشنید را حرفش خسرو اگر.  میگفت را شیدا

 : میخورد حرص اما پریا.  نشست لبش

  ؟ میترسی چی از -

 کمی آیین.  بود پرسیده نهایت در را ودب افتاده جانش به خوره مثلِ  که سوالی

 :  داد جواب نهایت در و کرد مکث

 .  نمیاد خوشم میزنن زنگ بهت که کسایی از -

 ... خانوادم جز -

 :  پرید حرفش بینِ 

 به مدام شروین مرتیکه این نمیاد خوشم.  بزنم حرف تر واضح باید کنم فکر -

 .  بزنه زنگ زنم

 شده برابر دو قلبش ضربان میکرد احساس پریا هک بود سنگین آنقدر اش جمله

 .  است

 .  نمیزنه زنگ بهم -

 ! نکن فرض احمق و من -

 احساس.  نداشت گویی پاسخ به میلی پریا اما میزد زنگ هم هنوز شروین

!  ندارد دردسرهایش و شروین به احتیاجی اش زندگی آشوبهای وسطِ  میکرد

 : داد ادامه آیین

 عاطفه با میگم بهت رو روزش و ساعت.  داری دکتر قتِ و هم دیگه ی هفته -

 . میای و میری



 .  آورده کم نفس آیین های زورگویی فشارِ  زیرِ  میکرد احساس

  ؟ میترسی چی از -

 و پرسشگر چشمهای به نگاهش آیین.  میپرسید را سوال این بود دوم بارِ 

 به دیگر بارِ  پریا ؟ دبو شده پیدایش کجا از سوال این.  ماند خیره پریا عصبانیِ 

 :  آمد حرف

 چی از ؟ بیاد دنبالم سایه به سایه باید عاطفه چرا ؟ کنم عوض خط باید چرا -

  ؟ میترسی

 بگوید ُرک نمیتوانست.  میکرد رو و زیر را احتمالی جوابهای سرش در آیین

 را پریا.  دهد نشان ضعف که نمیخواست.  کند باز دهان شروین میترسد که

 آورد لب روی پوزخندی ، برسد او به کسی دستِ  نمیگذاشت و یکردم محدود

 : بزند حرف قدرت موضعِ  از کرد سعی.  بپوشاند را اش دستپاچگی تا

  ؟ ترس -

 : شد نزدیک قدمی

 !  بترسونه منو نمیتونه هیچی -

 . نخورد تکان پریا

  ؟ کنی تکمیل و اسارتم ؟ بکشم عذاب بیشتر که کنی کاری میخوای -

 بگیره تحویل انقدر و اسیر یه کسی حاال تا ندیدم.  هستی شانسی خوش سیرِ ا -

 یه با حسابی و درست خطِ  یه با اعتباری خطِ  کردنِ  عوض ، شخصی راننده. 

 . . .  آبرومند ُکدِ 

 با و برم راه خیابون تو که این از ، راحتم اعتباریم کارتِ  سیم همون با من -

 از میشه.  راضیم هم بشم خفه جمعیت فشارِ  زا و وایسم اتوبوس یه توی آدما

  ؟ نکنی حقم در لطفا این

 دلم.  میمونه گوشیت تو هم کارت سیم این و باشه باید عاطفه.  زدم و حرفم -

 .  کنم تکرار حرفامو مدام نمیخواد



 .  دارم زندگی حقِ  منم ؟ بشنوم زور باید ِکی تا -

  ؟ گرفتم و کشیدنت نفس جلوی.  کن زندگی -

 . میکشم نفس دارم فقط نمیکنم زندگی من اتفاقا -

 عکس جوابِ  میگذشت چه هر اما شود راه به رو پریا حالِ  که میکرد کاری هر

 .  میداد

  ؟ میکنی زندگی بری جایی راننده بدونِ  بذارم -

 .  چیه برای تغییر این نمیفهمم.  بوده همین االن تا -

 : رخاندچ را سرش اما آیین.  بود مشکوک نگاهش

 .  بیار برام و دمنوشم خواب از قبل!  بری میتونی -

 هیچ بزند حرف نخواهد اگر ؟ بکشد حرف آیین زبانِ  زیرِ  از میتوانست مگر

 بیرون اتاق از و کرد گرد عقب پریا!  بیاورد حرف به را او تواند نمی کس

.  تادفرس بیرون کالفه را نفسش و بست ای لحظه برای را پلکهایش آیین.  رفت

 چه هر.  نبود خوب اصال پریا کردنِ  َشک این!  شود رو دستش که بود نزدیک

 !  میکرد باز سر از را آمدنش حرف به خطرِ  و شروین باید زودتر

 هم در ابرو.  میکرد خودنمایی صفحه روی سهیلی اسمِ .  خورد زنگ موبایلش

 : داد جواب و کشید

 ؟ شده چی -

 .  ستما پیِش .  کردیم پیداش آقا -

 حال همان در و رفت لباسهایش اتاقِ  سمتِ  به.  شد منقبض فکش حرص از

 : گفت

 .  میام االن ، کن اس ام اس رو آدرس -

 فنجانِ  با را پریا ها پله پایینِ .  زد بیرون اتاق از عجله با ، پوشید چه نفهمید

 چه.  میکرد پیروی آیین دستوراتِ  از هم اش ناراحتی اوجِ  در.  دید دمنوش



 بی و کرد ِگرد چشم دیدنش با پریا ؟ آورد نمی دمنوش بگوید بار یک میشد

 : گفت اراده

  ؟ میری کجا -

 .  برگردم تا بمون بیدار -

 !؟ چی -

 خان جمشید.  رفت بیرون در از بلند قدمهایی با آیین.  ماند جواب بی سوالش

 : آمد بیرون اتاقش از میکرد خودنمایی اش بینی روی که عینکی با

  ؟ بیرون رفت کی -

 پریا باید چرا و میرفت کجا.  بود آیین حرفِ  کردنِ  معنی حالِ  در هنوز پریا

 : کرد زمزمه ؟ میماند بیدار

 .  آیین -

 .  بود ایستاده منتظرش آیین ماشینِ  کنارِ  شهاب

  ؟ میکنی چیکار اینجا تو -

 .  دبیا نتونست ، نبود خوب حالش ساسان.  برسونمتون بدین اجازه -

 !  زود.  کن صداش برو -

 . . .  آقا -

 ! برو.  دارم عجله -

 .  نبود خوب حالش واقعا.  میرسونمتون امشب همین فقط -

 : داد دستور و شد سوار سریع.  نداشت بحث وقتِ .  سایید هم روی دندان آیین

 .  لواسون سمتِ  برو -

 .  آقا چشم -



 به را این شهاب و بود خشم از پُر.  نشست پایش روی و شد مشت آیین دستِ 

 ی شماره و بود داده لم تختش روی اتفاقی هر از فارغ اما پریا.  میفهمید خوبی

 به را سررسیدش آن از بعد.  میفرستاد محدودش دوستهای برای را جدیدش

 نمیتوانست که گنگی حِس  این از.  نوشت آیین تغییراتِ  از و گرفت دست

 شیدا ی شماره که بود نوشتن مشغولِ !  کند شتبردا عالقه و عشق را کارهایش

 با.  نداشت را او انتظارِ  بود گذشته 10 از ساعت.  بست نقش موبایلش روی

 :  داد جواب خوشحالی

  ؟ چطوری سالم -

 : کند دور گوش از کمی را موبایل شد باعث شیدا مانندِ  جیغ صدای

 ! پریــــــــــا -

  ؟ چته شدم کر وای -

 !  ام شوکه ، نمیاد باال نفسم اصال ، شده یچ نمیدونی -

 : داشت تازگی برایش شیدا حالتِ  این بود افتاده خنده به پریا

 .  کن تعریف و بکش عمیق نفِس  یه -

 .  نمیکنی باور بگم بهت -

 .  کنم باور میدم قول بگو -

 را کمرش پشتِ  های بالشت و گذاشت تخت کنارِ  میزِ  روی را سررسیدش

 : ریخت چپ ی شانه روی را همه و کرد جمع را موهایش.  کرد صاف

 .  زد زنگ بهم خسرو -

 ؟ آیین دوستِ  ؟ خسرو -

 . زدم زنگ تو به بالفاصله کردنش قطع از بعد.  زد زنگ االن همین!  آره -

  ؟ داشت چیکار -



 نمیدونم اصال که میچرخه داره سرم تو فکر انقدر وای ؟ بگم کجا از -

  . کنم شروع چجوری

 : خندید پریا

  ؟ شده چت باش آروم خدا تورو -

 .  بگم اولش از بذار -

 : شد گوش سراپا و دوخت هم به را لبهایش پریا

 امشب بعد.  حتما گرفته الکی گفتم.  نزد زنگ اما بود گرفته شماره ازم قبال -

.  گرفته اشتباه شاید گفتم ندادم جواب اول.  کردم تعجب دیدم رو اش شماره که

 .  باالخره دیگه میذاشتم کالس باید کممی

 : گفت خندان پریا

 ! کردی سرم به جون مطلب اصلِ  سرِ  برو شیدا -

 طفره و احوال و حال کلی از بعد دادم جواب منم زد زنگ دوباره هیچی -

 .  ببینتم میشه خوشحال اینکه و بشه آشنا بیشتر باهام میخواد گفت رفتن

 .  میزد برق چشمهایش پریا

 .  خوبیه پسرِ  خیلی خسرو -

 !  میدونم -

 .  داشت ذوق صدایش

  ؟ گفتی چی تو -

 !  کنم فکر باید گفتم -

 : شد جمع که نکشید ثانیه به پریا لبخندِ 

  ؟ گرفتی منو -

 : رسید گوشش به شیدا صدای ، کرد جا جابه را موبایلش



 !  بیام کوتاه گفتن بار یه با که نمیشد -

  ؟ ادنمی خوشت ازش مگه -

 !  که نمیشه دلیل -

  ؟ خورده جایی به سرت -

 بود قند معطلِ  چایی دختره میگه خودش با طرف باشه بگم زود من جان بابا -

 ! 

 .  افتاد قهقهه به پریا

  ؟ میزنی حرف پیرزنا مثلِ  چرا -

 بدی جواب بهشون زود ، که ندارن جنبه امروزی پسرای ؟ میگم دروغ مگه -

 زود ، نکرد اسیر مارو که بود مهربون چقدر یا بود اکیخ چقدر طرف نمیگن

 !  نیست خوبی دخترِ  ، آویزونه میگن

  ؟ آوردی کجا از و بار گوهر اطالعاتِ  این.  آفرین -

 .  بگیر یاد ازش بشین خواهرت کنارِ  یکم -

 !؟ بچه دستِ  دادی و عقلت -

 !  بیشتره عقلش اما کوچکتره ما از دختر این خدا به -

 پسرِ  انقدر هم خسرو ؟ چیه بازیا این بگو رک میاد خوشت پسره از دلم یزِ عز -

 نیست کردنها فکر این به نیازی.  نکنه موردت در بدی فکرِ  که هست خوبی

 .  دیگه

 !  بودم پیشنهادی همچین منتظرِ  خیلی کنه فکر نمیخواستم -

 : زد لبخند پریا

  ؟ بزنی زنگ بهش میخوای ِکی حاال خب -

 .  دیگه وزر دو -



 !  نداده ازدواج پیشنهاد خوبه -

  ؟ چیه جدید خطِ  این جریانِ .  بزنیم حرف تو موردِ  در یکم بیا -

 چه نمیدانست هم خودش.  میکشید پتو روی فرضی های طرح انگشتش با پریا

 : دارد جریانی

 .  نمیدونم -

 .  خونه اون خانومِ  میشی داری واقعا انگار -

 .  لرزاند را قلبش اما چرا نمیدانست.  بود گرتلن مثلِ  شیدا حرفِ 

  ؟ رسیدی نتیجه این به کارت سیم یه با -

 ، باشی خودش مثلِ  که میکنه کاری داره آیین میکنم احساس ، واال نمیدونم -

 .  هست خودش مال که همونطوری باشه لوکس زندگیت

 .  کنه کنترلم میخواد میکنم احساس اما بیاد دار خنده نظر به شاید -

 یه.  ببینی و اون دیگه نمیخواد دلش شاید ؟ دیدین رو شروین نگفتی مگه -

 .  تعصبه روی از شاید میکنه حسادت احساِس  جورایی

 !  دیگه شد رمانتیک خیلی -

 فقط آیین کارهای میکرد احساس.  نزد هم لبخند شیدا اما خندید زودتر خودش

  ؟ داشت دلیلی چه کارهایش این وگرنه ، دیگر چیزی نه و است عالقه روی از

 !  داده دل که بدون کشید ناز اگه کن لوس براش و خودت -

 : افتاد خنده به پریا

  ؟ نمیگیره خندت خودت خدا تورو کن بس -

 عوض هوایش و حال کل به.  خندید و زد حرف شیدا با هم دیگر ی دقیقه چند

 قطع را تماسشان.  ودب شده  خوش حالش و بود آمده ِکش لبخندش.  بود شده

 را لیوان پُرِ  ی نیمه کرد سعی.  گرفت دستش بینِ  دوباره را سررسید و کرد

 ، میزد پس را منفی افکارِ  و میداد نشان نرمش کمی نبود هم بد ، ببیند



 آیین کارهای ی همه داشت َشک هنوز که چند هر بود کرده اثر شیدا صحبتهای

 : زد قلم اینطور دفترش در اما اندمیم شوخی مثلِ  ، باشد عالقه روی از

 به ، عالقست روی از همش کارا این نکنه که میخوره چرخ سرم تو لحظه یه -

 باور سخته ، نه هم شاید ، تعصبه و حسادت حِس  روی از همش شاید شیدا قولِ 

 فکرِ  به بخواد که انقدری.  باشه متفاوت امروز آیینِ  با انقدر دیروز آیینِ  اینکه

 این به اگه خیالیه خوش نشده زده حرفی که وقتی تا.  باشه من احتیِ ر و آسایش

 و نفرت روی از حداقل کاش هست که چی هر!  بدم بال و پر بخوام موضوع

 !  نباشه بیشتر اذیتِ 

 ، کرد پنهانش امنی جای.  بست را آن و گذاشت سررسید الی را خودکار

.  نبود آیین از خبری نوزه و میداد نشان را 12 عدد انداخت ساعت به نگاهی

 .  شد خواندن مشغولِ  و گرفت دست به کتابی

 دیوارهایش.  بود ایستاده متروکه ای خانه وسطِ  آیین تر دور کیلومتر چند

 و سهیلی.  شود نشان بی ای خرابه به تبدیل و بریزد که بود نمانده چیزی

 بودند گذاشته النس وسطِ  که صندلی دورِ  آیین.  بودند ایستاده ای گوشه آدمهایش

 : میکرد نگاه بود شده بسته صندلی به که حقیری مردِ  به.  میچرخید

 .  برام کن تعریف -

.  میزد قدم صندلی دورِ  آرامش با آیین ؟ میزد حرف چه از.  بود افتاده ترس به

 به آرام که صدایش عکِس  بر ، بود کرده قالب هم در کمر پشتِ  را دستهایش

 !  داشت دیگری حرفِ  اش نشسته خون هب نگاهِ  میرسید نظر

 !  دوستت همون ؟ بود چی اسمش.  بگو دختره این از برام یکم -

  ؟ اینجا آوردن و من چرا. . . چــــ ؟ آیین شده چی. . .  چــــ -

  ؟ بزنیم حرف نداری دوست.  بزنیم حرف هم با میخوام -

  ؟ اینجوری -



 لذت آیین و بود ترسیده.  بود اندهپوش را بدنش کلِ  که کرد طنابی به اشاره

 و ترس تمامِ  یادِ  به را او.  بود کرده خانه کیوان نگاهِ  در که ترسی از میبرد

 !  او از هایش گرفتن فاصله تمامِ .  انداخت می پریا های وحشت

 !  نداری وقت خیلی ، بزن حرف -

 .  دوستیم هم با میکردم فکر -

 : گرفت قرار انکیو مقابلِ .  ایستاد حرکت از آیین

 ! دوستیم که معلومه ؟ دوستیم -

 : کرد سهیلی به ای اشاره

  ؟ نکردین پذیرایی خوب دوستم از -

 : ببیند را صورتش تا شد خم کمی و کوبید کیوان ی شانه روی را دستش

 بیارن چی ؟ ویسکی ؟ ودکا.  بیارن برات بگم تا میخوای چی بگی کافیه فقط -

  ؟ برات

 . . .  برم بذار. . . . بــــ -

 آیین مقابلِ  که نداشت مردانگی آنقدر حتی.  بود زده هم به را حالش لکنت این

 !  بزند حرف

 !  نیست ای عجله حاال ، میری -

 : ایستاد صاف و چرخید سهیلی سمتِ  به

 .  کنین پذیرایی دوستم از -

 ایصد.  ایستاد خانه ی گرفته خاک ی پنجره به رو و رفت عقب قدمی خودش

 محکمی های مشت سهیلی آدمهای ، میرسید گوشش به کیوان دردِ  پُر فریادهای

 .  داشتند کیوان فَکِ  کردنِ  خورد برای

 !  بسه ، خدا تورو ، آیین ؟ کردم چیکار من مگه -



 به را دستش!  است کم جانور این برای بزنند کتکش چه هر میکرد احساس

 : گرفت باال توقف ی نشانه

 .  ینکن ولش بسه -

.  زد چنگ را موهایش و رفت سمتش به.  بود شده خون پُر کیوان صورتِ 

 : رفت عقب سرش

 !  بگو شب اون از -

 .  اینجام چرا نمیدونم اصال ؟ کدوم -

  ؟ کردی چیکار پریا با!  بزن حرف!  زیاده دلیل بودن اینجا برای -

 !  هیچی خدا به!  هیچی -

  ؟ کرد مستش کی -

 !  کرد خودش.  وردخ مشروب خودش -

 : کرد سهیلی آدمهای به ای اشاره

 ! میخاره تنش یکم دوستمون این -

 : آمد حرف به مشت دو با

 !  میگم نزنین ، نزنین -

 : کرد جدا کیوان از را آدمها سر ی اشاره با آیین

 !  بگو -

 غمگین دختره.  بشه راه به رو حالش یکم میخواستم.  دادم مشروب بهش من -

  . بود

 کرد حمله سمتش به.  بود آمده سر صبرش آیین.  میداد تحویلش دروغ هم باز

 گرفته خاک زمینِ  روی کیوان و شد واژگون صندلی.  زد صندلی به لگدی و

 : افتاد



 ؟ بشه چی که کردی مستش ، میکنم چالت جا همین بدی تحویلم چرند -

 . . .  خدا به.  بشه تو زنِ  قراره نمیدونستم موقع اون من -

 .  شود جمع خودش در کیوان شد باعث که رفت نزدیکش آیین

 !  آشغال بفهم.  تجاوزه اسمش این!  شرف بی -

 . پشیمونم.  برم بذار.  نکنم کاری دیگه میدم قول ، میدم قول -

 بود کرده نادانی روی از که اشتباهاتی ، افتاد خودش ی شده تباه زندگیِ  یادِ  به

 به ای اشاره.  بود نشده آرام هنوز!  میکرد اش انهدیو که پریا فرارهای و

 : کرد آدمهایش

 .  کنین صاف و صندلیش -

 : کشید بیرون را موبایلش شلوارش جیبِ  از آیین.  شد صاف کیوان صندلیِ 

 حرفِ .  بشینه من دلِ  به که جوری.  میکنی حسابی و درست خواهیِ  عذر یه -

 . پشیمونی سگ ثلِ م میگی دل تهِ  از.  نشنوم دروغ و اضافه

 و خونی صورتی با کیوان.  کرد روشن را دوربینش و آورد باال را موبایل

 : آمد حرف به بود افتاده جانش به که وحشتی

  ؟ چیه برای ؟ چیه این -

 : آورد پایی را موبایل آیین

 به.  میدی انجام و گفتم بهت که کاری توام.  میپرسم سوال من فقط اینجا -

 بیرون در این از زنده وگرنه.  کنم حس صدات تو از رو مونیپشی که نفعته

 .  نمیری

 از بعد آیین.  بود نکرده تجربه حتی هم را هایش قربانی ترِس  از سوم یک

 که بود کرده مسئول را سهیلی مدت تمام.  بود نگرفته آرام پریا جریانِ  فهمیدنِ 

.  بود کرده بدبخت را زیادی دخترهای که کسی.  کنند تحقیق کیوان موردِ  در

 قربانی این از یکی.  احساسی و روحی گاه و بود جسمی گاه که هایی تجاوز



 برایش سحر اصال.  بود شده اش خانواده ترکِ  به مجبور که بود سحر ها

 اسیر کیوان چنگِ  در داشت امکان که میکرد فکر پریایی به فقط نداشت اهمیتی

 !  شود

 .  باش زود.  کن خواهی عذر پریا از حاال -

 که صدایی با و کشید عمیقی نفِس  کیوان.  کرد روشن دیگر بارِ  را دوربینش

 : آمد حرف به ترس و بود درد از مخلوطی

 .  میخوام عذر.  بود من تقصیرِ  همش.  میکردم و کار اون نباید.  ببخشید -

 : آورد پایین را موبایل آیین

 ! دوباره.  نیست پشیمون آدمای شبیه صدات -

 و آورد باال را موبایل آیین.  میسوخت گلویش و بود شده خشک کیوان بهایل

 : ماند منتظر

 . . .  کنم اذیتت نمیخواستم من -

 به که مشتی.  کرد آدمها به اشاره آیین که بود نشده کامل اش جمله هنوز

 : بیاید حرف به شد باعث خورد کیوان صورتِ 

 . نزنید.  نامردا نزنید ، آخ -

 او جا همان که داشت جا.  بود ریخته هم به اعصابش.  کشید هم در رواب آیین

 : میکشت را

!  پشیمونی کنم حس میخوام.  نده من تحویلِ  چرند ؟ نگفتم!  نگو دروغ گفتم -

 !  باش زود

 : بود بریده را امانش درد.  بود افتاده گریه به کیوان

 غلط.  میخوام معذرت.  مونمپشی خدا به.  نمیکنم غلطا این از دیگه ، پشیمونم -

 . . .  نکنم کارا این از دیگه میدم قول.  کردم

 : گفت میگرفت فیلم و بود دستش به موبایل که همانطور آیین



 .  پشیمونی نمیکنم حس هنوز -

 اشتباه.  ببخش منو میکنم خواهش.  ببخش منو.  عوضیم ، پستم آدمِ  یه من -

 . کردم

 بیاورد کیوان سرِ  به بالیی آنکه از قبل و رداندبرگ جیب به را موبایلش آیین

 : رفت سهیلی کنارِ 

 کنین ولش پول و موبایلش بدونِ  دور جای یه بعدم بدینش حسابی گوشمالیِ  یه -

 . 

 .  آقا چشم -

 :  میشنید را کیوان صدای ، زد بیرون خانه از آیین

 . . . آیین ، اینجوری نرو.  برم بذار داری دوست کی هر جونِ  آیین ، آیین -

 شهاب به.  نشست ماشینش داخلِ  اعتنا بی و شنید را دردناکش فریادِ  صدای

 : داد دستور

 .  خونه برو -

.  رفت پریا اتاقِ  به و کرد تند قدم.  بود رسیده خانه به بعد ساعت یک از کمتر

 : بست را کتابش و شد خیز نیم پریا ، شد وارد زدن در بدونِ 

  ؟ شده چی -

 شتابی.  بود ترسانده را پریا اش آشفته وضعِ  و سر ، رفت تختش سمتِ  به آیین

 : میکرد زیاد را قلبش ضربان بود حرکاتش در که

  ؟ خوبی آیین ؟ شده چیزیش کسی -

 آیین صدای ، ایستاد اش قدمی یک.  میترساند را پریا که بود جوری حالتش

 : کرد ربهت را حالش کمی.  بود کرده رسوخ جانش به پریا گفتنِ 

 . بزنیم حرف باید -



 کرده تن به رنگ همان به تاپی و سفید شلوارک.  شد بلند تخت روی از پریا

 کل به را حواسش آیین ی آشفته حالِ .  میرقصید شانه روی مواجش موهای بود

 :  بود کرده پرت

 ... جون آقا نکنه ؟ شده چی -

 شد مانع و کرد بازویش دو قالبِ  را دستش آیین که میرفت در سمتِ  به پاهایش

 : 

 .  خوبه حالش خان جمشید -

 ... وضعت و سر ؟ شده چی پس -

 باال نامرتب و قاعده بی سفیدش پیراهنِ  آستینهای و بود شده آشفته موهایش

 از خوبی به را تشویش.  آیین ناآرامِ  نگاهِ  این از بود شده کالفه پریا.  بود رفته

 .  میکرد احساس حالتش

 .  بشین دقیقه یه -

 میکرد سعی آیین.  نشست تخت ی لبه آرام و برداشت عقب به قدمی پریا

  ؟ میکرد شروع کجا از.  بدهد سامان و سر را افکارش

 . . . شب اون ی درباره-

 :  آمد می حرف به باید ، میرفت کلنجار خودش با

 . نیستم مقصر من -

 موهایش بینِ  و فشرد هم روی را لبهایش آیین.  گرفت اخم طرحِ  پریا ابروهای

 :  کرد هدایت باال سمتِ  به را همه.  کشید انگشت

 .  نمیدونستم شب اون اتفاقات از هیچی من -

 :  میکرد عصبی را آیین اش خیره نگاهِ .  کرد حلقه سینه روی را دستش پریا

 .  نمیشناختم تورو -



 دستش دو آیین.  نمیداد نشان را احساساتش اش چهره.  بود کرده سکوت پریا

 :  گذاشت کمر طرفِ  دو را

 . نمیاد یادت چیزی تو نمیدونستم حتی من -

 :  کرد باز لب پریا

  ؟ منم مقصر -

 :  داد جواب آیین.  بود پرسیده حرص با را سوالش

 .  نگفتم اینو من -

 ! ماه چند این تمامِ  مثل کنی باز خودت سرِ  از.  برسی همین به میخوای ولی -

 .  نداشت پریا حرفهای برای ظرفیتی بود کالفه فیکا ی اندازه به

  ؟ منه تقصیرِ  بگم داری انتظار -

 ... شب اون من ، بود درست زندگیت سبکِ  اگه -

 :  پرید حرفش بینِ  عصبی آیین

 !  میشدی دیگه یکی دستِ  اسیرِ  نبودی منم کنارِ  -

 :   شد لندب تخت روی از اراده بی!  را وقاحت از حجم این نمیکرد باور پریا

 . . .  دیگه یکی دستِ  اسیرِ  تو جای به کاش -

 :  شد فشرده آیین انگشتهای میانِ  بازوهایش که بود نشده کامل حرفش

 ! نشنیدم ؟ گفتی چی -

 شکر را خدا ، میدانست خودش حقِ  را دخترک.  بود آمده جوش به غیرتش

 قرار راهش سرِ  پریا ، نبود نحس و کذایی برایش دیگر که شب آن که میکرد

 .  بود شده خودش سهم پریا که.  بود گرفته

 :  بود دلخور اما پریا



 ! زدم واضح حرفمو -

  ؟ میاد بدت من از بگی میخوای -

 را اتفاقات نمیتوانست.  بود دلخور وجودش ته اما نمیشد جذابیتش منکرِ 

 .  کند فراموش

 !  کن ولم -

  ؟ میکنی فرار همش چرا ؟ کجا -

 :  دزدید آیین از را نگاهش ، میکرد تقال.  نداد جوابی پریا

 ! کن ولم گفتم -

 .  کن نگاه منو -

 :  آورد بازوهایش به فشاری آیین.  میکرد امتناع پریا

 .  کن نگاه منو میگم -

 نبود بس.  شد دوخته آیین ی خسته چشمهای به نگاهش.  آمد باال سرش پریا

 !  است خسته آیین چشمهای ی ندازها به درست میکرد احساس ؟ کردنشان بازی

.  بود خودت انتخاب!  نیاد چه و بیاد خوشت چه ، منی زندگیِ  تو دیگه تو -

  ؟ بودم کرده!  بودم نکرده مجبورت

 .  کردم اشتباه ، پشیمونم -

 .  میکردی فکر چیزاش این به باید قبال.  شدن پشیمون واسه دیره دیگه نه -

 !  میشه تموم چی همه بعدش ، داره ومدو آذر تا اشتباهم تصمیم -

 ! وایسی اشتباهت پای بگیر یاد -

 .  میرم دارم تو حرفِ  به ؟ دیگه کنم چیکار -



 رفتن.  بود شده حبس اش سینه در نفس.  میکاوید را پریا چشمهای نگاهش

 نزدیک همینقدر!  میماند خودش کنارِ  همینجا باید.  برود که نباید ، نمیخواست

 !  سشنف به نفس

  ؟ خودت یا من حرفِ  -

 دلِ  لرزش این از و میلرزاند را قلبش آیین حرفهای ، کند باور نداشت دوست

 :  نداشت خوشی

 ... که بودی تو ، میزدی طعنه بهم مدام تو ، نیستی راضی تو -

 :  کرد قطع را کالمش آیین

.  ختاندا بهم و خودش یهو یکی که بودم من.  شد عوض زندگیم که بودم من -

 بعدش ؟ نگم هیچی ؟ نزنم هم طعنه.  شنیدم خان جمشید از حرف که بودم من

  ؟ کنم کرنش خانوم جلوی و ببندم خدمت کمر ؟ چی

 .  میکشی نفس آذر.  میکنم لطف بهت دارم منم -

 ! بری بذارم که باش خیال همین به -

 :  داد ادامه.  بود آمده حرف به جدی و عصبانی آیین.  برد ماتش پریا

 و کشیدم که عذابی تمامِ  که میمونی انقدر.  بری جایی نداری حق!  بمونی باید -

 ! کنی جبران

  ؟ من یا کشیدی عذاب تو!  خودخواه -

 .  میکشم عذاب دارم هنوزم!  من -

 بتواند تا رفت عقب کمی ، کشید بیرون آیین چنگِ  از را خودش باالخره پریا

 .  کند تحمل نمیتوانست را ودنب نزدیک از حجم این.  بگیرد نفس

 ! بندازی خنده به منو که نزن حرفی یه -

 :  برداشت سمتش به قدمی آیین

 . میکنی فرار داری بازم -



 !  بیفته اتفاقا این شد باعث خودت کارای.  ننداختم بهت و خودم من -

 آیین لبهای روی محو لبخندی.  بود افتاده پیشش ثانیه چند حرفِ  یاد به تازه

.  کشیدنش آغوش به برای بود دلتنگ.  میداد عذابش پریا فرارِ .  بست نقش

 :  کرد پیشروی دیگر کمی آیین.  بود ایستاده تخت کنارِ  میزِ  های نزدیکی پریا

 . گذشته چی همه دیگه.  باشی انداخته که هم فرض بر حاال -

 .  داشتم رو اینجا آرزوی کنی فکر نمیخوام -

  ؟ چی دیگه -

 :  میکرد کمتر و کم را بینشان فاصله

 ! میکنن پهن دام که دختراییم اون از یکی شبیه کنی فکر اینکه یا -

 !  اوهوم -

 به بار یک ثانیه چند هر عصبی دستش.  نمیگرفت پریا صورتِ  از را نگاهش

 چقدر آیین و میرسید نظر به دستپاچه.  میرفت موهایش بلندِ  ی دنباله سمتِ 

 !  را اچگیدستپ این داشت دوست

 . . .  من.  بشم موندگار اینجا نمیخواست دلم اصال من -

.  آمد بند نفسش و شد قطع صدایش کمرش روی آیین دستِ  گرمای احساِس  با

 را سرش.  بود شده اسیر اش مردانه و کشیده انگشتهای بین لطیف و نرم

 :  آورد نزدیک

 .  میگفتی داشتی -

 این عجیب داشت کیوان با که جنجالی از بعد.  داشت شیطنت برقِ  نگاهش

 آمد نمی بدش.  بود دوخته دهانش به چشم.  بود کرده آرامش سانتی 158 دخترِ 

 تا میفهمید خوب.  بکشد ریه به را پریا نفسهای هوای.  بردارد را ها فاصله

 آرامش به احتیاج اما است ترسانده را دخترک و کرده روی زیاده هم همینجا

 .  بود پریا وجودِ  از هک آرامشی.  داشت



  ؟ شدی ساکت چرا -

 و شب.  بود دوخته آیین دستِ  به زده وحشت را نگاهش.  نمیزد حرف پریا

 به نباید ؟ میترسید نباید!  آیین ی شده شیطان چشمهای و تاریک نیمه اتاقِ 

  ؟ افتاد می دلهره

  ؟ کنم صبوری که نداری انتظار.  زندگیم وسطِ  افتادی -

 خوش جا میز روی که اش خورده نیم آبِ  لیوان سمتِ  به وحشت پُر پریا دستِ 

 سرعت با.  بود خود از دفاع نیتش فقط ، شد چه نفهمید.  رفت بود کرده

 جیغِ  بود کرده که کاری ترِس  از زمان هم و پاشید آیین صورتِ  به را محتویاتش

 نشکست و افتاد فرش روی که آورد شانس.  کرد رها را لیوان و کشید ای خفه

 ! 

 نبود عصبانیت از خبری.  میچکید صورتش از آب.  بود بسته را پلکهایش آیین

 موهایش.  زد پس صورت روی از را آبها و آورد باال را آزادش دستِ . 

 :  آمد حرف به خونسردی کمال در.  بود شده نمناک

 !  خواستی خودت -

 :  گفت سریع بود شده گرد پریا چشمهای برداشت را یخ آب پارچِ  

 ! نه -

 :  زد نیشخند آیین

 !  آره -

 را کمرش دست با نخورد تکان آنکه برای گرفت سرش باالی درست را پارچ

 هم خودش روی زمان هم آب شد باعث نزدیکشان ی فاصله.  بود گرفته محکم

  ؟ داشت اهمیتی چه اما بریزد

 از نیمی و دبو کرده خیس را رنگش سفید تاپِ  آب قطرات.  بود بسته یخ پریا

 را آیین آب سرمای از اش خفه جیغِ .  بود گذاشته نمایش به سخاوت با را بدنش

 .  انداخت می خنده به



 را صورتش روی تا دخترک بلندِ  موهای گذاشت میز روی را شده خالی پارچِ 

 :  بود پوشانده

  ؟ شدی خنک -

 شماره به یشنفسها.  زد کنار را اش خورده خیس موهای و آمد باال پریا دستِ 

 چشمها این.  داشت تازگی برایش آیین خندانِ  نگاهِ .  نشست تنش به لرز و افتاد

 پریا اما.  نداشت اش طوفانی عصبانیتِ  به شباهتی میخندید که لبهایی این و

 : بود کرده قفل هم روی را دندانهایش.  بود عصبانی

 . . .  که واقعا. . .  که واقعا -

 اما شود کامل اش جمله تا ماند منتظر آیین.  میچرخیدن درست حرفِ  به زبانش

 خیس صورتِ  روی میچرخید نگاهش آیین!  میگشت کلمات دنبالِ  هم هنوز پریا

 :  آمد حرف به نهایت در پریا.  لباسهایش هم بعد و پریا ی شده

 ... کردم یخ -

 بی کردند پیدا ادامه لباسش داخلِ  تا و گرفتند راه گردنش از آب های قطره

 دهنده آزار اش خیسی.  داد تکان و گرفت انگشت دو با را تاپش ی یقه اراده

 سینه از قلبش بود مانده کم.  میکشید کار چشمهایش از حسابی آیین.  بود

 خود سمتِ  به را او و گرفت را  پریا کمرِ  طرفِ  دو دستهایش.  بزند بیرون

 داشت آیین سرِ  با کمی ی فاصله صورتش.  بود شده مات دخترک نگاهِ  کشید

 :  شد بیشتر دخترک کمرِ  روی دستش فشارِ  بود شده پریا تنِ  عطرِ  مسخ.

 ! خیسه موهام هنوز.  کردی شروع خودت -

 :  کرد خودش پیرهنِ  به ای اشاره

 .  همینطور لباسامم -

 :  کرد زمزمه آیین برداشت عقب به قدمی پریا

 .  نکن فرار من از -

 .  کند رهایش تا گذاشت آیین دستهای ویر را دستش اراده بی پریا



 .  کنی اذیتم میخوای فقط تو -

 .  نمیکنم کارو این -

 تازه که وضعی و سر و آیین نزدیکیِ  این بیفتد گریه به پریا بود مانده کم

 قالب سینه روی را دستهایش.  بود کرده معذبش است افتضاح چقدر میفهمید

 :  کرد

 .  باشم تنها میخوام -

 :  کرد زمزمه پریا ی خواسته به توجه بی آیین

  ؟ نگفتی رو چی همه اول همون از چرا -

 .  بیرون برو -

 :  نداشت شنیدن حرف تحملِ  آیین

 .  بگو -

 .  ندارم حرفی -

 :  میخورد حرص آیین

 حل اینا از زودتر چی همه میزدی حرف اگه ؟ کردی سکوت چرا.  داری -

 .  میشد

 ...  رابطه این و آدماییم همون تو و من.  نشده حل چیزی االنم -

 :  داشت نگه پریا صورتِ  قدمی یک را سرش آیین

 .  بده و جوابم -

 ی حلقه آیین دستِ  اما بگذارد سر پشتِ  را آیین تا داد خودش به تکانی پریا

 :  کشید عقب به را او و شد پریا بازوی

 !  آخ -

 !  میگرفت را سوالش جوابِ  باید.  گرفت نشنیده را پریا دردِ  آیین



 ! کردی سکوت رو مدت این تمامِ  -

 ! کن ولم -

 موهای به را اش بینی ، نداشت فرار راهِ  و بود اسیر آیین چنگِ  در بازویش

 : کشید نفس عمیق و کرد نزدیک دخترک ی خورده خیس

 .  همینجاست جات ؟ بشه چی که کنم ولت -

 آیین نکند که زد سرش به.  انداخت می وحشت به را پریا بدتر حرفها این

 از را بازویش بود طور هر ، گرفت را اشکهایش ریزِش  جلوی ؟ باشد مست

 برخورد.  افتاد گیر آغوشش میانِ  که نکشید ثانیه به اما آورد در او چنگِ 

 کنارِ  را اش زمزمه صدای ، انداخت می پریا تنِ  به لرز هم با خیسشان لباسهای

 : شنید گوش

  ؟ چی پای بذارم و سکوتت این.  میگفتی رو چی همه باید -

 ناراحت.  بود شده کلید هم روی دندانهایش اما نمیدانست حرص یا بود ترس از

 ی خودخواهانه برخوردهای از دلخور ، بود افتاده گیر آن در که وضعی از

 :  غرید اراده بی اش چسبیده تن به لباسهای از دلزده و آیین

 ! نفرتم پای -

 از را تنفر ی کلمه که بود دوم بار.  شد تمام گران آیین برای تنفر حروفِ 

 شد دخترک بینیِ  مماِس  اش بینی.  برد تر نزدیک را سرش ، میشنید پریا زبانِ 

 سر پشتِ  را دخترک ی زده وحشت صدای.  میخورد گره هم در نفسهایشان. 

 هنگ دخترک کوچکِ  لبهای نزدیکیِ  جایی صورتش روی را لبهایش و گذاشت

 : کرد زمزمه.  داشت

 !  بزن نفرت  از حرف دیگه بار یه داری جرات -

  ؟ شدی ساکت چرا ؟ شد چی -

 دو.  میرفت پایین و باال ضرب با اش سینه ی قفسه.  افتاد شماره به نفسهایش

 .  ماند خیره آیین لبهای به زده وحشت نگاهش.  بود آیین دستهای اسیرِ  دستش



 . .  . رقصیدی من با شب اون -

 نظر به گرفته و ناراحت نگاهش عسلیِ .  آمد باال آیین چشمهای تا پریا نگاهِ 

 :  میرسید

 فرار یا بشی خسته اینکه بدونِ . . .  من پای پابه.  برقصی بودی بلد خوب -

 .  کنی

 .  میزد حرف شب آن موردِ  در که بود بار اولین ، بود شده تیز گوشهایش پریا

 . . .  موهات. . .  صیدیمیرق. . .  میخندیدی -

 :  کشید ریه به را عطرش و برد پریا موهای نزدیکِ  را سرش

  ؟ نیست یادت.  میخورد تاب -

.  داد تکان نه ی نشانه به را سرش دخترک.  دوخت پریا به دوباره را نگاهش

 به دستش ُمچِ  از و آورد پایین آهسته و نرم پریا بازوی از را دستش آیین

 :  رساند شظریف انگشتهای

  ؟ نمیاد یادت.  رقصیدیم آهنگی چه با یادمه خوب -

 الی البه را انگشتهایش.  بود شده شب آن غرقِ  آیین.  کرد نگاهش فقط پریا

 :  کرد زمزمه و کرد قفل پریا انگشتهای

 ... زمین خوردی ها پله روی.  اومدیم باال عمارت های پله از همدیگه با -

 :  کرد باز لب پریا

 ! نمیاد یادم کدومش یچه -

 پوستش.  زد کنار صورتش از کمی را پریا موهای و آورد باال را چپش دستِ 

 : نیفتد سفیدش تاپِ  به نگاهش میکرد سعی.  بود کرده یخ

 .  تر طرف اون اتاق تا دو همین.  بردمت اتاق تا و کردم بغلت -

 آرام.  میشد گرم اش بسته یخ تنِ  آیین وجودِ  گرمای از ، بود شده طاقت بی پریا

 :  کرد زمزمه



 .  بشنوم نمیخوام -

 :  داد را جوابش وار زمزمه هم آیین

 .  بیاد یادت باید.  بشنوی باید ؟ چرا -

 . . .  نمیاد -

 .  بیاد یادت نمخوای -

 آیین ی مردانه و پهن ی سینه روی را انگشتهایش و کرد آزاد را دستش پریا

 :  گذاشت

 .  برو میکنم خواهش -

 آمادگی پریا که بود فهمیده آیین.  میکند ذوبش حرارت این میکرد احساس

 :  کرد زمزمه را اسمش.  ندارد را شنیدن بیشتر

 ... پریا -

 :  کرد اصرار پریا که بود نگرفته جان لبهایش روی کالم هنوز

 .  لطفا.  برو -

 :  نخورد تکان آیین

 .  متنفری ازم گفتی بهم که دومیه بار -

 آنقدرها.  بود احساساتش بیان برای قوی ی کلمه تنفر.  دزدید را نگاهش یاپر

 کرده خاطرش آزرده آیین رفتارِ .  غمگین و بود دلخور.  نداشت تنفر حِس  هم

 :  کرد زمزمه دیگر بار آیین.  بود

 ؟ متنفری ازم -

 فشار هم روی را لبهایش پریا.  بود منتظر آیین چشمهای.  کرد نگاهش پریا

 .  دادن جواب برای بود مردد.  ددا

 .  خودته حِس  مثلِ  من حس -



 :  آورد لب ی گوشه نیشخندی.  زد برق نگاهش آیین

  ؟ داری خبر من حِس  از تو -

 :  نیامد کوتاه پریا

 .  نیست تنفر حِس  از کمتر میدونم -

 هم پریا حِس  که بود فهمیده خوب.  بود بس امشب برای.  داد تکان سر آیین

 .  میکرد ثابت را چیز همه رفتنش طفره همین ، نیست تنفر

 :  کرد لباسهایش به ای اشاره و گرفت فاصله

 .  میخوری سرما.  کن عوضشون -

 روی ضربدری دستهایش.  ماند خیره نمایش بدن تاپِ  به و آمد پایین پریا نگاهِ 

 :  گرفت قرار تنش

 .  بیرون برو -

 :  داد جواب حال همان در کرد گرد عقب آیین

 دیگه شبِ  یه برای میذارم و بیشتر یادآوریای!  تو حرفِ  به نه اما میرم دارم -

 . 

 میماند بیشتر ای ثانیه اگر.  انداخت بیرون را خودش و کرد باز را اتاق درِ 

.  بود شده تمام تحملش و بود تاب بی.  شد اتاقش راهیِ .  میداد کف از اختیار

 برایش پریا از دوری میداد سامان و سر را شان زندگی مشاوره این کاش

 !  بود شده اش زندگی کارِ  ترین سخت

 فیلم دیگر بارِ .  کشید بیرون جیب از را موبایلش و نشست تختش روی

 دوست.  انداخت ای گوشه را موبایلش نهایت در و.  دید را کیوان عذرخواهیِ 

 .  میکرد بدتر را حالش و حس شاید ، بیفتد کیوان صورتِ  به پریا نگاهِ  نداشت

 گرمای.  فرستاد پتو زیرِ  را اش بسته یخ تنِ  و کرد عوض را لباسهایش پریا

 و اوضاع این با.  رفتارش و میکرد فکر آیین به.  کرد آرامش کمی پتو



 هر.  بیاورد دوام میتوانست چقدر نمیدانست آیین ی روزه هر شدنهای نزدیک

 .  فرار برای میشد تر طاقت بی روز

 

  هشتم فصل

.  داشت نظر زیرِ  را مهین حالِ  دور دورا میگذشت آیین آزمایشات از هفته سه

 همراهی از خوبی به و میشود انجام موقع به دیالیزهایش که میدانست خوب

 خواسته و گرفته تماس پرهام دیگر بارِ  دو.  بود خبر با پسرش و سلطانی های

.  بود شده رو به رو قاطعش جوابِ  با بار هر که بزند مادرش به سری آیین بود

 هم بر را تصویر این نمیخواست دلش ، بود دیده را شان خوشبختی قابِ  آیین

 تحمل مهین خاطرِ  به و ندارد را دیدنش چشمِ  سلطانی میدانست خوب.  بزند

 نفهمیدن به را خودش مهین شاید!  بود پدرش قدیمیِ  دشمنِ  باشد چه هر.  میکند

 یاد به را قدیمی دشمنِ  دو این بینِ  نفرتِ  خوبی به آیین و سلطانی اما میزد

 .  داشت

 بازی.  آیین دستِ  از فرار به شبهایش و میشد ختم نوشتن به روزهایش پریا

 احساس بینشان بود مانده هم خان جمشید.  بودند انداخته راه به گربه و موش

 نسبت تربیش کمی که کند کمک جوان دو این به میتواند بار این سکوتش میکرد

 .  کنند پیدا شناخت هم به

 پا شان رابطه شیدا ی دخترانه های سیاست تمامِ  با باالخره هم شیدا و خسرو

 توجهی اصال شیدا اما میزد طعنه و میکرد شوخی مدت تمام پریسا.  بود گرفته

 ؟ بود کرده تجربه را عشقی همچنین.  میخورد غبطه حالش به پریا.  نمیکرد

 چنگی آیین با اش رابطه نه و بود کرده بیخودش خود از نقدرا شروین عشقِ  نه

 .  آیین معمولِ  های زورگویی بدونِ  میخواست توجه کمی دلش.  میزد دل به

 رو و کرد رها کارش میزِ  روی را خودکارش و انداخت ساعتش به نگاهی آیین

 :   گفت خسرو به

 .  دارم مالقات قرار دکتره این با بریم -



 دل دل و بود آماده آزمایشاتش جوابِ .  برود مهین دکترِ  دیدنِ  به بود قرار

 و حس تمامِ  به بدجنسی گاهی بود نقیض و ضد احساساتش.  رفتن برای میکرد

 بزرگ غم این با را اش خانواده و سلطانی آمد نمی بدش و میشد چیره حالش

 افکارِ  هک میشد مانع است مادرش مهین اینکه فکرِ  اما طرفی از.  بگذارد تنها

 .  شود ماندگار ذهنش در اش شرورانه

 و کرد باز برایش را در ساسان.  برمیداشت قدم آیین ی شانه به شانه خسرو

 :  گرفت جا کنارش خسرو.  نشست آیین

  ؟ کردی آشتی شهاب با شنیدم -

 :  شد تر عمیق خسرو حرفِ  این با بود رفته هم در استرس از که آیین ابروهای

 تو کرده و سرش کبک مثل خان جمشید.  شدم مجبور ؟ شدی هبچ ؟ آشتی -

 .  نیست درستی آدم یعنی کردم اخراج رو پسره این من وقتی نمیفهمه.  برف

 :  آورد در حرکت به را ماشین ساسان.  نزد حرفی خسرو

  ؟ میدی کلیه بهش واقعا باشه مثبت نتیجه اگه -

 :  کرد گرم موبایلش با را سرش آیین

  ؟ دادم آزمایش رفتم شوخی خیشو پس -

  ؟ پریا به یا ؟ بگی خان جمشید به نمیخوای هنوز -

  ؟ کنم تکرار الزمه نفهمه چیزی کسی گفتم بار یه -

 بست ای لحظه را چشمهایش آیین.  برد باال تسلیم ی نشانه به را دستش خسرو

 اپری فرارهای دیگر طرفِ  از و طرف یک آزمایش ی نتیجه از اش کالفگی. 

  هم او با کلمه چند ی اندازه به نمیتوانست حتی.  بود کرده اش کالفه

 :  آمد حرف به دیگر بارِ  خسرو. شود کالم 

  ؟ هستی چیزی نگرانِ  -

 :  فرستاد بیرون کالفه را نفسش و کرد باز را چشمهایش



 ! نیست خاصی چیز -

 :  کرد اصرار خسرو

  ؟ خوبه خان جمشید با اوضاع -

 .  دستش تو گرفته و عمارت خودش خیال به - 

 .  هست بهت حواسش -

 سرم از دست نمیگی بهش چرا!  کرده عصبیم جمعیاش حواس این آره -

  ؟ برداره

 :  پرید باال خسرو ابروهای

 حرف و کنم نصیحت بخوام حاال که شدم تو بزرگِ  بابا صحبتِ  هم ِکی من -

  ؟ بزنم

 ! میگیری گرم باهاش خوب وقتا بعضی -

  ؟ شدم جانبه دو جاسوس بگی میخوای -

 کنترلی که انگار!  خان جمشید رفتارِ  از ، اش زندگی وضع از بود کالفه آیین

 !  بود هم دکتر با صحبت نگرانِ  که خصوص به.  نداشت حرفهایش روی

  ؟ شدی واقعا -

  ؟ نداری اعتماد بهم -

 :  میفهمید را این خسرو و بود عصبی اما داشت

 ! ندارم اعتماد کس هیچ به -

.  نگرانی و ناراحت دیگه جای یه از.  نمیزنم خان جمشید به حرفی من -

 .  کنم حلش بتونم شاید ، بزن حرف

 هر که خاطراتی از یا ؟ نداشت خاطر به چیز هیچ که پریایی از ؟ میگفت چه

 همینطور ؟ میرفت رژه سرش در خوردنشان پیوند اتفاقِ  آن از شب هر و شب



 به بیشتر بود احتیاجی چه ، میدانستند همه را اش زندگی های خصوصی هم

  ؟ بزند دامن چیز همه

 .  کنم بحث موردش در بخوام که ندارم مشکلی -

 :  داد ادامه و گرداند خسرو سمتِ  به را سرش

  ؟ مطمئنه عاطفه دختره این -

  ؟ کرده کاری ؟ چطور.  آره -

 با دلش اما بگوید بد کسی از تنداش یاد به.  میچرخید سرش در پریا حرفِ 

 ! نبود عاطفه

 .  بشم مطمئن خواستم.  هیچی -

 :  گفت دیگر بارِ .  کند تحمل را رفته هم در ی چهره این نمیتوانست خسرو

  ؟ خوبه منزل اهل با اوضاع -

 مثل به مقابله! ؟ پریا مورد در فضولی به چه را خسرو.  کرد گره ابرو آیین

 :  کرد

  ؟ خوبه اوضاعتون وکیله خانوم با ؟ چی تو!  خوبه ای -

 :  خندید بیخیال خسرو

 .  میشیم بهترم بشکنه بینمون یخ یکم.  عالی -

 .  باشه عالی چی همه آخرش تا امیدوارم -

 :  انداخت می خنده به را خسرو که بود نشسته لبش ی گوشه پوزخندی

 .  بشناسیش یکم کافیه خوبیه دختر شیدا -

 هاتم گریه باالخره بکن و هات خنده االن!  کافیه میشناسیش تو که همین -

 .  میبینیم

  ؟ میره پیش چطور مشاوره.  کنیم عوض و بحث بذار نخور حرص باشه -



 :  داد جواب لبی زیر و دوخت پنجره به را نگاهش آیین

 !  میاد و میره پریا -

.  دارد مشاوره به احتیاج پریا ی اندازه به هم آیین که میدانست خوب خسرو

 خودش به خسرو!  چیست نمیگفت که چیزی ، میخورد را آیین درون از چیزی

 پریا مدتیست که میفهمید خوبی به و شود آیین قرمزهای خط وارد نمیداد اجازه

 .  میشود محسوب قرمزهایش خط جز هم

  ؟ مشاوره از بگیری کمک خودت نمیخوای -

 .  رسیدیم کنم فکر -

 نگه بیمارستان مقابلِ  را ماشین ساسان.  کرد ساکت را خسرو حرف این با

 کل به پریا فکرِ  ، بود کرده سکوت دکتر اتاقِ  به رسیدن موقع تا آیین.  داشت

 رنجورِ  صورتِ  و جراحی و پیوند فکرِ  عوض در و بود رفته بیرون سرش از

 .  نمیرفت بیرون سرش از ای لحظه مهین

 به هم خسرو.  شد وارد دکتر بفرماییدِ  صدای با و زد اتاق درِ  به ای تقه 

 .  نشستند میز مقابلِ  صندلی روی و آمد دنبالش

 .  کرد قالب هم در را دستهایش و کرد جا جابه کمی را عینکش دکتر

 . . .  عرفانی آقای -

 :  شد جا جابه صندلی روی کمی آیین میرفت طفره گفتن از

 . بفرمایید میکنم گوش -

** 

 .  یادم خوبی بوی چه -

 حرف به حمیده بدهد جوابی آنکه از قبل.  چرخید نسا گل سمت به لبخند با پریا

 :  آمد



 و رنگ خوش و خوشبو چقدرم هر.  نیست سازگار آقا ی معده با چیزا این -

 .  نمیشینه آقا دلِ  به بازم باشه لعاب

 :  بپوشاند را حمیده کالمِ  ی طعنه خنده با کرد سعی شیرین

 .  خوبه و خوشمزه هم خیلی.  که نیست عجیبی غذای مخانو حمیده -

 :  داد جواب حال همان در و گرفت رو حمیده

 .  نمیگیرم گردن رو هیچی یکی من بشه بد آقا حالِ  -

 :  آمد گاز نزدیکیِ  تا نسا گل.  زد بیرون آشپزخانه از

 یهچ غذا این اسم حاال.  حرفش به نده گوش.  مزاجه عصبی یکم خانوم حمیده -

  ؟

 :  گفت هیجان با.  نمیشنید دیگر که انگار را حمیده های طعنه ، زد لبخند پریا

 .  استروگانف بیف -

  ؟ چشه خودمون چلوی و پلو مگه.  شده باب جدیدا غذاهایی چه -

 :  زد لبخند نسا گل.  افتادند خنده به شیرین و پریا

 .  داره دوست هم آقا پس خورده بهش پریا دستِ  که همین -

 :  رفت یخچال سمتِ  به.  شد جمع که نکشید ثانیه به پریا لبخندِ 

 .  کنم درست ساالد باید -

 :  داد جواب شیرین

 .  میکنم درست من و اون -

 :  زد لبخند پریا

 .  بشین تو میدم انجام رو کارا خودم ؟ کنی استراحت بشینی نمیتونی شب یه -

 :  بود معذب شیرین



 . . .  کنی کار تنهایی تو.  که زشته آخه -

 .  نیست زشت هم اصال -

 :  کرد شعرش کتاب به اشاره

 .  بخون برام شعر یه جاش به -

 داد لم آشپزخانه های صندلی روی هم نسا گل ، کرد باز را کتاب شیرین

 .  دوخت شیرین به را نگاهش

 زار و افسرده و خسته روم می -

 خویش ویرانه منزلگه سوی

 شما شهر از برم می خدا به

 خویش دیوانه و شوریده دل

 دور نقطه آن در که تا برم می

 نگاه رنگ از دهم شستشویش

 عشق لکه از دهم شستشویش

 تباه و بیجا خواهش همه زین

 سازم دورش تو ز تا برم می 

 محال امید جلوه ای تو ز

 سازم بگورش زنده برم می

  وصال یاد نکنم پس این از تا

 صدای.  فروغ حرفهای دلِ  به بود داده دل پریا و اندمیخو را فروغ از شعری

 حمیده که بود نشده کامل شعر هنوز.  رسید گوششان به باغ در ماشین توقفِ 

 :  آمد حرف به بلند



 .  اومدن آقا -

 بلند صندلی روی از و گرفت زانویش به دست هم نسا گل.  پرید جا از شیرین

 ظاهر مقابلش که بود مانده مردد.  کرد رها ظرف در را چاقویش پریا.  شد

 ...  کند فرار اخیر روزِ  چند این مثلِ  یا شود

 هر اما را خدمه ی بقیه هم بعد و شنید را حمیده باالی بلند گفتنِ  سالم صدای

 ها پله روی اش زده شتاب قدمهای.   نیامد آیین از صدایی ماند منتظر چه

 حمیده.  دوید آیین دنبالِ  همایون.  آمد بیرون آشپزخانه از.  کرد متعجبش

 :  گفت متعجب

 .  بودن ناراحت چیزی از آقا انگار -

 برداشت قدم سمتش بود هویدا چشمهایش در که خباثتی با.  افتاد پریا به نگاهش

 :  کرد زمزمه و

 و جدید غذای این میخواد کی.  هست عصبیم امشب برسه دادت به خدا -

  ؟ بذاره جلوش

 اتاقش از که افتاد خان جمشید به چشمهایش بعد و انداخت حمیده به نگاهی پریا

 : آمد می بیرون

  ؟ نیومد آیین -

 :   داد جواب زودتر نسا گل

 .  باال رفتن خسرو آقا با بودن دلخور چیزی از انگار.  اومدن -

 از همایون که.  است آمده آیین سرِ  به بالیی چه که بود مانده مردد هنوز پریا

 :  کرد نگاهش منتظر خان جمشید.  آمد پایین ها پله

  ؟ شده چی -

 :  ایستاد خان جمشید مقابلِ  همایون

 .  نشم مزاحمشون گفتن -



 :  کشید هم در ابرو خان جمشید

  ؟ باالست خسرو -

 .  هستن آقا اتاقِ  تو بله -

 انداخته روز این به را آیین حالِ  چیزی چه.  شد آشپزخانه وارد توجه بی پریا

 فکرش.  برداشت را ها گوجه از یکی و گرفت دست به را اقویشچ ؟ بود

 و خشم از پر همیشه آیین که چند هر.  عجیبش خشمِ  این و بود آیین دنبالِ 

 .  است تر متفاوت کمی بار این میکرد احساس پریا اما بود حرص

 :  شد آشپزخانه وارد شیرین

 .  یهعصبان آقا باال نره کسی گفت.  پایین اومد هم خسرو -

 میبرید را گوجه داشت سیب طرحِ  که آشپزخانه ی تخته روی که همانطور پریا

 : گفت

 ؟ چرا -

 تنهاش یکم گفت فقط.  نزد حرفی اما پرسید هم خان جمشید یعنی.  نگفت -

 .  بذارین

 که شد چه نفهمید.  فهمیدن برای داشت تاب و تب دلش.  شد حواس بی پریا

 :  آمد پایین انگشتش روی چاقو

 !  آخ -

  ؟ میکنی چیکار -

 :  رساند آشپزخانه به را خودش نسا گل

  ؟ شد چی -

 :  گرفت شیر زیرِ  را دستش و رفت سینک سمتِ  به پریا

 !  هیچی -



  ؟ بریدی -

 .  نبود بزرگ آنقدر.  افتاد چاقو برِش  خطِ  به نگاهش

 .  شد پرت حواسم لحظه یه نیست چیزی -

 :  گفت سریع نسا گل

 .  بده بهش زخم چسب یه نشیری -

 :  داد ادامه بعد

 .  عصبانیه انقدر که شده چی آقا نمیدونم -

 :  داد جواب نسا گل به رو و گرفت سمتم به زخمی چسب شیرین

 .  افتاده اتفاقی شرکت تو شاید -

 :  نشست صندلی روی نسا گل

 !  اعلم و هللا -

 :  داد دستور و شد آشپزخانه وارد حمیده

 .  بچین و میز شیرین -

 و بست مجروحش انگشت دورِ  را چسب پریا.  شد کار به دست سریع شیرین

 خوشحالی با نسا گل.  بپزد شام بود کرده هوس امروز.  شد کار مشغول دوباره

 ! نداشت پایانی زدنهایش غر حمیده اما بود پذیرفته

 سپرده پریا به را آشپزخانه و گرفته را هایش طعنه جلوی نسا گل هم نهایت در

 .  بود

.  کرد تزیین میخواست دلش که آنطور را غذا هم پریا و چید را میز شیرین

 بخشی چرا نمیدانست.  میزد چرخ عصبانیتش و آیین اطرافِ  هم هنوز فکرش

 سرِ  رغبت و میل با و باشد خوشحال آیین امشب که داشت دوست وجودش از

 را آیین وجودش از بخشی....  بخورد باز روی با را پریا غذای.  بیاید میز



 چه هر آیین این بفهمد و بزند افکارش روی تاییدی مهر که.  میخواست مهربان

 !  اوست به اش عالقه خاطرِ  به میکند

 :  خندید دیدنش با خان جمشید.  برد میز سرِ  خودش را غذا

 .  دختر این کرده چه ببین به به -

 :  بست نقش لبهایش روی لبخند

 .  باشه شده خوب اش مزه کنه خدا -

 .  شده حتما -

 :  پرسید اراده بی.  انداخت آیین ی مانده خالی صندلیِ  به نگاهی پدیا

  ؟ نمیخوره شام آیین -

 :  کشید پریا غذای از کمی خان جمشید

 خودت برای.  نمیخورم گفته.  کرده قاطی پسره این شده چی باز نمیدونم -

 .  بکش

 بین از کل به اشتهایش اما.  کشید خودش برای کمی و زد محو لبخندی پریا

 !  بزند لب بود پخته که شامی به نبود قرار حتی.  بود رفته

 را میز شیرین.  خورد را شامش از کمی خان جمشید تمجیدهای و تعریف بینِ 

 میخواست دلش که بود عجیب.  بود ها پله به پریا مرددِ  نگاهِ  و میکرد جمع

 درست ذوق و هیجان با را امشب شامِ .  کند امتحان ار دستپختش کمی آیین

 سرِ  آیین حضورِ  عدمِ  این از میکرد دلخوری احساِس  چرا نمیفهمید.  بود کرده

 !  میز

 را تردید پریا که بگذارد یخچال در را غذا ی مانده باقی داشت قصد شیرین

 . گذاشت کنار

 .  شیرین وایسا -

  ؟ شد چی -



 .  ببرم آیین برای یکم بذار -

 :  انداخت باال ابرو شیرین

 .  نشه مزاحمم کسی گفته.  عصبانیه -

 :  بود گرفته را تصمیمش پریا

 .  که خوابید گرسنه نمیشه -

 .  کن ول.  ها میگه بهت چیزی یه پریا -

 .  میگیره درد معده -

 .  خب خواسته خودش -

 دور.  گذاشت سینی داخلِ  و کشید غذا آیین برای شیرین حرفِ  به توجه بی پریا

 قرار.  کشید عمیق نفِس  چند اتاق درِ  پشتِ .  رفت باال را ها پله بقیه چشمِ  از

 .  میکرد اخم و میزد غر فقط احتماال!  بکشتش نبود

.  نیامد صدایی اما ماند منتظر کمی.  زد در یه ای تقه و آورد باال را انگشتش

 دیگری وقتِ  هر.  بود زده سرش به کامل امشب.  کرد تکرار دوباره را کارش

 هر میخواست دلش االن اما شود رد آیین متریِ  چند از حتی نمیشد حاضر بود

 ! بچشد را غذایش از کمی شده طور

 بار این و زد در به ای ضربه دوباره.  نشد خبری اما ماند منتظر دیگر کمی

 :  رسید گوشش به آیین ی گرفته صدای

  ؟ نشه مزاحمم کسی نگفتم مگه -

 :  آمد حرف به و کرد جا جابه دستش روی کمی را سنگین سینیِ  پریا

 .  برات آوردم شام -

 هنوز چرا نمیفهمید اما میترسید آیین العمل عکس از پریا.  شد سکوت ثانیه چند

 !  است ایستاده در پشتِ 

  ؟ نمیخوری ؟ برم -



.  ایستاد مقابلش قد تمام آیین و شد باز در قفلِ  که ماندن و رفتن بینِ  بود مردد

 تنش روی قواره بی و چروک بیرون لباسهای و بود شده گره ابروهایش

 .  میکرد خودنمایی

 .  میگفتم خودم میخواستم چیزی اگه -

  ؟ نکردی عوض و لباسات -

 :  کرد اصرار.  برود نداشت دوست پریا.  کرد نگاهش فقط آیین

 .  میرم بخوری و غذات -

 میداد اجازه یعنی این.  رفت تختش سمتِ  به و کرد رها را در ی دستگیره آیین

 را غذا سینی.  شد بسته دخترک سرِ  پشتِ  اتاق درِ .  بگذارد خلوتش به قدم پریا

 را ساعدش و کشید دراز تخت روی رمق بی آیین.  گذاشت مبل کنارِ  میزِ  روی

 آنکه یجا به.  بود ندیده حال این به را او وقت هیچ پریا.  گذاشت چشمها روی

 .  شد نزدیک آیین به کمی برود اتاق درِ  سمتِ  به

  ؟ خوبی -

 :  داد جواب بردارد چشمش روی از را دستش آنکه بدونِ 

 !  اینجایی که هنوز -

 :  شد جواب حاضر پریا

 ! نخوردی و غذات که هنوز -

 دوست را ناراحت آیینِ  این.  کرد باز هم از را دخترک لبهای محو لبخندی

 !  هایش خودخواهی به بود کرده عادت انگار.  نداشت

 .  ندارم حوصله بیرون برو -

 :  برداشت تخت سمتِ  به دیگر قدمی پریا

 .  کردم درست غذا خودم -

 :  بود شده بیشتر جراتش پریا.  نداد جواب آیین



 راضیش نسا گل.  نداره دوست غذاها اینجور از آقا میگفت.  نمیذاشت حمیده -

 .  کرد

 این آیین!  میگرفت خومه از باید را آشپزی ی اجازه و بود خودش ی هخان در

 االن نه اما!  میداد گوشمالی را حمیده کمی و میداد ترتیبی باید.  بود فهمیده را

 !  میخورد چرخ سرش در مختلف فکرِ  هزار که ای لحظه آن نه ،

 .  شده خوب گفت.  کرد تعریف خیلی خان جمشید -

 بیرون ذهنش از لحظه یک مهین دکترِ  حرفهای.  بود تساک هم هنوز آیین

 :  شد خم تخت روی بار این و شد نزدیک دیگر کمی پریا.  نمیرفت

 .  کردم درست ساالدم  -

 :  کرد پرخاش آیین

 !  بیرون برو -

 :  ندارد بر  قدم از قدم که بود او نوبتِ  نخورد تکان مصرانه پریا

 .  بخور چیزی یه اول ولی میرم -

 خودش حالِ  اینکه یا بگذارد تنها را آیین نمیگذاشت که بود اش ذاتی مهربانیِ 

 .  ببیند را مغرور آیینِ  هم باز داشت دوست وجودش در حسی ؟ بود شده عجیب

  ؟ نیست حالیت حرف -

 .  دقیقه یه پاشو.  بخوری نخوای که نپختم معمولی غذای یه -

 این.  شد هراسان و برداشت عقب به قدمی پریا که پرید جا از جوری آیین

 رویش که جوری.  چرخاندش و آمد سمتش به!  بود رفته یادش را آیین روی

 !  میکرد هدایتش بیرون سمتِ  به و میداد ُهلش عقب از بود در سمتِ  به

  ؟ میکنی بحث من با وایسادی.  برو یعنی بیرون برو میگم وقتی -

 :  میکرد مقاومت پریا.  میخواست هاییتن و آرامش دلش فقط که بود کالفه آنقدر

 ! برم نمیخوام -



 .  نداشت پریا اصرارِ  این به توجهی که آنقدری.  بود خودش افکار غرق آیین

 !  خداحافظ.  زدی حرفتم ، آوردی و غذات ؟ خودته دستِ  مگه -

 !  وایسا دقیقه یه -

 :  شد کمتر پریا بازوهای روی آیین دستِ  فشارِ 

  ! بگو ؟ چیه -

 ناراحت چقدر که بفهمد میتوانست چشمهایش حالتِ  از.  بگوید چه که ماند پریا

 !  است

  ؟ خوبی -

 :  نمیکرد دوا آیین از دردی سوالش

 .  نیستم مهربون انقدر دیگه دقیقه دو.  میکنی عصبیم کم کم داری -

 :  آورد باال را اش اشاره انگشتِ  پریا

 .  بگم دیگه چیز یه فقط -

 :  رفت هم در ابروهایش.  افتاد انگشتش زخمِ  چسبِ  به ینآی نگاهِ 

  ؟ شده چی انگشتت -

 :  گفت سریع پریا

 .  پرید شد پرت حواسم میکردم درست ساالد داشتم.  نیست چیزی -

 :  غرید عصبانی آیین

  ؟ بود کجا حواست -

 داخل به قدمی.  ندارد کردنش بیرون به اصراری آیین که شد متوجه پریا

 :  کرد غذا سینی به ای اشاره.  گذاشت سر پشتِ  را او و شتبردا

  ؟ نمیخوری غذا -



 و داشت پریا سمتِ  به قدمی.  بود شده پرت حواسش آیین لحظه چند برای

 :  کرد قالب نحیفش بازوی دورِ  را انگشتش

 !  بیرون برو -

 :  رفت عقب عقب و کشید بیرون را بازویش پریا

 .  بده حالت معلومه -

 .  نیست ساخته ازت کمکی -

 .  بکنم کاری تونستم شاید کن امتحان ؟ میدونی کجا از -

 ... پریا -

 :  کرد اشاره و برداشت را غذا سینی پریا که بود نزده را حرفش هنوز

 .  بخور یکم -

 که باشد کسی آمد نمی بدش.  بود کرده پیدا تازگی برایش پریا سماجتِ  این

 را خودش مبل روی.  ببیند را اش ناراحتی که.  دباش خوردنش غذا به حواسش

 :  گذاشت مقابلش را سینی خوشحالی با پریا.  کرد رها

  ؟ دستپختم از کرد تعریف خان جمشید گفتم -

 :  داد جواب بدخلق آیین

 !  بگو هم دیگه بار چند میخوای -

 به ماا نداشت اشتها.  کرد مزه را غذا از کمی آیین.  شد پررنگ لبخندش پریا

 منتظر پریا.   شود نظیرش بی طعمِ  منکرِ  نمیتوانست.  خورد کمی زور

 :  گفت پریا زد پس را ظرفش آیین وقتی نهایت در.  میکرد نگاهش

  ؟ بود چطور -

 !  گفته خان جمشید که نبود تعریفی اونقدر -



 حرفِ  از ابروهایش ، کرد نگاه را تختش لبِ  نشسته پریای و داد لم عقب به

 !  بود رفته هم در آیین

 .  بودن ترسیده عصبانیتت از همه -

 :  داد جواب سریع آیین.  بود زده را حرف این مقدمه بی

 همیشه مگه ؟ شده تعجبشون باعث چی!  عصبانیم همیشه گفتی یادمه -

  ؟ نیستم اینجوری

 گفت میشه.  اخالقته ی شیفته حمیده وگرنه میشی عصبانی من برای فقط تو -

 !  پاقرصته و پر طرفدارای از یکی

 :  میفهمید خوبی به را این آیین و میزد طعنه

 ! باشی حسود نمیاد بهت -

 :  کشید هم در ابرو پریا

  ؟ کنم حسودی باید کی به! ؟ من -

 !؟ میکنی حسودی حمیده به.  عجیبه برام همین منم -

 :  پرید جا از پریا

 ! مسخرست -

 . رفت تختش تِ سم به و شد بلند جا از هم آیین

 ! کن خاموش چراغم.  ببر هم رو غذا سینی -

 :  بود نشده راضی دلش هم هنوز پریا

 .  میشی سبک بزنی حرف وقتی میگه بهم مشاورم -

 :  زد راه آن به را خودش آیین

 .  بزن حرف باهاش پس خوبه -



 :  آمد حرف به اضطراب با

  ؟ بگی چیزی نمیخوای.  تویی منظورم -

 . . .  کنم روشن االن از برات رو چیزی هی بذار -

 از بود قرار که حرفی از داشت وحشت.  ماند خیره آیین صورتِ  به پریا نگاهِ 

 : داد ادامه و چرخید سمتش به آیین ، بیاید بیرون لبهایش بینِ 

 نه من!  بمونه مشاورت و خودت بینِ  بذار رو روانشناسی های بازی این -

 میتونی االنم.  بزنم حرف کسی با میخواد دلم نه مدار زدن حرف به احتیاجی

 .  بذاری تنهام و بری

 و است مریض پریا انگار که میکرد رفتار جوری.  گرفت حرصش پریا

 اصرار ، نبود کردن بحث وقتِ  ، برداشت سمتش به قدمی.  مشاوره به محتاج

 : کرد

  ؟ بزنی حرف مادرت با رابطت موردِ  در نمیخوای مثال -

 این ی رابطه هنوز پریا برای.  بود گذاشته حساسش ی نقطه رو دست ادهار بی

 و مهین آیین ذهنِ  تاریکِ  ی گوشه میکرد احساس ، بود مجهول پسر و مادر

 !  کنترل قابل غیر ، شد عصبانی آیین.  است کرده دفن را شان رابطه

 !  اتاقم از بیرون برو.  نیومده کسی به فضولیا این -

 بی اش ناراحتی که میکرد احساس ، انداخت می پریا اندامِ  به لرزه فریادش

 ؟ بود شده شجاع انقدر ِکی از برداشت جلو به دیگر قدمی.  نیست مهین با ربط

 که بود گفته ، بترسد آیین از نباید بود گفته رئوفی خانومِ  که وقتی از شاید

 گوشش در که بود حرفهایی خاطرِ  به شاید ، بیاورد سرش بالیی نمیتواند

 : باشد آرام لحنش کرد سعی.  بود خوانده

 !  بشین دقیقه یه -

 ! پریا -



 که حالتهایی آن از.  بود کرده ایجاد خاص حالتی دخترک اسمِ  با صدایش تحکمِ 

 که آنهایی از!  بود شده حبس سینه در نفسش و بود کرده خشک را پریا گلوی

 احساس!  میخورد کانت دلش در چیزی انگار و شده منقبض بدنش عضالتِ 

 برده بین از را اش ذهنی های قرمز خطِ  تمامِ  بردارد دیگر قدمِ  یک اگر میکرد

 مدت این حد از بیش که آیینی به نزدیکی این از اش منفی حسهای تمامِ .  است

 که رنگی یک یا.  خاکستری به میشد تبدیل برایش کم کم و بود سیاه ذهنش در

 !  باشد داشته سیاه به شباهتی کمتر

 و زد کنار خاکستری روکِش  با بزرگ تختِ  آن از را ترسش و اضطراب تمامِ 

 زمزمه.  نمیکرد نگاه خشمش پُر صورتِ  و آیین به.  نشست رویش تعارف بی

 : آمد حرف به وار

 .  داریم سنی اختالف هم با سال 3 پریسا و من -

 ، میزد چنگ ترسهایش به انگار ، گذاشت تخت ی لبه عصبی را دستهایش

 وجود این با!  میدزدید آیین از نگاه.  میداد تکان قرار بی را پایش انگشتهای

 : نکشید زدن حرف از دست

 طبیعی کنم فکر.  بهش میکردم حسادت میگفت مامان بودیم کوچیک که وقتی -

 توجه تمامِ  پریسا شدیم که بزرگتر.  اینجورین بزرگتر های بچه ی همه.  باشه

 .  لوس یکمم و بود آخر ی بچه.  میخواست خودش برای ور بابا و مامان

 : میکرد گوش دقت با آیین.  بود بسته نقش لبهایش روی محو لبخندی

 آرومی ی بچه چون.  میکردم حسادت احساِس  بازم اما بودم شده بزرگتر من -

 پریسا اما.  میشدن غافل ازم معموال نمیکردم درست دردسر کسی برای و بودم

 بود حواسشون که جایی تا.  میکردن توجه بهش همه و بود صدا و سر پر

 من اما.  بخرن رو میخواد که چیزایی براش وقت سرِ  یا بگیرن تولد براش

 نمیاد یادمم.  نه یا بگیرن تولد برام که نبود مهم برام.  نداشتم زیادی ی خواسته

 پریایی همیشه.  شدم حاشیه به تبدیل براشون کم کم!  باشن گرفته حاال تا که

 سنم از بزرگتر داشتن انتظار. . .  کنه گوش حرف ، خانومه ، ساکته که بودم

 !  کنم رفتار



 آیین برای را اینها چرا نمیدانست.  داد فشار هم روی ثانیه چند را لبهایش

 حس ترین خصوصی ؟ بیاید حرف به هم او که بود مهم برایش انقدر.  میگوید

 هم او که.  نمیزد هم شیدا به که حرفهایی!  ردآو می زبان به را حالش و

 !  اش خانواده کنارِ  حتی میکند تنهایی احساِس  پریا چقدر نمیدانست

 شدم بزرگتر وقتی.  برام نفسه و جون مثلِ .  دارم دوست خیلی رو پریسا من -

 و حرفام بهش میتونم راحت چقدر.  خوبه خواهر یه وجودِ  چقدر که فهمیدم

.  گرفتم فاصله بابا و مامان از بیشتر و بیشتر روز هر اشج به ولی بزنم

 و دارم دوستشون.  سخته باهاشون زدن حرف اما قائلم احترام براشون

 دلخورم یکم اما داشته الزم بیشتری توجه پریسا موقع اون که میکنم درکشون

 رو زندگیم تصمیماتِ  ترین مهم که.  بگیرم فاصله ازشون انقدر شدن باعث که

 .  بگیرم تنهایی بشم بورمج

.  بود فاصله بینشان وجب یک ی اندازه به.  نشست تخت ی لبه اراده بی آیین

 شده محو همگی ؟ چه اتاق از پریا کردنِ  بیرون فکرِ  ؟ رفت کجا عصبانیتش

 .  بودند

 !  نکردن ولت حداقل -

 جدی صورتش و بود هم در ابروهایش.  چرخاند آیین سمتِ  به را سرش پریا

 کرد سعی.  بود ساله ده غمگینِ  های بچه شبیه حرفش اما میرسید نظر هب

 : بیاید حرف به محتاطانه

 بهم هوا روی از که اعتمادی همه این جای به بود بهتر ولی نکردن ولم نه -

 .  میشدم نزدیک بهم.  میزدن حرف باهام یکم داشتن

 . نداشت دوست را پریا ناراحتیِ  آیین

 .  گفته و این بارها.  داره دوست خیلی بابات -

 : زد لبخند پریا

 !  دارم دوستشون منم ، دارن دوستم میدونم -

 .  بود کرده قالب هم در را انگشتهایش آیین



 حرف آمد نمی بدش بار یک برای ، داشت نگه خیره پریا روی را نگاهش

 :  گفت وار زمزمه و کرد باز هم از را لبهایش اراده بی!  بزند

 !  بده الشح مهین -

 پشیمان کل به آیین و بزند اضافه حرفی ترسید ، چرخید سمتش به کامل پریا

 پشتِ  به دستی آیین.  بود شده گرد کمی چشمهایش تعجب از فقط.  گفتن از شود

 .  کردن صحبت میرسید نظر به سخت برایش.  بود کالفه.  کشید سرش

 .  میخواد کلیه -

  ؟ چطوره االن -

 : داد ادامه آیین.  نزند حرف که ودب نیاورده طاقت

 .  افتضاح -

 ؟  میاد بر من دستِ  از کمکی -

 اینکه از حرف!  نزند اش کلیه اهدای از حرفی که بود گرفته را تصمیمش

 کافی ی اندازه به ؟ شود چه که میگفت!  نزند کند کمک مادرش به نمیتواند

 دکتر.  دارد اشکال انآزمایشاتش که بود کشیده فریاد دکتر سرِ !  بود عصبی

 پیوند که بود گفته.  ندارد خوشی حالِ  مهین که بود گفته.  بود داده گوش فقط

 را مهین رفتنِ  دست از نمیتوانست آیین که بود عجیب.  ضروریست برایش

 با.  کند تماشا را مهین بدِ  حالِ  و بنشیند ای گوشه که بود سخت برایش ، ببیند

 مثلِ  هم را مادرش ببیند بود سخت برایش آیین هم باز نکردنهایش مادری تمامِ 

 .  میدهد دست از پدرش

 .  نمیکنم فکر -

 .  پیوند برای بدم آزمایش میتونم -

 : گرفت خودش به تری عمیق اخمِ  آیین ابروهای

 !  نیست الزم -



 بود ناراحت انقدر مهین مریضیِ  از آیین که بود عجیب برایش.  بست لب پریا

 با!  است گسسته هم از پسر و مادر این بینِ  پیوندِ  های رشته میکرد احساس. 

 : پرسید احتیاط

 ؟ زدی سر بهش -

 تصویرِ  دوباره ، ماند خیره زمین روی ای نقطه به و گرفت را نگاهش آیین

 با را پرهام فَکِ  میخواست دلش.  گرفت جان چشمهایش مقابلِ  مهین ی خانواده

.  بود رسیده پرهام به میدانست خودش الیقِ  که خوشبختی تمامِ !  کند خرد ُمشت

 : داد پریا به را نگاهش عصبی

 .  بری باید دیگه کنم فکر -

 میچرخید گوشش در رئوفی صدای اما بود وقتش.  میکرد نشینی عقب باید پریا

 .  میشد مانع و

  ؟ مشاوره بیای من با روز یه میشه -

  ؟ کرده پیدا مشکلی شنواییت -

 .  بگم بهت خواست رئوفی خانوم.  تنیس من حرفِ  -

 .  بخوابم میخوام -

 آیین سرِ  به منفی افکارِ  دوباره.  شد بلند جا از.  نبود درست بیشتر اصرارِ 

 را آیین منتظر ، بود نگذاشته بیرون اتاق از را پایش پریا هنوز.  آورد هجوم

 : شکست را بینشان سکوتِ  هم نهایت در ، میکرد نگاه

 مامانم و بابا موردِ  در که حرفایی تمامِ  با و کردم تجربه که تفاقاییا تمامِ  با -

 دلتنگ نبینن منو اگه و مهمم براشون.  دارن دوستم که مطمئنم قلبم ته اما زدم

 خانواده هم مهین.  منن ی خانواده اونا باشه چی هر.  میشم دلتنگ منم.  میشن

 .  قائله ارزش برات و توئه ی

 : کرد باز چشم آیین



 میکنه رو سفارشت مدام وقتی ، مهمه برام پریا میگه من به بابات که وقتی -

 اهمیت براشون شادیت و ناراحتی که هستی پررنگ براشون اونقدر یعنی

 !  نداری مهین از شناختی هیچ که وقتی اونم!  من برای نده شعار.  باشه داشته

 گفت.  باشه آیین به استحو گفت من به.  بود اومده جشنمون تو.  نمیدم شعار -

 .  کشیده خیلی عذاب

 میده نشون حرف همین.  دیگه یکی گردنِ  بندازی و خودت کارِ  راحته خیلی -

 . . .  چقدر که

 این از را نفرتش اوجِ  که قوی آنقدر.  بیاورد زبان بر قوی لغتی داشت دوست

 مریض انقدر میدانست که وقتی نه.  نتوانست کرد چه هر اما دهد نشان زن

 . . . است

 : دهد ادامه مهربان لحنی با کرد سعی میدید را آیین های رفتن کلنجار پریا

 . . .  آیین.  فکرته به بود معلوم -

 و قلب اما!  برسانتش جنون به بود مانده کم گفتنش آیین این و پریا مهربانِ  لحنِ 

 : زد پس را احساساتش تمامِ 

 .  باشم تنها میخوام -

 قدم از قدم دخترک دید وقتی.  بود کالفه آیین.  کرد نگاهش مکث با کمی پریا

 : آمد حرف به نمیدارد بر

 !  لطفا ، برو -

.  است کالفه چقدر ، دارد بد احساِس  چقدر که بود معلوم گفتنش لطفا این از

 در.  رفت بیرون اتاق از خورده نیمه غذای سینیِ  با و کرد گرد عقب پریا

 این میشد چطور ، کند کمک آیین به میتواند ورچط که میخورد چرخ سرش

  ؟ زد پس را اش ناراحتی و درد

 : گزید لب دیدنش با شیرین.  برد آشپزخانه به را سینی

 !  باال بیام بود مونده کم.  آورده سرت بالیی یه گفتم کردی دیر دیدم -



 : آورد لبها روی زورکی لبخندی پریا

 .  خورد رو غذاش نصفِ  -

 !  زندگی زنِ  میگن تو به -

 حتی وقتی ، زنی چه.  بود شده دار غصه پریا اما بود گفته خنده با شیرین

 !  کند خوشحال را آیین کمی که آمد نمی بر دستش از کاری

 .  برداشت قدم اتاقش سمتِ  به

****** 

 خودنمایی اش پیشانی روی عرق درشتِ  های دانه.  بود افتاده نفس نفس به

 بود ماشین سوارِ  پدرش با دوباره.  میشد پایین و باال اش ینهس ی قفسه.  میکرد

 سرش در پدرش صدای دوباره و فشرد گاز پدالِ  روی را پایش دوباره ،

 : چرخید

 .  آیین برو آروم -

 : بود آمده ِکش خنده به لبهایش

 .  هست حواسم -

 شبِ  اتفاقهای همان ، همیشگی ی مکالمه همان ، شد نامفهوم برایش صداها

 .  رفت در دستش از ماشین کنترلِ  ، حادثه

 نفهمید.  بود کرده خانه وحشت و ترس جایش و بود شده جمع کل به لبخندش

 : چشمهایش شدنِ  باز با شد زمان هم ماشین ی ضربه ، شد چه

 ؟ خوبی آیین ، آیین -

 گیج آیین نگاهِ .  بود گذاشته او ی سینه ی قفسه روی نرم را دستش که بود پریا

 داشت اشک از ای هاله پریا چشمهای.  ماند خیره دخترک صورتِ  به گنگ و

 .  میدید خوبی به را آن اتاق روشنِ  ، تاریک در. 

 . . .  میدیدی خواب داشتی -



 : کرد زمزمه.  بود افتاده گیر اش شبانه کابوِس  الی البه هنوز انگار

 . . .  کشتمش من. . .  کشتمش من -

 .  کشید آغوش در را آیین سرِ  و ترف جلو اراده بی پریا

 .  میدیدی خواب داشتی ، بود خواب -

 های الیه این بیشتر چه هر انگار.  بود ندیده پذیر آسیب را آیین انقدر حال به تا

 رفته.  میکرد پیدا تمایل سمتش به قبل از بیشتر میدید را اش شخصیتی ی نهفته

 های فریاد هم گاهی و تخت روی آیین تکانهای صدای با که بخورد آب بود

 .  بود شده اتاقش راهیِ  میزد که ای نیمه و نصفه

 : کرد زمزمه آیین

 .  میشم خفه دارم ، گرمه -

 ریتمِ  هنوز.  آورد در را تیشرتش زده شتاب حرکاتی با آیین.  کرد رهایش پریا

 پریشانش خوابِ  درگیرِ  هم هنوز ، بود نگرفته خود به عادی حالتِ  نفسهایش

 : گفت پریا.  بود

 .  بیارم آب برات بذار -

 عذاب و ترس چشمهایش.  شد مانع و گرفت را دستش آیین که میشد بلند جا از

 : آمد حرف به دوباره.  میکرد فریاد را وجدان

  ؟ باشه.  بشی خنک بخوری بیارم آب یکم -

 با و شد بلند جا از پریا.  افتاد تخت روی و شد ُشل پریا ُمچِ  دورِ  انگشتهایش

 باال ها پله از سریع و برداشت آب لیوانی رفت آشپزخانه سمتِ  به بلند قدمهایی

 خشک گلویش و است تشنه خودش چقدر که بود کرده فراموش حتی.  رفت

 امشبش کابوِس  میزد حدس.  بود آورده درد به را قلبش آیین حالِ .  است شده

 .  نباشد امروزش عصبانیتِ  با ربط بی

 به.  بود رفته کنار تنش روی از پتو و بود باز آیین چشمهای.  شد اتاق واردِ 

 : رفت سمتش



 .  بخور آب یکم بشین -

 تا گذاشت آیین بازوی روی اراده بی را دستش پریا.  کشید باال را خودش

 بینِ  را لیوان آیین.  کند تازه گلویی تا برد لبش سمتِ  به را لیوان.  کند کمکش

 هنوز ، میکشید عمیق نفسهای.  زد لب آن به یکم و داشت نگه انگشتهایش

 خفگی حالتِ  او به وجدان عذاب احساِس .  میداد مانور سرش در پدرش فکرِ 

 .  میداد

 : آمد حرف به و گذاشت میز روی را لیوان پریا

  ؟ بهتری االن -

 کرد سعی.  کرد باز دوباره و بست ثانیه چند را پلکهایش ، بود آمده خودش به

 .  شود همیشگی آیینِ  همان و بدهد رتقد مانورِ 

  ؟ میکنی چیکار اینجا -

 : فرستاد گوش پشتِ  را موهایش اضطراب پُر پریا

 .  شنیدم و صدات ، بخورم آب میخواستم -

  ؟ تو بیای اجازه بی گفته کی -

 : کند جلوه ضعیف کسی چشمِ  در آید نمی خوشش آیین که میفهمید پریا

 . . .  خواستم ، فتادها برات اتفاقی کردم فکر -

 : کرد قطع را حرفش آیین

  ؟ فهمیدی ، اتاقم تو بیای پایین بندازی و سرت خواستی وقت هر نمیخواد دلم -

 اوضاعِ  میدید که وقتی بیخود اصرارِ  همه این از شد عصبی و شد دلخور پریا

 : آمد حرف به حرص پُر!  ندارد خوبی

 ، بزنی فریاد همیشه ، هستی قوی خیلی که بدی نشون همیشه نیست الزم -

 الزمه کنم حس باز اگرم.  الزمه کردم فکر چون اینجام من.  کنی اخم همیشه

 .  اینجا میام



 ها کیلومتر که انگار میکرد خستگی احساِس .  نداشت بیشتر ی مقابله توانِ  آیین

 : آمد حرف به دیگر بارِ  پریا.  باشد دویده

 !  احتیاجه کنم حس که وقتی تا میمونم اینجا من بخواب االنم -

 از نمیتوانست کس هیچ که انگار.  افتاد پریا مصممِ  چشمهای به نگاهش

 ترساندنِ  برای و کشید هم در ابرو آیین.  کند پشیمانش بود گرفته که تصمیمی

 : گفت دخترک

 !  خودته گردنِ  افتاد هم اتفاقی هر ، بمون باشه -

 ، افتاد آیین های ناله یادِ  به دوباره اما کند نشینی عقب خواست.  برد ماتش پریا

 را خودش.  بود کرده ناراحت انقدر را او که بود وحشتناکی کابوِس  حتما

 : نباخت

 !  بخواب.  میگی هذیون داری کنم فکر -

 پریا به ای طعنه خواست.  نداشت تنش در جونی که انگار بود رمق بی آیین

 خسته پلکهای.  شد کن گوش حرف اراده بی.  کند باز لب نتوانست اما بزند

 جان مقابلش تصادف تصویرِ  میبست چشم چه هر.  گذاشت هم روی را اش

 ی لبه از پریا!  اش جوانی شقیِ  کله به میفرستاد لعنت و بود پشیمان.  میگرفت

 احساس را شدنش بلند آیین.  بیندازد بیرون به نگاهی پنجره از تا شد بلند تخت

 : کرد باز چشم و گرفت را شدست سریع.  کرد

  ؟ کجا -

 .  بندازم بیرون به نگاه پنجره از میخواستم -

 : شد خودخواه آیین

 .  بری ای دیگه جای نداری حق ، بمون جا همین میمونی میگی وقتی -

 قلبش ضربانِ  ، بود پریا آغوِش  در سرش قبل ی دقیقه چند که آورد یاد به تازه

 نکند بود نگران که مهربان آنقدری.  بود مهربان حد از زیاد دختر این.  شد تند

 ! کند استفاده سو اش مهربانی همه این از امشب



 به وجب را او صورتِ  آیین چشمهای و میچرخید آیین صورتِ  روی پریا نگاهِ 

 : شنید را پریا صدای.  میکرد رصد وجب

 . . .   نمیرم جایی -

 ای لحظه که میفرستاد لعنت خودش به ، پریا آغوِش  برای میکشید پر دلش آیین

 میکرد دل دل!  است گذشته سرش دورِ  ی شده حلقه دستهای کنارِ  از ساده قبل

 دخترک دستِ  به فشاری.  میکرد خودداری اما ، کند کم را شان فاصله که

 آیین حالِ .  بود فکر غرقِ  پریا ، کشید خودش سمتِ  به کمی را او و آورد

 دستِ  به توجه بی ، میزد تند تند ترس از قلبش مه هنوز.  بود کرده نگرانش

 : آمد حرف به شدنهایش کشیده نزدیک این و آیین

  ؟ خوبی االن -

 !  خوبم -

 ، شد نزدیک پریا به دیگر کمی.  شود مسلط تا کشید باال را خودش آیین

 : میزد فریاد را نگرانی و ناراحتی صورتش

 ؟ بزنی حرف چیزی به راجع نمیخوای -

 !  نه -

 : پرسید هم باز پریا.  بود گفته قاطعانه

  ؟ بخوابی نمیخوای -

 : شد نزدیکش دیگر کمی آیین

 !  نه -

 : چرخاند سر اراده بی.  افتاد اش برهنه ی تنه نیم به پریا نگاهِ 

  ؟ گرمته هنوزم -

 .  بود نشده چیزی هیچ متوجه که بود نگران انقدر.  بود پرسیده معذب

 !  خیلی -



 مردِ  حواِس  میفهمید خوب.  میکرد ترش معذب آیین ای کلمه یک ایه جواب

 تالش و کشش این.  است شده پرت اش دخترانه و کوچک لبهای حوالیِ  مقابلش

 .  میکرد اش دستپاچه کمی او به شدن نزدیک برای

  ؟ بیارم خنک آب برم -

  ؟ کنی فرار میخوای -

 : داد جواب هصادقان.  بخورد جا پریا شد باعث واضحش سوالِ 

 !  یکم -

 چرخ سرش در بود دیده که کابوسی هم هنوز ، کرد کج کمی را سرش آیین

 های خودخواهی برخالفِ .  بود شده پریا حضورِ  مستِ  طرفی از و میزد

 : کرد زمزمه اش همیشه

  ؟ میکنم اذیتت دارم مگه -

 گره هم در مدام که دوخت کوچکش دستهای به را نگاهش دستپاچه پریا

 حرفش که بود گفته رئوفی دکتر.  میدادند نشان را ناآرامش حالِ  و یخوردندم

 که داشت عقیده ، بگوید آیین به را حالش و حس تمامِ  ، نترسد و بزند ُرک را

 درک تا میزد حرف باید.  است گنگ کمی آیین برای پریا ی دخترانه حالتهای

 : کرد زمزمه ممکن لحنِ  ترین آرام با!  شود

  ! یکم -

 تا دارد نیاز میکرد احساس.  کشید عقب کمی و کرد رها را پریا دستِ  مچ آیین

 .  بدهد اش فراری نداشت دوست.  بماند کنارش پریا

  ؟ چی االن -

 : زد لب.  میدزدید او از را نگاهش هم هنوز دخترک

  ؟ بیارم لباس برات -



 زبان به را شا گذشته تلخِ  حرفهای میکرد سعی ، نکند اخم میکرد سعی آیین

 !  کند درک که میکرد تالش.  نیاورد

 !  بیار -

 دمِ  که تیشرتی اولین.  رفت لباسها اتاقِ  سمتِ  به و شد بلند جا از سریع پریا

 سمتِ  به را تیشرت و ایستاد تخت نزدیکیِ .  برگشت و زد چنگ را آمد دستش

 التخج ؟ بود سخت برایش انقدر.  نمیکرد هم نگاهش اصال.  گرفت آیین

 اگر.  میشد مهم برایش موضوع این کم کم ؟ میکرد پیدا بدی حِس  یا میکشید

 چه لعنتی مشاورِ  آن پس ؟ میکرد چه میماند رویش انزجار حالتِ  این همیشه

  ؟ میکرد

 نوازش را انگشتهایش سر نرم حرکتی با لباس گرفتنِ  برای و کرد دراز دست

 کرده وصل پریا تنِ  به برق ریانِ ج که انگار.  کشید پریا انگشتهای روی گونه

 .  بودند

 میتوانست تازه پریا.   کرد پنهان رنگ طوسی تیشرتِ  زیرِ  را بدنش زود خیلی

 دندان به لب بود کشیده آغوش به را آیین آنکه یادآوری از.  بکشد راحتی نفِس 

 به احتیاج آیین اینکه فکرِ  با را خودش ؟ بود کرده خودش با فکری چه.  گرفت

 !  است بهانه این که میدانست خوب هم خودش اما میکرد آرام ، داشت رمیدلگ

  ؟ نمیدزدی ازم و چشمات حاال ؟ شد بهتر -

 بارانی کشیده رنج آیینِ  برای نگاهش پریا.  بودند شده عجیب جفتشان امشب

 دو میانِ  دائمی اخمِ  خطِ  آن از خبری و شده مهربان لحنش هم آیین و بود شده

 !  نبود ابرویش

 : کرد خودش نزدیکِ  جایی به اشاره آیین.  بدهد جوابی چه نمیدانست پریا

 .  بشین اینجا -

 برود پریا بگذارد نداشت دوست که بود آیین حاال ، بود شده عوض کل به بازی

 به تردید پُر قدمهایش.  داشت رفتن هوای و بود دستپاچه دخترک عوض در و

 میکاوید را پریا موشکافانه آیین نگاهِ .  شستن آیین کنارِ .  شد کشیده تخت سمتِ 



 کاری که هم بوسه ، بکشدش نمیتوانست هم آغوش در ، کند لمسش نبود قرار. 

 بود بعید او از.  داشت ارزش دنیایی میماند کنارش که همین اما!  بود ممنوعه

 به عجیب خودداری همه این بود طاقت بی نیازهایش رفعِ  برای همیشه که او ،

.  بگذرد خودش های خواسته از بود شده حاضر پریا خاطرِ  به.  میرسید نظر

  ؟ بود چه پس نبود گذشتگی خود از اسمش اگر

 ؟ بگی هیچی نمیخوای -

 موهای این از میخواست دلش بدجور اما.  میزند حرف چه از نمیفهمید آیین

 نگاهِ  این از ، بودند زده گره محکم را دلش که موجهایی این از ، بگوید رها

 فکرش. . .  که بگوید لبها آن از ، میداد نشان را پریا دلِ  تهِ  تا که بگوید شفاف

 نگه پریا چشمهای حوالیِ  را اش مانده منحرف نگاهِ !  بکند نمیتوانست هم را

 : داشت

  ؟ چی به راجع -

 .  اتاق تو اومدم ترسیدم فریادت از من -

 : داد ادامه و زد گوش پشتِ  همیشه عادتِ  به را موهایش از ای دسته

 ؟ میکنه اذیتت چیزی -

 تمامِ  که انگار  ، باشند گرفته را چشمهایش برقِ  که انگار ، شد تیره آیین نگاهِ 

 .  باشند کشیده وجودش از را هیجانش

 !  نه -

 میکرد سعی.  دوخت او صورتِ  به را رنگش ای قهوه و درشت چشمهای پریا

 را بالشتش آیین!  کند صحبت به وادار هم را او و بزند حرف چشمهایش با

 برعکِس  داشت شنیدن میلِ  گوشش.  کشید دراز تقریبا و آورد پایین کمی

 !  بود شده موم و مهر اش قدیمی کابوِس  یادآوریِ  از که لبهایش

 .  بزن حرف برام -

 .  کرد نگاهش متعجب پریا



  ؟ بگم چی ؟ من -

 : دبو داشته نگه باز نیمه را اش خسته پلکهای

 .  بزن حرف فقط.  نمیدونم -

 را دستش دو آیین.  شد جا به جا جایش سرِ  کمی!  بگوید چه نمیدانست پریا

 انگشتهای تر راحت اینکه هم ببیند بهتر را پریا بتواند هم که گذاشت سر زیرِ 

 منتظر را خودش!  کند پرواز پریا سمتِ  به مبادا که ، کند کنترل را نافرمانش

 : کرد کمکش آیین.  بگوید چه که بود نگرفته تصمیم هنوز یاپر.  داد نشان

 .  میکنی فکر بهش که چیزایی ی همه از ، داری دوست چی.  بگو خودت از -

 یا بود تعجب از.  بود شده باز معمول حدِ  از بیشتر کمی اراده بی پریا چشمهای

 روی محو لبخندی ِگرد و درشت چشمهای این بود چه هر.  نمیدانست تمرکز

 : بود نشانده آیین لبهای

 .  دارم دوست خوندن کتاب مثال. . .  بگم چی نمیدونم. . .  خب -

 : داد تکان سر آیین

  ؟ کتابی جور چه -

 .  خوندنم عاشق من.  باشه کتاب فقط.  باشه چی هر -

 بود مطمئن جایی آیین دستهای که همین.  بود شده تر راحت کمی که انگار

 : داد ادامه را حرفش!  میشد راحت خیالش

.  دارم دوست خیلی و مصدق حمید شاعرا بینِ  از.  خوندنم شعر عاشق -

  فروغ هم وقتا بعضی

 : بود شده محوش آیین و بود کرده باز هم از را صورتش دلنشینی لبخندِ 

 حسادتها تمامِ  با اسکارلت شخصیت.  رفته برباد مثال.  قدیمیم رمانای عاشق -

 .  خوندمش بارها و بارها.  برام بود داشتنی دوست هاش خودخواهی و

  ؟ دیدی رو فیلمش -



 !  نه -

 : کرد تعجب آیین

 ؟ میشه مگه! ؟ نه -

 ای دیگه هوای و حال کتاب.  بریزه هم به رو ذهنیتم شاید کردم فکر نمیدونم -

 اگه میکنم احساس.  میسازی ذهنت تو رو چی همه و میکنی تخیل.  داره

 .  کن تصور رو شخصیتا نمیتونم دیگه ببینمش

 ؟ ببینی نشدی وسوسه وقت هیج -

 ترجیح.  خاصه خیلی برام کتاب این.  دیدنش بارها و بارها شیدا و پریسا -

 !  ببینمش خاص شرایط یه تو حداقل میدم

 : انداخت باال ابرو آیین

  ؟ ذهنته تو خاصی چیزِ  -

 : انداخت باال شانه

 !  نه -

 : دپرسی دوباره آیین

  ؟ خوندی چی دانشگاه تو -

 .  ادبیات -

 .  میخوره روحیاتت به -

  ؟ مگه چجوریه روحیاتم -

 : کرد پریا چشمِ  دو ی خیره را نگاهش آیین

 .  دخترونه -

 : خندید اراده بی پریا



 !  دخترم چون -

 .  ای دخترونه زیادی تو اما دیدم زیاد دختر.  ظریفی زیادی!  نه -

 ؟ بود دیده زیاد دختر ؟ بود حرفی چه این.  گرفت اخم رحِ ط ابروهایش پریا

.  بود نفهمیده اما خودش.  بیاورد زبان به میتوانست که بود ای جمله بدترین

 : بود گرفته دفاعی گاردِ  دوباره پریا

  ؟ بخوابی نمیخوای -

.  آمد می هم روی کم کم پلکهایش اما میخواست را پریا صدای دلش هم هنوز

 : داد جواب روا زمزمه

 !  بمون جا همین ، نرو -

 پشتِ  با.  برد پریا سمتِ  به را انگشتهایش و کشید بیرون سر زیرِ  از را دستش

 با آیین.  بگیرد فاصله پریا شد باعث که کرد لمس را ساعدش آرام انگشتش دو

.  بیاورد در را کشیدنهایش عقب این تمامِ  تالفیِ  روز یک که کرد عهد خودش

 را کابوسش کل به بود شده باعث پریا حضورِ .  رفت خواب به زود خیلی

 .  بخوابد آرام و کند فراموش

 شد بلند جا از.  بود آلود خواب هم او چشمهای.  بود تخت ی گوشه هنوز پریا

 باغ تاریکِ  نیمه فضای ، انداخت بیرون به نگاهی اتاق قدیِ  ی پنجره از و

 اما کند ترک را اتاق تا گرفت فاصله پنجره از.  میرسید نظر به ترسناک کمی

 بتواند تا رفت تخت دیگرِ  سمتِ .  نرفت و کرد گوش آیین حرفِ  به چرا نفهمید

 پلکهایش.  نشست و داد بالشت به را اش تکیه کند دراز راحت را پاهایش

 اتاقش راهیِ  بعد و میذاشتش هم روی ثانیه چند ی اندازه به فقط.  بودند خسته

.  است شده سنگین آیین خوابِ  شود مطمئن که میماند ای اندازه به فقط.  میشد

 .  رفت عمیق خوابی به پلکهایش بستنِ  با اما

******* 

 اخمی و بخورد تکان پلکهایش شد باعث تخت روی چیزی خوردنِ  تکان

 و کرد مقابله اش آلودگی خواب با کمی.  ببندد نقش ابرویش دو بینِ  ظریف



 سمتِ  به را سرش ، افتاد اتاق سقفِ  به نگاهش ولا ، کرد باز پلک باالخره

 انداز رو بدونِ .  رفت باال ابروهایش خواب غرقِ  پریای دیدنِ  با و گرداند چپ

 برای که بود کرده مچاله تخت ی گوشه را خودش جوری.  بود برده خوابش

 از نیمی موهایش.  شد حبس اش سینه در نفس!  نزد آیین قلبِ  ای لحظه

 دستش یک.  چرخید پریا سمتِ  به کامل و زد غلتی.  بودند تهگرف را صورتش

 سمتِ  به را دخترک دیگرش دستِ  با و برد پریا گردنِ  زیرِ  نرم و آرام خیلی را

 خواب وقتی.  دهد انجام را کار این آرام که میکرد را تالشش تمامِ .  کشید خود

 ایبر فکری میشد بیدار وقتی!  بگیردش آغوش در میتوانست که بود

 به باید بود که هم هایش داری خود و دیشب خاطرِ  به!  میکرد فرارهایش

 ! میداد جایزه خودش

 گرفت جا بغلش در آرام و نرم پریا.  بود گرفته جان لبهایش روی محو لبخندی

 سینه به را او ارزش با شی مثلِ  و کرد حلقه دخترک کمرِ  دورِ  را دستش. 

 ، بوسید عمیق.  بست پلک و گذاشت اپری موهای روی را لبهایش.  چسباند

 افتاده خنده به هم خودش.  میکرد خالی را ماه چند این تمامِ  ی عقده که انگار

 ی بسته یخ بدنِ  روی را پتویش ؟ بود شده حریص انقدر حال به تا کی.  بود

 .   انداخت دخترک

 و داد قرار خودش شکمِ  روی را دستش یک ، کشید ریه به را پریا تنِ  عطرِ 

 از که انگار.  داد جا اش مردانه و پهن ی سینه نزدیکیِ  جایی هم را  سرش

 !  بود پریا برای آنجا هم اول

 را خودش نمیدانست ای لحظه.  آورد بند را آیین نفِس  و کرد حرکتی دخترک

 فقط پریا و بود یار او با شانس!  بایستد کارش پای مردانه یا بزند خواب به

 آیین کمرِ  نزدیکیِ  بود که جایی انگشتهایش و کرد جا جابه را دستش کمی

 درِ  به ای تقه که میبرد لذت اش لحظه از.  شد عمیق آیین لبخندِ .  شد تر محکم

 : رسید گوشش به همایون صدای بعد و خورد اتاقش

  ؟ بیدارین آقا ، آقا -

 مزاحمش ها صبح میداد دستور باید!  بکشد فریاد عصبانیت از بود مانده کم

 !  نیاید بیرون اتاقش از روز چند تا بخواهد او شاید اصال!  کس هیچ!  شوندن



 پلکهایش.  شد خیره پریا به آیین نگرانِ  چشمهای خورد در به دیگر ای تقه

 دیدنِ  با.  شد اتاق واردِ  همایون شود بیدار آنکه از قبل ، خورد خفیفی تکانِ 

 لحظه چند شده گرد شمهایچ با و برداشت عقب به قدمی آیین آغوِش  در پریا

 : گرفت نگاه سریع خیلی بعد و شد مات

 . . .  یعنی. . .  نمیدونستم آقا ببخشید. . . . ببخـــ -

 داد دستور نشود بیدار پریا که طوری وار زمزمه.  کرد راحت را کارش آیین

: 

 .  بری میتونی پایین میام خودم -

 که هر که رفت بیرون اتاق زا جوری!  داد ترجیح قرار بر را فرار همایون

 به آیین نگاهِ !  است شده رو به رو ای صحنه چه با میکرد فکر نمیدانست

 ی جلسه به را خودش باید.  نداشت شدن حاضر برای زیادی وقتِ  افتاد ساعت

 ای بوسه نهایت در.  بکند دل پریا از نمیتوانست طرفی از اما میرساند مهمی

 را پتو.  آمد پایین تخت از و کرد آزاد را دستش آرامی به و زد اش پیشانی به

 رفت حمام سمتِ  به اول.  کرد تنظیم را اتاق دمای و کشید دخترک روی کامل

 دید تختش در را دخترک و آمد بیرون حوله با که همین.  گرفت دوش و

.  اند کشیده تصویر به مقابلش را عمرش ی صحنه ترین قشنگ کرد احساس

  ؟ میدید را منظره همین صبح روز هر میشد چه

 این و شد خم آورد در سر پریا سرِ  باال دوباره و پوشید سرعت به را لباسهایش

 خوابش که میکرد شکر را خدا.  گرفت هدف را پریا ی گونه اش بوسه بار

 کنارِ  میزِ  روی را میکرد خودنمایی دستش میانِ  که ای برگه!  است سنگین

 همایون.  آمد پایین را ها پله.  رفت بیرون اقات از آرام خیلی و کرد رها تخت

 است دیده که چیزهایی تمامِ  که میدانست خوبی به.  میزد حرف خان جمشید با

 را ابروهایش.  میدهد گزارش خان جمشید به بود توانش در که سرعتی با را

 : گفت بلند صدای با.  شد جدی همیشه مثلِ  و برد فرو هم در

 !  بخیر صبح ، سالم -



.  نمیکرد خجالت احساِس  اما آیین.  انداخت پایین را سرش آیین دیدنِ  با همایون

 : داد را جوابش خان جمشید

 !  پسر دیدیمت ما عجب چه!  شازده بخیر صبحت -

 آیین.  شد آشپزخانه ی روانه صبحانه میزِ  کردنِ  تکمیل ی بهانه به همایون

 : داد را بزرگش پدر جوابِ 

 .  مبود خسته یکم دیشب -

 !  نداشتی مارو ی حوصله فقط انگاری!  نخیر -

 انداخت می لج سرِ  را آیین بود نشسته لبش ی گوشه که نیشخندی ، میزد طعنه

: 

 سرک هم کارِ  تو نیست قرار گفتین اینجا اومدین که اولی روزِ  کنم فکر -

  ؟ نگفتین.  بکشیم

 آیین و پریا ی دهز جوانه ی رابطه و جدید اتفاقِ  سرخوِش  آنقدر خان جمشید

 : نیاورد حساب به را اش نوه تلخِ  حرفِ  که بود

  ؟ کشیدنه سرک سوال یه -

 جواب حال همان در.  کرد نصفش دست با و برداشت سنگک نانِ  ای تکه آیین

 : داد

 ؟ نرفت سر خونه تو حوصلتون.  برین مسافرت یه نیست بد -

 جواب بی را والشس و زد نیشخند خان جمشید.  کرد عوض کل به را بحث

 : گفت آن جای به.  گذاشت

 .  نمیده مزه تنهایی اینجوری.  بخوره صبحونه بیاد بزنن صدا رو پریا بگم -

 وضوح به ماند هوا روی برسد دهانش به آنکه از قبل آیین مربای کره ی لقمه

 .  خورد جا

 .  میخوره بعدا.  باشه خسته شاید -



 و داد تکان سر.  کند اذیت را اش نوه این از بیشتر آمد نمی دلش جمشید

.  خورد را اش صبحانه اشتها با و کشید راحتی نفِس  آیین.  شد خوردن مشغولِ 

 برای ای چاره راهِ  دنبالِ  باید.  زد بیرون خانه از شود بیدار پریا آنکه از قبل

 .  نبود کشیدن عقب آدمِ  او!  میگشت مهین بیماریِ 

 آنقدر تخت ، کشید سر باالی را دستهایش و زد غلت آیین تختِ  روی پریا

 بود نفهمیده که میداد نظیری بی بوی حدی به سرش زیرِ  بالشتِ  و بود راحت

 چشمهایش و کرد باز هم از را سنگینش پلکهای.  بخوابد توانسته آنقدر چطور

 نیم و پرید جا از شد موقعیتش متوجه آنکه محِض  به.  کرد جستجو را اطراف

 به لب!  باشد گذرانده آیین اتاقِ  در را شب تمامِ  که نمیکرد باور.  شد خیز

 .  بست حرص با را چشمهایش و گرفت دندان

 !  احمق -

 دراز را دستش.  کرد کنجکاوش که ای برگه و افتاد تخت کنارِ  میزِ  به نگاهش

 بی و خواند بار یک مات و گنگ.  گرفت انگشتهایش میانِ  را برگه و کرد

 : کرد تکرار وار زمزمه خودش با که آنقدری. . .  بارهدو و دوباره طاقت

 توست و من میان آنچه کسی فاش نشود -

 توست من رسان نامه نظر اشارات تا

 گویم می سخن خاموش لب با کن گوش

 توست و من زبان که نگاهی به گو پاسخم

 !  شه"  اتاقمون"  باید"  اتاقم"  بعد به این از:  ن.  پ

.  چرخید خودش دورِ  و زد موهایش به چنگی اول کالفه.  آمد پایین تخت از

 تاق ازا و کرد مرتب را آیین تختِ  دستپاچه.  بود انگشتهایش بینِ  هنوز کاغذ

!  نبوده اتاقش در شب تمامِ  که باشد نشده متوجه کسی میکرد دعا.  زد بیرون

 دندان به بل و خواند را کاغذ  دوباره ، داد در به را اش تکیه و شد اتاق واردِ 

 دکتر به سری باید امروز ؟ بود شده دیوانه ؟ پسر این میگفت چه.  گرفت

 !  دهد نشانش را کاغذ این میتوانست.  میزد رئوفی



**** 

 .  بده کلیه مهین به بتونه که کن پیدا رو یکی بگرد -

 گوش آیین منطقِ  بی حرفهای به و بود گرفته دستها بینِ  را سرش کالفه خسرو

  . میکرد

  ؟ شنیدی خسرو -

 !  بله -

 .  دنبالش برو ؟ نشستی هنوز چرا پس -

 .  نداشت آیین از کمی دستِ  بلندش قد.  شد بلند جا از خسرو

 دیوونه ؟ بدن کلیه که کنم خفت و مردم ؟ بگم چی برم.  کن فکر منطقی یکم -

  ؟ مگه ای

 کاری هر حاضرم!  بخواد پول میدونم چه.  باشه نیازمند که کن پیدا رو یکی -

 .  بکنم زندگیش برای

 سرِ  حاال تا کی از!  بکنی میخوای رو یارو تنِ  از تیکه یه ؟ معاملست مگه -

 ؟ میندازی راه معامله آدما بدنِ  اعضای

 . . .  خسرو -

 .  باش آروم دقیقه یه -

 نفوذ همه آن با که کند هضم نمیتوانست.  نشست اش صندلی روی تاب بی آیین

 زیرِ  قدرتش میکرد احساس.  کند کاری مادرش برای نمیتواند مالع قدرتش و

 ! است رفته سوال

 مدتم این تو.  میشه دیالیز داره فعال گفت.  زدم حرف دوباره دکترش با من -

 . . .  باالخره.  پیونده لیستِ  تو

 .  بشه حل مشکل این میخوام االن من -

  ؟ توئه و من دستِ  مگه -



 !  کنه اهدا که میشه پیدا یکی.  کارخونه وت بزن اعالمیه یه -

 10 ی بچه پسر یک با میکرد احساس.  فرستاد باال را موهایش دست با خسرو

 !  است طرف ساله

 .  باش پیشش یکم.  ببینش برو کارا این جای به -

 : داد ادامه!  نکرد ساکت را خسرو آیین خشمِ  پر نگاهِ 

 ببین بزن حرف باهاش برو ؟ رداریب هات منطقی بی این از دست نمیخوای -

 .  سلطانی به آورد رو که شد چی ببین برو ، کرد ازدواج چرا

 !  بکن رو گفتم بهت که کاری -

 ثابت و چی میخوای.  عصبانیت و حرص شدی همش.  بردار دست ، آیین -

  ؟ چی بعدش.  کردی جور رو کلیه که فرض بر ؟ کارا این با کنی

 !  باش حل راه یه دنبالِ  برو.  نخون روضه من گوِش  زیرِ  انقدر -

 . . .  آیین -

 انجام باید میخواست که کاری.  ایستاد اتاقش ی پنجره مقابلِ  خسرو به پشت

 عضو اهدای برای خودش آزمایِش  وقتی!  ساعت همان ، لحظه همان.  میشد

 بود کسی حتما.  باشد داشته تطابق که کند پیدا را کسی میتوانست نداشت تطابق

 !  بود که قیمتی هر به میکرد پیدا باید.  بدهد کلیه مهین به بتواند که

***** 

 !  میکرد معذب را پریا تشریفات همه این.  کرد باز برایش را ماشین درِ  عاطفه

 .  میتونم خودم بازکنی برام درو نیست نیازی -

 : داد جواب اش همیشگی سردی همان با عاطفه

 !  خانم وظیفمه -



 با جوری هیچ نمیتوانست.  شد ماشین سوارِ  روزه هر بحثِ  از خسته پریا

 و عجیب های نگاه!  نمیشد سرش احساسات اصال که انگار.  بیاید کنار عاطفه

 !  بماند که خشمش پُر

 خانه به سری فردا بود قرار.  بود موبایلش به پریا نگاهِ  و افتاد راه به ماشین

 گذرانی وقت دلش بود وقت خیلی.  بروند سینما به پریسا و شیدا با بعد و بزند

 .  میخواست را شان دخترانه های

 از را اول روزِ .  برمیداشت مطمئن را قدمهایش.  رسیدند رئوفی دکتر مطبِ  به

 آرام هم را او دکتر آرامِش  اما بود آمده نگرانی و اضطراب با ، نمیبرد یاد

 : زد لبخند رویش به خلق خوش منشیِ .  بود کرده

 . منتظرتونن دکتر -

 با و زد در به ای تقه.  رفت اتاق سمتِ  به و آورد لب روی لبخندی پریا

 : زد لبخند رویش به دکتر.  گذاشت اتاق داخلِ  قدم بفرمایید

 .  عزیزم اومدی خوش ، پریا -

 .  ممنون ، سالم -

 نشان ار مقابلش رنگِ  سفید و راحت مبلِ .  بود شده بلند جا از پریا احترامِ  به

 : داد

 .  عزیزم بشین -

 .  نشست تعارف بی پریا

  ؟ چطوری امروز -

 .  خوبم -

  ؟ راهه به رو چی همه -



 اما بودش نترسانده آیین به نزدیکی اینکه.  میزد حرف دیشب موردِ  در باید

!  بود کرده اش عصبی کمی که یادداشتی و میکرد تجربه را دستپاچگی نوعی

 . شد احساساتش شنوای گوش همیشه مثلِ  وفیرئ دکتر و کرد باز لب
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 به قدم دوباره ذهنی های رفتن کلنجار و دکتر با صحبت ساعت یک از بعد

 گاهی بود دیده . کرد قطع را تلفنش دیدنش محِض  به عاطفه.  گذاشت ماشین

 در روز تمامِ  ؟ دارد هم ای خانواده که نمیدانست اصال میزند حرف تلفن با که

 صحبت این فقط.  باشد داشته را کسی که نمیکرد فکر اصال ، بود عمارت

 .  انداخت می فکر به را پریا که بود بیگاهش و گاه کردنهای

 را در میلش برخالفِ  هم باز ، داشت پریا با همیشه که لجبازی و سماجت با

 عاطفه!  بگیرد ندیده را کارهایش که میکرد را تالشش تمامِ .  کرد باز برایش

 : آمد حرف به و انداخت پریا به جلو ی آینه از نگاهی

 ؟ نداره اشکالی.  کنم خرید خانوم حمیده برای وایسم جا یه باید -

 : گرفت عاطفه از را نگاهش پریا

 .  نیست مشکلی -



 این.  داد تکیه صندلی به را سرش و کرد فرو گوشها در را اش فری هندز

 آیین حرکتهای تمامِ  از دکتر.  میگرفت را اش انرژی تمامِ  مشاوره جلساتِ 

 این به دادن پاسخ از داشت وحشت پریا اما بود کرده برداشت را عالقه و عشق

 آنقدر هنوز احساساتش که میدانست خوب خودش.  آیین جدیدِ  های حس

 از.  بدهد آیین مستقیمِ  غیرِ  کارهای به جوابی بخواهد که است نکرده یشرفتپ

 گمان و حدس روی از.  آمد می حرف به باید بود بین این ای عالقه اگر طرفی

 !  کرد زندگی نمیشد که

.  بزند حرف هم با تا بیاید مطب به آیین شده که هم بار یک بود خواسته دکتر

 میدانست خوب هم نگفته اما دهد انتقال آیین به را حرفش بود خواسته پریا از

 باز هم از آرام و نرم پلکهایش!  بگذارد دکتر مطبِ  به قدم آیین ندارد امکان که

 کشیده اینجا تا را آنها که حمیده میخواست چه.  بودند ونک میدان حوالی.  شد

 به توانستمی خوبی به هم هنوز که آشنایی جای و بود خیابانها به نگاهش ؟ بود

 نهایت در و گرداند نگاه.  بود جا همین شروین پدرِ  شرکتِ .  بیاوردش خاطر

 هم آن ؟ افتاد می شروین یادِ  به باید خیابان یک دیدنِ  با چرا ، کشید عمیقی نفِس 

 !  بدهد انتقال را رئوفی حرفهای آیین به چطور نمیدانست هنوز که وقتی

 در خانگی لوازم فروشگاهِ  سمتِ  به و گفت ببخشیدی عاطفه.  کرد توقف ماشین

 نهایت در و کرد اضافه چیزی کوچکش یادداشتِ  در پریا.  رفت حوالی همان

 که بود آمد و رفت پر روی پیاده به چشمهایش.  دوخت خیابان به را نگاهش

 اینجا او نمیفهمید بود شده ِگرد چشمهایش.  کرد جلب را توجهش آشنا ای چهره

 را شرکتشان خیابانِ  که ای لحظه.  ایستاد تپش از لحظه کی قلبش!  میکند چه

 آنکه از قبل!  ببیند را خودش که نمیکرد هم خطور ذهنش به بود آورده یاد به

 سمتش به که گامهایی بعد و دید را شروین متعجبِ  چشمهای شود پنهان بتواند

 کاش!  بیشتر دردسرِ  یعنی شروین حضورِ .  بود شده دستپاچه.  میشد برداشته

 !  بیاید زودتر عاطفه

 سرخوِش  صدای.  کشید پایین را آن کمی ناچار به ، خورد شیشه به ای تقه

 : رسید گوشش به شروین



 لحظه یه.  بگم چی نمیدونم واقعا!  عجب چه.  میبینمت دارم نمیشه باورم -

 .  میبینم خواب دارم کردم فکر

 : کرد باز لب اکراه با پریا

 . . .  نیست درست اصال ، بری بهتره شروین -

 .  گله البته و کنم سالم جلو اومدم فقط من ؟ نیست درست چی -

 : کرد باز لب شروین.  میکرد نگاهش پرسشگر پریا

  ؟ شدم نگرانت چقدر ؟ زدم زنگ بهت چقدر میدونی ؟ خاموشه گوشیت چرا -

 : سربرسد عاطفه لحظه هر میترسید پریا

 !  برو لطفا.  بشی سبز راهم سرِ  میادن خوشش آیین که دیدی خودت -

 : داشت شیطنت برقِ  شروین چشمهای

  ؟ راه به رو چی همه و شیرینه زندگی بگی میخوای -

 ؟ داری َشک -

 !  بندازم یادت دوباره داری نیاز فقط.  رفته یادت و بودن من با روزای -

 !  برو اینجا از -

 ؟ میترسی شوهرت از -

 : کرد اخم پریا

 !  میذارم احترام بهش -

 : زد پوزخند شروین

  ؟ میذاره احترام بهت اونم -

 چرا نمیفهمم اما شده تموم بینمون وقته خیلی چی همه.  شروین بری بهتره -

 منطق بی اصرار همه این.  بزنی حرف و بمونی که داری اصرار انقدر



 خیلی و نجنگیدی هات خواسته برای وقت هیچ میدونم که وقتی اونم هستش

 !  بدی دستشون از که نشستی راحت

 و میکنم درک رو ناراحتیت.  نداره اشکال!  بزن طعنه میخواد دلت چقدر هر -

 .  بکنم کاری هر حالت شدنِ  بهتر برای حاضرم

 از دست.  نمیشه خوب هیچی با من حالِ  که بشی متوجه نمیخوای اینکه مثلِ  -

 !  گفتم واضح میکنم فکر.  بردار سرم

 نمیتوانست را پریا طرفِ  از شدن زده پَس همه این.  بود شده بانیعص شروین

 : انداخت صورتش به نگاهی جویانه کینه.  کند تحمل

.  میگذره چی اطرافت و دور نمیفهمی و برف تو کردی کبک مثلِ  و ات کله -

 فکر که نیست آدمی اون داری اعتماد بهش بسته چشم که عرفانی آقای این

 .  بگیری جدی رو حرفم نخواستی اما بودم گفته بهت هم یگهد بار یه.  میکنی

 !  ندارم حوصله واقعا من ؟ کنی تمومش میشه -

 تولد تو بپرس شوهرت از امشب چیزی هر از قبل فقط.  میکنم تمومش باشه -

 بهش نخواست اصال چرا ، نکرد تعجب چرا بودی من زنِ  گفتم وقتی شهرزاد

 . میده بهت جوابی هچ ببین بپرس ازش.  بشم معرفی

 بود خشم بود دیده آیین از شب آن چه هر.  بود شروین با حق.  برد ماتش پریا

!  بپرسد چیزی بود رفته یادش کل به که بود شده قاطی هم با چیز همه آنقدر! 

 حالِ  متوجه شروین.  بود ریخته هم به را ذهنش تمامِ  بوسه آن که شبی همان

 : وردآ لب روی پوزخندی و شد پریا

  ؟ نه زدم حساب حرفِ  -

 : کرد اصرار.  نباخت را خودش پریا

 .  بری دیگه بهتره -

 .  بزن زنگ بهم.  داری رو ام شماره -



 فکرش اینها از زودتر چرا.  کرد رها سوال از پُر را پریا و رفت شروین

 .  شد ماشین سوارِ  دست در ای جعبه با عاطفه بعد دقیقه چند ؟ بود نشده درگیر

 .  کردم دیر ببخشید -

 .  ماند خیره پریا ی شده سفید صورتِ  به آینه از نگاهش

 ؟ خوبین -

 در حرکت به را ماشین کنجکاوی ای ذره بدونِ  عاطفه.  داد تکان سر فقط پریا

 خوانی هم چیز هیچ با شروین جدیدِ  حرفهای.  بود افتاده جانش به دلهره.  آورد

 چه احتمالِ  باید نمیدانست اصال و مختلف افکارِ  از بود پُر ذهنش.  نداشت

 !  بدهد را چیزی

 نزدیکشان لب لبخندبه دیدنش با شهاب.  کرد پارک باغ داخلِ  را ماشین عاطفه

 : شد

 .  نباشی خسته -

 شهاب به کوتاهی سالمِ  با و شد پیاده پریا!  میزد لبخند عاطفه که بود عجیب

 برداشته را خانه میکرد گوش خان جمشید که آهنگی صدای.  شد خانه واردِ 

 سرحال را پریا بود دیگری زمانِ  اگر که قدیم های ترانه آن از یکی.  بود

 در را اتاقش مسیرِ  راست یک که بود درگیر فکرش آنقدر لحظه آن اما میکرد

 و آیین برای فکری بعد و میکرد عوض را لباسهایش باید اول.  گرفت پیش

 .  میکرد او با زدن حرف

******** 

 با آیین و بود موبایلش با زدن حرف حالِ  در خسرو.  بودند ماشین سوارِ 

 این که خصوص به.  ببینند را جدیدشان کالکشنِ  تا میگذاشت برنامه کیارش

 : خواند را کیارش پیغامِ .  بود داده طرح هم آیین بار

 .  جدیدتون کالکشنِ  نخِ  تو رفته بدجوری آنا.  میام زنم با من -

 : نوشت جواب در.  کرد باز هم از را آیین لبهای نیشخندی



 !  پسر بشه خالی جیبت قراره حسابی کنم فکر.  میام خانومم با منم!  باشه -

 : آمد کیارش سمتِ  از جوابی بعد دقیقه چند.  شد ارسال پیغام

 باید دستی هم چیزی یه هیچ نمیدم که پول.  میکنم استفاده همکاریم امتیازِ  از -

 .  بدی بهم

 را تماسش خسرو بدهد کیارش به جوابی آنکه از قبل.  بود گذاشته خنده شکلکِ 

 .  کرد قطع

 .  دارم برات خبر یه -

 : گرداند خسرو سمتِ  به را سرش آیین

   ؟ شده چی -

 .  میپرسید رو حالت کارگرا از یکی.  کارخونه بودم رفته عصر -

 .  گذاشت جیبش داخلِ  را موبایلش آیین

   ؟ ونکدومش -

 .  داشت دوقلو که همون -

 : داد تکان سر آیین

  ؟ داشت الزم چیزی -

 یکم فعال گفتم ، کنه تشکر اش خونه ی قضیه بابتِ  بیاد میخواست ،گفت نه -

 .  درگیری

 .  کار به بچسبه فقط.  نیست نیازی بگو بهش -

 : آمد حرف به دیگر بارِ  خسرو که دوخت کنار ی پنجره به را نگاهش

 این رفتارِ  از که ای زمینه پیش با.  پیشت بیاد دیگه وقتِ  یه باشه گفتم هشب -

 !  بود منطقی بهش پیشنهادم دارم روزات

 : داد جواب و فرستاد بیرون را نفسش آیین



 !  بیاد خوششون همه که کنم رفتار جوری نیست قرار -

 .  کن گوش رو اش بقیه بری در کوره از دوباره اینکه از قبل -

 !  میشنوم -

 البته.  نیست خوب حالش مادرش گفتم.  کرد کنجکاوی.  اینا و شده چی گفت -

 میکرد اصرار هی ، بشه قانع خدا بنده که حدی در گفتم رو درگیریات از یکی

 . 

  ؟ بعدش -

 !  میدم کلیه من گفت فکر بدونِ  طرف -

 : دوخت خسرو به تمسخری پُر نگاهِ  آیین

  ؟ شوخیه مگه ؟ الکی ؟ یهو همینجوری -

 به عرفانی آقای میگفت.  بدیم آزمایش بریم فردا همین گفت.  میگم جدی -

 .  داره حق گردنم

 خوابوند رو یارو نمیشه گفت که همین.  کرده تعارف.  بگه خواسته چیزی یه -

 !  که کند رو اش کلیه تخت رو

 گفتم . نگیر تصمیم عجوالنه.  بکن رو فکرات خونه برو گفتم بهش منم -

 .  بگو رو تصمیمت.  ازم داری که شماره

 : گفت نیشخند با و داد تکان آیین چشمهای جلوی را موبایلش

 .  مثبته جوابش!  زد زنگ -

 میکرد فکر پیش هفته چند همین تا.  کند فکر امیدوارانه خیلی نمیخواست آیین

 بود شده آب رب نقش هایش نقشه تمامِ  اما کند اهدا کلیه مادرش به میتواند خودش

 : کرد تر زبان با را لبهایش. 

 .  مهین دکترِ  پیِش  ببرش مطمئنه اگه -

 .  میکنم هماهنگ -



 گفت زده هیجان.  میرفت بین از کم کم هایش ناراحتی.  بود شده قرار بی آیین

: 

 براش بخواد که چی هر.  میکنم کمکش شد انجام پیوند این اگه بگو بهش -

 .  میخرم

 .  کنه جبران و لطفت میخواد.  باشه داشته پول طمع نکنم فکر -

 .  نباشه کاریت بگو بهش تو -

 به!  است شده باز هم از آیین ابروهای باالخره اینکه از بود خوشحال خسرو

 را او حتما داد دستور ساسان به و کرد خداحافظی خسرو با آیین.  رسیدند خانه

 به فقط چشمهایش اما آمدند استقبالش هب خدمه تمامِ  و شد وارد.  برساند خانه تا

 در را پریا صبح.  بود خوش حسابی حالش امشب.  میگشت نفر یک دنبالِ 

 خواب به او اغوِش  در بود زده سرش به عجیب هم حاال و بود گرفته آغوش

 !  برود

 : افتاد راه به دنبالش همایون.  رفت باال را ها پله کوتاه سالمِ  از بعد

 ؟ کجاست پریا -

 .  اتاقشون تو -

 . ندارم کاری فعال ، پایین بری میتونی -

.  کرد رها را آیین خواسته خدا از و داد تکان سر کن گوش حرف همایون

 جای به ، بود شده برعکس دنیا کارِ .  بود زده خجالت صبح اتفاقِ  از هم هنوز

 دمیش شرمش بود خان جمشید سالِ  و سن هم که همایون بکشد خجالت آیین آنکه

 ! 

 ته حسی چرا نمیدانست.  بود همیشه مثلِ  چیز همه.  رفت اتاقش سمتِ  به آیین

 کرده اثر کمی یادداشتش مثال.  شود ماندگار اتاقش در پریا داشت دوست قلبش

 !  باشد



 و کرد باز را کراواتش گره.  گذاشت تخت روی و کشید بیرون تن از را کتش

.  برداشت قدم پریا اتاقِ  سمتِ  هب تردید بی.  انداخت کتش روی هم را آن

 : رسید گوشش به پریا آرامِ  صدای.  زد در به ای تقه و آورد باال را دستش

 .  بفرمایید -

 به که داشت معنی چه.  بود دیدنش تابِ  بی.  گرفت جان لبهایش روی لبخند

 روی گرفته و مغموم پریا.  بود در طرفِ  آن بعد ثانیه چند ؟ نیاید استقبالش

 .  بود دیده آنجا از را آمدنش حتما.  بود نشسته پنجره کنارِ  مبلی

 !  سالم -

 : داد جواب لب زیرِ .  برگردد سمتش به نشد باعث هم اش مردانه سالمِ  صدای

 .  سالم -

 شاید.  نداشت را سردی همه این انتظارِ .  شد نزدیک هم به ابروهایش آیین

 لبخندی.  بود کرده اش خسته زامرو ی مشاوره شاید یا ، بود حوصله بی کمی

 : آورد زبان بر شوخی به را دلش حرفِ .  نشاند لب روی

 ! گفتم واضح صبح یادداشتِ  تو رو حرفم میکردم فکر -

 : بود ایستاده سرش باالی کامل که آنقدری.  برداشت سمتش به دیگر قدمی

 !  اینجایی که هنوزم -

 ناراحت نگاهش آنقدر.  رداندگ آیین سمتِ  به را سرش غمزده نگاهی با پریا

 کلنجار تمامِ .  ایستاد آیین مقابلِ  و شد بلند جا از.  شد جمع آیین لبخندِ  که بود

 را خوبی احتمالِ  نمیتوانست اصال ، بود رسیده بست بن به اش ساعته چند های

 خوبی حِس  شناختن این و!  میشناخت را شروین قبل از آیین بود چه هر.  بدهد

 !  دادنمی پریا به

 زبان به مقدمه بی را میخورد چرخ سرش در که سوالی و کرد باز را لبهایش

 : آورد

 ؟ میشناسی کی از رو شروین -



 آمده شروین اسمِ  که همین.  بفهمد را سوال معنیِ  نتوانست آیین ای ثانیه برای

 روی اش خیره نگاهِ .  کرد سکوت ای لحظه.  شدنش گیج برای بود کافی بود

 یک مثال ، باشد ای اضافه توضیحِ  منتظرِ  که انگار.  بود مانده اپری صورتِ 

 !  کند پیدا را جواب بهترین بتواند که تاجایی ، راهنمایی

 : کرد تکرار پریا

  ؟ میشناسی کی از رو شروین -

 برای جواب جای به.  افتاد راه مغزش ، باشد خورده تلنگر که انگار آیین

 : پرسید سوال و خرید زمان خودش

  ؟ شروین کدوم -

 !  میگوید را شروین کدام میدانستند دو هر.  میخورد حرص پریا

  ؟ میگم کیو نمیدونی بگی میخوای -

  ؟ بدونم باید -

 جایش به و زد پس را برده مات صورتِ  آن.  میکرد پیدا را خودش کم کم

 او ی نهمصرا نگاهِ  اما بیاید کوتاه پریا شاید تا داد نشان را اش همیشگی جدیتِ 

 !  نمیداد نشینی عقب از خبری

 !  من سابقِ  همسرِ  -

 که بود خوشحال.  مینشست تنش به لرز شروین روی بر همسر نامِ  گذاشتنِ  از

 به تعلقاتش وتمامِ  شروین.  است گذاشته سر پشتِ  را لعنتی ی دوره آن

 مردِ  این به نسبت اش دودلی و تردید اما بود شده سپرده خاطراتش گورستانِ 

 سینه روی عصبی حالتِ  به را دستهایش آیین.  بود کننده دیوانه مقابلش جدیِ 

 : کند نگاه پریا به نباشد مجبور که چرخاند را چشمهایش.  کرد قالب

 میشناسمش زندگیم تو اومدی تو که وقتی از ؟ بشناسمش ِکی از داری انتظار -

 . 



 نقشه برایش بود گذاشته اش زندگی به قدم  پریا وقتی از.  بود نگفته هم دروغ

 !  بود کرده باز شان زندگی به را شروین پای و کشیده

 ! کیه نپرسیدی حتی ؟ نخوردی جا دیدیش اینکه از شهرزاد تولد تو چرا -

 ! ؟ نخوردم جا من که اینه خاطرِ  به کارا این ی همه -

 را شسر پریا.  کند خالی شانه دادن جواب زیرِ  از تا بود گرفته را پیش دستِ 

 .  بگیرد نظر زیرِ  را آیین حرکاتِ  تمامِ  بتواند تا کرد نگاهش دقیق و گرفت باال

  ؟ برسی چی به میخوای ؟ چیه برای جواب و سوال همه این اصال ببینم -

 جوری باید چرا.  کنه مطرح رو موضوع این باید شروین چرا اینکه به -

 !  خبرم بی ازش من و هست کاسه نیم زیرِ  ای کاسه یه انگار که بزنه حرف

 : برد باال حرص پُر را صدایش آیین

 بده اجازه خودش به باید چی برای ؟ بیاد تو راهِ  سرِ  باید هنوز پسره این چرا -

 ؟ بزنه حرف باهات و

 اگه.  بزنه حرف جانب به حق انقدر و بیاد داده اجازه خودش به چرا بگو تو -

 !  بده منو سوالِ  جوابِ  نیست چیزی

 است کرده پیدا را پریا با شدن رو به رو شجاعتِ  شروین دوباره آنکه کرِ ف از

 پریا و او از آنقدر چرا ؟ نمیکرد گم را گورش پسر این چرا.  میشد دیوانه

  ؟ شود راحت آیین خیالِ  که نمیگرفت فاصله

 : داد پریا تحویلِ  و کرد پیدا را جواب بهترین

 میفهمیدم باید.  میشناختمت باید ؟ مکرد ازدواج باهات بسته چشم کردی فکر -

 !  کردی ازدواج کی با قبال

 این از ، بود کالفه.  کرد مشت را انگشتهایش و داد فشار هم روی را لبهایش

 حقیقت میتوانست کاش.  بود متنفر پریا ی زده غم و منتظر چشمهای و دروغ

.  میکرد نگاهش خیره پریا.  بدهد دست از را پریا اینکه از نترسد و بگوید را



 را چشمش در زده حلقه اشکِ  و شد باز هم از لبهایش!  دقیقه چند ، ثانیه چند

 : زد پس

  ؟ گفت اینجوری شروین چرا پس -

 رسمِ  و راه.  ببرد حماقتش از بویی پریا نمیگذاشت.  رفت فرو نقشش در آیین

 میشد امتم همیشه برای چیز همه فردا همین.  بود بلد هم را شروین کردنِ  خفه

 !  میشد دفن بینشان راز این و

 خوشش همیم کنارِ  اینکه از میکنی فکر.  کنه مسموم و فکرت اینکه برای -

  ؟ میاد

 : کرد زمزمه.  نداشت قبول را بودنشان هم کنارِ  پریا

 !  نیستیم هم کنارِ  -

 که شروینی از و ، حماقتش از ، خودش از!  پریا از نه.  بود شده عصبی آیین

 !  کند نفوذ اش زندگی در توانسته انقدر چطور نمیفهمید و دانستنمی

 کنارِ  که معلومه.  میگیری فاصله ازم قدم ده سمتت میام من که قدمی یه هر -

 !  نیستیم هیچی هم برای که معلومه.  نیستیم هم

  ؟ باشیم باید -

 زا طلبکاری همه این ؟ است طاقت بی که نمیدید.  کرد نگاهش دلخور آیین

  ؟ آمد می کجا

 !  بیخوده زدنِ  زور!  نه -

 بود عصبانی آیین که وقتی.  بود کرده انتخاب پرسیدن برای را بدی وقتِ  پریا

!  نبود پرسیدن وقتِ  که بود گرفته تردید و َشک را وجودش تمامِ  که زمانی و

 هب که انگار نگاهش تهِ  غمِ  آن.  بود کشیده راحتی نفِس  آیین جوابِ  با که بماند

 : پرسید آیین کند درست را اوضاع بتواند آنکه از قبل.  بود رفته بین از کل

  ؟ دیدی کجا رو مرتیکه این -



 از بیش سکوتش آنکه از قبل!  بود رسیده او بازجوییِ  وقتِ .  کرد سکوت پریا

 : کشید فریاد آیین شود طوالنی حد

 ؟ دیدیش کجا -

 : داد جواب وار زمزمه.  بود سیدهتر.  گرفت دندان به لب.  پرید جا از پریا

 .  ونک سمتِ  -

  ؟ نگفتم ؟ میای و میری عاطفه با نگفتم مگه ؟ میکردی چیکار اونجا -

 : شد جانب به حق پریا

 . . .  نمیخواستم که من.  ونک برد و من خودش.  داره کار اونجا گفت -

 : گفت زده شتوح.  بود رفته در سمتِ  به آیین شود کامل اش جمله آنکه از قبل

 ؟ میری کجا -

 انداخت سر روی را شالش پریا ، زد بیرون اتاق از زده شتاب قدمهای با آیین

 : کرد صدایش پریا.  میرفت پایین خشم با را ها پله.  افتاد راه دنبالش و

 !  آیین -

 پُر صورتِ  ، شد جلب سمتشان به بودند ها پله پایینِ  که نسا گل و همایون توجه

 را ورودی درِ  آیین.  میدوید دنبالش پریا.  شد زدنشان حرف از مانع نآیی خشمِ 

 به لبخند عاطفه ها نیمکت از یکی روی.  رساند باغ به را خودش و کرد باز

 قدم سمت همان به و کرد مشخص را هدفش.  بود نشسته شهاب کنارِ  لب

 عاطفه بلِ مقا.  بدود دنبالش پریا بود شده باعث آیین بلندِ  قدمهای.  برداشت

 : آمد حرف به و ایستاد

   ؟ نمیری جایی برن میخوان خانوم که جایی و خونه جز بودم نگفته بهت -

 عاطفه.  شدند بلند جا از دو هر افروخته بر صورتِ  آن با آیین دیدنِ  محِض  به

 : آمد در اش همیشگی جدی حالتِ  به

  ؟ آقا شده چی.  گفتین -



 : گفت میزد نفس نفس حالِ  در.  شد آویزان آیین بازوی به پریا

 .  هم با بزنیم حرف بیا -

 : نمیگرفت عاطفه از را نگاهش.  نکرد حرکتی آیین

 ! نمیاد خوشم بزنه دور و من بخواد که آدمی از -

 . . . من.  نکردم کاری من -

 : انداخت وسط را خودش شهاب

 .  خونه رسیدن وقت سرِ  خانوم ؟ افتاده اتفاقی -

 او از که قبلی ی کینه با و داد فشار شهاب ی سینه به را زادشآ دستِ  آیین

 : داد هلش عقب به داشت

 .  نکن دخالت ، ندارم کاری تو با -

 : داد ادامه آیین.  کشید هم در ابرو.  بود شده تمام گران شهاب برای

 ؟ داشتی چیکار ونک امروز -

 رفتارِ  این اما نداشت وشیخ دلِ  عاطفه از آنکه با.  بود گرفته دندان به لب پریا

!  است شده عصبانی شهاب بود فهمیده که خصوص به.  نبود درست هم آیین

 : داد جواب خونسردی با عاطفه

 .  میکردم خرید باید -

 : برد باالتر را صدایش آیین

  ؟ خریدی مسئول تو مگه -

 یکم هم حمیده و شیرین.  بودند شده اضافه جمعشان به هم نسا گل و همایون

 : پرید حرفشان بینِ  همایون.  میکردند نگاهشان تر دور

 ؟ شده چی.  میکنم حل و مشکل من آقا -

 : پرسید آیین



  ؟ خریده مسئول کی لعنتی ی خونه این تو -

 : داد جواب همایون.  چرخید خدمه تکِ  تک روی نگاهش

 .  خریدم مسئول من -

 : برگشت عاطفه سمتِ  به آیین نگاهِ 

 .  میپرسم و سوالم ازت دیگه بار یه حاال!  خریده مسئول ونهمای ؟ دیدی -

 : آمد حرف به شمرده شمرده آیین بار این.  بود ترسیده پریا.  کرد مکث

  ؟ داشتی چیکار ونک امروز -

 نرسد دلخواهش جوابِ  به آیین اگر بودند فهمیده همه.  ترسید هم عاطفه بار این

 !  میکند پا به طوفان

 .  کنم خرید بودن گفته من به -

 !  نگو دروغ من به -

 و شد محکم آیین بازوی دورِ  پریا ی شده حلقه دستِ .  بود کشیده فریاد دوباره

 : کشید عقب به را او

 . . .  آیین -

 : کرد مداخله دوباره همایون.  نشنود که بود ناراحت شروین پیشروی از آنقدر

 .  میکنیم درستش باشین آروم ؟ افتاده اتفاقی چه آقا -

  ؟ عقب برگردونین و زمان ؟ کنین درست میخواین رو چی -

 : رفت نشانه را عاطفه نگاهش دوباره

  ؟ کنی خرید گفت بهت کی -

 بی.  میلرزید خود به ترس از تر دور کمی که انداخت حمیده به نگاهی عاطفه

 : آورد زبان روی را اسمش تعارف



 !  خانوم حمیده -

 گر توبیخ نگاهِ  این دیدنِ  با حمیده.  چرخاند عقب به را سرش سرعت به آیین

 : آمد حرف به حرص و بغض بینِ  حالتی با

.  منم.  بگیرین بیاین گفتن.  بود شکسته ظرفش.  بودیم خریده کن مخلوط یه -

 . . .  نمیخواستم. . .  شدم ناچار. . .  نشه دیر گفتم. . .  خب. . 

.  خورد ُسر بازویش روی از پریا انگشتهای ، برداشت قدم حمیده سمتِ  به آیین

 .  رساند حمیده کنارِ  را خودش نسا گل

 .  بشه چیزی نمیکرده خیال.  کرده اشتباهی یه آقا -

 : نمیدید حمیده جز به را جا هیچ آیین نگاهِ  اما بود نسا گل صدای

 فرمانروایی داری خودت واسه!  برداشتی دور خونه تو دادم رو زیادی بهت -

  ؟ نه کنیمی

 : میلرزید ترس از حمیده.  آیین کردنِ  صحبت طرزِ  این از بود دلخور پریا

 .  بکنم کاری بخوام که باشم کی من.  آقا نه -

 رو پات روزه دو.  بود همایون خرید مسئولِ  اینجا اومدی اول روزِ  از -

 ؟ نمیدونستی بگم که اینجا گذاشتی

 : کرد ِمن ِمن حمیده

 .  بیفته راه زود کارمون مگفت فقط خدا به -

 !  زود.  کن جمع و پالست و ُجل االن همین!  نکن ردیف بهانه من برای -

 : شد ِگرد حمیده چشمهای

 بمونم بذارین.  نکنین.  میخورن نون من حقوقِ  با خانواده یه.  خدا تورو ، آقا -

 .  نمیشه تکرار خدا به. 

 چی و بره کجا بدی دستور من زنِ  ی راننده به که کاریه چه خونه این تو -

  ؟ بگیره



 .  کردم اشتباه.  نمیدونستم خدا به آقا -

 نزدیکِ  را خودش دوباره.  بیندازد گریه به را پریا بود مانده کم التماسهایش

 : رساند آیین

 .  تو بریم بیا ، آیین -

 ی کوره این به میخواهد چه نمیدانست اصال.  ببرتش خود با که میکرد تالش

 .  شود تمام بینشان استرس پر جو این داشت دوست فقط!  بگوید شآت

 دقیقه یه.  زدم بار یه و حرفم.  میکنی چیکار که شنیدم خوب کنار و گوشه -

 .  بمونی اینجا نمیخواد دلم هم

 : افتاد گریه به و انداخت زمین روی را خودش حمیده

 . میخوام عذر.  شهبا میلتون خالف که نمیکنم کاری دیگه.  آقا ببخشید -

 : کرد زمزمه ناراحتی با پریا

 !  بسه میکنم خواهش بسه -

.  چرخید پریا سمتِ  به آیین.  بود آورده درد به را قلبش حمیده حالتهای این

 نبوده رفتار خوش او با حمیده میدانست خوب.  بود نشسته اشک به چشمهایش

 !  نمیکرد درک را همدلی همه این اما

 رو شده گفته بهش که کاری کی هر خونه این تو.  کنین وا و نگوشاتو خوب -

 نمیشه یکی.  برنامه با و درست چی همه ، هماهنگی با چی همه.  میده انجام

 !  دست زیر بقیه و رییس

 : داد ادامه را حرفش.  رفت نشانه را حمیده نگاهش

 دور منو وادبخ یا نده گوش حرف به ، بذاره کج پا کدومتون هر بعد به این از -

 بیارم جاتون رو یکی زود خیلی که هست بیرون بیکار آدمِ  انقدر.  اخراجه بزنه

  ؟ فهمیدین! 

 : شد حمیده نزدیکِ  آیین.  بود افتاده هق هق به حمیده.  دادند تکان سر همه



 خونه تو که میگیری دستور پریا از بعد به این از ، باشه کارات به حواست -

 ؟ شد چی که گرفتی.  میگیری اجازه کشیدنتم فسن واسه.  کنی چیکار

 خانه سمتِ  به سریع و تند قدمهایی با آیین.  داد تکان بار چند را سرش حمیده

 نشنیده خوبی به را حرفهایشان مطمئنا.  بود ایستاده در کنارِ  خان جمشید.  رفت

 محِض  به!  نیست جالب چندان بینشان بحثِ  که بود شده متوجه خوب اما بود

 : پرسید آیین شدنِ  نزدیک

  ؟ شده چی -

 جواب میشد رد خان جمشید کنارِ  از که همانطور بود عصبانی هنوز که آیین

 : داد

 !  میگه بهتون رو چی همه دیگه دقیقه چند ؟ نمیپرسین جاسوستون از چرا -

 جیب از را موبایلش.  رساند اتاق به را خودش و رفت باال را ها پله حرص با

 : داد جواب سریع خیلی ، گرفت تماس خسرو با و دکشی بیرون

 . . .  که نیستش خوب ، کن صبوری یکم!  شدا تنگ برام دلت زود خیلی -

 : غرید آیین که داشت ادامه هایش لودگی هنوز

 حرف باهاش بشه که جایی یه بکشونش فردا و کن پیدا رو شروین پسره این -

 .  زد

 : شد جدی خسرو

  ؟ شده چیزی ؟ چرا -

 !  جلوش بندازم و استخونش میخوام ، شده هار -

  ؟ بذارم قرار کجا -

 !  نشنوه و صداش کس هیچ که جایی یه -



.  چرخید در سمتِ  به آیین ، شد اتاق واردِ  پریا لحظه همان کرد قطع را تماس

 در گذراند نظر از را دخترک صورتِ  تمامِ  آیین نگاهِ .  نداشت درستی حالِ  پریا

 : شنید را یشصدا نهایت

  ؟ زدی حرف باهاش اینجوری چرا -

 : بود معلوم صورتش در عصبانیتش ی مانده ته هم هنوز

 !  نکن دخالت من کارای تو -

  ؟ بزرگتره ازت سال چند میدونی -

 !  کنه کار درست که میگیره حقوق داره -

  ؟ کنی رفتار میتونی بخوای طور هر میدی حقوق بهش چون -

 !  پریا کن بس -

 میترسیدی چی از ؟ میدونی چی من از دیگه بگو تو.  نمیگم هیچی من باشه -

  ؟ رفتی شروین دنبالِ  که

 : گفت دیگر بارِ  پریا.  کرد نگاهش فقط آیین

  ؟ آره ؟ زدی حرفم باهاش -

 در کاش بود شده پشیمان آیین.  شروین موضوعِ  سرِ  بودند برگشته دوباره

 !  میزدند حرف حمیده موردِ 

 !  نه -

 چجور من بشی مطمئن که میکردی کاری یه.  میزدی حرف باهاش ؟ چرا -

  ؟ اومدی کوتاه چرا.  آدمیم

 : شود تمام بحثشان میخواست دلش.  برداشت قدم سمتش به آیین

.  بخوری ُجم نمیذارم و میکنم حبست اتاق این تو بدی ادامه دیگه کلمه یه اگه -

 ؟ فهمیدی



 میکرد فرار تردید بی بود قبل ماهِ  چند پریای اگر.  ردنخو تکان جایش از پریا

 قدمِ  نمیدانست هم هنوز ، داشت دلهره هم هنوز.  بود شده عوض اوضاع اما

 منتظر.  نخورد تکان وجود این با ، میترساندش کمی همین و چیست آیین بعدیِ 

 او.  یدبیا کوتاه را بار این نداشت قصد انگار.  بود مانده خیره آیین صورتِ  به

 دستهایش!  میداشت نگه خود کنارِ  صبح تا را دخترک نهایتا!  آمد نمی بدش هم

 : آمد حرف به و کرد قالب سینه روی را

  ؟ نه بزنی حرف مرتیکه این به راجع میخوای پس -

 : داد ادامه آیین.  نزد حرفی هم باز پریا.  آورد نمی هم را اسمش حتی

 جوابش که شد چی!  زدی حرف باهاش چرا که بزنیم حرف این موردِ  در بیا -

 .  دادی رو

 .  مونده جواب بی من سوالِ  -

 !  همین کنم تحقیق موردت در بود الزم -

 : شد جانب به حق آیین.  میرسید نظر به منطقی جوابش.  کرد نگاهش پریا

 .  نگفتم رو حرفم واضح حاال تا کنم فکر -

 : داد مهادا را حرفش.  کرد نگاهش پرسشگر پریا

 حرف ، شه نزدیک اصال ، شه باز زندگیت تو پاش مردک این نمیاد خوشم -

  ؟ فهمیدی.  کنه نگاهت حتی ، بزنه

 چه نفهمید! "  عالقست روی از همه اینا"  خورد چرخ سرش در دکتر حرفِ 

 کنارش در که میترسید.  عالقه این پذیرش از ترسید.  کرد گرد عقب که شد

 !  کند طلب چیزی

 اش پنجره کنارِ  محبوبِ  صندلیِ  به را خودش و شد بسته سرش پشتِ  اتاق رِ د

.  نمیشود مزاحمش کسی اینکه از بود مطمئن و بود شده قفل اتاقش درِ .  رساند

 به زدنشان حرف.  بود نکرده صدایش و ندویده دنبالش آیین که بود عجیب



 تمامی وقت یچه که آیین کشیدنِ  نشان و خط همین.  بود شده ختم جا همین

 !  نداشت

 دم آن از که ای عالقه ، کند فکر دکتر حرفهای به راحت خیالِ  با میتوانست

 باورش کمی آمد نمی حرف به آیین اینکه اما.  بود کرده باور و میدید را میزد

 به دستی!  بگوید باید چه بیاید حرف به اگر نمیدانست اصال.  میکرد سخت را

 به امیدی پیش ورز چند تا که زندگی.  میکرد اگرم احساِس  ، کشید صورتش

 از را ماه آذر کل به که انگار ، بود کرده تغییر نظرش در نداشت اش ادامه

 !  بود زده خط سرش

 باور باید ، دوخت پنجره به را نگاهش و بست نقش لبهای روی جان کم لبخندی

  ؟ دارد دوستش آیین که میکرد

***** 

 .  ببینیم  کمدی فیلمِ  یه -

 : ماند خیره پریسا به و انداخت چین را اش بینی شیدا

 .  ببینیم ساخت خوش درامِ  یه!  نه -

 : کشید هم در ابرو پریسا

 تو ، خیابون تو ، کار سرِ  ؟ شنیدی مردم ی غصه و درد از انقدر نمردی -

  ؟ نیستی کن ول هم سینما تو!  دادگاه

 و کرده قالب سینه روی را ایشدسته ای گوشه.  بود رفته سر اش حوصله پریا

 : داد جواب شیدا.  میکرد گوش لفظیشان جنگِ  به

  ؟ آخه ببینیم چی بریم!  زاریه دو همه کمدیاشون -

  ؟ فلسفی کمدی ؟ باشه چی میخوای دیگه خندست واسه کمدی -

 !  حداقل نفرستم لعنت خودم به خنده جای به که باشه چیزی یه -

 : دوخت گیشه به را نگاهش پریسا



 !  ببینم کمدی فیلمِ  میخوام من -

 : کرد دخالت پریا که بود نداده جواب شیدا هنوز

 .  میکنین بحث دارین ساعته نیم!  دیگه کنین ِول -

 : چرخاند سر شیدا

 !  سرجهازیمونه خانومم این بریم میخوایم تو و من جا هر چرا نمیفهمم من -

 : خندید پریا

 .  زدی زنگ هشب جلوتر خودت خوبه حاال -

 : گفت لودگی با شیدا

  ؟ نمیگیری و جلوم بار هر چرا تو کردم اشتباهی یه من -

 : بود کرده خوش جا لبهایش روی نیشخندی پریسا

  ؟ ببینیم کمدی پس -

 : چرخاند کالفه را چشمهایش شیدا

 !  ببینیم کمدی -

 کشید بیرون کیف از را موبایلش شیدا.  بخرد بلیت تا دوید گیشه سمتِ  به پریسا

: 

 میکنه چیکار ببینم بذار.  بیام منم شاید گفت سینما میایم داریم گفتم خسرو به -

 .  نه یا میاد

 !  دخترونست روزِ  کردم فکر ؟ چرا اون ؟ خسرو -

 : خندید شیدا

 !  دختره اونم کن فکر -

 : رفت غره چشم پریا



 .  نمیخوره سیبیالش به -

 : گفت سرخوشی با بدهد را پریا جوابِ  آنکه جای هب شیدا و شد برقرار ارتباط

  ؟ کجایی.  عزیزم سالم -

 پرسیده فقط میرود سینما که بود گفته آیین به.  باشد راحت تا گرفت فاصله پریا

 بود طور هر اما.  بود گفته را سینما اسم ناچار به پریا"  ؟ سینما کدوم"  بود

 ی اندازه به حتی که بود کرده هم یدتاک.  برود جایی عاطفه بدونِ  نداد اجازه

 .  برمیگردد عاطفه با و میرود عاطفه با!  ندارد را رفتن پیاده حقِ  هم قدم یک

 : آمد سمتش به شیدا

  ؟ شد راحت خیالت.  نمیاد خسرو -

  ؟ بود آیین با -

 بزن زنگ بگیری آقاتون از خبر میخوای.  پرسیدم و خودمون آقای حالِ  من -

 .  خودش به

 : خندید ریاپ

 !  بدجنس -

 : شد اضافه جمعشان به پریسا

 .  گرفتم رو بعدش سانس مال.  بود شده تموم سانسش این -

 : چرخید سمتش به کامل شیدا

 !  شب 10 میشه که اون -

 !  نداشت خب -

 بی بحثهای آن از یکی تحملِ  باز!  میزد حرفی آیین اگر.  شد نگران پریا

 .  نداشت را پایانشان

 .  بدم خبر یه من -



 فاصله که نشدند پریا متوجه که انقدری.  میرفتند کلنجار هم با شیدا و پریسا

 : داد جواب تا خورد بوق دو.  ماند منتظر و گرفت را آیین ی شماره.  میگیرد

 ؟ پریا بله -

.  کند کنترل را خودش تا گرفت دندان به لب.  کرد هول کمی اسمش شنیدنِ  با

 : شکست را بینشان سکوتِ  دیگر بارِ  آیین صدای

  ؟ خطی پشتِ  ؟ پریا -

 : کرد باز لب

 .  سالم -

 را زیادش کارِ  از گرفته نشات دردِ  سر آیین اینکه برای بود کافی صدایش

 که ای زمزمه با ،  انداخت مدیریتش صندلیِ  روی را خودش.  کند فراموش

 : داد جواب میکشید رخ به بیشتر را بمش صدای

 ؟ کجایی.  سالم -

 : کرد اطرافش شمارِ  بی پسترهای به نگاهی پریا

 بلیت بعدش سانس برای پریسا.  نیومد گیرمون سانس این برای بلیت.  سینما -

 .  گرفت

 : گرفت اخم طرحِ  آیین ابروهای

 .  میخریدین قبل از باید -

 .  رفت یادمون.  میدونم -

 !  خونه برگرد میشه دیر -

 : کرد خواهش پریسا خاطرِ  به فقط.  میشکست پریسا دلِ  . بود مانده مردد پریا

 .  ببینه رو فیلم این داره دوست خیلی پریسا ؟ بمونم میشه -

  ؟ میشه شروع کی-



 : داد جواب سریع بود شده امیدوار که پریا

 ! ده -

 که کارهایی زورِ  از که خسرویی به بعد و انداخت ساعتش به نگاهی آیین

 : داد جواب.  میرسید نظر به رمق بی و خسته بود ریخته سرش

 .  بمونی میتونی -

 .  ممنون -

!  کند خوشحالش میتوانست راحت چقدر ، میخواند دخترک صدای از را شادی

 : شد دستوری لحنش دوباره

  ؟ میکنین چیکار ده ساعت تا -

 : انداخت خنده غرقِ  پریسای و شیدا به نگاهی پریا

 .  سینماییم ایراهروه تو فعال.  نمیدونم -

 : خورد گره آیین ابروهای

 .  نمونین اونجا همینجوری.  بشینین جایی ای کافه یه برین -

 و جدید آیینِ  این.  میشد تزریق قلبش به هیجان حرفها این با.  گزید لب پریا

 بزند پس را هایش کینه میکرد سعی کم کم.  داشت تازگی برایش جمع حواس

 !  بشناستش بهتر بتواند تا

 .  باشه -

.  بود انداخته تپش به را آیین قلبِ  که جایی تا بود کرده ادا را"  باشه"  آرام

 به ؟ ساعت آن داشت معنی چه کار اصال ؟ بگذرد دختر این از میتوانست مگر

 !  میکرد آماده را چیز همه باید و داشتند رونمایی دیگر روز چند که جهنم

 !  باشه چی ههم به حواسش بگو فرماندتونم به -

 نظر از را آیین نیشخند با و گرفت باال را سرش خسرو.  میگفت را شیدا

 : گفت پریا.  گذراند



  ؟ شیدا -

  ؟ میپرسی چرا میدونی که خودت -

 .  نداره کاری که اون -

 !  نکردم لغو رو اجازه تا برو -

 آیین ایلبه روی را لبخند و کرد قطع را تماس ممکن حالتِ  ترین سریع با پریا

 : زد طعنه و کرد شکار را لبخندش ، میکرد نگاهش خسرو.  آورد

 !  ببریم فیض هم ما بخند بیشتر آقا!  رویی و بر چه ، لبخندی چه ماشاهللا -

 : شد بلند اش صندلی روی از

 .  بریم کن جمع -

 .  داریم کار عالمه یه ؟ کجا -

 !  بخوره سرمون به بادی یه بریم -

 : زد نیشخند خسرو.  کرد تن به را کتش

  ؟ سینما طرفای ؟ طرف کدوم بادِ  -

 : شد عمیق لبخندش آیین

 .  کنیم ول رو اینا شبی نصفِ  که نمیشه -

 !  میریم حفاظت برای خب آره -

 .  افتاد راه به آیین دنبالِ  و کرد جمع را وسایلش خداخواسته از هم خسرو

  ؟ آوردی ماشین -

 .  آره -

 .  میریم تو ماشینِ  با بره کن رد و ساسان -



.  بود مانده 10 ساعتِ  به هنوز.  بودند سینما به رفتن راهِ  در بعد دقیقه چند

 عکس اش قهوه فنجانِ  از شیدا ، بودند نشسته سینما ی کافه در دخترها

 اش بستنی آرامش در اما پریا.  میکاوید را اطراف نگاهش پریسا و میگرفت

 .  میخورد را

 .  اینستاگرام برای میده نجو عکس این -

 : گفت پریسا

 .  خوبه چقدر اونجاست که پسره اون -

 : خندید مذکور پسرِ  دیدنِ  با گرداند نامحسوس را سرش شیدا

 !  روشنفکر تیپای اون از -

 : بچرخد نمیتوانست و بود پسر آن به پشتش ، زد لبخند پریا

 .  مردم به نزنین زل انقدر -

 : خندید پریسا

 !  ها میگه اینو برگرده نمیتونه خودش چون -

 گل شیطنتش ، افتاد پریا سرِ  پشتِ  به نگاهش که بود نشده تکمیل اش خنده هنوز

 : کرد

 .  سمتمون میان دارن نفر دو نگین چیزی باشین آروم ها بچه -

 : گرداند چشم سریع شیدا

  ؟ کی -

 : گفت و زد شیدا پای به آرام ای ضربه پریسا

 .  نپسر تا دو -

 : شد دستپاچه پریا

 !  میرن خودشون نکنین نگاهشون انقدر.  خدا به زشته -



 : شد دست هم پریسا با هم شیدا

 .  بامزست چه تره کوتاه قدش که یکی اون -

 : کرد اخم پریسا

 .  بهتره بلنده قد نخیر -

 : گزید دندان به لب پریا

  ؟ رفت یادت خسرو خانوم شیدا!  خدا به زشته ؟ شده چتون امشب شماها -

 پریا گوِش  به ای مردانه و بم صدای.  نشد وقت اما بدهد جواب خواست شیدا

 : رسید

 !  سالم -

 آیین و خسرو به اول.  بود آیین صدای.  گرداند عقب به سریع خیلی را سرش

 : کشید هم در ابرو نهایت در.  کرد نگاه پریسا و شیدا به هم بعد و

 ؟  کردین مسخره منو -

 : شد بلند جا از پریا.  میکرد نگاهش سوالی آیین.  افتادند خنده به شیدا و ریساپ

 .  اینجا میای نمیدونستم.  سالم -

 : زد طعنه خودش خاِص  لودگیِ  با.  رفت شیدا سمتِ  به خسرو

 !  اومدیم حفاظت برای فقط ما -

 : رفت غره چشم خسرو به آیین

 .  طرفی این بیام گفتم ، بود سبک کارام -

 : گفت سریع شیدا

 .  گرفتیم بلیت تا سه ما.  میدادین خبر زودتر کاش -

 : داد جواب پریسا



 . میپرسم میرم ، باشه خالی صندلیمون کنار شاید -

 را او و میکرد زمزمه را حرفهایش شیدا گوِش  کنارِ  آرام خسرو ، رفت پریسا

 کافه در نگاهش.  ورهمینط هم آیین.  بود ساکت اما پریا.  انداخت می خنده به

 .  بشکند را سکوت این که بود حرفی دنبالِ .  میزد چرخ

  ؟ ببینیم قراره فیلمی چه -

 : کرد درست کمی را شالش.  چرخید سمتش به سریع پریا

 .  کمدی فیلم یه -

 !  آها -

 گرم شیدا با راحت انقدر خسرو اینکه از.  شد برقرار سکوت بینشان دوباره

 با.  بود شده کالفه بزند حرف پریا با نمیتوانست کلمه یک شخود و بود گرفته

 .  شد تمام هم شیدا و خسرو صحبتِ  پریسا آمدنِ 

 .  گرفتم بلیت -

 : پرسید شیدا

  ؟ صندلیمون کنارِ  داشت جا -

 .  گرفتم جدا دیگه تا دو ولی نه -

 : کرد اخم شیدا

 !  گرفت جدا صندلی تا دو میشه که بود نرسیده عقلمون به!  دلبندم ممنون -

 : گزید لب پریا

 .  میشینیم جدا پریسا و من.  نداره اشکال!  شیدا -

 بی.  میکرد فرار هم اینجا حتی.  گذراند نظر از را پریا صورتِ  اخم با آیین

 : کرد قفل پریا انگشتهای میانِ  را انگشتهایش اراده

 .  هم کنار بشینین شماها.  میشینیم جدا پریا و من -



 اینکه از خوشحال هم پریسا و بود نشانده لب روی مرموزانه لبخندی اشید

 : گفت شده حل مشکلشان

 .  میشه شروع االن دیگه بریم پس خب -

 : گفت بشنود آیین فقط که طوری آرام پریا

 .  بشینی خسرو کنارِ  میتونی تو.  میشینیم جدا پریسا و من -

 : داد جواب شیطنت با آیین

 !  بگیرم رو دیگه یکی فرارِ  جلوی باید.  میبینم رو ، سروخ دارم روز هر -

 را اش دخترانه احساساتِ  حرفها این.  انداخت پایین را سرش زده خجالت پریا

 نمیخواست دلش انگار ، میکرد احساس را آیین انگشتهای گرمای.  میداد قلقلک

 . نمیکرد رهایی برای تقالیی که بود عجیب هم پریا.  کند رها را پریا دستِ 

 میکرد فرار تردید بی بود قبل ماهِ  چند پریای اگر.  نخورد تکان جایش از پریا

 قدمِ  نمیدانست هم هنوز ، داشت دلهره هم هنوز.  بود شده عوض اوضاع اما

 منتظر.  نخورد تکان وجود این با ، میترساندش کمی همین و چیست آیین بعدیِ 

 او.  بیاید کوتاه را بار این نداشت قصد انگار.  بود مانده خیره آیین صورتِ  به

 دستهایش!  میداشت نگه خود کنارِ  صبح تا را دخترک نهایتا!  آمد نمی بدش هم

 : آمد حرف به و کرد قالب سینه روی را

  ؟ نه بزنی حرف مرتیکه این به راجع میخوای پس -

 : داد ادامه آیین.  نزد حرفی هم باز پریا.  آورد نمی هم را اسمش حتی

 جوابش که شد چی!  زدی حرف باهاش چرا که بزنیم حرف این موردِ  در بیا -

 .  دادی رو

 .  مونده جواب بی من سوالِ  -

 !  همین کنم تحقیق موردت در بود الزم -

 : شد جانب به حق آیین.  میرسید نظر به منطقی جوابش.  کرد نگاهش پریا



 .  نگفتم رو حرفم واضح حاال تا کنم فکر -

 : داد ادامه را حرفش.  کرد نگاهش پرسشگر پریا

 حرف ، شه نزدیک اصال ، شه باز زندگیت تو پاش مردک این نمیاد خوشم -

  ؟ فهمیدی.  کنه نگاهت حتی ، بزنه

 چه نفهمید! "  عالقست روی از همه اینا"  خورد چرخ سرش در دکتر حرفِ 

 کنارش در که میترسید.  عالقه این پذیرش از ترسید.  کرد گرد عقب که شد

 !  کند طلب چیزی

 اش پنجره کنارِ  محبوبِ  صندلیِ  به را خودش و شد بسته سرش پشتِ  اتاق درِ 

.  نمیشود مزاحمش کسی اینکه از بود مطمئن و بود شده قفل اتاقش درِ .  رساند

 به زدنشان حرف.  بود نکرده صدایش و ندویده دنبالش آیین که بود عجیب

 تمامی وقت هیچ که آیین کشیدنِ  نشان و خط مینه.  بود شده ختم جا همین

 !  نداشت

 دم آن از که ای عالقه ، کند فکر دکتر حرفهای به راحت خیالِ  با میتوانست

 باورش کمی آمد نمی حرف به آیین اینکه اما.  بود کرده باور و میدید را میزد

 به ستید!  بگوید باید چه بیاید حرف به اگر نمیدانست اصال.  میکرد سخت را

 به امیدی پیش ورز چند تا که زندگی.  میکرد گرما احساِس  ، کشید صورتش

 از را ماه آذر کل به که انگار ، بود کرده تغییر نظرش در نداشت اش ادامه

 !  بود زده خط سرش

 باور باید ، دوخت پنجره به را نگاهش و بست نقش لبهای روی جان کم لبخندی

  ؟ دارد دوستش آیین که میکرد

***** 

 .  ببینیم  کمدی فیلمِ  یه -

 : ماند خیره پریسا به و انداخت چین را اش بینی شیدا

 .  ببینیم ساخت خوش درامِ  یه!  نه -



 : کشید هم در ابرو پریسا

 تو ، خیابون تو ، کار سرِ  ؟ شنیدی مردم ی غصه و درد از انقدر نمردی -

  ؟ نیستی کن ول هم سینما تو!  دادگاه

 و کرده قالب سینه روی را دستهایش ای گوشه.  بود رفته سر اش حوصله پریا

 : داد جواب شیدا.  میکرد گوش لفظیشان جنگِ  به

  ؟ آخه ببینیم چی بریم!  زاریه دو همه کمدیاشون -

  ؟ فلسفی کمدی ؟ باشه چی میخوای دیگه خندست واسه کمدی -

 !  اقلحد نفرستم لعنت خودم به خنده جای به که باشه چیزی یه -

 : دوخت گیشه به را نگاهش پریسا

 !  ببینم کمدی فیلمِ  میخوام من -

 : کرد دخالت پریا که بود نداده جواب شیدا هنوز

 .  میکنین بحث دارین ساعته نیم!  دیگه کنین ِول -

 : چرخاند سر شیدا

 !  سرجهازیمونه خانومم این بریم میخوایم تو و من جا هر چرا نمیفهمم من -

 : دیدخن پریا

 .  زدی زنگ بهش جلوتر خودت خوبه حاال -

 : گفت لودگی با شیدا

  ؟ نمیگیری و جلوم بار هر چرا تو کردم اشتباهی یه من -

 : بود کرده خوش جا لبهایش روی نیشخندی پریسا

  ؟ ببینیم کمدی پس -

 : چرخاند کالفه را چشمهایش شیدا



 !  ببینیم کمدی -

 کشید بیرون کیف از را موبایلش شیدا.  بخرد لیتب تا دوید گیشه سمتِ  به پریسا

: 

 میکنه چیکار ببینم بذار.  بیام منم شاید گفت سینما میایم داریم گفتم خسرو به -

 .  نه یا میاد

 !  دخترونست روزِ  کردم فکر ؟ چرا اون ؟ خسرو -

 : خندید شیدا

 !  دختره اونم کن فکر -

 : رفت غره چشم پریا

 .  هنمیخور سیبیالش به -

 : گفت سرخوشی با بدهد را پریا جوابِ  آنکه جای به شیدا و شد برقرار ارتباط

  ؟ کجایی.  عزیزم سالم -

 پرسیده فقط میرود سینما که بود گفته آیین به.  باشد راحت تا گرفت فاصله پریا

 بود طور هر اما.  بود گفته را سینما اسم ناچار به پریا"  ؟ سینما کدوم"  بود

 ی اندازه به حتی که بود کرده هم تاکید.  برود جایی عاطفه بدونِ  ادند اجازه

 .  برمیگردد عاطفه با و میرود عاطفه با!  ندارد را رفتن پیاده حقِ  هم قدم یک

 : آمد سمتش به شیدا

  ؟ شد راحت خیالت.  نمیاد خسرو -

  ؟ بود آیین با -

 بزن زنگ بگیری تونآقا از خبر میخوای.  پرسیدم و خودمون آقای حالِ  من -

 .  خودش به

 : خندید پریا



 !  بدجنس -

 : شد اضافه جمعشان به پریسا

 .  گرفتم رو بعدش سانس مال.  بود شده تموم سانسش این -

 : چرخید سمتش به کامل شیدا

 !  شب 10 میشه که اون -

 !  نداشت خب -

 بی هایبحث آن از یکی تحملِ  باز!  میزد حرفی آیین اگر.  شد نگران پریا

 .  نداشت را پایانشان

 .  بدم خبر یه من -

 فاصله که نشدند پریا متوجه که انقدری.  میرفتند کلنجار هم با شیدا و پریسا

 : داد جواب تا خورد بوق دو.  ماند منتظر و گرفت را آیین ی شماره.  میگیرد

 ؟ پریا بله -

.  کند کنترل را خودش تا گرفت دندان به لب.  کرد هول کمی اسمش شنیدنِ  با

 : شکست را بینشان سکوتِ  دیگر بارِ  آیین صدای

  ؟ خطی پشتِ  ؟ پریا -

 : کرد باز لب

 .  سالم -

 را زیادش کارِ  از گرفته نشات دردِ  سر آیین اینکه برای بود کافی صدایش

 که ای زمزمه با ،  انداخت مدیریتش صندلیِ  روی را خودش.  کند فراموش

 : داد جواب میکشید رخ به بیشتر را بمش صدای

 ؟ کجایی.  سالم -

 : کرد اطرافش شمارِ  بی پسترهای به نگاهی پریا



 بلیت بعدش سانس برای پریسا.  نیومد گیرمون سانس این برای بلیت.  سینما -

 .  گرفت

 : گرفت اخم طرحِ  آیین ابروهای

 .  میخریدین قبل از باید -

 .  رفت یادمون.  میدونم -

 !  خونه برگرد میشه دیر -

 : کرد خواهش پریسا خاطرِ  به فقط.  میشکست پریسا دلِ .  بود مانده مردد پریا

 .  ببینه رو فیلم این داره دوست خیلی پریسا ؟ بمونم میشه -

  ؟ میشه شروع کی-

 : داد جواب سریع بود شده امیدوار که پریا

 ! ده -

 که کارهایی زورِ  از که خسرویی به بعد و انداخت ساعتش به نگاهی آیین

 : داد جواب.  میرسید نظر به رمق بی و خسته بود ریخته سرش

 .  بمونی میتونی -

 .  ممنون -

!  کند خوشحالش میتوانست راحت چقدر ، میخواند دخترک صدای از را شادی

 : شد دستوری لحنش دوباره

  ؟ میکنین چیکار ده ساعت تا -

 : تانداخ خنده غرقِ  پریسای و شیدا به نگاهی پریا

 .  سینماییم راهروهای تو فعال.  نمیدونم -

 : خورد گره آیین ابروهای



 .  نمونین اونجا همینجوری.  بشینین جایی ای کافه یه برین -

 و جدید آیینِ  این.  میشد تزریق قلبش به هیجان حرفها این با.  گزید لب پریا

 بزند سپ را هایش کینه میکرد سعی کم کم.  داشت تازگی برایش جمع حواس

 !  بشناستش بهتر بتواند تا

 .  باشه -

.  بود انداخته تپش به را آیین قلبِ  که جایی تا بود کرده ادا را"  باشه"  آرام

 به ؟ ساعت آن داشت معنی چه کار اصال ؟ بگذرد دختر این از میتوانست مگر

 !  میکرد آماده را چیز همه باید و داشتند رونمایی دیگر روز چند که جهنم

 !  باشه چی همه به حواسش بگو فرماندتونم به -

 نظر از را آیین نیشخند با و گرفت باال را سرش خسرو.  میگفت را شیدا

 : گفت پریا.  گذراند

  ؟ شیدا -

  ؟ میپرسی چرا میدونی که خودت -

 .  نداره کاری که اون -

 !  نکردم لغو رو اجازه تا برو -

 آیین لبهای روی را لبخند و کرد قطع را تماس ممکن حالتِ  ترین سریع با پریا

 : زد طعنه و کرد شکار را لبخندش ، میکرد نگاهش خسرو.  آورد

 !  ببریم فیض هم ما بخند بیشتر آقا!  رویی و بر چه ، لبخندی چه ماشاهللا -

 : شد بلند اش صندلی روی از

 .  بریم کن جمع -

 .  داریم کار عالمه یه ؟ کجا -

 !  بخوره سرمون هب بادی یه بریم -



 : زد نیشخند خسرو.  کرد تن به را کتش

  ؟ سینما طرفای ؟ طرف کدوم بادِ  -

 : شد عمیق لبخندش آیین

 .  کنیم ول رو اینا شبی نصفِ  که نمیشه -

 !  میریم حفاظت برای خب آره -

 .  افتاد راه به آیین دنبالِ  و کرد جمع را وسایلش خداخواسته از هم خسرو

  ؟ دیآور ماشین -

 .  آره -

 .  میریم تو ماشینِ  با بره کن رد و ساسان -

.  بود مانده 10 ساعتِ  به هنوز.  بودند سینما به رفتن راهِ  در بعد دقیقه چند

 عکس اش قهوه فنجانِ  از شیدا ، بودند نشسته سینما ی کافه در دخترها

 اش یبستن آرامش در اما پریا.  میکاوید را اطراف نگاهش پریسا و میگرفت

 .  میخورد را

 .  اینستاگرام برای میده جون عکس این -

 : گفت پریسا

 .  خوبه چقدر اونجاست که پسره اون -

 : خندید مذکور پسرِ  دیدنِ  با گرداند نامحسوس را سرش شیدا

 !  روشنفکر تیپای اون از -

 : بچرخد نمیتوانست و بود پسر آن به پشتش ، زد لبخند پریا

 .  مردم به نزنین زل انقدر -

 : خندید پریسا



 !  ها میگه اینو برگرده نمیتونه خودش چون -

 گل شیطنتش ، افتاد پریا سرِ  پشتِ  به نگاهش که بود نشده تکمیل اش خنده هنوز

 : کرد

 .  سمتمون میان دارن نفر دو نگین چیزی باشین آروم ها بچه -

 : گرداند چشم سریع شیدا

  ؟ کی -

 : گفت و زد شیدا ایپ به آرام ای ضربه پریسا

 .  پسرن تا دو -

 : شد دستپاچه پریا

 !  میرن خودشون نکنین نگاهشون انقدر.  خدا به زشته -

 : شد دست هم پریسا با هم شیدا

 .  بامزست چه تره کوتاه قدش که یکی اون -

 : کرد اخم پریسا

 .  بهتره بلنده قد نخیر -

 : گزید دندان به لب پریا

  ؟ رفت یادت خسرو خانوم شیدا!  خدا به زشته ؟ شده چتون امشب شماها -

 پریا گوِش  به ای مردانه و بم صدای.  نشد وقت اما بدهد جواب خواست شیدا

 : رسید

 !  سالم -

 آیین و خسرو به اول.  بود آیین صدای.  گرداند عقب به سریع خیلی را سرش

 : کشید هم در ابرو نهایت در.  کرد نگاه پریسا و شیدا به هم بعد و



 ؟  کردین مسخره منو -

 : شد بلند جا از پریا.  میکرد نگاهش سوالی آیین.  افتادند خنده به شیدا و پریسا

 .  اینجا میای نمیدونستم.  سالم -

 : زد طعنه خودش خاِص  لودگیِ  با.  رفت شیدا سمتِ  به خسرو

 !  اومدیم حفاظت برای فقط ما -

 : رفت غره چشم خسرو به آیین

 .  طرفی این بیام گفتم ، بود سبک مکارا -

 : گفت سریع شیدا

 .  گرفتیم بلیت تا سه ما.  میدادین خبر زودتر کاش -

 : داد جواب پریسا

 . میپرسم میرم ، باشه خالی صندلیمون کنار شاید -

 را او و میکرد زمزمه را حرفهایش شیدا گوِش  کنارِ  آرام خسرو ، رفت پریسا

 کافه در نگاهش.  همینطور هم آیین.  بود ساکت اما اپری.  انداخت می خنده به

 .  بشکند را سکوت این که بود حرفی دنبالِ .  میزد چرخ

  ؟ ببینیم قراره فیلمی چه -

 : کرد درست کمی را شالش.  چرخید سمتش به سریع پریا

 .  کمدی فیلم یه -

 !  آها -

 گرم شیدا با حترا انقدر خسرو اینکه از.  شد برقرار سکوت بینشان دوباره

 با.  بود شده کالفه بزند حرف پریا با نمیتوانست کلمه یک خودش و بود گرفته

 .  شد تمام هم شیدا و خسرو صحبتِ  پریسا آمدنِ 

 .  گرفتم بلیت -



 : پرسید شیدا

  ؟ صندلیمون کنارِ  داشت جا -

 .  گرفتم جدا دیگه تا دو ولی نه -

 : کرد اخم شیدا

 !  گرفت جدا صندلی تا دو میشه که بود نرسیده قلمونع به!  دلبندم ممنون -

 : گزید لب پریا

 .  میشینیم جدا پریسا و من.  نداره اشکال!  شیدا -

 بی.  میکرد فرار هم اینجا حتی.  گذراند نظر از را پریا صورتِ  اخم با آیین

 : کرد قفل پریا انگشتهای میانِ  را انگشتهایش اراده

 .  هم کنار بشینین شماها.  میشینیم جدا پریا و من -

 اینکه از خوشحال هم پریسا و بود نشانده لب روی مرموزانه لبخندی شیدا

 : گفت شده حل مشکلشان

 .  میشه شروع االن دیگه بریم پس خب -

 : گفت بشنود آیین فقط که طوری آرام پریا

 .  بشینی خسرو کنارِ  میتونی تو.  میشینیم جدا پریسا و من -

 : داد جواب طنتشی با آیین

 !  بگیرم رو دیگه یکی فرارِ  جلوی باید.  میبینم رو ، خسرو دارم روز هر -

 را اش دخترانه احساساتِ  حرفها این.  انداخت پایین را سرش زده خجالت پریا

 نمیخواست دلش انگار ، میکرد احساس را آیین انگشتهای گرمای.  میداد قلقلک

 . نمیکرد رهایی برای تقالیی که بود عجیب هم پریا.  کند رها را پریا دستِ 

 باالترین دیگر صندلیِ  دو اما بود سینما ی پرده به نزدیک تقریبا صندلی سه

 مسنی زنِ  را پریا کنارِ  صندلیِ  که بود آیین خوبِ  شانِس  از بود سالن ی نقطه



 کرد باز نشستن از قبل را کتش ی دکمه و کشید راحتی نفِس .  بود کرده اشغال

.  کنند رها را یکدیگر دستِ  دادند رضایت نهایت در و گرفت جا کنارش اپری. 

 : آمد سمتشان به پریسا شود شروع فیلم آنکه از قبل

  ؟ میخورین چی.  بخریم خوراکی رفت یادمون -

 : گفت سریع هم او.  داد پریا به را نگاهش آیین

 !  هیچی -

 پریا سرِ  نزدیکِ  کمی ار سرش.  رفت پریسا و کرد تکرار را حرف همان آیین

 : بود نشده تاریک باید که آنطور سالن هنوز.  آورد

 ؟ بشینی پریسا کنارِ  داشتی دوست -

 جدیتِ  از خبری ، بود براق نگاهش.  ببیند را آیین چشمهای تا چرخاند سر پریا

 : کرد امنیت احساِس  کمی پریا.  نبود اش همیشگی

 ! نه -

 : برد البا را آیین لبِ  ی گوشه نیشخندی

 .  بری ای دیگه جای نمیذاشتم!  خوبه -

 که بود پریا بالتکلیفِ  دستهای به آیین چشمهای اما کرد نگاهش پرسشگر پریا

 خودش ی شده باز دستِ  کفِ  و کرد بلند را دستش.  بود مانده پایش روی

 و کرد قفل پریا انگشتهای الی البه را انگشتهایش که نکشید ثانیه به.  گذاشت

 ضربانِ  هم کمی و میترساند کمی را پریا که نگاهی با.  سمتش به رخانچ سر

 : کرد نگاهش میبخشید شدت را قلبش ضعیفِ 

 !  باشم من که جایی هر ، همینجاست جات چون -

 بود عجیب اما میداد را جوابش و میشد ناراحت باید ، بود خودخواهانه حرفش

 وجودش ذره ذره آیین دستِ  ایگرم.  بود نشسته دلش به بودن خودخواه این که

 به هیجان از صورتش سفیدِ  پوستِ  میکرد احساس که جایی تا ، میکرد گرم را

.  رفت پایین لبهایش تا آیین نگاهِ .  گرفت دندان به لب اراده بی.  میزند سرخی



 با کمی ی فاصله پریا صورتِ .  شد خاموش سالن چراغهای لحظه همان

 کمی بود کافی.  برود جلو سانت چند ی دازهان به بود کافی.  داشت صورتش

 اندازه به.  رفت جلو کمی سرش.  کند تصرف را پریا لبهای تا کند پیشروی

 مات متوجه که جایی تا ، کند برخورد صورتش به پریا نامنظمِ  نفسهای که ای

 احساساتش روی کنترلی دیگر نمیتواند کند حس که جایی تا.  شود پریا بردگیِ 

 روی پریسا دستِ  که بود مانده دیگر سانتِ  چند ی اندازه به فقط.  باشد داشته

 : پراند جا از تقریبا را او و نشست آیین ی شانه

 .  گرفتم کرن پاپ براتون.  ببینید فیلم خالی که نمیشه -

 میپرد بیرون اش سینه از لحظه هر میکرد احساس که میزد تند آنچنان پریا قلبِ 

 صدای!  بگوید بیراه و بد کوچک کنِ  خراب موقعیت این به بود مانده کم آیین. 

 متوجه حتی.  نشوند زدنش حرف متوجه دیگران که جوری بود آرام پریسا

 !  است شده مزاحمشان که بود نشده

 : گفت و گرفت سمتشان به را کرن پاپ

 !  بده پریسا بگین باز و بخورین -

 پریا.  رفت اش صندلی تِ سم به و کرد رها آیین آغوِش  در را ظرفش تقریبا

 روی شده رها موی تارِ  به دستی و کرد صاف عصبی حالتی با را شالش

 پریا با را اش فاصله و شد جا جابه جایش سرِ  حرص با آیین.  کشید صورتش

 پریا.  گرفت سمتش به را کرن پاپ ظرفِ  کند نگاهش آنکه بدونِ .  کرد حفظ

 .  گرفت دستش از افتاده پایین سری با هم

 اگر.  نبود راه به رو خودش حالِ  و میزد تند قلبش.  است خبر چه نمیفهمید

 نگرانش اما ، بودش نترسانده آیین آرامِ  حرکتِ  ؟ میشد چه بود نیامده پریسا

 َشک به را او آیین حرکتِ  هر با که بود وجودش در حسی هم هنوز.  میکرد

  ؟ باشد بازی کارها این تمامِ  نکند که انداخت می

 فکر چه.  زد زل سینما بزرگِ  ی پرده به و انداخت پا روی پا عصبی ینآی

 بی و نوجوان پسرِ  مثلِ  پریا مقابلِ  در گاهی چرا نمیفهمید!  شد چه و میکرد

 حالتش این!  کند کنترل را احساساتش قلیانِ  نمیتواند که میشود ای تجربه



 اما کند بیرون سر از را پریا هوای تا کشید صورتش به دستی ؟ بود طبیعی

 را کار این میتوانست بود نشسته کنارش که ای کننده دیوانه عطرِ  آن با مگر

  ؟ کند

 نگاهش.  میزد لبخند پریا های خنده از گاهی فقط.  نبود فیلم به حواسش اصال

 را خودش پریا.  داشت نظر زیرِ  را پریا حرکات تمامِ  اما بود سینما ی پرده به

 : کرد زمزمه و کشید آیین سمتِ  به کمی

  ؟ نمیخوری کرن پاپ -

 کردنش زمزمه این.  چرخاند سمتش به نگاه آیین.  بود گرفته مقابلش را ظرف

 ی فاصله پریا و داد تکان نه ی نشانه به را سرش.  میکرد اش دیوانه بیشتر هم

 میخواست قلب ته از آیین.  داد فیلم به را حواسش و کرد زیاد دوباره را بینشان

 !  شود تمام فیلم این دترزو که

.  شد بلند جا از سریع و فرستاد بیرون کالفه را نفسش سالن شدنِ  روشن با

 : کرد دراز پریا سمتِ  به هم را دستش

 .  نشده شلوغ تا بریم -

  ؟ چی بقیه -

 !  خودشون میان -

 حفاظت که ای بچه مثلِ .  سپرد آیین دستِ  به دوباره را دستش اراده بی پریا

 جوری را دستش.  نخورند پریا به مختلف آدمهای که بود حواسش آیین دبخواه

 بیرون سالن از که همین.  میکرد دلگرم را پریا که بود کرده حلقه او دورِ 

 : داد جواب سریع.  خورد زنگ آیین موبایلِ  آمدند

  ؟ بله -

 گوشش به خسرو صدای.  شود راحت خیالش تا کشید کنار دیگر کمی را پریا

 : رسید

 ؟ زدی جیم کجا -



  ؟ کجایین.  بیرونیم -

 .  میایم داریم -

 .  اونجا بیاین پارکینگ سمتِ  میریم -

 !  کشک که هم ما و یاره دستِ  تو دستت -

 به پریا برای را سفیدش دندانهای ردیف بار اولین برای و خندید اراده بی آیین

 به آیین نگاهِ .  رفت باال ابروهایش تعجب از که جایی تا.  گذاشت نمایش

 : داد جواب.  بود پریا سفیدِ  و گرد صورتِ 

 !  جورم چه -

 رها را دستش.  کرد هدایت آسانسور سمتِ  به را پریا و کرد قطع را تماس

 .  شود تمام ای لحظه خوشبختیِ  این میترسید که انگار.  نمیکرد

 .  نبود بدی فیلمِ  -

.  بشکند را بینشان سکوتِ  حرف تا بود کشیده پیش بحثی معذب که بود پریا

 : دوخت پریا صورتِ  به را نگاهش تعارف بی آیین

 !  ندیدم -

 : شد متعجب پریا

 ؟  بود کوچیک سینما ی پرده ؟ ندیدی چجوری -

 سعی که ای خنده از چشمش ی گوشه هم آیین.  گرفت را صورتش لبخندی

 .  افتاد چین کند کنترلش میکرد

 .  بود ای دیگه چیزِ  به حواسم -

  ؟ مثال چی -

 بدهد را پریا جوابِ  آنکه بدونِ .  گذاشت بیرون قدم آیین.  شد باز آسانسور درِ 

 : گفت



  ؟ بود کرده پارک کجا عاطفه -

 : سرچرخاند پریا

 .  بزرگه خیلی پارکینگش.  نمیدونم -

 و خسرو لحظه همان.  کرد پیدا را عاطفه زود خیلی و گرفت تماس آیین

 : آمد حرف به خسرو.  شدند اضافه شانجمع به هم دخترها

 .  بخوریم غذا بریم جا یه.  گشنمه خیلی من -

 : انداخت ساعتش به نگاهی آیین

 .  نیست باز خوب رستوران شب 12 ساعت -

 : گفت ذوق با شیدا

 .  بازه که میشناسم رو جایی یه من -

 نمیدید که انگار داشی اما.  نگوید که کرد اشاره ابرو با و گزید دندان به لب پریا

 . 

 میشی عاشقش بخوری بار یه اصال.  معرکست فالفالش میشناسم رو جایی یه -

 ! 

 : انداخت پریا به نگاهی و برد جیب داخلِ  را دستهایش آیین

 !  جفتتونه کشفِ  پس -

 : گفت سریع شیدا

 ؟ رفتین اونجا -

 : گفت آیین بدهد را جوابش کسی آنکه از قبل

 .  بریم شین سوار.  بکنم گرسنگیتون واسه کاری یه بتونم کنم فکر -



 را موبایلش نهایت در و گرفت تماس چند راه بینِ  آیین و شدند ها ماشین سوار

 پریسا ، بودند نشسته گردی میزِ  دورِ  همگی بعد ساعتی.  برگرداند جیب به

 : بود شده زده شگفت

 .  باشه باز ساعت این جایی نمیکردم فکر -

 : زد آیین ی شانه به ای ضربه خسرو

 .  نشه عملی و بخواد چیزی میشه مگه.  قدیمیشه دوستِ  رستوران صاحب -

 : آمد حرف به آیین

 .  بدین سفارش رو غذاتون -

 رستوران صاحب کنند انتخاب چیزی آنکه از قبل.  گرفت پریا مقابلِ  را منو

 : آورد در میزشان از سر

 .  ردیک ما یادِ  عجب چه ؟ چطوری!  آیین -

 لبها روی را نادرش لبخندِ  و کشید آغوش در را دوستش ، شد بلند جا از آیین

 : نشاند

 .  اینجاست اعتمادم مورد رستورانِ  تنها -

 .  کنم افتخار خودم به باید حسابی پس -

 : گفت غرور با و کرد پریا به ای اشاره آیین

 .  پریا همسرم -

 : کرد دوستش به ای اشاره

 .  خوبم تِ دوس رامین -

 معرفی از بعد و داد جواب احترام با رامین.  کرد سالم و شد بلند جا از پریا

 شوخی و خسرو حرفهای بینِ .  کند ترک را میزشان داد رضایت همه به شدن

 سکوت این آیین ، بود ساکت مدت تمام پریا.  خوردند را غذایشان پریسا های

 : آمد حرف به شیدا.  نداشت دوست را



 باز ساعت این براش و رستوران درِ  که باشه داشته پارتی آدم خوبه رچقد -

 !  کنن

 : کرد خسرو به ای اشاره

  ؟ نداری ها پارتی این از تو عزیزم -

 : خندید خسرو

 .  ندارم غم دارم و آیین تا.  نشسته کنارم کلفتاش دم از یکی.  عزیزم چرا - 

 : داد جواب خنده با پریسا ، زد نیشخند آیین

 !  نگیره ما از و داماد این خدا -

 توجهی کس هیچ امشب انگار اما.  کرد اخم پریسا به و گزید دندان به لب پریا

 : داد ادامه.  نمیکرد او دادنهای عالمت به

 .  میذاشتیم زمین گشنه سرِ  شب وقتِ  این باید نبود اگه -

 : گفت شیدا

 خونه میفرستادیمت کردیممی سیرت جوری یه ما!  نمیبردی و آبرومون حاال -

 ! 

 : آمد حرف به مهربانی لحنِ  با و داد خواهرش به را حواسش پریا

 .  بخوابی گرسنه تو میذاره مامان انگار میگی جوری یه -

 توجه بیشتر پریسا به اش خانواده که بود گفته.  شد خیره پریا به آیین نگاهِ 

 : گفت شیدا.  میکنند

 .  کردین لوسش خدا به -

 : کرد اخم ساپری

  ؟ بستی رو از شمشیرتو امروز چرا تو -

 : آمد حرف به آیین



 .  خونه بریم شد تموم اگه.  خستم خیلی من -

 حرفش کوچکترین با.  کند شوخی او با خیلی کسی نمیداد اجازه اش جذبه

 آنقدر آیین.  برساند را پریسا و شیدا کرد قبول خسرو.  شدند بلند جا از همگی

 سردردش.  بست را چشمهایش ماشین داخلِ  نشستن محِض  به که بود خسته

 انگار.  بخوابد خوب نمیتوانست دوباره که میشد شبی چند.  بود شده بیشتر

 !  میخواست را پریا حضورِ  و وجود فقط.  نمیکرد افاقه دیگر هم دمنوش

  ؟ خوبی -

 : کرد باز هم از را چشمهایش.  بود پریا صدای

 .  آره -

 : فهمید پریا.  نداشت بودنش خوب از نشانی اش شده رمزق چشمهای

 .  کنم درست دمنوش برات خونه بریم -

 .  بخوابیم خونه بریم -

 . بخواب بعد بخور و دمنوش اول -

 چشمهایش.  کرد نگاهش!  بخوابیم بود گفته.  بود نگرفته را حرفش ی طعنه

 به وار زمزمه ریاپ بگوید چیزی آنکه از قبل.  میکاوید را صورتش اعضای

 : آمد حرف

  ؟ کنم خواهشی یه میشه -

 .  بگو -

 .  بزن رئوفی دکتر به سر یه هفته این حتما -

 : داد توضیح سریع پریا.  رفت هم در که نکشید ثانیه به ابروهایش

 .  میگه و این که باره چند.  ببینیش بری بگم بهت خواست ازم -

  ؟ داره چیکار -



 .  نگفت من به -

 : پرسید دوباره پریا.  کرد سکوت یینآ

  ؟ پیشش میری -

 !  نه -

 گرفتن جبهه همه این نمیفهمید.  بود شده درمانده پریا.  بود کالم یک حرفش

 ی پنجره به را نگاهش و کرد قالب سینه روی را دستهایش!  چیست برای

 : آمد حرف به بار این آیین.  دوخت کنارش

 .  داریم خصوصی و ککوچی رونمایی یه هفته آخر -

 : نمیکرد نگاهش پریا

 !  باشی موفق -

 .  بیای باهام قراره توام -

 : فرستاد بیرون را نفسش پریا

 !  بگی تو چی هر -

 .  کن نگاه منو -

.  دوخت دو آن به را چشمهایش آینه از عاطفه.  نمیکرد نگاهش مصرانه پریا

 !  بزنند حرف عاطفه مقابلِ  نمیخواست دلش.  شد کشمکش بیخیالِ  آیین

 باال را ها پله و شد خانه واردِ  حرص با پریا.  شد متوقف باغ داخلِ  ماشین

 ها پله باالی.  میداد خانه اهلِ  بودنِ  خواب از خبر خاموش چراغهای.  میرفت

 : کرد متوقفش آیین برود بتواند پریا آنکه از قبل

  ؟ میکنم مجبورت همیشه من انگار که میکنی رفتار جور یه چرا -

 .  چرخید سمتش به پریا

 .  میکنی کارو این همیشه چون -



 ؟ برم تنها رو رونمایی باید -

 !  نرو تنها نه -

  ؟ چیه مشکل پس -

 حرفش بود گرفته یاد.  گرفت قرار مقابلش و برداشت آیین سمتِ  به قدمی پریا

 : بزند را

 مشکل.  نمیکنی ولقب اما ببینه تورو میکنه اصرار دکتر که سومه ی دفعه -

  ؟ دارم مشاور به احتیاج من ؟ منم فقط

 !  ندارم مشکلی من -

 .  باشه اینجوری تو نظرِ  از شاید -

  ؟ نرفته سرِ  فقط بحث -

  ؟ بری اگه میشه چی -

 .  کنه پیچم سوال کسی نمیخواد دلم -

 .  زدم حرف خودم.  نکرده پیچ سوال منو وقت هیچ دکتر -

 !  مبزن حرف نمیخوام -

 . . . آیین -

 لحنِ  این برای بود رفته دلش.  بگیرد نشنیده نمیتوانست را لطیفش گفتنِ  آیین

 به پریا نگاهِ .  تمامش نیمه کارِ  و افتاد سینما سالنِ  یادِ  دوباره!  اش دلبرانه

 : کرد زمزمه آیین.  بود مانده خیره صورتش

  ؟ میشه راحت خیالت میرم بگم -

 که انگار کوچکش لبهای ، زد محو لبخندی هم آیین.  شد باز لبخند به لبهایش

 ی فاصله بتواند خوبی به که آنقدری.  شد کج کمی سرش.  باشد کرده مسخش

 عقب را پایش یک اراده بی.  شد آیین حالتِ  متوجه پریا.  کند کم را بینشان



 لبِ ق.  شود دور نتواند تا کرد حلقه پریا کمرِ  دورِ  را دستهایش آیین.  گذاشت

 : کرد باز لب اراده بی.  میکوبید هیجان پُر پریا

 . . .  نری میتونی. . .  نمیخوای اگه. . .  اگه -

 ، کشید ریه به را پریا بوی.  شد تر نزدیک سرش.  نمیدید را جا هیچ آیین نگاهِ 

 داشتنی دوست میرسید شامه به موهایش از که لیمو خاِص  بوی با بدنش عطرِ 

 ثابت پریا.  بود رفته سرش از هوش.  داشت فاصله نفس یک فقط لبهایش.  بود

 فرار نباید ، میترسید که نباید ، نمیترسید!  باشد اراده بی که انگار ، بود مانده

 اما کند دور خود از را او که نشست آیین ساعدِ  روی دستهایش.  میکرد

 . نتوانست

 چشمهایش.  کرد شنگاه!  بخوابیم بود گفته.  بود نگرفته را حرفش ی طعنه

 به وار زمزمه پریا بگوید چیزی آنکه از قبل.  میکاوید را صورتش اعضای

 : آمد حرف

  ؟ کنم خواهشی یه میشه -

 .  بگو -

 .  بزن رئوفی دکتر به سر یه هفته این حتما -

 : داد توضیح سریع پریا.  رفت هم در که نکشید ثانیه به ابروهایش

 .  میگه و این که باره چند.  نیشببی بری بگم بهت خواست ازم -

  ؟ داره چیکار -

 .  نگفت من به -

 : پرسید دوباره پریا.  کرد سکوت آیین

  ؟ پیشش میری -

 !  نه -



 گرفتن جبهه همه این نمیفهمید.  بود شده درمانده پریا.  بود کالم یک حرفش

 ی پنجره به را نگاهش و کرد قالب سینه روی را دستهایش!  چیست برای

 : آمد حرف به بار این آیین.  دوخت کنارش

 .  داریم خصوصی و کوچیک رونمایی یه هفته آخر -

 : نمیکرد نگاهش پریا

 !  باشی موفق -

 .  بیای باهام قراره توام -

 : فرستاد بیرون را نفسش پریا

 !  بگی تو چی هر -

 .  کن نگاه منو -

.  دوخت دو آن به را شچشمهای آینه از عاطفه.  نمیکرد نگاهش مصرانه پریا

 !  بزنند حرف عاطفه مقابلِ  نمیخواست دلش.  شد کشمکش بیخیالِ  آیین

 باال را ها پله و شد خانه واردِ  حرص با پریا.  شد متوقف باغ داخلِ  ماشین

 ها پله باالی.  میداد خانه اهلِ  بودنِ  خواب از خبر خاموش چراغهای.  میرفت

 : کرد متوقفش ینآی برود بتواند پریا آنکه از قبل

  ؟ میکنم مجبورت همیشه من انگار که میکنی رفتار جور یه چرا -

 .  چرخید سمتش به پریا

 .  میکنی کارو این همیشه چون -

 ؟ برم تنها رو رونمایی باید -

 !  نرو تنها نه -

  ؟ چیه مشکل پس -



 رفشح بود گرفته یاد.  گرفت قرار مقابلش و برداشت آیین سمتِ  به قدمی پریا

 : بزند را

 مشکل.  نمیکنی قبول اما ببینه تورو میکنه اصرار دکتر که سومه ی دفعه -

  ؟ دارم مشاور به احتیاج من ؟ منم فقط

 !  ندارم مشکلی من -

 .  باشه اینجوری تو نظرِ  از شاید -

  ؟ نرفته سرِ  فقط بحث -

  ؟ بری اگه میشه چی -

 .  کنه پیچم سوال کسی نمیخواد دلم -

 .  زدم حرف خودم.  نکرده پیچ سوال منو وقت هیچ تردک -

 !  بزنم حرف نمیخوام -

 . . . آیین -

 لحنِ  این برای بود رفته دلش.  بگیرد نشنیده نمیتوانست را لطیفش گفتنِ  آیین

 به پریا نگاهِ .  تمامش نیمه کارِ  و افتاد سینما سالنِ  یادِ  دوباره!  اش دلبرانه

 : کرد زمزمه یینآ.  بود مانده خیره صورتش

  ؟ میشه راحت خیالت میرم بگم -

 که انگار کوچکش لبهای ، زد محو لبخندی هم آیین.  شد باز لبخند به لبهایش

 ی فاصله بتواند خوبی به که آنقدری.  شد کج کمی سرش.  باشد کرده مسخش

 عقب را پایش یک اراده بی.  شد آیین حالتِ  متوجه پریا.  کند کم را بینشان

 قلبِ .  شود دور نتواند تا کرد حلقه پریا کمرِ  دورِ  را دستهایش آیین.  تگذاش

 : کرد باز لب اراده بی.  میکوبید هیجان پُر پریا

 . . .  نری میتونی. . .  نمیخوای اگه. . .  اگه -



 ، کشید ریه به را پریا بوی.  شد تر نزدیک سرش.  نمیدید را جا هیچ آیین نگاهِ 

 داشتنی دوست میرسید شامه به موهایش از که لیمو اِص خ بوی با بدنش عطرِ 

 ثابت پریا.  بود رفته سرش از هوش.  داشت فاصله نفس یک فقط لبهایش.  بود

 فرار نباید ، میترسید که نباید ، نمیترسید!  باشد اراده بی که انگار ، بود مانده

 اما کند دور خود از را او که نشست آیین ساعدِ  روی دستهایش.  میکرد

 . نتوانست

 عجیب ی دلهره آن حتی.  نداشت وجود شدنشان نزدیک برای مانعی که انگار

 که لرزانی نگاهِ  یا.  نبود مهمی ی مسئله هم بود افتاده پریا جانِ  به که غریبی و

 و آمد تر نزدیک آیین سرِ .  دهد نشان خود از العملی عکس چه باید نمیدانست

 جانبِ  از العملی عکس منتظرِ  اضطراب پُر.  ادافت هم روی پریا لرزانِ  پلکهای

 صورتِ  این و بسته چشمهای این.  بود شده هوشیار اما آیین نگاهِ .  بود آیین

 لحظه برای فقط نداشت دوست که بود جذاب برایش آنقدر داشتنی دوست و گرد

 نگاهش.  میترسید پریا احتمالیِ  فرارِ  از ، داشت ترس.  باشد داشته را او ای

 در آورد باال را سرش.  دید را پلکهایش خفیفِ  پرِش  و کردن دل دل و آمد باال

 دیگر کمی ، تراشش خوش بینیِ  از باالتر درست ، باالتر کمی لبهایش امتداد

 پلک ، رساند مقصد به را لبهایش دخترک ابروی دو میانِ  درست.  رفت باالتر

 باال را سرش.  کرد زبا هم از متعجب را پلکهایش پریا.  بوسید عمیق و بست

 و داشت تعجب نگاهش.  میکرد احساس را آیین ی بوسه خیسیِ  ردِ  گرفت

.  نبود هایش نگرانی از خبری دیگر که میکرد راحتی احساِس  آنقدر.  امنیت

 : گفت وار زمزمه.  کرد تالقی چشمهایش با آیین نگاهِ 

 .  بودی شده خوشگل امروز -

 بفهمد که بود اضافه توضیحِ  منتظرِ  انگار بود مانده خیره آیین به منتظر نگاهش

 : داد ادامه را حرفش آیین!  چیست برای تعریف این

  ؟ بودی رسیده خودت به انقدر سینما یه خاطرِ  به -

.  بودند رفته هم بوسیدنِ  پای تا پیش ای لحظه که انگار نه انگار.  شد مات پریا

.  بخورد زمین داشت مکانا لحظه هر و بود سست هم هنوز پریا پای و دست

 .  میخورد زمین حتما نبود کمرش روی آیین ی شده حلقه دستهای اگر



 .  همین.  کردم آرایش یکم فقط من -

 یک با و نشاند پریا شالِ  روی.  آورد باال و کرد آزاد را دستهایش از یکی آیین

 روی دستش.  انداخت هایش شانه روی و داد ُسر موهایش روی از حرکت

 : نشاند ابروهایش بینِ  مصنوعی اخمی.  نشست موهایش بلندِ  ی تهباف

 .  نمیکنی آرایش من برای -

.  میخواست خودش برای را اش زیبایی و پریا تمامِ .  بود شده اش حسودی

 فقط ، کند آرایش را خودش او برای ، کند توجه کمی هم او میخواست دلش

 !  او برای

.  انداخت زمین روی را آن و کرد باز را بود هبست اش بافته انتهای به که ِکشی

 : کرد زمزمه پریا.  میکشید ها بافته بینِ  را انگشتش

  ؟ میکنی چیکار -

 : دوخت پریا چشمهای به و گرفت ها بافته از را نگاهش

 .  نبند اینجوری و موهات دیگه -

.  میکرد اش زده هیجان پریا حضورِ .   بود شده عوض کل به آیین انگار

 نگاه پریا.  بماند جدا آرامش منبعِ  این از ای لحظه نمیخواست دلش که نقدریآ

 : دزدید

  ؟ میکنه فرق تو برای -

 آیین ؟ است مهم برایش پریا که نمیگفت چرا ؟ نمیزد را حرفش رک چرا

 .  ماند خیره موهایش موجِ  به و آمد ِکش نگاهش

 !  چشم بگو فقط نبند میگم وقتی -

.  کند رهایش تا آورد فشار آیین ی سینه به دست با و کشید هم در ابرو پریا

 را دخترک.  بگیرد سخت نمیخواست آیین.  شد بیشتر کمی بینشان ی فاصله

 !  بدهد تکانش ای ذره نمیتوانست پریا مطمئنا نمیخواست اگر کرد رها



!  بگی تو چی هر اصال!  چشم میام هم رونمایی!  چشم بازم!  چشم-

 ! مچــــــــــش

 بود پاشیده آیین صورتِ  به را حرصش تمامِ  و بود گفته کشدار را آخر" چشم" 

 را میرفت اتاقش سمتِ  به که عصبی دخترکِ  و نشاند لب ی گوشه نیشخندی. 

 : گفت حال همان در.  کرد نگاه

 ؟ رئوفی پیِش  بری باید ِکی -

 !  بود برده یاد از را عصبانیتش که انگار ، چرخید عقب به پریا

  ؟ میای.  5 ساعت.  یکشنبه دیگه ی هفته -

.  برنمیداشت پریا روی از را نگاهش.  رفت اتاقش سمتِ  به عقب عقب آیین

 : انداخت باال ابرو

 !  نزدم حرفی همچین -

 : کرد اعتراض ؟ انداخت می دستش.  سایید هم روی دندان پریا

 ؟ پیشش بری میترسی -

 : کرد مکث آیین.  بود کرده قالب سینه روی را دستهایش

  ؟ چی از -

 .  نیستی گناه بی میکنی فکر که هم اونقدرا بفهمی میترسی شاید ، نمیدونم -

 : پرید باال آیین ابروی لنگه یک

  ؟ گناهکارم -

 حق ی قیافه این اما!  اندازه یک به.  بودند گناهکار دو هر ، شد کدر نگاهش

 می چشمهایش مقابلِ  اول روزِ  از را اتفاقات تمامِ  و میکرد اش عصبی جانب به

 : آورد

 .  دکتر پیِش  بری باید واقعا کنم فکر -



 : شد پررو آیین

 و بکنه حسابی کارِ  یه میخواد دکتر این ِکی ببینم بمونم منتظر و نرم میتونم یا -

 !  بکنه وظایفت از خیلی متوجه تورو

 .  کرد گره ابرو پریا

  ؟ ای وظیفه چه -

 دقیقه چند برعکِس .  بود زیاد فاصله بینشان.  داد اتاقش درِ  به را اش تکیه آیین

 . میخورد هم صورتِ  به گرمشان نفسهای که پیش ی

 .  عمارت این خانومِ .  منی زنِ  تو اینکه -

 برات من حضورِ  چقدر که بگی و باشی خودت میتونی.  نیست اینجا کسی -

 !  ارزشه بی اینجا

 : نداشت گفتن قصدِ  آیین اما بزند حرف که میکرد ترغیبش

 هنوز.  داری احتیاج بهش حرفا این از بیشتر بگم رئوفی به باید کنم فکر -

 !  میگی هذیون داری

 : کرد امتحان را شانسش دیگر بارِ  پریا.  ماند در ی دستگیره روی دستش

  ؟ پیشش میری -

 : گفت جواب جای به

 ! نره یادت رونمایی -

 بی.  میکرد درد هم هنوز سرش.  گذاشت سر پشتِ  را پریا و شد اتاقش واردِ 

 دختر این به نمیتواند چرا نمیفهمید هم خودش.  بود کرده گره را مشتش اراده

 !  است مهم برایش وجودش که.  دارد دوستش بگوید

 بینِ  درست جایی انداخت مقابلش قدی ی آینه به نگاه و نشست تختش روی پریا

 بوسه داشت انتظار که میکشید خجالت خودش از.  بود بوسیده را ابرویش دو



 یاد از تا کشید صورتش به دستی.  بنشیند لبهایش حوالیِ  جایی پیشانی جای به

 !  بود کرده خرابکاری!  ببرد

***** 

 درست.  بست خودش دلخواه مدلِ  به آینه مقابلِ  و انداخت سر روی را شالش

 هر.  نمیدانست صدفی ای بود کرم.  بود غریبش و عجیب شلوارِ  و کت رنگِ 

 .  آمد می سفیدش پوستِ  به و بود زیبایی رنگِ  بود چه

 که داشت تاکید مدت تمام.  بود آورده را لباس خسرو که بود ظهر نزدیکِ 

 آینه در خودش به نگاهی.  است آیین ی خواسته این که ، بپوشد را همین

 های طرح از ییک شاید.  بود ویژه طراحی با خاص لباسهای آن از.  انداخت

 و پیچ تمامِ .  بودند دوخته او برای انگار بود چه هر.  بود عرفانی برند اصلیِ 

 که بود نشسته تنش روی زیبا آنقدر.  میداد نشان خوبی به را اندامش های تاب

 .  ماند خیره آینه در اندامش طرحِ  به ای لحظه برای هم خودش

.  میکرد همراه خودش با را نگاه که داشت عجیبی ویژگیِ  پوشیدگی عینِ  در

 به هم شاید ، بود نشسته اندامش روی که بود اش پارچه لطافتِ  خاطرِ  به شاید

 کنِ  پُر دهان برندِ  خاطرِ  به هم شاید یا بود پوستش با هماهنگ رنگِ  خاطرِ 

 !  آمد می خاص لباس این نظرش به که بود ها عرفانی

 رونمایی راهی عاطفه با تاس قرار که میدانست خوب.  بود آماده و حاضر

 تا نمیتواند و است مشغول آیین که بود کرده گوشزد هم را این خسرو.  شود

 بود آیین سفارشاتِ  جز هم آن که مانتویش.  رفت پایین را ها پله!  برگردد خانه

 : کشیدند کار از دست دیدنش با شیرین و نسا گل.  بود انداخته دست روی را

 . دیش ناز چقدر ماشاهللا -

 : زد لبخند پریا 

 .  خانوم نسا گل مرسی -

 : برداشت قدم سمتش به شیرین



 گفتم منم ؟ نیستن حاضر خانوم گفت اومد بار دو.  منتظره ساعته یه عاطفه -

 .  بزنتم میخواد کردم حس نه

 به.  آمد بیرون آشپزخانه از خندیدنشان صدای شنیدنِ  با حمیده.  خندید پریا

 : کرد باز لب پریا.  ایستاد پریا دیدنِ  محِض 

 . خانوم حمیده نباشید خسته -

 : داد جواب لبخند بدونِ  حمیده 

 !  خانــــــــــوم ممنون -

 خانمِ  بفهماند پریا به داشت قصد انگار که کرد ادا دار ِکش آنقدر را"  خانوم" 

 را هایش طعنه فقط ، بود نشده عوض ای ذره کالمش تمسخرِ .  نیست خانه این

 .  میزد پریا به دیگران از ورد

 می خودش کاش.  آیین از بود دلخور.  شد ماشین سوارِ  همه از خداحافظی با

 رونمایی بود گفته آنکه با.  بود سخت برایش شدن جشن واردِ  تنها.  آمد

 حضور آن در دوستانشان که کوچکیست جشنِ  بود گفته خسرو اما خودمانیست

 .  دارند

 میکرد خودنمایی خوبی به عرفانی نامِ .  شد پیاده شرکت گِ بزر ساختمانِ  مقابلِ 

 به و کردند باز برایش را در.  رفت باال را ورودی های پله و گرفت نفس. 

 بود سر آن به سالن سرِ  این از دویدن حالِ  در خسرو.  گذاشت داخل قدم آرامی

 به سریع یاپر دیدنِ  با.  میداد دستوری مدام و داشت قرار گوش کنارِ  موبایلش. 

 : دوید سمتش

 .  بفرمایید طرف این از ؟ رسیدین -

 باالترین.  رفت همراهش هم خودش و کرد راهنمایی آسانسور سمتِ  به را پریا

 بارِ  یک را مسیر این.  میشد کشیده خسرو دنبالِ  پریا.  ایستاد آسانسور طبقه

 در خسرو.  میشود ختم آیین دفترِ  به راه این میدانست خوبی به.  بود آمده دیگر

 : گفت سراسیمه و کرد باز برایش را

 .  برسم باید کارا به من داخل بفرمایید شما اینجاست آیین -



 اتاقِ .  شد وارد آرام پریا.  رفت شود زده بینشان دیگری حرفِ  آنکه از قبل

 شد اکو در خوردنِ  هم به صدای.  شد بسته سرش پشتِ  در.  بود خالی بزرگش

 بعد و رسید گوش به دیگری کوچکِ  اتاقِ  از قدمهایی صدای.  یدپیچ اتاق در و

 .  دید را بود ایستاده مقابلش قد تمام که آیین

 .  اینجا بیا ؟ اومدی -

 به.  بود ندیده را پریا درست اصال.  رفت در همان سمتِ  به دوباره خودش

.  بود خصوصی اتاقِ  به شبیه بیشتر.  شد اتاق واردِ  و برداشت قدم سمت همان

 و بارها انگار که شخصی وسایلِ .  قدی بلندِ  های آینه و شلوار کت دست چند

 : گفت آیین که میکاوید را اطراف هنوز نگاهش.  بود شده استفاده آنها از بارها

  ؟ بود نیومده کسی -

 : چرخید سمتش به پریا

 .  ندیدم من -

 : گرفت خودش مقابلِ  را شده آویزان های پیراهن از تا دو

  ؟ کدومش -

 سفید دیگری و کمرنگ خیلی لیموییِ  یکی.  چرخید دو هر روی نگاهش پریا

 بیرون تن از را لباسش مکث بدونِ  آیین.  کرد سفید پیراهنِ  به اشاره.  بود

 ی گوشه بزرگ مبلِ  یک.  کرد معطوف اتاق به را نگاهش دوباره پریا.  کشید

.  بود هایش دکمه بستنِ  مشغولِ  آیین.  نشست و رفت سمت همان به.  بود اتاق

 : میپایید را پریا چشم ی گوشه از

 .  بیار در رو مانتوت -

 : شد گرد پریا چشمهای

  ؟ چی -

 .  بیار درش -



 ؟ چرا -

 به ببندد را هایش دکمه تمامِ  آنکه از قبل و فرستاد بیرون را نفسش کالفه آیین

 مانتویش.  بایستد کرد مجبورش و گرفت را دستش دو.  برداشت قدم پریا سمتِ 

 باز را گره آرام.  بود شده بسته میشد پاپیون کمرش ی گوشه که بلندی بندِ  با

 : افتاد لباسش به آیین نگاهِ .  افتاد بدنش طرفِ  دو مانتو.  کرد

 !  عالیه -

!  پریا تنِ  روی لباس یا ؟ پریا ؟ تنهایی به لباسش!  عالیه چیزی چه نفهمید پریا

.  برداشت عقب به قدمی آیین.  افتاد مبل روی و آمد در تنش از کل به مانتو

 تا و میریخت کمرش روی راست سمتِ  از که داشت زیبایی ی دنباله کتش

 : گفت و کشید دنباله به دستی.  داشت ادامه رانش نزدیکیِ 

 .  شده خوب خیلی -

 : ادد دستور پریا به.  بود نشانده لب روی نادر لبخندی.  آورد باال را سرش

 !  نمیخوری ُجم من بغلِ  از امشب -

 : شنید را اش زمزمه.  گذراند نظر از را پریا ی کرده آرایش صورتِ  نگاهش

 .  دادن دستور به کردی عادت -

 : شد عمیق لبخندش

 !  گفتن چشم به کن عادت توام -

 آینه مقابلِ  و انداخت گردن دورِ  را کراواتش آیین.  رفت هم در پریا ابروهای

 شد خم پریا.  بود آماده و حاضر.  کرد تن به و برداشت هم را کتش.  تبس

 : نگذاشت آیین که بردارد را مانتویش

 .  برمیداریمش اینجا از میایم بعدا باشه بذار -

 را دستش.  بود شده نظیر بی واقعا.  انداخت خودش به آینه در نگاهی هم پریا

 هماهنگ قدمهایشان.  کرد حلقه دبو شده گرفته سمتش به که آیین بازوی دورِ 



 واردِ .  شدند پیاده همکف ی طبقه مستقیم و رفتند آسانسور سمتِ  به.  بود هم با

 راه از مهمانهایش.  برمیداشت قدم مسلط آیین.  شدند بزرگی اجتماعاتِ  سالنِ 

 آنهایی از.  باشد داشته گذار تاثیر ورودِ  بود کرده عادت همیشه.  بودند رسیده

 ها نگاه.  بود تصورش فرای چیزی بار این.  میکند خیره را همه نگاه که

 اولین آناهیتا.  نداشت را انتظارش هم او حتی که بود مانده خیره پریا به جوری

 .  زد پس را مزاحم های نگاه و گذاشت جلو قدم کیارش با که بود کسی

 .  میبینمت خوشحالم چقدر!  پریا -

 : بوسید را آناهیتا پریا

 .  میای نمیدونستم.  همینطور نمم -

 .  بده اطالع حتما که گفتم کیارش به خوبه -

 : کرد دفاع کیارش

 !  بودم گفته آیین به من -

 : زد لبخند آیین

 .  میشه شروع برنامه االن.  بشینید بفرمایید.  بوده من از کوتاهی کنم فکر -

 داشت قرار جلو هک صندلی دو روی آیین و پریا کلی احوالپرسیِ  و سالم با

 : کرد زمزمه گوشش کنارِ  آیین و گرفت را سالن کلِ  موزیک صدای.  نشستند

 آخرش که خاصه آدمِ  یه تنِ  هم اصلی طرحهای از یکی.  جدیدمونه کالکشنِ  -

 .  میدم نشون

.  چرخید آیین سمتِ  به ؟ میزد حرف که از ؟ خاص آدمِ .  شد درگیر پریا ذهنِ 

 ، داشت هیجان چیزی به نسبت که وقتهایی مثلِ  رستد.  بود شده براق نگاهش

 ! بود کشیده ای نقشه یا

 به ببندد را هایش دکمه تمامِ  آنکه از قبل و فرستاد بیرون را نفسش کالفه آیین

 مانتویش.  بایستد کرد مجبورش و گرفت را دستش دو.  برداشت قدم پریا سمتِ 



 باز را گره آرام.  بود شده هبست میشد پاپیون کمرش ی گوشه که بلندی بندِ  با

 : افتاد لباسش به آیین نگاهِ .  افتاد بدنش طرفِ  دو مانتو.  کرد

 !  عالیه -

!  پریا تنِ  روی لباس یا ؟ پریا ؟ تنهایی به لباسش!  عالیه چیزی چه نفهمید پریا

.  برداشت عقب به قدمی آیین.  افتاد مبل روی و آمد در تنش از کل به مانتو

 تا و میریخت کمرش روی راست سمتِ  از که داشت زیبایی ی دنباله کتش

 : گفت و کشید دنباله به دستی.  داشت ادامه رانش نزدیکیِ 

 .  شده خوب خیلی -

 : داد دستور پریا به.  بود نشانده لب روی نادر لبخندی.  آورد باال را سرش

 !  نمیخوری ُجم من بغلِ  از امشب -

 : شنید را اش زمزمه.  گذراند نظر از را اپری ی کرده آرایش صورتِ  نگاهش

 .  دادن دستور به کردی عادت -

 : شد عمیق لبخندش

 !  گفتن چشم به کن عادت توام -

 آینه مقابلِ  و انداخت گردن دورِ  را کراواتش آیین.  رفت هم در پریا ابروهای

 شد خم پریا.  بود آماده و حاضر.  کرد تن به و برداشت هم را کتش.  بست

 : نگذاشت آیین که بردارد را انتویشم

 .  برمیداریمش اینجا از میایم بعدا باشه بذار -

 را دستش.  بود شده نظیر بی واقعا.  انداخت خودش به آینه در نگاهی هم پریا

 هماهنگ قدمهایشان.  کرد حلقه بود شده گرفته سمتش به که آیین بازوی دورِ 

 واردِ .  شدند پیاده همکف ی طبقه مستقیم و رفتند آسانسور سمتِ  به.  بود هم با

 راه از مهمانهایش.  برمیداشت قدم مسلط آیین.  شدند بزرگی اجتماعاتِ  سالنِ 

 آنهایی از.  باشد داشته گذار تاثیر ورودِ  بود کرده عادت همیشه.  بودند رسیده

 ها نگاه.  بود تصورش فرای چیزی بار این.  میکند خیره را همه نگاه که



 اولین آناهیتا.  نداشت را انتظارش هم او حتی که بود مانده خیره پریا به جوری

 .  زد پس را مزاحم های نگاه و گذاشت جلو قدم کیارش با که بود کسی

 .  میبینمت خوشحالم چقدر!  پریا -

 : بوسید را آناهیتا پریا

 .  میای نمیدونستم.  همینطور منم -

 .  بده اطالع حتما که گفتم کیارش به خوبه -

 : کرد دفاع کیارش

 !  بودم گفته آیین به من -

 : زد لبخند آیین

 .  میشه شروع برنامه االن.  بشینید بفرمایید.  بوده من از کوتاهی کنم فکر -

 داشت قرار جلو که صندلی دو روی آیین و پریا کلی احوالپرسیِ  و سالم با

 : کرد زمزمه گوشش کنارِ  آیین و گرفت را سالن کلِ  موزیک صدای.  نشستند

 آخرش که خاصه آدمِ  یه تنِ  هم اصلی طرحهای از یکی.  جدیدمونه کالکشنِ  -

 .  میدم نشون

.  چرخید آیین سمتِ  به ؟ میزد حرف که از ؟ خاص آدمِ .  شد درگیر پریا ذهنِ 

 ، داشت هیجان چیزی به نسبت که وقتهایی مثلِ  درست.  بود شده براق نگاهش

 ! بود کشیده ای نقشه یا

 بود اولی بار پریا.  بودند جدید کالکشن محو همه.  میزدند قدم جلویشان مدلها

 آیین.  بود چیز همه به حواسس کنجکاوی با.  آمد می مراسمی همچنین به که

 میدید را تالشش و کار ها ماه ی نتیجه اینکه از و بود زده تکیه راحت خیال با

 از.  بود شده هماهنگ مدلها تنِ رف راه ریتم با موزیک صدای.  میبرد لذت ،

 تا چند حتی.  بود موجود زنانه شب های پیراهن تا مردانه شلوار و کت انواع

 .  بنشیند لبهایش روی لبخند شد باعث که بود برده را پریا دل مدلها از



 که هم جمعیت.  زدند دست و ایستادند هم کنار همه مدلها.  بود شو انتهای

 و شد بلند جا از آیین.  زدند دست آنها از تبعیت به دمیرسی نفر 50 به حدودا

.  ایستاد آنها از جلوتر قدم یک.  رفت مدلها سمتِ  به و بست را کتش ی دکمه

 کرد تشکر و داد تکان سری.  بود کرده خوش جا لبش روی مغرورانه لبخندی

 : 

 .  لطفتون از ممنون -

 در را آیین که بود عجیب.  کشید تشویق از دست هم پریا.  شد آرام ها تشویق

 که بود خودخواهی مردِ  برایش همیشه.  ببیند عرفانی شرکت عامل مدیر جایگاه

 ، هست که همانطور ، ببینتش کامل بتواند تا میشد مانع هایش زورگویی

 به غرور احساس جمعیت آن مقابل ایستادنش از که جوری.  اقتدار با همینقدر

 .  دهد دست پریا

 :  شد افکارش دادنِ  جوالن نعما آیین صدای

 و کمک با جدید کالکشن.  شدین جمع اینجا همگی امشب که خوشحالم خیلی -

 ی بقیه تا عزیز قدیری کیارش کار ی ویژه طراح از خوبمون تیم همکاری

 کارای مثل که امیدوارم.  اومد در نمایش به براتون کشیدن زحمت که دوستان

 .  بشه استقبال ازش قبلی

 تیم ، کارهایش.  میزد حرف چیز همه مورد در.  میخورد تکان آیین لبهای

 حرف هم هنوز...  بودند ایستاده سرش پشتِ  که مدلهایی ، همراهش و قوی

 شده بیدار خواب از که انگار.  بود شده مقابلش قدرتمندِ  مردِ  محو پریا اما میزد

 و است مدیر آیین چقدر که ببیند خوبی به بود نتوانسته مدت این تمام.  بود

 که صدایش بودنِ  بم میکرد احساس که بود عجیب.  است قدرتمند کالمش چقدر

 .  میرسید نظر به خواستنی عجیب بود گرفته خودش به قدرت چاشنیِ 

 جمعیت با هم او و بیاید خودش به پریا شد باعث دیگر بار ها تشویق صدای

 .  شود همراه

 با که بود پریا به نگاهش.  شود آرام هیاهو دوباره تا کرد مکث کمی آیین

 :  آمد حرف به دوباره.  بود نشسته صندلی روی اش طراحی ترین خاص



 نماد که چیزی بودم تر خصوصی طرح یه دنبال جدید کالکشن این برای -

 .  باشه عرفانی شرکت

 :  ماند پریا صورت به خیره نگاهش

 شده طراحی خاص یآدمها برای و باشه خاص نظر همه از که طرحی یه -

 .  بدم نشونتون رو طرح اصل بهتره شاید.  باشه

 گرفت سمتش به را دستش.  رسید پریا نزدیکی که جایی تا.  رفت جلو قدم چند

 : کرد معرفی آمد می صورتش به حسابی که لبخندی با و

 .  صارمی پریا همسرم -

 گرفت را شتهایشانگ آیین.  بود مانده مات پریا.  کردند تشویق جمعیت دوباره

 در.  نشاند اش دستپاچه لبهای روی نیمه لبخندی.  شود بلند جا از کرد کمک و

 دستِ .  ایستادند هم کنارِ  و شد قدم هم آیین با.  بود گرفته قرار شده انجام عملِ 

 لبی زیرِ .  بود شده گیج پریا و بودند هم به نزدیک.  شد حلقه کمرش دورِ  آیین

 :  کرد زمزمه

  ؟ میکنی چیکار داری -

 :  زد لب گوشش نزدیکیِ  را جوابش

 .  میفهمی -

 :  آمد حرف به آیین.  گرفت آرام تشویقشان

 . کنم طراحی دوباره شد باعث خاص طرحِ  یه مدتها از بعد -

 که هایی نگاه آن از.  بود گرفته خود به را ممکن حالتِ  ترین عاشقانه نگاهش

 هم پریا.  است شده وجودش از ای تکه هایستاد کنارش که زنی میفهمیدند همه

.  میگذرد چه اطرافش نمیفهمید که بود گنگ انقدر.  بود شده نگاهش ی خیره

 اقتدارِ  با مدیرِ  کنارِ  و ِسن روی آمدنش ، آیین ی دوباره طراحی و خاص طرحِ 

 پریا تا بودند داده هم دستِ  به دست همه و همه...  ایستادن ها عرفانی شرکت

 .  بیفتد تاب و تب به قلبش و شود گیج



 ببینند خوبی به همه را لباسش نظیرِ  بی طرحِ  تا گرفت فاصله پریا از کمی آیین

 :  آمد حرف به و آورد لب روی لبخندی. 

 و من برای که طراحی یه.  همسرمه مخصوِص  لباِس  کالکشن این امضای -

 ! خاصه خیلی عرفانی شرکت

 که بود چیزی جمعیت تحسینِ  و تشویق . نمیشد قطع پریا چشمهای از نگاهش

 :  شد بلند جمعیت بینِ  از صدایی.  میکرد زده خجالت را پریا

 .  بزنید رو زیبا طرحِ  این تونستین که بوده قوی انقدر الهامتون منبع حتما -

 .  نمیرفت کنار هم لحظه یک لبهایش روی از لبخند امشب.  چرخید آیین نگاهِ 

 !  باشم موافق ونحرفت با باید کنم فکر -

 زیر.  داشت نگه خودش نزدیک را پریا دوباره آیین و خندیدند کمی جمعیت

 :  کرد زمزمه لب

 . میگیرن عکس ازت دارن بزن لبخند ؟ برده ماتت چرا -

 که برد او سرِ  نزدیکِ  را سرش.  آمد ِکش آیین حرف این با اراده بی لبهایش

 :  بشنود را پریا امِ آر ی زمزمه تا شود خم کمی آیین شد باعث

  ؟ بوده کی الهامت منبع -

 :  داد جواب و گرفت او از نگاه.  شد شیطنت از پر آیین نگاهِ 

 !  خاص دخترِ  یه -

 بگوید بیشتر کالمی نداشت قصد آیین انگار اما ماند حرفش ی ادامه منتظر پریا

 ! 

 با که بود ناهیتاآ همه از اول.  آمدند نزدیکشان و شدند بلند جا از کم کم جمعیت

 : شد نزدیک پریا به خنده

 .  نزده طرح من برای حاال تا کیارش!  خاصیا خیلی شما خانوم -



 با زدن حرف مشغولِ  فاصله با کمی که شد کشیده آیین صورتِ  به پریا نگاهِ 

 او بود نگفته آیین اینکه با.  آمد خوشش حرف این از چرا نفهمید.  بود کیارش

 .  میگوید را خودش که میکرد احساس دلش ته اما است الهامش منبعِ 

 .  شدم شوکه خیلی.  نمیدونستم -

 .  برداریم نوشیدنی طرف اون بریم بیا شده گرم سرشون کنم فکر.  داری حق -

 لیوانهای دو هر.  رساندند سالن انتهای به را خودشان و زدند کنار را جمعیت

 شنید را آناهیتا صدای.  ایستادند یا گوشه و برداشتند میز روی از را شربتشان

: 

 بشه شیفته انقدر که برسه چه.  کنه ازدواج آیین نداشت انتظار اصال کیارش -

 .  بزنه طرح دوباره و

 می میان به آیین از حرفی جا هر اخیرا.  خورد را اش نوشیدنی از کمی پریا

 : داد ادامه آناهیتا.  آورد لب روی محترمانه لبخندی!  میشد گوش سراپا آمد

 .  شدین آشنا هم با چجوری نفهمیدیم هنوز -

 به که جایی تا ، بود برده عقب برایش را فیلم کسی انگار.  شد جمع پریا لبخندِ 

 !  شد پیاده کیوان ماشینِ  از که زمانی به ، رسید شب آن

 !  پریا -

 .  آورد خود به را او که بود آناهیتا صدای

  ؟ بله-

  ؟ یهو رفتی کجا -

 احساس ، نشاند لبهایش روی دستپاچه لبخندی.  گرفت ندید را آناهیتا لبخندِ 

 لیوانِ  ، بلغزد و بخورد ُسر دستش از لیوان دارد امکان لحظه هر میکرد

 : گذاشت نزدیک میزهای از یکی روی را اش نوشیدنی

 .  برمیگردم االن -



  ؟ کجا -

 .  میام االن.  بهداشتی سرویس -

 کرد پیدا را بهداشتی سرویس خدمه از یکی راهنمایی با و داد تکان پاهایش به

.  کشید گردنش به دستی و کرد باز سر از را شالش.  ایستاد آینه مقابلِ . 

 سیاه ی تیکه آن کاش.  بیاورد یاد به کاش.  بست ای لحظه برای را چشمهایش

 .  است افتاده اتفاقی چه شب آن بفهمد کاش شود پُر مغزش خالیِ  و

 نگاه و سحر حرفهای از ، آمدنش از.  میچید هم کنارِ  را شب آن اتفاقاتِ  مامِ ت

 شده اش خانه که ترسناکی و بزرگ عمارتِ  از ، کیوان ی کننده معذب های

 آن از چیز هیچ که آهنگی آورِ  سرسام صدای ، هیاهو و خانه تاریکیِ  ، بود

 .  نمیفهمید

 هایش ریه به هوا میتوانست زور به که انگار.  میکرد تنگی نفس احساِس 

.  ماند خیره خودش ی پریده رنگ تصویرِ  به و کرد باز پلک.   برساند

 : میخورد چرخ سرش در صدایی.  شد تر محکم گردن دورِ  انگشتهایش

 . آیین بگی باید فقط -

 که بود آیین صدای ؟ رسید ذهنش به کجا از جمله این.  بود ترسیده چشمهایش

 آمد باال دستهایش بار این.  شد بسته دوباره پلکهایش.  میخورد چرخ سرش در

 مقابلِ  مطلق سیاهی.  بود شده کلید دندانهایش.  نشست اش شقیقه طرفِ  دو و

 آیین صدای.  میرسید گوش به آن از صدا یک فقط که سیاهی ، بود چشمهایش

.  بیشتر آوردنِ  یاد به از دریغ اما میخورد چرخ سرش در نامش شدنِ  اکو و

 احساس دست کفِ  را هایش شقیقه زدنِ  نبض که بود داده فشار را سرش آنقدر

 .  آمد نمی باال نفسش و بود شده قرمز صورتش.  میکرد

 : رسید گوشش به آناهیتا صدای و خورد در به ای تقه

 .  میگرده دنبالت آیین ؟ تویی اون پریا ، پریا -

 شد باز هم از پلکهایش.  تانداخ کار به را پریا ذهنِ  اسمش دوباره!  آیین

 : خورد چرخ سرش در آیین صدای دوباره



 .  آیین بگی باید فقط ، آیین -

 بارها و بارها آیین صدای.  بود آمده درد به مختلف افکارِ  هجومِ  از سرش

 را دستش.  بیفتد جا همان بود مانده کم.  میکرد ضعف احساِس  ، میشد تکرار

 بگیرد نفس کمی بتواند که بود راهی دنبالِ .  پاشید گردنش به و کرد آب از پر

 : رسید گوشش به آیین صدای و خورد در به دیگر ای تقه. 

 !  پریا -

 صدای و خورد در به ای تقه دوباره ؟ بود برده زمان ماندنش آنجا چقدر مگر

 : رسید گوشش به آیین نگرانِ 

  ؟ خوبه حالت -

 شده طراحی زیبای کتِ  لویج.  بست را آن و رفت آب شیرِ  سمتِ  به دستش

 سرش در مختلف افکارِ  که وقتی داشت اهمیتی چه اما بود شده خیس اش

 به برگردد میتوانست کاش ، شود تمام رونمایی این کاش ؟ میداد جوالن

.  بگذرد بود شده ماهش چند این کابوِس  که اتاق آن کنارِ  از دزدکی و عمارت

 حداقل میتوانست کاش ، برساند اتاقش به را خودش میتوانست زودتر کاش

 .  بگیرد شیدا با تماسی

 در لرزان قدمهایی با و انداخت سر روی را شالش.  خورد در به دیگه ای تقه

 و کرد لباسهایش به نگاهی.  کرد غافلگیرش آیین نگرانِ  چشمهای.  کرد باز را

 : داد دستور بود ایستاده کنارش که خسرو به سوال بدونِ 

 .  بیار براش یدجد لباِس  یه -

 : رسید گوشش به آناهیتا صدای ، شد حلقه پریا ی شانه دورِ  دستش

  ؟ خوبه حالش ؟ یهو شد چی -

 : برمیداشت قدم کنارشان خسرو.  نشد داده او به جوابی

  ؟ چی مهمونا -

 : غرید حرص پُر آیین



 . بکن رو گفتم که کاری!  جهنم به برن مهمونا -

 که بودند خودشان از پذیرایی و حرف مشغولِ  آنقدری . بود یار آنها با شانس

.  میکرد گرم را پریا ی بسته یخ تنِ  آیین دستِ  گرمای.  نشوند رفتنشان متوجه

 بازارِ  پریا سرِ  در میدانست که انگار.  نمیشکست را سکوتشان ، نمیزد حرفی

 !  است افتاده راه به ای مکاره

 کرد کمکش.  کردند رد را کوچک درِ  انهم و رساندند آیین اتاقِ  به را خودشان

.  بود گرفته دستهایش میانِ  را سرش.  نشست اراده بی پریا.  بنشیند مبل روی

 به دست و نشست پریا مقابلِ  تا دو روی.  کشید بیرون تن از را کتش آیین

 .  برد هایش دکمه سمتِ 

.  دشو مانع تا نشست آیین دستِ  روی سریع دستش و آمد باال پریا نگاهِ 

 : آمد حرف به وار زمزمه.  کرد شکارش آیین چشمهای

 .  میلرزی داری.  شده خیس لباست -

 گرمای.  نمیداد پیشروی ی اجازه و بود شده چنگ آیین دستِ  روی انگشتهایش

.  ندهد آزار را دخترک که میکرد تالش ؟ عجیب لرزِش  این به چه را تابستان

 : بود داشته نگه ها دکمه روی ثابت را دستش

  ؟ باشه.  بیاره لباس تا بدم بهت و خودم کتِ  میخوام فقط -

 پایین و داد ُسر را دستش آیین.  بود داشته نگه را لباسش محکم هم هنوز

 : کرد نگاه خیره چشمهایش به.  انداخت

 .  بزنم آسیب بهت نمیخوام -

 : کرد زمزمه.  میزد زنگ پریا گوِش  در صدایش

 !  ینآی کنم صدات گفتی بهم -

 تعبیر باید چطور را گونه هذیان ی زمزمه این نمیفهمید.  شد گنگ آیین نگاهِ 

 .  کند

  ؟ چی -



 از بیشتر گنگ شبِ  آن یادآوری از.  بود ترسیده.  بود شده بیشتر پریا لرزِش 

 داشت حق.  نمیکشد را انتظارش خوبی اتفاقِ  میکرد احساس.  بود ترسیده قبل

  ؟

 : شد کالفه آیین

  ؟ یهو شد چت!  لعنتی میلرزی یدار -

 و اجازه بی.  نشست کنارش هم خودش و انداخت پریا ی شانه روی را کتش

 سعی آیین.  بود شده منقبض پریا بدنِ .  کشید آغوش در را دخترک تعارف

 ی بوسه که مردی این از فرار بود منطقی.  کند ثابت را خودش بود کرده

 منظم بازدمهایش و دم و گرفت راه نفسش ؟ بود آرامش از پُر اش پیشانی روی

 که بود کرده قصد دوباره.  گذاشت هم روی ای لحظه را پلکهایش.  بود شده

 فکرش که ماه چند این مثلِ  درست!  را بینشان اتفاقاتِ  ، را شب آن ، کند انکار

.  بود گذاشته العملش عکس روی را فرار اسمِ  رئوفی.  بود نداده راه سر به را

 شبی آوردنِ  یاد به از میترسید که بود وجودش در احساسی.  میکرد فرار واقعا

 .  بود زده رقم را سرنوشتش که

 : شنید گوشش کنارِ  را آیین آرامِ  ی زمزمه

  ؟ کرد ناراحتت کسی ؟ زد حرفی بهت کسی -

 : داد ادامه آیین.  نداد جوابی پریا

 . . .  که میارم سرش به بالیی میرم ؟ گفت چیزی آناهیتا -

 آورد باال را سرش و گذاشت اش شانه دورِ  شده حلقه ساعدِ  رویِ  را دستش پریا

 : کند نگاه آیین چشمهای به تا

 .  نگفت چیزی کسی ، نه -

 چه.  میکرد دیوانه را آیین که میلرزید تابانه بی آنقدر ، داشت لرزش لبهایش

  ؟ مدبفه نمیتوانست چرا ؟ بود انداخته حال این به را او چیزی

 : شنید را خسرو صدای و خورد اتاق درِ  به ای تقه



 .  آوردم لباس ، آیین -

 .  رفت در سمتِ  به و کرد رها را پریا ای لحظه برای

  ؟ خوبه حالشون -

 : پرسید عوض در.  نداد سوالش به جوابی آیین

  ؟ چطوره پایین اوضاع -

 .  میزنه حرف باهاشون کیارش.  میشن پذیرایی دارن -

 : داد تکان رس

 .  پایین برو تو باشه -

  ؟ خونه میری یا ؟ برمیگردی -

 .  نمیدونم فعال -

 : رساند پریا به را خودش و بست را در

 .  کن عوض رو لباست پاشو -

 .  نمیخوام -

 .  پاشو.  نکن عصبیم پریا -

 . . .  میشم خوب. . .  بشینم اینجا یکم.  نمیخوام -

 : میشد شنیده زور به که بود آرام آنقدر صدایش

 .  میشم کار به دست من یا میپوشی خودت یا -

 نفهمد را حرفش معنای که بود افکارش درگیرِ  آنقدر.  میکرد نگاهش گنگ پریا

 زیبایی به.  میکرد خودنمایی دستش میانِ  دیگر طرحِ  با کتی ، آمد جلو آیین. 

 .  گرفت آن از ایرادی نمیشد اما نبود اش فعلی لباِس 



 کند بازشان هم از آنکه از قبل.  نشست پریا های دکمه روی دستهایش دوباره

 قرار بی پریا انگشتهای.  میخواست اجازه که انگار.  افتاد پریا به نگاهش

.  سرش پشتِ  هم دومی.  شد باز اش دکمه اولین.  بود شده مشت پایش روی

 باز هم از ها دکمه مامِ ت ِکی نفهمید پریا که بود تند آنقدر آیین دستهای حرکتِ 

 : گرفت سمتش به را کت.  اند شده

  ؟ کنم کمکت یا ؟ میتونی.  کن عوضش این با.  کردم بازشون -

 به پشت و برداشت قدمی آیین.  داد تکان سر پریا.  میدید را لرزانش دستهای

 زحمت به و کشید بیرون تن از را کت جانش بی انگشتهای با پریا.  ایستاد او

 بود عجیب.  نتوانست را بقیه اما بست را اش دکمه دو.  پوشید را عدیب کتِ 

 مرتب را لباسش.  آمد کمکش به و چرخید آیین.  نمیکرد رهایش که لرز این

 دل اوضاع این دیدنِ  از و بود بد پریا حالِ  آنقدر.  بست را هایش دکمه و کرد

 !  بزند سرش به دیگری فکرِ  نمیتوانست که بود نگران

 : کرد زمزمه.  بود افتاده ای گوشه که کرد زیبایش کتِ  به نگاهی پریا

 . . .  شد خراب طراحیت -

 : داد باال را همه و کشید نافرمانش موهایش به دستی آیین

 ! سرت فدای -

 آیینِ  با چقدر آیین این.  نشست پریا جانِ  به و شد گوشت گفتنش"  سرت فدای" 

 عادت ، بگوید سرت فدای نداشت تعاد آیین.  بود متفاوت اول روزهای

 نگران چشمهایش و بنشیند کنارش نداشت عادت ، کند پریا خرجِ  محبت نداشت

 میکرد احساس.  است انفجار حالِ  در هیجان از قلبش میکرد احساس.  باشد

 !  کند حس خودش کنارِ  لحظه آن را آیین دارد نیاز

 وجودش این از بیشتر که بود حرفی منتظرِ .  میکاوید را آیین صورتِ  نگاهش

 .  شود گرم

 .  شد بهتر لرزشت ؟ خوبی -



 خودش انگشتهای میانِ  را دستهایش آیین.  داد تکان تایید ی نشانه به را سرش

 : آمد حرف به دیگر بارِ  و گرفت

  ؟ خونه بریم میخوای -

 . . .  مهمونا -

 .  میریم بخوای تو اگه -

 گشتن کمی دلش ، نه هم را رتعما آن حتی ، میخواست کردن فرار دلش

 : کرد زمزمه دوباره آیین.  میخواست را بودن آیین کنارِ  دلش.  میخواست

  ؟ بریم میخوای -

 ای لحظه برای را پریا دستِ  و شد بلند جا از آیین.  داد تکان را سرش پریا

 : کرد رها

 ؟  باشه.  برمیگردم زود و پایین میرم باش اینجا دقیقه چند فقط -

 کنار را خودخواهی اما نرو بگوید خواست.  بیفتد فاصله بینشان نداشت تدوس

 .  داد تکان مثبت ی نشانه به را سرش و گذاشت

  ؟ پیشت بیاد آناهیتا بگم میخوای -

 !  نه -

 .  بکش دراز یکم.  برمیگردم زود باشه -

 همیدنمیف.  رفت بیرون اتاق از نگران نگاهِ  با.  کرد تن به و برداشت را کتش

 حرفِ  به پریا.  است کرده بد را دخترک حالِ  دقیقه چند ی اندازه به چیزی چه

 تنِ  لحظه چند برای که بود راحت آنقدر مبل.  کشید دراز و کرد گوش آیین

 از ، آمد بیرون لبهایش بینِ  از خفیفی ی ناله.  گرفت آرام اش شده منقبض

 .   بود آمده درد به بدنش ای دقیقه چند لرزِش 



.  نکند فکر شب آن به میکرد سعی ترس با و بود افتاده هم روی لکهایشپ

 لحظه آن.  بگوید میتوانست میخواست دکتر که چه هر.  میکرد فرار دوباره

 !  فرار و داشت آرامش به احتیاج فقط

.  نبیند کسی را منقلبش حالِ  تا نشاند لب روی لبخندی.  شد سالن واردِ  آیین

 : آمد جلو آناهیتا

  ؟ خوبه ؟ کو پریا -

 بود کرده لرز.  خورده سرما کنم فکر.  بود بد حالش یکم اومد خونه از.  آره -

 . 

  ؟ پیشش برم من ؟ کجاست -

 .  نیست نیازی نه -

 کرد تشکر آمدنشان از دوباره بلند صدای با و کرد جلب خود به را همه توجه

 کیارش سمتِ  به را همه نهایت در.  مجلس ترکِ  برای خواهی عذر هم بعد و

 روی لبخند هم هنوز.  سپرد کیارش و خسرو به نوعی به را مراسم و فرستاد

 باالی ی دکمه و شد آسانسور واردِ .  زد بیرون سالن از که بود لبهایش

 پس را لبخندش و کرد باز گردنش دورِ  از را کراواتش.  کرد باز را پیراهنش

 پریا سرِ  در چه میفهمید باید.  برود رئوفی پیِش  که بود شده ترغیب.  زد

 به را حرفهایش که بود مطمئن.  آورد نمی زبان به که بود حرفایی.  میگذرد

 !  است گفته رئوفی

 بود ناراحت چقدر!  آورد نمی زبان به را حرفها اینکه از میخورد حرص چقدر

 !  وار غریبه حالتِ  این از

 خم کمی.  ایستاد کنارش و فتر سمتش به ، بود بسته پلک پریا رسید اتاقش به

 بد شاید.  بود شده نگران.  میرسید نظر به همیشه از تر سفید صورتش.  شد

 اما ، برد پریا صورتِ  سمتِ  به را دستش.  میداد نشانش دکتر به اگر نبود

 : کرد زمزمه آیین.  کرد باز پلک اش گونه به نرسیده

  ؟ کردم بیدارت -



 : ستنش جایش سرِ .  بود بهتر حالش

 .  بودم بیدار -

  ؟ خونه بریم -

 : کرد نگاهش ملتمس دخترک.  گرفت دست در و شد خم را پریا دستِ 

 ؟ نریم میشه -

 : کرد زمزمه دیگر بارِ  پریا.  بگوید چه بود مانده آیین

 .  خونه از غیر جایی یه.  دیگه جای یه بریم -

  ؟ نداری دوست و خونمون -

 : ببیند را آیین تا گرفت باال را سرش.  دز حلقه پریا چشمهای در اشک

 . . .  نمیدونم. . .  نه. . .  چرا -

 .  بود فهمیده را حالش آیین

 .  دیگه جای یه میریم -

 : پرسید.  داشت نگهش آیین.  میرفت گیج سرش.  شد بلند جا از پریا

  ؟ شده چی بگی نمیخوای -

 : گفت سریع آیین.  بزند پس را افکار تا داد تکان طرفین به را سرش

 .  بریم االن.  میزنیم حرف موردش در بعدا باشه -

.  رفتند پارکینگ سمتِ  به راست یک آسانسور با.  برداشتند قدم هم کنارِ 

 را پریا.  کرد باز را در سریع دیدنشان با.  بود ایستاده ماشین کنارِ  ساسان

 روشن را ینماش ساسان.  گرفت جا کنارش هم خودش و نشاند صندلی روی

 : داد دستور آیین بیفتد راه به آنکه از قبل کرد

 .  بزن دور شهر تو یکم -



 و کشاند خودش سمتِ  به را پریا تاب بی آیین.  کرد اطاعت و داد تکان سر

 یا دارد نیاز آغوش این به پریا بود فهمیده.  داد تکیه اش سینه به را سرش

 حالِ  مقصرِ  را خودش ، کند حس نزدیکش را پریا داشت احتیاج که بود خودش

 هر که بود باور این بر اما نمیدانست چیزی که چند هر.  میدانست پریا خرابِ 

 !  اوست خاطرِ  به فقط پریا ناراحتی

 قلبِ  منظمِ  ضربانِ  به گوشش و بود خیابانها به نگاهش.  بود گرفته آرام پریا

 به ، بود مهربان ، دبو کنارش آیین که ، میکرد آرامش که هایی ضربه.  آیین

 . اش زندگی مردِ  حضورِ  به بود شده دلگرم.  بود فکرش

 خیابانها که جایی تا.  چرخیدند شهر در ساعت سه ، ساعت دو ، ساعت یک

 : داد دیگری دستورِ  آیین.  بود شده خلوت

 .  هتل یه برسون مارو -

 : شد ازب هم از پریا لبهای.  کردند نگاهش متعجب زمان هم ساسان و پریا

  ؟ چی -

 لب روی لبخندی و دوخت پریا به را نگاهش آیین.  کرد اطاعت سریع ساسان

 : آورد

 . هتل میریم ؟ نریم خونه نگفتی مگه -

 .  خونه بریم میتونیم.  نیست نیازی -

 آمد حرف به وار زمزمه پریا گوِش  کنارِ  و کرد خم را سرش.  نیامد کوتاه آیین

: 

 حالِ  کنم فکر.  بمونیم اونجا صبح تا و حسابی هتلِ  یه یمبر میتونیم اینکه یا -

 .  بشه بهتر جفتمون

 : کرد باز مخالفت به لب.  بود شده اسیر آیین چشمهای در پریا نگاهِ 

 .  میشه نگران خان جمشید -



 !  میشه خوشحالم همیم کنارِ  بدونه که همین -

 : گفت دیگر بارِ  پریا

 .  شرکت بری باید فردا -

 .  تعطیله کار و جمعست افرد -

 صبح آیین کنارِ  دیگر شبِ  یک.  بگوید چه نمیدانست.  گرفت دندان به لب پریا

 به باید نمیدانست!  خوب احساِس  از پُر زمان هم و بود ترسناک برایش کردن

 توانِ !  دهد انجام خالفی کارِ  بود قرار که انگار.  کند اطمینان احساسش کدام

 : داد ادامه ینآی.  نداشت کردن فکر

 .  دارم خوب جوابِ  یه همش برای من!  بیار بهونه بازم -

 را سرش میداد ترجیح.  بدهد آیین به جوابی که بود چیزی آن از تر رمق بی

 ، نکرد تحکم دیگر هم آیین.  میکشید خجالت اما بگذارد آیین قلبِ  روی دوباره

 آرامش و میکشید وشآغ در را پریا سرِ  خودش دوباره کاش!  میکرد کاش که

 .  میکرد تزریق وجودش به

 پریا به حواسش آیین.  کرد باز را در ساسان.  بودند هتل مقابلِ  بعد دقیقه چند

 که بود چسبانده خود به را او جوری.  نشود بد حالش یا ، نخورد زمین که بود

 و ملی کارت آیین.  ایستادند پذیرش مقابلِ .  میکرد بودن معذب احساِس  پریا

 را دلخواهش اتاق مشخصات و داد تحویل پذیرش مسئولِ  به را اش شناسنامه

 ته ، بود شده آیین لبهای پرتِ  حواسش.  نمیشنید پریا اما میزد حرف.  میگفت

.  بود کرده تر جذاب را اش کشیده و استخوانی صورتِ  اش شده مرتب ریِش 

 همین.  میرسید نظر به آشفته عجیب امشب اما بود حالت خوش موهایش

 ، عرفانی آیین کند باور نمیتوانست.  بود کرده چندان دو را جذابیتش آشفتگی

 که بود سخت باورش!  است اش شرعی و قانونی همسرِ  ، مقابلش مردِ  این

 و آیین زندگیِ  نزدیک از ، بود دیده را موفقیتش امشب!  بود او برای آیین ببیند

 مدیریت برای ؟ باشد مغرور داشت حق.  بود کرده لمس را بودنش عرفانی

 !  بود جوان حد از زیاد



 داشتنِ  بدونِ  چطور که نفهمید پریا.  بودند اتاقشان درِ  پشتِ  بعد دقیقه چند

 به آیین بودنِ  عرفانی هم باز میزد حدس اما آمده گیرشان اتاق اش شناسنامه

 .  است رسیده دادشان

 را کتش آیین.  ترسید ای هلحظ برای.  کرد خالی را قلبش در شدنِ  بسته صدای

.  افتاد پیراهنش ی مانده باز ی دکمه دو به نگاهش پریا.  کشید بیرون تن از

 : بگیرد نگاه نشد باعث هم آیین صدای حتی

 .  میشه بهتر حالت ؟ بگیری دوش یه میخوای -

 .  آمد نزدیک قدمی آیین.  نداد جوابی پریا.  میداد باال را هایش آستین

  ؟ بگیری وشد نمیخوای -

 .  آمد باال نگاهش باالخره

 !  نه -

 اما داشت دوش به احتیاج میکرد درد هم هنوز قبل ای دقیقه انقباِض  از بدنش

 !  بپوشد که نداشت هم لباس!  بگیرد دوش آیین کنارِ  و آنجا نمیخواست

 !  میگیرم دوش بعدا -

 را خودش ، گذاردب سر پشتِ  را آیین تا برداشت قدمی پریا.  کرد نگاهش آیین

 انگار ، بود خلوت خیابان.  کشاند خود دنبالِ  را آیین نگاهِ  و رساند پنجره به

  ؟ نداشت آرامش او چرا پس بود رسیده آرامش به شهر

 مماس آیین ی سینه ی قفسه با پریا ی شانه که جوری.  ایستاد سرش پشتِ  آیین

 موهایش روی از ار آن و رفت پریا شالِ  سمتِ  به آرام دستش.  بود شده

 : زد لب آیین ، چرخید عقب به پریا.  برداشت

  ؟ بگی چیزی نمیخوای -

 انداخته تخت روی را شالش.  گرفت قرار مقابلش درست  و خورد تکانی پریا

 : کرد باز را مانتویش گره بار این.  نماند بیکار دستهایش هم باز ، بود



  ؟ شد چی امشب -

 باز مانتویش بندهای.  کرد دنبال را آیین دستهای حرکتِ  و رفت پایین پریا سرِ 

.  آورد پریا یادِ  به را اش ذهنی های زمزمه دیگر بارِ  آیین بمِ  صدای ، بود شده

 و برداشت عقب به قدمی پریا بیاورد در تنش از هم را مانتو بتواند آنکه از قبل

 به تا آمد باال کم کم پایین از نگاهشان.  ماند هوا و زمین میانِ  آیین دستهای

 دقیق و برد فرو جیبهایش در را هدفش بی دستهای.  رسیدند یکدیگر چشمهای

 ! کرد انداز بر را دخترک تر

 .  نمیزنم حرفی منم.  باشه ؟ کنی سکوت میخوای -

 سکوت این ، بود ریخته هم به اعصابش.  شد دور پریا از و بست را دهانش

 کار خوبی به اتاق ی تهویه ، میکرد اگرم احساِس .  بود کرده اش کالفه پریا

 .  بود کالفه هم هنوز اما میکرد

 سرمایشیِ  فنِ  سمتِ  به را سرش ، تک تک.  کرد باز را پیراهنش های دکمه

 میکرد دنبال را آیین دستِ  حرکتِ  پریا.  بود بسته را پلکهایش و برده باال اتاق

 در برای تصمیمی هنوز.  بود نمانده کردن باز برای ای دکمه دیگر که جایی تا

 : رسید گوشش به پریا صدای که بود نگرفته پیراهنش آوردنِ 

 ؟ بیاری در لباستو میخوای -

 : کرد باز را چشمهایش آیین.  بود نامطمئن لحنش

  ؟ میزنی حرف باهام االن -

 و رساند حوالی همان مبلی به را خود عوض در.  گذاشت جواب بی را سوالش

 پریا سکوتِ .  کرد جمع بدنش زیرِ  و آورد باال را هایشپا.  نشست آن روی

 : زد طعنه آیین.  شد طوالنی

 حرف باهام بیارم در رو لباسام از یکی بگیرم تصمیم که وقتی فقط انگار -

 !  میزنی

 دیگر ای لحظه و میماند نزدیکش و میکرد تکیه آیین به ماشین در ای لحظه

 ی اجازه نمیدانست ، بود کرده گیجش رفتارها این.  میکشید کنار را خودش



 قدم سمتش به دوباره و زد دریا به دل!  نه یا دارد را او به شدن نزدیک

 : آمد حرف به و نشست زانو دو روی پایش پایینِ .  برداشت

 .  میپرسم ازت رو سوالم دیگه بار یه -

 : داد ادامه بعد ثانیه چند.  شد خیره پریا چشمهای به و کرد مکث

  ؟ شد چی بامش -

 : کرد باز لب اراده بی پریا

  ؟ شد چی شب اون -

 !  نه یا است شنیده درست نبود مطمئن اما شنید آیین ، بود وار زمزمه صدایش

 ؟ شب کدوم -

 آیین ی خیره نگاهِ  ، افتاد سوزش به گلویش و بود شده خشک پریا لبهای

 ! میکرد مضطربش شب آن یادآوریِ  و دستپاچه

 . . .  رقصیدم باهات گفتی -

 شده خاص آیین برای که شبی ، میگوید را مهمانی شبِ  همان شد مطمئن آیین

 : کرد تایید!  بود

 .  رقصیدیم آره -

  ؟ برقصم که میخواستم خودم -

 را حقیقت هم ، میپایید را آیین لرزانش نگاهِ .  بود پرسیده سختی به را سوالش

 از میترسید هم و داشت را ششنیدن طاقتِ  هم!  نمیخواست هم و میخواست

 . . .  بگیرد بود قرار که اطالعاتی

 .  کنارت اومدم من.  میرقصیدی داشتی -

  ؟ کردم نگاهتم ؟ دیدم تورو من -



 چیزی دوباره ، میشد منقبض بدنش دوباره.  داشت اشک ی حلقه چشمهایش

 میانِ  را دستش داشت دوست آیین.  برگردد اش عصبی لرزِش  تا بود نمانده

 یا میکند کمکی کردن لمس نمیدانست پریا حالِ  این با اما بگیرد انگشتهایش

 .  میدهد آزارش

 .  میخندیدی داشتی ، کردی نگاهم -

.  قبل ماهِ  چند به ، شب آن به بود رفته فکرش.  نبود آنجا آیین که انگار

 با قدم هم پاهایشان ، میرقصید بدنش روی که آورد می یاد به را پریا دستهای

 و سرخ لبهای.  بود گرفته جهت آهنگ با ریتم هم بدنشان ، میخورد تکان هم

 های خنده!  پریا گردنِ  کنارِ  را خودش سرِ .  آورد می خاطر به را پریا کوچکِ 

 .  بود نشانده آیین ی گونه روی که ای بوسه و اش مستانه

 : زد هم به را افکارش پریا

  ؟ زدم حرف باهات  -

 : کرد زمزمه.  میسایید هم روی دندان.  بدهد جوابی چه نمیدانست آیین

 !  نمیرسید صدا به صدا ، بود شلوغ -

 . . .  که بعدش ؟ چی بعدش -

 آیین!  شدند تنها هم با که وقتی ؟ چه رسیدند اتاق به وقتی بگوید میخواست

 .  کند کامل را حرفش کاش.  میکرد نگاهش منتظر

  ؟ زدیم حرف. .  . اونجا. . .  اتاق اون یعنی -

 کند تبرئه را خودش بخواهد که کسی مثلِ  عوض در نداد سوالش به جوابی آیین

 : گفت

 یعنی. . .  اصال من که بود خوب چی همه انقدر یعنی ، بود خوب حالت -

 . . .  تو که نمیکردم فکرشم

 را اش جمله.  شد بلند جا از و کشید موهایش پشتِ  به دستی عصبی و کالفه

 را پریا اوضاعِ  و حال که بگوید هم باز میخواست دلش اما گذاشت نیمه



 به شب آن متفاوتِ  دخترِ  این چقدر که بیاورد زبان به نتوانست ، نمیدانسته

 !  بدهد دست از را هوشش و عقل تمامِ  شد باعث که بود آمده چشمش

 سعی نگرانی با و میپیچاند هم در را دستهایش ، داد پایین را نگاهش پریا

 راه مغزش به را جدید اطالعاتِ  نداشت دوست!  نکند فکر چیزی به میکرد

 عقب را خودش ترس با میشد تر نزدیک یادآوری به که قدمی هر.  دهد

 .  میکشید

 .  بخوابم میخوام -

 ؟  بخوابد حال این با میگذاشت مگر.  نداشت را حرف این انتظارِ  آیین

  ؟ زدی رو حرفا این که شد چی -

 : پرسید مصرانه آیین.  گذاشت جواب بی را سوالش و کرد نگاهش پریا

  ؟ اومده یادت چیزی -

 بیش برایش جواب این کرد حبس سینه در را نفسش.  بود زده حیرت نگاهش

 گرفت را بازویش آیین.  نداد جوابی و شد بلند جا از اما پریا.  بود مهم حد از

 : برگرداند عقب به و

  ؟ اومده یادت ؟ آره -

 .  بود شده مات پریا صورتِ  روی متعجبش چشمهای

 ؟  اومده یادت چیزی گفتم ؟ نمیدی جواب چرا -

 !  نه -

 : خورد حرص آیین

 !  اومده یادت چیزی یه حتما!  میگی دروغ داری -

 !  نه که گفتم -

 و کرد آزاد را دستش پریا.  کرد نگاهش فقط آیین.  بود خشم از پُر نگاهش

 : زد فریاد.  کرد مشت را انگشتهایش



 آدم تو میدونم که بشی مطمئن میخوای ، بیاد یادم چی همه که مهمه برات فقط -

 سرم از دست فقط!  مقصرم من باشه!  نیستی قبول!  نیستی داستان ی بده

 .  بردار

.  انداخت قدمهایش مقابلِ  را خودش سد مثلِ  آیین اما شود رد کنارش از خواست

 . ماند خیره پریا های کالفگی به آرامش در آیین اما نمیکرد نگاهش پریا

 .  باشی داشته وجدان عذاب اینکه بدونِ  کنی زندگی راحت خیالِ  با میتونی -

 همراه.  شد سبز مقابلش آیین دوباره اما بگذرد کنارش از تا کرد کج را راهش

 دِ فریا و خشم همه این مقابلِ  در بود طبیعی غیر کمی نظرش به که سکوتی با

 !  خودش

 ؟ کردی انتخاب و من چرا!  انداختی دردسر به رو خودت چرا نمیفهمم اصال -

  ؟ من چرا!  بهتر ، تر عشوه و ناز پر ، تر بلند قد ، خوشگلتر!  آدم همه این

 !؟ تر خوشگل -

 : داد ادامه آیین ؟ بود کرده برداشت را کلمه همین فقط حرفهایش تمامِ  از

 !؟ تر بلند قد -

 جواب گرفتنِ  به اصراری هم آیین ، میگذاشت جواب بی را سوالهایش پریا

 میگرفت لجش.  پریا گرفتنهای کم دستِ  همه این از میخورد حرص!  نداشت

 را پریا که بود سلیقه خوش!  دهد جلوه بد را آیین ی سلیقه داشت سعی اینکه از

 ! بود کرده انتخاب

 .  بهتر آدمِ  یه دنبالِ  تممیرف باید میکنم فکر که االن.  داری حق -

 : داد ادامه هم باز آیین.  کشید هم در ابرو پریا

  ؟ سانتی چند گفتی.  باشه تر بلند قدش که یکی -

 در برای میکشید پر دلش.  میرسید اش سینه حوالیِ  تا پریا سرِ  ، رفت جلوتر

 .  نرود خطا که کرد قفل جیب در را دستهایش اما ، گرفتنش آغوش



  ؟ کنم انتخاب رو تو تونستم چطور واقعا -

 دوست.  گذراند نگاه از را موهایش و انداخت پریا ظاهرِ  به نمایشی نگاهی

 به را عطرش ، کند لمس را هایش خرمایی موجِ  و کند باز را کلیپسش داشت

 : گفت عوض در اما.  کند نگاهش فقط دقیقه چند برای و ببرد ریه

 یه مثال.  باشه تر خاص موهاش رنگِ  که کیی دنبالِ  میرفتم بود بهتر شاید -

 !  نمیخوره من ی سلیقه به اصال ای قهوه موهای!  باشه داشته اروپایی ی قیافه

 : آمد حرف به هم باز!  نکرد بس اما آیین.  میشد تر عمیق لحظه هر پریا اخمِ 

 مهمه چقدر که میدونی!  بریزه عشوه باشه بلد که میرفتم یکی دنبالِ  باید اصال -

 !  بکنه کارا این از باشه بلد زن یه

 که لطافتی و ناز.  پریاست های دخترانگی این عاشقِ  چقدر که نگفت هم باز و

 میکرد دیوانه را آیین که آنهایی از.  آمد می چشم به کارهایش تمامِ  از اراده بی

 زمزمه.  شد خم صورتش روی تقریبا.  میکرد اش کالفه و میکشید جنون به ،

 : کرد

 تو منم شب اون شاید ؟ تو چرا واقعا ؟ تو چرا!  بهتر آدمِ  یه دنبالِ  میرفتم باید -

 این وگرنه بوده مشکلی یه حتما!  نمیکرده کار چشمام شایدم ، نبودم خودم حالِ 

 ! بعیده من از سلیقگی بی همه

 دوباره.  میشد وارد پریا به شوکی جمله هر با که جایی تا.  بود کوبنده کلماتش

 : زد پس را سکوتش پریا ؟ بود شده سابق رحمِ  بی آیینِ  همان یینآ

 !  نمیکردی انتخاب رو من مثلِ  یکی و بودی خودت حالِ  تو شب اون کاش -

 و زد پس را اش چهره خونسردِ  حالتِ .  شد تمام گران برایش پریا حرفِ  این

 : کرد ابراز را خشمش

  ؟ متنفری زندگی این از انقدر  -

 !  داری دوستش تو انگار که نگو جوری یه -



 قابلِ  غیرِ  که عصبانیتی و بود رفته هم در که ابروهایی با.  کرد نگاهش آیین

 : داد ادامه پریا.  بود شده کنترل

 عوض چیزی که کنم باور بود مونده کم.  زدی رو حرفات االن که شد خوب -

 هم از که یروزای اون با شده عوض زندگی این و کردی تغییر تو که ، شده

 !  بودیم متنفر

 که انگار!  پریا به نزدیکی برای میکند تالش آیین چقدر نمیدید که انگار

 !  است تاب بی چقدر نمیفهمید

 !  آیینم همون من ؟ باشه کرده تغییر چیزی باید چرا ؟ شدی دیوونه -

 .  بمونم اینجا نمیخواد دلم هم دقیقه یه ، خونه برم میخوام -

 !   نمیگیره رو جلوت کسی!  برو -

 پنجره به را خودش و کرد پشت پریا به.  بود داده دست از را کنترلش آیین

 : داد ادامه لجوجانه پریا.  رساند

 .  کردی انتخاب و من خاصی دلیلِ  بدونِ  بود معلوم اولم از -

 بود مانده منقبض فکش مدت تمام آور زجر سکوتِ  این در.  کرد سکوت آیین

 : داد ادامه پریا.  میسایید هم روی را دندانهایش و

 !  نمیگیری جلومو برمم بخوام اگه حتی -

 : گفت پریا.  نداد جوابی هم باز آیین

 !  نداره ارزشی کوچکترین برات هامون خانواده ، زندگی این ، من -

 به دوباره.  کند تحمل نمیتوانست را رحمی بی از حجم این.  نیاورد طاقت آیین

 انگشتهایش فشارِ .  گرفت انگشتهایش میانِ  محکم را بازویش.  شد نزدیک پریا

 : میکرد اذیت را پریا

 !  گرفت درد دستم -



 خودش جلوی.  کشید اتاق ی گوشه قدیِ  ی آینه مقابلِ  را او توجه بی آیین

.  میشد احساس خوبی به هم آینه داخلِ  از حتی قدشان تفاوتِ  ، داشت نگهش

 : بود کشیده هم در ابرو پریا

  ؟ میکنی چیکار -

 : گفت خشونت با آیین

 !  کن نگاه -

  ؟ چی به -

 !  خودت به -

 !  دیدم بارها و خودم -

 !  ندیدی خوب انگار نه -

 : داد بازوهایش به تکانی

 !  کن نگاه گفتم -

 و آمد پایین کم کم چشمهایش بعد و انداخت عصبانی آیینِ  به نگاهی آینه از پریا

 که کند نگاه باید چیزی چه به نمیفهمید هنوز.  ماند ثابت دشخو تصویرِ  روی

 .  آمد حرف به آیین

  ؟ میبینی چی -

 : بود حرص از پُر کالمش ، داشت تحکم هم هنوز لحنش

 !  تورو عصبانیتِ  -

 زیرِ  را ظاهرش راحت انقدر آیین اینکه از بود ناراحت!  بود شده لجباز پریا

 نگوید میداد ترجیح آیین اما میگشت جواب یک لِ دنبا فقط او!  است برده سوال

 !  کند دیوانه و بندازد اشتباه به را پریا که نکند باز لب انقدر! 

 !  میبینی هم رو خودت حماقتِ  حتما پس -



 داشت نگه آینه مقابلِ  و گرفت را بازویش دو آیین اما برود که خورد تکان پریا

: 

  ؟ برخورد بهت ؟ چیه -

 !  کن ولم -

 !  بنداز جفتمون به نگاه یه -

 !  نمیبینم چیزی -

 آمد حرف به و داد بازوهایش به تکانی!  میکرد تر کالفه را آیین اش سرسختی

: 

  ؟ من چرا میگی و میبینی خودتو ؟ تو چرا -

 : میپایید را آیین چشمهای آینه از نگاهش.  کرد سکوت پریا

 !  خودت به کن نگاه!  میکنی رقف دیدم که دخترایی ی همه با ، متفاوتی چون -

 پریا ؟ میکرد اعتراف ؟ آیین میگفت چه.  بود گرفته ریتم زده هیجان پریا قلبِ 

 : بود خشم و تحکم پُر هم هنوز آیین صدای!  نداشت را انتظارش

 ، آورد می بند رو نفسم صورتت جز به جز و بود بکر برام ظاهرت چون -

 !  ببینم نتونم رو ای دیگه کِس  چهی که بود معصوم نگاهت انقدر چون

 آیین.  گرفت دندان به لب.  بود افتاده گل هایش گونه.  کشید خجالت پریا

.  داشت خاطر به کامال را شبشان آن ی بوسه.  رفت پریا لبهای تا نگاهش

 بعد که هیجانی و آیین آرامِ  های زمزمه ، خودش لبهای روی را لبهایش نرمی

 .بود کرده تجربه پریا با شب آن دوباره مدتها از

 شده باز ابروهایش گره.  میکرد نوازش را پریا بازوهای آرام و نرم دستهایش

 .  میکرد معذب بیشتر را زده خجالت و معذب پریا اش خیره نگاهِ  و بود

 .  بودم کرده انتخاب تورو من.  میشه چی نبود مهم برام -



 مرور خودش برای دوباره و دوباره.  میخورد چرخ پریا سرِ  در حرفهایش

 میانِ  را اش چانه.  کند نگاهش مستقیم بتواند تا چرخاند را پریا آیین.  میکرد

 .  آورد باال و گرفت انگشتهایش

  ؟ تو چرا فهمیدی حاال -

 تمامِ  با.  بود کرده اعتراف.  ببوستش و بدهد دست از را کنترلش بود مانده کم

 مقابلش زده خجالت و متعجب پریا.  بود گفته شب آن از باالخره!  هایش سختی

 عجیب امشب که آیین چشمهای به کردن نگاه از داشت ترس ، بود ایستاده

 !  بود شده صادق

 !  بشی متوجه کنم کاری خودم روشای به میتونم نفهمیدی اگه -

 : برد موهایش سمتِ  به دست دلیل بی پریا

 !  فهمیدم -

 .  داری احتیاج بهش.  بگیر دوش برو حاال.  خوبه -

 . . .  نیست نیازی -

 .  برو ؟ کن مخالفت گفتم -

.  آمد نمی زبانش روی حرف اما ؟ داری دوستم یعنی این بپرسد خواست پریا

 ! نبود بعید آیین از!  کند انکار میترسید انگار

 .  ندارم لباس -

 .  اومده بگیری دوش تا.  بیاره بره فرستادم رو ساسان -

 سر پشتِ  امشب را زیادی اتفاقاتِ .  گذاشت حمام به قدم.  دش راحت خیالش

 درد اطالعات همه این فشارِ  از مغزش و بود شنیده جدید حرفهای.  بود گذاشته

 .  بود گرفته



 بستنِ  با.  میکرد خستگی احساِس .  بود کوفته بدنش ایستاد دوش زیرِ  دقیقه چند

 و کرد باز نیمه را در.  بودن حوله از خبری.  کاوید را حمام نگاهش آب شیرِ 

 : زد صدا

  ؟ بدی حوله من به میتونی -

 : گفت دوباره.  نشنید صدایی اما کرد صبر کمی

 . . .  آیین -

 بارها و بارها را اسمش داشت دوست.  آورد می زبان به آوا خوش را"  آیین" 

 در تِ پش بیشتر را خودش پریا ، گرفت سمتش به را حوله.  بشنود پریا زبانِ  از

 کند اذیتش کمی تا میکرد وسوسه را آیین و آورد بیرون را دستش.  کرد پنهان

 تخت روی خودش و گرفت سمتش به را حوله حرف بدونِ .  شد پشیمان اما

 ساقِ  جز به جایش هیچ که پیچید خودش دورِ  را حوله جوری پریا.  نشست

 با آیین.  آمد نبیرو و انداخت سرش روی را حوله کاله.  نبود معلوم پاهایش

 : زد لبخند دیدنش

 .  باش راحت بیرون میرم.  آورد لباسارو -

 از تکه هر دیدنِ  با.  رفت لباسهایش سمتِ  به بالفاصله و کشید راحتی نفِس  پریا

 شوخی حتما اما کیست انتخابِ  نمیدانست!  میماند بازتر دهانش ارسالی لباسهای

 !  بود

 برایش که شلوارکی و تاپ به زده حشتو و پوشید را زیرش لباسهای سریع

 !  بپوشد آیین جلوی را آن نبود قرار.  ماند خیره بودند فرستاده

  ؟ پوشیدی -

 : کرد تر محکم را اش حوله آیین صدای با

 !  هنوز نه -

 .  برداشت قدم سمتش به و نکرد نشینی عقب بار این اما آیین

  ؟ چرا -



  ؟ بیرون بری میشه -

 باز در امشب آیین.  بود شده محکم حوله روی پریا دستِ .  ایستاد مقابلش

 آمد نمی بدش!  بود کرده پیدا تخصص عجیب پریا لباسهای گره کردنِ 

 حوالیِ  را نگاهش اما.  کند باز را حوله گره و بدهد تکان را انگشتهایش

 : داشت نگه پریا چشمهای

 ؟ بیرون نرم میشه -

 خوابش ، بود خمار نگاهش!  دل حرفِ  یکم و بود شوخی به شبیه بیشتر لحنش

 باز پیراهنش های دکمه هم هنوز ؟ بود شده مست پریا حضورِ  از یا آمد می

 .  داشت تن به را بیرون لباسهای و بود

 !  آیین -

 باال را دستش.  آمد می شیرین آیین نظرِ  به عجیب اما بود کننده توبیخ پریا لحنِ 

 لمس را بودند زده بیرون کاله زیرِ  از فرماننا که را پریا خیِس  موهای و آورد

 .  کرد

 خبری دیگه برگردم ، بپوش رو لباسات موقع اون تا.  بگیرم دوش میرم من -

 !  نیست کردن صبوری از

 ، شد خم.  برد صورتش نزدیکِ  را سرش آیین که بزند حرفی خواست پریا

 به و زد سهبو را کنارشان درست جایی اما داشت را پریا لبهای ی وسوسه

 تعجب این.  کرد رها جایش سرِ  مات را پریا.  شد رد کنارش از سرعت

 .  داشت دوست را کردنهایش

 بیاید آیین آنکه از قبل.  پوشید را شلوارک و تاپ و آمد خودش به سریع پریا

 و زد غلت آنقدر.  آورد اش چانه نزدیکیِ  تا را پتو و کشید دراز تخت روی

 و داد فشار هم روی را پلکهایش.  آمد حمام درِ  شدنِ  بار صدای که کرد فکر

 : شنید را آیین صدای.  زد خواب به را خودش

 ؟ خوابیدی. . .  پریا -



 بیدار میدانست.  نشست آیین لبهای روی لبخندی.  کرد تر محکم را پلکهایش

 به حسابی که کرد تن به رنگی سفید تیشرتِ  و شلوارک.  نزد حرفی اما است

.  رفت تخت دیگرِ  سمتِ  و کرد خاموش را چراغها.  آمد می اش ندمیگ پوستِ 

 به آیین بود کشیده تخت ی لبه تا را خودش پریا.  کشید دراز و برد باال را پتو

 : کرد صدا دیگر بارِ  و چرخید سمتش

 . . .  پریا -

 و نشاند لبهایش روی آمیز شیطنت نیشخندی.  نداد جوابی پریا هم باز اما

 خودش سمتِ  به را پریا بدنِ  حرکت یک با.  کرد دراز پریا سمتِ  به را دستش

 : کرد باز چشم سریع حرکت این با.  کرد زندانی بازوهایش میانِ  و کشید

  ؟ میکنی چیکار -

 !  بودی خواب که تو -

 !  کردی بیدارم -

 : افتاد خنده به آیین

 !  نمیشدی بیدار من حرکتِ  این با بودی خواب اگه -

 !  میشدم بیدار که ومهمعل -

 !  حرفاست این از تر سنگین خوابت.  نمیکنم فکر -

  ؟ میدونی کجا از تو -

 را پریا بود گرفته جان لبهایش روی که نیشخندی و آیین معنادارِ  سکوتِ 

 : کرد مبهوت

  ؟ آره ؟ نشدم بیدار و کردی کاری نکنه -

 : کرد متعجب را پریا و زد قهقهه آیین

  ؟ کردی چیکار.  دهب رو جوابم -



 انرژی آیین به وجودش گرمای عجیب.  کرد تر محکم پریا کمرِ  دورِ  را دستش

 : میداد

 .  بخواب هیچی -

 .  میخوابم تخت طرفِ  اون میرم من -

 : ماند خیره پریا صورتِ  به و شد بلند آرنج روی آیین

 خواب هب رو خودش که آدمیه تنبیه اینم!  نداریم هم بحث میمونی همینجا -

 !  میزنه

 . . .  آیین -

 : کرد باز لب آیین!  اندازد می دردسر در را خودش اسم این گفتنِ  با نمیدانست

  ؟ جانم -

 : گرفت دندان به لب.  میکرد زده خجالت را پریا و بود مهربان صدایش

 .  میخوابم طرف اون میرم -

 : بود گفته وار زمزمه

 .  نخوای تو که وقتی تا نه.  نمیفته اتفاقی هیچ -

 ، بیفتد اتفاقی که نمیترسید پریا.  همینطور هم لبهایش ، بود صادق چشمهایش

 افتاده غلیان به احساساتش.  ببازد آیین به را خودش که بود این از ترسش تمامِ 

 .  داشت ترس آینده از هم هنوز.  کند آرام را او که نبود چیزی این و بود

 روی نرم ای بوسه.  گرفت آغوش در را یاپر و کشید دراز دوباره آیین

 آیین نوازشگرِ  و نرم حرکتِ  بست را پلکهایش.  شد متوجه که کاشت موهایش

.  میپرید جا از تقریبا حرکت هر با.  میکرد احساس پهلویش و شکم روی را

 : شنید گوشش زیرِ  را آیین ی زمزمه

 !  بلدم یدار زنده شب واسه خوب روِش  یه من بخوابی نمیخوای اگه -

 : بست پلک سریع پریا.  داشت خنده رنگِ  ته صدایش



 !  میخوابم دارم -

 دوست را کشیدنش آغوش در و بودن پریا کنارِ .  بست را چشمهایش هم آیین

 ! را پریا خودِ  همه از بیشتر و داشت

******* 

 پلک باری چند.  بود کرده روشن را اتاق آفتاب نورِ  ، شد باز هم از پلکهایش

 سرش.  انداخت وضعیتش به نگاهی.  کند عادت محیط نورِ  به چشمهایش تا زد

 کرده راحتی خوابِ  دیشب.  کمرش دورِ  حلقه او دستِ  و بود آیین ی سینه روی

 کردن فکر ای لحظه بدونِ  ، است افتضاح لباسهایش چقدر اینکه از فارغ.  بود

 ! خوابیدن آیین کنارِ  این عواقبِ  به

 را سرش هم بعد و برداشت آیین شکمِ  روی از آهسته و نرم احتیاط با را دستش

 به نگاهش.  نمیکرد یاری پاهایش اما بیاید پایین تخت از خواست.  کرد بلند

 مردانه و پهن ابروهای که بود خوب چقدر!  خوابش وقتِ  آرامِش  و بود آیین

 عصبانیت و حرص زورِ  از فکش یا.  بود نخورده پیوند هم به اخم با اش

 موهای از ای دسته.  بود نشده باز تلخ حرفهای به لبهایش یا.  بود نشده نقبضم

 آیین تنِ  روی اش آهسته و نرم حرکتِ .  افتاده پایین و خورد تاب مزاحمش

 .  گزید لب و فرستاد گوش پشتِ  را موهایش.  شود هوشیار نیمه شد باعث

 ، بودن گردنش ی شده متورم رگِ  از خبری.  رفت گردنش تا نگاهش

 رسید تیشرتش هفتِ  ی یقه به تر پایین کمی و ماند آدمش سیب روی چشمهایش

 . 

 و بود بسته پلکهایش!  است خواب شود مطمئن تا آمد باال دوباره نگاهش

.  شد متمایل سمتش به کمی و داد خرج به جرات.  داشت آرامش صورتش

 تند قلبش!  ببیند را خودخواه عرفانی این بتواند تر دقیق تا کرد خم را سرش

 !  بپرد خواب از میترسید ، بود زده هیجان و میزد

 اراده بی.  بود شده آشفته کمی پشتش پر موهای.  آورد باال آرام را دستش

 .  کرد لمس را موهایش نوکِ 



 ، بود همسرش آرامش غرقِ  مردِ  این.  نکشید عقب اما میلرزید دستش

 معصومیتِ  از ؟ بود گفته چه شبدی.  اش زندگی آدمِ  ترین نزدیک ، شوهرش

 آیین را حرفها این که نمیکرد باور.  افتاد می شماره به که نفسی از و پریا نگاهِ 

 فراموش را اش گذشته حرفهای تمامِ  که میرفت کلنجار خودش با.  باشد زده

.  بود دلخور اما باشد کینه اهلِ  که نبود آدمی.  کند فراموش میتوانست ، کند

 . . .  بود دلخور مقابلش جذابِ  مردِ  این از هم هنوز

 کرده خراب را اش شده طراحی لباِس  ، بود زده هم به را اش رونمایی جشنِ 

 آیین که بود عجیب اما بود آورده زبان بر بود خواسته چه هر آخر در و بود

 آخر گفتنِ "  جانم"  حتی یا"  سرت فدای"  بود گفته.  بود داده خرج به صبوری

 .  کرد باز هم از را لبهایش اراده بی محو لبخندی . . . شبش

 خودش کنارِ  را آیین میتوانست ؟ باشد داشته دوست را زندگی این میتوانست

  ؟ بپذیرد

 نفس جذابیتش.  بود مانده نقصش و عیب بی صورتِ  روی هم هنوز نگاهش

 خوبی به.  کرد دوره خودش برای بارها و بارها را او حرفهای.  بود گیر

 نیاورده زبان بر را عالقه حروفِ  هنوز اما دارد تمایل او به آیین بود میدهفه

 خودش برای ؟ کلمه چند همین به میداد دل فقط اگر نبود خیالی خوش.  بود

  ؟ گفتنش"  جانم"  خاطرِ  به فقط ؟ چه که میساخت رویایی قصرِ 

 ارهدوب کسی به میترسید!  کرد زهر خودش به را خوشی.  شد جمع لبخندش

 اش گونه نوازش حرکتِ  هم هنوز اراده بی دستش.  بخورد ضربه و کند اعتماد

 کنار را دستش و آمد خودش به لحظه یک.  میداد ادامه آیین موهای روی را

 لباس اول باید.  انداخت وضعش و سر به دیگر نگاهی ؟ میکرد چه.  کشید

 .  میپوشید

 شد حلقه دستش مچِ  دورِ  آیین دستِ  که میکشید تخت ی لبه سمتِ  به را خودش

 : رسید گوشش به بود شده همیشه از تر بم که آلودش خواب صدای و

  ؟ عجله این با کجا -



 با نگاهش.  میگرداند را چشمهایش حد از زیاد ؟ بود بیدار.  پرید جا از پریا

 .  میکاوید را پریا سرتاپای لذت

  ؟ بودی بیدار -

 وجود به ی فاصله.  کشید خودش سمتِ  به را او و داد پریا دستِ  به فشاری

 تکیه آیین ی سینه به را دستش خودش کنترل برای پریا.  کرد جبران را آمده

 : داد

 !  جات سرِ  برگرد -

 : شد دستپاچه پریا ؟ بود بیدار مدت این تمامِ 

 !  دارم کار کلی.  عمارت برگردیم باید -

 که بود رفته کلنجار خودش با مدت تمام دیشب.  نکرد حرفش به توجهی آیین

 کلنجارها این تمامِ !  شود فراری پریا که کند کاری ، برود خطا دستش نکند

 برود دست از بودن پریا با فرصتِ  این بگذارد بود محال.  بود کرده اش خسته

 ای اضافه تکانِ  بتواند آنکه از قبل.  بود افتاده تخت روی دوباره دخترک. 

 قفل خودش انگشتهای بینِ  را انگشتهایش و شد مخ صورتش روی آیین بخورد

 .  داشت نگه سر باالی و کرد

  ؟ واجبه انقدر که داری کاری چه -

 این از االن اما ببیند را آیین نگاهِ  عسلیِ  بود خواسته دلش قبل ای لحظه پریا

.  نمیدانست هیجان یا بود ترس از.  میزد تند تند قلبش.  میکشید خجالت چشمها

 .  برود که واستمیخ فقط

 .  بزنم سر اینا مامان به امروز میخوام -

 .  کند دور را آیین میخواست فقط!  نبود قراری همچین.  آورد می بهانه

 .  داری وقت فعال -

 : گفت دیگر بارِ  پریا



 .  بزنم شیدا به زنگ یه باید -

 .  بود آمده خوشش بازی این از آیین

 .  کنه صبر میتونه -

 رفتارش این نمیدانست اما کند پیدا رهایی شاید تا میداد تاب و پیچ نشبد به پریا

 : کرد جور دیگر ای بهانه.  اندازد می تپش به را آیین قلبِ  قبل از بیشتر

 بریم باید.  شیراز بره میخواست.  سفر بره امروز قراره خان جمشید -

 .  خداحافظی

 . اختاند پریا معذبِ  و دستپاچه چشمهای به نگاهی آیین

 .  میاد خوابم هنوز من -

 . . .  بعدا توام. . .  برم میتونم من خب. . .  خب -

 کشید دراز کنارش و کرد رها را دستهایش آیین شود کامل حرفش آنکه از قبل

 : گفت و بست را پلکهایش. 

 .  کنی تکرارش دوباره میتونی.  اومد خوشم کارت از -

 بود نشسته لبش روی که نیشخندی و بسته چشمهای به نگاهی.  برد ماتش پریا

 : کرد

 ؟ کاری چه از. . .  از -

 : داد جواب و انداخت پریا کمرِ  دورِ  را دستش.  کرد باز را چشمهایش از یکی

 .  میکردی موهام با داشتی که کاری همون -

 بدنش ی کرده یخ پوستِ  روی آیین دستِ  گرمای و بود رفته باال کمی تاپش

 .  بود نشسته

 .  عمارت بریم باید -

 : کشید پریا تنِ  روی را پتو و بست را پلکهایش دوباره آیین



  ؟ سردته -

 : گزید لب پریا

 .  شده خنک زیادی اتاقش -

 .  بخوابیم دیگه یکم -

 گرمای هم هنوز.  بود ناشناخته برایش جدید آیینِ  این.  میکرد نگاهش پریا

 جابه کمی و گذاشت دستش یرو را دستش.  میکرد احساس را انگشتهایش

 .  کشید عقب را دستش و فهمید آیین.  کند صاف را تاپش تا کرد جایش

 .  نمیاد خوابم من.  بخواب تو -

 : کرد موهایش به ای اشاره بود بسته چشمهایش که حال همان در

 !  نمیبینم روشون حرکتی -

 را دستش پریا شد باعث بود چه هر اما نمیکرد درک خودخواهیرا همه این

 اراده بی.  بگیرد بازی به را کوتاهش تارهای و ببرد آیین موهای سمتِ  به آرام

 : کرد زمزمه

  ؟ بودی بیدار مدت این تمامِ  -

  ؟ کردی بدی کارِ  -

 : ایستاد حرکت از پریا انگشتهای

 !  نه که معلومه -

  ؟ میپرسی چرا پس -

 : گفت تحکم با و کرد باز را چشمهایش از یکی

 !  نگشتاتا -

 .  افتاد هم روی آیین پلکِ  و گرفت سر از دوباره را انگشتهایش حرکتِ  پریا

 !  گفتم همینجوری -



  ؟ خوابیدی خوب دیشب -

 !  اوهوم -

 : پرسید مکث با پریا.  شد برقرار بینشان سکوت

  ؟ چی تو -

.  بود اش زندگی شبِ  ترین سخت دیشب.  فرستاد بیرون را نفسش آیین

 : گرفت اخم طرحِ  ابروهایش

 !  بود افتضاح -

 داشت انتظار واقعا!  بود شده دلخور ، ایستاد حرکت از پریا انگشتهای دوباره

 برای رویایی کاخِ  چه هر اصال ؟ ببرد لذت بودن او کنارِ  از عرفانی آیینِ 

 !  ریخت فرو بود ساخته خودش

  ؟ بخوابی راحت که برم میخوای -

 : کرد باز چشم.  شد آمده پیش تفاهمِ  سو متوجه آیین

 !  حرکته بی باز که انگشتات -

 : کشید کنار کل به را دستش دلخور پریا

 !  دادن دستور به داری عادت -

 ! گفتن چشم به کن عادت توام -

 : داد ادامه آیین ؟ نبود بس ، بود گفته چشم امروز همین به تا

 . بگیری یافهق نمیخواد!  تو خاطرِ  به نه اما بود افتضاح دیشب -

 کشید کنار کامل را خودش پریا.  بزند حرف دختر یک با چطور نبود بلد انگار

: 

 .  نگرفتم قیافه -

 : گرفت آغوش در و کشید خودش سمتِ  به را پریا دیگر بارِ  سرخوشانه آیین



 تا نمیری جایی.  بخوابیم هم کنارِ  و هم با یعنی بخوابیم دیگه یکم میگم وقتی -

  ؟ بود روشن.  شم بیدار و شه ملکا خوابم من

 : کشید هم در ابرو پریا

 .  برم میخوام!  کن ولم -

 : کرد نگاهش آیین.  میکرد تقال پریا

  ؟ بری جایی میتونی تو نخوام من اگه ؟ میکنی بیخود تقالی چی برای -

 از پریا ای لحظه برای.  بود آورده پریا روی به که بود ترسناکی حقیقتِ 

 : داد توضیح آیین که کند تهی قالب ترس از بود مانده کم.  دایستا حرکت

 !  کافیه نکنی صدا و سر و نخوری تکون که همین ، بخوابم میخوام فقط -

 را کار این اما بود سخت برایش.  برداشت پریا کمرِ  دورِ  از دوباره را دستش

 بدنش انقباِض .  کند اذیتش نداشت دوست.  نمیخواست ای لحظه را پریا!  کرد

 بی و میکرد نافرمانی دلش گاهی اما ، میفهمید خوبی به تماسهایشان وقتِ  را

 نمیزد حرفی.  گرفت آرام کنارش پریا.  میزد پس را منطقش و عقل تمامِ  تابانه

 : اومد حرف به دیگر بارِ  آیین.  بود کشیده دراز فقط.  نمیکرد کاری ،

 !  انگشتات -

 البه را انگشتهایش.  کشید باال را خودش و تادفرس بیرون کالفه را نفسش پریا

 : کرد زمزمه و کشید آیین موهای الی

  ؟ راحتی -

 : گفت طعنه به آیین

 !  بهتره هیچی از اما باشم راحت باهاش خیلی که نیست حالتی این -

 حرکتِ  به.  میزند حرف چه از آیین که بفهمد نخواست هم شاید یا نفهمید پریا

 . رفت خواب به آیین دوباره تا داد ادامه انقدر انگشتهایش

****** 



 در که مکثی.  بفرستد بیرون کالفه را نفسش شد باعث موبایلش روی پرهام نامِ 

 .  کند نگاهش خسرو شد باعث بود داده خرج به دادن جواب

 ؟ نمیدی جواب چرا -

 !  سلطانیه پسرِ  -

  ؟ پرهام -

 دوباره.  شد قطع نهایت در ات خورد زنگ موبایلش انقدر.  داد تکان سر

 بست نقش موبایلش روی پرهام طرفِ  از پیغامی بار این که شد کارش سرگرمِ 

 . 

 بگم خواستم فقط! ؟ برادر داره خاصی دلیلِ  نمیدی جواب دیروز از اینکه -

 خوشحالش.  صبح 9 ساعت.  انتظاره چشم شدت به و داره عمل فردا مهین

 ! بیای اگه میکنی

 فردا مهین که میدانست کسی هر از بهتر خودش.  کرد پاک جا در را پیغام

 وجود عمل برای مانعی.  بود آمده عباسی آزمایشهای جواب.  دارد عمل

 عباسی کرد کار هر که بود گرفته نظر در پاداش برای هم مبلغی ، نداشت

 کسی دینِ  زیرِ  نداشت دوست!  هایش خواسته و بود آیین اما.  نمیکرد قبول

 عباسی به مدت تمام.  بود کرده جبران را عباسی لطفِ  این حسابی.  باشد

 روی به او پرسید چیزی کسی اگر.  نبرد او از نامی که بود کرده سفارش

 اهدای این ی واسطه به نمیخواست دلش.  میشناسد را آیین که نیاورد خودش

 خودش از دور جایی میدید که همین!  کند خیاالت خودش پیِش  مهین عضو

 ! بود بس برایش میکند زندگی

 میخواست که انگار.  میبرد سر به سفر در که میشد ای هفته سه خان جمشید

 !  بگردد را ایران کلِ 

 که زمانی.  میزد حرف پریا با بیشتر روزها این.  بود نشده بد آیین برای

 دلش دستورهایش لجِ  از یا.  میشد معذب هایش نگاه زیرِ  بود خان جمشید

 خودش آیین نبودش با اما.  کند عمل پدربزرگش میلِ  خالفِ  جوری میخواست

 .  آورد می زبان به تر راحت را حرفهایش و بود



 دخترهای به شبیه.  است تر آرام میرسید نظر به رفتنشان هتل از بعد هم پریا

 حرفِ  هر با و بود رفته بین از تقریبا لرزشش ، میکرد فرار کمتر ، نبود ترسو

 و بردارد دیگر قدمی میخواست دلش آیین وجود این با!  نمیپرید جا از آیین

 حداقل.  کند منتقل خودش اتاقِ  به را وسایلش مثال.  شود نزدیکش بیشتر کمی

 !  میکرد صبح او کنارِ  را شب که بود این

 این میکرد سعی!  کرد پرواز خانه سمتِ  به و داد سامان و سر کارهایش به

 خستگیِ  که انگار.  میکرد دلگرمش پریا حضورِ .  رودب خانه به زودتر روزها

 .  کند بیرون فکرش از میتوانست او فقط را کاری سختِ  روزِ  یک

 روی را لبخند پریا نامِ .  خورد زنگ موبایلش که بود نرسیده خانه به هنوز

 : نشاند لبهایش

  ؟ جانم -

 : کرد نوازش را گوشش پریا آرامِ  صدای

 . سالم -

 فردایش عملِ  و مهین درگیرِ  فکرش.  دوخت خیابان به پنجره از را نگاهش

 تمامِ  که انگار پریا صدای شنیدنِ  با اما بود مانده مردد نرفتن و رفتن بینِ  ، بود

 .  بود شده تمام هایش تردید

 .  سالم -

 : گفت سریع پریا

  ؟ باشه میرم باهاش منم.  بخره لباس میخواد ، دنبالم اومده شیدا -

  ؟ ببیند را پریا رسیدن محِض  به نبود قرار.  رفت هم در آیین یابروها

 ؟ میگیری اجازه یا میدی خبر داری -

 این!  کند اسیرش نبود قرار.  فرستاد بیرون را نفسش آیین.  کرد سکوت پریا

 : گفت سختی به.  کرد تکرار خودش با بارها را



 .  برید عاطفه با -

 .  داره ماشین شیدا -

 ؟ بود مفهومنا حرفم -

 : شنید را پریا آرامِ  صدای

 . . .  نه -

 .  برگردید هم زود برید عاطفه با.  نکن بحث پس -

 .  باشه -

  ؟ برمیگردی ِکی پس -

 !  زود -

 : گفت دوباره.  شود قطع تماس نداشت دوست آیین

  ؟ چند یعنی زود این -

 : داد جواب کالفه پریا

 .  10 ساعت تا -

 ! ؟ چی دیگه -

 سرِ .  9 میشه کنیم خرید تا.  7 میشه جایی به برسیم ما تا.  ششه ساعت االن -

 .  برمیگردم ده ساعت

 !  باش خونه هم 8 سرِ  برید نزدیک جای یه.  خلوته خیابونا -

 . . . آیین -

 .  بزند حرف خوب نتواند و باشد کنارش شیدا که انگار.  بود کرده زمزمه

 . برگردی زود که برو کردن ثبح جای به!  کلمست یه حرفم -

 .  بخوریم بیرون شام میخواستیم -



 را شام حداقل ، آمد نمی که استقبالش به ؟ بخورد تنهایی آیین هم را شام یعنی

 .  میخوردند هم با

 .  ما ی خونه بیاد شام بگو ؟ بشه چی که -

 . . .  میخواستیم آخه -

 : پرید مشکال میانِ  آیین کند کامل را حرفش آنکه از قبل

 !  میکنیا استفاده سو خوبم اخالقِ  از داری -

 خوش آیین اخالقِ  ِکی!  بیندازد چین حرف این با را صورتش بود مانده کم پریا

 : گفت مغموم.  بود کرده تغییر کل به که اخیر ماهِ  یک این منهای البته ؟ بود

 .  خونه برمیگردم شام باشه -

 .  برو حاال خوبه -

 : پرسید.  ندارد کردن قطع قصدِ  پریا که فهمید آیین.  کرد تدس دست پریا

 ؟ میخوای ای دیگه چیزِ  -

 : زد دریا به دل

  ؟ کجایی تو -

 را عاشقانه کلماتِ  قشنگترین که انگار.  شد باز آیین ی رفته هم در ابروهای

 برایش آیین که انگار!  میداد اهمیت بوی پریا حرفِ  این.  بود کرده ادا برایش

 .  باشد شده همم

 .  خونه میام دارم -

 !  زود چقدر -

 نافرمانش موهای به دستی.  آمدم زودتر دیدنت و تو خاطرِ  به بگوید نخواست

 : کشید بود افتاده پیشانی روی که

 .  شد تموم زود کارم -



 .  برمیگردم زود میرم من پس -

 .  بری عاطفه با نره یادت.  باشه -

 !  چشم -

 : کرد زمزمه لب زیرِ  و زد محو لبخندی آیین

 !  بال بی چشمت -

 قطع تماس آرامشان خداحافظی با!  بشنود که نگفت جوری هم آیین.  نشنید پریا

 ی اجازه او به میتوانست.  کرد فکر کمی.  نبود شب 9 تا االن از پریا.  شد

 بازی به را ذهنش بود شب چند که ای نقشه خودش و بدهد هم خوردن شام

 .  کند اجرا را بود گرفته

 برایش و برداشت را موبایلش.  نشست لبهایش روی آمیز شیطنت نیشخندی

 : نوشت

 نبینم!  برو حسابی و درست جای یه فقط.  بیرون بری شیدا با شام میتونی -

 ! آوردی در فالفلی از سر

 امشب.  گذاشت کتش جیبِ  داخلِ  را گوشی خوشحالی با و کرد ارسال را پیغام

 !  بود فکرش کردنِ  ملیع وقتِ 

 با را سرش و نشست ماشین نرمِ  صندلیِ  روی شیدا.  کرد صدایی پریا موبایلِ 

 : داد تکیه عقب به راحت خیالِ 

 !  ها بهتره خیلی پراید از -

 : خندید و گرفت صورتش مقابلِ  را موبایل پریا

  ؟ میکنی مقایسه خودت ی قراضه پرایدِ  با اینو داری ؟ بابا نه -

 روزم یه حاال.  عاشقشم.  میندازه راه و من کارِ  پراید همین ، نگو نجوریای -

 !  میخرم ماشینا این از میشم پولدار

 : گفت خوشحال و خواند را آیین پیغامِ  پریا



 .  بیرون بریم میتونیم شامم -

  ؟ داد تغییر رو نظرش شد چی -

 .  بده تغییر رو نظرش زیاد که نیست کسی آیین اما نمیدونم -

 .  مهربونه امشب که شکر خدارو -

 : گفت نشنود عاطفه که جوری وار زمزمه و خندید پریا

 .  مهربونه زیادی که هست وقتی چند -

 .  خورده انگار میخورد سرش تو باید که سنگه اون باالخره -

 : گفت نامطمئن پریا

 !  بشه خالص شرم از نمیاد بدش میکنم فکر هنوز من ولی -

 !  اجاره دادی رو نهخو باال -

 : کرد عوض را بحث پریا

  ؟ دعوتی کی عروسیِ  گفتی -

 . دانشگاهم دوستای از یکی -

 شیدا مدت تمام ، میراند بود داده آدرس شیدا که خریدی مرکز سمتِ  به عاطفه

 ی نفره سه جمع تا بود خالی پریسا جای فقط.  میخندیدند و میزدند حرف پریا و

 . شود تکمیل همیشگیشان

 داد سرسری جوابی.  میکردند سالم ترتیب به خدمه.  گذاشت خانه به قدم آیین

 داد دستور کند تلف وقت آنکه بدونِ .  سپرد همایون دستِ  به را کتش و کیف و

: 

 .  باال بیا من با شیرین -

 : گفت همایون به رو

 .   بشه باز جا که کن خلوت یکم لباسام اتاقِ  ، باال ببر منو کتِ  و کیف -



 که همانطور آیین.  کردند عمل دستورش به پرسش بدونِ  همایون و شیرین

 ایستاده پریا اتاقِ  وسطِ  بالتکلیف که شیرین به میداد باال را پیراهنش آستینهای

 : گفت بود

 .  بچینی من اتاقِ  تو ببری و کنی جمع رو پریا وسایل ی همه میخوام -

 آقا که میفهمیدند خانه اهلِ  ی ههم.  بود شده متعجب تصمیم این از شیرین

 اتاقشان نداشتند انتظار اما میدود پریا دنبالِ  نگاهش آیین که.  است شده عوض

 !  شود یکی

 : کشید هم در ابرو آیین که بود ایستاده برده مات اتاق وسطِ  هنوز

 ! بیاد نسا گل بگم نمیتونی اگه -

 را کمد درِ !  میترساند را همه آیین صدای تحکمِ  ، داد تکان خودش به شیرین

 وسطِ  چرخی آیین.  برداشت را مانتوهایش و پیراهن همه از اول و کرد باز

 سرِ  از و کشید بیرون را آنها یکی یکی رفت کشوهایش سمتِ  به.  زد اتاق

 به وسایلش چیدنِ  برای که نظمی همه آن برایش.  کرد نگاهشان کنجکاوی

 این.  میشناخت را پریا آرام آرام که انگار!  جذاب و بود عجیب بود داده خرج

 .  بود لذتبخش برایش شناختن

 و میداد دستور مدت تمام آیین.  بود شده جا جابه پریا وسایلِ  از نیمی تقریبا

.  میکرد خودنمایی پریا عطرِ  خودش عطرهای کنارِ  حاال.  میکرد نظارت

 که انگار.  ردمیک تزریق وجودش به عجیبی حِس  پریا ی دخترانه آرایِش  لوازم

 هجوم اتاقش به ظرافت که انگار.  بود گرفته جدیدی بوی و رنگ تیره اتاقِ  آن

 .  بود جدید برایش که لطافتی.  بود آورده

 هم پریا رنگِ  صورتی مسواکِ  خودش مسواکِ  بر عالوه اتاقش سرویِس  داخلِ 

 یونلوس و شامپوها اقسام و انواع خودش وسایلِ  و شامپو کنارِ .  داشت قرار

 ناشناخته این.  میکرد خودنمایی میخورند دردی چه به نمیدانست اصال که هایی

 .  داشت دوست را ها



 کنارِ  و بود شده آویزان پریا شبهای پیراهن شلوارهایش و کت کنارِ  درست حاال

 چیده متنوع رنگهای با دخترانه و ظریف کفشهای اش مردانه و متنوع کفشهای

 .  بود شده

 وقتی و داشت خوبی احساِس .  بزند پَس صورتش روی از یتوانستنم را لبخند

 استرس.  زد چرخ اتاقش در لذت با و کشید راحتی نفِس  شد تمام خدمه کارِ  که

 بود گرفته را تصمیمش حتی.  بود رفته وجودش از کل به مهین عملِ  و فردا

 زندگی در هک میشد باری آخرین هم کلیه پیوند این.  نرود بیمارستان به فردا که

.  میرفت بیرون اش زندگی از کل به این از بعد.  است کرده دخالت مهین

 ! اخیر سالِ  چند این مثلِ  درست

 اتاقِ  به را خودش.  کرد عوض راحتی لباسهای با را لباسهایش و گرفت دوش

 مرخص را خدمه تمامِ  و زده پَس را شامش.  نشست صندلی روی و رساند کار

 پایین گلویش از تنهایی به غذا دیگر نبودند پریا و خان مشیدج وقتی.  بود کرده

 . نمیرفت

 ! بگذرد برایش زودتر زمان شاید تا کرد کارهایش سرگرمِ  را خودش

 این.  نشست شیدا کنارِ  خندان و داد عاطفه دستِ  به را خرید های کیسه پریا

 شیدا نارِ ک همیشه.  بود کرده عوض کل به را اش روحیه دخترانه آمدنِ  بیرون

 چند.  داشت دوست هم را کردن خرید که خصوص به داشت خوبی احساِس 

 گاهی.  میفرستادند برایش را نیازش موردِ  وسایلِ  و لباسها تمامِ  که میشد وقتی

 اما.  نمیگفت چیزی اما کند انتخاب میتواند خودش بگوید میخواست دلش

 ویترینِ  کنارِ  از که مینه.  بود کرده خرید و رفته راه شیدا پای پابه امروز

 .  میکردند تزریق وجودش به انرژی که انگار میگذشت ها مغازه

  ؟ خریدیم چی همه -

 .  بود گرفته درد پاهایش.  انداخت صندلی روی را خودش شیدا

 .  میمیرم گرسنگی از دارم بخوریم چیزی یه بریم.  آره -

 .  داد تکان سر پریا



 . گشنمه منم -

 شده غافل چیز همه از که میشد ساعتی چند.  کشید بیرون کیف از را موبایلش

 از خالی ی صفحه دیدنِ  با.  بود گرفته تماس بارها و بارها آیین مطمئنا ، بود

 ندارد پاسخ بی تماِس  که بود شده راحت خیالش هم!  شد متعجب موبایلش پیغامِ 

 برایش کهاین از بود دلخور هم ، نداشت بحث و جنجال ی حوصله اصال چون

 !  میکند چه و کجاست پریا ندارد اهمیتی

 : زد هم به را افکارش شیدا صدای

  ؟ بخوریم شام بریم کجا -

 به.  شد قرار بی اما چرا نفهمید.  رفتن خانه برای کرد دل دل پریا ای لحظه

 : چرخید شیدا سمتِ 

 .  خستم یکم ؟ خونه بریم -

 ؟ شدی خسته یهو.  بودی سرحال که االن تا -

 .  رفتیم راه خیلی.  گرفته درد یکم پاهام -

 : کشید ای خمیازه شیدا

 .  کنم استراحت خونه برم.  دارم کار کلی صبح منم.  باشه -

 .  بمون ما پیِش  شام -

 . میرم برمیدارم ماشینمو فقط.  نه -

 نمیخواست دلش اما!  است شده قرار بی چرا نمیفهمید.  کشید راحتی نفِس  پریا

 وجودِ  با.  گرفت پیش در را عمارت مسیرِ  عاطفه.  بماند خانه از بیرون

 به قدم و کرد خداحافظی شیدا از.  بودند خانه مقابلِ  بعد ساعت یک ترافیک

 هم آیین.  میداد خدمه رفتنِ  از خبر خانه خاموِش  چراغهای.  گذاشت خانه

.  فتر باال را ها پله و گرفت دست در را خریدش های کیسه ؟ بود خواب

 رها اتاق درِ  ی گوشه را ها کیسه.  شد پشیمان که برود اتاقش سمتِ  به خواست

.  نیامد جوابی زد اتاق درِ  به ای تقه.  برداشت قدم آیین اتاقِ  سمتِ  به و کرد



.  شد وارد آرام و چرخاند نرمی به را دستگیره.  است خواب که بود مطمئن

 !  بود خواب حتما.  بود تاریک اتاق

  ؟ نبود خانه.  بود نخورده دست و مرتب تختش افتاد اتاق داخلِ  بیرون نورِ 

 !  سالم -

 و گذاشت قلبش روی را دستش ترس از سرش پشتِ  از آیین صدای شنیدنِ  با

 : چرخید عقب به زده وحشت

  ؟ میای اینجوری چرا -

 : انداخت پریا ی زده وحشت صورتِ  به نگاهی آیین

 .  بترسونمت نمیخواستم -

 : فرستاد بیرون را نفسش یاپر

 !  ترسوندی ولی -

 : کرد قالب سینه روی را دستهایش و زد نیشخند آیین

 ؟ بشی کسی اتاقِ  واردِ  خبر بی داری عادت همیشه -

 .  خوابی کردم فکر ندادی جواب!  زدم در -

 !  تو برو ؟ وایسادی در دمِ  چرا حاال -

 . کرد نشینی عقب پریا

 .  اتاقم تو میرم نه -

.  کند روشن را اتاق برقِ  تا کرد دراز دست و شد خم پریا سمتِ  به کمی آیین

 : زد لبخند آیین شد روشن که چراغ.  بود ایستاده حرکتش به متعجب پریا

 .  اتاقت اینم -

 !  نمیشد تر گرد آن از پریا چشمهای



 ! توئه اتاق اینجا -

 .  هست توام اتاق امشب از -

  ؟ بود هم او اتاقِ  که چه یعنی.  ودب شده مات و گیج پریا

  ؟ چی یعنی -

!  جفتمون اتاقِ  میشه اینجا بعد به این از.  اینجا آوردم رو وسایلت همه امروز -

  بودم گفته بهت هم قبال.  میکنم فکر بهش دارم وقته خیلی

 و میخورد چشم به اتاق ی گوشه گوشه که وسایلش به مانده باز دهانِ  با پریا

 : داد ادامه هم باز آیین.  کرد نگاه بود شده جهشانمتو تازه

  ؟ چیه نظرت -

 از بخواهد اینکه نه.  نداشت را اش آمادگی هنوز.  بگوید چه نمیدانست پریا

 میشد یکی اتاقشان.  میترسید آیین بعدی برخوردهای از بیشتر ، کند فرار آیین

 و بود نارشک رئوفی کاش ؟ میکشید را انتظارش چیزی چه ؟ چه بعدش و

 .  بزند حرف میتوانست

 . . .  یعنی. . .  نمیتونم من. . .  من -

 : برداشت سمتش به قدمی آیین

  ؟ چرا -

 این که بفهماند آیین به باید چطور نمیدانست.  بازماند دادن جواب از پریا

 که!  کند هضم نتواند که بزرگ آنقدر!  بزرگیست قدمِ  برایش شدن نزدیک

 آیین.  کند باز خودش از دفاع به لب نتواند حتی و بیفتد لرزش به پایش و دست

 : بود نیامده خوشش هیچ مکث این از.  کشید هم در ابرو اما

  ؟ میترسی چی از -

 : شد کنار را صورتش روی شده ریخته موهای کالفه پریا

 . . .   من ، هیچی -



 مکث که بار هر.  آمد نمی بیرون دهانش از کلمات پریا اما ماند منتظر آیین

 که میکرد فکر این به!  میکرد سرخوردگی احساِس  بیشتر و بیشتر آیین میکرد

 !  است مهم رابطه این برایش که اوست فقط و بوده الکی تالشش تمامِ 

  ؟ بشی شبم یه خوراکِ  قراره که ام درنده حیوونِ  یه من میکنی فکر -

 : شد دلخور پریا نگاهِ 

 .  نمیکنم فکری همچین -

 !  نمیکنم رحم بهت که جنبم بی انقدر که میکنی فکر داری شایدم -

 !  آیین -

 : نشد خشمش مانع هم پریا مخملیِ  و لطیف صدای حتی

 نمیفته بینمون اتفاقی نخوای خودت وقتی تا میگم وقتی کردی فکر شایدم -

  ؟ کرد اعتماد حرفم به نمیشه

 !  همین.  نمیتونم فقط من -

.  دوخت سقف به کالفه را نگاهش و گذاشت کمرش طرفِ  دو را دستهایش آیین

!  میکرد آب بر نقِش  را هایش نقشه بار هر چرا ؟ میکرد چه باید دختر این با

 : بفهماند او به را حرفش کرد سعی دیگر بارِ  درمانده پریا

. .  حرفامون اون و ماه آذر ، بیفته بینمون قراره اتفاقی چه نمیدونم هنوز من  -

 . 

 : رفت اتاق درِ  سمتِ  به حرص با.  شود کامل حرفش نداد اجازه آیین

 جاش سر برگردونه شیرین بگو فردا وسایلم این.  بخواب میخواد دلت جا هر -

 .  بزنم قدم یکم بیرون میرم. 

 ها پله که بود آیین به نگاهش ؟ بزنند حرف نمیخواست حتی.  برد ماتش پریا

 ناراحتی.  شد پشیمان اما برود سمتش به کرد دقص ای لحظه.  میرفت پایین را

 شان رابطه از شفاف کمی بخواهد اگر بود زیادی توقعِ .  نمیکرد درک را اش



 مطبِ  تا مشترکشان زندگی و پریا خاطرِ  به نبود حاضر حتی او ؟ کند صحبت

 ! برود رئوفی

 آن اب آمدن کنار.  برداشت سر روی از را شالش کالفه و سایید هم روی دندان

 و برداشت را خریدش های کیسه.  بود سخت برایش هم هنوز خودخواهی همه

 بالیی آیین مطمئنا.  میرفت کلنجار خودش با.  کرد باز را مانتویش های دکمه

 که بزرگ آنقدری.  میشد محسوب بزرگی قدمِ  برایش اما آورد نمی سرش

 نزدیکیِ  رایب آیین که بود گفته رئوفی.  کند قبول راحتی به نمیتوانست

 به تالشها این اگر حداقل داشت انتظار پریا اما کرد خواهد تالش بیشترشان

 هر خیاالنه خوش!  بزند مشاور مطبِ  به سری اول هست هم زندگیشان خاطرِ 

 میشد بارسرخورده هر اما بزند آیین آمدنِ  از حرف رئوفی که بود منتظر هفته

 و سخت برایش انقدر رفتن مشاور پیِش .  نمیفهمید را اش لجبازی این دلیلِ . 

 !؟ بود سنگین

 تر عصبی میرفت راه چه هر ، زد باغ در چرخی عصبی و حوصله بی آیین

 عصبانی آنقدر.  میخورد حرص پریا دستِ  از بیشتر میکرد فکر چه هر.  میشد

 گرفته پیش در را خیابان ی حاشیه و زده بیرون خانه از ِکی نفهمید که بود

 لعنت را خودش برمیداشت که قدمی هر با.  بود شتابزده بلندش قدمهای.  است

 ؟ بود شده مرگش چه.  میکند تالش پریا به شدن نزدیک برای که میکرد

 تا!  کند رهایش اصال!  نبینتش اصال ؟ بگذرد پریا کنارِ  از راحت نمیتوانست

 !؟ اردبرد سرش از دست نمیتواند آیین نمیفهمید ؟ بروند کلنجار میخواستند ِکی

 متنفر ارادگی بی همه این از.  بود شده منقبض فکش و میسایید هم روی دندان

 !  نداشت اش زندگی در جایی که شدنی زده پس حِس  این از!  بود شده

 مهین نامِ .  انداخت اش صفحه به نگاهی.  لرزید شلوارش جیبِ  در موبایلش

 نهایت در و شد سست قدمهایش ای لحظه.  میکرد خودنمایی صفحه روی

 بیمارستان به فردا که کرد تکرار خودش با.  کشید صورتش به دستی.  ایستاد

 : داد جواب را تماس و زد پس را تردید!  برود نداشت امکان!  نمیرود

  ؟ بله -



 : رسید گوشش به مهین احوالِ  مریض و رنجور صدای

 . . .  آیین -

  ؟ نسوزد مهین حالِ  به دلش اگر بود طبیعی ، داشت بغض که انگار

 !  خودمم -

 . نکند گریه که میرفت کلنجار خودش با مهین

  ؟ عزیزم چطوری  -

 !  بود کرده رها را سردرگمش پسرِ  که مادری مثلِ  درست.  شد بدجنس آیین

  ؟ میگذره خوب زندگی سلطانیا کنارِ  ؟ خوبه چی همه ؟ چی تو!  عالی -

 انگشتهایش بینِ  را موبایل صحر از بود مانده کم.  کشید صورتش به دستی

 !  کند خرد

 .  مامان خوبی که شکر خدارو -

 !؟ امرتون  -

 پشتِ  آرامش هقِ  هق.  بود ترکیده بغضش.  بود شده نهایت بی اش بدجنسی

 .  میکرد عصبی را آیین خط

  ؟ ببینمت نمیای. . .  دارم عمل فردا من -

 که ماشینهایی و بود خیابان تاریکیِ  به نگاهش.  بود کرده مشت را انگشتهایش

 : آمد حرف به دیگر بارِ  مهین.  شد طوالنی سکوتش.  میشدند رد آنجا از گاهی

 .  ببینمت دوباره که نمونم زنده شاید -

 صدای هم باز.  میداد ماساژ را چشمش ی گوشه انگشت دو با.  بست پلک آیین

 : شکست را بینشان سکوتِ  مهین

 ازت دیگه هیچی میدم قول.  بار یه همین فقط ؟ تببینم میای ؟ مامان میای -

 .  نخوام



 پدرش نامِ  که سنگی ؟ داشت چه دنیا کلِ  از مگر.  میشنید را اش گریه صدای

 بیشتر که خانی جمشید!  بود رانده خود از سالها که مادری و میکشید یدک را

 آیین.  شیدک موهایش به دستی کالفه. . .  که پریایی و بود پریا فکرِ  به او از

 مهین چرا که میکرد فراموش انگار ای لحظه برای.  بود شده مستاصل دوباره

 ای لحظه.  است گرفته فاصله اش زندگی از انقدر چرا که ، میراند خود از را

 فاصله هم از لبهایش.  میکرد فراموش را پدرش قدیمیِ  ی کینه و ها سلطانی

 عوض را تصمیمش مثال ؟ یماندم مهین کنارِ  را فردا اگر میشد چه.  گرفت

  ؟ میشد راحت خودش خیالِ  و آمد می راه دلش با کمی.  میکرد

 آرام را مهین میکرد سعی که شنید خط پشتِ  از را مردی وارِ  زمزمه صدای

 بی و سرد نگاهش.  باشد نمیتواند کسی سلطانی جز میدانست خوب.  کند

 : ندچرخید دیگری جورِ  لبهایش روی کلمات.  شد احساس

 سالم و بشه انجام خطر بی عملت امیدوارم.  باشه احتیاجی من به نمیکنم فکر -

 !  خانوادت پیِش  برگردی

 آتش جگرش و فهمید مهین!  حسرت و بود گفته حرص با را آخرش ی جمله

 : گرفت

 .  گوشمی جگر.  منی ی خانواده توام -

  دوباره را رتشنف سلطانی صدای.  بست ای لحظه حرص با را پلکهایش آیین

!  میشد مهین به شدن نزدیک مانع چیزی چه میفهمید تازه.  بود آورده یادش به

 !  بودند دشمن حد از بیش که هایی سلطانی ی سایه

 با بیا.  ایم همدیگه زندگیِ  کجای میدونیم دوتامون هر.  کن بس!  مهین -

 و داری بابا جای رو سلطانی تو.  نکنیم عصبی رو همدیگه قدیمی حرفای

 این از خان جمشید و من.  خواستی اینجوری خودت.  من جای هم رو پرهام

 .  باشی اونا کنارِ  دادی ترجیح اما بودیم نکرده بیرونت عمارت

 . . .  آیین -

 به حداقل و باش صادق خودت با ولی کن استراحت برو.  عملته از قبل شبِ  -

 تهش و نباشه کنارم مادری کردم عادت من.  بذار احترام گرفتی که تصمیمی



 حرفای دیگه که میگم بهت اینارو دارم االنم.  بزنم سنگ یه به حرفامو برم

.  نداری الزم دیگه منو ، داری رو خانوادت تو.  نشه زده بینمون تکراری

 . خداحافظ

 وجودش تمام.  بود کرده قطع را تماس اما میشنید هنوز را گفتنش آیین صدای

 آنقدری.  بزند داد ، بکشد فریاد داشت دوست.  بود یتعصبان و غم و حرص

 !  کند خالی را حرصش تمامِ  که

 و بغض فشارِ  از چشمهایش.  برگشت را آمده مسیرِ  و داد ادامه رفتنش راه به

 عصبی فشارِ  از اش معده ، بود آمده درد به میشد فروریختنشان مانع که اشکی

 نمیتواند میکرد احساس که میکشید تیر آنقدر هایش شقیقه و میسوخت

 !  دارد نگه باز را چشمهایش

 رساند اتاقش به را خودش.  رفت باال را ها پله راست یک و شد عمارت واردِ 

 و بود شده اتاق واردِ  عصبانیتش و حرص تمامِ  با.  کرد روشن را چراغ و

 و نحیف جسمِ .  بود خوابیده آرام که میدید خودش تختِ  روی را پریا حاال

 بهتر را خرابش حالِ  ای لحظه برای بود شده مچاله تخت ی گوشه که رشالغ

 همه از امشب اصال!  بود دلخور هم او با رفتن کلنجار از.  بود دلخور اما کرد

 !  بود ناراحت آدم و عالم ی

 میکرد گرما احساِس .  رفت بهداشتی سرویس سمتِ  به و کرد خاموش را چراغ

.  داشت نگه زیرش را سرش و کرد باز ار سرد آب شیرِ .  بود کالفه و

 فریادش میکرد سعی.  شود خیس سرش تمامِ  داد اجازه و بود بسته را پلکهایش

 ناراحتی تمامِ  هم باز.  ندهد بروز را حرفهایش هم باز میکرد تالش ، بخورد را

 !  نزند دم و دارد نگه را آن هم باز ، کند خشم به تبدیل را هایش

 به دستی.  بست را آن و رفت شیر سمتِ  به دستش.  بود شده خیس سرش تمامِ 

 را لباسش و میشد جاری تنش روی نافرمان آب های قطره کشید خیسش موهای

  ؟ داشت اهمیتی چه میکرد خیس

 را موهایش میشد که جایی تا ، انداخت موهایش روی و برداشت ای حوله

 که بود لباسهایش قِ اتا به رفتن حالِ  در.  آمد بیرون سرویس از و کرد خشک



 حلقه آستین تاپِ  آن جای به.  کرد پرت ای گوشه و آورد در تن از را تیشرتش

 تخت سمتِ  به و آمد بیرون اتاق از.  پوشید و کرد انتخاب را رنگی مشکی ای

 با بکشد دراز تخت روی آنکه جای به نهایت در و کرد مکث ای لحظه.  رفت

 به پریا که نداشت دوست.  رفت مبل سمتِ  به و برداشت را بالشتش دلخوری

 !  کند نامربوط فکرهای موردش در تا دهد  اجازه خودش

 مبلِ .  میچرخید پهلو آن به پهلو این از مدام.  گذاشت هم روی را پلکهایش

 تنِ  عطرِ  که خصوص به.  بود ریخته هم به افکارش اما بود راحتی و بزرگ

 .  کند خوابیدن به راضی را ودشخ بود سخت.  بود خورده اش شامه به پریا

 : رسید گوشش به پریا صدای هم بعد.  میشنید را تخت خوردنِ  تکان صدای

  ؟ بیداری آیین. . .  آیین -

 خواب به را خودش.  بود بسته را پلکهایش و گذاشته پیشانی روی را ساعدش

 : شنید را صدایش هم باز.  آمده نزدیکش پریا که میکرد احساس.  میزد

  ؟ خوابی آیین -

 ساعدِ  روی را دستش.  باشد داشته وجدان عذاب که انگار.  بود ناراحت لحنش

 .  بزند کنار پلکهایش روی از تا گذاشت آیین

 .  بخواب تخت رو بیا -

 بود پریا صدای دیگر بارِ !  بود شده لجباز.  بخورد تکان جایش از بود محال

 : ریخت هم به را افکارش که

 .  بخوابم اونجا نمیرم منم تخت رو نری -

 تخت سمتِ  به.  است بیدار که بود فهمیده پریا.  نداد جوابی هم باز آیین

 هنوز.  انداخت مبل روی و برداشت را پتو آیین انتظارِ  برخالفِ  و برگشت

 جا مبل ی مانده خالی ی گوشه را خودش کرد احساس که بود نگذشته ای ثانیه

 اراده بی.  ماند خیره پریا چشمهای در نگاهش و چرخید سمت همان به.  میدهد

 کم.  باشد داشته کشیدن دراز برای جایی هم او که کشید کنار را خودش کمی

 هم پریا گوِش  به صدایش بود مانده کم که آنقدری.  میزد تند قلبش بود مانده



 بدنشان روی را پتو.  کشید دراز آیین پهلوی به پهلو خجالت کمی با!  برسد

 : دوخت او متعجبِ  صورتِ  به را نگاهش و تانداخ

. . .  میشم نگران. . .  فقط.  بیاری سرم بالیی میخوای تو نمیکنم فکر من -

 !  همین

!  نداشت دادن توضیح به میلی انگار هم پریا!  چه نگرانِ  بپرسد نتوانست

 که دستی و آیین حرکتِ  با اما بود تنگ نفرشان دو هر جای ، بست را پلکهایش

.  شد تر راحت جایشان و شدند تر نزدیک هم به کمی گرفت قرار پریا سرِ  یرِ ز

 مبل روی دو هر و کرده رها را آیین سلطنتیِ  و بزرگ تختِ  که نبود دیوانگی

  ؟ بودند خوابیده

 توانسته حداقل اما است شده بیدار سنگینش خوابِ  آن با پریا چطور نفهمید آیین

 سری حتما هفته این که کرد عهد خودش با!  دکن کم را عصبانیتش از کمی بود

 حل برایش را پریا احساساتِ  معمای میتوانست او شاید.  بزند رئوفی مطبِ  به

 ! کند

 به حداقل و باش صادق خودت با ولی کن استراحت برو.  عملته از قبل شبِ  -

 تهش و نباشه کنارم مادری کردم عادت من.  بذار احترام گرفتی که تصمیمی

 حرفای دیگه که میگم بهت اینارو دارم االنم.  بزنم سنگ یه به حرفامو برم

.  نداری الزم دیگه منو ، داری رو خانوادت تو.  نشه زده بینمون تکراری

 . خداحافظ

 وجودش تمام.  بود کرده قطع را تماس اما میشنید هنوز را گفتنش آیین صدای

 آنقدری.  بزند داد ، بکشد فریاد داشت دوست.  بود عصبانیت و غم و حرص

 !  کند خالی را حرصش تمامِ  که

 و بغض فشارِ  از چشمهایش.  برگشت را آمده مسیرِ  و داد ادامه رفتنش راه به

 عصبی فشارِ  از اش معده ، بود آمده درد به میشد فروریختنشان مانع که اشکی

 نمیتواند میکرد احساس که میکشید تیر آنقدر هایش شقیقه و میسوخت

 !  دارد نگه باز را یشچشمها



 رساند اتاقش به را خودش.  رفت باال را ها پله راست یک و شد عمارت واردِ 

 و بود شده اتاق واردِ  عصبانیتش و حرص تمامِ  با.  کرد روشن را چراغ و

 و نحیف جسمِ .  بود خوابیده آرام که میدید خودش تختِ  روی را پریا حاال

 بهتر را خرابش حالِ  ای لحظه برای دبو شده مچاله تخت ی گوشه که الغرش

 همه از امشب اصال!  بود دلخور هم او با رفتن کلنجار از.  بود دلخور اما کرد

 !  بود ناراحت آدم و عالم ی

 میکرد گرما احساِس .  رفت بهداشتی سرویس سمتِ  به و کرد خاموش را چراغ

.  اشتد نگه زیرش را سرش و کرد باز را سرد آب شیرِ .  بود کالفه و

 فریادش میکرد سعی.  شود خیس سرش تمامِ  داد اجازه و بود بسته را پلکهایش

 ناراحتی تمامِ  هم باز.  ندهد بروز را حرفهایش هم باز میکرد تالش ، بخورد را

 !  نزند دم و دارد نگه را آن هم باز ، کند خشم به تبدیل را هایش

 به دستی.  بست را آن و رفت شیر سمتِ  به دستش.  بود شده خیس سرش تمامِ 

 را لباسش و میشد جاری تنش روی نافرمان آب های قطره کشید خیسش موهای

  ؟ داشت اهمیتی چه میکرد خیس

 را موهایش میشد که جایی تا ، انداخت موهایش روی و برداشت ای حوله

 که بود لباسهایش اتاقِ  به رفتن حالِ  در.  آمد بیرون سرویس از و کرد خشک

 حلقه آستین تاپِ  آن جای به.  کرد پرت ای گوشه و آورد در تن از را تیشرتش

 تخت سمتِ  به و آمد بیرون اتاق از.  پوشید و کرد انتخاب را رنگی مشکی ای

 با بکشد دراز تخت روی آنکه جای به نهایت در و کرد مکث ای لحظه.  رفت

 به اپری که نداشت دوست.  رفت مبل سمتِ  به و برداشت را بالشتش دلخوری

 !  کند نامربوط فکرهای موردش در تا دهد  اجازه خودش

 مبلِ .  میچرخید پهلو آن به پهلو این از مدام.  گذاشت هم روی را پلکهایش

 تنِ  عطرِ  که خصوص به.  بود ریخته هم به افکارش اما بود راحتی و بزرگ

 .  کند خوابیدن به راضی را خودش بود سخت.  بود خورده اش شامه به پریا

 : رسید گوشش به پریا صدای هم بعد.  میشنید را تخت خوردنِ  تکان صدای

  ؟ بیداری آیین. . .  آیین -



 خواب به را خودش.  بود بسته را پلکهایش و گذاشته پیشانی روی را ساعدش

 : شنید را صدایش هم باز.  آمده نزدیکش پریا که میکرد احساس.  میزد

  ؟ خوابی آیین -

 ساعدِ  روی را دستش.  باشد داشته وجدان عذاب که انگار.  بود ناراحت لحنش

 .  بزند کنار پلکهایش روی از تا گذاشت آیین

 .  بخواب تخت رو بیا -

 بود پریا صدای دیگر بارِ !  بود شده لجباز.  بخورد تکان جایش از بود محال

 : ریخت هم به را افکارش که

 .  بخوابم اونجا نمیرم منم تخت رو نری -

 تخت سمتِ  به.  است بیدار که بود فهمیده پریا.  نداد جوابی هم باز نآیی

 هنوز.  انداخت مبل روی و برداشت را پتو آیین انتظارِ  برخالفِ  و برگشت

 جا مبل ی مانده خالی ی گوشه را خودش کرد احساس که بود نگذشته ای ثانیه

 اراده بی.  ندما خیره پریا چشمهای در نگاهش و چرخید سمت همان به.  میدهد

 کم.  باشد داشته کشیدن دراز برای جایی هم او که کشید کنار را خودش کمی

 هم پریا گوِش  به صدایش بود مانده کم که آنقدری.  میزد تند قلبش بود مانده

 بدنشان روی را پتو.  کشید دراز آیین پهلوی به پهلو خجالت کمی با!  برسد

 : دوخت او متعجبِ  صورتِ  به را نگاهش و انداخت

. . .  میشم نگران. . .  فقط.  بیاری سرم بالیی میخوای تو نمیکنم فکر من -

 !  همین

!  نداشت دادن توضیح به میلی انگار هم پریا!  چه نگرانِ  بپرسد نتوانست

 که دستی و آیین حرکتِ  با اما بود تنگ نفرشان دو هر جای ، بست را پلکهایش

.  شد تر راحت جایشان و شدند تر نزدیک هم به کمی گرفت قرار پریا سرِ  زیرِ 

 مبل روی دو هر و کرده رها را آیین سلطنتیِ  و بزرگ تختِ  که نبود دیوانگی

  ؟ بودند خوابیده



 توانسته حداقل اما است شده بیدار سنگینش خوابِ  آن با پریا چطور نفهمید آیین

 سری حتما تههف این که کرد عهد خودش با!  کند کم را عصبانیتش از کمی بود

 حل برایش را پریا احساساتِ  معمای میتوانست او شاید.  بزند رئوفی مطبِ  به

 ! کند

***** 

 .  اومدن -

 با که دید را پریا.  چرخاند خیابان سمتِ  به را سرش آیین ، ساسان صدای با

 مانتو آن اندازه از بیش.  میرفت ماشین سمتِ  به رنگش زرشکی بلندِ  مانتوی

 کیفش در ماشین به نرسیده و کرد مکث ای لحظه.  آمد می ریکشبا اندامِ  به

.  افتاد راه به دوباره موبایلش کردنِ  پیدا با نهایت در.  گشت چیزی دنبالِ 

 ترکیبِ  مانتو آن با اش زرشکی و سفید روسریِ .  کرد باز برایش را در عاطفه

 چشم رنگِ  این از شد عصبی ای لحظه برای.  بود کرده درست نوازی چشم

 اما بردارد را بینشان ی فاصله و بدهد تکان پاهایش به بود مانده کم!  نواز

 و بست را ماشین درِ  عاطفه!  آنجاست او بفهمد پریا نبود قرار!  کرد مکث

 : آمد آیین برای پیغامی بیفتند راه به آنکه از قبل.  شد سوار هم خودش

 .  اینا مامان ی خونه میرم.  شد تموم کارم من -

 را در کرد اشاره ساسان به و زد چشم روی را عینکش ، خواند را پیغام

 شماره ساختمان به قدم و شد پیاده هم او پریا رفتنِ  محِض  به.  کند باز برایش

 را عینکش شد که آسانسور واردِ !  است نگران چرا نمیفهمید.  گذاشت 10 ی

 راهِ  داشت امکان لحظه هر.  شد خیره خودش به لحظه چند آینه در و برداشت

 کردن صبر ساعت نیم ارزِش  پریا که زد نهیب خودش به اما برگردد را آمده

 آنجا به وقت هیچ دیگر بعد و مینشست ساعت نیم ی اندازه به فقط!  دارد را

 ! آمد نمی

 ، برداشت قدم و کشید کتش به دستی.  ایستاد نظر موردِ  ی طبقه در آسانسور

 سخت برایش.  کشید منشی میزِ  نزدیکیِ  تا را خودش.  شد خلوت مطبِ  واردِ 

 ی یقه به دستی اراده بی.  میکرد خفگی احساِس .  گذاشتن مطب این به قدم بود



 لب روی لبخندی آیین دیدنِ  با و گرفت باال را سرش منشی.  کشید پیراهنش

 : نشاند

 ؟ بفرمایید ، سالم -

 زیرِ  کسی میکرد حساسا ، انداخت بیمار از خالی مطبِ  به دیگر نگاهی آیین

 !  است گرفته نظرش

 .  کنم صحبت دکتر با باید -

  ؟ داشتین قبلی وقتِ  -

 وقتِ  به عادت و عرفانیست او بدانند همه داشت انتظار ، کشید هم در ابرو آیین

 !  ندارد گرفتن قبلی

 .  اومده عرفانی بدین اطالع بهشون -

 ابرو.  نداشت را پایین به باال از هِ نگا و خودخواهانه برخوردِ  این انتظارِ  منشی

 : کشید هم در

 .  بدم اطالع بهشون من تا بشینید لحظه چند -

 حسابی که ابروهایی و جذبه پُر و جدی نگاهِ  آن با.  نخورد تکان جایش از آیین

 رئوفی با تماسی ناچار به.  ایستاد منشی سرِ  باالی بودند خورده گره هم در

 : کرد قطع را تماس بعد ثانیه چند.  کرد اعالم را آیین حضورِ  و گرفت

 از اما داخل ببرین تشریف میتونین استثنا.  نیومدن بعدیشون ی کننده مراجعه -

 . . .  بعد ی دفعه

 و برداشت اتاق سمتِ  به را قدمهایش.  شود تمام حرفش نکرد صبر آیین

"  فرماییدب"  با و زد در به ای تقه!  گذاشت سر پشتِ  را منشی های وراجی

 در عرفانی آیین دیدنِ .  کرد برانداز را آیین مشاور نگاهِ .  شد وارد رئوفی گفتنِ 

 از زودتر را دیدنش انتظارِ !  بیفتد میتوانست که بود اتفاقی بزرگترین مطبش

 .  داشت اینها



 وادار را همه که آنهایی از.  آورد لب روی را معروفش لبخندِ  ، شد بلند جا از

 بودنِ  شکاک.  نبود افراد دسته آن از آیین اما!  میکرد بسته چشم اعتمادِ  به

 : کرد روشن رئوفی برای را چیز همه چشمهایش

 .  بفرمایید.  سالم -

 : رفت مبل سمتِ  به و بست را در آیین

 .  هستم عرفانی!  سالم -

 .  بشینید.  عرفانی آقای اومدین خوش -

 انداخت اطراف به کوتاه نگاهی.  کرد رها مبل روی را خودش تعارف بی آیین

 : گذراند نظر از را رئوفی صورتِ  بعد و

 .  بودم منتظرتون اینها از زودتر -

 .  باشه اومدنم به نیازی نمیکردم فکر -

 طلبکاری این!  است بسته رو از را شمشیرش آیین که بود فهمیده رئوفی

 ! بود پریا تعریفهای به شبیه دقیقا کالمش

  ؟ باشین اینجا دارین نیاز که رسیدین باور این به االن و -

 : کرد خودش به ای اشاره آیین

 ! ؟ دارم نیاز من -

 اش زندگی توهینِ  بزرگترین کرد احساس رئوفی که بود پرسیده تعجب با آنقدر

 !  است کرده او به را

 .  داره نیاز اون.  اینجام پریا خاطرِ  به فقط من -

 از پر نگاهش.  گذاشت میز روی و کرد حلقه هم در را انگشتهایش رئوفی

 اش عصبی قوی زنهای.  بود متنفر آن از آیین که چیزی ، بود نفس به اعتماد

 !  شیدا به شبیه یکیست هم رئوفی میکرد احساس.  میکردند

  ؟ ندارین مشاوره به نیازی شما میکنین فکر چرا -



 : رفت هم در آیین ابروهای

  ؟ نگفته بهتون اینارو.  کردم قبولش االنم همین.  مندار پریا با مشکلی من -

 از حتی.  داشت خبر هم آیین جدیدِ  آمیزِ  محبت رفتارهای از حتی ، بود گفته

 لبخندی رئوفی.  بود باخبر هم است تار و تیره مادرش با آیین روابط اینکه

 : نشاند لب روی

 .  ممیزنی حرف هم با چیزا خیلی موردِ  در پریا و من.  چرا -

 : گرفت خودش به جانبی به حق ی قیافه آیین

 !  نکرده چندانی تغییرِ  هنوز پریا -

 .  داشت رئوفی از را معجزه انتظارِ  که انگار

  ؟ نظرتونه مد تغییری جور چه -

 : داد جواب تنها.  بگوید ُرک نمیتوانست.  شد جا جابه مبل روی کمی آیین

 .  نکرده قبول کامل منو -

  ؟ میدینن حق بهش -

 ؟ کجاست مشکل دیگه ، داره آل ایده زندگی یه ؟ حقی چه -

 جای به.  چرخاند انگشتهایش بینِ  کمی و گرفت دست به را خودکارش رئوفی

 : پرسید دیگری سوالِ  جواب

  ؟ بوده معمولی ی رابطه یه شما ی رابطه -

 : گفت میداند را جوابها تمامِ  که انگار ، راحت خیالِ  با آیین

 از بیش یکم پریا اما میفهمم من.  باشه باید که نبود اونجوری هیچی دونممی -

 . . .  حد



 رئوفی.  میگشت کردن توصیف برای درستی ی کلمه دنبالِ  انگار.  کرد مکث

 نگاهش و گذاشت میز روی را خودکارش.  نداد را بیشتر کردنِ  فکر ی اجازه

 : دوخت آیین به تماما را

 اون کفشای با قدم چند نیازه درکش برای.  گذرونده رو سختی روزای پریا -

 .  برین راه

 : کرد مخالفت آیین

 ! بفهمم رو حالش میتونم هم همینجوری -

.  کنین برقرار ارتباط احساساتش با نتونستین کامل.  همینجاست شما اشتباه -

 .  نمیدین حق بهش حسابی و درست حتی

 .  نخوره بهضر این از بیشتر که هست بهش حواسم من -

 چرا.  اینجوریه چرا پریا که برسین درک این به اول که مهمه اما ، هست بله -

 .  میخواد دلتون که اونجوری نه.  نمیاد شما سمتِ  دیگه معمولیِ  زنِ  هر مثلِ 

 ، آمد سمتش به پریا که شبی.  رسید قبل شبِ  چند به و کرد پرواز آیین فکرِ 

 اما.  خوابید آغوشش در خودش ی استهخو به صبح تا و کشید دراز کنارش

 عقب آیین با ماندن جا یک فکرِ  از.  داشت خاطر به هم را اش اولیه ترِس 

 کرد قبول که گذشت او به چه و شد چه بود نفهمیده هم هنوز.  بود کرده نشینی

 سابقش اتاقِ  به رفتن از حرفی هم بعد به آن از و کند سر آیین اتاقِ  در را شب

 نکند اش شخصی حریمِ  به تعرضی میکرد سعی آیین بعد شبهای که دبمان!  نزند

 . 

 : ریخت هم به را افکارش رئوفی صدای

 که هم چیزی اولین.  سیاهه ی صفحه یک مثلِ  شب اون اتفاقاتِ  پریا برای -

 اتفاقی اینکه به کنه دلگرمش که نبوده جالبی ی منظره خورده چشمش به صبح

 .  درسته چی همه و نیفتاده



!  بشنود مورد این در نبود راحت برایش.  دزدید رئوفی از را نگاهش آیین

 او با مورد این در نمیخواست دلش و بود اش زندگی شبِ  ترین خصوصی

 .  کند صحبت

.  گذشته بهش چی بشید متوجه که جوری.  اون جای بذارید رو خودتون اول -

 .  میزنیم حرف چیزا ی بقیه موردِ  در بعد

 مثلِ  مردی برای میفهمید خوب.  کاوید می رو مضطرب و معذب نِ آیی نگاهش

 بلند جا از آیین!  است سخت رفته نشانه سمتش به که اتهامی انگشتِ  تحملِ  آیین

 : شد

 ، بشه خوب زندگیش که کنه کمکش باید ها مشاوره این میکردم فکر -

 !  اونه و این به دادن پاس درمان جدیدِ  روِش  نمیدونستم

 بیرون را پایش آنکه از قبل.  شد بلند جا از هم رئوفی که بود کرده تنرف عزمِ 

 : گفت بگذارد

 .  کنین صبر عرفانی آقای -

 !  ای لحظه برای فقط ایستاد آیین

 نوعی به که آدمهاییه از پر ما ی جامعه ؟ نمیکنین تحقیق زمینه این در چرا -

 درست حالش و حس اما تره متفاوت کمی پریا شرایطِ .  شده تعرض بهشون

 !  بهتر کمی شاید.  آدمهاست همین مثلِ 

 از حرف!  باشه شده کنترل زدنتون حرف باید و مشاورین میکردم فکر -

  ؟ نگفته بهتون اینو ، نداشته وجود پریا و من ی رابطه تو که میزنین چیزی

 . . .  بوده ناخواسته تعرض این -

 : شود کامل اش جمله نگذاشت آیین

 مطبی تو پا نمیدم اجازه هم رو پریا البته!  بشه پیدام اینجا دیگه کنمن فکر -

 !  کنه خراب زندگیش به نسبت رو ذهنش بدتر که بذاره



 شده دقیقه 15 از کمتر انداخت ساعتش به نگاهی.  کرد ترک حرص با را اتاق

 آنکه از قبل.  انداخت منشی میزِ  روی و آورد در جیب از تراول چند.  بود

 دندان مدت تمام.  بود آمده بیرون مطب از آیین دهد نشان العملی عکس ندبتوا

.  افتاد راه به ساسان و نشست ماشینش صندلی روی.  بود ساییده هم روی

 : شنید را صدایش

  ؟ آقا برم کجا -

 چیزی چه به!  بود تحملش از خارج هم دقیقه 15 همین.  بست را پلکهایش

 خبردار هم روحش حتی که کاری ؟ بود ردهنک که کاری ؟ میکردند متهمش

 از.  نشست رانش روی و شد مشت دستش ؟ است دادنش انجام حالِ  در که نبود

 : کرد زمزمه اش شده قفل دندانهای بینِ 

 !  عمارت -

 نمیتواند حالش آن با میدانست اما برود پریا ی خانواده دیدنِ  به بود کرده قصد

 محِض  به.  بود رسیده خانه به بعد اعتِ س یک از کمتر.  کند تحمل را کسی

 : شنید را خان جمشید صدای ورودش

  ؟ پسر نشده تنگ من برای دلت -

 زد پَس ای لحظه برای آیین.  بود نشسته خان جمشید لبهای ی گوشه لبخندی

 بی.  بود شده تنگ زورگو پیرمردِ  این برای دلش!  داشت عصبانیت چه هر

 : برداشت سمتش به قدمی اراده

 ؟ برگشتین باالخره -

 آیین کتفِ  پشتِ  به مردانه ای ضربه خان جمشید.  رفتند فرو یکدیگر آغوِش  در

 در باشد داشته بزرگش پدر با کوچک تماسی فقط که حدی در هم آیین و زد

 خشکِ  ی رابطه به دوباره و شدند جدا هم از سریع خیلی.  ماند آغوشش

 : برگشتند شان همیشگی

 .  کرد نگرانم که رسید گوشم به خبرایی.  میگشتمبر باید دیگه -

 : کشید هم در ابرو تمرکز ی نشانه به آیین



  ؟ شده چیزی -

 : کرد آیین به ای اشاره خان جمشید

 .  اتاقم تو بیا -

 .  گذاشتند خان جمشید اتاقِ  به قدم هم با

 عصایش و نشست اش نانویی صندلی روی جمشید.  شد بسته سرشان پشتِ  در

 .  میکرد نگاهش ایستاده اما آیین.  گذاشت کنار را

 ؟ نمیشینی -

 .  راحتم -

 ، بود حوصله بی آیین.  کند شروع کجا از نمیدانست خان جمشید که انگار

 کردنِ  دست دست این.  میخواست را اش همیشگی خلوتِ  و اتاق دلش زودتر

 !  بود اش حوصله از خارج هم خان جمشید

 ؟ داری خبر مهین از -

 : داد ادامه ببیند را آیین تیزِ  و تند رفتارِ  همیشه مثلِ  آنکه از قبل

 .  نیست خوب حالش انگار -

 : نکرد پا به جنجال خان جمشید تصورِ  خالفِ  بر آیین

 .  میکنه استراحت داره ، کرده عمل -

 ! داری خبر پس -

 ! لقه دهن زیادی پرهام ، پسره این -

  ؟ دیدنش نرفتی -

 .  میدونین سوالو این ابِ جو خودتون -

 .  میکرد تشکر.  زد زنگ بهم -



 به خان جمشید نگاهِ .  نیاورد خودش روی به کرد سعی اما خورد جا آیین

 .  داشت نظر زیرِ  را آیین حرکتهای تمامِ  وضوح

  ؟ چی که -

 : کرد باز لب جمشید

 رو پیوند این براش عرفانی آقای شنیده میگفت.  میکرد تشکر پیوند خاطرِ  به -

 .  کرده جور

 : برد شلوارش جیبِ  داخلِ  را دستش کالفه آیین

  ؟ کنم تشویقتون منم دارین دوست نکنه -

 : کرد باز لب دیگر بارِ  آیین.  کرد نگاهش فقط خان جمشید

 . . . حرفمون کنم فکر.  دارم کار کلی اتاقم برم باید -

 : پرید حرفش بینِ  جمشید

  ؟ کردی پیدا براش تو -

 ! نه که معلومه -

  ؟ میکنی مخفی ازم چرا -

 : نشست در ی دستگیره روی دستش

 باید من اونوقت ، کنه کمک بهش عرفانی اسمِ  به خواسته دلش دیگه  یکی -

  ؟ باشم جوابگو

 .  نبوده من کارِ  گفتم بهش -

 آمیز موفقیت و مهین عملِ  از بعد.  نمیشد باز هم از لبهایش.  کرد سکوت آیین

 بشنود اش مریضی و مهین از حرفی نیست قرار دیگر که بود خوشحال بودنش

 که انگار حرف این با اما بود کشیده بیرون او زندگیِ  از را خودش کل به. 

 ! بود ریخته هم به افکارش تمامِ 



 ! نیستم نظرش مد عرفانیِ  اون من گفتم -

 : آمد حرف به دیگر بارِ  خان جمشید.  بود ساکت هم هنوز آیین

  ؟ کنی قبول نمیخوای هنوزم -

 : گفت کند فرار کامل آنکه از قبل.  چرخید انگشتهایش زیرِ  در ی دستگیره

 !  نکنه خیال و فکر خودش پیِش  شما مثلِ  بهتره -

 کیفش.  کرد زندانی کار اتاق داخلِ  را خودش و رفت باال حرص با را ها پله

 پایین و باال را اتاق و زدمی قدم.  کند تن از را کتش و کرد رها ای گوشه را

 !  میکرد درست چجور باید را این نمیدانست.  میرفت

 : زد خسرو به پیغامی

  ؟ نزنه حرف که عباسیه به حواست اینجوری -

 : بدهد جواب که کشید طول دقیقه چند

  ؟ میزنی حرف چی از -

 : نوشت برایش سریع خیلی آیین

 !  بیای بر پسش از یکردمم فکر.  گفته مهین به رو چی همه عباسی -

 موبایلش روی خسرو نامِ  که نکشید دقیقه به.  انداخت میز روی را موبایلش

 میزش پشتِ  و گذاشت جواب بی را تماس.  نداشت بحث ی حوصله.  افتاد

.  بزند افکارش روی سرپوشی کار با هم باز که کرد را تالشش تمامِ .  نشست

 موبایلش دیگر بارِ  که بود نشده کار رقِ غ هنوز.  کرد باز مقابلش را تاپش لپ

 چرا.  گرفت شدت حرصش و عصبانیت.  بود مهین اسمِ  بار این.  خورد زنگ

 به هیاهو بدونِ  را کار یک نمیتوانست چرا ؟ نمیرفت پیش درست کارهایش

  ؟ برساند پایان

 را کسی ی حوصله امشب.  انداخت ای گوشه و کرد خاموش را موبایل کالفه

 عذاب به شبیه حسی هم او به نسبت اما بود پریا هوای سرش در . نداشت



.  بود شده هم بدتر رئوفی حرفهای شنیدنِ  با که احساسی.  داشت وجدان

 را تاپش لپ مرورگرِ  اراده بی.  رفتند رژه سرش در دوباره رئوفی حرفهای

.  بود نشسته جانش به دلهره.  کرد جستجو را"  تجاوز"  ی کلمه و کرد باز

 مختلف روانشناسهای حرفهای از.  میترسید جستجو این ی نتیجه از که انگار

 در ابروهایش قبل از بیشتر لحظه هر. . .  جوان دخترانِ  و زنها تجربیات تا

 و خواند مقاله چند!  میبیند چه نمیفهمید ، میخواند چه نمیدید اصال.  میرفت هم

 حالِ !  است بسته یخ میکرد احساس.  کرد جستجو بیشتر هم باز.  مصاحبه چند

 نکرد احساس را زمان گذرِ  که آنقدری ، خواند دوباره و دوباره.  نداشت خوبی

 گرفته که صدایی با و بست را تاپ لپ سریع خورد در به که ای تقه شنیدنِ  با. 

 : گفت بود

  ؟ بله -

 جا لبهایش روی محو لبخندی.  دید در چارچوبِ  کنارِ  را پریا و شد باز در

 کارِ  ترین سخت که انگار.  شود بلند جا از نمیتوانست آیین.  بود کرده خوش

 .  بود ممکن

 ؟ میکنی کار -

 خودش به!  نداشت را ها احساس این پریا مطمئنا.  بود مات و خیره نگاهش

 : آمد تر نزدیک کمی!  ندارد را ها قربانی این احساِس  پریا که میداد امیدواری

  ؟ خوبی -

 پا روی تا گرفت میز به را دستش و کرد صاف را گلویش.  آمد ودشخ به آیین

 .  بود مشغول فکرش.  نبود خودش دستِ !  بار چند.  داد تکان سر.  بایستد

  ؟ اومدی کی.  آره -

 .  ببینتت میخواست مامان.  خونه رسیدم االن همین -

 .  باهات میام دیگه روز یه -

 : داد تکان سر پریا



  ؟ خوردی شام.  باشه -

 دستی.  نمیکرد هم گرسنگی احساِس  اصال.  شده بسته دهانش میکرد احساس

 : داد ماساژ را چشمهایش کمی و کشید موهایش به

  ؟ خوردی تو.  نیستم گرسنه -

 .  برامون خریده سوغاتی خان جمشید ؟ پایین نمیای.  خوردم اینا مامان با -

 . دارم کار یکم من.  برو تو -

 بود عادی غیرِ  کمی آیین بودنِ  گیج این.  آمده پیش مشکلی میکرد احساس پریا

 ! 

  ؟ نمیخوری شام بگم حمیده به.  باشه -

 .  نمیخورم نه -

 : رفت در سمتِ  به عقب عقب بعد و کرد نگاهش ثانیه چند پریا

 .  بگو بهم خواستی چیزی اگه -

.  کرد ترک را تاقا پریا.  داد تکان سر و فرستاد بیرون کالفه را نفسش آیین

 را ها پله.  چیست برای عجیب رفتارِ  این نمیفهمید.  بود آیین فکرِ  در هنوز

 را خان جمشید و نسا گل های قهقهه و بلند زدنِ  حرف صدای.  رفت پایین

 .  آمد می هم شیرین صدای بین این.  میشنید

 .  خریدم گز مخصوص نسا گل برای رسیدیم که اصفهان -

 : آمد حرف به نسا گل

 .  خان جمشید بودین یادمون به مرسی.  باشین سالمت -

 : آمد حرف به بار این شیرین

  ؟ بود چطور شیراز خان جمشید -

  ؟ باشه بد شیراز میشه مگه اما بود گرم یکم -



 .  بود فکر در که افتاد پریا به نگاهش

  ؟ نیومد آیین -

 : زد پس ار افکارش و آورد لب روی لبخندی.  شد متوجه پریا

  ؟ جون آقا آوردین چی من برای.  داره کار گفت -

 و آورد لب روی لبخندی.  بود شده تنگ ها شنیدن جون آقا این برای دلش

 همه شب 11 ساعت تا.  گرفت پریا سمتِ  به نبود هم کم که هایی سوغاتی

 هم خان جمشید و کردند رفتن عزمِ  خدمه اینکه تا بودند زدن حرف مشغولِ 

 بگوید بود بهتر شاید یا.  شد آیین اتاقِ  راهی ها سوغاتی با پریا.  گرفت خوابش

 !  اتاقشان

 ساعت به نگاهی و بافت را موهایش.  پوشید تری راحت لباِس  و زد مسواک

 خواند کتاب هم کمی و رفت راه کمی.  بود گذشته 12 از ساعت.  انداخت

  ؟ بود درگیر انقدر.  شد قرار بی.  بود نیامده اتاق به آیین اما بود 1 تقریبا

 : شد قلم به دست و کشید بیرون را سررسیدش

 نمیدونم اما گفته کی میدونم ، میخوره چرخ سرم تو بارها و بارها جمله یه -

 زیادی صدا این.  رسیده گوشم به صدایی یه سیاهی یه از که انگار.  گفته چرا

 فکر بهش و کنم خاموش ور مغزم دوباره میخواد دلم که اونقدری.  ترسناکه

 برام شب اون ، صدا این بفهمم اینکه از میترسم و یادآوری از میترسم.  نکنم

 . " آیین بگی باید فقط.  آیین. . . "  بوده آیند ناخوش اتفاقِ  یه

 ای لحظه برای و کرد رها سررسید روی را خودکار.  لرزید ای لحظه دستش

 آن به باید.  بزند کنار را ترسش باید دبو گفته رئوفی.  خواند را هایش نوشته

 .  کند فکر شب

.  برگشت تخت به دوباره و کرد پنهان کمد داخلِ  وسایلش الی البه را سررسید

.  بست پلک و کشید دراز.  بود نشده آیین از خبری هنوز و بود 1:30 ساعت

 که بود نشده گرم پلکهایش هنوز.  نداشت ماندن بیدار توانِ  دیگر و بود خسته

.  آمد می تخت سمتِ  به که قدمهایی هم بعد و شنید را اتاق درِ  شدنِ  باز صدای



 شقیقه او به پشت و نشسته تخت روی که آیین دیدنِ  با.  چرخید و کرد باز پلک

 : شد بلند جا از میداد ماساژ را هایش

 . . . آیین -

 یتوانستم خوبی به اتاق روشنِ  تاریک بینِ  چرخید سمتش به آیین کرد صدایش

 : کرد زمزمه آرامی به.  ببیند را اش خسته چشمهایش

  ؟ میکنه درد سرت -

 : پرسید عوض در نداد جواب آیین

  ؟ نخوابیدی چرا -

 : گفت او سوالِ  به توجه بی هم پریا

  ؟ بیارم دمنوش -

.  کرد نگاهش فقط آیین.  میخواستند را خودشان جوابِ  فقط کدام هر که انگار

 زمینه پس صدایش.  ماند خیره آیین صورتِ  به هم پریا.  حرف بدونِ  و مات

 شده چه شب آن.  میچرخید بارها و بارها سر در اسمش.  بود شده اش ذهنی ی

 ؟ بود

  ؟ خوردی تو.  نیستم گرسنه -

 .  برامون خریده سوغاتی خان جمشید ؟ پایین نمیای.  خوردم اینا مامان با -

 . دارم کار یکم من.  برو تو -

 بود عادی غیرِ  کمی آیین بودنِ  گیج این.  آمده پیش مشکلی میکرد احساس پریا

 ! 

  ؟ نمیخوری شام بگم حمیده به.  باشه -

 .  نمیخورم نه -

 : رفت در سمتِ  به عقب عقب بعد و کرد نگاهش ثانیه چند پریا



 .  بگو بهم خواستی چیزی اگه -

.  کرد ترک را اتاق پریا.  ادد تکان سر و فرستاد بیرون کالفه را نفسش آیین

 را ها پله.  چیست برای عجیب رفتارِ  این نمیفهمید.  بود آیین فکرِ  در هنوز

 را خان جمشید و نسا گل های قهقهه و بلند زدنِ  حرف صدای.  رفت پایین

 .  آمد می هم شیرین صدای بین این.  میشنید

 .  خریدم گز مخصوص نسا گل برای رسیدیم که اصفهان -

 : آمد حرف به نسا گل

 .  خان جمشید بودین یادمون به مرسی.  باشین سالمت -

 : آمد حرف به بار این شیرین

  ؟ بود چطور شیراز خان جمشید -

  ؟ باشه بد شیراز میشه مگه اما بود گرم یکم -

 .  بود فکر در که افتاد پریا به نگاهش

  ؟ نیومد آیین -

 : زد پس را افکارش و آورد لب روی لبخندی.  شد متوجه پریا

  ؟ جون آقا آوردین چی من برای.  داره کار گفت -

 و آورد لب روی لبخندی.  بود شده تنگ ها شنیدن جون آقا این برای دلش

 همه شب 11 ساعت تا.  گرفت پریا سمتِ  به نبود هم کم که هایی سوغاتی

 هم انخ جمشید و کردند رفتن عزمِ  خدمه اینکه تا بودند زدن حرف مشغولِ 

 بگوید بود بهتر شاید یا.  شد آیین اتاقِ  راهی ها سوغاتی با پریا.  گرفت خوابش

 !  اتاقشان

 ساعت به نگاهی و بافت را موهایش.  پوشید تری راحت لباِس  و زد مسواک

 خواند کتاب هم کمی و رفت راه کمی.  بود گذشته 12 از ساعت.  انداخت

  ؟ بود درگیر انقدر.  شد قرار بی.  بود هنیامد اتاق به آیین اما بود 1 تقریبا



 : شد قلم به دست و کشید بیرون را سررسیدش

 نمیدونم اما گفته کی میدونم ، میخوره چرخ سرم تو بارها و بارها جمله یه -

 زیادی صدا این.  رسیده گوشم به صدایی یه سیاهی یه از که انگار.  گفته چرا

 فکر بهش و کنم خاموش رو مغزم بارهدو میخواد دلم که اونقدری.  ترسناکه

 برام شب اون ، صدا این بفهمم اینکه از میترسم و یادآوری از میترسم.  نکنم

 . " آیین بگی باید فقط.  آیین. . . "  بوده آیند ناخوش اتفاقِ  یه

 ای لحظه برای و کرد رها سررسید روی را خودکار.  لرزید ای لحظه دستش

 آن به باید.  بزند کنار را ترسش باید بود گفته وفیرئ.  خواند را هایش نوشته

 .  کند فکر شب

.  برگشت تخت به دوباره و کرد پنهان کمد داخلِ  وسایلش الی البه را سررسید

.  بست پلک و کشید دراز.  بود نشده آیین از خبری هنوز و بود 1:30 ساعت

 که بود نشده رمگ پلکهایش هنوز.  نداشت ماندن بیدار توانِ  دیگر و بود خسته

.  آمد می تخت سمتِ  به که قدمهایی هم بعد و شنید را اتاق درِ  شدنِ  باز صدای

 شقیقه او به پشت و نشسته تخت روی که آیین دیدنِ  با.  چرخید و کرد باز پلک

 : شد بلند جا از میداد ماساژ را هایش

 . . . آیین -

 میتوانست خوبی به قاتا روشنِ  تاریک بینِ  چرخید سمتش به آیین کرد صدایش

 : کرد زمزمه آرامی به.  ببیند را اش خسته چشمهایش

  ؟ میکنه درد سرت -

 : پرسید عوض در نداد جواب آیین

  ؟ نخوابیدی چرا -

 : گفت او سوالِ  به توجه بی هم پریا

  ؟ بیارم دمنوش -



.  کرد نگاهش فقط آیین.  میخواستند را خودشان جوابِ  فقط کدام هر که انگار

 زمینه پس صدایش.  ماند خیره آیین صورتِ  به هم پریا.  حرف بدونِ  و اتم

 شده چه شب آن.  میچرخید بارها و بارها سر در اسمش.  بود شده اش ذهنی ی

 ؟ بود

 ماند ثابت پریا روی نگاهش.  بود خوانده که هایی مقاله تمامِ  از بود پُر آیین سرِ 

 تیترهای.  بود مانده شمرورگر های صفحه الی البه جایی فکرش اما

 و بودند قربانی که دخترانی و زنان.  بود آمده بار به که فجایعی و وحشتناک

 به خواست ای لحظه برای.  بود کرده پیدا پریا موردِ  در آیین که ای دلهره

 برای داشت تردید ، کرد مکث اما بکشد آغوشش در گرم و برود سمتش

 .  شدن نزدیک

 سرش در که صدایی این از.  نمیترسید آیین از ، دش نزدیک دیگر کمی پریا

 چیزهایی تمامِ  و آیین از اصال.  نمیترسید اوست صدای میدانست و میرفت رژه

 رژه سرش در تاریک ای گذشته فقط.  نداشت هراس بود مربوط او به که

 کرده کمین میکرد احساس که هایی ناشناخته از.  میترسید شب آن از.  میرفت

 .  میترسید کند رو و زیر را وجودش تمامِ  تا

 : آمد حرف به آیین که میشد طوالنی بینشان سکوتِ 

  ؟ بخوابی نمیخوای -

 پریا به.  بود کرده عادت مردانه و بم صدای این به.  دزدید را نگاهش پریا

 که ابروهایی آن به ، بود شده همیشگی که تحکمی به ، عصبانیت وقتِ  گفتنش

.  میساخت را شخصیتش و آیین که چیزی هر به.  اشتد خوردن گره به عادت

. . 

  ؟ نمیخوابی تو -

 : بود بریده را امانش درد ، میفشرد را پلکهایش.  گرفت نگاه آیین

 .  میکنه درد سرم -

 . ای خسته -



 از چقدر که بگوید و بزند حرف خواست!  است خسته ذهنش بگوید خواست

 دهان به زبان اما!  پیش ماه 6 آیینِ  از ، خودش از.  است ناراحت چیز همه

 : شد بلند تخت روی از پریا.  نزد حرفی.  گرفت

 .  کنم درست دمنوش میرم -

 : بود رفته در نزدیکیِ  تا پریا.  کرد باز چشم آیین

 ! نمیخواد -

 .  میشی خوب -

 گلبهی بلندِ  شلوارِ .  آمد نزدیکش کمی پریا.  داد تکان نه ی نشانه به را سرش

 و بود خورده ُسر اش شانه طرفِ  یک از که رنگ همان به تیشرتی با رنگش

 به تیشرتش روی که کارتونی طرحِ  با ، بود گذاشته نمایش به را اش سرشانه

 چطور.  بود کرده خواستنی را تصویرش که بود پوشیده آمد می چشم

  ؟ برسد نظر به جذاب گانه بچه لباسهای این با میتوانست

  ؟ میکنه درد تسر فقط مطمئنی -

.  نبود خوش حالش.  نبود مطمئن.  ماند خیره پریا چشمهای به آیین نگاهِ 

 .  میکرد سرگیجه احساِس 

 .  میشم خوب بخوابم.  آره -

  ؟ بکشی دراز کنم کمکت -

 .  میتونم خودم!  نه -

 پریا.  گذاشت پلکها روی را ساعدش و کشید دراز آیین.  ایستاد جایش سرِ  پریا

 دیگرِ  سمتِ  خودش و چرخید.  کشید رویش را پتو و برداشت سمتش هب قدمی

 کرده ناراحتش چیزی که داشت حتم.  بود آیین به اما نگاهش ، کشید دراز تخت

.  بود شنیده را عملش خبرِ  خان جمشید از.  بود رفته مهین سمتِ  فکرش.  است

  ! بود نزده مرموز ی کننده اهدا این از حرفی خان جمشید البته



 پلکهایش روی از دست و افتاد پریا رنگِ  زرشکی مانتوی یادِ  به ای لحظه آیین

 : ترساند را پریا و شد خیز نیم تخت روی.  برداشت

  ؟ میخوای چیزی ؟ شد چی -

 کلیپِس  که بود خودش شب آن.  کرد نگاه پریشانش موهای و پریا به کمی آیین

 بود کرده خوش دل آیین و یکردم دلبری موهایش موجِ .  بود کرده باز را پریا

 لحظه.  میچرخید آیین موهای الی البه دستهایش که پریا سرخوشیِ  و مستی به

 : رفت هم در ابروهایش.  بزند پَس را شب آن خاطراتِ  تا بست پلک ای

 !  میپوشی زرشکی مانتوی باشه آخرت بارِ  -

 : کرد گرد چشم پریا

  ؟ چی -

 .  شنیدی حرفمو -

  ؟ پوشیدم زرشکی یدیفهم کجا از -

 چشمها روی را ساعدش و کشید دراز دوباره.  بود نکرده را اینجا فکرِ  آیین

 : گذاشت

 .  دارم خبر چی همه از من -

  ؟ رسونده خبر عاطفه -

 : خورد حرص پریا.  کرد سکوت آیین

 ! کنه گزارش لباسمو رنگِ  بود مونده فقط -

 بازوانش بینِ  را دخترک و چرخدن پریا سمتِ  به که میکرد مقابله خودش با

 .  نگیرد

  ؟ بره عاطفه میشه -

 .  بخوابم میخوام خستم -



 رها موهایش و بود آیین به پشتش.  غلتید کالفه و فرستاد بیرون را نفسش پریا

.  دوخت پریا به را نگاهش و برداشت را دستش احتیاط با آیین.  بالشت روی

 کاری باید فقط.  نبود دیگر های ربانیق بدیِ  به اوضاعش و حال پریا مطمئنا

 بداند که ، ببیند هم را خودش کارهای تکِ  تک تا.  بیاورد خاطر به تا میکرد

 . . .  باشد داشته را دفاع بی دخترکی به تعرض خیالِ  که نبوده کسی آیین

 .  کرده عمل مامانت شنیدم -

 بار این را نگاهش.  شد تر کالفه مهین فکرِ  با آیین.  بود پریا ی زمزمه صدای

 : گفت دیگر بارِ  پریا.  کرد سکوت و دوخت سقف به

  ؟ میبری منم دیدنش بری خواستی اگه -

 : کرد باز لب آیین

 .  دیدنش برم نیست قرار -

 : داد جواب پریا

 !  اگه گفتم -

 .  شود آزاد مختلف افکارِ  از ذهنش نبود قرار امشب.  بست پلک آیین

 !  نمیرم گفتم -

.  خوابیدند هم به پشت دو هر و زد غلت هم آیین.  نیامد پریا سمتِ  از ییصدا

 ! بود افتاده فاصله هایشان ناگفته ی اندازه به بینشان

**** 

 کرده عزم.  گرفت تماس او با ناچارا بود زده رئوفی به که حرفهایی برخالفِ 

 زنِ  10 به کمک.  بود پریا ی مهریه ادای فکر بهترین.  بردارد قدمی بود

 که چیزهایی با.  میکرد آرام کمی هم را خودش شاید که چیزی.  دیده آسیب

 میتوانست طریق این به شاید.  بخوابد راحت شبها نمیتوانست بود خوانده و دیده

 .  میشد بهتر حالش و حس پریا شاید یا.  ببخشد بهبود را خودش حالِ  کمی



 بود کرده قبول نهایت در که میگذشت رئوفی با دیدارش آخرین از روز چهار

 خسرو به حرفی باره این در نمیخواست آیین!  کند اش یاری راه این در که

 باید نمیدانست فقط.  کند کمک زنها این به که بود راحت برایش نه اگر ، بزند

 !  کند شروع کجا از

 سر از قصدِ  فقط آیین میکرد احساس.  بود کشیده نقشه برایش حسابی رئوفی

 به را مغرور عرفانیِ  این احساساتِ  کمی آمد نمی بدش.  دارد را نکرد باز

 !  بگیرد بازی

 کسی.  ببرد ها قربانی این از یکی دیدنِ  به را او تا داد ترتیب آیین با قراری

 خانواده و وخیم حالِ .  بود بستری دولتی آسایشگاه یک در میشد وقتی چند که

.  کند پیشرفت اش مریضی بود شده ثباع داشتند او به را توجه کمترین که ای

 .  شود خارج کنترل از که آنقدری

 و ناپدری تجاوز موردِ  بارها و بارها که ای ساله 24 دخترِ  اصالنی گلناز

 رئوفی که بود دردناک اش زندگی آنقدر.  بود گرفته قرار هایش خوانده برادر

 که نداشت ریمه مادرش.  بود گرفته قرار دختر این زندگی تاثیرِ  تحتِ  هم

 .  نمیرفت بار زیرِ  هم اش ناپدری و کند اش دیده آسیب دخترِ  خرجِ 

 : کرد زمزمه.  بایستد اتاق بیرونِ  که کرد آیین به ای اشاره رئوفی

 دور از تا بیاید گفتم فقط من.  میشه بدتر حالش ببینه رو شما مطمئنا دختر این -

 . کنید کمک کسایی چه به قراره که بدونید باید.  ببینیدش

 بود شده برعلت مزیدِ  هم رئوفی حرفهای این.  داشت دلشوره اما چرا نمیفهمید

 به ابروهایش.  بود کرده منقلب را حالش دختر این سرگذشتِ  شنیدنِ  اصال. 

 : رفت هم در همیشه عادت

 .  نمیام داخل -

 .  خوبه -

 وارد باشد وستانهد همیشه مثلِ  میکرد سعی که لبخندی با و کرد باز را اتاق درِ 

 : شد



  ؟ عزیزم چطوری.  گلناز سالم -

 تخت روی که دختری و بود باز نیمه درِ  به نگاهش.  نرسید گوشش به صدایی

 رئوفی به ترس از پُر نگاهش و بود قفل سینه روی دستهایش.  بود شده مچاله

 .  بود مانده

 ؟  بزنیم حرف هم با یکم امروز -

 حفظ را خودش تدافعیِ  حالتِ  هم هنوز اما شد اج جابه تخت روی کمی دخترک

 : کشید بیرون را رنگی صورتی شالِ  و کرد باز را کیفش رئوفی.  بود کرده

 عوض در.  میکنی سرت که تیرست خیلی رنگ این.  آوردم چی برات ببین -

 . خوشرنگه یکی این

 را شپاهای.  نمیکرد احساس هیچی انگار.  نداشت روح که انگار گلناز نگاهِ 

 می درد به را ای بیننده هم قلبِ  رنجورش جسمِ  ، بود کرده جمع شکم داخلِ 

 : آمد حرف به دیگر بارِ  رئوفی.  آورد

  ؟ نداره اشکال ؟ برات کنم عوضش االن -

 رنگ ای سورمه روسریِ  رئوفی.  داد تکان تایید ی نشانه به را سرش گلناز

.  انداخت رنگش مشکی موهای روی را صورتی شالِ  و برداشت سرش از را

 میگرفتند ندید را پلکهایش زیرِ  رفتگیِ  گود اگر.  میرسید نظر به زیبایی دخترِ 

 شده جمع انگشتهای به نسبت اگر.  نمیدیدند را اش طبیعی غیرِ  الغریِ  اگر ،

 !  میکردند توجهی بی همش به چسبیده پاهای و وحشت از

 را آیین حالِ  یا رئوفی.  آورد می فشار گلویش به کسی میکرد احساس آیین

 !  انداخت می مخمصه این در را او قصد از یا نمیفهمید

 برات هم صورتی لباِس  تا چند باشه یادم.  میاد بهت صورتی چقدر وای -

  ؟ ببینی خودتو میخوای.  بخرم

 نداد تکان هم سر حتی.  نمیداد نشان جدید شالِ  این به نسبت هیجانی هیچ گلناز

 گلناز مقابلِ  و کشید بیرون کیفش از ای آینه.  نکرد نشینی قبع اما رئوفی. 

 : گرفت



  ؟ داری دوستش ؟ چطوره -

 سمتِ  به اش شده جمع انگشتهای.  شد دقیق خودش صورتِ  به گلناز نگاهِ 

 : کرد زمزمه رئوفی.  رفت اش رفته فرو های گونه و شده الغر صورتِ 

 .  تو و من فقط.  نمیگیم کس هیچ به ؟ بخوریم پیتزا امشب چیه نظرت -

 بی و کشید جلو را خودش دیگر کمی آیین.  بود آینه به نگاهش هم هنوز گلناز

 سریع گلناز نگاهِ .  شود باز بیشتر کمی شد باعث که خورد در به اش تنه هوا

.  بود شده باز حد از بیش ترس ی نشانه به چشمهایش.  چرخید سمت همان به

 جیغی و کرد تر جمع را خودش میپایید را او هک ای سایه و آیین دیدنِ  با

 : کشید دردناک

  برو.  باش نداشته بهم کاری.  برو خدا تورو ، برو ، برو -

 جلوی از که آیین ی سایه به نگاهی رئوفی.  میگفت هم سرِ  پشتِ  را حرفهایش 

 آرامش تا برداشت قدم گلناز سمتِ  به بعد و انداخت رفت می کنار سرعت با در

 که کرد تکرار را رفتن به امر آنقدر.  آورد می زبان به را کلمه یک فقط.  کند

 . بگیرد آرام کمی شاید تا کردند تزریق او به آرامبخشی.  گرفت صدایش

**** 

 کرده عزم.  گرفت تماس او با ناچارا بود زده رئوفی به که حرفهایی برخالفِ 

 زنِ  10 به کمک.  بود پریا ی مهریه ادای فکر بهترین.  بردارد قدمی بود

 که چیزهایی با.  میکرد آرام کمی هم را خودش شاید که چیزی.  دیده آسیب

 میتوانست طریق این به شاید.  بخوابد راحت شبها نمیتوانست بود خوانده و دیده

 .  میشد بهتر حالش و حس پریا شاید یا.  ببخشد بهبود را خودش حالِ  کمی

 بود کرده قبول نهایت در که میگذشت ئوفیر با دیدارش آخرین از روز چهار

 خسرو به حرفی باره این در نمیخواست آیین!  کند اش یاری راه این در که

 باید نمیدانست فقط.  کند کمک زنها این به که بود راحت برایش نه اگر ، بزند

 !  کند شروع کجا از



 سر از قصدِ  فقط آیین میکرد احساس.  بود کشیده نقشه برایش حسابی رئوفی

 به را مغرور عرفانیِ  این احساساتِ  کمی آمد نمی بدش.  دارد را کردن باز

 !  بگیرد بازی

 کسی.  ببرد ها قربانی این از یکی دیدنِ  به را او تا داد ترتیب آیین با قراری

 خانواده و وخیم حالِ .  بود بستری دولتی آسایشگاه یک در میشد وقتی چند که

.  کند پیشرفت اش مریضی بود شده باعث داشتند او به را توجه کمترین که ای

 .  شود خارج کنترل از که آنقدری

 و ناپدری تجاوز موردِ  بارها و بارها که ای ساله 24 دخترِ  اصالنی گلناز

 رئوفی که بود دردناک اش زندگی آنقدر.  بود گرفته قرار هایش خوانده برادر

 که نداشت مهری مادرش.  بود گرفته قرار دختر این زندگی تاثیرِ  تحتِ  هم

 .  نمیرفت بار زیرِ  هم اش ناپدری و کند اش دیده آسیب دخترِ  خرجِ 

 : کرد زمزمه.  بایستد اتاق بیرونِ  که کرد آیین به ای اشاره رئوفی

 دور از تا بیاید گفتم فقط من.  میشه بدتر حالش ببینه رو شما مطمئنا دختر این -

 . کنید کمک کسایی چه به هقرار که بدونید باید.  ببینیدش

 بود شده برعلت مزیدِ  هم رئوفی حرفهای این.  داشت دلشوره اما چرا نمیفهمید

 به ابروهایش.  بود کرده منقلب را حالش دختر این سرگذشتِ  شنیدنِ  اصال. 

 : رفت هم در همیشه عادت

 .  نمیام داخل -

 .  خوبه -

 وارد باشد دوستانه همیشه مثلِ  دمیکر سعی که لبخندی با و کرد باز را اتاق درِ 

 : شد

  ؟ عزیزم چطوری.  گلناز سالم -

 تخت روی که دختری و بود باز نیمه درِ  به نگاهش.  نرسید گوشش به صدایی

 رئوفی به ترس از پُر نگاهش و بود قفل سینه روی دستهایش.  بود شده مچاله

 .  بود مانده



 ؟  بزنیم حرف هم با یکم امروز -

 حفظ را خودش تدافعیِ  حالتِ  هم هنوز اما شد جا جابه تخت روی کمی دخترک

 : کشید بیرون را رنگی صورتی شالِ  و کرد باز را کیفش رئوفی.  بود کرده

 عوض در.  میکنی سرت که تیرست خیلی رنگ این.  آوردم چی برات ببین -

 . خوشرنگه یکی این

 را پاهایش.  نمیکرد احساس هیچی انگار.  نداشت روح که انگار گلناز نگاهِ 

 می درد به را ای بیننده هم قلبِ  رنجورش جسمِ  ، بود کرده جمع شکم داخلِ 

 : آمد حرف به دیگر بارِ  رئوفی.  آورد

  ؟ نداره اشکال ؟ برات کنم عوضش االن -

 رنگ ای سورمه روسریِ  رئوفی.  داد تکان تایید ی نشانه به را سرش گلناز

.  انداخت رنگش مشکی موهای روی را یصورت شالِ  و برداشت سرش از را

 میگرفتند ندید را پلکهایش زیرِ  رفتگیِ  گود اگر.  میرسید نظر به زیبایی دخترِ 

 شده جمع انگشتهای به نسبت اگر.  نمیدیدند را اش طبیعی غیرِ  الغریِ  اگر ،

 !  میکردند توجهی بی همش به چسبیده پاهای و وحشت از

 را آیین حالِ  یا رئوفی.  آورد می فشار شگلوی به کسی میکرد احساس آیین

 !  انداخت می مخمصه این در را او قصد از یا نمیفهمید

 برات هم صورتی لباِس  تا چند باشه یادم.  میاد بهت صورتی چقدر وای -

  ؟ ببینی خودتو میخوای.  بخرم

 نداد تکان هم سر حتی.  نمیداد نشان جدید شالِ  این به نسبت هیجانی هیچ گلناز

 گلناز مقابلِ  و کشید بیرون کیفش از ای آینه.  نکرد نشینی عقب اما رئوفی. 

 : گرفت

  ؟ داری دوستش ؟ چطوره -

 سمتِ  به اش شده جمع انگشتهای.  شد دقیق خودش صورتِ  به گلناز نگاهِ 

 : کرد زمزمه رئوفی.  رفت اش رفته فرو های گونه و شده الغر صورتِ 



 .  تو و من فقط.  نمیگیم کس هیچ به ؟ مبخوری پیتزا امشب چیه نظرت -

 بی و کشید جلو را خودش دیگر کمی آیین.  بود آینه به نگاهش هم هنوز گلناز

 سریع گلناز نگاهِ .  شود باز بیشتر کمی شد باعث که خورد در به اش تنه هوا

.  بود شده باز حد از بیش ترس ی نشانه به چشمهایش.  چرخید سمت همان به

 جیغی و کرد تر جمع را خودش میپایید را او که ای سایه و ینآی دیدنِ  با

 : کشید دردناک

  برو.  باش نداشته بهم کاری.  برو خدا تورو ، برو ، برو -

 جلوی از که آیین ی سایه به نگاهی رئوفی.  میگفت هم سرِ  پشتِ  را حرفهایش 

 آرامش تا برداشت قدم گلناز سمتِ  به بعد و انداخت رفت می کنار سرعت با در

 که کرد تکرار را رفتن به امر آنقدر.  آورد می زبان به را کلمه یک فقط.  کند

 . بگیرد آرام کمی شاید تا کردند تزریق او به آرامبخشی.  گرفت صدایش

 باز را پیراهنش باالی ی دکمه.  رساند آسایشگاه ی محوطه به را خودش آیین

 سرفه.  بکشد نفس نمیتواند یکردم احساس.  بود کم هوا.  بگیرد نفس تا کرد

 گلویش کرد احساس که جایی تا. . .  هم سرِ  پشتِ !  محکم ی سرفه  چند.  کرد

 دلهره برایش کافی ی اندازه به دختر این سرگذشتِ  شنیدنِ .  است شده زخم

 تا کرد بازدم و دم آنقدر ، کشید نفس.  حال آن در دیدنش به برسد چه بود آورد

 در اصال.  میزد نبض هایش شقیقه اما.  شد بهتر کمی حالش باالخره

 شیشه نگاهِ .  بود متحرکت ای مرده که انگار ، نبود زندگی به امید چشمهایش

 .  میترساند را کسی هر اش شده سفید لبهای و ای

 دادگاه به را او حتما. . .  میکرد را کار این حتما ، میکرد شکایت رئوفی از

 این در رذل آدمِ  انقدر نمیدانست.  گرفت نفس هم باز . . . حتما. . .  میکشاند

.  نمیکنند رحم گلناز مثلِ  پناهی بی دخترِ  به که آنقدری.  دارد وجود جامعه

 .  است تر مهم چیز همه از برایشان خودشان حیوانیِ  خوی که آنقدری

 دستهایش.  کرد رها حوالی همان نیمکتی روی و کشید بیرون تن از را کتش

 حالش بگوید او که ، کند آرامش میتوانست پریا فقط.  گذاشت کمر رفِ ط دو را

 احساِس  بودن او کنارِ  از شود مطمئن آیین تا بیاید حرف به او که ، است خوب



 رحمانه بی شرطِ  عجب!  نیست گلناز به شبیه قربانی یک او که.  ندارد بدی

 رو و زیر را آیین وجودِ  تمامِ  که بود رحمانه بی آنقدر.  بود گذاشته پریا ای

  ؟ داشت را شرط این گذاشتنِ  حقِ  ؟ داشت حق.  بود کرده

 : رساند او به را خودش رئوفی.  نفهمید ؟ کشید طول دقیقه چند رفتنش کلنجار

  ؟ خوبه حالتون -

 : کشید فریاد مقدمه بی آیین

 !  باشین آماده!  دادگاه به میفته کارتون سرو ، میکنم شکایت ازتون -

 . . .  عرفانی ایآق -

 .  بشنوم چیزی نمیخوام -

 میفهمید را حالش و حس رئوفی.  زد بیرون آسایشگاه از و کرد گرد عقب آیین

 اهمیتی برایش پریا اگر مطمئنا.  بود کرده ارزیابی خوبی آدمِ  ذاتا را آیین. 

 کند خلوت خودش با کمی و برود داد اجازه.  نمیداد آمدن اینجا به تن نداشت

 .  میگیرد تماس او با دوباره دیگر روزِ  چند میدانست خوب

 : داد دستور خراب حالی با و شد ماشین سوارِ  آیین

 .  خونه برو -

 سمتش به دستمالی.  دید آیین پیشانیِ  روی را عرق درشتِ  های دانه ساسان

 : گرفت

  ؟ خوبه حالتون -

 سردی عرقِ .  کشید اش پیشانی روی و برداشت دستمالی حرف بدونِ  آیین

 بود نفهمیده که بود کرده وحشت گلناز جیغِ  از آنقدر.  بود نشسته کمرش روی

 و بود کوبیده تخت روی را پاهایش.  بود رسانده محوطه به را خودش چطور

 از خبری.  بود خورده ُسر شبش رنگِ  به موهای روی از اهدایی صورتی شالِ 

 !  وحشت و بود شده ترس دشوجو تمامِ  که انگار ، نبود احساس بی نگاهِ  آن



 هر.  بود رفته روز آن تا که بود مسیری ترین طوالنی خانه به رسیدن مسیرِ  

 .  بود تاب بی رسیدن برای حد از بیش هم شاید.  نمیرسیدند انگار میرفتند چه

 خودش جوری.  کنند باز برایش را در نکرد صبر کرد توقف ماشین که زمانی

 به.  شد متعجب ساسان که انداخت بیرون اش خفه هوای و ماشین از را

 سر پشتِ  را نامفهومشان صداهای و خدمه.  شد خانه واردِ  و داد تکان پاهایش

.  رساند مشترکشان اتاقِ  به را خودش.  رفت باال عجله با را ها پله و گذاشت

 کشید پر هایش ناآرامی تمامِ .  میزد ورق را کتابی و بود نشسته مبل روی پریا

 : شد متعجب پریا.  کرد تند مقد. 

 .  اومدی زود.  سالم -

 همین.  گرفت آغوش در را نشسته پریای و شد خم بگیرد جوابی آنکه از قبل

 بدنش کنارِ  متعجب پریا دستهای.  میدانست خودش سهمِ  را آغوش یک

 : بود مانده بالتکلیف

  ؟ خوبی ، آیین -

 : کرد زمزمه ، بود پریا گردنِ  کنارِ  درست سرش.  بود بسته پلک آیین

 .  نگو هیچی -

 احساس.  نشست آیین بازوهای روی و آمد باال اراده بی پریا بالتکلیفِ  دستهای

.  قرار بی حالِ  این به بود رسیده خودخوری شب چند این تمامِ  عاقبتِ  میکرد

 حلقه.  کرد لمس را آیین گونه نوازش انگشتهایش سر اما چیست از نمیدانست

 میکشت را خودش.  بود وجودش از ای تکه پریا.  شد تر تنگ آیین دستهای ی

 اراده بی و کشید راحتی نفِس !  باشد داشته را گلناز احساِس  ای لحظه اگر

 خوش و بلند گردنِ  روی کوتاه ای بوسه و رساند پریا گردنِ  به را لبهایش

 . کاشت تراشش

 برای فقط.  میکند چه نفهمید آیین.  شد متوقف آیین بازوی روی انگشتهایش

 فراموش را اش قراری بی تمامِ  و گلناز.  بگیرد آرام داشت دوست ای لحظه

 نبود صفتی حیوان مردِ  هم آیین. . .  نمیشد او مثلِ . . .  نبود او مثلِ  پریا.  کند

 . 



 . . . آیین -

 به.  کرد رهایش قلبی میلِ  برخالفِ .  شنید گوشش زیرِ  را پریا ی زمزمه

 : دوخت دخترک صورتِ  به را نگاهش.  گرفت فاصله قدم کی ی اندازه

  ؟ خوبه حالت -

 بود ای لحظه.  بود کرده احساس را پریا ترِس  وجود تمامِ  با.  کرد نگاهش فقط

 راه همان این ؟ بیندازد حال این به را او داشت حق رئوفی ، میکرد درکش که

 !  بود پریا کفشهای با رفتن

 ! آیین -

 بود پریا کنارِ .  ریخت جانش به محض آرامشی و نشست جانش به پریا صدای

 . . .  خودش پریای. . .  داشت دوستش که کسی ،

 ؟ نمیاد یادت شبو اون هنوزم -

 تا برداشت عقب به قدمی.  کرد مکث پریا که پرسید هوا بی آنقدر را سوالش

 . بگیرد فاصله آیین از

  ؟ چطور -

 !  نزنند شب آن از حرفی کاش ؟ بود فهمیده چیزی

 .  بیاد یادت باید -

 ؟ داری وجدان عذاب -

 آرامترین با.  گرفت فاصله پریا از قدمی هم او و کشید موهایش به دستی

 : آمد حرف به ممکن صدای

 .  بیاد یادت چی همه دارم دوست -

  ؟ چیه برای اصرار همه این -

 .  میخواست آیین که نبود چیزی این و میشد عصبانی پریا



 ! گناهم بی بگم نمیخوام -

 خیره او به مشکوک نگاهی با پریا.  میزد را حرف این که بود بار اولین برای

 .  بود شده

  ؟ شده عوض چی -

 !  چیزا خیلی -

.  بود بیزار اش زندگی بارِ  و بند بی سبکِ  و خودش از.  بود ناآرام آیین نگاهِ 

 ، میکرد لجبازی میشد که شب آن حرفِ .  میرسید نظر به جو ستیزه اما پریا

 !  میکرد تخلیه دیگر نوعی به را نیاوردن یاد به از اش ناراحتی

 که ، بود مست خرخره تا که دختریم همون هنوزم من!  نشده عوض هیچی -

 و کردی خواستی غلطی هر گفتی که دختری همون ،  بود کرده پهن برات تور

 ! یببند رو بارت اومدی حاال خوابیدی تختی هر تو

 : برداشت قدم سمتش به آیین

 !  بسه -

 من امثالِ  و ندارم کردن خانومی لیاقتِ  گفتی که همونیم من ؟ شده عوض چی -

 . . .  باید

 و میخواست وجود تمامِ  با را مقابلش عصبانیِ  دخترکِ  این ، شد چه نفهمید آیین

 کم را شان فاصله و برداشت دیگر قدمی.  میکرد ترش دیوانه فقط حرفها این

.  بگوید دیگر ای کلمه نتواند که جوری نشست پریا لبهای روی دستش.  کرد

.  کرد نگاه را آیین میکشید نشان و خط که چشمهایی و هم در ابروهای با پریا

 اما بزند پس را دستش تا گذاشت آیین انگشتهای روی و آورد باال را دستهایش

 : نداشت را کردنش رها خیالِ  او

 من.  کردی اشتباه برمیدارم سرت از دست بزنی حرفارو این دیکر فکر اگه -

 !  همینطور توام شدم عوض



 اما ، بیاوردش پایین تا کرد قفل آیین دستِ  روی را انگشتهایش و کرد تقال پریا

 : آمد حرف به و کرد اسیر را پریا دستهای از یکی آیین آزادِ  دستِ 

 آیینِ  همون هنوز کردی خیال . کرده تغییر حالمون ، شده عوض زندگیمون -

  بودیم وایساده اینجا تو و من ، بودم آدم همون اگه کردی فکر ؟ قبلم ماه چند

  ؟ هم به نزدیک ؟انقدر

 داد هلش عقب به ، گذاشت آیین ی سینه روی و آورد باال را آزادش دستِ  پریا

 : بزند حرف توانست و کشید عقب زور با را سرش.  کند رهایش تا

 .  بشنوی رو قدیمت حرفای نمیخوای خودتم حتی -

 !  نیستم گناه بی گفتم -

 تا.  بود حاصل بی زدن حرف این.  بگذرد کنارش از تا برداشت قدمی پریا

 پریا هم چه هر ، نمیزد خودش گناهکاریِ  سهمِ  از حرفی غرورش با که زمانی

 : تاداف آیین آغوِش  در و شد کشیده عقب به دستش!  بود فایده بی میگفت

  ؟ کجا -

 !  مونه نمی بحثی -

 ! کنم بحث نمیخوام من -

 چه و داشت گفتن برای حرف چشمهایش.  مهربان و بود شده آرام صدایش

 .  نبود بلد را خواندنش پریا که حیف

 .  نیومده یادم شب اون از هیچی من -

 سرش در هم هنوز!  آورد می خاطر به که را آیین صدای ، بود گفته دروغ

 : کرد زمزمه آیین. . .  میزد خچر

 .  میارم یادت من.  میاد یادت -

 به را شب آن چه هر از عمدا او که میفهمید آیین اگر.  بود نگران دل پریا

  ؟ چه میکند فرار بیاورد یادش



  ؟ بده حالت شبه چند چرا -

 خاطر به را قبلش ساعت چند هم باز آیین.  بود بحثشان با ربط بی سوالش

 : کرد زمزمه و کرد خالی هوا از را هایش ریه.  آورد

 .  خوبم االن.  نیست چیزی -

 حرفی اما ، نمیدید صورتش در بودن خوب این از اثری.  بود قرمز چشمهایش

 : داد پیشنهاد مقدمه بی آیین.  نزد هم

  ؟ بیرون بریم شام امشب -

 : زد طعنه پریا

  ؟ میده هم شام پیشنهادِ  جدید آیینِ  -

 روزها این لجبازِ  دخترکِ  این.  نشست لبهایش روی اراده بی و محو دیلبخن

 پیدا خود برای پریا شخصیتِ  در جایی کم کم که سرسختی.  بود جذاب برایش

 خودِ  خاِص  که آنهایی از.  داشتند رئوفی امثالِ  یا شیدا که آنهایی از نه.  میکرد

 !  اش داشتنی دوست و لطیف شخصیتِ  و بود پریا

 .  نیست چیزی که شام.  میکنه کارا خیلی جدید نِ آیی -

 رد کنارش از و کرد نازک برایش چشمی پشتِ  پریا ، داشت شیطنت نگاهش

 .  شد

  ؟ نشه ناراحت خان جمشید -

  ؟ شم ناراحت من نمیترسی -

 : گزید لب پریا

 .  خب اومده سفر از تازه -

 ! شو حاضر -



 رفت لباسهایی اتاقِ  سمتِ  به.  شتنگذا باقی دیگری حرفِ  جای کالمش تحکمِ 

 بینِ  را سرش و نشست تخت روی آیین.  بود دونفرشان هر به متعلق حاال که

 .  بود خوب پریا با بودن اما بود عصبی و ناراحت هم هنوز.  گرفت دست دو

****** 

 قبل روزِ  دو از ، است آیین تولدِ  روزِ  میدانست خوبی به پریا ، بود مرداد 30

 خودش ی سلیقه به عطری نهایت در و بود گشته برایش مناسبی دویکا دنبالِ 

 خرید ی وسوسه مقابلِ  در نتوانست.  داشت ای کننده مست بوی.  کرد انتخاب

 گفته و خندیده پریا آورد می جدایی عطر بود گفته شیدا چه هر.  کند مقاومت

 .  بود کرده سکوت نهایت در هم شیدا!  ندارد اعتقادی خرافات این به بود

 نمی خودش روی به خانه در کسی انتظارش برخالفِ  اما بود رسیده تولد روزِ 

 مهمانی انتظارِ  ؟ کور و سوت آنقدر خانه و باشد عرفانی آیین تولدِ .  آورد

 پریا.  ندارد دوست آیین بود گفته سربسته خان جمشید اما داشت را گرفتن

 .  نمیزد حرفی اما بود شده متعجب

 صبحانه دستورِ  شیرین به و کرد مرتب را خودش.  شد بیدار آیین از قبل صبح

 زمانی.  نیاورد خودش روی به اما دید را شیرین نگاهِ  تردیدِ .  داد مفصل ای

 کرد زمزمه گوشش کنارِ  و کشید او نزدیکیِ  را خودش میشد بیدار باید آیین که

: 

 . . .  آیین. . .  آیین -

 را رهایش موهای و زد لبخندی پریا ، کرد باز نیمه را آیین پلکهای صدایش

 : فرستاد گوش پشتِ 

  ؟ شی بیدار نمیخوای -

 : گفت میماندند باز زور به که چشمهایی و گرفته صدایی با

  ؟ چنده ساعت -

 .  نُه -



 ! زوده -

 : آمد حرف به دیگر بارِ  پریا که ببندد پلک خواست

 .  بخوریم صبحونه بریم پاشو -

 ! هدیگ ساعت نیم -

 ! آیین -

 را پریا دستِ  و آورد لب روی لبخندی آیین ، بود کرده صدا را نامش معترض

 گرفته را صورتش روی پریا موهای.  داشت نگه بازوهایش بینِ  را او و کشید

 عطرِ  و شود بیدار خواب از پریا کنارِ  صبح.  نشست جانش به لیمو عطرِ .  بود

 : زد پا و دست پریا.  بود خواب هنوز که انگار. . .  ببرد ریه به را موهایش

 .  بخوریم صبحونه پاشو -

 .  میپره سرم از خواب نخور تکون -

 اجازه و بود شده قفل شکمش دورِ  آیین دستهای.  بود شده سرخ صورتش پریا

 : کرد اعتراض پریا.  نمیداد را خوردن تکان ی

 .  پاشو!  آیین -

 !  دیگه ساعت نیم -

 شماره به بود کرده که تقالیی خاطرِ  به نفسهایش.  گرفت مآرا ناچار به پریا

 بهترین دقیقه چند همان شاید.  کشیدند دراز دقیقه چند برای هم کنارِ .  بود افتاده

 !  بود آیین زندگیِ  خوابِ 

 این از بعد میدانست خوب.  بوسیدش آرام و نشست پریا گردنِ  پشتِ  لبهایش

 سریع خیلی دخترک و کرد ُشل را انگشتهایش . دارد نگه را پریا نمیتواند بوسه

 آیین از.  افتاد اش افتاده گل های گونه به نگاهش ، کشید کنار را خودش

 آمده ِکش آیین لبخندِ  ؟ بود کرده خودش مجنونِ  که مردی از ؟ میکشید خجالت

 را تغییر این نمیدانست.  داشت دوست را پریا صدای با شدن بیدار این.  بود

 !  آمد می معرکه نظرش به بود چه هر!  ستچی مدیونِ 



 و گرفت باال را موهایش.  آمد پایین تخت از و کرد صاف را لباسش پریا

 : زد باد دست با را خودش

 .  گرمه هوا خیلی -

 نواز چشم ی منظره این از میتوانست مگر.  میکرد نگاه پریا به لذت با آیین

  ؟ بگیرد نگاه

 .  نمیشد گرمت یمیکرد تقال بغلم تو کمتر -

 ندانسته.  کشاند لبهایش تا را آیین ی شده منحرف نگاهِ  و گزید لب اراده بی پریا

 : شنید را صدایش که بود دخترک حضورِ  مستِ  ؟ میکرد دلبری اینطور

 ؟ بخوریم صبحونه بریم -

  ؟ گشنته انقدر -

 !  خاصه روزِ  یه امروز!  نه -

 توضیحِ  تا ماند منتظر ندانستن ی نشانه به آیین.  آمد ِکش لبخند به پریا لبهای

 : گفت پریا.  بشنود بیشتری

  ؟ روزیه چه امروز نمیدونی -

 : کرد نگاهش آیین

  ؟ روزیه چه.  نمیدونم -

 !  مرداد 30 -

 : گفت نمیشد جمع که لبخندی با و کوبید هم به را دستهایش

 !  مبارک تولدت -

 روی لبخندی هم اول از اصال که انگار ، دش جمع آیین لبخندِ  که نکشید ثانیه به

 چند آلودگیِ  خواب و سستی از که سریع حرکتی با!  بود نبسته نقش صورتش

 با را پتو و گرفتند اخم طرحِ  ابروهایش.  شد بلند جا از بود بعید قبلش دقیقه



 بود آمده سرش به بالیی چه.  برد ماتش پریا.  زد کنار خودش روی از ضرب

 ؟

  ؟ یینپا بریم -

 : کرد کج حمام سمتِ  به را راهش

 . میشه دیرم دارم کار.  نمیخورم چیزی من -

 : شد ناراحت پریا

 .  بودی خوابیده که االن تا -

 تغییر آیین انقدر چرا نفهمید.  ماند جواب بی پریا حرفِ  حمام درِ  شدنِ  بسته با

 صد گره ابروهایش.  نداشت ای فایده اما.  بیاید حمام از تا ماند منتظر.  کرد

 ای سورمه پا تا سر تیپِ .  میرسید نظر به ناراحت صورتش و بود خورده ساله

 ای بهانه بخورند صبحانه هم با تا بود مانده منتظر که پریا به توجه بی و زد

 .  زد بیرون خانه از و کرد سرهم

 انداخت پریا صورتِ  به نگاهی شیرین!  شد چه که بود مانده گیج و گنگ پریا

 : گفت و

 حسابی و درست ی حوصله میشه که مرداد 30 آقا که بگم بهت میخواستم -

 !  نداره

 ؟ روزیه چه امروز مگه -

 حاضر ساسان و بود زده بیرون خانه از آیین.  انداخت پایین را سرش شیرین

 : داد دستور نشستن محِض  به.  بود ایستاده ماشین کنارِ  خدمت به

 ! زهرا بهشت برو -

******* 

 نفِس  آیین.  کرد پارک ها عرفانی خانوادگی ی مقبره نزدیک را ماشین ساسان

 بیشتر ابروهایش میشد تر نزدیک مقبره درِ  به چه هر.  شد پیاده و کشید عمیقی



 اش عصبی بود ایستاده در کنارِ  که سلطانی و مانده باز درِ .  میرفت هم در

 : غرید سلطانی دیدنِ  با.  دآم می دنبالش هم ساسان.  کرد تند قدم.  میکرد

  ؟ میکنی چیکار اینجا -

 با و آمد بیرون مقبره از.  کرد هراسان را مهین ، آیین خشمِ  پُر فریادِ  صدای

 : کشید هم در ابرو سلطانی.  شد خیره پسرش به بارانی چشمهایی

 !  اومدم مهین با -

 : بود داده دست از را کنترلش آیین

 ! کردی بیجا -

 : انداخت جلو را خودش مهین

 .  مامان باش آروم عزیزم ، جان آیین -

 ! بود شده خشم سرتاپا ، نداشت عصبانیتش و حرص روی کنترلی اما آیین

 !  جفتتون.  برید اینجا از االن همین ؟ باشم آروم -

 .  میزنی حرف اینجوری نیست درست جان پسر -

 : برداشت سلطانی سمتِ  به قدمی آیین

 ها عرفانی های طرح که وقتی ؟ شدی شناس غلط و درست تو االح تا ِکی از -

  ؟ بود رفته کجا آقا حِس  این میزدی جیب به کلون سودِ  و میدزدیدی رو

 .  میدونست باباتم.  بود شده اشتباه -

 حالش آخر ی دقیقه تا پوچ و هیچ خاطرِ  به شایدم!  بود نگفته من به ؟ جدی -

 !  دمیخور هم به ها سلطانی شما از

 : کرد خواهش مالیمت با و گذاشت پسرش ستبرِ  ی سینه روی را دستش مهین

 پاک رو ها کینه.  میزنیم حرف هم با میشینیم.  مامان نزن فریاد ، جان آیین -

 .  میکنیم



 : انداخت فاصله مهین و خودش بینِ  و برداشت عقب قدمی آیین

 .  برو و بگیر شوهرتو دستِ  االن همین -

 : کرد انفجار حالِ  در سلطانیِ  به ای اشاره مهین

 .  میام من برو شما -

 بدش آیین.  داد تکان تاسف ی نشانه به سری و انداخت آیین به نگاهی سلطانی

 : کرد مقبره داخلِ  به ای اشاره مهین!  بیاورد در جا از را مردک سرِ  آمد نمی

 .  میرم زود منم.  تو برو -

 زندگی طرفِ  هر ؟ برنمیداشتند سرش از ستد همه چرا.  بود حوصله بی آیین

 سامان را اتفاقات نمیتوانست انگار.  میزد لنگ دیگر طرفِ  میگرفت که را اش

 گلهایی و  نشست پا دو روی.  رساند قبر سنگ نزدیکِ  را خودش.  کند دهی

 کار این خشم با انقدر.  کرد پرت ای گوشه را بود گذاشته سنگ روی مهین که

 .  ترسید ای لحظه نمهی که کرد را

 ، گریه جای به اما زد چنگ گلویش به بغض.  کشید سنگ روی را دستش

 در که کاری!  کرد بیشتر را خشمش و کرد منقبض فک ، سایید هم روی دندان

 !  بود ماهر آن

 به آتش عرفانی کوروش نامِ .  ایستاد سنگ نزدیکی و آمد داخل دوباره مهین

 بودنشان هم کنارِ  سختِ  روزهای ، اش زندگی مردِ  ، بود شوهرش.  زد دلش

 . . .  برود خاطرش از که نبود چیزی

 فوت تاریخ روی تا آمد پایین آنقدر.  میکرد لمس را سنگ هنوز آیین انگشتِ 

 پلک ای لحظه. . .  نحس سالِ  این به لعنت. . .  1380 مرداد 30.  ماند ثابت

 میزد هم به را حالش درچق و میکرد حس سرش روی را مهین ی سایه.  بست

 !  رفتارهایش و اداها این

 ! اینجایی که هنوز -



 اش زندگی ی میوه به بود سخت برایش.  شود دستپاچه مهین شد باعث صدایش

 و دوری این بود فرسا طاقت برایش. . .  بکشدش آغوش در نتواند و کند نگاه

 . . . پسرش ی کینه از پُر لحنِ 

 .  بزنم حرف باهات میخوام -

 : زد گره مهین نگاهِ  در را چشمهایش ، شد بلند جا از آیین

 .  کنیم تمومش و بزنیم حرفامونو همیشه برای بار یه بیا -

. . .  نباشد آخر بارِ  کاش.  میترساند را مهین جمله این ؟ همیشه برای بار یک

 از حتی.  شود سبز راهش سرِ  بتواند مهین اما کند مقاومت هم باز آیین کاش

 . . .  بود ناراضی هم بار یک ماه چند دیدارهای مینه

  ؟ میخوای چی من از -

 و میشکست را قلبش ، میکرد بد را مهین حالِ  که جوری.  بود تلخ کالمش

 و پهن اش سینه ، بود کشیده قد پسرش.  انداخت می لرزش به را دستش

 مهین دلِ  و یکردم خودنمایی شده سفید تارِ  دو اش شقیقه کنارِ  ، بود شده مردانه

. .  بود شده دلتنگ سالها این تمامِ  ی اندازه به.  بود دور سال 14.  میلرزاند را

 سخت ی لحظه این نداشت دوست.  نریزد اشک که میکرد مبارزه خودش با. 

 ! بدهد دست از آسان را آمده دست به

 .  پسرمو.  میخوام رو خودت من -

 : کرد باز هم از را اش شده کلید دندانهای آیین

 نمیتونی رو میخوای که چی هر چون کنی بیرون سرت از فکرشم بهتره -

 .  باشی داشته

  ؟ خواستم که چی هر -

 خونسردی تا ، است آرام دهد نشان تا برد جیب داخلِ  را دستهایش آیین

 پدرش قبرِ  سنگِ  باالی!  بود سختی کارِ  چه. . .  بکشد رخ به را اش همیشگی

 پدرش اگر میدانست که هایی ناراحتی از گفتن خونسردی مالِ ک در و ایستادن



 کردنِ  پشت ، بود نفرشان دو هر دردِ !  میکرد خاطرش آزرده بود زنده هم

 . . . که سلطانی با شدن همراه و خانواده به مهین

 مادر رفتنِ  دردِ  که پدر رفتنِ  از بود ناباور هنوز.  شد ُمشت جیب در دستهایش

 ! بود شده هاضاف وجودش به هم

 سابقت شوهرِ  واسه عزاداری به دادی ترجیح رو سلطانی با کردن خوشی تو -

 که کسی!  خودت پسرِ  به کردی پشت و کردی قبول رو پرهام کردنِ  بزرگ! 

 خندت ؟ میخوای کیو حاال.  رفتی و گذاشتی و من تو.  بود خودت خونِ  از

 میگی خودت به اینکه از ینمیکش خجالت ؟ پسرم میگی بهم راه به راه نمیگیره

 !؟ مادر

 دهان به زبان همیشه که آیینی.  بدهد دست از را تعادلش مهین بود مانده کم

 میگفت ها ناراحتی از که بود شده چه نمیزد هایش دلخوری از حرفی و گرفته

 صورتش و بود شده متورم گردنش ؟رگِ  میکشید فریاد و میکرد محکوم ؟

 خوب.  میکشید پسرش که دردی برای گرفت دلش!  میزد فریاد را خشم

 .  رعنایش پسرِ  کشیدنِ  آغوش در برای میکرد دل دل اما است مقصر میدانست

 .  دادی ترجیح من به رو پرهام -

 ی قفسه استخوانِ  به و.  گرفت خودش ی سینه سمتِ  به را اش اشاره انگشتِ 

 : زد اش سینه

 !  من به -

 .  ردک فوت بابات که نداشتم سنی من -

 : بود عصبانی حد این تا که آیینی برای نه!  نبود خوبی حرفِ 

 یا ؟ میزدم پا و دست حالی چه تو من فهمیدی اصال ؟ بود سالم چند من مگه -

 ؟ بیاد خوشت مرتیکه این از کردی وقت ِکی ؟ بود کرده کورت سلطانی عشقِ 

 زندگی اهاشب نشده خشک بابا کفنِ  که بشی صمیمی باهاش انقدر تونستی ِکی

  ؟ بدی تشکیل

 .  بود داده دست از زنشو اونم.  بودیم درد هم ما -



 پسر.  باشی کنارش میتونی هنوز.  همدردته هنوز.  نشده عوض چیزی االنم -

 .  کن مادری براش برو!  داری دونه یه ؟ چیکار میخوای

 . . .  منی پسرِ  تو -

.  میشد خالی و پُر چشمهایش.  بود شده صدا بی ی گریه به تبدیل مهین بغِض 

 ُرخِ  به را اش کرده باز سر های کینه صدا بی ی گریه این به توجه بی آیین

 .  بود کشیده خودش با سال 14 این تمامِ  که خشمی.  میکشید مهین

 !  نرو گفتم بهت -

 از پسرکش.  بود گفته.  داد سرگیجه حِس  مهین به و چرخید مقبره در صدایش

 و بغض از میکرد سعی که را صدایش هم هنوز.  نرود هک بود خواسته او

 اش شانه روی که را دستش گرمای هم هنوز.  داشت خاطر به نلرزد ناراحتی

 میدید خود مقابلِ  را خواهشش از پُر چشمهای هنوز.  آمد می یادش بود نشسته

 . . . 

  ؟ شنیدی حرفامو اصال.  میکنم درست رو چی همه گفتم!  بمون گفتم -

 حرفهایی و افتاد خودش ی افسرده حالِ  یاد به.  بود پشیمانی از پُر مهین اهِ نگ

 عذاب احساِس  کوروش به نسبت دو هر.  میزد آرامشش برای سلطانی که

 نبود ازدواج این برای مانعی که بودند حس هم و درد هم آنقدر ، داشتند وجدان

 !  آیین پایانِ  بی های مخالفت منهای. 

 دستی آیین.  میکردند خفگی احساِس  دو هر دورشان ی گذشته نِ آورد یاد به با

 فریاد روز آن به تا که غمی از پُر ، کالفگی از پُر حسی با و کشید موهایش به

 : آمد حرف به بود نکرده

 بودیم دشمنت خان جمشید و من ؟ کنیم حبست عمارت تو میخوایم کردی فکر -

 نگفت!  سلطانی مثلِ  یکی با نه اما کن ازدواج گفت بهت بار چند خان جمشید ؟

  ؟

 .  نداشت خوبی حِس  بود کرده بابات حقِ  در که کارایی خاطرِ  به سلطانی -

 !  ریخت مهین جانِ  به وحشت که عصبی و بلند آنقدر ، زد قهقهه آیین



 در روحش تا بگیرم خودم برای زنشو بذار گفته خودش با زیاد پشیمونیِ  از -

 کوروش پسرِ  کرد قصد که بود کرده خفش انقدر جدانو عذاب!  باشه آرامش

 !  ای ساده چقدر تو.  کنه مادر بی رو

 :  داد جواب مهین

 ازت چقدر ؟ نیست یادت.  بیا پسرت با گفت.  بود کرده قبول هم تورو اون -

 .  خواستم

 مثلِ  یکی میشدم و اومدم می باید.  کردم بچگی!  بود من از اشتباه ببخشید -

 !  خودش از تر آشغال سرِ پ و اون

 . . .  شدم تنها یهو ، بودم جوون.  بود سالم 37 فقط من کرد فوت پدرت وقتی -

  ؟ میزنی الکی پای و دست چرا.  نیستی تنها دیگه باش خوشحال -

 .  ببینم تورو میخوام من.  داره کم رو پسرم.  آیین داره کم تورو من زندگیِ  -

 : زد پوزخند آیین

 .  بشی سلطانی بیخیالِ  راحت خیلی میتونستی ببینی منو واستیمیخ اگه -

 تنگ برام دلت توام.  داری قبول منو هنوز توام میدونم.  نباش تلخ انقدر -

  ؟ نمیشه.  میشه

 : نکرد نشینی عقب مهین.  میداد تکان سر عصبی که بود آیین به نگاهش

 ؟ میگم دروغ ؟ امانم نه بکشم درد نمیخواستی.  کردی جور کلیه برام تو -

 : خورد حرص آیین

 از کاری هیچ سلطانی امثالِ  کنم ثابت بهت بار آخرین برای فقط خواستم -

!  تورو سالمتیِ  حتی.  کنم کنترل رو چی همه میتونم که منم.  نمیاد بر دستش

 یعنی بودنت عرفانی به زدن پا پشتِ  که بفهمی میخواستم!  عرفانی یه!  من فقط

 .برسونم منظور خوب نتونستم گاران ولی.  چی



 ما به کس هیچ بود نفهمیده پرهام اگه ؟ کردی قایم چرا بفهمم میخواستی اگه -

 .  نمیزد حرفی

 در بگوید نمیخواست.  بدهد سوال این به که نداشت جوابی ، ماند مردد آیین

 میکند زندگی تر دور کمی جایی و است زنده مهین میدانست که حد همین

 بست لب. . .  بکشد نفس و نشود سرد سنگِ  اسیرِ  که همین.  است فیکا برایش

 : آمد حرف به باز امیدوارانه مهین و

 ! دلخوری فقط.  نیستی تلخ بدی نشون میخوای که انقدر توام -

 .  سال 14 نه!  دوساله یکی مالِ  دلخوری بحثِ  -

 . میکردم درست رو چی همه میذاشتی اگه -

 پسرِ  یه ؟دیگه  نیست مهم برام زندگیت دیگه که گمب بهت چجوری!  مهین -

 دارن دستم زیر نفر چند میدونی. . .  کن نگام.  مستقلم دیگه ، نیستم نیازمند

 خاطرِ  به.  میشه بزرگتر و بزرگ داره روز به روز عرفانی برندِ  ؟ میکنن کار

 .  دادم تدس از ساال همون توام میکنم خیال.  ندارم مادر به احتیاجی دیگه!  من

 .  نباش رحم بی ، آیین -

 سرمم پشت و بکنم خواستم کار هر اینکه.  گرفتم یاد تو از رو رحمی بی -

 بی من با توام.  کنم خالی شونه و نگیرم گردن رو هیچی اینکه.  نکنم نگاه

 .  بودی رحم

 .  خان جمشید به سپردمت -

 بهم.  بیارم در پول تیامناراح تکِ  تک جای داد یادم!  کرد تربیتم خوب اونم -

 شرکتم ی ساالنه سودِ  میدونی.  میزنه رو اول حرفِ  که مادیاته فقط که فهموند

 !  بخونی رقمشو نمیتونی اصال ؟ چقدره

 مهین حرفهایش و نیشخند این چقدر و بود لبهایش روی آمیز غرور نیشخندی

 برده پِی رفتنش از مانده جا به ی فاجعه عمقِ  به تازه انگار.  میکرد نگران را

 : داد ادامه آیین!  بود



  ؟ بودم حالی چه من رفتی که وقتی پرسیدی بار یه اصال -

 اون تکِ  تک.  کنم افتخار بهش که نیست چیزی این!  میدونم ، میدونم -

 .  کشیدم درد منم.  نبود کنارم پسرم.  کشیدم عذاب منم رو لحظات

 : داد ادامه آیین پوزخندِ  به توجه بی

 ازدواج باهام که بود سالم 18 همش.  کار و بود کار زندگیش ی همه پدرت -

 من.  بدم رد جوابِ  نذاشت بابام که بود دار رسم و اسم خانوادشون انقدر.  کرد

 اومدی دنیا به تو کنم فکر زندگیم و خودم به اومدم تا ؟ میفهمیدم زندگی از چی

 خودش با بار یه اما نبود بند مینز رو بابات!  ها عرفانی ی نوه تنها و اولین. 

 .  کنه توجه بهم دارم نیاز منم.  دارم محبت به احتیاج منم نگفت

.  کنه ثابت بهت اینو که میکرد تالش مدت تمام!  داشت دوستت همیشه اون -

 !  باشی داشته رفاه تو که شب تا میکند جون صبح از

 : شد عصبی مهین

 تو وقتی میخواستم.  میخواستم شوخود من ؟ پول ؟ همینه همش زندگی -

 اومده که رو نسا گل نه ببینم سرم باال رو شوهرم کردم باز چشم بیمارستان

 میتونست که روز یه.  چطوره حالم ببینه بیاد میخواست دلم.  داره نگه رو بچه

 !  کنه تعطیل کارو

 !  نمیگنجید باورش در حرفها این اصال.  بدهد حق مهین به نمیتوانست آیین

 یه داره ناسالمتی میگفت افتخار با.  داره کار کوروش میگفت خان جمشید -

.  کردم سکوت زندگیم ساالی تمامِ .  میکردم سکوت منم.  میکنه اداره و برند

 .  تو به بود خوش دلم

 !  کردی جدا خودت از هم رو دلخوشی تنها همین که -

 نتونست وقت هیچ اما بود یخوب پدرِ  تو برای کوروش!  نمیفهمی منو دردِ  تو -

 .  باشه خوبی شوهرِ 

 !  بگی میخواد دلت که چی هر میتونی بده جواب نداره زبون که االن -



 :آمد حرف به آیین ، اعتمادی بی همه این از میخورد غصه مهین

  ؟ تو یا بود عاطفه بی اون.  بودی کرده جدا اتاقتم آخریا این یادمه خوب -

 به نیاز رفعِ  خاطرِ  به فقط اینکه.  نمیدونی زن یه احساساتِ  از هیچی تو -

 . . .  و بیان سمتت

 !  بشنود را حرفها این نمیتوانست آیین

 انقدر حتما توام!  خوابیده زیر این االن بود که چی هر کوروش!  دیگه بسه -

 حساب بی هم با حاال آفرین.  دشمنش با بری که بودی گرفته دل به کینه ازش

 !  شدین

 با.  بود داده دست از رو زنش هم سلطانی!  نبود تالفی خاطرِ  به من ازدواج -

 . . .  فوت خبرِ  شنیدنِ 

   ؟ نه بده دلداریت اومد -

 بی مهین!  میداد خونسردی مانور و کرده قالب سینه روی را دستهایش آیین

 : داد ادامه را حرفش توجه

 .  داشت کاراش ردِ مو در بدی احساِس  و بود ناراحت خبر شنیدنِ  با -

 کالکشناش بین از رو دزدی های طراح شد بد حسش که موقع همون چرا -

 زیادی میگم ؟ بهش بده هم رو سوددهی آخرین کرد صبر چرا ؟ نکرد حذف

 !  ای ساده

 . بودن رقیب.  بوده گذشتش تو کرده کار هر -

 یتونیم روشی هر به کافیه.  باشی آدم نیست نیازی رقیبی وقتی خب آره -

 ! بزنی زمین رو رقیبت

 .  کشید کنار رو خودش بابات فوتِ  از بعد.  شده عوض سلطانی -

  ؟ شد عوض چی.  خودش جای گذاشت رو پرهام -



 تمامِ .  کرد محبت بهم که بود اون.  بشناسیش نخواستی تو.  نیست بدی آدمِ  -

 ! میخواستم بابات با ازدواج ساالی تو که چیزی

 : زد دست مایشین حالتی با آیین

   برداری؟ سرم از دست دیگه میشه.  خوشبختی خوشحالم!  خوبه -

 .  من با نکن اینجوری آیین.  ببینم رو زنت و تو میخوام من -

 .  کنی قانع منو نمیتونی حتی تو -

 چجور ؟ نمیشود سرش منطق احساسات که میگفت چطور.  کرد سکوت مهین

 برای را اینها میشد چطور.  بود زده وحشت و شکننده چقدر که میفهماند او به

 هم حق که.  بود گرفته نفرت را چشمهایش جلوی که وقتی دهد توضیح پسرش

 نگاه عقب به وقتی.  سال 18 ی اندازه به فقط اما بود کرده مادری.  داشت

 خوب که آیینی به داد ترجیح را خودش افسردگیِ  و بحران که میدید میکرد

 .  است کرده خم کمر وجدان عذاب بارِ  زیرِ  میدانست

 .  زدیم حرفامونو.  بری دیگه بهتره -

 . . .  آیین -

 . برو فقط -

 آیینِ  میدانستند خوب دو هر که حرفهایی تکرارِ  ، بود توجیه بود شنیده چه هر

 سنگِ  به دستی آیین.  کرد ترک را آنجا گریان مهین.  نمیکند آرام را خشمگین

 : کشید پدرش قبرِ 

 گرفتم نشنیده شب اون که حرفایی تمامِ  ی اندازه به کنم فکر ؟ راحته اتج -

.  بذارم اینجا رو پام نمیتونم سال به سال دیدارای این جز حتی!  کردی نفرینم

 خودت حداقل.  میکردی زندگی ها حاال حاال باید که تو وگرنه بودم من مقصر

 ! میگرفتی رو سلطانی جلوی و میموندی

 تاریخِ  روی.  آمد فرود سنگ روی و شد مشت دستش.  سایید هم روی دندان

 . . .  1380 مرداد 30 نحِس 



******** 

  ؟ بری میخوای مطمئنی پریا -

 : میگرفت سمتش به را وسایل سبدِ  عصبی و نگران که بود شیرین

 ؟ میترسی چی از -

 .  نداره خوبی حالِ  میشه که روز این آقا گفتم بهت که من -

 : گفت مالیمت با نسا گل

  ؟ شیرین میزنی حرفیه چه این!  زنشه -

 : داد ادامه پریا به رو

 .  خونه برگرد.  نکن اصرار کالفست و حوصله بی دیدی اگه ولی -

 : آورد لب روی لبخندی پریا

 . نمیشه چیزی.  راحت خیالتون -

 ات خان جمشید!  کند راحت را آنها خیالِ  میتوانست اما نبود مطمئن هم زیاد

 عاطفه از هم را ماشین سوییچ.  بود برداشته را وسایلش پریا.  آمد در نزدیکیِ 

 : زد لبخند دیدنش با خان جمشید.  گرفت

  ؟ بری راننده با نمیخوای مطمئنی -

 : داد تکان سر پریا

 .  هست ماشین به حواسم.  مطمئنم -

 .  سرت فدای ماشین -

  ؟ ندارین ای توصیه شما -

 !  هم خان جمشید.  خندید پریا



 رو سر راحت امشب کن کاری یه!  برنگردون عصبی رو پسره این فقط -

 .  بذاریم بالشت

 : داد تکان سر پریا

 !  چشم -

 اش برنامه از آیین نمیدانست.  استرس و داشت هیجان ، شد ماشین سوارِ 

 آیین که خانه برگردد زودتر که بود سپرده ساسان به!  نه یا میکند استقبال

 فوتِ  با آیین تولدِ  روزِ  که بود گفته او به سربسته شیرین.  باشد نداشته ماشین

 البته و میکند غمگین را آیین ساله هر اتفاق همین و است مصادف پدرش

 را او نمیخواست دلش اما نترسد عصبانیتش از بود گرفته یاد پریا!  عصبی

 رها خود حالِ  به را آیین نمیتوانست.  بود شادی برای تولد روزِ .  ببیند غمگین

 .  کند

 شاد آهنگی.  راند شرکت سمتِ  به زیاد استرِس  با و زد بیرون عمارت از

 که بود شرکت نزدیکیِ .  گرفت ریتم فرمان روی انگشتهایش با و کرد انتخاب

 استرس با پریا.  میراند ماشینش بغلِ  به بغل.  شد مزاحمش باالیی مدل ماشینِ 

 را دستش میکرد سعی.  بود فایده بی اما کشید وترجل را رنگش کرم روسری

 بی انگار اما کند جلب را پسرها توجه اش حلقه که بگذارد فرمان روی جوری

 با نگهبان.  رساند پارکینگ به را خود و کرد بیشتر را سرعتش.  بود فایده

 : آمد جلو پریا دیدنِ 

 .  عرفانی خانوم سالم -

 : افتاد مزاحم ماشینِ  به نگاهش زمان هم

  ؟ شدن مزاحمتون -

 : آمد حرف به درمانده پریا

 .  مزاحمن بله -

 .  برن میکنم ردشون من داخل ببرید رو ماشین شما -



.  بود گذشته خیر به که انگار.  برد داخل را ماشین و کشید راحتی نفِس  پریا

 از که هم چیزی با.  بود آیین روزِ  ، امروز.  آورد لب روی دوباره را لبخندش

 تمامِ  ی اندازه به.  باشد خوشحال امروز داشت دوست بود شنیده شیرین

 . . .  بوده اش زندگی خاطراتِ  بدترین جز برایش روز این که سالهایی

 کرمِ  شلوارِ .  کرد چک را وضعش و سر آینه مقابلِ .  گذاشت آسانسور به قدم

 با رنگش تیشکال کفشهای.  بود پوشیده رنگ همان به بلندی مانتوی با جذب

 .  بود کرده نواز چشم را تیپش رنگ همان به کیفی

 : شد بلند جا از دیدنش با.  رسید منشی میزِ  مقابلِ 

 .  عرفانی خانومِ  اومدین خوش -

  ؟ تو برم میتونم.  ممنون -

 لبخندی پریا.  بود گرفته هم را او دامنِ  آیین خشمِ  که انگار.  بود مردد منشی

 .  آورد لب روی بخش اطمینان

  ؟ هستن تنها -

 . . .  بفرمایید. . .  بله -

 : داد تکان سر پریا.  کرد مکث

 .  ممنون -

 : رسید گوشش به آیین عصبانیِ  صدای.  زد در به ای تقه

 !؟ بــــــــــــله -

 این با!  شد زیاد استرسش پریا که بود آورده زبان به کشیده را"  بله"  آنقدر

 سرش پشتِ  در.  شد وارد و چرخاند را دستگیره.  نبود کشیدن عقب وقتِ  حال

 : کرد تعجب پریا دیدنِ  با.  آمد باال آیین نگاهِ  و شد بسته

  ؟ میکنی چیکار اینجا -

 .  برداشت میز سمتِ  به قدمی پریا



 !  سالم -

 : کرد گره ابرو آیین سالمش شنیدنِ  با

  ؟ بشه چی که اومدی اجازه بدونِ .  کاره محیطِ  اینجا -

 که ، کند پرخاش که دارد احتیاج آیین میدانست.  نباخت را خودش پریا

 زندگیِ  ماه چند این.  کند خالی را اش ناراحتی و حرص تمامِ  و باشد خشمگین

 .  بود داده یاد او به را چیزها خیلی مشترکشان مثال

 .  بریم هم با جایی یه باید -

 : کرد باز خودش مقابلِ  را زونکنی و فرستاد بیرون کالفه را نفسش آیین

 !  میفهمیدی حتما میگرفتی اجازه و میزدی زنگ اگه!  دارم کار که میبینی -

 آیین.  بست را زونکن و ایستاد میز نزدیکِ .  شود پررو کمی داد ترجیح پریا

 : آمد حرف به پریا.  آورد باال سر ناباور

 ! رمنمیگی اجازه کسی هیچ از شوهرم شرکتِ  به اومدن برای -

 بارِ  ؟ میزد حرف اینطور پریا حال به تا ِکی از.  پرید باال آیین ابروی دو هر

 : آمد حرف به دیگر

  ؟ کنم مجبورت یا میای باهام -

 : آورد لب ی گوشه نیشخندی آیین

  ؟ کنی مجبور منو تو -

 : کرد قالب سینه روی را دستش دو هر پریا

  ؟ کجاست مشکلش -

 نفهمیدی اینکه پای به میذارم بستنتم زونکن این.  برسم مکار به بذار بچه برو -

 !  کردی چیکار



 زونکن دوباره که آیین نزدیکیِ  تا را خودش و زد دور را میز سرسختانه پریا

 : گفت و شد شدنش باز مانعِ  دیگر بارِ .  کشید میکرد باز را

 !  میکنم چیکار فهمیدم -

  ؟ نه کردی تکرارش دوباره -

 بازی به را آیین عصبانیتِ  اینکه از.  آورد لب روی لبخند دهارا بی پریا

 آرامی به ؟ بود کرده پیدا را او با بازی جراتِ  ِکی.  بود زده هیجان میگرفت

.  ایستاد پریا مقابلِ  و شد بلند جا از آیین.  داد تکان تایید ی نشانه به را سرش

 او و شد حلقه کمرش دورِ   آیین دستِ  که بردارد عقب به قدمی خواست دخترک

 لبش ی گوشه عصبی حالتِ  به که نیشخندی همان با ، کشاند خودش نزدیکِ  را

 : آمد حرف به بود بسته نقش

 ! داریم کار هم با هنوز ؟ کجا -

 بارِ  ؟ میزد حرف اینطور پریا حال به تا ِکی از.  پرید باال آیین ابروی دو هر

 : آمد حرف به دیگر

  ؟ کنم مجبورت یا میای باهام -

 : آورد لب ی گوشه نیشخندی آیین

  ؟ کنی مجبور منو تو -

 : کرد قالب سینه روی را دستش دو هر پریا

  ؟ کجاست مشکلش -

 نفهمیدی اینکه پای به میذارم بستنتم زونکن این.  برسم کارم به بذار بچه برو -

 !  کردی چیکار

 زونکن دوباره که ینآی نزدیکیِ  تا را خودش و زد دور را میز سرسختانه پریا

 : گفت و شد شدنش باز مانعِ  دیگر بارِ .  کشید میکرد باز را

 !  میکنم چیکار فهمیدم -



  ؟ نه کردی تکرارش دوباره -

 بازی به را آیین عصبانیتِ  اینکه از.  آورد لب روی لبخند اراده بی پریا

 آرامی به ؟ بود کرده پیدا را او با بازی جراتِ  ِکی.  بود زده هیجان میگرفت

.  ایستاد پریا مقابلِ  و شد بلند جا از آیین.  داد تکان تایید ی نشانه به را سرش

 او و شد حلقه کمرش دورِ   آیین دستِ  که بردارد عقب به قدمی خواست دخترک

 لبش ی گوشه عصبی حالتِ  به که نیشخندی همان با ، کشاند خودش نزدیکِ  را

 : آمد حرف به بود بسته نقش

 ! داریم کار هم با هنوز ؟ کجا -

 :  زد دستپاچه لبخندی.  گذاشت آیین انگشتهای روی را دستش پریا

 .  بریم جایی یه باید -

 :  کرد تر تنگ را دستش ی حلقه آیین

 ؟ میام جایی من گفته کی -

 ؟ نمیای چرا -

 داشت مهین با صبح که ای مکالمه تاثیر تحت.  کرد نزدیک او به را خودش 

 بودن او کنارِ  و آرامش این.  بود خوب پریا وجود اما.  بود صبیع کمی هنوز

 :  میکرد بهتر را حالش

 .  دارم کار چون -

 بدجنسی کمال در آیین اما میفشرد رهایی برای را آیین دستِ  پریا انگشتهای

 :  نمیداد رهایی ی اجازه

 .  بار یه همین فقط -

  ؟ ببری جایی منو داری اصرار انقدر چرا -

 ادامه آیین ، ایستاد صاف و برداشت تقال از دست پریا.  شد مشکوک اهشنگ

 :  داد



 باید دادی ترتیب مسخره سورپرایز مهمونی یه اگه ؟ گرفتی تولد واسم نکنه -

 ...  که بگم

 :  پرید حرفش میانِ  پریا

  ؟ بیای باهام و کنی تعطیل کارو کردن قضاوت جای به میشه -

  ؟ کنی عصبی منو نداری قصد که تو -

 !  نه -

 ! میشه چی بشم عصبی اگه میدونی خودت -

 :  ببیند هم باز بخواهد که نبود چیزی.  بود دیده خوبی به را عصبانیتش

 .  نشی عصبانی میدم قول -

  ؟ شدم اگه -

 .  میدم انجام بگی کار هر -

  : پرید باال ابرویش لنگه یک.  نداشت را پیش ای لحظه کالفگی آیین نگاهِ 

 .  ها باشه نفعت به خیلی نکنم فکر -

 :  گفت و کشید عقب را خودش پریا

  ؟ میای -

 اش خیره و انداخت باال به پایین از نگاهی.  آمد می او به رنگ کرم مانتوی

 :  شد

  ؟ بریم قراره کجا -

 :  ندهد لو را اش نقشه هیجان زور از تا میداد فشار هم روی را لبهایش

 .  میفهمی بیا تو -



 تمام از فارغ که جایی و میخواست آرامش دلش.  کرد نگاهش سکوت در آیین

 :  آمد تر نزدیک پریا.  نکند کاری و بدهد لم مشکالتش

  ؟ بریم -

 :  انداخت دستش روی و برداشت را کتش خسته آیین

 . نباشه حسابی درست جای اگه حالت به وای -

 آنقدر.  کاشت آیین ی گونه یرو ای بوسه و آمد سمتش به خوشحالی با پریا

 کیفش به را خودش و گزید لب پریا شد ِگرد آیین چشمهای که بود ای دفعه یک

 نیفتاده اتفاقی هیچ که انگار.  نمیبیند را آیین تعجب که انگار.  کرد سرگرم

 داشت دوست را عطر این.  میکرد نوازش را اش شامه آیین عطرِ  بوی!  است

 !   بود خریده برایش کادو عنوانِ  به هک جدیدی عطرِ  همینطور. 

 بود ریخته که ای برنامه از که نمیدانست حتی.  افتاد راه به آیین از تر جلو

 آیین نمیخواست دلش.  بود رفتن خانه از بهتر حال این با.  نه یا آید می خوشش

 .  باشد شاد تولدش روزِ  که داشت حق کسی هر اصال...  باشد غمگین

 پریا اما بود بوسه آن تکرارِ  دنبالِ  هنوز آیین.  زدند بیرون اتاق از هم با

 رو به رو آیین با میکشید خجالت انگار که جوری.  برمیداشت تند را قدمهایش

 !  شود

 تا میچرخید پریا نگاهِ .  زد را پارکینگ ی دکمه آیین و شدند آسانسور واردِ 

 قرار مقابلش و چرخید آیین در شدنِ  بسته محِض  به اما نیفتد آیین به چشمش

 : گرفت

 !   میکنی فرار داری دوباره -

 این.  انداخت می هیجان به را آیین قلبِ  درشتش چشمهای.  آمد باال پریا نگاهِ 

 و ظریف موی تارِ  این ، نگاه این اصال ؟ میشد گرفتارش که بود حالی چه

 ، ردگِ  و کوچک صورتِ  این ، بود ریخته پریا سفیدِ  صورتِ  روی که خرمایی

 : آمد حرف به پریا که زمانی تا.  نیامد باال نگاهش. . .  لبها این. . .  لبها این

 !  نمیکنم فرار -



.  کجاست نمیدونم که جایی میبری داری منو خودت و اینجا اومدی خودت -

 !  تعطیل فرار پس

 !  نمیترسم ازت من -

 . کن ثابت -

 تصمیم پریا آنکه از قبل.  خورد گره آیین شیطنتِ  پُر چشمهای با نگاهش پریا

 بیرون به ای اشاره.  شد باز آسانسور درِ  ببوسد را آیین ی گونه دوباره بگیرد

 : کرد

  ؟ بریم -

 : کشید کنار را خودش آیین

 .  بریم -

 به که پریا دیدنِ  با.  برمیداست قدم سالنه سالنه آیین.  افتاد راه به جلوتر پریا

 : کشید هم در ابرو تمیرف راننده صندلیِ  سمتِ 

  ؟ کجاست عاطفه -

 : کرد باز را در پریا

 . خونه -

  ؟ اومدی تنهایی! ؟ خونه -

  ؟ چیه اشکالش -

  ؟ بود نامفهوم حرفم کجای.  میری که جایی هر ، باشه عاطفه گفتم من -

 ذهنش در هم باز که.  کند خراب را شب آن تا میگشت ای بهانه دنبالِ  آیین

 پریا اما.  است اش زندگی روزهای ترین نحس جز مرداد 30 شود مطمئن

 .  نداد دستش به بهانه

 .  باشیم داشته مزاحم نمیخواست دلم -



  ؟ نمیشی متوجه حرفامو -

  ؟ شی سوار میشه -

 گره اما.  بزند پس را آمدن تنها از عصبانیتش شد باعث پریا مالیمِ  و ارام لحنِ 

 ماشین هنوز.  نشست و کرد انتخاب را پریا کنارِ  صندلیِ .  نشد باز ابروهایش

 : آمد حرف به دیگر بارِ  آیین که بود نکرده حرکت

  ؟ میدم پول عاطفه به دارم چرا من -

 ! آیین -

  ؟ میدم عاطفه به مفت پول دارم که احمقم انقدر چرا من!  بگو دیگه نه -

 : برگشت سمتش به پریا

 .  اومدم تنها بار یه همین -

 من چی هر نیست الزم.  بگیر نشنیده منو حرفای اصال!  کن ارشتکر بازم -

 !  بشه همون میگم

.  میفهمید خوبی به را این.  بود عصبی آیین.  کرد نگاهش آرامش در پریا

 : گذاشت آیین دستِ  روی را دستش

 ؟ خوبه.  نمیام تنها دیگه.  اومدم بیرون عاطفه بدونِ  بار یه همین فقط -

 کوتاه و داد سرتکان.  بود شده صبور پریا عجیب امشب . کرد نگاهش آیین

 : نیامد

 !  نشده تموم بحث این -

 با نگهبان.  آورد در حرکت به را ماشین و فرستاد بیرون را نفسش پریا

 را کار همین.  بکشد پایین را شیشه پریا کرد اشاره و شد بلند جا از دیدنشان

 رو نهایت در و کرد سالم بود اندهنش لب روی که لبخندی با نگهبان.  کرد هم

 : گفت پریا به



 جرات دیگه که برن کردم دَک جوری یه و پسر تا دو اون عرفانی خانوم -

 .  بیفتن راه دختری هیچ دنبالِ  نکنن

 آیین گوِش  به حرف این که بود مانده همینشان.  شد حبس سینه در پریا نفِس 

 .  برسد

  ؟ پسرا کدوم -

 توضیح بود کرده پیدا خودنمایی برای بیشتری فرصتِ  آیین سوالِ  با که نگهبان

 : داد

 .  رسیدم حسابشونو منم.  اومدن هم اینجا تا.  بودن افتاده خانوم دنبالِ  -

 : آورد لب روی عصبی لبخندی بدهد دست از را کنترلش آیین آنکه از قبل پریا

 .  خداحافظ.  ممنون -

 : بود شده آتشفشان کوهِ  مثلِ  آیین.  شد دور شرکت از و داد ماشین به گازی

  ؟ بگی بهم اینو میخواستی ِکی -

 .  کرد شلوغش زیادی نگهبان.  نبود مهمی چیزِ  اصال خدا به -

 .  نرو جایی تنها میگم که چیزاست همین برای -

 .  نمیرم جایی تنهایی دیگه باشه -

 !  عمارت برگرد ؟ داره ای فایده االن دیگه -

 !  آیین -

 !  برام کنی کاری نخواستم!  برگرد یگمم -

 به برگشتن برای.  بودند رسیده چهارراه سرِ .  بود شده دلخور وضوح به پریا

 آیین.  میداد نشان را 30 عدد راهنمایی چراغ شمارِ  ثانیه.  میزد دور باید خانه

 : آمد حرف به دیگر بارِ 

  ؟ اصال کردی فکر بهش ؟ میشد چی نبودی شرکت نزدیکِ  اگه -



 : بودند کرده اش کالفه که بود هایی ثانیه به خیره.  کرد سکوت پریا

 تصمیمای قراره فقط.  میکنه چیکار خونه اون تو خان جمشید نمیفهمم من -

 آینه مثلِ  جلوم بذاره بیاره و کردم اخراج که کارکنایی و ببره سوال زیرِ  منو

 !  دق

 : گفت دیگر بارِ  آیین.  فتنر برای بود آماده و کرد نگاه 10 عدد به پریا

 بری خواستی جا هر بودم گفته بهش.  کنم اخراج هم رو عاطفه باید اصال -

 ! بیاد باهات باید

.  دهد فشار گاز پدالِ  روی پا و بکشد راحتی نفِس  پریا شد باعث سبز چراغ

 تری عمیق گره ابروهاش است کرده انتخاب پریا که مسیری دیدنِ  با آیین

 : خورد

 ! عمارت برو گفتم ؟ میری داری اکج -

 : انداخت سمتش به نگاهی نیم پریا

 !  نه حاال اما عمارت میریم -

  ؟ میکنی چیکار داری معلومه -

 : آورد لب روی لبخندی پریا

 لذت منظره از میتونی نبستم رو چشمات که فرق این با!  میدزدمت دارم -

 !  ببری

 !  باشد خودش حرفِ  حرف بود کرده عادت.  میخورد حرص آیین

 . . . خونه برسه پامون پریا -

 فالسک بود آورده خودش با که سبدی از و برد صندلی پشتِ  را دستش پریا

 .  آورد در کوچکی

 االن همین نیست بد انگار اما کنیم پیدا نیاز بهش زودی این به نمیکردم فکر -

 !  بخوریش



 : بود فالسک به آیین نگاهِ 

  ؟ چیه این -

 . آرامبخش دمنوِش  یه -

 .  آرومم من -

 !  معلومه کامال -

 : گرفت سمتش به را فالسک دوباره

 قیمتت گرون ماشینِ  نمیخواد دلم.  دارم احتیاج دستم تا دو به ، بگیرش -

 !  بشه چیزیش

 : گرفت دستش از را فالسک آیین

 .  یکرد عصبیم کلی اینجا تا.  بدم جواب جا یه گذاشتم رو امروزت خطاهای -

  ؟ چی بره بین از عصبانیتت ی همه بدم قول اگه -

 : باشند ریخته آتش روی که بود آبی انگار.  خورد را دمنوش از کمی

 ! عقبی هیچ سه که فعال -

 خوبی اتفاقِ  تولدش روزِ  نداشت امکان.  دوخت کنار ی پنجره به را نگاهش

 تهران از کمی و زد جاده به پریا.  بود گرفته خو بد اتفاقاتِ  تمامِ  با او ، بیفتد

 : آمد حرف به دیگر بارِ  آیین.  شد دور

  ؟ کنی ولم تنها و بگیری ازم پوالمو نمیخوای -

  ؟ بود نرسیده خودم فکرِ  به چرا -

 !  دادم ایده بهت االن -

 !  نمیشم پشیمون من اینجوری -

 !  برنمیداری دست نکنی عصبیم کامل تا.  میدونم -



 تا دور.  کرد پیدا بکر و دنج جایی.  داد ادامه مسیرش به و زد لبخندی پریا

 این حال به تا کسی که انگار.  سرسبزی و بود درخت میکرد کار چشم تا دور

 شود پیاده کرد اشاره آیین به و کرد پارک را ماشین.  بود نکرده کشف را نقطه

 به گاهین آیین.  بردارد را وسایل تا کرد باز را ماشین عقبِ  درِ  خودش. 

 سرسبزی میکرد کار چشم تا.  نبود نور یا آدمیزاد از اثری هیچ کرد اطراف

 چه شب موقع آن درخت همه این بینِ  نمیفهمید و میشد تاریک هوا کم کم.  بود

 .  میکردند

  ؟ کجاست اینجا -

 قدم دیدنش با آیین.  بود سنگین برایش کمی.  کشید بیرون را وسایل سبد پریا

 : کرد تازه نفسی پریا.  گرفت را سبد و اشتبرد سمتش به

  ؟ نداره اشکال.  کنیم روی پیاده باید یکم -

 ؟ پرسیدی منو نظرِ  اینجا تا مگه -

 : خندید پریا

 !  بیا -

 !  نکن تعارف داشتی فرمایشی ، امری!  چشم -

 قفل را ماشین درِ  میرفت راه عقب عقب که همینطور و چرخید عقب به پریا

 : داد بجوا و کرد

 . بیاد خوشت میریم که جایی از کنم فکر -

 این وسطِ  آنچنانی و شیک رستورانِ  یه مطمئنا.  انداخت سبد به نگاهی آیین

 قرار که میرسید نظر به جوری هم سبد این از.  نمیکشید را انتظارش جنگل

 جز مطمئنا پریا های ایده.  فرستاد بیرون را نفسش.  بروند لوکسی جای نیست

 که سورپرایزی از هم این و رفتنشان فالفلی پیشنهاد از آن!  بود ها ایده رینبدت

 !  بکشد خودش با را سنگینی سبدِ  و کند روی پیاده بود مجبور



 هوای حجمِ  و کشید عمیقی نفِس .  بست پلک و کرد باز هم از را دستهایش پریا

 .  برد ریه به را پاک

 .  باشیم جااین همیشه میشد کاش.  خوبه هوا چقدر -

 !  میری راه داری سبک زیادی -

 : آمد سمتش به پریا

 .  بیارمش من بده -

 .  میارم نیست الزم -

 هر میدانست.  میترساند بیشتر را پریا لحظه هر تلخی این و بود شده تلخ آیین

 است پسند مشکل که میدانست خوب.  نمیکند خوشحال را عرفانی آیین چیزی

 ذوق سرِ  را او شاید پریا سبکِ  به زندگی شب یک یبرا میکرد احساس اما

 .  بیاورد

 .  دید را بودند روشن که هایی ریسه و چراغ چند دور از آیین

 .  اونجاست کسی کنم فکر -

 : کرد پنهان را هیجانش پریا

  ؟ کجا -

  ؟ نمیبینی چراغارو -

 .  انگار آره -

 به هم با زمان هم.  داشتبر تر تند را قدمهایش و داد تکان پاهایش به پریا

 روشن را جا همه حسابی و بود چراغ دورش تا دور.  رسیدند بزرگی چادرِ 

 : ماند خیره اش بامزه تزیینِ  و چادر آن به تعجب با آیین.  بود کرده

  ؟ کیه مالِ  اینجا -

 : کرد باز هم از را دستهایش و رفت چادر جلوی پریا



 !  اومدی خوش چادرمون به -

 آماده را اینجا بود توانسته ِکی ؟ چادرشان.  رفت باال تعجب با آیین ابروهای

 سپرده شیدا و خسرو به.  انداخت شان مزه با و سفید چادرِ  به نگاهی پریا ؟ کند

 چند.  آمد می شیدا با همیشه که بود دنجی ی نقطه.  بدهند را کارها ترتیبِ  بود

 و تنش هر از دور به ، دندمیکر خلوت اینجا در هم با ها صبح هم آن ساعتی

 و بودند خودشان فقط.  کنند فکر آدمها و زندگی به آنکه بدونِ .  اضطرابی

 معمولیشان زندگیِ  به  نهایت در و میماندند ساعتی چند! نظیر بی سکوتِ 

 بود آمده باالخره و بیاید اینجا به شب بار یک داشت دوست همیشه.  برمیگشتند

 . 

 داخلِ  نگاهی و گذاشت بود نزدیکی همان که الستیکیپ میزی روی را سبد آیین

 شده تزیین صورتی و سفید های بالشت و تشکچه با چادر کل.  انداخت چادر

 نگاهِ  این پریا.  بزند حرف نمیتوانست اصال که بود مبهوت و مات آنقدر.  بود

 : داشت دوست را تعجب از پر

  ؟ هستی عصبانی هنوزم -

 پریا به نگاهش.  میزد برق چشمهایش ، آورد رونبی چادر از را سرش آیین

 : داد جواب وار زمزمه ، بود

  ؟ کنی چیکار عصبانیتم واسه میخوای حاال!  آره -

 روی.  میکرد نگاه را پریا منتظر و بود کرده قالب سینه روی را دستهایش

.  کاشت آیین ی گونه روی ای بوسه سریع خیلی و ایستاد پایش های پنجه

 .  میکرد سورپرایز را آیین که بود دومش بارِ .  آمد ِکش لبخند به یینآ لبهای

 : رفت سبد سمتِ  به پریا.  برد خود با را آیین نگاهِ  و کشید عقب را خودش

 .  دارم سورپرایز بازم!  نبود این همش -

 دورِ  پریا روسریِ .  گرفت قرار میز روی کیکی.  رفت پریا سمتِ  به آیین

 دست با.  بودند کرده پیدا صورتش روی راهی موهایش و بود افتاده گردنش

 : زد کنار را موهایش



 !  پختم کیک برات -

 : کرد تعجب آیین

  ؟ خودت -

 .  کردم خودمو سعی اما باشه شده خوب خیلی نمیکنم فکر.  آره -

 بود شده پخته او برای که کیکی ، کند چه تعلق حِس  همه این با نمیدانست آیین

 او برای فقط که پریایی و بود شده برپا اش خوشحالی خاطرِ  به که چادری ،

 .  بود آمده فرود او ی گونه روی که ای بوسه و بود اینجا

 کرد میز کنارِ  صندلیِ  به اشاره.  میچید را شمعها پریا.  شد نزدیک دیگر قدمی

: 

 .  بشین -

 ردک روشن را شمعها تک تک پریا.  نشست صندلی روی کن گوش حرف آیین

 و چسباند هم به را دستهایش ذوق با.  گذاشت آیین مقابلِ  را شکالتی کیکِ  و

 : گفت

 . کن آرزو اول -

 .  ندارم اعتقاد چیزا این به -

 : کشید هم در ابرو پریا

  ؟ کنی فوت شمع آرزو بدونِ  میشه مگه -

 .  باشم کرده کارو این اخیر سالِ  چند تو نمیاد یادم -

 .  رساند آیین نزدیکِ  را خودش پریا

 .  کنی فوت شمع نمیذارم نکنی آرزو تا -

 را او فقط.  میزد چرخ او نامِ  فقط سرش در.  انداخت پریا به نگاهی آیین

 خود به تر نزدیک را او و بود اش زندگی زنِ !  کمال و تمام.  میخواست



 کاش.  بردارند زندگیشان سرِ  از دست ها ناراحتی تمامِ  کاش.  میخواست

 .  بیاید ِکش خوشحالیشان لحظاتِ 

  ؟ کردی آرزو -

 به نزدیک و کرد حلقه او کمر دورِ  را دستش آیین.  میکرد نگاهش منتظر پریا

 : داشت نگه خود

  ؟ کنیم فوت هم با -

 : خندید زده خجالت و داد تکان سر پریا

 ! حتما.  آره -

 : شمرد پریا.  آمد کیک نزدیکیِ  تا سرهایشان دو هر

 . . . سه. . .  دو . . . یک -

 ی فاصله.  برگشتند یکدیگر سمتِ  به زمان هم و کردند فوت را شمعها دو هر

 هم با لبهایشان میکشید جلو را خودش کمی آیین اگر که بود قدری به بینشان

 ای لحظه برای.  شد کشیده آیین لبهای تا و آمد پایین پریا نگاهِ .  میشد مماس

 دستپاچگی به را خودش جای و بود شده جمع یاپر لبخندِ .  کردند مکث دو هر

 پریا تا کرد مکث.  نمیخواست اما شود قدم پیش میتوانست آیین.  بود داده

 دورِ  هنوز انگشتهایش ، پریا ترغیبِ  برای میکرد دل دل.  کند کاری خودش

 نگاهش.  بود انداخته سایه بینشان که پریشانی موی آن بندِ  دلش و بود کمرش

 بار یک که میخواست دل ته از.  نمیکرد کاری اما بود پریا منتظرِ  چشمهای به

 . بردارد قدم او

.  شود بینشان عجیبِ  کشِش  این منکرِ  نمیتوانست اما ، بود مردد نگاهش پریا

 کرده روشن را آیین صورتِ  چراغها نورِ  ، داشت فاصله هم با سرشان هنوز

 عجیب نگاه این.  لرزاند را پریا قلبِ  ای لحظه برای اش عسلی چشمهای و بود

 نمیخواست دلش که بود متفاوت بینشان اوضاع امشب.  بود کرده دلگرمش

 تمایل که بود عجیب و کند فرار نداشت دوست. . .  بکشد کنار را خودش



 خوب پریا که آنهایی از.  شد براق آیین نگاهِ .  برود جلوتر کمی داشت

 .  است نشسته پشتش شیطنتی میدانست

 با دخترک نگاهِ !  کرد احساس را پریا اشتیاقِ  شاید ، کشید عقب را سرش

 : برد کیک سمتِ  به را نگاهش که جایی تا شد کشیده صورتش

  ؟ ببریم رو کیک آوردی خودت با چیزی -

 بی و فرستاد بیرون را نفسش.  آمد خودش به آیین صدای با مات و مسخ پریا

 بالیی چه.  بود شده آور سرسام ضربانش.  گذاشت قلب روی را دستش اراده

  ؟ بود آمده سرش به

 !  آره. . . آ -

 و گرفت آیین سمتِ  به.  کشید بیرون چاقویی و برد سبد سمتِ  به را دستش

 : گفت

  ؟ نیست گرم یکم -

 مرداد گرمای اصال که بود خوب هوا آنقدری ، میپیچید درختها بینِ  خنکی بادِ 

 : آورد لب روی نیشخندی آیین.  نمیکرد اذیت ماه

 !  خنکه نظرم به ، نه -

 بود نرسیده سرانجام به که کاری از میکشید خجالت.  بود افتاده گل هایش گونه

 پریا انگشتهای بینِ  چاقو هنوز.  بود جذاب آیین برای اش دستپاچه حالتِ  این ؟

 .  بود

  ؟ ببری رو کیکت نمیخوای -

 .  بود حلقه کمرش دورِ  آیین دستِ  هم هنوز

 . ببریم هم با -

 هم بار این.  نبود صورتش روی لبخند از خبری و بود دستپاچه پریا بار این

 اشتیاقِ  و میل این و میکرد گرما احساِس .  بود کرده معذبش کمی ها بودن



 دستش آیین.  گرفتند قرار هم کنارِ  وجود این با.  میکرد نگرانش کمی درونی

 پریا.  کردند ایجاد کیک روی یکوچک برِش  و گذاشت پریا دستِ  روی را

 : کرد زمزمه

 .  مبارک تولدت -

.  داشت بهتری حالِ  االن مهین با بحثش و صبح به نسبت.  داد تکان سر آیین

 با و ریخت بود آورده خود با که مصرفی بار یک ظرفِ  داخلِ  کیکی تکه پریا

 خورد انتک ظرف برسد دستش به آنکه از قبل اما.  گرفت آیین سمتِ  به چنگال

 و شد شکالتی ی خامه از پُر پایش روی ، کرد سقوط آیین شلوارِ  روی و

 .  شد کثیف کامل اش مشکی شلوارِ 

 بزند حرفی ، شود عصبانی آیین نمیخواست.  شد گرد وحشت از پریا چشمهای

 .   بیندازد راه به دعوا و

 !   ببخشید!  وای ای -

 را دستمال آیین شلوارِ  سمتِ  شد خم و برداشت دستمالی سبد توی از سریع

 آیین.  کند پاک رویش از را خامه لکِ  نوعی به تا میکشید آیین  رانِ  باالیِ 

 : گفت سریع

 . . .  نداره اشکال -

 لکِ  و شلوار روی محکم دستش هنوز.  نبود بدهکار گوشش اصال پریا اما

 : کشید کنار کمی را خودش آیین که میکرد حرکت خامه لعنتیِ 

 .  کنی تمیزش ادنمیخو -

 : آمد حرف به سریع پریا

 میکنم تمیزش االن.  افتاد دستم از چجوری نفهمیدم اصال.  میمونه لکش جای -

. . . 

 : شد مانع و گرفت را دستش دو هر آیین شود خم دوباره آنکه از قبل

 .  نمیخواد گفتم -



 کمی فقط.  آمد نمی ناراحت یا عصبانی نظر به.  بود چشمهایش به پریا نگاهِ 

 !  چیست برای نمیفهمید پریا که بود کالفه

 . . . خامه لکِ  -

 : شود کامل حرفش نگذاشت آیین

 .  بمونه بذار -

 : گزید لب پریا

 .  ببخشید -

 . نیست مهم -

 : گفت شده ِگرد چشمهای با متعجب پریا

 ! ؟ واقعا -

 شلوارِ  از کردن گذشت این به ، مهربانی همه این به نداشت عادت که آیین

 را پریا افکارِ  صدایش. . .  و پریا بخشیدنِ  به ، دوختش خوش و قیمت گران

 : ریخت هم به

  ؟ عجیبه انقدر -

 . . .  آخه نه -

 زبان به با میترسید انگار.  شدی عوض بگوید نخواست.  گرفت دهان به زبان

 و شد بلند جا از.  شود سابق مردِ  همان دوباره آیین و بشکند طلسم آوردنش

 . بود خنده از پُر براقش نگاهِ .  گرفت قرار پریا مقابلِ 

 !  بشه لک لباست قراره توام چون نیست مهم -

 را اش تنه باال و گرفت را پریا ی شانه آیین بفهمد را حرفش پریا آنکه از قبل

 : شد مات پریا.  شکالتی کیکِ  سانتیِ  چند درست.  انداخت میز روی

 !  آیین -



  ؟ میریزی کیک من شلوارِ  رو -

 !  نبود قصد از که گفتم -

 !   کردم باور منم گفتی تو -

 گرفت دست به کیکی تکه آیی شود بدل و رد بینشان دیگری حرفِ  آنکه از قبل

 هم بود گرفته اش خنده هم پریا.  ریخت گردنش حوالیِ  جایی مانتویش روی و

 : بود متنفر بود چسبیده لباسش به که کیکی تکه این از

 ! آیین -

 بود شده بیان اعتراضی لحنِ  با چند هر ، نامش شنیدنِ  از شد خوشی غرقِ  آیین

 ! 

 .  میکنم تمیزش االن نداره کاری -

 : کرد تقال پریا

 .  میکنم تمیزش خودم.  نمیخواد -

  ؟ بری بذارم همینجوری میشه مگه -

 : بود کرده قفل پاهایش بینِ  را پریا پای دو

 .  گرفت درد کمرم!  تنیس راحت جام -

 : شد خندان نگاهش.  گرفت قرار پریا کمرِ  زیرِ  آیین دستِ 

 ؟ شدی راحت االن -

 .  کشید بیرون دستمالی و رفت سبد سمتِ  به دستش

 !  نه -

 را ها خامه از کمی توانست فقط و کشید مانتویش روی آرامی به را دستمال

 هم آیین چشمهای.  نمیکشید نفس که انگار و بود آیین به نگاهش پریا.  بردارد

 .  نمیکرد تقال دیگر که بود پریا به



 ! شد تمیز -

 .  کردی خرابش.  داشتم دوست رو مانتو این -

 با.  شد خیره بود مانده دخترک گردنِ  روی که کیکی تکه روی نگاهش آیین

 . نکند مزه مزه را اش شیرینی و نرود سمتش که میکرد مبارزه خودش

 .  میخرم برات دیگه یکی -

 !  داشتم دوست اینو من -

  ؟ کنم تنبیهت باید ؟  چیه تکلیف حاال.  داشتم دوست خیلی شلوارمو منم -

 که بود ای خامه به هنوز آیین نگاهِ  ؟ میزد حرف تنبیهی چه از.  گزید لب پریا

 پریا سمتِ  به قدمی آنکه برای بود مردد ، بود مانده جا به پریا گردنِ  روی

 و کرد استفاده  غفلتش از پریا.  آمد نمی خوشش شدن زده پس از.  بردارد

 : کرد زمزمه و فرستاد گوش پشتِ  را موهایش ، کرد رها را خودش

 .  هم رو بریزیمش قراره نمیدونستم.  بخوریم و کیک این قراره میکردم فکر -

 و کشید بیرون آیین دستِ  از را دستمال گردنش روی خامه خیسیِ  احساِس  با

 بیرون مانند آه را نفسش آیین.  کرد پاک را مانده جا به ی خامه و گردنش

 نگاهش.  کند مزه مزه را پریا گردنِ  عطرِ  و خامه شیرینیِ  بود نتوانسته.  کشید

 با ای تکه ، برد کیک سمتِ  به را دستش و داشت نگه پریا چشمهای حوالیِ  را

 : کرد جدا دست

 !  میخوریمش -

 زد دریا به دل بعد و شد خیره دستش به مردد اول.  گرفت یاپر دهانِ  سمتِ  به

 : کرد مزه و قاپید آیین انگشتِ  روی از را کیک.  کرد باز دهان و

 .  شده خوشمزه -

 .  کرد اسیر بینش را پریا و داد میز به تکیه را دستش دو آیین

 .  منه نوبتِ  حاال -



 آیین دهانِ  سمتِ  به و گرفت شانگشتهای بینِ  را کیک.  زد لبخند اراده بی پریا

 از.  کرد مزه مزه را کیک شیرینی و شد حلقه پریا انگشتِ  دورِ  لبهایش.  برد

 : داد تکان سر.  چسبید جانش به گرفتن کیک پریا دستِ 

 .  خوبه خیلی -

 : کرد ذوق پریا

  ؟ واقعا -

 .  اوهوم -

 آیین صورتِ  به دلبخن با پریا!  است معرکه چیز همه یعنی کند تعریف که آیین

 تکان وقتی اش استخوانی فَکِ .  داشت دوست را خوردنش غذا.  بود شده خیره

 بی.  داشت خوبی حالِ  میگذاشت نمایش به چشمهایش در که لذتی و میخورد

 : آمد حرف به اراده

  ؟ بود کی گرفتن برات تولد کیکِ  که باری آخرین -

 میز روی از را دستهایش و داد قورت را کیک.  کشید جویدن از دست آیین

 صورتش حالتِ .  خورد گره ابروهایش و کشید پَر چشمهایش برقِ .  برداشت

 بود جنگیده ، بود کرده ستیز را سال 14 این تمامِ .  میرسید نظر به مغموم

.  کند حفظ بود انگیز غم خاطرش در که اندازه همان به را شب این آنکه برای

 خانواده دادنِ  دست از ی اندازه به درست ، بود وجودش در غصه که همانقدر

 !  اش

 : گفت سریع پریا

 .  بشی ناراحت نمیخواستم.  ببخشید ؟ کردم ناراحتت -

 لیوانِ  در خودش برای کمی و برداشت را بود دیده سبد در که آبی بطری آیین

 دهانش در کیک طعمِ .  کشید سر را تمامش الجرعه.  ریخت مصرف بار یک

 در قبل حالتِ  به دوباره را آیین که میکرد تقال پریا.  بود شده زهر به تبدیل

 : بیاورد



  ؟ برات بریزم کیک دیگه یکم -

 !  نمیخورم -

 .  پختم هم غذا برات ؟ چی شام -

 دونفرشان هر به شلوارش روی خامه لکِ  هنوز.  نشست صندلی روی آیین

 زندگی آدمهای ترین ارزش با وقتی ؟ داشت اهمیتی چه اما.  میکرد کجی دهان

 !  بود داده دست از را اش

 .  نیستم گرسنه -

  ؟ کردم ناراحتت -

 خودش به!  است گریه ی آماده لحظه هر انگار که بود جوری پریا ی چهره

 بود کرده خراب اراده بی ی جمله یک با را آیین خوبِ  حالِ  که میفرستاد لعنت

 از ، رازهایش از ، داندب آیین از بیشتر داشت دوست نبود خودش دستِ . 

.  میکرد برخورد یخی کوهِ  یک به که انگار میکرد چه هر اما. ..   احساساتش

 ماه چند این.  بود همینطور هم آیین.  نداشت راهی هیچ که بستی بن به

 تا حتی.  احساساتش و آیین از خبری بی.  بود گذشته خبری بی در زندگیشان

 حتی.  دارد آیین برای منفی بارِ  چه روز این که نمیدانست صبح امروز

 .  کند بد را آیین حالِ  است ممکن صبحش اول گفتنِ  تبریک با نمیفهمید

 !  نه -

 حتما.  شود خراب سرش روی آواری که بود آن مثلِ  آیین ای کلمه یک جوابِ 

  ؟ بود چه برای گرفته غم ی قیافه این وگرنه بود شده ناراحت

.  میکنم خرابکاری همش!  شدی ناراحت که مهمعلو ، کردم ناراحتت چرا -

 . . .  من.  بشی عصبی که میزنم حرفی یه همش

 .  نداشت را سرزنش از حجم این توقع آیین

 !  پریا نیستم ناراحت -



.  میخندید چشمات پیش دقیقه دو.  خودت تو رفتی شدی ساکت.  دیگه چرا -

 . . .  االن اما

 : بود جالب آیین برای حرفش

 ؟ میخندید مامچش -

 .  بودی خوشحال ، آره -

  ؟ میفهمی باشم خوشحال وقتی -

 : داد تکان سر پریا

 داری که وقتی حتی.  میفته ریز چینِ  تا دو چشمات ی گوشه خوشحالی وقتی -

 ! نخندی میکنی سعی

 باز اما ؟ نبوسد ؟ نگیرد بغل را پریا میتوانست مگر.  لرزید قلبش حرف این با

 مردد.  داد فشار هم روی را لبهایش و کشید عمیقی نفِس .  ردک خودداری هم

 : آورد زبان به نهایت در اما.  نه یا بگوید که بود

 .  بود سالگیم 18 تولد جشن داشتم تولد کیک که باری آخرین -

 از آیین نکند که نمیخورد هم اضافه تکانِ .  نشست آیین مقابلِ  صندلی روی پریا

 : شود منصرف گفتن

 . بود خریده برام بابا -

 میچرخاندش هدف بی و بود انگشتهایش بینِ  هنوز خالی مصرفِ  بار یک لیوانِ 

 . 

 ! عمرم روز ترین نحس!  مرداد 30 روز!  پیش سال 14 -

 وقتی.  بگوید چیزی نداشت جرات پریا که بود آمده حرف به حرص با آنقدر

 به دیگر بارِ  آیین.  میدفه را عصبانیتش اوجِ  شد له انگشتهایش بینِ  لیوان که

 : آمد حرف

 !  وقت هیچ!  بگیرم جشن رو روز این نمیخواد دلم -



 : کرد باز لب پریا

 . . .  نبوده تو تقصیرِ  چیزی ؟ چرا -

 خوب خودش.  بود بیزار کلمه این از آیین ، بود نشده کامل حرفش هنوز

 : پرید حرفش میانِ !  است مقصر که میدانست

 .  بود من تقصیرِ  که معلومه!  ینمیدون هیچی تو -

 : آمد حرف به دیگر بارِ  پریا

  ؟ باشه تو تقصیرِ  باید چرا.  شده یکی تولدت روزِ  با پدرت فوتِ  روزِ  فقط -

 : زد زل پریا صورتِ  به عصبانی چشمهایی با و آورد باال را سرش آیین

 ! قاتلشم من!  کشتمش من -

 کالمش جدیتِ  خاطرِ  به.  بود داده تدس از را تکلمش قدرتِ .  برد ماتش پریا

 : بود آورده بند را زبانش بود که چه هر نمیدانست ؟ آیین حرفِ  شنیدنِ  یا بود

 !  نبود تو تقصیرِ  بگو.  دیگه بگو ؟ نمیزنی حرف چرا ؟ شد چی -

 .  نبود درست سکوت این.  آمد خودش به پریا

 . . . آیین -

 میکرد خفگی احساِس  شب آن یادآوریِ  از.  میداد فشار هم به را دستهایش آیین

 را اوضاعش و حال پریا.  بگیرد نفس کرد سعی و کشید گردنش به دستی. 

 : گرفت سمتش به آب لیوانی.  میترساندش و میدید

 .  بخور اینو -

 : آمد حرف به گونه هذیان.  زد پس را آب

 .  بود خریده ماشین برام -

 احساس را زدن حرف به آیین نیازِ  . برگشت اش صندلی روی دوباره پریا

 .  میکرد



 بهم همش.  کنم چیکار بودم بلد!  گواهینامه بدونِ .  بودم کرده رانندگی قبال -

 میتونم میگفتم!  بلدم میگفتم.  میخرم ماشین برات بعد بگیر گواهینامه میگفت

 !  عرفانیه ، خودمه پسرِ  میگفت!  میخندید بهم.  کنم جمع ماشینو

 ، وضوح به.  آورد می یاد به را کوروش حرفهای.  میزد نبض یشها شقیقه

 ! باشد نشسته مقابلش لحظه همان که انگار

.  خونه اومد جدید ماشینِ  با که بود تولدم شبِ .  بودم نگرفته گواهینامه هنوز -

 بعد میگیره گواهینامه اول ولی.  آیین ماشینِ  میشه این گفت سمتم گرفت سوییچ

 کیک. . .  بودن دوستامونم.   بود مهینم.  بود هم خان جمشید ! میشینه پشتش

 !  بزنم چرخ ماشین با میخوام گفتم مهمونا رفتنِ  از بعد و خوردیم

 برای.  میفهمید را خرابش حالِ .  میدید را گردنش ی شده متورم رگِ  پریا

 : کرد زمزمه ای لحظه

  ؟ خوبه حالت.  آیین -

 : میگوید چه پریا نمیشنید اصال ، نداد سوالش به جوابی

 میکنه درد سرش گفت مهین.  بزنیم دور بریم هم با شو حاضر گفت مهین به -

 این نداری گواهینامه ، بریم هم با گفت.  نذاشت تنهام بابا اما.  اتاقش رفت و

 چند که سرعت با انقدر.  رفتم و نشستم فرمون پشتِ .  خطرناکه شب ساعت

 اما.  کن ترمز ، آروم پسر ، تر یواش آیین فتمیگ که شنیدم رو صداش بار

 کنم جمع ماشینو میتونم میگفتم و داشت باد سرم.  میکنم چیکار نمیفهمیدم انگار

 جیگر رو دندون هم بابا و فرمونم دست به بودم شده مغرور!  بلدم رانندگی ،

 چی هر!  برو و بود خوبی ماشینِ !  جاده سمتِ  رفتم شد چی نفهمیدم.  میذاشت

 احمق انقدر که من به لعنت. . .  لعنت!  بود اومده خوشم.  میرفت میدادم گاز

 !  بودم

 تا شد خیز نیم پریا که آنقدری.  کرد سرزنش را خودش و زد لب دیگر بارِ  چند

 : کرد منصرفش اش دوباره زدنِ  حرف اما بدهد اش دلداری

 بابا صدای.  ستمیخوا چی جاده تو عابر ساعت اون اصال.  شد چی نفهمیدم -

 تا زد صدا انقدر!  آیین ، آیین ، آیین ، میزد صدا رو اسمم هی که بود گوشم تو



 و بود باال سرعت ، کردن ترمز واسه بود دیر.  نیومد در ازش صدایی دیگه

 گیج.   خورد درخت به محکم ماشین و چرخوندم فرمونو.  جاده وسطِ  عابر

 سختم.  ندیدم رو بابا و افتاد کنارم به منگاه لحظه یه.  میکرد درد سرم و بودم

 نگاهم!  ترسیدم.  بودم شده هراسون اما.  نبود خوب خودم حالِ .  بچرخم بود

 بابا به زمین روی جلوتر یکم بعد و افتاد ماشین جلوی ی شکسته ی شیشه به

 نبسته رو لعنتی کمربندِ  اگه میبودم کنارش باید منم.  بیرون بود شده پرت که

 !  میمردم کاش. . .  میمردم منم اگه . بودم

 سمتش به.  نیاورد طاقت پریا که کشید فریاد درد با جوری را آخر ی جمله

 : گرفت آغوش میانِ  را سرش و رفت

 .  نزن حرفو این -

 انقدر که پدری دادنِ  دست از و آیین غمِ  برای.  بود شده اشک از پُر چشمهایش

 قلبش.  داشت پدرش به که ای القهع و کرد فکر خودش به!  بود همراهش

 . نشست پریا دستِ  روی آیین دستِ .  گرفت

 : گفت دیگر بارِ 

 !  نبودم مطمئن انقدر رانندگیم به اگه ، نمیرفتم تند اگر ، بود من تقصیرِ  -

 چشمهایش مقابلِ  اش همیشگی ناپذیریِ  نفوذ آن و عرفانی آیین میکرد احساس

 در داشت دوست که میکرد او به ینزدیک احساِس  آنقدر.  است شکسته

 شکر را خدا.  است زنده میکند شکر خدارا که بگوید و بزند زل چشمهایش

 تکه هزار دلش و شد غمگین نبودنش از ای لحظه برای.  دارد را او که میکند

 . . . 

 .  نیست تو تقصیرِ  -

 . بوده من تقصیرِ  که معلومه -

.  ببیند را آیین صورتِ  بتواند هک جوری.  نشست پا دو روی و شد خم پریا

 اش اشکی چشمهای.  گرفت قاب را آیین صورتِ  طرفِ  دو کوچکش دستهای

 : دوخت آیین صورتِ  به را



 تو.  بشه اونجوری بابات نمیخواستی که تو.  بوده اتفاق یه.  نبوده تو تقصیرِ  -

 .  نمیدونستی که

 !  میرفتم تند من -

  نیست تو و من دستِ  عمر -

 تا داشت نگهش محکم پریا.  میداد تکان مخالفت ی نشانه به را سرش آیین

 : کند نگاه چشمهایش به بتواند

 . . .  آیین ببین منو -

 : زد لب پریا.  شد خیره او به آیین چشمهای

 اینجوری تو داره دوست بابات کردی فکر.  دیگه کِس  هیچ نه توئه تقصیرِ  نه -

  ؟ کنی سرزنش خودتو

 !  لکیها حرفا این -

 . . .  بده گوش بهم.  نیست -

 : غرید وجدان عذاب با دیگر بارِ .  نکرد گوش آیین اما

 بدش من از اگه.  بودم شوهرش مرگِ  باعثِ  من.  کرد ولم همین برای مهین -

  ؟ میرفت باید چرا اومد نمی

 کنارِ  و رفت فرو آیین آغوِش  در.  داشت غم پسر این چقدر.  شکست پریا قلبِ 

 : کرد زمزمه گوشش

 زنده که ، هستی که شکر خدارو.  نیست تو تقصیرِ  هیچی.  نیست تو تقصیرِ  -

 .  دیدی رو چیزی همچین که متاسفم خیلی.  ای

 اشکِ  که جوری.  گرفت آغوش در محکم را پریا و آمد باال کم کم آیین دستهای

 اساله این تمامِ  که عشقی و میخواست محبت آیین ، ریخت چشمش از پریا

 !  خودش از ، اطرافش آدمهای از ، مهین از نفرت.  بود شده جایگزینش نفرت



 همه داشتنش برای بودی حاضر  میدونه.  داشتی دوستش چقدر میدونه بابات -

 .  میشه ناراحت اونم نگو اینجوری.  بکنی کار

 پریا وجودیِ  آرامِش  تا بست را پلکهایش.  کشید ریه به را پریا تنِ  عطرِ  آیین

 : میکرد زمزمه گوشش کنارِ  هم هنوز پریا.  کند آرام را ناآرامش جانِ  ذره رهذ

 خاطره مرداد 30 بعد به این از همدیگه با اما.  نمیدونستم اینو که متاسفم -

 میگیریم جشن هم کنارِ  سال هر.  میگیریم کیک سال هر.  میسازیم خوب های

  ؟ باشه. 

 را آیین نفرتِ  و خشم و عصبانیت که آنهایی از.  بود گوشنواز هایش زمزمه

 اما.  میکرد زنده دلش در دوباره را زندگی به امید که آنهایی از.  میزد پس

 را او و شد ُشل پریا دورِ  از دستهایش.  کشید آتش به را وجودش حرف این

 !  است فرار حالِ  در مدام هم پریا که آورد یاد به.  زد کنار

 !  میکنی فرار ازم مدام توام!  باشه شدنی که بزن حرفی یه -

 : زد پس را اشکش پریا.  رفت چادر نزدیکیِ  تا و شد بلند صندلی روی از

 .  نمیکنم فرار -

 .  نمیکنی فرار و نمیترسی ازم که کن ثابت جوری یه!  کن ثابت ؟ واقعا -

 !  نمیترسم ازت من -

 زد پوزخند آیین . بود بسته نقش اش پیشانی روی که اخمی و بود گفته تحکم با

: 

 !  میترسی که معلومه.  بدی شعار بلدی فقط!  حرفه همش -

 ! میکنی خیالبافی داری!  نمیترسم گفتم -

.  بترسونمت حرفم کلمه یه با میتونم حتی!  بردارم سمتت قدم یه کافیه ؟ واقعا -

 لحظه هر!  بکشی عقب خودتو و بلرزی تا بزنم حرف من که حاضری تو

.  که ، نشه صورتت نزدیکِ  سرم که ، نره خطا دستم که میکنه متعقیب چشمات

 . . 



.  آمد سمتش به بلند قدمهایی با پریا که بود نیامده زبانش روی حرف هنوز

 بود دفعه یک آنقدر!  کاشت لبهایش روی ای بوسه و شد بلند پا ی پنجه روی

 روی وزهن که اخمی با و گرفت فاصله پریا.  شد مات و خورد جا آیین که

 : غرید بود اش پیشانی

 !؟  شد ثابت بهت حاال -

 : گفت دیگر بارِ 

 !  نبودم مطمئن انقدر رانندگیم به اگه ، نمیرفتم تند اگر ، بود من تقصیرِ  -

 چشمهایش مقابلِ  اش همیشگی ناپذیریِ  نفوذ آن و عرفانی آیین میکرد احساس

 در داشت وستد که میکرد او به نزدیکی احساِس  آنقدر.  است شکسته

 شکر را خدا.  است زنده میکند شکر خدارا که بگوید و بزند زل چشمهایش

 تکه هزار دلش و شد غمگین نبودنش از ای لحظه برای.  دارد را او که میکند

 . . . 

 .  نیست تو تقصیرِ  -

 . بوده من تقصیرِ  که معلومه -

.  ببیند را نآیی صورتِ  بتواند که جوری.  نشست پا دو روی و شد خم پریا

 اش اشکی چشمهای.  گرفت قاب را آیین صورتِ  طرفِ  دو کوچکش دستهای

 : دوخت آیین صورتِ  به را

 تو.  بشه اونجوری بابات نمیخواستی که تو.  بوده اتفاق یه.  نبوده تو تقصیرِ  -

 .  نمیدونستی که

 !  میرفتم تند من -

  نیست تو و من دستِ  عمر -

 تا داشت نگهش محکم پریا.  میداد تکان مخالفت ی نشانه به را سرش آیین

 : کند نگاه چشمهایش به بتواند

 . . .  آیین ببین منو -



 : زد لب پریا.  شد خیره او به آیین چشمهای

 اینجوری تو داره دوست بابات کردی فکر.  دیگه کِس  هیچ نه توئه تقصیرِ  نه -

  ؟ کنی سرزنش خودتو

 !  الکیه حرفا این -

 . . .  بده گوش همب.  نیست -

 : غرید وجدان عذاب با دیگر بارِ .  نکرد گوش آیین اما

 بدش من از اگه.  بودم شوهرش مرگِ  باعثِ  من.  کرد ولم همین برای مهین -

  ؟ میرفت باید چرا اومد نمی

 کنارِ  و رفت فرو آیین آغوِش  در.  داشت غم پسر این چقدر.  شکست پریا قلبِ 

 : کرد زمزمه گوشش

 زنده که ، هستی که شکر خدارو.  نیست تو تقصیرِ  هیچی.  نیست تو یرِ تقص -

 .  دیدی رو چیزی همچین که متاسفم خیلی.  ای

 اشکِ  که جوری.  گرفت آغوش در محکم را پریا و آمد باال کم کم آیین دستهای

 سالها این تمامِ  که عشقی و میخواست محبت آیین ، ریخت چشمش از پریا

 !  خودش از ، اطرافش آدمهای از ، مهین از نفرت.  بود هشد جایگزینش نفرت

 همه داشتنش برای بودی حاضر  میدونه.  داشتی دوستش چقدر میدونه بابات -

 .  میشه ناراحت اونم نگو اینجوری.  بکنی کار

 پریا وجودیِ  آرامِش  تا بست را پلکهایش.  کشید ریه به را پریا تنِ  عطرِ  آیین

 : میکرد زمزمه گوشش کنارِ  هم هنوز پریا.  کند آرام را شناآرام جانِ  ذره ذره

 خاطره مرداد 30 بعد به این از همدیگه با اما.  نمیدونستم اینو که متاسفم -

 میگیریم جشن هم کنارِ  سال هر.  میگیریم کیک سال هر.  میسازیم خوب های

  ؟ باشه. 

 را آیین نفرتِ  و خشم و عصبانیت که آنهایی از.  بود گوشنواز هایش زمزمه

 اما.  میکرد زنده دلش در دوباره را زندگی به امید که آنهایی از.  میزد پس



 را او و شد ُشل پریا دورِ  از دستهایش.  کشید آتش به را وجودش حرف این

 !  است فرار حالِ  در مدام هم پریا که آورد یاد به.  زد کنار

 !  میکنی ارفر ازم مدام توام!  باشه شدنی که بزن حرفی یه -

 : زد پس را اشکش پریا.  رفت چادر نزدیکیِ  تا و شد بلند صندلی روی از

 .  نمیکنم فرار -

 .  نمیکنی فرار و نمیترسی ازم که کن ثابت جوری یه!  کن ثابت ؟ واقعا -

 !  نمیترسم ازت من -

 زد پوزخند آیین.  بود بسته نقش اش پیشانی روی که اخمی و بود گفته تحکم با

: 

 !  میترسی که معلومه.  بدی شعار بلدی فقط!  حرفه همش -

 ! میکنی خیالبافی داری!  نمیترسم گفتم -

.  بترسونمت حرفم کلمه یه با میتونم حتی!  بردارم سمتت قدم یه کافیه ؟ واقعا -

 لحظه هر!  بکشی عقب خودتو و بلرزی تا بزنم حرف من که حاضری تو

.  که ، نشه صورتت نزدیکِ  سرم که ، نره اخط دستم که میکنه تعقیبم چشمات

 . . 

.  آمد سمتش به بلند قدمهایی با پریا که بود نیامده زبانش روی حرف هنوز

 بود دفعه یک آنقدر!  کاشت لبهایش روی ای بوسه و شد بلند پا ی پنجه روی

 روی هنوز که اخمی با و گرفت فاصله پریا.  شد مات و خورد جا آیین که

 : غرید ودب اش پیشانی

 !؟  شد ثابت بهت حاال -

 بود نتوانسته مغزش هنوز.  نداشت را کار این انتظارِ  اصال ، بود خورده جا

 های گونه با دخترک ی شده گره هم در ابروهای.  کند آنالیز را پریا حرکتِ 

 اما.  کرد حس ای ثانیه فقط را پریا لبهای نرمیِ .  داشت تناقض اش افتاده گل



 دلیلِ  نمیکرد فرار و نمیترسید پریا وقتی.  میخواست بیشتر دلش که بود عجیب

 ! ؟ بود چه صبر همه این

 کرد قالب سینه روی را نافرمانش دستهای.  بپوشاند را هیجانش تا گرفت نفس

. 

 !  نشد نه -

.  ایستاد چادر ی لبه و رفت عقب عقب آیین.  برد ماتش که بود پریا بار این

 !  بار یک فقط.  میشد کشیده سمتش به پریا دیگر بارِ  یک فقط

 !؟ چی -

  ؟ کنی ثابت بازم میتونی.  نشد ثابت بهم -

 آیین نداشت دوست.  گذاشت کنار را خجالت.  برداشت سمتش به قدمی پریا

 !  کند باطل خیالِ 

 ثابت رو چی همه وایسادم اینجا هنوز که همین!  نیستم بلد ای دیگه راهِ  من -

 !  میکنه

 کوچکی اسپیکرِ .  شد چادر واردِ  و زد کنار را او پریا.  بود خوشی قِ غر آیین

 خودش از.  گذاشت ای گوشه و کرد روشن را بود آورده خودش با که

!  نمیدانست را قدرش که آیین از و موقع بی ی بوسه آن برای بود عصبانی

 شد درچا واردِ  آیین.  پیچید چادر در صدا و کرد انتخاب موبایلش از را آهنگی

 و بست را چادر ورودیِ  درِ  سرش پشتِ .  میخنداند را او پریا ی کالفه حالِ . 

 : کشید خود با را پریا نگاهِ 

 .  کردم درست شام.  بیرونه غذاها -

 .  بود ایستاده ورودی مقابلِ  سد مثلِ  آیین

  ؟ گشنته -

.  گذاشت ای گوشه و برداشت سر روی از را اش روسری حرص پُر پریا

 که او.  بود کرده اش عصبی کیک لکِ .  کرد باز هم را مانتویش های دکمه



 اتفاقی چه بوسه این با داشت انتظار!  است سخت و سرد آیین میدانست خوب

 ! ؟ بپرد هوا به شادی و هیجان از ؟ بیفتد

 !  نه -

 !  بخرد ناز آیین و کند ناز که بود او نوبتِ  حاال.  داد لب زیرِ  را جوابش

 .  گشنمه من ولی -

 .  بخوری میتونی کردم درست چی همه -

 بیضیِ  دو ی اندازه به اش سرشانه روی که بود کرده تن به رنگی سفید بلوزِ 

 قدمی آیین.  بود گذاشته نمایش به را سفیدش ی سرشانه و بود خالی بزرگ

.  بود کرده جمع سر پشتِ  کلیپس با را موهایش.  برداشت سمتش به دیگر

 .  کند آزاد بندی هر شرِ  از را مواجش موهای آنکه برای میلرزید دستش

 !  دارم بهتری پیشنهادِ  یه -

 : ماند صورتش به خیره و شد هوشیار پریا نگاهِ 

  ؟ پیشنهادی چه -

 دکمه دو.  کرد همراه خود با را پریا نگاهِ  و رفت پیراهنش سمتِ  به آیین دستِ 

 خنده به را آیین و داد قورت را دهانش آب نگرانی با پریا.  کرد باز را اش

 : انداخت

 ! داری وقت ؟ کنی فرار میخوای -

 .  کرد مکث چشمهایش روی و آمد باال آیین دستهای از آرام پریا نگاهِ 

 .  نمیکنم فرار گفتم -

 ؟ مطمئنی -

 خجالت او از هنوز مطمئنا اما نمیترسید آیین از.  داد تکان مردد را سرش

 داشتنِ  از بود ناباور هنوز اینکه به شبیه حسی ، ودنب خجالت شاید!  میکشید



 پسش شاید یا ، نباشد خوب برایش آنقدرها که میترسید!  مغرور عرفانیِ  این

 !  نیاید سمتش به وقت هیچ دیگر و بزند

 : گفت نمایشی حالتی با و نشست سوم ی دکمه روی دستش آیین

 ! شد گرم یکم -

 به پریا.  افتاد چین چشمش ی گوشه شده هانپن ی خنده از آیین و گزید لب پریا

 هم آیین سومِ  ی دکمه.  باشد سخت آنقدرها نباید او به شدن نزدیک.  آمد خودش

 ، میکرد احساس خودش در دوباره را غریب و عجیب کشِش  آن.  بود شده باز

 که نگاهی یا ؟ جذاب ی مردانه صورتِ  آن ؟ چشمها آن ؟ بود چه خاطرِ  به

 .  بردارد سمتش به دیگر قدمی شد باعث بود که چه هر ؟ ودب شده مهربان

 !  گرممه منم -

 بینِ  را کمرش و آمد پریا سمتِ  به دستهایش.  آورد لب ی گوشه نیشخندی آیین

 پهلوهایش به پریا نازکِ  بلوزِ  رویِ  از دستش گرمای.  گرفت انگشتهایش

 .  میکرد سرایت

  ؟ کنیم چیکار باید حاال -

 از حرفی منتظرِ  اما کند چه باید میدانست خوبی به خودش که ودب جوری لحنش

 همین تا اما کند فرار یا بزندش پس دوباره که داشت انتظار.  بود پریا طرفِ 

 اراده بی و برداشت سمتش به دیگر قدمی پریا.  بود آورده طاقت خوب هم جا

 میچرخید هارمچ ی دکمه حوالیِ  جایی انگشتش.  کرد آیین پیراهنِ  بندِ  را دستش

 : بود گرفته بازی به را آن و

 !  نمیدونم -

 خیره را چشمهایش.  گرفت باال را پریا سرِ  و کرد آزاد را راستش دستِ  آیین

 .  کرد کم را صورتشان ی فاصله و کرد نگاه

  ؟ نمیدونی -



  میشنید خاصی جورِ  را آن و بود زیاد پریا هیجانِ  یا بود خاصی جورِ  پرسشش

.  میخواست را قبلشان دقیقه چند ی تجربه دوباره که بود عجیب لبهایش ؟

 و آمد باال پنجه روی اراده بی. . .  بود بوسه آن چشیدنِ  بندِ  دلش دوباره

 آرام جانشان که انگار.  گذاشت آیین منتظرِ  لبهای روی دیگر بارِ  را لبهایش

 روی از آرام و نرم پریا دستهای و پیچید پریا کمرِ  دورِ  را دستش آیین.  گرفت

 آیین.  زد چنگ را موهایش پشتِ  و چرخید آیین گردنِ  دورِ  و آمد باال پیراهنش

 آنقدر.  نداشت سر به خیالی همچین هم پریا.  نداشت را پریا کردنِ  رها قصدِ 

 تمامِ  و بکشد نفس داشت دوست که بود شده عجین هایش ریه با آیین عطرِ 

  کند ذخیره را بینشان هوای

 :  رسید گوششان به مالیمی نگِ آه صدای

  گو کنان رقص برم در بچرخا برم در بچرخا

 گو زنان نعره و کن مستم مرا هی و کن مستم مرا

 کرد مجبور را او شود جدا پریا از آنکه بدونِ  و برداشت جلو به قدمی آیین

 میترسید و نمیگرفت نفس ، بود شده خواستن وجودش تمامِ .  برود عقب عقب

 ترس.  بود گرفته آغوش در را پریا احساس سراپا ، شود تمام بینشان لحظه این

 دخترانه ظرافتِ  همه این بدهد دست از که داشت ترس ، کردنش رها از داشت

 . . .  را

  ام آمده مو به مو ام آمده کو به کو

 ام آمده او سمتِ  دیدم تو گیسوی تار

 باز را کلیپسش حال انهم در.  نشست پریا سرِ  پشتِ  و آمد باال راستش دستِ 

 ای لحظه.  گرفت را دورش دارش حالت موهای.  کرد رهایش سمتی به و کرد

 و بود خمار نگاهش.  شد خیره آیین چشمهای به و کشید عقب را خودش

 در و گرفتند نفسی دو هر.  نخواستنش برای ای نشانه دنبالِ  پریا چشمهای

 را پریا لبهای ، لبهایش با و شد کشیده سمتش به که بود آیین بار این نهایت

 .  کرد نوازش

 تو چشمانِ  برد مرا هوِش  مرا عقلِ  مرا ایمانِ 



 تو ابروی خم مرا میکشد و گشتم او ی داده دل

 روی دو هر و داد جهت پریا به آیین که کرد پیشروی جایی تا قدمهایشان

 آیین و بود کوسن روی پریا سرِ .  کشیدند دراز صورتی و سفید کوسنهای

 آمده در حرکت به پریا موهای الی البه انگشتهایش.  بود کرده خم را صورتش

 .  بود آیین پیراهنِ  چهارمِ  ی دکمه وصلِ  پریا دستِ  و.  بود

  بیمارم و گرفتارم تو دامِ  به لحظه هر

 خریدارم نازتو دلم جونِ  بیا

 ی یقهدق چند که جایی همان.  نشست پریا گردنِ  روی و آمد پایین کمی آیین سرِ 

 و آمد باال پریا کمرِ  دورِ  از دستش.  زد بوسه را بود مانده جا به کیک ردِ  قبل

 و کرد لمس را شکمش حوالیِ  جایی انگشتهایش.  کرد گیر بلوزش پایینِ  به

 را نفسش و شد باز پریا پلکهای.  لغزید انگشتهایش زیرِ  پریا لطیفِ  پوستِ 

 نمیتوانست را مرد این جذابیتِ  ، گرفت دندان به لب.  فرستاد بیرون کالفه

 بلوزش که ای لحظه همان.  ترسید بیشتر پیشرویِ  از ای لحظه اما کند انکار

 کرد احساس پوستش روی را آیین انگشتهای ی آهسته حرکتِ  و رفت باال کمی

 رفت آیین سرِ  سمتِ  به و شد برداشته آیین ی دکمه دورِ  از دستش.  ترسید کمی

 بود رسیده  گردنش از تر پایین کمی به که را اش بوسه کرد مجبورش. 

 .  شود خیره پریا چشمهای در و کند متوقف

 پریا وجودِ  مستِ  هنوز.  میدید خوبی به را این آیین چشمهای و میلرزید نگاهش

 بیشتر.  نمیشد سیراب اما بود رسیده آب به تشنگی مدتها از بعد که انگار.  بود

 بدل و رد بینشان حرفی. . .  چشمها این ، هنگا این اما.  میخواست بیشتر و

 دستِ .  چرخاند پهلویش دورِ  را دستش و کشید پایین را پریا بلوزِ  آیین اما نشد

 بوسه.  داد تکیه اش سینه به را او و گذاشت دخترک سرِ  زیرِ  هم را دیگرش

 : کرد زمزمه و زد موهایش روی ای

  ؟ نیستی خسته -

 راحت انقدر اما ادامه از داشت ترس.  نداشت را نشینی عقب این انتظارِ  پریا

.  کند نگاه را او میکشید خجالت.  میرسید نظر به بعید آیین از کشیدن دست



 به که بود آیین جذابیتِ  و ها خواسته انگار ، نبود خودش انگار قبل ای لحظه

 بود شده سو کم درونش آتِش .  بود متفاوت اوضاع االن اما.  میکرد حکم عقلش

 .  بزند سرش به وسوسه که نبود چشمهایش مقابلِ  آیین لبهای دیگر و

.  فشرد آغوش در را او و زد لبخندی آیین.  داد تکان نه ی نشانه به را سرش

 آرام و بکشد دست بود سخت برایش!  دختر این از گذشتن بود سخت برایش

 رِ خاط به فقط اما کند رهایش است نگذشته بینشان چیزی انگار که جوری

 به جوری پریا.  کشید عقب است خوانده چشمهایش در میکرد حس که ترسی

 .  کرد آرامش احساِس  آیین که چسبید اش سینه ی قفسه

  ؟ نخوابیم پس -

 : کرد زمزمه پریا

  ؟ نمیخوری شام -

 !  نه -

 کمرِ  دورِ  آرام پریا دستهای.  میخنداند را آیین همین و نمیکرد نگاهش هنوز

 انگشتِ .  نیست فرار از خبری دوباره که کرد راحت را خیالش و شد حلقه آیین

 لبش نزدیکیِ  تا.  آورد باال را دستش لحظه همان و کرد لمس را پریا ی حلقه

 : گفت حال همان در.  زد حلقه به ای بوسه و رساند

  ؟ نیاوردی در رو حلقت وقت هیج چرا -

 .  کرد نگاه آیین به و گرفت باال را سرش پریا باالخره

  ؟ بیارم در چرا -

 در را اش حلقه همه از اول.  نمیکرد افتخار زمینه این در خودش به آیین

 !  بود کرده انکار را تاهلش هم بعد و آورده

 !  نبود ازدواج واقعا ازدواجمون -

 : انداخت پایین را سرش دوباره پریا



 !  ناخواسته چقدر هر.  بود ازدواج ولی -

 .  وردیشنیا در خوشحالم -

 ای بوسه و شد خم طاقت بی بار این.  دوخت آیین به را نگاهش دیگر بارِ  پریا

 .  کاشت دخترک لبهای روی کوتاه و آرام

 !  خوابه پُرِ  چشمات -

 پشتِ  را نافرمانش موهای و کشید بیرون آیین دستهای بینِ  از را خودش پریا

 : زد گوش

 .  کن استراحت تو.  میخوابم بعد تو بیارم رو بیرون وسایلِ  -

 : گفت و شد بلند جا از هم آیین

 . بدیم انجام هم با -

 به نگاهش خیلی میکرد سعی.  داد تکان سر و فرستاد باال را موهایش پریا

 حاال که لبخندی آن با و میشد سبز مقابلش او لحظه هر اما نیفتد آیین صورتِ 

 سامان و سر را اوضاع.  میکرد نگاهش بود شده صورتش نشدنیِ  جدا جز

 آیین و میکرد درست را خوابشان جای پریا.  کردند قطع را آهنگ و دادند

 کیفش داخلِ  از پریا که کند خودش لباسهای جایگزینِ  که میگشت لباسی دنبالِ 

 : گفت و گرفت سمتش به تیشرتی و شلوار

 .  آوردم لباس برات -

 گرد چشمهای با پریا.  کرد عوض شلوار با فقط را لباسهایش و کرد تشکر آیین

 : انداخت باال شانه آیین که بود شده خیره اش برهنه ی تنه باال به شده

 !  گرمه -

 اما انداخت فاصله بینشان کمی پریا.  کشیدند دراز هم کنارِ .  نبود بحثی جای

 راحتی نفِس  آیین.  بستند پلک دو هر و گرفت جا آیین بازوهای بینِ  زود خیلی

 شبهای ترین نظیر بی از یکی برایش مرداد 30 این که بود عجیب ، کشید



 تکِ  تک در که آرامشی و پریا وجودِ  خاطرِ  به همه.  بود شده اش زندگی

 . بود نمایان رفتارهایش

 به نگاهش خیلی میکرد سعی.  داد تکان سر و فرستاد باال را موهایش پریا

 حاال که لبخندی آن با و میشد سبز مقابلش او لحظه هر اما نیفتد آیین صورتِ 

 سامان و سر را اوضاع.  میکرد نگاهش بود شده صورتش نشدنیِ  جدا جز

 آیین و میکرد درست را خوابشان جای پریا.  کردند قطع را آهنگ و دادند

 کیفش داخلِ  از پریا که کند خودش لباسهای جایگزینِ  که میگشت لباسی دنبالِ 

 : گفت و گرفت سمتش به تیشرتی و شلوار

 .  آوردم لباس راتب -

 گرد چشمهای با پریا.  کرد عوض شلوار با فقط را لباسهایش و کرد تشکر آیین

 : انداخت باال شانه آیین که بود شده خیره اش برهنه ی تنه باال به شده

 !  گرمه -

 اما انداخت فاصله بینشان کمی پریا.  کشیدند دراز هم کنارِ .  نبود بحثی جای

 راحتی نفِس  آیین.  بستند پلک دو هر و گرفت جا آیین ایبازوه بینِ  زود خیلی

 شبهای ترین نظیر بی از یکی برایش مرداد 30 این که بود عجیب ، کشید

 تکِ  تک در که آرامشی و پریا وجودِ  خاطرِ  به همه.  بود شده اش زندگی

 . بود نمایان رفتارهایش

  نهم فصل

 کرده تغییر نفرشان دو هر حالِ  هک انگار ماندنشان هم کنارِ  و تولد شبِ  از بعد

 قرار و آذر به بود مانده ماه 3.   قبل از امیدوارتر پریا و بود آرامتر آیین.  بود

 .  بودند برده یاد از را چیز همه که انگار ، جداییشان

 به ربطی داشتنش راننده که بود فهمیده خوب.  میکرد درک را آیین حالِ  پریا

 رانندگی از ترس هست چه هر.  ندارد بودنش یعرفان غریبِ  و عجیب غرورِ 

 .  است کننده ناراحت اتفاقِ  آن از بعد



 اش روزانه های مشغله بینِ  میکرد سعی.  داشت را پریا هوای بیشتر هم آیین

 را او آمد می خانه به که وقتی یا.  بپرسد را حالش و بزند او به زنگی حتما

 .  کند آرامش احساس و است آمده استقبال برای که ببیند

 روی مقابلش و آمد سراغش به آیین هم باز میکرد فکر رئوفی که همانطور

 و بود آمده پریا خاطرِ  به.  میدانست محق را خودش کمتر بار این.  نشست مبل

 را کمال و تمام  پریا ی مهریه.  شود بهتر روز هر داشت دوست که ای رابطه

 بیاید میان به آن از حرفی فعال نداشت دوست اما.  بود شده ادا رئوفی طریق از

 . 

.  داشت دوست را رئوفی.  میکرد دنبال تر جدی را مشاوره جلسات هم پریا

 کم و میشد اشتباهاتش متوجه کم کم.  بود آرامش از پر زدنشان حرف ساعتهای

 .  میداد تغییر را خودش کم

 بود پرسیده ورهمشا ی جلسه اولین از که را سوالی.  بود نشسته مقابلش رئوفی

 :  آورد زبان به دیگر بارِ  را

  ؟ کردی ازدواج آیین با چرا -

 داشت دوست.  شود رد سوال این کنارِ  از داشت دوست مدت این تمامِ  مثلِ  پریا

 از کمی و برداشت را چایش فنجان مکث با.  بگذارد پاسخ بی را رئوفی حرفِ 

 ای چاره راهِ  بار این گاران.  میکرد نگاهش منتظر رئوفی.  کرد مزه را آن

 :  کرد باز لب نهایت در نداشت

 .  ترسیدم همیشه من -

 ؟ چی از -

 ... مردم حرف ، آبرو -

 که تایید قابل اونقدر ؟ کنی زندگی آدما همه میل مطابق میتونی میکنی فکر -

  ؟ بزنه موردت در حرفی نتونه کسی

 ...  ولی نه -



 کمی پریا.  بیاید حرف به پریا ودخ تا کرد سکوت هم رئوفی.  کرد مکث

 :  بیاورد زبان به را حرفش تا رفت کلنجار

 .  کاره ترین درست این میکردم احساس -

 ؟ شیدا یا تو -

 دارد قرار حرفهایش و شیدا تاثیر تحت پریا که بود کرده حس خوبی به رئوفی

 مبنای بر را اش زندگی مهم تصمیمهای که بود متوجه حرفهایش الی البه از. 

 ! میگیرد او عقاید

 . میکرد فکرو همین هم شیدا خب...  من -

  ؟ کردی چیکار تصمیم این با هستی متوجه خودت پریا -

 :  داد ادامه را حرفش رئوفی.  میکرد نگاهش فقط پریا

 بگیری تصمیم زندگیت برای خودت نتونی اینکه یا بگی نه نتونی که وقتی تا -

 .  میشی مشکل دچار

 .  بشه بهتر من زندگی میخواست فقط شیدا -

 و سن هم و جوونه دختر یه اونم.  ندارم شیدا حرف و تصمیم به کاری ببین -

 هر میکنی فکر چرا.  میکنه فکر خودش سن ی اندازه به.  خودت سال

  ؟ میکنی حرکت دنبالش گویان چشم توام که نقصه بی بگیره تصمیمی

 . بفهمن رو چی همه خانوادم اینکه از بودم ترسیده من -

 احساِس  خودش00 به نسبت.  کرد بازی دستهایس با و انداخت پایین را سرش

 ... داشت بدی

 همه از دوباره نمیخواست دلم.  بپوشونم میخواستم رو شروین با اشتباهم -

 .  بشنوم حرف

  ؟ کردی قبول رو شیدا پیشنهاد همین خاطر به -



 داشته شبه یک ی رابطه بخوام که نبودم آدمی من...  نداشتم این جز راهی -

 ...  خب آیینم.  باشم

  ؟ بود خوب مالیش وضع -

 .  نمیکردم فکر این به من اما میگفت شیدا...  نمیکردم فکر این به.  نه -

  ؟ چی پس -

.  مقصرم فقط من انگار که میداد نشون جوری یه.  میزد حرف بد باهام خیلی -

 ... میکرد توهین حرفاش با مدام ازدواج از بعد حتی

 ازدواج این با شد عوض زندگیش اونم ؟ کردی فکر آیین جای به حاال تا پریا -

 شرایط تو آشناییتونم و نمیشناخته تورو اون.   بوده طبیعی حدودی تا خشمش. 

  ؟ نمیدی حق بهش.  نبوده خوبی

 .  بود انداخته پایین را سرش پریا

.  نبود منطقی ازدواج این برای توام تصمیم یول.  داشتین اشتباهاتی دو هر -

  ؟ داری قبول

 :  داد تکان سر پریا

 . میدونم.  کردم اشتباه منم -

 :  زد لبخند رئوفی

 بهتری شناخت مطمئنا بذاری آیین جای رو خودت بیشتر چی هر.  خوبه -

 .  میشه تر محکم رابطتون و میکنی پیدا ازش

 که تصمیمی از.  زد حرف و نشست رئوفی مقابلِ  هم دیگر ساعت نیم

 روی تصمیم این که تاثیراتی تا بود گرفته شیدا حرفِ  دنبال به کورکورانه

 .  بود گذاشته زندگیشان

 به را نگاهش و کرد رها را نفسش نشست ماشین های صندلی روی وقتی

 :  آمد حرف به عاطفه.  بود شده درگیر ذهنش.  دوخت بیرون



  ؟ برم کجا -

 :  گرداند عاطفه سمت به را سرش

 .  پدرم ی خونه -

.  غلط کاری چه و است درست کاری چه نمیدانست پریا.  افتاد راه به ماشین

 با ازدواج نظرش از.  بود ریخته هم به را افکارش تمام رئوفی با زدن حرف

 شدت به ذهنش االن اما میرفت شمار به روزهایش آن تصمیم ترین منطقی آیین

 ... بود درگیر

 .  خانوم رسیدیم -

 به چطور بود نفهمیده اصال.  شد پیاده و انداخت آشنا ی کوچه به نگاهی پریا

 .  است رسیده اینجا

 .  برود تا داد حرکت ماشین به خودش و کرد پیاده را پریا عاطفه

 رفتنش محض به.  نبود عاطفه به احتیاجی دیگر و بیاید هم آیین بود قرار شب

 :  کرد افلگیرشغ سر پشتِ  از صدایی

 ! پریا -

 به شروین! افتاد کار از ای لحظه قلبش.  چرخید آشنا صدای سمتِ  به پریا سرِ 

 میکرد احساس.  بود شده شوکه دیدنش با.  بود داده تکیه ها خانه از یکی دیوارِ 

 ! واقعیست چیز همه شد متوجه تازه خوردنش تکان با.  میبیند کابوس

  ؟ میخوای چی اینجا -

 ! ببینتشان کسی نکند که بود نگران و معذب پریا

 .  نیست درست زدن حرف اینجور واقعا دیدیم رو همدیگه مدتها از بعد -

 :  دوخت ها خانه ی پنجره به را نگاهش هراسان پریا

 .  برو اینجا از االن همین -



 رو ارتباط راهِ .  کردی عوض که شمارتم ؟ نشنوی حرفامو وقت هیچ که برم -

  ! بستی

 ! برو اینجا از -

 که انزجاری و میچرخید آیین نامِ  سرش در.  میترسید و میخورد حرص پریا

 : دارد شروین به نسبت میدانست

 .  نشو سبز راهم سر دیگه.  متاهلم زن یه من -

.  ببیند را شروین و کند نگاهشان پنجره از اش عمه میترسید.  بود آرام صدایش

 ! کند توجیه را حضور این نمیتوانست ئنامطم!  میدید که وقتی به وای

 .  بزنم حرف باهات باید -

 ! برو میکنم خواهش.  برو -

 .  بیفتد گریه به بود مانده کم

 :  گفت پریا خرابِ  حالِ  به توجه بی شروین

 .  بزنم حرف باهات باید امروز همین من -

 . میدم قول.  میزنم حرف باهات.  برو اینجا از االن -

  ؟ کی -

 .  بزنم حرف میدم قول ولی.  نمیدونم -

 .  کن روشن رو قدیمیت ی شماره -

 :  کشید هم در ابرو شروین.  کرد سکوت پریا

 باشی داشته دوست نمیکنم فکر.  اینجا میام دوباره نباشه روشن امشب همین -

 ؟ ببینه منو عمت

 :  داد تکان سر دستپاچه پریا

 .  برو فقط االن.  میکنم روشن شب باشه -



 آنقدر پریا.   کرد گرد عقب و نشاند لب روی پیروزمندانه لبخندی شروین

 .  رفت و گذشت خیابان پیچِ  از که کرد نگاهش

 ؟ عمه وایسادی در دم چرا -

 و برگشت اش عمه سمت به.  شد شوکه سر پشتِ  از صدایی با دیگر بارِ  پریا

 :  گذاشت قلبش روی را دستش

 .  عمه ترسیدم وای -

 :  بود مشکوک اهشنگ

 . ببینمت یکم بیام گفتم اومدی دیدم پنجره از ؟ ترسیدی چی از! وا -

 ؟ چه را شروین ؟ بود دیده را او ِکی از دقیقا.  نزد قلبش ای لحظه برای

 :  داد ادامه را حرفش

 مادرت به بار 100 از بیشتر.  نمیخوره ما به مدتون که شوهرت و تو واال -

 کالس بگو راحت خب.  انداخت گوش پشتِ  هی کنم پاگشا رو پریا میخوام گفتم

 .  نمیخوره شماها به دامادم

 ظاهر خوب انقدر بتواند نداشت امکان بود دیده را شروین اگر کشید نفس پریا

 :  گذاشت اش عمه کمرِ  پشتِ  را دستش.  کند سازی

 .  داره مشغله خیلی آیین ؟ حرفیه چه این.  تو بفرمایید شما -

 .  نمیدونه ما ی اندازه و حد در دامادشو مادرت یرنخ -

 :  گزید لب پریا

 .  بده کوچه تو اینجا.  بزنیم حرف داخل بفرمایید ؟ عمه حرفیه چه این -

.  بود شروین مشغولِ  فکرش تمامِ  اما پریا.  شد خانه واردِ  پریا با کنان غر غر

 ! نمیدارد بر سرش از دست چرا نمیفهمید.  کند چه باید نمیدانست

 از قلبش پریا.  شد زده آقا علی ی خانه زنگِ  که بود شب 8 حدود ساعت

 : شد بلند جا از.  لرزید هیجان



 .  میکنم باز من آیینه -

 چیزی این.  بود شده همیشه از تر شاداب پریا.  میکرد نگاهش لبخند با مادرش

 میزد حرف هم زهنو خانم عمه.  بماند دور مادرش تیزبین های نگاه از که نبود

 صدای جز به را صدایی هیچ.  ایستاد در مقابلِ  پریا.  میگفت دری هر از و

 .  نمیشنید آیین قدمهای

 :  کرد خودنمایی لبهایش روی لبخندی شد ظاهر نگاهش مقابل وقتی

 .  نباشی خسته ، سالم -

  ؟ باشد خسته میتوانست مگر لبخند آن دیدنِ  با آیین

 .  ببره در رو خستگیم میتونه چیزی یه فقط . خستم خیلی.  سالم -

 :  رسید گوششان به عمه صدای که میکرد نزدیک پریا صورتِ  به را سرش

 ! شد روشن سیمین دامادِ  جمال به چشممون باالخره -

 عمه مشکوکِ  همیشه نگاهِ  و.  شدند جدا سریع خطاکار آدمهای مثلِ  دو هر

 :  گفت سریع پریا که ماند آیین روی جوری

 .  قبال بودی دیده رو آیین که شما عمه -

 .  کرد تازه رو دیدارا باید.  میره آدم یاد از چهره.  پیشه وقت خیلی مالِ  اون -

 :  کرد آیین به ای اشاره

 .  نداره خوبیت.  نمونین سرپا بفرمایید شما -

 .  شتافت دامادش استقبالِ  به سیمین

 .  پسرم تو بیا جان آیین اومدی خوش -

 را جمع این.  رفت پذیرایی سمتِ  به و بوسید را خانم سیمین ی گونه یینآ

.  بود خوبی مردِ  هم علی.  مینشست دل به سیمین های مهربانی ، داشت دوست

 همین دنبال اش زندگی مدت تمام.  میداد اهمیت اش خانواده به جدیت عینِ  در

 .  بود گشته ناب های محبت



 آیین.  میزد حرف دری هر از و بود فتهگر دست به را صحبت مسیرِ  عمه

 به فکر غرقِ  و بود نشسته مقابلش دخترک.  بود مانده پریا به خیره نگاهش

 حرفهای ی همهمه بینِ .  خورد گره آیین با نگاهش ای لحظه.  میرسید نظر

 ی نشانه به را سرش آیین.  نبود دو آن به حواسش کسی علی و سیمین با عمه

 است ناآرام کمی میکرد احساس.  بود آمده پیش مشکلی ماحت.  داد تکان سوال

 . 

 .  کرد کج را سرش و انداخت باال شانه پریا

 عزم شام از بعد تا.  برنداشت او روی از هم را اش خیره نگاهِ  اما نزد حرفی

 و بود شروین از پر ذهنش.  نمیگفت چیزی و بود ساکت پریا.  کردند رفتن

 زدن حرف به همیشه رئوفی.  نه یا بگوید آیین به که بود مردد.  حرفهایش

 بماند ناگفته زوجها بین هم مسئله کوچکترین نباید داشت عقیده.  داشت اصرار

 پشتِ  را زیادی سوتفاهمات هم جا همین تا که پریا و آیین بین خصوص به. 

 .  اند گذاشته سر

 که بود کرده صبر.  نمیزد حرفی اما بود خیره پریا به مسیر طولِ  تمام آیین

 .  بگوید خودش

 واردِ  و رفتند باال را ها پله.  کرد باز برایشان را در ساسان.  رسیدند خانه به

 :  گفت پریا.  شدند مشترکشان اتاقِ 

 .  میارم در لباسامو اول من -

.  بود نشده راحت آیین با آنقدرها هم هنوز.  برداشت قدم لباس اتاقِ  سمتِ  به

 :  شکست را بینشان سکوتِ .  ایستاد بیرون و زد کمرش طرفِ  دو را دستهایش

  ؟ شده چیزی -

 :  داد جواب داخل از پریا

 ؟ منی با -

  ؟ اینجاست کسی ما از غیر مگه -



 تکرار و کشید موهایش به دستی.  بود ایستاده آینه مقابلِ  آیین.  کرد مکث کمی

 :  کرد

  ؟ شده چیزی گفتم -

 :  داد جواب سریع پریا بار این

 ! نه -

  ؟ خودتی تو انقدر چرا پس -

 کرده عوض یاسی بنفِش  راحتیِ  پیراهنِ  با را لباسهایش آمد بیرون اتاق از پریا

 :  نشست آرایش میز ی آینه روی به رو.  بود

 .  نیستم خودم تو -

 گفتن برای تصمیمی هنوز.  برود لو میترسید که انگار.  نمیکرد نگاه آیین به

 تا شد کار به دست پریا.  بود ایستاده سرش پشتِ  درست ینآی.  بود نگرفته

 نگاهش که حال همان در آیین.  کند پاک صورت روی از را اش جزئی آرایِش 

 :  آمد حرف به نمیگرفت او صورتِ  از را

  ؟ خوردی کم انقدر شام چرا پس -

 :  کشید صورتش روی را آرایشی ی پنبه پریا

 :  کرد کور رو اشتهام خوردیم چایی و کیک هم با دکتر مطب تو عصر -

  ؟ پس بودی فکر تو انقدر چرا -

 کشید بیرون تن از را لباسهایش تمامِ  بالفاصله و رفت لباس اتاق سمتِ  به آیین

 : بودد کرده پاک را آرایشش پریا.  داد راحتی شلوار به را جایش و

 .  نبودم هم فکر تو -

 :  برداشتند را مسواکهایشان.  ندشد بهداشتی سرویس ی روانه هم با دو هر

 !  نمیگی من به که هست چیزی یه -



 چند برای.  شدند زدن مسواک مشغول سرویس سرتاسریِ  و پهن ی آینه مقابلِ 

 تخت سمتِ  به دو هر شد تمام که کارشان.  شد فرما حکم بینشان سکوت دقیقه

 اتفاقی بود شده ئنمطم آیین و بود نداده را آیین آخرِ  حرفِ  جوابِ  پریا.  رفتند

 .  است افتاده

 کند رها را پریا ها راحتی این به نبود قرار!  کنارش هم آیین و کشید دراز پریا

! 

 :  بوسید را اش شانه روی و گرفت بازوهایش بینِ  را او

 !  بگو -

 .  نیست چیزی گفتم -

 ار او اگر.  میکند برخوردی چه آیین نمیدانست.  گفتن از داشت واهمه پریا

  ؟ چه بداند مقصر

  ؟ بود نامفهوم!  بگو گفتم منم -

 هنوز.  خورد گره هم در نگاهشان.  ببیند را آیین صورتِ  تا زد غلت پریا

.  دوخت آیین چشمهای به را نگاهش مردد.  چیست بد و خوب کارِ  نمیدانست

 اگر!  است داده را سابقش خطِ  کردنِ  روشن قولِ  شروین به که آمد یادش

  ؟ چه میکرد درست برایش بیشتری مزاحمتِ 

 . منتظرم هنوز -

 را دستش.  میکرد آمد و رفت دیگرش چشمِ  به آیین چشمِ  یک از مردد نگاهش

 از را صورتش.  زد کنار را پریا چشمهای روی نشسته موی تارِ  و آورد باال

 : کرد زمزمه و گذراند نظر

 بگیری تصمیم که وقتی ات حداقل!  بمونیم بیدار صبح تا میتونیم زیاده وقت -

 .  بزنی حرف

 اگر ؟ کند پرخاش آیین اگر.  شد پشیمان که نکشید ثانیه به اما کرد باز لب پریا

  ؟ بداند شروین حضورِ  مقصرِ  را او هم باز اگر ؟ شود عصبانی



 .  نخور رو حرفت!  بگو -

 .  بگم نمیخواستم چیزی -

 بهتر تا کرد روشن را ختت کنارِ  آباژورهای از یکی.  کشید هم در ابرو

 : داد تکیه دستش به.  ببیند را پریا صورتِ 

 !  بگو.  ببینمت قشنگ میتونم االن -

 : کرد زمزمه و دزدید نگاه پریا

 . . .  بگم چی نمیدونم  -

  ؟ بگی من به نمیخواد دلت -

 خاطرِ  به نه ، بترسد آیین از نبود قرار.  کرد نگاه آیین چشمهای به دوباره

 !  نداشت خبر آن از هم خودش که ریدیدا

 .  نیست مهمی چیزِ  یعنی. . .  نیست چیزی -

 .  بگو همونو -

 . . .  اینا مامان ی خونه رسوند منو عاطفه که امروز -

 : داد تکان سر آیین.  کرد مکث

 ؟ خب -

  ؟ نشی عصبانی میدی قول -

 : داد جواب بالفاصله آیین.  بود نگران پریا ی چهره

  ؟ میکنه عصبانی منو که بگی میخوای چیزی ییعن -

 .  نشست تخت روی و شد خیز نیم پریا

 . . .  شاید یعنی!  نمیدونم -

 : گذاشت اش شانه روی دست و نشست کنارش هم آیین



 .  بشم عصبانی دلیل بی نیست قرار -

 : داد دستها به را نگاهش و کرد تر زبان با را لبهایش پریا

 . . .  اونجا. . .  کرد ادهپی منو که عاطفه -

 : گفت هم سرِ  پشتِ  ، دزدید چشم دوباره و انداخت آیین سمتِ  به نگاهی نیم

 ! دیدم رو شروین -

 آیین!  بماند امان در خروشش و جوش و آیین طوفانِ  از تا بست را چشمهایش

 میخورد چرخ سرش در شروین نامِ .  افتاد جانش به دلهره و کشید هم در ابرو

 !  نداشت آن از خوشی دلِ  اصال که دیداری این و

  ؟ زدی حرف باهاش ؟ گفت چی ؟ میخواست چی اونجا -

 : گفت ناراحتی و نگرانی با و کرد باز چشم پریا

 .  نمیرفت. . .  برو گفتم هی.  ببینتش کسی که ترسیدم یعنی!  آره -

 انقدر بود دهدا اجازه خودش به که شروینی از!  پریا از نه.  بود عصبانی آیین

 !  شود نزدیک زنش به

  ؟  میگفت چی -

 : ترسید ای لحظه برای پریا که بود حرص پُر و عصبانی آنقدر صدایش لحنِ 

 نکنم روشن رو سابقم خطِ  امشب اگه گفت.  داره حرف باهام میگفت. . . میـــ -

 .  اینا مامان ی خونه دم میره باز

 !  مرتیکه کرده غلط -

 به دستی.  نمیکرد کار فکرش ، زد قدمی.  بود آمده ینپای تخت از آیین

 : کشید موهایش

  ؟ نگفت ای دیگه چیزِ  -



 وحشت آیین کنترلِ  بدونِ  عصبانیتِ  این از و هم سر پشتِ  سواالتِ  این از پریا

 : آمد پایین تخت از ، بود کرده

 بی من. . .  اومد یهو خودش یعنی. . .  ببینمش نمیخواستم من. . .  آیین -

 . . .  تقصیرم

 : گفت و انداخت پریا چشمهای به نگاهی آیین

  ؟ نزد ای دیگه حرفِ  -

 حرصش تمامِ  که نمیدانست.  است شده ناراحت او از آیین که داشت حتم پریا

 !  است بود گرفته که ای احمقانه تصمیماتِ  از

 !  رفت سریع ، نه -

  ؟ بود کجا عاطفه -

 .  رفت و رسوند منو -

 کجا از اصال ؟ میبینی رو مرتیکه این هی هستی دختره این با وقتی چرا -

  ؟ مامانت ی خونه میری داری میدونست

 . . .  بودم نگفته من -

 : گفت پریا حرفِ  به توجه بی آیین

 !  کاسشه نیم زیرِ  ای کاسه یه دختره این -

 هم و نآیی العملِ  عکس از میترسید هم.  بگوید چه نمیدانست ، کرد سکوت پریا

 کالفه آیین!  ندارد کردن پنهان برای موضوعی دیگر که بود شده راحت خیالش

 : رفت سمتش به پریا.  میکرد طی را اتاق سرتاسرِ 

 . . .  آیین -

 از پاشو داره دیگه.  کنه تهدیدت و بیاد اونجا تا داده اجازه خودش به مردک -

 !  میکنه تر دراز گلیمش

 . . .  آیین -



 به و گرفت باال را سرش.  بود رسیده گوشش به پریا صدای دیگر بارِ 

 : شنید وار زمزمه را صدایش.  شد خیره پریا ی زده وحشت چشمهای

 . . . ببینمش نمیخواستم من خدا به -

 تمامِ .  داشت اعتماد پریایش به.  میدید را بود زده حلقه چشمش در که اشکی

 !  بفهمد پریا نداشت دوست که ماجرایی و بود خودش از خشمش و سردرگمی

  ؟ گفتم چیزی بهت من مگه -

 شب تمامِ .  شد سرازیر اش گونه روی اشک درشتِ  های دانه و ترکید بغضش

 میدید که را آیین ی رفته هم در ابروهای هم حاال و بود کشیده استرس را

 .  میشد دگرگون حالش

 بینِ  را ریاپ مکث بدونِ .  رفت سمتش به و فرستاد بیرون را نفسش آیین

 و آمد باال هم پریا دستهای.  زد بوسه را موهایش روی و گرفت بازوهایش

 .  نشست آیین ی برهنه کمرِ  روی

 .  ببینیش میخواستی تو نگفتم من -

 !  شدی عصبانی ولی -

 !  اونه از عصبانیتم -

 . . .  واقعا من -

 ، میکرد یناامن احساِس .  گرفت آغوش در را او تر تنگ آیین.  کرد مکث

.  شود رو به رو شروین با نگذارد ابد تا و کند زندانی را پریا میتوانست کاش

 : کرد زمزمه گوشش کنارِ 

 . گفتی بهم که کردی کاری خوب -

.  خرید جان به را آیین بدنِ  گرمای و آمد بند اشکهایش ، شد دلگرم پریا

 به که شکی و دبو عاطفه فکرِ  در آیین.  بکشد راحتی نفِس  توانست باالخره

.  میکرد درست را اوضاع باید!  بود نگران طرفی از.  بود افتاده جانش

 پَس را افکارش تا کشید عمیقی نفِس !  بیاورد شروین سرِ  به بالیی میتوانست



 لبهایش روی محو لبخندی.  میکرد نوازش را اش شامه پریا وجودِ  عطرِ .  بزند

 : نشست

 .  برسیم شبمون ی بقیه به شد تموم اشکات اگه -

 را لبهایش طاقت بی.  کرد نگاه را آیین پرسشگر و آورد باال را سرش پریا

 : کشید کنار سریع را خودش و بوسید

  ؟ بخوابیم -

.  داد تکان سر اما!  بکشد کنار را خودش آیین نداشت انتظار.  کرد تعجب پریا

 ذهنی با آیین و تراح خیالِ  با پریا بار این و کشیدند دراز هم کنارِ  دوباره

 .  خوابیدند هم آغوِش  در آشفته و درگیر

**** 

 به خسرو به رو و گفت"  بفرمایید"  بلند صدای با.  خورد اتاقش درِ  به ای تقه

 : آمد حرف

 .  جدید بوتیکِ  کارای دنبالِ  بری باید امروز -

 .  میرم االن -

 مهربانِ  لبخندِ  آن با.  شد اتاق واردِ  شهرزاد پدرِ  شکوهی احمدِ .  بلندشد جا از

 .  اش همیشگی

 .  آیین سالم -

 : گفت برود آنکه از قبل خسرو.  داد دست و کرد سالم آیین

 .  زد زنگ دختره این راستی -

 را اسمش تا کرد فکر کمی خسرو.  کشید هم در ابرو تمرکز ی نشانه به آیین

 : گفت نهایت در و بیاورد یاد به

 .  پریا دوستِ  ، سحر -

  ؟ میخواست چی -



 زنگ بهش گفت.  گذاشت هم شماره یه.  بزنه حرف خودت با میخواست -

 .  بزنی

 .  بعد برای باشه -

 اتاق واردِ  شهرزاد بزند بیرون در از خواست که همین کرد خداحافظی خسرو

 دیدنِ  با آیین.  رفت و گذشت کنارش از بعد و کرد سالمی تعجب با.  شد

 : گفت شکوهی که بود خاشپر ی آماده عصبی شهرزاد

 .  بیا.  جان بابا تو بیا -

 منتظر و داد قورت را حرصش تمامِ .  بزند حرفی پدرش جلوی نبود درست

 .  دوخت پدر و دختر این به چشم

 .  باشم داشته ازت خواهشی که اینجا اومدم جان آیین -

 معمولی تیپِ  همیشه برخالفِ  شهرزاد.  کرد حلقه سینه روی را دستهایش آیین

 : بماند دور آیین دیدِ  از که نبود چیزی این.  بود زده

 .  بفرمایید -

 داریم احتیاج طراح به همیشه هم ما.  قابلیه طراحِ  شهرزاد که میدونی خودت -

  ؟ کنیم استفاده ازش چیه نظرت. 

 عمیق گره آیین ابروهای میشد باعث که بود نشانده لب روی لبخندی شهرزاد

 !  بخورد تری

 . . . شد نیاز وقت هر.  شکوهی آقای تکمیله تیممون فعال -

 : پرید حرفش بینِ  شکوهی

 نظرت.  داره احتیاج نفس تازه های طراح به همیشه عظمت این با شرکتی یه -

  ؟ کنه کار و بمونه آزمایشی ماه سه چیه

 . . .  ببینید -

 : شد مانع هم باز شکوهی



 اگه.  باشه شرکت ضرر به که کنمنمی کاری مدت همه این از بعد من -

 نمیکرد برام هم فرقی.  کنم معرفیش نداشت امکان بودم ندیده ازش استعدادی

 !  غریبه یا دخترمه که

 : گذاشت آیین میزِ  روی ای پوشه شهرزاد

 و ها عرفانی ی اندازه و حد در من باش مطمئن.  ببینی کارامو نمونه میتونی -

 .  هستم شرکتشون

 هنوز.  گرفت دست به میل بی را پوشه و انداخت شهرزاد به گاهین نیم آیین

 ها طرح به اجمالی نگاهی وجود این با.  نداشت خوشی دلِ  دیدارشان آخرین از

.  داشتنش نگه برای بود مردد اما بماند آزمایشی میتوانست.  نبود بد.  انداخت

 بلند سر آیین.  باشد گذاشته اینجا به پا هوایی به یا کند درست دردسری میترسید

 : کرد

 با کار موردِ  در یکم باید من.  برسین کارتون به میتونین شما شکوهی آقای -

 .   بزنم حرف شهرزاد

 : داد آیین تحویلِ  لبخندی هم باز شکوهی

 .  برسون جمشید به سالم.  پسرم مرسی -

.  شود دور چشمش جلوی از کامل شکوهی تا کرد صبر.  داد تکان سر آیین

 : کرد آیین روی به رو مبلِ  به ای اشاره شهرزاد

  ؟ بشینم میتونم -

 : شد جدی و عصبانی مردِ  همان دوباره آیین

 !  نه -

 : کرد پرت میز روی را پوشه آیین.  ایستاد صاف شهرزاد

  ؟ اومدی طراحی برای -

  ؟ کجاست اشکالش -



 .  شهرزاد ندارم رو جدید ماجرای یه ی حوصله من -

  ؟ میزنی حرف چی از -

 یه من.  بیفته اتفاقی نمیخواد دلم!  میزنیم حرف داریم چی از میدونیم جفتمون -

 .  کنی رعایت مرز و حد میخواد دلم و متاهلم مردِ 

 . . .  گفت که بابا.  اینجام طراحی برای فقط من -

 !  نباید که بیفته اتفاقاتی و بیاد پیش ای دیگه ی مسئله کار جز نمیخواد دلم -

 !  باش مطمئن -

.  بیرون کنم پرتت اینجا از همیشه برای تا ببینم کوچیک اتفاقِ  یه کافیه -

  ؟ فهمیدی

  ؟ نمیبینی.  نیستم سابق آدمِ  اون من -

 : گفت عوض در.  نداد جواب را سوالش آیین

 نبود پدرت خاطرِ  به اگه.  نبینمت دفترمم تو و باشه خودت کارِ  به سرت -

 رو خودت موندن اینجا برای بهتره پس.  کنی کار اینجا ذارمب نداشت امکان

 !  نمیخوایم لشگر سیاه اینجا ما ، کنی ثابت

 .  نمیکنم ناامیدت ، هست چی همه به حواسم -

 .  بری میتونی -

 هم هنوز اما دید را خوشحالش صورتِ  آیین.  گرفت جان لبهایش روی لبخندی

 !  بگوید نه شکوهی به توانستنمی که حیف.  حضور این به بود مشکوک

 دخترش برخالفِ .  بود قائل زیادی ارزِش  و اهمیت شهرزاد پدرِ  برای که حیف

 . بود خوبی آدمِ  واقعا

 خودش با مدت تمام قبل شبِ  از.  گرفت شروین با تماسی شهرزاد رفتنِ  با

 . نرود بیرون خانه از که بود کرده سفارش پریا به هم صبح و بود رفته کلنجار

 !  میکرد ساکت را شروین شده که هم بار یک برای



 : شنید را منفورش صدای خورد که بوقی دومین با

  ؟ کردی ما از یادی عجب چه!  عرفانی آقای سالم -

 تو از مامانت که بشه جوری یه و آدمام با بیفته کارت و سر نمیخواد دلم -

 ؟  مفهومه.  بپلکی ادمخانو و من ورِ  و دور نمیاد خوشم.  کنه پیدات آب جوبِ 

 : خندید شروین

 جا هیچ نکنم وظیفه انجام تا من.  بود دیگه چیز یه نظرت دیروز همین تا -

 . نمیرم

 : رساند پنجره نزدیکیِ  تا را خودش و شد بلند جا از حرص با آیین

  ؟ نه نیست حالیت آدمیزاد حرفِ  اینکه مثلِ  -

 .  نمیکشم عقب گفتم بهت -

 !  میره یادم رو خطاهات منم کن تموم رو چی همه خوش زبونِ  با خودت -

 . . .  پـَ  دنبالِ  برم خواستی ازم خودت ؟ خطا -

 : کشید فریاد آیین که بود نیامده زبانش روی پریا نامِ  هنوز

 !  نیار زبون به اسمشو -

 . . .  نیست اونجوری رابطتون میگفتی که تو ؟ برگشت ورق ؟ شد چی -

  ؟ کنی گم گورتو که بدم بهت چقدر -

 .  دارم دوستش من.  نمیخوام پول بودم گفته -

  ؟ گرفتی اجازه مامانت از -

.  نداشت خوبی حالِ   اصال ، بود عصبی هم هایش خنده حتی.  خندید دل تهِ  از

 و بود گرفته ای احمقانه تصمیمِ .  میداد آزارش بود کرده که کاری و گذشته

 !  بود هشد نصیبش تر احمقانه ای نتیجه



 رو کثیفت ی نقشه و کنم باز دهن کافیه.  میرسه منم های خنده نوبتِ !  بخند  -

 ! میشه رو و زیر زندگیت که اونوقته.  بگم پریا به

  ؟ جلو اومدی پول طمعِ  به که نرفته یادت.  گیره خودتم پای بزنی حرف اگه -

 به پریا رارهق اگه!  بجوشه توش سگ سرِ  میخوام نجوشه من واسه که دیگی -

 .  برسه توام به نمیذارم نرسه من

 اگه.  باشه سرت پشت به حواست میری راه که خیابون تو بعد به این از -

 !  میشه ناراحت مامانت بیاد سرت بالیی

 خوبی حالِ  و بود عصبی.  انداخت میزش روی را موبایل و کرد قطع را تماس

 کرده کیوان با که کاری و کند خبر را آدمهایش!  کند چه نمیدانست.  نداشت

  ؟ بگوید پریا به را حقیقت اینکه یا دهد انجام شروین روی بار این را بود

 بزند حرف کسی با میتوانست.  کرد جمع را وسایلش و فرستاد باال را موهایش

 تکانی پاهایش به. . .  نه اما. . .  باشد خوبی ی گزینه میتوانست رئوفی شاید. 

 خسرو با تماسی.  نمیکرد کار مغزش.  زد بیرون اتاق از سختی به و داد

 : گفت داد جواب آنکه محِض  به گرفت

 . . .  خسرو -

 : داد کار گزارش هم سرِ  پشتِ  خسرو

.  میفرسته فردا برات رو جدید های طراحی گفت.  بهم زد زنگ کیارش -

  ؟ برم من یا میری خودت.  بزنی تولیدی به سر یه گفت هم عظیمی

 : شد آسانسور واردِ .  نداشت را کاری حرفهای ی حوصله نآیی

 .  خونه میرم دارم من.  بزن سر خودت -

 .  میدم بهت رو خبرا.  باشه -

 که آرامی موزیکِ .  داد تکیه آسانسور دیوارِ  به را سرش و کرد قطع را تماس

 تا بود داده هم دستِ  به دست چیز همه انگار.  میکرد ناآرامش بدتر میشد پخش

 خودش به نمیتوانست!  کند توجیه را خودش نمیتوانست.  کند خراب را حالش



 بیاید کنار آن با میتوانست پریا چطور!  بدهد حق بود گرفته که تصمیمی برای

  ؟

 پشتِ  ساسان و شد ماشین سوارِ .  مردد و بود نگران ، کشید صورتش به دستی

 همیشه برای و کند اپید را شروین لحظه همان میتوانست.  نشست فرمان

 جلوی از را کیوان که همانطور مطمئنا!  ببندد را حماقتش این ی پرونده

 .  بکند شروین با هم را کار همان میتوانست بود کرده محو چشمهایش

 آن بود نتوانسته هوز.  داشت را کیوان فیلمِ  هم هنوز.  کشید بیرون را موبایلش

 میکرد پاکش بود بهتر.  نبود هم خوبی رِ فک اصال شاید.  بدهد نشان پریا به را

 صدای.  شد منصرف نهایت در. . .  نکردن یا کردن پاک بینِ  بود مردد. 

 .  رسید گوشش به ساسان

  ؟ برم کجا آقا -

 ماجرای به امروز همین باید.  بود گرفته را تصمیمش.  آورد باال را سرش

 ! میداد پایان شروین

 دخترش برخالفِ .  بود قائل زیادی ارزِش  و یتاهم شهرزاد پدرِ  برای که حیف

 . بود خوبی آدمِ  واقعا

 خودش با مدت تمام قبل شبِ  از.  گرفت شروین با تماسی شهرزاد رفتنِ  با

.  نرود بیرون خانه از که بود کرده سفارش پریا به هم صبح و بود رفته کلنجار

 !  میکرد ساکت را شروین شده که هم بار یک برای

 : شنید را منفورش صدای خورد که بوقی دومین با

  ؟ کردی ما از یادی عجب چه!  عرفانی آقای سالم -

 تو از مامانت که بشه جوری یه و آدمام با بیفته کارت و سر نمیخواد دلم -

 ؟  مفهومه.  بپلکی خانوادم و من ورِ  و دور نمیاد خوشم.  کنه پیدات آب جوبِ 

 : خندید شروین



 جا هیچ نکنم وظیفه انجام تا من.  بود دیگه چیز یه تنظر دیروز همین تا -

 . نمیرم

 : رساند پنجره نزدیکیِ  تا را خودش و شد بلند جا از حرص با آیین

  ؟ نه نیست حالیت آدمیزاد حرفِ  اینکه مثلِ  -

 .  نمیکشم عقب گفتم بهت -

 !  میره یادم رو خطاهات منم کن تموم رو چی همه خوش زبونِ  با خودت -

 . . .  پـَ  دنبالِ  برم خواستی ازم خودت ؟ اخط -

 : کشید فریاد آیین که بود نیامده زبانش روی پریا نامِ  هنوز

 !  نیار زبون به اسمشو -

 . . .  نیست اونجوری رابطتون میگفتی که تو ؟ برگشت ورق ؟ شد چی -

  ؟ کنی گم گورتو که بدم بهت چقدر -

 .  ارمد دوستش من.  نمیخوام پول بودم گفته -

  ؟ گرفتی اجازه مامانت از -

.  نداشت خوبی حالِ   اصال ، بود عصبی هم هایش خنده حتی.  خندید دل تهِ  از

 و بود گرفته ای احمقانه تصمیمِ .  میداد آزارش بود کرده که کاری و گذشته

 !  بود شده نصیبش تر احمقانه ای نتیجه

 رو کثیفت ی نقشه و کنم باز دهن کافیه.  میرسه منم های خنده نوبتِ !  بخند  -

 ! میشه رو و زیر زندگیت که اونوقته.  بگم پریا به

  ؟ جلو اومدی پول طمعِ  به که نرفته یادت.  گیره خودتم پای بزنی حرف اگه -

 به پریا قراره اگه!  بجوشه توش سگ سرِ  میخوام نجوشه من واسه که دیگی -

 .  برسه توام به نمیذارم نرسه من



 اگه.  باشه سرت پشت به حواست میری راه که خیابون تو بعد هب این از -

 !  میشه ناراحت مامانت بیاد سرت بالیی

 خوبی حالِ  و بود عصبی.  انداخت میزش روی را موبایل و کرد قطع را تماس

 کرده کیوان با که کاری و کند خبر را آدمهایش!  کند چه نمیدانست.  نداشت

  ؟ بگوید پریا به را حقیقت اینکه یا دهد جامان شروین روی بار این را بود

 بزند حرف کسی با میتوانست.  کرد جمع را وسایلش و فرستاد باال را موهایش

 تکانی پاهایش به. . .  نه اما. . .  باشد خوبی ی گزینه میتوانست رئوفی شاید. 

 خسرو با تماسی.  نمیکرد کار مغزش.  زد بیرون اتاق از سختی به و داد

 : گفت داد جواب آنکه محِض  به گرفت

 . . .  خسرو -

 : داد کار گزارش هم سرِ  پشتِ  خسرو

.  میفرسته فردا برات رو جدید های طراحی گفت.  بهم زد زنگ کیارش -

  ؟ برم من یا میری خودت.  بزنی تولیدی به سر یه گفت هم عظیمی

 : شد آسانسور واردِ .  نداشت را کاری حرفهای ی حوصله آیین

 .  خونه میرم دارم من.  بزن سر ودتخ -

 .  میدم بهت رو خبرا.  باشه -

 که آرامی موزیکِ .  داد تکیه آسانسور دیوارِ  به را سرش و کرد قطع را تماس

 تا بود داده هم دستِ  به دست چیز همه انگار.  میکرد ناآرامش بدتر میشد پخش

 خودش به توانستنمی!  کند توجیه را خودش نمیتوانست.  کند خراب را حالش

 بیاید کنار آن با میتوانست پریا چطور!  بدهد حق بود گرفته که تصمیمی برای

  ؟

 پشتِ  ساسان و شد ماشین سوارِ .  مردد و بود نگران ، کشید صورتش به دستی

 همیشه برای و کند پیدا را شروین لحظه همان میتوانست.  نشست فرمان

 جلوی از را کیوان که همانطور امطمئن!  ببندد را حماقتش این ی پرونده

 .  بکند شروین با هم را کار همان میتوانست بود کرده محو چشمهایش



 آن بود نتوانسته هوز.  داشت را کیوان فیلمِ  هم هنوز.  کشید بیرون را موبایلش

 میکرد پاکش بود بهتر.  نبود هم خوبی فکرِ  اصال شاید.  بدهد نشان پریا به را

 صدای.  شد منصرف نهایت در. . .  نکردن یا کردن اکپ بینِ  بود مردد. 

 .  رسید گوشش به ساسان

  ؟ برم کجا آقا -

 ماجرای به امروز همین باید.  بود گرفته را تصمیمش.  آورد باال را سرش

 ! میداد پایان شروین

**** 

 منتظر که ساسان به بعد و در به نگاهی مردد.  شد باز برایش ماشین درِ 

 کردن حرکت به رغبتی و میل.  نمیخورد تکان پاهایش.  انداخت بود ایستاده

 پای و کرد مکث کمی ، گذاشت بیرون را راستش پای وجود این با.  نداشت

 و گرفت عمیق دمِ  ، بود شده سنگین نفسهایش.  گذاشت بیرون هم را دیگر

 کمی.  شد بسته سرش پشتِ  ماشین درِ .  فرستاد بیرون فشار با را بازدمش

 بلندش قدمهای انداخت دستش روی و کشید بیرون تن از را کتش ، کشت وقت

 .  شنید دیگر جهتی از را صدایش که میرفت ساختمان سمتِ  به

 : داد ساسان دستِ  به را کت

 .  تو ببرش -

 به جایی نبود مطمئن قبل ی اندازه به که قدمهایی با آیین و داد تکان سر ساسان

 .  رفت صدا سمتِ 

 ما برخورد

 اتفاق حسب بر

 ...ست تماشایی

 است ماندن مغرور کوشش و تالش"  او" در

 "من" در



 و شدن گمِِ  گریز

 !گام اغتشاش

 باال تر راحت نفسهایش انگار.  رفت بین از ای لحظه برای هایش نگرانی تمامِ 

 را مجنون بیدِ .  رسیدن برای تاب بی و بود هم سرِ  پشتِ  قدمهایش.  آمدند می

 خودش زده هیجان قلبش.  یافت زمین روی آن به داده تکیه را اپری و کرد پیدا

 برایش.  داشت دوست را پوشش آبی پریای.  میکوبید سینه ی قفسه به را

 است حضور این محتاجِ  چقدر که میدانست خوب اما آوردن زبان به بود سخت

 ویرانه به تبدیل اش زندگی تمامِ  باشدش نداشته ای لحظه اگر میدانست خوب. 

 . . .  بود آمدنش از قبل که ای خرابه به تبدیل.  میشود

 شعری برایش برمیداشت قدم سمتش به که همانطور.  شد باز اراده بی لبهایش

 : خواند

 

 تو؟ چرا

 تو تنها چرا

 زنان تمام میان از

 کنی می عوض مرا زندگی هندسه

 کنی می دگرگون را آن ضرباهنگ

 خبر بی و پابرهنه

 شوی می ام نهروزا دنیای وارد

 بندی می خود سر پشت در و

 کنم؟ نمی اعتراضی من و



 چمنها روی و خورد ُسر دستش از کتاب.  ترسید اتفاقی آنطور دیدنش با پریا

 فقط و فقط چشمهایش هدفِ  و بود برده فرو جیب در را دستهایش آیین.  نشست

 . . . بود اش زندگی تمامِ  که او.  بود او

 .  میدمنفه من ؟ اومدی ِکی -

 : خواند را شعرش ی ادامه توجه بی آیین

 چرا؟

 ریزی می هم در را ها دوران تمامی چرا

 داری می باز حرکت از را ها قرن تمامی

 را قبیله زنان تمامی

 یک یک

 کشی، می من درون در

 کنم؟ نمی اعتراضی ومن

 است افتاده جا قسمت کدام میدانستند دو هر.  بود انداخته جا را شعر از قسمتی

 افتاده جا قسمتِ  سرش در.  بخواند حفظ از را شعر این حتی میتوانست پریا. 

 : میشد مرور

 تنها و تنها چرا

 دارم، دوست را تو

 گزینم، می را تو

 مرا تو گذارم می و

 بپیچی خود انگشت دور

 خوان ترانه

 کنم؟ نمی اعتراضی من و



 را یکدیگر چشمهایشان.  نداشت را خواندنش قصدِ  آیین.  شد طوالنی انتظارش

 در.  آورد نمی زبان به و بود مشخص آیین نگاهِ  از که عشقی.  میکرد تعقیب

 بگذارد رویش داشتن دوست اسمِ  نمیتوانست که پریا سردرگمِ  احساساتِ  مقابلِ 

 های جذابیت.  نبود هم توجه بی مقابلش سرسختِ  و مغرور مردِ  این به اما

 نمیتوانست و بود ندیده اول روزِ  از که چیزی ، آمد می چشم به اش ظاهری

 ، بدنش حالتِ  ، کارهایش ، رفتارهایش ؟ میدید را آیین که بود شده چه.  ببیند

 رونمایی شبِ  را کالمش قدرتِ .  بود کرده حفظ از را تک تک. . .  قدمهایش

 بود که آنطور را اش زندگی مردِ  و بود ستوده را مدیریتش ، بود کرده تحسین

 . . .  دید

 کتاب.  ایستاد و گرفت مجنون بید ی تنه به را دستش پریا.  ایستاد مقابلش آیین

  که بود آن از تر حواس بی پریا اما میکرد خودنمایی چمن روی هم هنوز

 : شد باز هم از آیین لبهای.  کند توجهی

  ؟ نشستی اینجا چرا -

 ی خلسه زدنِ  هم وبر سوال این پرسیدنِ  بود طبیعی شعر آن خواندنِ  از بعد

 خاکِ .  برداشت زمین روی از را کتابش و شد خم دستپاچه پریا ؟ شان عاشقانه

 : گفت و تکاند را اش فرضی

 .  بیرون بیام گفتم.  بود خوب هوا -

 نگاهِ  مهم ؟ داشت اهمیتی چه اما.  میرفت خنکی به رو هوا و بود ماه شهریور

 افکاری از بود کالفه که آیینی و آیین صورتِ  جز میچرخید جا همه که بود پریا

 .  بگیرد نمیتوانست که تصمیمی و میرفت رژه سرش در که

  ؟ خوبی -

.  گرفت نگاه سریع خیلی و شد خیره او چشمهای به ای لحظه برای پریا

 نکند که داشت اضطراب مدت تمام.  نه یا زده حرف شروین با نمیدانست

 : گفت وار زمزمه.  شوند احتنار اش خانواده و بزند کاری به دست شروین

 . . . خوبم -



 : گفت دوباره و گرفت نفس

 . . .  قضیه اون به راجع -

 . . .  بزنیم حرف باید -

 چرا نفهمید.  شد خیره آیین صورتِ  به نگاهش پریا.  بودند گفته هم با زمان هم

 کردن صحبت این چرا نفهمید و شد تند ریتمش ، گرفت هیجان قلبش اما

 را بینشان سکوتِ  آیین. . .  اضطراب از شد خشک دهانش. . .  ترساندش

 : شکست

  ؟ بگی میخوای چیزی! ؟ ای قضیه چه به راجع -

 : داد تکان سر.  آمد خودش به پریا

 ؟ بزنیم حرف میخوای چی از.  بگو تو.  نیست مهم. . .  چیز نه. . .  نه -

 تا شد گوش تماما.  رفت ونبیر ذهنش از کامل افتاده جا قسمتِ  و عاشقانه شعرِ 

 هیچ چرا. . .  ببیند را حاالتش تا شد چشم ، بشنود وضوح به را آیین صدای

 خبر ولی!  بود دستپاچه همیشه که پریا برخالفِ  ؟ نمیشد مضطرب وقت

 تصمیمِ .  کند شروع کجا از و بگوید چه نمیدانست که.  آیین دلِ  از نداشت

 کند اعتراف.  کند اعتراف خودش و وردبیا زبان به!  دیگر بود همین درست

 کرده خطر احساِس  شدنش رو خاطرِ  به همیشه از بیشتر امروز که حماقتی به

 . بود

 : انداخت اطراف به نگاهی و کشید سرش پشتِ  به دستی آیین

  ؟ تو بریم -

 : بود شده کنجکاو پریا

  ؟ نمیگی اینجا چرا -

 !  میگم -



 نهایت در.  میرفت کلنجار خودش با آیین.  اندم منتظر پریا.  داد قاطع جوابِ 

 : کرد باز لب

  ؟ داری قبول.  نبود معمولی ازدواجِ  یه ما ازدواجِ  -

 کجا به است قرار حرف این نمیدانست اصال.  داد تکان سر تردید پُر پریا

 : داد ادامه آیین!  شود کشیده

 . داشتم صحر ازت من.  افتاد ولی بیفته اتفاق این نبودم راضی من -

 این در میدانست خوب.  انداخت پایین را سرش خطاکار شخِص  مثلِ  پریا

 نفس یک تا فرستاد بیرون را بازدمش آیین.  نیست تقصیر بی بد حِس  و حرص

 .  بگوید را حرفش ی ادامه

 این که کنم کاری داشتم دوست ، بشه تموم زود چی همه میخواست دلم -

 بد میخواستم.  بزنم پس رو بود گرفته سمتم هب خان جمشید که اتهامی انگشتِ 

 !  کنم ثابت رو بودنت

 کثیف ی نقشه آن بود توانسته چطور ، شد مات آیین و آورد باال را سرش پریا

 اگر ، نبخشد را او اگر پریا داشت حق.  بود شده متنفر خودش از ؟ بکشد را

 مهربانیِ  روی دل تهِ  از فقط. . .  بزند شان گرفته جان تازه زندگیِ  به پا پشتِ 

 !  بگذرد و ببخشد که.  بود کرده باز حساب اش ذاتی

 بید های شاخه سمتِ  به را سرش.  شود زده خجالت کمتر که گرفت را نگاهش

 سرش در که ای کلمه هر گفتن با میکرد احساس.  گرفت نفس و گرفت مجنون

 .  میگیرد فاصله پریا از قدم یک میخورد چرخ

 !  باختم اما بشم قموف کردم سعی -

 خودش به همیشه!  بود برنده همیشه که او ؟ میگفت باختن از که بود آیین

.  بودنش عرفانی برای ، هایش موفقیت برای ، هایش داشته برای بود مغرور

  ؟ میزد حرف باختی چه از

 !  کردم ای احمقانه کارِ  -



 از شده کلید ایدندانه بینِ  از آیین.  شود کامل اش جمله بود منتظر پریا

 از.  داشت ازدواج این از که نفرتی و گفت خشمش از.  کرد تعریف حرصش

 و میکرد جلوه خطاکار ذهنش در قبل از بیشتر لحظه هر سکوتش با که پریای

 .  بود شده جمع وجودش در خان جمشید های داری جانب از که حرصی

 از قسمت همان به شود ختم است قرار شاید حرفها این میکرد احساس پریا

 آن تا آیین که احساساتی ابراز به برسد بود قرار شاید.  نشد خوانده که شعری

 به شدنش وارد و شروین نامِ  شنیدنِ  با اما بود نیاورده زبان به کالمی روز

 و افتاد دوران به سرش.  پرید صورتش از رنگ زندگیشان سامانِ  نابه داستانِ 

 نشست اش سینه ی قفسه روی و اومد باال اراده بی دستش.  شد دگرگون حالش

.  میزد ضربه احساساتش به تازیانه مثلِ  آیین کلماتِ  و شد آب پُر چشمهایش. 

 خشمی ، حرص ، نفرت ؟ میشنید چه اما!  بود زده جوانه تازه که ای عالقه به

 عذاب و بد حِس  از پُر آیین صورتِ  اگر داشت اهمیتی چه!  کنترل قابلِ  غیرِ 

 پریا برای چیزی ؟ میگفت پشیمانی از حاال که میکرد فرقی چه ؟ دبو وجدان

 کشیده شروین حضورِ  خاطرِ  به لحظات این تمامِ  که استرسی ؟ میشد عوض

 ؟ بود خودش نظرِ  زیرِ  اینها ی همه که ؟ میشنید چه حاال و بود

 حالِ  ، میشد متنفر خود از و میدید را پریا ناباورِ  ی چهره ، کرد سکوت آیین

 .  آمد نمی بر دستش از کاری و میدید را ریشانشپ

 . . . پرسیدم ازت من -

.  شود جاری صورتش روی تا بود نمانده چیزی اشک.  بود گنگ حرفش

 : کرد اصالح را اش جمله.  میلرزید بغض از صدایش

 .  پرسیدم ازت شروین به راجع -

 : داد ادامه پریا و کشید صورتش به دستی آیین

 !  گفتی وغدر بهم تو -

 .  نداشتم گفتن آمادگی هنوز من -

 !  نمیگفتی وقت هیچ نمیشد پیداش شروین اگه -



 . . .  پریا -

 صورتِ  به و زد پس را آن دست با.  شد جاری اش گونه روی اشک ای قطره

 : شد خیره آیین

 . . .  نداره اشکالی -

 .  بود ترسناک پریا صدای تفاوتیِ  بی این.  کرد وحشت آیین

  ؟ میگی داری چی -

 مخفی جایی را خودش ساعت چند برای و بگذارد سر پشتِ  را آیین خواست

 به کردن فکر ی حوصله.  نمیخواست را پرسشگر ی خیره های نگاه این.  کند

 خودش چقدر که کند فکر این به نداشت خیال اصال!  نداشت را پست شروینِ 

 که ای گذشته و آینده و الح به نمیتوانست اصال.  آیین چقدر و است مقصر

 وقت.  شود آرام کمی که میخواست جایی فقط.  کند فکر میداد آزارشان هنوز

 آمده در آب از توخالی هم باز که شروین حرفهای به کردن فکر برای بود زیاد

 خراب حالش و کند فکر آیین ی نقشه این به عمرش آخر تا میتوانست ، بود

 .  بود شده گفته او به بین این که دروغهایی از شود

 : گرفت را بازویش آیین

  ؟ میری کجا -

 !  نداشت رو به رنگ.  بود رمق بی پریا

 .  برم بذار -

 به.  بکشد عقب نشد باعث اما ، میکرد منتقل آیین به را سرما حِس  صدایش

 : آمد حرف

 !  دادی بازیم میکردم فکر.  بده حق بهم پریا -

 همه اما ذهنش ی اضافه صدای شد و یخوردم چرخ سرش در رئوفی حرفهای

 : کرد زمزمه خراب حالی با.  زد پس را



 !  نداره اشکالی گفتم -

  ؟ چی یعنی -

 !  برم االن بذار فقط -

 !  میزنیم حرف داریم -

 .  ندارم حرفی من -

 انگشتهای ؟ کند خلوت خودش با کمی که نمیداد زمان چرا ، بود شده شوکه

 کامل هنوز.  دهد تکان خودش به توانست پریا و شد ُشل یشبازو دورِ  از آیین

 : زد فریاد آیین که بود نشده دور

 .  بشم راحت زندگی این از میخواستم فقط!  نداشتم دوست روزا اون -

 بود تاب بی و میخورد تاب چشمش در هنوز موذی اشکِ .  چرخاند سر پریا

 : کرد زمزمه آرام آیین فریادِ  خالفِ  بر!  ریختن برای

  ؟ کردی فرق ؟ شده عوض چیزی االن -

 روی را اش عالقه الفبای که میرفت کلنجار خودش با آیین.  بود جواب منتظرِ 

 نه ، لحظه آن در نه.  نمیچرخید دهان در زبانش میکرد چه هر اما بیاورد زبان

 لبهای تا ماند منتظر دیگر کمی پریا.  وجدان عذاب بدِ  حِس  از بود پُر که وقتی

!  نمیدهد آزارش سابق مثلِ  زندگی این که بگوید فقط مثال.  شود باز هم از آیین

 . . .  بود سکوت جوابش اما.  بگیرد آرام کمی پریا تا بود کافی جمله همین

 گفت بود کرده خیس را هایش گونه روی حاال که بغضی با و داد تکان سر پریا

: 

 !  میدونستم -

 تنها وجدانش عذاب و ها پشیمانی تمامِ  با را آیین و دوید خانه سمتِ  به بار این

 .  زد درخت ی تنه به لگدی و افتاد مجنون بیدِ  به آیین نگاهِ .  گذاشت

***** 



 به ای اشاره نه و رفت مشترکشان اتاقِ  از نه پریا ، آیین فکرِ  برخالفِ 

 نه و میزد حرفی نه.  بود شده آرام ترسناکی طرزِ  به.  کرد شروین موضوع

 را آیین که نبود چیزی این و نمیداد نشان خود از العملی عکس هیچ.  یخندیدم

 دریغ اما میگفت بیراه و بد ، میکشید فریاد ، میزد حرف کاش.  کند خوشحال

 ! بزند حرفی اینکه از

 سرِ  اینطور که آمده پیش بینشان مشکلی هم باز که بود زده حدس خان جمشید

 آنقدر دو هر اشتهای و نبود حرفهایشان از خبری.  اند گرفته و مغموم غذا میز

 !  نداشت غذایی های وعده به میلی دیگر هم او که بود شده کم

 فرارهایش دوباره.  کند شنیدن به مجبور را پریا نمیتوانست میکرد چه هر آیین

 و خواب بودند کرده تجربه هم با مدت این که چه هر انگار.  بود شده شروع

 !  بود رویا

  ؟ خونه بری میخواین -

 بود گذشته شب 10 از ساعت و بود خسته.  داد ماساژ انگشت با را چشمهایش

 جواب آنکه جای به.  کشید خط مقابلش طرحِ  روی و برداشت را خودکارش. 

 :  گفت بدهد را خسرو سوال

  ؟ شهرزاده مال طراحیا این -

  ؟ چطوره.  آره -

 ! افتضاح -

 .  انداخت آشغال سطل داخل بیندازد دیگری هنگا آنکه بدون را ها برگه

 .  بده نشون خودشو باید ماه 3 این تو بمونه اینجا میخواد اگه بگو بهش -

 . گذشته 10 از ساعت -

 .  دارم کار من خونه برو -

 .  نیستی راه به رو ؟ شده چی -



 .  بشه پیداش خونه نزدیک نمیخواد دلم بگیر رو شروین آمار -

 ؟ شده چیزی -

 .  میرم دیگه دقیقه چند تا منم خسرو خونه برو -

.  کند وادارش نمیتوانست کس هیچ و چیز هیچ بزند حرف نمیخواست وقتی

 نبود قرار انگار اما بگوید چیزی آیین که بود منتظر.  کرد مکث کمی خسرو

 .  بزند حرفی

 وجهمت حتی بود کرده درگسر را ذهنش که مختلفی افکار از آیین رفت که وقتی

 .  نشد هم

 ساکت راهروی سالنه سالنه.  شد بلند جا از که بود 11 به مانده کمی ساعت

 که پریا اصال.  نداشت رفتن خانه به برای ای انگیزه هیچ.  کرد طی را شرکت

 ؟ بشکند را سکوت این میشد ِکی.  بود کم خانه در چیزی انگار نمیزد حرف

  . کشیدنش آغوش در برای بود زده لَک دلش

 را سرش و بسته را چشمهایش.  راند خانه سمتِ  به ساسان و شد ماشین سوار

 کرده سکوت دوباره پریا اگر...  بود خودش تقصیر.  بود داده تکیه صندلی به

 !  بود او مقصر بود

 ساختمانِ  به نگاهی.  شد پیاده آیین و کرد باز را در ساسان.  رسیدند خانه به

 خوشبختی روزهای چقدر.  نمیکشید را ظارشانت کس هیچ.  انداخت خاموش

 ... بود کوتاه اش

  ؟ برگردم صبح و خونه برم امشب میتونم من آقا -

 : داد تکان سر حوصله بی.  کرد نگاهش آیین

 .  برو -

 .  آقا میام وقت اول صبح.  ممنون -

 و پریا جز به نداشت را چیز هیچ ی حوصله اصال.  نشنید را حرفهایش ی بقیه

 ...  نقصش و عیب بی ندِ لبخ



 :  آمد سمتش به همایون شدنش وارد با

 . آقا اومدین خوش -

 .  گرداند چشم آیین

  ؟ خونه نرفتی -

 با هستن دوستشون ی خونه امشب خان جمشید.  برم بعد بیاین بودم منتظر -

 از من خواست اجازه.  اومد پیش براش فوری کار هم عاطفه.  رفتن شهاب

 .  دادم اجازه شما طرف

 اما میپیچامد را عاطفخ گوِش  روزها همین از یکی باید.  نداشت اهمیتی برایش

 تنها و گذشت همایون کنارِ  از.  نداشت را چیز هیچ ی حوصله.  شب آن نه

 :  کرد زمزمه

 .  بخیر شب -

 و کرد خداحافظی لبی زیر.  بود رمقش بی قدمهای و آیین به نگاهش همایون

 .   زد بیرون خانه از

 خوابیده پریای و تخت میتوانست اما بود خاموش چراغها.  شد اتاقش واردِ 

 وجدانش عذاب طرفی از کند تحمل نمیتوانست را سکوت این.  ببیند را رویش

 ... میشد بیشتر

 شب چند این مثل.  رساند تخت به را خودش و کشید بیرون تن از را لباسهایش

 را پریایش.  نیاورد طاقت دلش اما نزند حرفی و بخوابد خودش سمتِ  خواست

 .  گیری کناره همه این نبود انصاف.  میخواست

 ... بیدار یا است خواب نمیدانست چرخید سمتش به

  ؟ بیداری...  پریا -

 :  فرستاد بیرون را نفسش.  میخورد تکان بدنش کرد احساس

  ؟ بشه حل چی قراره سکوتت با -



 چیز همه امشب همین.  نکرد نشینی عقب آیین.  نیامد پریا طرفِ  از جوابی

 .  میشد حل باید

 .  بده جواب.  بیداری میدونم -

 :  داد ادامه آیین.  خورد تکان بدنش دیگر بار

  ؟ بگی هیچی نمیخوای -

 سمتِ  به را او و گذاشت پریا ی شانه روی را دستش.  نداد جوابی هم باز

 :  برگرداند خودش

 ... . کسی نزنیم حرف تا امشب -

 فریاد را تب که چشمهایی و بود پیچانده خودش دورِ  که پتویی و لرزان لبهای

 .  میداد خرابش حالِ  از خبر میزد

 :  پرید جا از آیین

 !  پریا -

 :  لرزید بیشتر لبهایش

 ... سرده -

 .  بود شده دستپاچه.  بشنود توانست زور به لرزانش لبهای بینِ  از

 .  بیمارستان بریم پاشو -

 ... سرده -

 به چه هر دوید لباس اتاق سمت به آیین.  بود کرده تکرار را اش قبلی ی کلمه

 دخترک.  برداشت هم را پریا مانتوهای از یکی و پوشید میرسید دستش

 :  میلرزید

 . بپوشی اینو باید -

 :  کرد باز را چشمهایش ی گوشه



 ... سردمه...  نه -

  ؟ باشه دورت یپیچمم پتو دوباره بعد میکنم تنت اینو -

 ....  آیین...  نه -

 .  نمیکشه طول بیشتر دقیقه یه.  میلرزی داری.  بده حالت عزیزم -

 روی شالی.  کرد تنش زحمت به را مانتو و کرد آزاد دورش از زور به را پتو

 :  گرفت را خسرو ی شماره و انداخت سرش

  ؟ شرکتی هنوز.  سالم -

 :  گفت مکث بدونِ 

 ! االن.  عمارت بیا دزو خسرو -

  ؟ شده چی -

 . بیا زود فقط.  نیست اینجا کس هیچ بده حالش پریا -

 .  اومدم -

 را پریا و داد ُسر جیبش داخلِ  را موبایل فقط.  نه یا کرد قطع نفهمید را تماس

 که انگار.  میکشید درد از خفیفی های ناله.  گرفت آغوش در دورش پتوی با

 :  دمیگرفتن را آیین جانِ 

  ؟ بده حالت تو نفهمید خونه این تو کس هیچ -

 به را خودش.  آمد پایین چطور را ها پله نفهمید.  بدهد جواب نمیتوانست پریا

 :  گرفت را خسرو ی شماره دوباره و گذاشت داخلش را پریا و رساند ماشین

  ؟ پس کجایی -

 .  خلوته میرسم ولی.  دورم -

 تا میتوانست.  برسد خسرو وقتی تا بلرزد پریا که نمیشد.  کرد قطع را تماس

 پریا ی شده سفید صورتِ ...  بگوید نگهبانها از یکی به و برود نگهبانی دمِ 



 آمد می سرش به بالیی پریایش اگر.  میرفت کلنجار خودش با.  میترساندش

  ؟ میگذاشت راحتش وجدان عذاب ؟ ببخشید را خودش میتوانست ؟ چه

 خوابیده پریای و تخت میتوانست اما بود خاموش راغهاچ.  شد اتاقش واردِ 

 وجدانش عذاب طرفی از کند تحمل نمیتوانست را سکوت این.  ببیند را رویش

 ... میشد بیشتر

 شب چند این مثل.  رساند تخت به را خودش و کشید بیرون تن از را لباسهایش

 را پریایش . نیاورد طاقت دلش اما نزند حرفی و بخوابد خودش سمتِ  خواست

 .  گیری کناره همه این نبود انصاف.  میخواست

 ... بیدار یا است خواب نمیدانست چرخید سمتش به

  ؟ بیداری...  پریا -

 :  فرستاد بیرون را نفسش.  میخورد تکان بدنش کرد احساس

  ؟ بشه حل چی قراره سکوتت با -

 چیز همه امشب همین.  نکرد نشینی عقب آیین.  نیامد پریا طرفِ  از جوابی

 .  میشد حل باید

 .  بده جواب.  بیداری میدونم -

 :  داد ادامه آیین.  خورد تکان بدنش دیگر بار

  ؟ بگی هیچی نمیخوای -

 سمتِ  به را او و گذاشت پریا ی شانه روی را دستش.  نداد جوابی هم باز

 :  برگرداند خودش

 ....  کسی نزنیم حرف تا امشب -

 فریاد را تب که چشمهایی و بود پیچانده خودش دورِ  که ییپتو و لرزان لبهای

 .  میداد خرابش حالِ  از خبر میزد

 :  پرید جا از آیین



 !  پریا -

 :  لرزید بیشتر لبهایش

 ... سرده -

 .  بود شده دستپاچه.  بشنود توانست زور به لرزانش لبهای بینِ  از

 .  بیمارستان بریم پاشو -

 ... سرده -

 به چه هر دوید لباس اتاق سمت به آیین.  بود کرده تکرار را اش قبلی ی کلمه

 دخترک.  برداشت هم را پریا مانتوهای از یکی و پوشید میرسید دستش

 :  میلرزید

 . بپوشی اینو باید -

 :  کرد باز را چشمهایش ی گوشه

 ... سردمه...  نه -

  ؟ باشه دورت میپیچم پتو دوباره بعد میکنم تنت اینو -

 ....  آیین...  هن -

 .  نمیکشه طول بیشتر دقیقه یه.  میلرزی داری.  بده حالت عزیزم -

 روی شالی.  کرد تنش زحمت به را مانتو و کرد آزاد دورش از زور به را پتو

 :  گرفت را خسرو ی شماره و انداخت سرش

  ؟ شرکتی هنوز.  سالم -

 :  گفت مکث بدونِ 

 ! االن.  عمارت بیا زود خسرو -

  ؟ شده چی -



 . بیا زود فقط.  نیست اینجا کس هیچ بده حالش پریا -

 .  اومدم -

 را پریا و داد ُسر جیبش داخلِ  را موبایل فقط.  نه یا کرد قطع نفهمید را تماس

 که انگار.  میکشید درد از خفیفی های ناله.  گرفت آغوش در دورش پتوی با

 :  میگرفتند را آیین جانِ 

  ؟ بده حالت تو نفهمید ونهخ این تو کس هیچ -

 به را خودش.  آمد پایین چطور را ها پله نفهمید.  بدهد جواب نمیتوانست پریا

 :  گرفت را خسرو ی شماره دوباره و گذاشت داخلش را پریا و رساند ماشین

  ؟ پس کجایی -

 .  خلوته میرسم ولی.  دورم -

 تا میتوانست.  برسد وخسر وقتی تا بلرزد پریا که نمیشد.  کرد قطع را تماس

 پریا ی شده سفید صورتِ ...  بگوید نگهبانها از یکی به و برود نگهبانی دمِ 

 آمد می سرش به بالیی پریایش اگر.  میرفت کلنجار خودش با.  میترساندش

  ؟ میگذاشت راحتش وجدان عذاب ؟ ببخشید را خودش میتوانست ؟ چه

 باز را چشمهایش نمیگذاشت حتی هک تبی و پریا بدِ  حالِ .  بود کالفه و عصبی

 تصمیم درست نمیگذاشت همه و همه خودش ترسهای و خسرو کردنِ  دیر.  کند

 .  بگیرد

 فریادهای و تصادف آشوبِ  ، بشنود را ماشین برخوردِ  صدای میتوانست هنوز

 وقتی اما برداشت عقب به قدمی.  بود افتاده شماره به نفسهایش. . .  پدرش

 وحشت.  رفت سمتش به دوباره میلرزد عقب صندلیِ  ویر که دید را پریا

 تلخِ  اتفاقِ  اینکه از داشت وحشت.  بگیرد قرار فرمان پشتِ  اینکه از داشت

  و پریا بدِ  حالِ .  شد چه نفهمید و کشید عمیق نفِس  چند!  کند تجربه را دیگری

 دهرانن درِ .  بکشد عقب نمیگذاشت عزیزانش از دیگر یکی دادنِ  دست از ترِس 

 : کرد زمزمه خودش با.  نشست صندلی روی و کرد باز را

 . . .  نمیشه هیچی ، نمیفته اتفاقی هیچ -



 روشن را ماشین.  نشنید حال مریض پریای که گفت آرام و وار زمزمه آنقدر

 حِس .  چرخاند را فرمان.  کرد باز و بست ای لحظه برای را چشمهایش کرد

 هیچ میکرد متوقف را ماشین لحظه انهم اگر.  میزد چنگ وجودش به ترس

 تر وحشتناک برایش آهنین غولِ  این!  شود سوارش نداشت امکان دیگر وقتِ 

 !  بود دیگری چیزِ  هر از

 مقابلِ  جاده تاریکیِ .  چرخید فرمان دورِ  سریع و تند اراده بی دستهایش

 جلو ی آینه از.  میگرفت نادیده را آن و بود افتضاح حالش ، آمد می چشمهایش

 آن دیگر او نه.  داد فشار گاز روی را پایش و انداخت عقب صندلیِ  به نگاهی

 .  بیاورد سرش به بالیی بود قرار خیابان این نه و بود سرتق ی بچه پسر

 و شود پیاده که میرفت کلنجار خودش با آیین.  کرد ِگرد چشم دیدنش با نگهبان

.  شد مانع بودنش عرفانی رِ غرو اما کند رانندگی نگهبانها از یکی بگذارد

 بیمارستان به را زنش میتوانست!  بیاید بر کارها ی همه پِس  از میتوانست

 بزرگترین به او خاطرِ  به فقط میتوانست و کند حمایتش میتوانست ، برساند

 نفس که چقدر هر و بلرزد دستش که چقدر هر.  کند پشت اش زندگی ترِس 

 !  باشد شده سخت برایش کشیدن

 هم باز و میراند سال 14 از بعد.  بود سخت برایش ماشین کردن کنترل کمی

 نمیداد اجازه!  شود تکرار دیگر بارِ  کابوسهایش نمیگذاشت!  گواهینامه بدونِ 

 نگه محکم دست دو با را فرمان.  شود پیروز ترسش و اتفاق آن هم بار این

 به حواسش تمامِ  . بود شده درشت معمول از بیشتر کمی چشمهایش.  بود داشته

 و پریا حالِ  نگرانِ  آنقدر.  بودند آمد و رفت در که کمی ماشینهای و بود خیابان

 پاک ذهنش از بیمارستانها تمامِ  آدرِس  ای لحظه برای که بود خودش رانندگیِ 

 !  شد

 رسیدند بیمارستان مقابلِ .  میراند توجه بی او و خورد زنگ جیب در موبایلش

 پریا فقط.  میدارد نگه کجا نفهمید اصال ، نه یا کرد اموشخ را ماشین نفهمید. 

 افتاده شماره به ترسش خاطرِ  به که نفسی آن با.  دوید و گرفت آغوش در را

 پرستارها به را او وقتی.  نشد تسلیم اما بود سخت برایش کمی رفتن راه بود

 : کرد زمزمه.  افتاد زانو دو روی خودش تقریبا داد تحویل



 . .  . پریا -

 : رسید گوشش به کسی صدای.  بزند دیگری حرفِ  نتوانست

  ؟ آقا خوبه حالتون -

 : داد تکان سر و گذاشت سینه ی قفسه روی را دستش آیین

 !  خوبم -

 از هم پریا حالِ  و طرف یک از رانندگی اضطرابِ .  میشد آرام کم کم نفسهایش

 .  بود کرده بد را حالش دیگر طرفِ 

  ؟ کنه ویزیتتون دکتر میخواین -

 : کشید عمیقی نفِس  و شد بلند جا از.  افتاد پریایش یادِ  به دوباره

  ؟ بردن کجا رو پریا -

 : آمد حرف به کنارش زن همان

  ؟ دارین باهاش نسبتی چه -

 !  شوهرشم -

 .  طرف این از -

 حالش کمی پریا دیدنِ  با.  برمیداشت قدم رمق بی.  بود سست هنوز پاهایش

 کنار را خودش.  میکردند معاینه را پریا.  میخورد زنگ موبایلش.  دش بهتر

 ادعایش که خانی جمشید از حتی.  بود عصبانی همه از.  برسند او به تا کشید

 حالِ  متوجه کسی ؟ میدیدش حال این در باید!  دارد دوست را دختر این میشد

  ؟ بود نشده خرابش

 .  میکرد خودنمایی صفحه روی روخس نامِ .  خورد زنگ موبایلش دیگر بارِ 

 الو؟ -

 ؟ بردی رو پریا خودت ؟ میگه چی نگهبانه این -



 .  آره -

 ؟ کجایی االن -

 . . .  بیمارستان -

 .  میرسونم خودمو -

 : رساند دکتر به را خودش آیین و شد قطع تماس

  ؟ چطوره حالش -

 :نداختا آیین ی پریده رنگ ی چهره به نگاهی عینکش باالی ز دکترا

 ؟ همسرشین -

 .  داد تکان سر آیین

  ؟ نشده ناراحت یا عصبی چیزی از -

 : داد باال را موهایش کالفه آیین

  ؟ چطور -

 .  عصبیه واکنِش  یه.  نداره خاصی مشکلِ  -

 سرم پریا به ِکی نفهمید و آمد خسرو ِکی نفهمید.  بود پریا صورتِ  به آیین نگاهِ 

 پای اگر.  نمیکرد حماقت اگر.  میدانست صرمق را خودش مدت تمام.  زدند

 . . .  نمیکرد باز رابطشان به را شروین

 ای بوسه.  گذاشت تختش کنارِ  صندلی و گرفت انگشتهایش میانِ  را پریا دستِ 

 . . .  میشد بد حالش پریا اگر نمیماند زنده.  زد انگشتهایش به

 : آمد سمتش به خسرو

  ؟ گذاشتی کجا ماشینو -

 .  نمیگرفت پریا صورتِ  از نگاه



 .  گوشه یه کردم ولش همینجوری.  نمیدونم -

 . کنم پیداش میرم -

 را چیز همه خودش.  زد پریا دستِ  به ای بوسه دوباره.  نزد حرفی آیین

 بی پریا پلکهای.  میکرد خوب را روزشان و حال و زندگی.  میکرد درست

 و بشنود را صدایش ؟ ببیند را چشمهایش میشد ِکی.  بود افتاده هم روی جان

 . . .  است راه به رو حالش که بفهمد

.  نشست و کرد انتخاب تر دور کمی صندلی.  برگشت بعد ای دقیقه خسرو

 خوبی وقتِ  ِکی نمیدانست.  میرفت رژه سرش در سوالی و بود آیین به چشمش

.  میشد محسوب خاصی اتفاقِ  کردنش رانندگی مطمئنا!  است پرسیدن برای

 این خاطرِ  به ؟ بیاید کنار ترسهایش تمامِ  با که بود عزیز برایش پریا قدران

 شود ظریفی موجودِ  بندِ  احساسش انقدر آیین ببیند روزی نمیکرد باور ؟ دختر

 !  میکرد رهایشان و کرده استفاده فقط جنسهایش هم تمامِ  از این از قبل تا که

 . . . آیین -

 سورپرایز یک به کردن فکر مشغولِ .  زد هم بر را آیین افکارِ  خسرو صدای

 : داد جواب لبی زیرِ .  کند زندگی این به وابسته را پریا که چیزی و بود

  ؟ چیه -

  ؟ خوبه خودت حالِ  -

 آن که چقدر هر.  است گذاشته سر پشتِ  را بدی استرِس  که میدانست خوب

 .  بیاید آرام نظر به لحظه

 .  آره -

 استراحت بری تو ؟ شیدا یا ؟ اینجا بیان شیرین یا انس گل بزنم زنگ میخوای -

  ؟ کنی

 .  میکنیم استراحت خونه میریم هم با شه تموم سرمش!  نه -

  ؟ خوبی مطمئنی -



 تا نخورد ُجم پریا کنارِ  از کرد عهد خودش با.  نداد سوالش به جوابی آیین

 !  بپذیرد را آیین دوباره که وقتی تا ، شود خوب حالش که وقتی

 را خواب غرقِ  پریای.  رسیدند عمارت به که بود گذشته صبح 4 از ساعت

 ، بود رمق بی و خسته.  کشید دراز کنارش هم خودش و گذاشت تخت روی

 را بینشان سکوتِ  این.  نبود راحت خیالش اما داشت استراحت به احتیاج

 تنش از را آن آرامی به کرد سعی افتاد پریا مانتوی یادِ  به تازه.  نداشت دوست

 .  ماند باز نیمه پلکش و شد سبک پریا خوابِ  اما بیاورد در

 : کرد زمزمه آرام آیین

  ؟ کردم بیدارت -

 آمده بیرون تنش از نیمه و نصفه مانتو ، دید بازویش روی را آیین دستِ  پریا

 کمی.  شد مات آیین ، گرفت فاصله کمی و کشید عقب را دستش سریع ، بود

 بود گرفته یاد.  نشود عصبی که کرد مبارزه خودش با.  دکشی عقب را خودش

 !  شود مهربان ریزنقش دخترکِ  این مقابلِ  در که ، کند کنترل را خشمش

  ؟ بهتری -

 به آیین.  بکشد بیرون تن از را مانتویش تا داد حرکت جان بی را دستش پریا

 : شد متمایل سمتش

  ؟ کنم کمکت -

 : یدکش کنار را خودش هم باز پریا

 !  میتونم -

 دور ام زندگی تمامِ  از یعنی ، نیا نزدیک یعنی ، نکن دخالت یعنی حرف این

 خودش با!  پریا نخواستنِ  کمک این بود کرده کالفه را آیین چقدر!  بمان

 این میشد مگر اما نکشد حرف به را دخترک که ، نکند بحث که میرفت کلنجار

 اش پریده رنگ صورتِ  ؟ نزند دم و ببیند کردنش حرکت در را ضعف همه

  ؟ ماند دور و گذشت او از میشد مگر اصال ؟ نزند حرفی و باشد مقابلش



  ؟ بده حالت نگفتی کسی به دیشب چرا -

 .  بود خوب حالم - 

 در تنش از را مانتو میکرد تقال هم هنوز.  میرسید نظر به ضعیف صدایش

 !  میخورد حرص آیین.  بیاورد

  ؟ نزدی زنگ من به چرا -

 !  بشم کسی مزاحمِ  نمیخواد دلم -

 کند سرکوب داشت قصد که خشمی!  باد خودش بر لعنت که بود کرده خودش

 در را مانتو و کرد کمکش حرص با و رفت سمتش به ، کرد خودنمایی بدتر

 : کشید هم در ابرو و شد حرصی هم پریا.  آورد

 !  کن ولم -

 : کرد پرت ای گوشه را مانتو آیین

  ؟ شی بیمارستان ی روونه که بریزی خودت تو رو چی همه ؟ بشه چی که -

 !  ندارم حرفی هیچ من -

 پیدا برات خوب جای یه بتونم خانوادگیمون ی مقبره تو کنم فکر!  خوبه خیلی -

 ! کنم

 و گفت دل در"  ای نکنه خدا"  لحظه همان!  نبود راضی خودش حرفِ  از

 : بست را پلکهایش پریا.  کرد خما کنترلش بی زبانِ  و خودش برای

 که همین نمیخوام مقبره!  باشم دور عرفانیا تجمالتِ  از که باشه جایی یه فقط -

 !  کافیه کنی پیدا برام ارزونم قبرِ  یه

.  بود شده برنده و تیز سکوت روز چند از بعد پریا زبانِ .  شد تر عصبی آیین

 : میزد چنگ آیین احساساتِ  به که انگار

 !  نگو پرت و چرت -



 نظر به خسته.  بود نشسته تخت روی عصبی آیین.  شد باز هم از پلکهایش

.  میشد همینطور همیشه ، بود نشسته خون به چشمهایش ، میدید پریا.  میرسید

 گذرانده که تبی از اش شده سنگین سرِ .  شود متمایل او سمتِ  به خواست دلش

 !  میشد آرام حتما ! کند گریه و بگذارد اش سینه روی را بود

 .  برم اینجا از روزی چند میخواد دلم -

 پیشنهادی چه ؟ بود آمده کجا از حرف این!  میترسید آنچه از بود آمده سرش به

  ؟ صبح وقتِ  آن بود

  ؟ بشه چی که -

 !  باشم دور که -

 !  باشی دور گذاشتم منم -

 ، دقیقه به دقیقه های گرفتن اجازه!  ارادگی بی همه این از میخورد حرص پریا

 .  بود خسته!  ها روزمرگی تمامِ  دادنِ  گزارش

 !  بگیری جلومو نمیتونی برم بخوام اگه -

 . بذاری بیرون عمارت این از پاتو میتونی باشم مرده وقتی فقط -

 و بیاید کوتاه کمی ، دهد خرج به نرمش کمی نمیکرد سعی حتی!  کرد لج پریا

 و حرص و بود اخمش همیشگیِ  خطِ  بود چه هر.  شود مهربان کمی دوباره

 : میکرد زنده برایش را قدیم آیینِ  که عصبانیتی

 !  سادگیت به بخند و بیفت خودت حرفای یادِ  رفتم وقتی -

 نمیتوانست داشت که سردردی و مریضی و ضعف تمامِ  با ، میخورد حرص

 پوزخندی!  را آیین های زورگویی تمامِ  بشکند میخواست دلش ، ندهد جواب

 : گرفت جان لبش ی گوشه

 !  بخندیم خامت خیالِ  به تایی دو بیا هستیم که االن -

 . برم میخوام ، گفتم جدی من -



 .  میگی چی نمیفهمی نیست خوب حالت االن.  بخواب -

 !  برم باید -

 ذره ذره خشمش ، بود شده سخت صورتش.  کرد نگاهش آیین.  بود مصمم

 : میگرفت جان

  ؟ بشه معجزه قراره ترفتن با -

 !  کنه تغییر چیزایی یه رفتنم با شاید نشد عوض چیزی موندنم با -

 بود گذاشته چرا ، بود نزده حرفی اش عالقه از روز همان چرا که بود پشیمان

 !  کند رفتن عزمِ  پریا که برسد جایی به کار

 من ، باشم من ، برم من که میری جایی.  بیار در گوِشت تو از رو پنبه این -

 !  بخوام

 : کشید فریاد تقریبا

 !  شدم خسته خودخواهیت همه این از -

 : داد جواب و گرفت عمق پوزخندش آیین

 ! عزیزم میاد خوشم داره کم کم زندگی این از من عوض در -

 خوابیده پریای و تخت میتوانست اما بود خاموش چراغها.  شد اتاقش واردِ 

 وجدانش عذاب طرفی از کند تحمل نمیتوانست ار سکوت این.  ببیند را رویش

 ... میشد بیشتر

 شب چند این مثل.  رساند تخت به را خودش و کشید بیرون تن از را لباسهایش

 را پریایش.  نیاورد طاقت دلش اما نزند حرفی و بخوابد خودش سمتِ  خواست

 .  گیری کناره همه این نبود انصاف.  میخواست

 ... بیدار یا است خواب تنمیدانس چرخید سمتش به

  ؟ بیداری...  پریا -

 :  فرستاد بیرون را نفسش.  میخورد تکان بدنش کرد احساس



  ؟ بشه حل چی قراره سکوتت با -

 چیز همه امشب همین.  نکرد نشینی عقب آیین.  نیامد پریا طرفِ  از جوابی

 .  میشد حل باید

 .  بده جواب.  بیداری میدونم -

 :  داد ادامه آیین.  خورد کانت بدنش دیگر بار

  ؟ بگی هیچی نمیخوای -

 سمتِ  به را او و گذاشت پریا ی شانه روی را دستش.  نداد جوابی هم باز

 :  برگرداند خودش

 ....  کسی نزنیم حرف تا امشب -

 فریاد را تب که چشمهایی و بود پیچانده خودش دورِ  که پتویی و لرزان لبهای

 .  میداد خرابش حالِ  از خبر میزد

 :  پرید جا از آیین

 !  پریا -

 :  لرزید بیشتر لبهایش

 ... سرده -

 .  بود شده دستپاچه.  بشنود توانست زور به لرزانش لبهای بینِ  از

 .  بیمارستان بریم پاشو -

 ... سرده -

 به چه هر دوید لباس اتاق سمت به آیین.  بود کرده تکرار را اش قبلی ی کلمه

 دخترک.  برداشت هم را پریا مانتوهای از یکی و یدپوش میرسید دستش

 :  میلرزید

 . بپوشی اینو باید -



 :  کرد باز را چشمهایش ی گوشه

 ... سردمه...  نه -

  ؟ باشه دورت میپیچم پتو دوباره بعد میکنم تنت اینو -

 ....  آیین...  نه -

 .  نمیکشه طول بیشتر دقیقه یه.  میلرزی داری.  بده حالت عزیزم -

 روی شالی.  کرد تنش زحمت به را مانتو و کرد آزاد دورش از زور به را پتو

 :  گرفت را خسرو ی شماره و انداخت سرش

  ؟ شرکتی هنوز.  سالم -

 :  گفت مکث بدونِ 

 ! االن.  عمارت بیا زود خسرو -

  ؟ شده چی -

 . بیا زود فقط.  نیست اینجا کس هیچ بده حالش پریا -

 .  اومدم -

 را پریا و داد ُسر جیبش داخلِ  را موبایل فقط.  نه یا کرد قطع نفهمید را ستما

 که انگار.  میکشید درد از خفیفی های ناله.  گرفت آغوش در دورش پتوی با

 :  میگرفتند را آیین جانِ 

  ؟ بده حالت تو نفهمید خونه این تو کس هیچ -

 به را خودش.  آمد پایین چطور را ها پله نفهمید.  بدهد جواب نمیتوانست پریا

 :  گرفت را خسرو ی شماره دوباره و گذاشت داخلش را پریا و رساند ماشین

  ؟ پس کجایی -

 .  خلوته میرسم ولی.  دورم -



 تا میتوانست.  برسد خسرو وقتی تا بلرزد پریا که نمیشد.  کرد قطع را تماس

 پریا ی شده سفید صورتِ ...  بگوید نگهبانها از یکی به و برود نگهبانی دمِ 

 آمد می سرش به بالیی پریایش اگر.  میرفت کلنجار خودش با.  میترساندش

  ؟ میگذاشت راحتش وجدان عذاب ؟ ببخشید را خودش میتوانست ؟ چه

 باز را چشمهایش نمیگذاشت حتی که تبی و پریا بدِ  حالِ .  بود کالفه و عصبی

 تصمیم درست نمیگذاشت همه و همه خودش ترسهای و خسرو کردنِ  دیر.  کند

 .  بگیرد

 فریادهای و تصادف آشوبِ  ، بشنود را ماشین برخوردِ  صدای میتوانست هنوز

 وقتی اما برداشت عقب به قدمی.  بود افتاده شماره به نفسهایش. . .  پدرش

 وحشت.  رفت سمتش به دوباره میلرزد عقب صندلیِ  روی که دید را پریا

 تلخِ  اتفاقِ  اینکه از داشت وحشت.  بگیرد رقرا فرمان پشتِ  اینکه از داشت

  و پریا بدِ  حالِ .  شد چه نفهمید و کشید عمیق نفِس  چند!  کند تجربه را دیگری

 راننده درِ .  بکشد عقب نمیگذاشت عزیزانش از دیگر یکی دادنِ  دست از ترِس 

 : کرد زمزمه خودش با.  نشست صندلی روی و کرد باز را

 . . .  نمیشه هیچی ، نمیفته اتفاقی هیچ -

 روشن را ماشین.  نشنید حال مریض پریای که گفت آرام و وار زمزمه آنقدر

 حِس .  چرخاند را فرمان.  کرد باز و بست ای لحظه برای را چشمهایش کرد

 هیچ میکرد متوقف را ماشین لحظه همان اگر.  میزد چنگ وجودش به ترس

 تر وحشتناک برایش آهنین غولِ  این!  شود سوارش نداشت امکان دیگر وقتِ 

 !  بود دیگری چیزِ  هر از

 مقابلِ  جاده تاریکیِ .  چرخید فرمان دورِ  سریع و تند اراده بی دستهایش

 جلو ی آینه از.  میگرفت نادیده را آن و بود افتضاح حالش ، آمد می چشمهایش

 آن دیگر او نه.  داد فشار گاز روی را پایش و انداخت عقب صندلیِ  به نگاهی

 .  بیاورد سرش به بالیی بود قرار خیابان این نه و بود سرتق ی بچه پسر

 و شود پیاده که میرفت کلنجار خودش با آیین.  کرد ِگرد چشم دیدنش با نگهبان

.  شد مانع بودنش عرفانی غرورِ  اما کند رانندگی نگهبانها از یکی بگذارد



 بیمارستان به را نشز میتوانست!  بیاید بر کارها ی همه پِس  از میتوانست

 بزرگترین به او خاطرِ  به فقط میتوانست و کند حمایتش میتوانست ، برساند

 نفس که چقدر هر و بلرزد دستش که چقدر هر.  کند پشت اش زندگی ترِس 

 !  باشد شده سخت برایش کشیدن

 هم باز و میراند سال 14 از بعد.  بود سخت برایش ماشین کردن کنترل کمی

 نمیداد اجازه!  شود تکرار دیگر بارِ  کابوسهایش نمیگذاشت!  نامهگواهی بدونِ 

 نگه محکم دست دو با را فرمان.  شود پیروز ترسش و اتفاق آن هم بار این

 به حواسش تمامِ .  بود شده درشت معمول از بیشتر کمی چشمهایش.  بود داشته

 و پریا حالِ  انِ نگر آنقدر.  بودند آمد و رفت در که کمی ماشینهای و بود خیابان

 پاک ذهنش از بیمارستانها تمامِ  آدرِس  ای لحظه برای که بود خودش رانندگیِ 

 !  شد

 رسیدند بیمارستان مقابلِ .  میراند توجه بی او و خورد زنگ جیب در موبایلش

 پریا فقط.  میدارد نگه کجا نفهمید اصال ، نه یا کرد خاموش را ماشین نفهمید. 

 افتاده شماره به ترسش خاطرِ  به که نفسی آن با.  یددو و گرفت آغوش در را

 پرستارها به را او وقتی.  نشد تسلیم اما بود سخت برایش کمی رفتن راه بود

 : کرد زمزمه.  افتاد زانو دو روی خودش تقریبا داد تحویل

 . . .  پریا -

 : رسید گوشش به کسی صدای.  بزند دیگری حرفِ  نتوانست

  ؟ آقا خوبه حالتون -

 : داد تکان سر و گذاشت سینه ی قفسه روی را دستش آیین

 !  خوبم -

 از هم پریا حالِ  و طرف یک از رانندگی اضطرابِ .  میشد آرام کم کم نفسهایش

 .  بود کرده بد را حالش دیگر طرفِ 

  ؟ کنه ویزیتتون دکتر میخواین -

 : یدکش عمیقی نفِس  و شد بلند جا از.  افتاد پریایش یادِ  به دوباره



  ؟ بردن کجا رو پریا -

 : آمد حرف به کنارش زن همان

  ؟ دارین باهاش نسبتی چه -

 !  شوهرشم -

 .  طرف این از -

 حالش کمی پریا دیدنِ  با.  برمیداشت قدم رمق بی.  بود سست هنوز پاهایش

 کنار را خودش.  میکردند معاینه را پریا.  میخورد زنگ موبایلش.  شد بهتر

 ادعایش که خانی جمشید از حتی.  بود عصبانی همه از.  برسند وا به تا کشید

 حالِ  متوجه کسی ؟ میدیدش حال این در باید!  دارد دوست را دختر این میشد

  ؟ بود نشده خرابش

 .  میکرد خودنمایی صفحه روی خسرو نامِ .  خورد زنگ موبایلش دیگر بارِ 

 الو؟ -

 ؟ ردیب رو پریا خودت ؟ میگه چی نگهبانه این -

 .  آره -

 ؟ کجایی االن -

 . . .  بیمارستان -

 .  میرسونم خودمو -

 : رساند دکتر به را خودش آیین و شد قطع تماس

  ؟ چطوره حالش -

 :انداخت آیین ی پریده رنگ ی چهره به نگاهی عینکش باالی ز دکترا

 ؟ همسرشین -

 .  داد تکان سر آیین



  ؟ نشده ناراحت یا عصبی چیزی از -

 : داد باال را موهایش کالفه نآیی

  ؟ چطور -

 .  عصبیه واکنِش  یه.  نداره خاصی مشکلِ  -

 سرم پریا به ِکی نفهمید و آمد خسرو ِکی نفهمید.  بود پریا صورتِ  به آیین نگاهِ 

 پای اگر.  نمیکرد حماقت اگر.  میدانست مقصر را خودش مدت تمام.  زدند

 . . .  نمیکرد باز رابطشان به را شروین

 ای بوسه.  گذاشت تختش کنارِ  صندلی و گرفت انگشتهایش میانِ  را پریا دستِ 

 . . .  میشد بد حالش پریا اگر نمیماند زنده.  زد انگشتهایش به

 : آمد سمتش به خسرو

  ؟ گذاشتی کجا ماشینو -

 .  نمیگرفت پریا صورتِ  از نگاه

 .  گوشه یه کردم ولش همینجوری.  نمیدونم -

 . کنم شپیدا میرم -

 را چیز همه خودش.  زد پریا دستِ  به ای بوسه دوباره.  نزد حرفی آیین

 بی پریا پلکهای.  میکرد خوب را روزشان و حال و زندگی.  میکرد درست

 و بشنود را صدایش ؟ ببیند را چشمهایش میشد ِکی.  بود افتاده هم روی جان

 . . .  است راه به رو حالش که بفهمد

.  نشست و کرد انتخاب تر دور کمی صندلی.  برگشت عدب ای دقیقه خسرو

 خوبی وقتِ  ِکی نمیدانست.  میرفت رژه سرش در سوالی و بود آیین به چشمش

.  میشد محسوب خاصی اتفاقِ  کردنش رانندگی مطمئنا!  است پرسیدن برای

 این خاطرِ  به ؟ بیاید کنار ترسهایش تمامِ  با که بود عزیز برایش پریا انقدر

 شود ظریفی موجودِ  بندِ  احساسش انقدر آیین ببیند روزی نمیکرد باور ؟ دختر

 !  میکرد رهایشان و کرده استفاده فقط جنسهایش هم تمامِ  از این از قبل تا که



 . . . آیین -

 سورپرایز یک به کردن فکر مشغولِ .  زد هم بر را آیین افکارِ  خسرو صدای

 : داد جواب لبی زیرِ .  کند دگیزن این به وابسته را پریا که چیزی و بود

  ؟ چیه -

  ؟ خوبه خودت حالِ  -

 آن که چقدر هر.  است گذاشته سر پشتِ  را بدی استرِس  که میدانست خوب

 .  بیاید آرام نظر به لحظه

 .  آره -

 استراحت بری تو ؟ شیدا یا ؟ اینجا بیان شیرین یا نسا گل بزنم زنگ میخوای -

  ؟ کنی

 .  میکنیم استراحت خونه میریم هم با شه تموم سرمش!  نه -

  ؟ خوبی مطمئنی -

 تا نخورد ُجم پریا کنارِ  از کرد عهد خودش با.  نداد سوالش به جوابی آیین

 !  بپذیرد را آیین دوباره که وقتی تا ، شود خوب حالش که وقتی

 را خواب غرقِ  پریای.  رسیدند عمارت به که بود گذشته صبح 4 از ساعت

 ، بود رمق بی و خسته.  کشید دراز کنارش هم خودش و اشتگذ تخت روی

 را بینشان سکوتِ  این.  نبود راحت خیالش اما داشت استراحت به احتیاج

 تنش از را آن آرامی به کرد سعی افتاد پریا مانتوی یادِ  به تازه.  نداشت دوست

 .  ماند باز نیمه پلکش و شد سبک پریا خوابِ  اما بیاورد در

 : کرد زمزمه آرام آیین

  ؟ کردم بیدارت -

 آمده بیرون تنش از نیمه و نصفه مانتو ، دید بازویش روی را آیین دستِ  پریا

 کمی.  شد مات آیین ، گرفت فاصله کمی و کشید عقب را دستش سریع ، بود



 بود گرفته یاد.  نشود عصبی که کرد مبارزه خودش با.  کشید عقب را خودش

 !  شود مهربان ریزنقش دخترکِ  این مقابلِ  در که ، کند کنترل را خشمش

  ؟ بهتری -

 به آیین.  بکشد بیرون تن از را مانتویش تا داد حرکت جان بی را دستش پریا

 : شد متمایل سمتش

  ؟ کنم کمکت -

 : کشید کنار را خودش هم باز پریا

 !  میتونم -

 دور ام دگیزن تمامِ  از یعنی ، نیا نزدیک یعنی ، نکن دخالت یعنی حرف این

 خودش با!  پریا نخواستنِ  کمک این بود کرده کالفه را آیین چقدر!  بمان

 این میشد مگر اما نکشد حرف به را دخترک که ، نکند بحث که میرفت کلنجار

 اش پریده رنگ صورتِ  ؟ نزند دم و ببیند کردنش حرکت در را ضعف همه

  ؟ ماند دور و شتگذ او از میشد مگر اصال ؟ نزند حرفی و باشد مقابلش

  ؟ بده حالت نگفتی کسی به دیشب چرا -

 .  بود خوب حالم - 

 در تنش از را مانتو میکرد تقال هم هنوز.  میرسید نظر به ضعیف صدایش

 !  میخورد حرص آیین.  بیاورد

  ؟ نزدی زنگ من به چرا -

 !  بشم کسی مزاحمِ  نمیخواد دلم -

 کند سرکوب داشت قصد که خشمی ! باد خودش بر لعنت که بود کرده خودش

 در را مانتو و کرد کمکش حرص با و رفت سمتش به ، کرد خودنمایی بدتر

 : کشید هم در ابرو و شد حرصی هم پریا.  آورد

 !  کن ولم -



 : کرد پرت ای گوشه را مانتو آیین

  ؟ شی بیمارستان ی روونه که بریزی خودت تو رو چی همه ؟ بشه چی که -

 !  ندارم یحرف هیچ من -

 پیدا برات خوب جای یه بتونم خانوادگیمون ی مقبره تو کنم فکر!  خوبه خیلی -

 ! کنم

 و گفت دل در"  ای نکنه خدا"  لحظه همان!  نبود راضی خودش حرفِ  از

 : بست را پلکهایش پریا.  کرد اخم کنترلش بی زبانِ  و خودش برای

 که همین نمیخوام مقبره!  باشم دور عرفانیا تجمالتِ  از که باشه جایی یه فقط -

 !  کافیه کنی پیدا برام ارزونم قبرِ  یه

.  بود شده برنده و تیز سکوت روز چند از بعد پریا زبانِ .  شد تر عصبی آیین

 : میزد چنگ آیین احساساتِ  به که انگار

 !  نگو پرت و چرت -

 نظر به خسته.  بود نشسته تخت روی عصبی آیین.  شد باز هم از پلکهایش

.  میشد همینطور همیشه ، بود نشسته خون به چشمهایش ، میدید پریا.  میرسید

 گذرانده که تبی از اش شده سنگین سرِ .  شود متمایل او سمتِ  به خواست دلش

 !  میشد آرام حتما!  کند گریه و بگذارد اش سینه روی را بود

 .  برم اینجا از روزی چند میخواد دلم -

 پیشنهادی چه ؟ بود آمده کجا از حرف این!  میترسید آنچه از بود آمده سرش به

  ؟ صبح وقتِ  آن بود

  ؟ بشه چی که -

 !  باشم دور که -

 !  باشی دور گذاشتم منم -



 ، دقیقه به دقیقه های گرفتن اجازه!  ارادگی بی همه این از میخورد حرص پریا

 .  بود خسته!  ها روزمرگی تمامِ  دادنِ  گزارش

 !  بگیری جلومو نمیتونی برم بخوام اگه -

 . بذاری بیرون عمارت این از پاتو میتونی باشم مرده وقتی فقط -

 و بیاید کوتاه کمی ، دهد خرج به نرمش کمی نمیکرد سعی حتی!  کرد لج پریا

 و حرص و بود اخمش همیشگیِ  خطِ  بود چه هر.  شود مهربان کمی دوباره

 : میکرد زنده برایش را قدیم آیینِ  که عصبانیتی

 !  سادگیت به بخند و بیفت خودت حرفای یادِ  رفتم وقتی -

 نمیتوانست داشت که سردردی و مریضی و ضعف تمامِ  با ، میخورد حرص

 پوزخندی!  را آیین های زورگویی تمامِ  بشکند میخواست دلش ، ندهد جواب

 : گرفت جان لبش ی گوشه

 !  دیمبخن خامت خیالِ  به تایی دو بیا هستیم که االن -

 . برم میخوام ، گفتم جدی من -

 .  میگی چی نمیفهمی نیست خوب حالت االن.  بخواب -

 !  برم باید -

 ذره ذره خشمش ، بود شده سخت صورتش.  کرد نگاهش آیین.  بود مصمم

 : میگرفت جان

  ؟ بشه معجزه قراره رفتنت با -

 !  کنه تغییر چیزایی یه رفتنم با شاید نشد عوض چیزی موندنم با -

 بود گذاشته چرا ، بود نزده حرفی اش عالقه از روز همان چرا که بود پشیمان

 !  کند رفتن عزمِ  پریا که برسد جایی به کار

 من ، باشم من ، برم من که میری جایی.  بیار در گوِشت تو از رو پنبه این -

 !  بخوام



 : کشید فریاد تقریبا

 !  شدم خسته خودخواهیت همه این از -

 : داد جواب و گرفت عمق پوزخندش یینآ

 ! عزیزم میاد خوشم داره کم کم زندگی این از من عوض در -

 و بیاید کوتاه کمی ، دهد خرج به نرمش کمی نمیکرد سعی حتی!  کرد لج پریا

 و حرص و بود اخمش همیشگیِ  خطِ  بود چه هر.  شود مهربان کمی دوباره

 : میکرد زنده برایش را قدیم آیینِ  که عصبانیتی

 !  سادگیت به بخند و بیفت خودت حرفای یادِ  رفتم وقتی -

 نمیتوانست داشت که سردردی و مریضی و ضعف تمامِ  با ، میخورد حرص

 پوزخندی!  را آیین های زورگویی تمامِ  بشکند میخواست دلش ، ندهد جواب

 : گرفت جان لبش ی گوشه

 !  دیمبخن خامت خیالِ  به تایی دو بیا هستیم که االن -

 . برم میخوام ، گفتم جدی من -

 .  میگی چی نمیفهمی نیست خوب حالت االن.  بخواب -

 !  برم باید -

 ذره ذره خشمش ، بود شده سخت صورتش.  کرد نگاهش آیین.  بود مصمم

 : میگرفت جان

  ؟ بشه معجزه قراره رفتنت با -

 !  کنه تغییر چیزایی یه رفتنم با شاید نشد عوض چیزی موندنم با -

 بود گذاشته چرا ، بود نزده حرفی اش عالقه از روز همان چرا که بود پشیمان

 !  کند رفتن عزمِ  پریا که برسد جایی به کار

 من ، باشم من ، برم من که میری جایی.  بیار در گوِشت تو از رو پنبه این -

 !  بخوام



 : کشید فریاد تقریبا

 !  شدم خسته خودخواهیت همه این از -

 : داد جواب و گرفت عمق پوزخندش یینآ

 ! عزیزم میاد خوشم داره کم کم زندگی این از من عوض در -

 انداخته تردید به هم و کرده دلگرمش هم آیین حرفِ .  میکرد نگاهش فقط پریا

 . بودش

  ؟ بیاد خوشت زندگی این از باید چرا -

 از اما"  ارمد تورو چون"  بگوید خواست.  کرد مکث دادن جواب برای آیین

 زبان به بود سخت برایش هم و بگوید داشت دوست هم.  رفت طفره گفتن

 :  آوردن

  ؟ میکنه اذیت تورو این -

 این بگوید و بیاورد زبان به آیین میخواست دلش.  بشنود داشت دوست پریا

 وجود تمامِ  با را پریا و دارد دوست را رابطه این ، است خاص برایش زندگی

 پریا کالفگی.  نگوید کالمی و بدوزد لب گرفت تصمیم عوض در اما میخواهد

 :  میداد ترجیح را رفتن.  کند بحثی نداشت دوست که آنقدری.  شد بیشتر

 . برم میخوام من -

 ! نزن تکراری حرف -

 ! میرم االن همین اصال -

  ؟ است کالفه آیین نمیدید.  نبود رفتن وقتِ  صبح 5

 .  میگی هذیون داری ، بشه راه به رو حالت بگیر دوش یه -

 نگهم اینجا که داری اصراری چه اصال ؟ میزنم میلت برخالفِ  حرفی چون -

  ؟ داری

 ! پریا بسه -



  ؟ اسیرتم من ؟ باشی زندانبان کردی عادت -

 ! کن تمومش االن همین -

 نباشی خودتم.  نظرتم زیر همش که زندگی این از شدم خسته.  نمیخوام -

 ... نباشن که آدماتم.  هستن آدمات

 کردنِ  کامل برای ابایی پریا و بود گرفته نشانه را پریا برنده و تیز آیین نگاهِ 

 :  آورد زبان به و زد لب.  نداشت اش جمله

 ! کنه تعقیبم پا پابه که هست شروین اسم به یکی -

 هم پریا و برداشت قدم سمتش به.  شود دیوانه آیین تا بود کافی حرف همین

 گیج سرش شد باعث اش آنی شدنِ  بلند و جسمانی ضعف.  شد بلند جا از عسری

 :  بود نشدنی مهار خشمش اما گرفت را بازویش زیرِ  آیین.  برود

 عوض رو خطت اینکه یا ؟ بشه رانندت گذاشتم رو عاطفه چرا کردی خیال -

 ! باشی دور چی همه از که کنم کاری کردم سعی ؟ کردم

 :  کشید بیرون آیین نگِ چ از را بازویش پریا

  ؟ سهراب مرگِ  از بعد نوشدارو -

 ! نمیومد خوشم ازت من -

 ! نمیاد خوشت هنوزم -

 . کن فکر داری دوست طور هر -

 ! برم میخواد دلم -

  ؟ میخوای واقعا که چیزیه این -

 . آره -

 :  نیاورد زبان به اما"  برو"  بگوید خواست



 یه برو یا حرفا این جای به هم حاال!  نمیری جااین از بگم من وقتی تا متاسفم -

 .  کن استراحت و بخواب اینکه یا بگیر دوش

 ! خوشبختیم االن چقدر ؟ شد حل مشکالتمون -

 هستم که اونطور منو و کنی باز رو چشمات که میشه حل وقتی مشکلمون -

 ! ببینی

 ؟ یچنباز براش همه که یکی ؟ بزنه حرف نمیخواد که خودخواه آدم یه -

 فهمیدنش.  قبلم زندگی به برگردم میخواست دلم نداشتم دوست موقع اون من -

  ؟ سخته انقدر

 بود کافی.  میخواهد را اش عالقه حرفِ  فقط که بفهماند او به میتوانست چطور

 برایش چیز همه چقدر و میخواهد را پریا چقدر که بگوید و کند باز دهان

 .  تنداش گفتن قصد آیین اما شده عوض

 .  فهمیدم کامل.  نه -

.  است رفته تحلیل اش انرژی تمامِ  میکرد احساس رفت تخت سمت به رمق بی

 :  برداشت سمتش به قدمی آیین

 ... ولی باشی عصبانی داری حق ببین -

 :  گفت پریا شود کامل حرفش آنکه از قبل

 .  بخوابم میخوام...  نیستم عصبانی -

 رهایش موهای زیرِ  که را لرزانش ی چانه و بغض اما.  میکرد نگاهش آیین

 به پشت و چرخید.  نشد پلکش ی گوشه خیسیِ  متوجه ، ندید بود کرده پنهان

 گرفتن فاصله و رفتن برای شد مصمم و کشید سرش روی را پتو.  خوابید آیین

 . 

** 



 از اول.  شدند پریا خرابِ  حال متوجه برگشتنشان با خانه اهل و خان جمشید

 به رنگ و کشیده دراز پریا.  رساند اتاق به را خودش خان شیدجم همه

 درماندگی با و بود نشسته مبل روی اش خستگی تمامِ  با آیین.  نداشت صورت

 اما نداشت ماندن باز نای خستگی از چشمهایش.  میدید را رنجور پریای

.  داشت برایش هایی برنامه هنوز!  برود پریا و بخوابد اینکه از داشت وحشت

 .  بیاورد در دلش از چطور میدانست

  ؟ چطوره پریا -

 :  کرد نگاه بزرگش پدر یه حرص پر آیین

  ؟ بذارین تنهاش حال این تو باید ؟ داشتنتون دوست بود این!  بگید شما -

 .  بود خوب حالش رفتم که من ؟ پسر میگی چی -

 ! خوبه چقدر حالش که میبینیم االن خب -

  ؟ هشد چی نگفت دکتر -

 :  نیاورد زبان به اما میدانست

 .  براش زد سرم.  نگفت چیزی نه -

  ؟ گذاشتی دست رو دست نشستی.  دیگه دکتر یه پیش میبردیش ؟ همین -

 .  نکنند بیدار را پریا که بود وار زمزمه حرفهایشان

 .  کنه استراحت باید یکم میشه خوب حالش -

 داد تکیه مبل پشتیِ  به را سرش آیین.  نشست پریا کنارِ  تخت روی خان جمشید

 . 

 .  نیست همیشه مثلِ  روزه چند.  ناراحته چیزی یه از -

 :  پرسید دیگر بارِ  خان جمشید.  کرد سکوت آیین

  ؟ نزده حرف باهات -



 ! خورده سرما کنم فکر -

 چقدر اینکه و بگوید مهین از خواست.  نزد هم حرفی اما نشد قانع خان جمشید

 نداد اجازه اش خسته چشمهای و آیین همِ  در اخمهای اما ببیند را یاپر میخواهد

 به میشد ناامید آیین جانبِ  از وقت هر بود همین مهین عادت.  بیاورد زبان به

 ازدواج از خوشی دلِ  جمشید اینکه با.  میکرد رجوع سابقش شوهرِ  پدر

 که دارد حق تمیدانس و.  بود نگرفته دل به کینه آیین مثلِ  اما نداشت مجددش

 .  ببیند را عروسش و پسر بخواهد

 از روز تمامِ .  نسا گل هم بعد ، آمد شیرین سرش پشتِ  و رفت خان جمشید

 میزد نبض هایش شقیقه.  نمیگرداند هم را نگاهش حتی ، نخورد ُجم مبل روی

 ... نداشت خوابیدن خیالِ  اما بود گرفته درد سرش و

 ساعت یک پریا.  برد خوابش نهایت در و ندما حال همان به هم بعد ساعتِ  دو

 آیین...  اش روحی حالِ  از امان اما بود خوب اش جسمانی حالِ .  شد بیدار بعد

 آرام پلکهایش و کرده قالب سینه روی را دستهایش.  دید مبل روی خوابیده را

 و کرد عوض را لباسهایش گذاشت پایین تخت از را پایش.  بود افتاده هم روی

.  رفت بیرون اتاق از و انداخت آیین به دیگری نگاهِ .  برداشت را شموبایل

 که بود آنقدری اش خستگی انگار اما دارد سبکی خوابِ  که میدانست خوب

 .  نشود بیدار

 :  ماند منتظر و گرفت را شیدا ی شماره رفت سابقش اتاقِ  سمتِ  به

 .  بزنم زنگ بهت میخواستم االن اتفاقا.  پریا سالم -

 ...  یداش -

 :  گرفت شیدا قلبِ .  داشت غم صدایش

 .  شده بد حالت دیشب میگفت خسرو ؟ شدی چی ؟ جانم -

 .  خوبم االن...  خوبم -

 .  بیمارستان میومدم دیشب وگرنه نمیدونستم.  گفت من به تازه خسرو -



 .  خوبم االن.  کن ولش شیدا -

 ؟ عزیزم ناراحتی چرا پس -

 چیزی هم رئوفی به نداشت دوست حتی.  بود نزده آمده پیش جریاناتِ  از حرفی

 .  بگوید

 .  ببینمشون میخوام.  شده تنگ اینا مامان واسه دلم فقط هیچی -

 .  میبینیشون هفته هر خوبه حاال ؟ داره ناراحتی این -

 .  نداشت پریا دلِ  از خبر

 ! طاق به میکوبیم هم رو عاطفه دختره این سر ؟ دنبالت بیام میخوای -

 قبول که بود نمانده چیزی.  نشاند گونه روی اشک پریا اما خندید ریز خودش

 اول که آیینی و شنید را اتاق درِ  صدای که بود شده باز هم از لبهایش.  کند

 را شیدا صدای هنوز.  برداشت قدم سمتش به آرام پریا دیدنِ  با بعد و هراسان

 :  میشنید

 میریم اول.  بیاد هم پریسا میگیم.  خوریمب بستنی نرفتیم هم با وقته خیلی -

  ؟ چطوره.  مامانت ی خونه میریم بعدش میگذرونیم خوش

 :  شد باز هم از لبهایش.  میکرد نگاهش منتظر و بود ایستاده مقابلش آیین

 .  بمونم اینا مامان ی خونه روزی چند کنم فکر.  خوبیه فکرِ  -

 ! گذاشت آیینم ؟ روز چند -

 :  ردک زمزمه آیین

 .  کن قطع -

 :  کرد لج پریا

 !  نمیخوام اجازه کسی از برم جایی بخوام اگه من -



 مصمم چشنهای به و کرد حلقه سینه روی را دستهایش.  رفت باال آیین ابروی

 :  شد خیره پریا

 !  بشنوه که نیست اطراف اون آیین خوبه -

 .  میکنم بخوام که کاری هر.  نمیترسم آیین از -

  ؟ نکردن عوضت.  کردی دوپینگ انگار ؟ زدن چی دیشب رمتس تو -

 را بود ریخته اش شانه روی که را پریا موهای ی دنباله و آمد باال آیین دستِ 

 :  کشید عقب را خودش دخترک.  گرفت انگشت بینِ 

 حاال که میام دنیا به بار چند مگه.  کنم زندگی میخوام طور هر که گرفتم یاد -

 ! بگیرم اجازه کسی زا چیزی هر برای

 مجبور که ایستاد پریا به نزدیک جوری.  کرد پیشروی و زد نیشخندی آیین

 :  کشید نشان و خط وار زمزمه.  بگیرد باال را سرش دیدنش برای شود

 ! میکنی که قطع باالخره -

 :  میشنید را شیدا صدای.  نداد اهمیتی اما لرزاند را پریا قلبِ  نیشخندش

  ؟ چی هدیگ.  آفرین -

 رو پریسا.  بیا باهام توام اصال.  برم تنهایی سفر یه گرفتم تصمیم اینکه دیگه -

 .  میبریم هم

 :  گفت شیدا.  داد تکان بار چند را سرش و انداخت باال ابرو آیین

 بهت حسابی سرم.  شده جذاب امروز حرفات.  خدامه از من بیای اگه تو -

 ! ساخته

 :  کرد زمزمه آیین

  ؟ کنم قطع یا میکنی قطع -

 :  نیاورد کم پریا



  ؟ کنیم شروع خارجی سفر یه با چطوره.  نرفتم ایران از خارج حاال تا من -

 دهانش مقابلِ  و کشید بیرون انگشتهایش بینِ  از را موبایل.  آمد سر آیین صبرِ 

 :  گرفت

 !  دارم کار خانوم این با من.  بعد واسه بمونه چیدناتون برنامه بقیه -

 !  انداخت مبل روی را موبایل و کرد قطع را تماس

 از روز تمامِ .  نسا گل هم بعد ، آمد شیرین سرش پشتِ  و رفت خان جمشید

 میزد نبض هایش شقیقه.  نمیگرداند هم را نگاهش حتی ، نخورد ُجم مبل روی

 ... نداشت خوابیدن خیالِ  اما بود گرفته درد سرش و

 ساعت یک پریا.  برد خوابش نهایت در و ماند حال همان به هم بعد ساعتِ  دو

 آیین...  اش روحی حالِ  از امان اما بود خوب اش جسمانی حالِ .  شد بیدار بعد

 آرام پلکهایش و کرده قالب سینه روی را دستهایش.  دید مبل روی خوابیده را

 و کرد عوض را لباسهایش گذاشت پایین تخت از را پایش.  بود افتاده هم روی

.  رفت بیرون اتاق از و انداخت آیین به دیگری نگاهِ .  برداشت را ایلشموب

 که بود آنقدری اش خستگی انگار اما دارد سبکی خوابِ  که میدانست خوب

 .  نشود بیدار

 :  ماند منتظر و گرفت را شیدا ی شماره رفت سابقش اتاقِ  سمتِ  به

 .  بزنم زنگ بهت میخواستم االن اتفاقا.  پریا سالم -

 ...  شیدا -

 :  گرفت شیدا قلبِ .  داشت غم صدایش

 .  شده بد حالت دیشب میگفت خسرو ؟ شدی چی ؟ جانم -

 .  خوبم االن...  خوبم -

 .  بیمارستان میومدم دیشب وگرنه نمیدونستم.  گفت من به تازه خسرو -

 .  خوبم االن.  کن ولش شیدا -



 ؟ عزیزم ناراحتی چرا پس -

 چیزی هم رئوفی به نداشت دوست حتی.  بود نزده آمده یشپ جریاناتِ  از حرفی

 .  بگوید

 .  ببینمشون میخوام.  شده تنگ اینا مامان واسه دلم فقط هیچی -

 .  میبینیشون هفته هر خوبه حاال ؟ داره ناراحتی این -

 .  نداشت پریا دلِ  از خبر

 ! طاق به میکوبیم هم رو عاطفه دختره این سر ؟ دنبالت بیام میخوای -

 قبول که بود نمانده چیزی.  نشاند گونه روی اشک پریا اما خندید ریز خودش

 اول که آیینی و شنید را اتاق درِ  صدای که بود شده باز هم از لبهایش.  کند

 را شیدا صدای هنوز.  برداشت قدم سمتش به آرام پریا دیدنِ  با بعد و هراسان

 :  میشنید

 میریم اول.  بیاد هم پریسا میگیم.  بخوریم یبستن نرفتیم هم با وقته خیلی -

  ؟ چطوره.  مامانت ی خونه میریم بعدش میگذرونیم خوش

 :  شد باز هم از لبهایش.  میکرد نگاهش منتظر و بود ایستاده مقابلش آیین

 .  بمونم اینا مامان ی خونه روزی چند کنم فکر.  خوبیه فکرِ  -

 ! گذاشت آیینم ؟ روز چند -

 :  کرد هزمزم آیین

 .  کن قطع -

 :  کرد لج پریا

 !  نمیخوام اجازه کسی از برم جایی بخوام اگه من -

 مصمم چشنهای به و کرد حلقه سینه روی را دستهایش.  رفت باال آیین ابروی

 :  شد خیره پریا



 !  بشنوه که نیست اطراف اون آیین خوبه -

 .  میکنم بخوام که کاری هر.  نمیترسم آیین از -

  ؟ نکردن عوضت.  کردی دوپینگ انگار ؟ زدن چی دیشب سرمت وت -

 را بود ریخته اش شانه روی که را پریا موهای ی دنباله و آمد باال آیین دستِ 

 :  کشید عقب را خودش دخترک.  گرفت انگشت بینِ 

 حاال که میام دنیا به بار چند مگه.  کنم زندگی میخوام طور هر که گرفتم یاد -

 ! بگیرم اجازه کسی از یچیز هر برای

 مجبور که ایستاد پریا به نزدیک جوری.  کرد پیشروی و زد نیشخندی آیین

 :  کشید نشان و خط وار زمزمه.  بگیرد باال را سرش دیدنش برای شود

 ! میکنی که قطع باالخره -

 :  میشنید را شیدا صدای.  نداد اهمیتی اما لرزاند را پریا قلبِ  نیشخندش

  ؟ چی دیگه.  آفرین -

 رو پریسا.  بیا باهام توام اصال.  برم تنهایی سفر یه گرفتم تصمیم اینکه دیگه -

 .  میبریم هم

 :  گفت شیدا.  داد تکان بار چند را سرش و انداخت باال ابرو آیین

 بهت حسابی سرم.  شده جذاب امروز حرفات.  خدامه از من بیای اگه تو -

 ! ساخته

 :  کرد زمزمه آیین

  ؟ کنم قطع یا میکنی طعق -

 :  نیاورد کم پریا

  ؟ کنیم شروع خارجی سفر یه با چطوره.  نرفتم ایران از خارج حاال تا من -



 دهانش مقابلِ  و کشید بیرون انگشتهایش بینِ  از را موبایل.  آمد سر آیین صبرِ 

 :  گرفت

 !  دارم کار خانوم این با من.  بعد واسه بمونه چیدناتون برنامه بقیه -

 !  انداخت مبل روی را موبایل و کرد قطع را تماس

  ؟ میکنی چیکار -

  ؟ بده کنم اختالط خانومم با یکم میخوام -

 .  میزدم حرف داشتم -

  ؟ میاوردی در منو لجِ  یا میزدی حرف -

 .  برم میخوام که بودم گفته -

 ! گفتنت هذیون پای گذاشتم رو همه.  یادمه چیزایی یه -

 ! آیین -

 که پریا اصال.  بود گرفته ریتم آیین قلبِ  اما بود آورده را اسمش عصبانی

 بشنود که میشد گوش سراپا.  میشدند خاص برایش کلمات تکِ  تک میزد حرف

 آن نه اما.  آورد می زبان به باید ؟ کند مخفی او از را عشقش میتوانست مگر. 

 !  شرایطی هر در نه ، لحظه

  ؟ جانم -

 ریه به را پریا تنِ  عطر بتواند که آنقدری.  آمد تر نزدیک آیین . شد الل پریا

 .  بگیرد نفس او هوای از که آنقدری.  بکشد

  ؟ میری بگی میخوای ؟ کنی زبونی بلبل بازم میخوای -

 را نگاهش و میکرد منقبض را شکمش عضالتِ .  مرد این جذابیتِ  بود عجیب

 بینشان ی جاذبه این رسیدمیت.  انداخت می چنگ جانش به دلهره.  مات

 عقب تا کرد تالش و گرفت باال را سرش.  میکرد گرما احساِس .  کند رسوایش

 :  نکشد



 ! میرم -

 حفظ بینشان فاصله که رفت عقب کمی هم پریا و برداشت سمتش به قدمی آیین

 :  شود

  ؟ نه نمیگیری که هم اجازه -

 :  رفت بعق دیگر کمی دوباره هم پریا و برداشت دیگر قدمی

 ! نمیگیرم -

آیین  :  گفت و داد تکان سر ِِ

  ؟ درسته نمیترسی گفتی که منم از -

 :  داشت ادامه گریزشان و تعقیب

 ! آی...  نمیتر -

 و رفت جلو آیین.  شد پرت آن روی عقب از و کرد گیر تخت پشتِ  به پایش

 دو را تشدس دو و شد خم.  رفت سمتش به بخورد تکان بتواند پریا آنکه از قبل

 :  گذاشت پریا بدنِ  طرفِ 

 .  نمیذارم من چون بری نمیتونی جا هیچ -

 :  داد ادامه آیین که کند باز لب خواست پریا

 .  من به نزدیک همینقدر ، همینجاست جات.  نمیخوری ُجم من کنارِ  از -

 :  خورد حرص پریا

 .  نمیرسه بهم دستتم تو و میرم -

 :  کرد زمزمه و زد لبخند آیین

 .  بگیرمت تا کنم دراز دستمو کافیه فقط -

 . باشم پیشت نمیخوام من که وقتی فایده چه -



 ! میخوای -

 اسیرش آیین نگاهِ  عسلیِ  تا ، نشود منصرف تصمیمش از تا گرفت نگاه پریا

 :  بود مصمم اما آیین.  نکند

 .  نمیاد خوشت من از نگو -

 ! نمیاد خوشم -

 :  آمد می کوتاه هم پریا و میشد باز آیین دهانِ  قفلِ  کاش.  بود شده لجباز

 . نرفته یادم چادر تو اتفاقای هنوز -

 خودش شدنِ  قدم پیش به حتی میکشید خجالت.  رفت تر عقب کمی پریا ذهن

 انگشتهایش حرکتِ .  کرد لمس را پریا ی چانه و آمد باال آیین دستِ !  کند فکر

.  آمد بند ای لحظه نفسش.  میکرد یقتزر پریا جانِ  به قبل از بیشتر را گرما

 :  داد ادامه آیین

  ؟ میزنی رفتن از حرف حاال.  اومدی من سمتِ  که بودی تو -

 خطا که گند کنترل را نگاهش میکرد تالش ، آمد باال آیین لبهای از پریا نگاهِ 

 ! نرود

 .  اضافیم نمیدونستم موقع اون.  کرده فرق چی همه االن -

 ! باشی باید که یهست جایی درست -

 آیین.  بود کرده تغییر همه زندگیشان ؟ آیین ، رابطه این.  کرد نگاهش پریا

 :  گفت وار زمزمه و کرد نزدیک پریا گوِش  به را لبهایش

 ترکِ  به نداری حق.  باشی من از دور نداری حق.  بری جایی نداری حق -

 .  کنی فکر حتی زندگی این

 .... آذر -

 :  گفت مصرانه.  بگیرد جان لبهایش روی حرف نگذاشت آیین



 نه میرم جایی آذر من نه.  دوختی و بریدی خودت.  نزدم آذر از حرفی من -

 .  بری میتونی تو

 :  کاشت اش شقیقه کنارِ  ای بوسه و کرد خم کمی را سرش اراده بی

  ؟ بود واضح حرفم -

 اما آورد نمی زبان به را"  دارم دوستت"  مستقیم.  میکرد نگاهش ناباور پریا

 ...  نگاه این

 .  بود آره -

 .  بیرون بریم شو حاضر پاشو!  خوبه -

 .  کنم استراحت میخوام -

 :  نشست اش پیشانی روی مصنوعی اخمی

 .  میشه خوب حالت بخوریم چیزی یه بریم -

 :  آمد ذوق سرِ  ای لحظه پریا

  ؟ بخوریم جگر -

 سر است شده چندشش انگار که لتیحا با و کرد فوت بیرون را نفسش آیین

 :  داد تکان

 .  بخوریم -

 اینکه با.  بود نخورده درستی غذای صبح دیروز از.  بود افتاده آب پریا دهان

 دلخوری وجود با اگر بود طبیعی.  نزد دیگری حرفِ  اما بود دلخور هم هنوز

 قلبش!  دبمان باید بود گفته وقتی مخصوصا ؟ باشد آیین کنارِ  بخواهد هم باز

 بود عجیب.  بودند داده او به را دنیا که انگار.  بود شده گرم و بود گرفته ریتم

 ... بگوید هم را کلمه چند همین مغرور عرفانیِ  این که



 یک و بگیرد دوش پریا تا ماند منتظر آماده و حاضر آیین.  شدند اتاقشان راهیِ 

 و کند عوض لباس تدس 3 ، بچرخد خودش دورِ  لباس اتاقِ  در تمام ساعتِ 

 .  بگردد بهتر لباِس  دنبالِ  به ناراضی

 سفید مانتوی.  میرفت طرف آن به اتاق طرفِ  این از که میکرد دنبالش نگاه با

 هم در ابرو آیین.  میگشت مناسب شالِ  دنبالِ  شد رد جلویش از و کرد تن به

 بار ینا و شد رد جلویش از دیگر بارِ  پریا.  کوتاه و بود تنگ کمی.  کشید

 نفِس  و شد باز هم از آیین ابروهای.  بود کرده انتخاب را رنگی سبز مانتوی

 روی از آیین و انداخت سر روی رنگی سفید شالِ  آخر ی لحظه.  کشید راحتی

 بپوشد سفید شلوارِ  با را بلند مانتوی آن که بود داده رضایت انگار.  شد بلند مبل

 . بود شده راحت خیالش هم آیین.  کند تکمیل را تیپش و

 آیین لبهای روی لبخند شد باعث جانش کم آرایِش  گذراند نظر از را صورتش

 .  بیاید

  ؟ بریم -

 .  بریم -

 خودش.  نبود مریضی و ضعف از خبری و بود گرفته رنگ دوباره صورتش

  ؟ شود دار ادامه بدش حالِ  میگذاشت مگر.  میکرد راه به رو را پریایش حالِ 

 پریا اصال.  بود رانده آیین قبل شبِ  که ماشینی همان.  شدند ماشین سوارِ 

  ؟ بود زده کنار را ترسهایش خاطرش به آیین که بود فهمیده

 و زد پس را اش رانندگی ی خاطره آیین و نشستند عقب صندلی روی دو هر

 :  کرد دفن ذهنش ی گوشه جایی

  ؟ بخوریم جگر بریم باید کجا -

 و داد آدرس بود نشسته لبش روی که لبخندی با پریا . بود آدرس منتظر ساسان

 .  افتاد راه به ساسان



.  کرد قفل او انگشتهای الی البه را انگشتهایش و گرفت را پریا دستِ  آیین

 خودش دستِ  ، میکرد نگاهش مبهوت و مات.  شد کشیده او صورتِ  تا نگاهش

 ! بود نکرده عادت رفتارها این به هنوز ، نبود

  ؟ دهش چیزی -

 بود پریا ناباورِ  و خیره نگاهِ  به اش اشاره.  بود پرسیده را سوال این که بود آیین

 . 

 !  نه -

 آیین دستِ  گرمای این از ای لحظه اگر میشد چه.  بکشد را دستش نکرد سعی

 به دلش ته حسی اما"  نشو خام"  که میکرد تکرار خودش با ؟ میبرد لذت

 حرکتِ .  دوخت بیرون به پنجره از را شنگاه.  بود افتاده خروش و جوش

 را خودش کمی.  میکرد احساس دستش روی را آیین سرانگشتهای نوازشگرِ 

 آیین و شد هم به خیره نگاهشان!  هم آیین ، برگرداند سر پریا ، کرد تر نزدیک

 :  کرد زمزمه آرام

 ! میموندیم خونه کاش -

 را نگاهش که آنقدری نه اام کشید خجالت.  شنید پریا اما بود آرام صدایش

 :  کرد زمزمه آیین مثلِ  بدزدد

 ! دلخورم هنوز من -

 خروِش  و جوش تا بود آورده زبان به انگار.  داشت تضاد آیین حرفِ  با حرفش

 :  کرد زمزمه هم باز و زد نیشخندی اما آیین...  ببرد بین از را قلبش ته

 .  ببرم بین از دلخوریتو بتونم کنم فکر -

 ! ونینمیت -

  ؟ کنیم امتحان میخوای -

 :  شد منصرف اما بکشد عقب خواست ، ترسید پریا



 .  نمیاد بر دستت از کاری هیچ -

  ؟ نمیاد یا میاد بر ببینیم خونه رسیدیم وقتی چطوره -

 ! نبود تاثیر بی گرما این در هم آیین ی خیره نگاهِ .  میکرد گرما احساِس 

 هم در انگشتهایشان هنوز.  میشد کشیده پریا دنبالِ  آیین.  رسیدند مقصدشان به

 که میکردند وانمود هم شاید یا ، نبود حواسشان کدام هیچ که انگار.  بود حلقه

 ! نیست حواسشان

 نبود لوکس باشد عرفانی آیین درخورِ  که آنقدرها.  شدند سنتی رستورانِ  وارد

 زیبایی نمای بآ که خصوص به.  بود بهتر فروشی فالفل ی دکه از حداقل اما

 رستوران زیبای محیطِ  و سبز فضای.  میکرد خودنمایی رستوران حیاطِ  وسطِ 

 ! بخورد بدی غذای نیست قرار که کرد راحت را خیالش

 به نگاهی و داد پشتی به را اش تکیه آیین.  نشستند و کردند انتخاب را تحتی

 .  کشید عمیق نفِس  و انداخت شب آسمانِ 

 و داد سفارش مکث بدون پریا.  بگیرد سفارش تا شد کنزدی تختشان به مردی

 .  نپرسید آیین از نظری حتی

  ؟ اینجا اومدی کی با -

 :  خورد جا ناگهانی سوالِ  این از پریا

  ؟ چی یعنی -

 .  بودی بلد اینجارو کجا از ببینم میخواستم قشنگیه جای -

 .  کردیم پیداش شیدا با -

 اینجا به قدم شروین که بود شده راحت لشخیا انگار.  داد تکان سر آیین

 و شروین به.  میکرد حسادت احساِس  پریا ی گذشته به نسبت تازه.  نگذاشته

 تا خوردنهایشان شام از.  بود داده انجام پریا با که مشترکی کارهای تمامِ 

 !  میریخت هم به را روانش که چیزهایی



 .  بیاد نماو بگیم میشد کاش.  داره دوست جگر خیلی شیدا -

  ؟ تنها تنها ؟ بکشی رفتن سفر ی نقشه که -

  ؟ داره اشکالی چه -

 .  اشکاله سرتاپاش -

 :  گفت مصرانه پریا

 ! بگو یکیشو -

 . متاهلی -

  ؟ دلیل شد این -

 .  باشه من با بری میخوای جا هر باید -

  ؟ برم جایی تنهایی نمیتونم یعنی ؟ چرا -

  ؟ تنهایی چرا بریم هم با تونیممی وقتی.  ندارم دوست من -

  ؟ چیه مشکلش.  برم دخترا با بخوام مثال یه خب -

 .  شی دور ازم نمیتونی گفتم من که اینجاست مشکلش -

 .  میشی منطق بی داری -

 .  همینجوریم من -

  ؟ بری میخوای جا هر میتونی یا میکنه صدق توام مورد در این اونوقت -

 ... گفتن زنی نگفت مردی باالخره خب  -

 :  گفت حرص با پریا شود کامل اش جمله آنکه از قبل

 ! که واقعا -

 :  خندید پریا خوردنِ  حرص از آیین

  ؟ میکنه اذیتت من رفتنِ  جایی تنها -



 .  میکنه اذیتم خودخواهیت -

 .  ثانیه چند ی اندازه به حتی.  بشم دور تو از ندارم حق منم -

 رو و زیر را پریا احساساتِ  بود کرده قصد آیین بامش اصال.  شد دلگرم پریا

 با.  بیاورد بند را نفسش و بدهد قلقلک را اش دخترانه های حس تمامِ .  کند

 جبران را خطایش و بیاورد در دلش از را ناراحتی که بود کرده عهد خودش

 .  کند

 راهیِ  نهایت در و نشستند جا همان هم دیگر ساعتِ  یک.  آوردند را شامشان

 .  شدند خانه

 صورتهایشان.  نبود آیین ی کالفه نگاهِ  و پریا ی گرفته ی چهره از خبری

 به تکیه که کردند پیدا سالن در را خان جمشید شدند که خانه واردِ .  میخندید

 . میکرد گوش آهنگ و زده اش نانویی صندلی

  ؟ نخوابیدین -

 محبوبش آهنگ ی مهزمز از دست و کند باز را پلکهایش شد باعث آیین صدای

 .  شد راحت خیالش آیین و پریا خندانِ  صورتهای دیدنِ  با.  بکشد

 .  شدم بیخواب -

 :  گفت سریع پریا

  ؟ بیارم دمنوش براتون -

 :  خندید خان جمشید

  ؟ پرسش و نیکی -

 :  پرسید که میرفت آشپزخانه سمتِ  به لب به لبخند پریا

  ؟ بیارم توام برای آیین -

 :   کرد زمزمه و زد آمیزی شیطنت خندِ نیش آیین

 ! بخوابم نمیخوام دارم کار امشب نه -



 شود مطمئن تا برگشت خان جمشید سمتِ  به سریع و گرفت دندان به لب پریا

 .  کرد فرار تقریبا پریا و زد او به چشمکی آیین!  نشنیده را بینشان حرف

 و قد به نگاهی خان جمشید.  کرد خوش جا بزرگش پدر مقابلِ  صندلی روی

 :  اومد حرف به آرام آرام و انداخت اش نوه قامتِ 

 .  باهات دارم حرف من نشستی اینجا که حاال -

 :  کرد نگاهش آیین

 ؟ شده چیزی -

 و بزنیم نرف مردونه و مرد ؟ دلخوری و فریاد و داد بدکنِ  ولی میزنم حرف -

  ؟ باشه.  بیاریم دلیل

 .  میترسونیم دارین -

 .  میگم چی ببین بده گوش فقط.  نشو نهراسو -

 .  بفرمایید -

 .  ببینه رو پریا میخواد مهین -

 :  کشید موهایش به دستی آیین

  ؟ ببینه رو پریا میخوا حاال شد ناامید من از -

  ؟ بگه چی نیست رضا دلت وقتی ولی.  ببینه خداشه از که تورو -

  ؟ برداره هممون سرِ  از دست چطوره -

 .  بگیره تصمیم پریا بذار -

 :  خورد حرص آیین

 .  بیاره نه نمیتونه که مطیعه انقدر دختره این ؟ چی تصمیمِ  -

 بعدشم.  بگو مهین از چیو همه.  بهش بزن حرف خودت طرف از تو -

 .  کن مطرح رو خواستش



 ! خان جمشید -

 .  باشه قال و داد بی شد قرار -

 با خان جمشید و شد قطع مرد دو حرفِ  . شد سالن وارد دمنوش فنجانِ  با پریا

 :  گفت لبخند

 .  جان بابا نکنه درد دستت -

 :  شد بلند جا از آیین.  گرفت پریا از را فنجان

 .  باال میریم ما.  بخوابین بخورین دمنوش -

 :  باشد عصبی آیین که بود نگران خان جمشید

  ؟ خوبه که حالت -

 :  داد سرتکان.  فهمید آیین

 .  خوبم -

 :  کرد پریا به ای اشاره

   ؟ بریم -

 :  گفت خان جمشید به رو پریا

 .  بگین بهم خواستین چیزی اگه -

 :  پرسید.  میرفت باال را ها پله آیین همراهِ 

  ؟ میگفت چی آقاجون -

 :  چرخاند سر پریا سوالِ  با بود درگیر فکرش

 .  میفهمی بعدا -

 پشتِ  در و شدند وارد دو هر آنکه محض به.  کرد باز پریا برای را اتاق درِ 

 :  گفت و آورد لب ی گوشه نیشخندی آیین شد بسته سرشان



 ! ببرم بین از دلخوریتو آمادم من خب -

 محبوبش آهنگ ی زمزمه از دست و کند باز را پلکهایش شد باعث آیین صدای

 .  شد راحت خیالش آیین و پریا خندانِ  صورتهای دیدنِ  با.  بکشد

 .  شدم اببیخو -

 :  گفت سریع پریا

  ؟ بیارم دمنوش براتون -

 :  خندید خان جمشید

  ؟ پرسش و نیکی -

 :  پرسید که میرفت آشپزخانه سمتِ  به لب به لبخند پریا

  ؟ بیارم توام برای آیین -

 :   کرد زمزمه و زد آمیزی شیطنت نیشخندِ  آیین

 ! بخوابم نمیخوام دارم کار امشب نه -

 شود مطمئن تا برگشت خان جمشید سمتِ  به سریع و گرفت دندان به لب پریا

 .  کرد فرار تقریبا پریا و زد او به چشمکی آیین!  نشنیده را بینشان حرف

 و قد به نگاهی خان جمشید.  کرد خوش جا بزرگش پدر مقابلِ  صندلی روی

 :  اومد حرف به آرام آرام و انداخت اش نوه قامتِ 

 .  باهات دارم حرف من نشستی اینجا که حاال -

 :  کرد نگاهش آیین

 ؟ شده چیزی -

 و بزنیم نرف مردونه و مرد ؟ دلخوری و فریاد و داد بدکنِ  ولی میزنم حرف -

  ؟ باشه.  بیاریم دلیل

 .  میترسونیم دارین -



 .  میگم چی ببین بده گوش فقط.  نشو هراسون -

 .  بفرمایید -

 .  ببینه رو پریا میخواد مهین -

 :  کشید موهایش به دستی ینآی

  ؟ ببینه رو پریا میخوا حاال شد ناامید من از -

  ؟ بگه چی نیست رضا دلت وقتی ولی.  ببینه خداشه از که تورو -

  ؟ برداره هممون سرِ  از دست چطوره -

 .  بگیره تصمیم پریا بذار -

 :  خورد حرص آیین

 .  بیاره نه نمیتونه که مطیعه انقدر دختره این ؟ چی تصمیمِ  -

 بعدشم.  بگو مهین از چیو همه.  بهش بزن حرف خودت طرف از تو -

 .  کن مطرح رو خواستش

 ! خان جمشید -

 .  باشه قال و داد بی شد قرار -

 با خان جمشید و شد قطع مرد دو حرفِ .  شد سالن وارد دمنوش فنجانِ  با پریا

 :  گفت لبخند

 .  جان بابا نکنه درد دستت -

 :  شد بلند جا از آیین.  گرفت پریا از ار فنجان

 .  باال میریم ما.  بخوابین بخورین دمنوش -

 :  باشد عصبی آیین که بود نگران خان جمشید

  ؟ خوبه که حالت -



 :  داد سرتکان.  فهمید آیین

 .  خوبم -

 :  کرد پریا به ای اشاره

   ؟ بریم -

 :  گفت خان جمشید به رو پریا

 .  بگین بهم ینخواست چیزی اگه -

 :  پرسید.  میرفت باال را ها پله آیین همراهِ 

  ؟ میگفت چی آقاجون -

 :  چرخاند سر پریا سوالِ  با بود درگیر فکرش

 .  میفهمی بعدا -

 پشتِ  در و شدند وارد دو هر آنکه محض به.  کرد باز پریا برای را اتاق درِ 

 :  گفت و آورد لب ی گوشه نیشخندی آیین شد بسته سرشان

 ! ببرم بین از دلخوریتو آمادم من خب -

 : برداشت عقب به قدمی پریا

 !  آیین -

 ؟ ببرم بین از دلخوریتو نبود قرار مگه ؟ چیه -

 : کند چه میخواهد آیین نمیفهمید پریا

 !  کنی کاری نیست نیازی -

  ؟ نیستی دلخور دیگه یعنی -

 . . .  ولی. . .  چرا -



 روی را وموبایلش کرد انتخاب را مالیمی آهنگِ  ینآی.  میگشت کلمات دنبالِ 

 جلو قدمی آیین.  گرفت را اتاقشان خواننده صدای.  گذاشت حوالی همان میزی

 :زد لبخند و گذاشت

  ؟ کنی اعتماد من به یکم میخوای ِکی -

 : دید را زدنش لب و گرفت قرار آیین انگشتهای میانِ  دستش.  نداد جوابی پریا

  ؟ برقصیم یکم -

Take me back to the night we met 

 دیدمت بار نخستین برای كه ببر شبی به مرا

And then I can tell myself 

 بگویم خودم به بتوانم تا

What the hell I'm supposed to do 

 كنم رفتار چگونه باید

 هم از را نگاهشان.  گرفت قرار آیین ی شانه روی و آمد باال پریا دستهای

 آیین دستِ .  میخوردند تکان آرام هم کنارِ .  نمیزدند هم پلک حتی ، دنمیگرفتن

 لحظه همان میتوانست چشمهایش به نگاه با و بود شده حلقه پریا کمرِ  دورِ 

 در که احساسی به ، میگذشت سرش در که چیزهایی تمامِ  به ، کند اعتراف

 : کرد زمزمه آرام آیین.  داشت جریان قلبش

 .  یادمه خوب من اما نمیاد یادت تو.  شد شروع شب اون از چی همه -

 : کرد زمزمه جان کم.  شنیدن از ترسید.  گرفت دلهره پریا

 !  نگو -

 : آمد حرف به مصرانه اما آیین

 .  میخورد تاب جمعیت بینِ  سبز لباِس  یه با خرمایی مو دخترِ  یه -



I had all and then most of you, some and now none of you 

 دادم دستت از تدریج به اما داشتم تمامی به را تو

 نزدیک را سرش ، دید را این آیین.  بود زده وحشت نگاهش ، گزید لب پریا

 پریا پلکهای که جوری ، آرام و نرم.  کاشت اش پیشانی روی ای بوسه و برد

 : داد ادامه آیین.  شد بسته ای لحظه برای

 .  بخنده پات به پا میخواست دلش کسی هر که بود جوری هات خنده -

 حک قلبش روی شب آن جز به جز ، دوخت پریا صورتِ  به را نگاهش دوباره

 تمامِ  پریا شب آن ، شد رد ساده نمیشد ، گرفت نادیده نمیشد اصال.  بود شده

 . . .  بود اش زندگی

 .  میخندیدی و میرقصیدی همه بینِ  اونجوری که وقتی ، نرقصید باهات نمیشد -

 آیین دستِ  ی حلقه.  داد تکیه آیین ی سینه به و انداخت پایین را سرش اپری

 .  میفشرد خود به را او عزیز جانِ  مثلِ .  شد تر تنگ

 .  میخواستم رو خرمایی مو دخترِ  اون من همه بینِ  -

Take me back to the night we met 

 دیدمت بار نخستین برای كه ببر شبی به مرا 

 . . .  بعد و نمیکرد اهمنگ اول که همون -

 . . .  آیین -

 آرام.  نکرد منصرف را او بود آمده باال آیین چشمهای تا که نگاهی و زمزمه

 : کرد زمزمه

 خوب چیو همه من.  بیفته میخواستیم جفتمون افتاد که اتفاقی هر شب اون -

 . . .  بوسیدنت ، کردنت لمس.  یادمه

 کند باز لب از لب نمیتوانست او و میگفت فهوق بی آیین.  بود شده دفاع بی پریا

 . 



 جلو تو میکشیدم عقب من اگه!  خاص اتفاقِ  یه ، بود نقص بی ی رابطه یه -

 !  کنم حس تنم پوستِ  روی رو انگشتات گرمای میتونم هنوز.  میومدی

 : داد ادامه آیین ، انداخت پایین را سرش پریا

 . . . خوبش بوی ، طبیعیش رنگِ  ، موهات موجِ . . .  موهات -

 .  شد حلقه آیین گردنِ  دورِ  و آمد باال اراده بی پریا دستای

 که باری اولین نمیتونم.  کنم فراموشش نمیتونم من اما نیاد یادت تو شاید -

 .  کنم فراموش رو دیدمت

 : کرد زمزمه آرام پریا

 . . .  میترسم اتاق اون از من -

I don't know what I'm supposed to do, haunted by the ghost 

of you 

 كند نمی رهایم خیالت شبح كنم؛ چه دانم نمی

Oh take me back to the night we met 

 دیدمت بار نخستین برای كه ببر شبی به مرا آه،

 !  نیاد یادت چیزی تو میترسم من -

 عسلیِ  اتاق روشنِ  و تاریک میانِ .  دوخت آیین چشمهای به را نگاهش پریا

 : میرسید نظر به تر تیره اهشنگ

 .  شنیدم صدایی یه -

 : کرد نگاهش کنجکاو آیین

 ؟ صدایی چه -

 و کرد باز لب.  شنیده را صدایش که میدانست باید.  بود گذاشته کنار را تردید

 : دوخت العملش عکس به چشم



 . . .  آیین بگم فقط گفتی. . .  شب اون ، تورو صدای -

.  نمیکرد حرکت دیگر پاهایش اما نکرد رها را پریا . ایستاد حرکت از آیین

 بینشان سکوتِ  هم هنوز آهنگ صدای.  نمیخوردند تکان همدیگر پای هم دیگر

 : میشکست را

When the night was full of terror 

 بود وحشت و هراس از پر كه شبی در

And your eyes were filled with tears 

 ودب زده حلقه چشمانت در اشك و

When you had not touched me yet 

 بودی نكرده لمس مرا هنوز كه هنگامی

Oh take me back to the night we met 

  ؟ بودی گفته اینو چرا -

 پریا ی زمزمه صدای.  میکرد رو و زیر را آیین اما بود اراده بی سوالش

 غریبه امِ ن این به آیین که پوزخندی و گفتنش شروین ، میپیچید گوشش در هنوز

  ؟ نمیداشت بر آیین سرِ  از دست فکرش و شروین چرا امشب!  بود زده

 از را چیزی دیگر که بود کرده عهد.  نگوید نمیتوانست اما بود سخت برایش

 کلید دندانهای بینِ  از!  منقبض فکش و شد یخبندان نگاهش.  نکند مخفی پریا

 : زد لب اش شده

 ! بودی گفته رو اشتباهی آدمِ  اسمِ  چون -

 روی را دستش دو هر و بکشد عقب را خودش پریا که بود کافی حرف همین

 سوال از پُر نگاهش!  باشد گفته را اسم آن لحظه همان که انگار.  بگذارد دهان

 : برداشت سمتش به دیگر قدمی.  بدهد که نداشت جوابی آیین اما بود

 .  زدی صدا منو فقط تو آخرش تا -



 ؟ شروینی تو که بودم کرده فکر من -

 !  نیار اسمشو -

I had all and then most of you, some and now none of you 

 دادم دستت از تدریج به اما داشتم تمامی به را تو

Take me back to the night we met 

 دیدمت بار نخستین برای كه ببر شبی به مرا

 آن ، صدا آن پس.  ودب شده شوکه.  گرفت را اتاقشان سکوت و شد قطع آهنگ

 به تک برایش معماها که انگار ؟ بود همین برای بود کرده احساس که تحکمی

 ی اجازه نمیخواست.  برداشت سمتش به دیگر قدمی آیین!  میشدند حل تک

 .  بدهد پریا به کردن فکر

 !  بود من به حواست تمامِ  -

 اش شرعی وهرِ ش با رابطه.  میخورد چرخ اش گذشته ی رابطه سرش در پریا

 برایش نه و آورد می در سر او احساساتِ  از چیزی نه که شروینی با! 

 ، احساسش بدونِ  رفتارهای ، اش زده شتاب حرکتهای!  بود مهم او نیازهای

 میشد ساطع بدنش از که افتضاحی گرمای و پریا گوِش  زیرِ  نامنظمش نفسهای

 بود افتاده ای گوشه که فیکثی و چرک دستمالِ  ، داشت آن از بعد که احساسی! 

 را آلودش خواب پلکهای ای لحظه آنکه بدونِ  ، شود او به توجهی آنکه بدونِ  ،

 که بود داده فریب را خودش.  بگیرد آغوش در را او ای ثانیه برای و کند باز

 است همین زوجین ی همه حالِ  که ، است همین روابط که!  است همین زندگی

 ! 

 ذهنِ  که انگار!  عصبی و میرسید نظر به مردد.  ردخو گره آیین به نگاهش

 از بود متنفر چقدر!  میکند فکر شروین به داشت حتم ، باشد خوانده را پریا

 !  بیفتد زندگیشان روی او شومِ  ی سایه شبشان آن خوِش  حالِ  وسطِ  اینکه

 . . .  شب اون پریا -



 کافی.  بود افتاده گیر شذهن های سیاهی میانِ  پریا اما میخورد تکان آیین لبهای

 شقیقه سمتِ  به دستی ، بشنود را آیین صدای دوباره تا ببندد را پلکهایش بود

 به تندی و تلخ عطرِ  بوی که گرمایی ، میشنید را نفسهایی صدای.  برد اش

 از درست.  انداختش می عطسه به که هایی همان از.  میکرد تزریق اش شامه

 آیین"  چرخید سرش در بارها و بارها صدایش!  دمیز اوایل آن آیین که آنهایی

  ؟ آیین بود گفته. . . "  آیین بگو فقط ،

 : گرفت فاصله آیین از کمی

 ؟ خوبی ، پریا -

 خودشان صداهای ، بود صدا از پُؤ ذهنش سیاهیِ .  بست ای لحظه را پلکهایش

 را شدستهای ُسستیِ .  داشت تن به رنگ طوسی پیراهنِ  که آیین از تصویری و

 های دکمه آن کردنِ  باز برای بودند تالش در که انگشتهایی ، آورد خاطر به

 !  لعنتی

 : بود نگران آیین!  شد هراسان ، کرد باز چشم

  ؟ بده حالت ؟ شد چی. . .  پریا -

.  بیاورد یاد به چیزی نداشت دوست.  داد تکان منفی ی نشانه به را سرش

.  افتاد عطسه به باشد کرده آزرده وبارهد را اش شامه آیین عطرِ  که انگار

 از را دستمال بیندازد آیین به نگاهی آنکه بدونِ .  شد گرفته سمتش به دستمالی

 : گرفت دستش

 .  کن استراحت یکم -

 تا کرد صبر معمول طبقِ  آیین.  رفت لباسها اتاقِ  سمتِ  به آرام و داد تکان سر

 باز بینشان جو نداشت دوست.  شود اتاق واردِ  بعد و بپوشد را لباسهایش پریا

 !  شود متشنج هم

 به و کرد عوض لباس هم آیین.  خزید پتو زیرِ  زدن مسواک محِض  به پریا

 سیاه ای نقطه به را نگاهش پریا و بود شده خاموش چراغها.  رفت تخت سمتِ 



.  را آیین کشیدنِ  دراز هم بعد و کرد احساس را پتو رفتنِ  باال.  بود دوخته

 .  شود رد چشمهایش جلوی از فیلم مثلِ  اتفاقات ی همه و ببندد چشم یدمیترس

 فرو آیین آغوِش  در ، شد حلقه شکمش دورِ  و آمد سمتش به پتو زیرِ  از دستی

 بود دلخور هم هنوز. . .  نمیخواست هم و میخواست را آغوش این هم.  رفت

 های مهربانی نِس ج به داشت احتیاج.  بازوها این امنیتِ  به داشت احتیاج ولی

 : گفت وار زمزمه گوشش کنارِ  صدایی!  آیین نادرِ 

 .  بترسی بخوای که نیفتاده بدی اتفاقِ  هیچ -

 به.  میترسد یادآوری از پریا که بود گفته.  میچرخید سرش در رئوفی صدای

 : کرد زمزمه و زد گردنش حوالیِ  ای بوسه.  بود داده را هشدارها تمامِ  آیین

  ؟ بزنیم اتاق اون به سری یه افرد میخوای -

 : چرخید طرفش به سرعت به پریا

 !  نه -

  ؟ میترسید چه از

 .  نمیزنیم باشه -

 جلو را سرش آیین ، بزند غلت دوباره پریا آنکه از قبل.  کشید راحتی نفِس 

 نکرد امتناع هم پریا که بود عجیب.  زد لبهایش روی کوتاهی ی بوسه و کشید

 : گفت و داندگر را سرش تنها. 

 .  دلخورم هنوز -

 : آورد لب روی لبخند آیین

  ؟ دلخوری هنوز رقصیدم باهات ، دادم بهت جگر -

 !  اوهوم -

  ؟ بیرون بریم شام هم فردا چطوره -

 .  دارم دکتر وقتِ  -



 .  باشم شرکت باید عصر تا منم -

 : کرد تر تنگ را دستش ی حلقه آیین.  نزد حرفی پریا

 با چطوره اصال.  بیرون میریم بعد میزنیم اینا مامانت به سر یه میریم اول -

 ! بریم خارجی سفرِ  یه مثال ؟ سفر بریم هم

 اش ذهنی های درگیری تمامِ  میانِ .  برمیگرداند خودش به را شیدا با حرفهایش

 شد عمیق لبخندش و کرد احساس را بدنش لرزِش  آیین.  بخنداند را او توانست

 : داد جواب میزد موج آن در خنده که صدایی با پریا. 

 !  تنهایی.  سفر میرم روز یه باالخره -

 .  نمیری یا میری من با یا ، بیخود -

 گرمای!  کوتاه ای لحظه برای حتی ؟ کند جدا خودش از را او میتوانست مگر

 . بود کرده منظم را آیین قلبِ  ریتمِ  بدنش

*** 

 همه از اول شد بیدار که صبح مانه اصال.  کرد اخراج را عاطفه باالخره

 است تقصیر بی که خورد قسم چه هر.  کرد صادر را عاطفه مرخصیِ  دستورِ 

 ؟ باشد ربط بی میشد مگر.  نشد راضی آیین ندارد او به ربطی دیدارها این و

  ؟ نمیشد رو به رو شروین با راه به راه پریا روز آن به تا چطور

 های تصمیم این نمیدانست خان جمشید.  بود دلخور و مغموم حسابی شهاب

 چرا که بود نیاورده در سر اصال!  بگذارد چه پای به را آیین ی زده شتاب

 نظر به راضی که بودند پریا و حمیده فقط بین این.  است شده اخراج عاطفه

 !  داشتند نظر اتفاقِ  موضوعی سرِ  بار یک که بود عجیب.  میرسیدند

 خان جمشید.  کند چه بود مردد آیین عاطفه اخراجِ  اب و بود رفتنش دکتر روزِ 

.  ببرد خود با را پریا استثنا امروز و درستیست آدمِ  شهاب که کرد مطمئنش

 پریا برای بهتری ی راننده تا کرد قبول ناچار به اما نمیداد رضایت دلش آیین

 مئنامط.  نداشت خوشی دلِ  عاطفه کردنِ  پیدا برای هم خسرو از حتی.  کند پیدا

 !  میگشت مناسبی فردِ  دنبالِ  خودش بار این



 خوبی حالِ .  نشست فرمان پشتِ .  بست را در شهاب و شد ماشین سوارِ  پریا

 .  است کرده پیدا عاطفه به نسبت وابستگی که بود کرده احساس پریا ، نداشت

  ؟ خوبه حالتون -

 : گفت و داد آینه به را نگاهش.  بود پرسیده شهاب از که بود پریا

 .  خوبم ممنون -

  ؟ ناراحتین عاطفه رفتنِ  از -

 : کرد روشن را ماشین شهاب

 . تقصیره بی.  نکرده کاری اون -

 اصال!  است بدجنس عاطفه که بود باور این بر خودش.  کرد سکوت پریا

 نداشته او از خوشی دلِ  هیچ پریا میشد باعث روحش بی و سرد حالتهای همان

 .  باشد

 شیدا از که پیغامی تا داد موبایلش به را نگاهش پریا.  رفتند بیرون هخان درِ  از

 : گفت شهاب که بخواند را بود آمده

  ؟ دیگه کیه این -

 : کشید پایین را شیشه

 .  وایسادی خیابون وسطِ !  خانوم کنار برو -

 از بیش و شده سیاه ی چهره.  شد رو به رو سحر با و آورد باال را سرش پریا

 : آمد جلو قدمی سحر.  بخورد جا شد باعث رشالغ حد

 !  پریا ، پریا -

 : برگشت عقب به شهاب

  ؟ میشناسینش -



 که بود شده متعجب سحر ناگهانیِ  دیدنِ  از انقدر.  نداد شهاب به جوابی پریا

 .  شد پیاده فکر بدونِ 

  ؟ میکنی چیکار اینجا تو -

 : دوید سمتش به سحر

 .  بزنیم فحر بذار خدا تورو ، پریا -

 این تمامِ  که خشمی.  کشید عقب را خودش پریا.  بگیرد را دستش بود مانده کم

 : کوبید سحر صورت به را میکرد سنگینی دلش در ماه چند

  ؟ بگی میخوای چی ؟ بزنیم حرف -

 .  کنی کمکم میکنم التماست ، میکنم خواهش.  کن کمکم خدا تورو پریا -

 .  بیفتم منجالب تو که زدی بهم لگد یه بدتر ؟ کردی کمکم تو مگه -

 .  نمیدونستم کیوان نیتِ  از هیچی میخورم قسم -

 . کردی خراب زندگیمو تو ؟ میخوره دردی چه به خوردنت قسم -

 : زد پوزخند و انداخت مقابلش باالی مدل ماشینِ  به نگاهی سحر

 میومد گیرم خوشتیپ عرفانیِ  شازده یه.  میشد خراب تو مثلِ  منم زندگیِ  کاش -

 ! نمیشدم خیابونا ویلونِ  و

 .  نمیدونی من زندگیِ  از هیچی تو -

 برای و بخرد مواد که میخواست پول.  میرسید نظر به خمار ، کرد اخم سحر

 !  بگیرد آرام ساعت چند

 شوهرِ  و تو اونوقت.  آب رو ریختم کیوانو ی پته زندگیت خاطرِ  به من -

 بدبخت به لگد یه که عادتشونه پولدار آدمای ! هیچی ؟ کردین چیکار پولدارت

 .  بزنن ها بیچاره

  ؟ میزنی حرف چی از -



 و علم آقاتون کردی فکر بگی بهش شبو اون اتفاقای نکردی باز دهن تو وقتی -

  ؟ فهمیده هوا رو از ؟ داشته غیب

 سوالی از.  بود برده ماتش اما پریا.  میچرخید سحر و پریا بینِ  نگاهش شهاب

 !  بود کرده رهایش اصال.  بود نگرفته برایش جوابی هنوز که میزد فحر

 گوشه یه مثال که کردم اعتراف!  گفتم چیو همه شرکتش رفتم که بودم من -

 ! نده زنگامم جوابِ  حتی که خسیسه انقدر نمیدونستم!  بندازه من به چشمی

 !  میگی چی ببینم بزن حرف درست -

 پولِ  یه اونوقت.  آورد در پدرمو چیز همه بی یوانِ ک لقیم دهن و تو خاطرِ  به -

 !  نذاشتین دستم کفِ  سیاه

 :  آمد حرف به دیگر بارِ  سحر.  بود شده گیج پریا

 بخت منِ  به چرا کنه پار و لت بیشعورو این بره میخواد شوهرت وقتی -

  ؟ نمیکنه فکر برگشته

 :آمد جلو شهاب

  ؟ بره بفرستمش -

 : آمد حرف به پریا

  ؟ گفتی آیین به چیو همه تو -

 !  بده سحر بگو باز ؟ کردی خیال چی پس -

  ؟ کردی کارو این چی برای -

 !  وجدان عذاب خاطرِ  واسه -

 کمکش به هم در ابروهای با شهاب که کند باور که بود نمانده چیزی پریا

 : شتافت

  ؟ پول یا وجدان عذاب -



 جلو کمی را نامرتیش شالِ  و کشید باال را اش بینی سحر.  کرد ِگرد چشم پریا

 : کشید

 ؟ میگفتم باید چرا وگرنه!  بود پریا واسه -

 : گفت مصرانه شهاب.  میدزدید را نگاهش

  ؟ میخوای چی اینجا دیگه کردی سبک وجدانتو که تو -

 سحر برای لحن همین انگار اما.  کالم خشونتِ  همه این به نبود راضی پریا

 !  بود جوابگو

 از کیوان.  نیست جیبم ته قرون یه!  شد بدتر بود بد زندگیم.  کردین آوارم -

 باید.  بدهکارین من به.  خورده تکون انگار نداشتشم مغز خورده کتک وقتی

 !  کنین درست زندگیمو

 : پرسید سوال که بود خودش.  بزند حرفی شهاب نگذاشت بار این پریا

 ؟ دروغاته از دیگه یکی اینم نکنه ؟ نمیدونم چیزی من چرا ؟ زده کیوانو آیین -

 که نشده آفتابی جا هیچ هفته دو تا.  شده الش و آش.  زده پیغمبر به پیر به -

.  کن کمکم خدا تورو پریا!  من سراغِ  اومد بعدشم.  بشه راه به رو صورتش

 .  زدم حرف که بود تو خاطرِ  به من

 سیاهش قلبِ  منهای.  تنداش بدی ی چهره.  سحر حالِ  این از گرفت قلبش پریا

 .  بود افتضاح روزش و حال! 

 .  نمیزدی حرفی نبود وسط منافعت پای اگه -

 : کرد التماس.  نشنید که انگار سحر

 .  نمیشه پیدامم دیگه میرم.  بهم بده پول یکم -

 ؟ خونه برنمیگردی چرا ؟ چی فردا دادم پول من امروز -

 : کرد اشپرخ.  بود کرده اش دیوانه انگار خماری

 ! عرفانی خانومِ  نیومده تو به فضولیش -



 : گفت سریع شهاب.  کرد گره ابرو پریا

 .  بریم شین سوار -

 : زد زمین به را خودش حرف این شنیدنِ  با سحر

 قول. . .  میدم قول.  کن کمکم.  نرو خدا تورو ، پریا.  نرو.  کردم غلط -

 .  میدم قول.  بشم درستی آدمِ  میدم

 گرفت انگشتها بینِ  را موبایلش لرزان دستهایی با و نشست صندلی یرو پریا

 روزش و حال.  میکرد ناله و میزد حرف هنوزهم سحر.  بست را در شهاب

 آن به نمیداد رضایت دلش اما بود کرده حقش در بدی کارِ  آنکه با.  بود افتضاح

 : داد شهاب به و کشید بیرون کیفش از تراولی!  کند رهایش حال

 ؟ بدین بهش اینو میشه -

 .  بیاد بازم میکنه عادت اینجوری -

 .  نداشت سابق سحرِ  آن به شباهتی اصال.  انداخت قدیمش دوستِ  به نگاهی

 .  نداره اشکال -

 را صدایش.  داد سحر دستِ  به را تراول و کرد گوش حرف ناچار به شهاب

 دلش که بود خیال خوش چقدر پریا.  میکرد بیشتر چیزی طلبِ  هنوز که میشنید

 اگر.  شده زنده دلش در انسانیت میکرد احساس!  سحر دوستیِ  به بود شده گرم

 .  میخورد گول حرفها این از تر راحت خیلی نبود شهاب

 و رفته پیش هم کیوان زدنِ  کتک تا آیین.  نمیکرد رهایش سحر حرفهای فکرِ 

 را سکوت که بود او ربا این.  میپایید را پریا آینه از شهاب ؟ نمیدانست او

 : شکست

 ؟ خوبه حالتون -

 : آمد بیرون خیال و فکر از پریا

 .  خوبم -



 اسمِ  اصال.  میلرزید دیدار این از هنوز دستهایش.  انداخت بیرون به نگاهی

 با وار زمزمه.  میرفت هم در ناراحتی از صورتش تمامِ  آمد می که کیوان

 : کرد تکرار خودش

  ؟ بگه راست معلوم کجا از اصال -

 : گفت و انداخت پریا به آینه از نگاهی.  شنید شهاب

 .  میگه راست -

 : انداخت شهاب به نگاهی.  آمد بیرون فکر از پریا

  ؟ چی -

 .  دیدم من.  میگه راست -

  ؟ دیدین چیو -

 .  بودم باهاشون من شدن درگیر کیوان با آقا که شبی -

 : داد ادامه شهاب.  نودبش بیشتری توضیحِ  تا کرد سکوت پریا

 !  گرفتن فیلمم حتی.  ببینین گوشیشونو میتونین -

  ؟ گرفته فیلم چی از -

 شهاب!  میگذرد چه اطرافش و دور بود نفهمیده اصال ، بود متعجب پریا

 : کرد تکرار

 .  میفهمین ببینین موبایلشونو -

 هم را رئوفی اب اش مشاوره.  بگوید چه نمیدانست اصال.  بود مانده مات پریا

 اخیر اتفاقاتِ  از نداشت حوصله حتی.  بود کرده تمام سرسری و حوصله بی

 حرف فیلمی چه از.  بود شهاب و سحر حرفِ  پیِش  فکرش تمامِ  فقط.  بگوید

  ؟ میزد

 خودنمایی صفحه روی آیین اسمِ .  خورد زنگ موبایلش که بود رسیده خانه به

 : داد جواب سریع.  میکرد



 ؟  جاییک.  سالم -

 .  خونه رسیدم االن همین.  سالم -

 .  بخوریم شام بریم دنبالت میام 7 ساعت باش حاضر -

 شام میتوانست چطور میرفت رژه سرش در که جواب بی سوالِ  کلی با پریا

 ؟ بخورد

 ؟ نریم امشب میشه -

 .  ریختیم برنامه -

 . بپرسد را چیز همه شام میزِ  سرِ  میتوانست.  کرد قبول ناچارا پریا

 سورمه شلوارِ  و کت با همرنگ مانتویی ناخودآگاه.  پوشید را لباسهایش بهترین

 و زد لبها روی را رنگش آجری لبِ  رژ آینه مقابل.  کرد انتخاب آیین ای

 های درگیری.  بود نمانده قرارشان ساعت تا چیزی.  انداخت ساعت به نگاهی

 شهاب که معلوم کجا از صالا ، میگفت دروغ سحر شاید.  زد پس را اش ذهنی

  ؟ باشد گفته درست

 هایش گونه و بود خورده ریمل بلندش های مژه انداخت چشمهایش به نگاهی

 اما بکشد چشم خط بود کرده سعی.  بود گرفته خود به را گونه رژ آجری رنگ

 زده را قیدش نهایت در.  بود شده خراب و لرزیده اضطراب از دستش بار هر

 .  بود

 جانش به نگرانی میشد که کیوان حرفِ .  باشد داشته احساسی چه باید ستنمیدان

 باید نمیدانست.  بد یا بوده خوب آیین کارِ  این که نمیفهمید.  انداخت می چنگ

 ...  باشد داشته احساسی چه

 برقرار تماس.  کشید آیین اسم روی را انگشتش و گرفت دست به را موبایلش

 :  نشست آن یرو و رفت تخت سمتِ  به.  شد

  ؟ جانم -



 میکرد نوازش را پریا گوِش  بمش صدای که همین.  بود جذاب گفتنش جانم

 که شد آرام آنقدر صدایش و آورد لب روی لبخندی اراده بی.  ارزید می دنیایی

 :  کرد آرام هم را آیین آرامشش

  ؟ کجایی -

 .  رسیدیم.  پایین بیا -

.  آمد پایین را ها پله و کشید عمیقی نفِس .  رفت در سمتِ  به و شد بلند جا از

 .  گذاشت ساعد روی هم را کیفش و انداخت کیف داخل را موبایلش

 گفت لبی زیر سالمی.  بود منتظرش و کرده باز را در ساسان گذاشت باغ به پا

 :  نشاند لب روی محو لبخندی و چرخاند سر دیدنش با آیین.  نشست و

 .  خانوم سالم -

 :  نشاند لب روی لبخندی هم او.  آمد می خوشحال نظر به کرد نگاهش پریا

  ؟ بدم پیشنهادی یه.  سالم -

 ؟ چی -

  ؟ بریم میگم من که جایی -

  ؟ نخوریم شام اول -

 :  داد تکان سر پریا

  ؟ میگم من که اونجایی بریم بعدش -

 .  نداره اشکالی باشه نداشته جیگرکی و فالفلی به ربطی که وقتی تا -

 هر برای ها تفاوت همین و بود متفاوت دنیایشان ، زد لبخند و گرفت نفس پریا

 .  بود جذاب نفرشان دو

 موبایل بار دو.  شد برقرار سکوت بینشان و داد ساسان به را رستوران آدرس

 و افتاد می شهاب حرف یاد به.  کشاند خود با را پریا نگاه و خورد زنگ آیین

 .  چیست نمیدانست که فیلمی



 نشستند که وقتی تا و گرفت دست در را پریا دستِ  آیین.  رسیدند رستوران به

 پریا نگاه.  گذاشت میز روی را موبایلش آیین و دادند سفارش.  نکرد رهایش

 :  کرد عوض را نگاهش خطِ  آیین صدای که بود موبایل به

  ؟ دکتر رفتی راحت امروز -

 :  شد خیره آیین چشمهای یه نگاهش پریا

  ؟ چطور!  آره... آ -

  ؟ بود خوب چی همه -

 : حرفش گفتنِ  برای شد مصمم

 .  دیدم سحرو امروز -

 .  رفت هم در آیین ابروهای

  ؟ کجا -

 .  خونه در جلوی بود اومده -

 :  داد ادامه پریا و کرد سکوت آیین

 .  بزنه حرف باهام میخواست -

  ؟ چی از -

 میچرخاند را آن دستش با و شده خیره بود دستش کنارِ  که آبی جامِ  به آیین نگاهِ 

 .  میدید را فیلم و میشد مطمئن باید اول.  کرد تردید پریا. 

 .  نمیدونم -

 بینِ  را آن و کند دراز را دستش بود کافی.  افتاد آیین موبایلِ  به دوباره نگاهش

 .  شد بلند جا از آیین.  بگیرد انگشتهایش

 .  بشورم دستامو برم من -



 و برگشت نرفته آیین که میکرد نگاه موبایل به هیجان با داد تکان سر پریا

 کمی را آب جامِ  و شد حرص از پُر پریا نگاهِ .  انداخت جیبش داخلِ  را موبایل

 .  کرد مزه

 مثلِ  پریا میکرد احساس آیین.  افتاد اتفاق کامل سکوت در خوردنشان شام

 ! سردرگم پریا نگاهِ  و بود ریاپ به خیره مدت تمام نگاهش.  نیست همیشه

 رستوران از!  ها عرفانی سبکِ  به انعام دادنِ  و حساب صورت حسابِ  از بعد

 :  آمد حرف به آیین.  زدند بیرون

  ؟ بری میخواستی کجا بگو خب -

 :  کرد زمزمه آیین به رو و داد ساسان به آدرسی پریا

  ؟ نزنی غر نیومد خوشت اگه میشه -

 . باشم زده رغ نمیاد یادم -

 ! نکردی قبول میل با رو بیای خواستم من که جاهایی ولی -

 ! داشتم دوست رو چادرت ی ایده -

 نگاهش پریا و نشست آیین لبهای روی لبخند انگیزشان خاطره شبِ  به اشاره با

 سرش به سر تا میکرد وسوسه را آیین حالتش این.  گزید لب و چرخاند را

 . نداشت تمامی انگار که دوخت راهی به را گاهشن و کرد سکوت اما بگذارد

 :  کرد زمزمه و انداخت هماهنگشان ظاهرِ  و تیپ به نگاهی چشمی زیرِ 

  ؟ بود اتفاقی شدن ِست این -

 :  زد راه آن به را خودش و افتاد آیین براقِ  چشمهای به نگاهش پریا

 ! باهات بشم هماهنگ بخوام که پوشیدی چی ندیدم صبح که من -

 را آیین کارهای تکِ  تک و بود زده خواب به را خودش صبح.  میگفت روغد

 !  داشت نظر زیرِ 

 .  بدی دست از رو چیزا خیلی میشه باعث صبحت خوابِ  این ؟ جدا -



.  میکرد احساس گونه روی را صبحش روز هر ی بوسه.  میکرد شیطنت آیین

 غرق پریای و بوسدب را پریا ی گونه که بود شده عادت برایش رفتنش از قبل

 خواب به را خودش ها صبح پریا که بود روزی دو اما نشود متوجه هم خواب

 .  بود شیرینی ی تجربه اش گونه روی آیین ی بوسه احساِس .  میزد

 ! میری زود خیلی صبح -

 !  نپره هی پلکت کن کاری یه میزنی خواب به خودتو وقتی -

 !  بودم خواب من -

 ! بود واضح آره -

 : کشید هم در ابرو یاپر

  ؟ نمیکنی باور -

 .  کردم باور!  چرا -

 !  نکردی باور که معلومه -

 : خندید آیین

 !  میپرید پلکات -

  ؟ داری ربطی چه خب. . .  خب -

 .  بودی خواب میکنیم فرض باشه -

 .  بودم خواب واقعا -

 پریا هایدادن آدرس با.  کرد حفظ لب روی را لبخندش و داد تکان سر آیین

.  بودند ایستاده اتوبان کنارِ . انداخت اطراف به نگاهی آیین.  رسیدند باالخره

 :  انداخت آسمان به نگاهی هیجان با پریا

 .  رسیدیم -

 :  انداخت باال ابرو متعجب آیین



 !؟ اینجا -

 .  کن صبر دقیقه یه آره -

 :  میکرد نگاهشان آینه از ساسان

  ؟ ببینیم چی اینجا قراره -

 .  کن صبر -

 به کامل شدند تنها وقتی.  کند ترک را ماشین تا کرد ساسان به ای اشاره آیین

 :  چرخید پریا سمتِ 

 ؟ هستی چی منتظر -

 سمتِ  ی پنجره و راست سمتِ  به را خودش پریا آمد سرشان باالی از صدایی

 :  داد نشان را آسمان انگشت با کشاند آیین

 .  خوشگله چه ببین.  ستهواپیما.  ببین رو اونجا -

 خوبی به که بود نزدیکشان آنقدر.  افتاد فرود حالِ  در هواپیمای به آیین نگاهِ 

 پایین رنگ سبز حفاظهای از و شده رد ماشین باالی از درست.  میشد دیده

 نیفتادن برای که بود شده خم جوری.  میزد تند هیجان از پریا قلبِ .  بود رفته

 وقتی تا کرد تعقیب را هواپیما نگاهشان.  بود گذاشته آیین پای روی را دستش

 .  شد محو دیدشان جلوی از که

  ؟ نیست انگیز هیجان -

 :  گفت وار زمزمه ماند خیره پریا صورتِ  به آیین میدرخشید نگاهش

 .  تو داشتنِ  ی اندازه به نه -

 :  چرخاند آیین سمتِ  به را سرش پریا

  ؟ چی -

 نفِس  آیین...  نه یا شنیده درست نمیدانست و بود شنیده هم شاید.  بود نشنیده

 :  گفت و کشید عمیقی



  ؟ ببینیم اینو که اومدیم اینجا تا -

 .  دوخت ماشین روفِ  سان ی شیشه به را نگاهش پریا

 ... نزدیکمونه انقدر که جالبه خیلی.  میبینی هواپیما یه بار یه دقیقه چند هر -

  ؟ کردی کشف کی با اینجارو -

 :  شد باز هم از لبهایش.  بود پریا صورتِ  به منتظر نگاهش

 .  شیدا با -

!  باشد شروین سوالش این جوابِ  که برسد روزی میترسید ، کشید راحتی نفِس 

 !  داد خواهد نشان خود از العملی عکس چه لحظه آن نمیدانست

 .  میاد داره دیگه یکی -

 :  کرد زمزمه پریا.  شد کشیده روف سان سمتِ  به بار این نفرشان دو هر نگاه

 .  نشدم هواپیما سوار حاال تا من -

 :  انداخت باال ابرو آیین

 ! ؟ میگی جدی داری -

 آسمون رو چجوری ، عجیبیه حس.  جذابه برام دیدنش فاصله این از.  آره -

 ... ترسناکه یکم.  میمونه

 :  کرد نگاهش آیین

 ! پیماهوا با ، سفر بریم هم با میتونیم -

 حفظ لبها روی را لبخندش.  بود حسرت از پر اش زندگی.  گرفت نفس پریا

 :  کرد

 .  بعد برای باشه -

  ؟ هستی جوری یه امشب میکنم احساس چرا -



 :  آمد حرف به دیگر بارِ  آیین.  کرد سکوت پریا

  ؟ زد بهت خاصی حرفِ  سحر.  فکری تو انگار -

 ...  نه -

  ؟ چی پس -

  . خوبم من -

 .  کرد نفوذ ماشین داخلِ  به خنک هوای.  زد کنار را روف سان و شد خم آیین

 .  ببینی آسمونو بهتر میتونی -

 و رفتارها تکِ  تک به حواسش ، بود فکرش به.  انداخت آیین به نگاهی پریا

 ؟ نکند ذوق خوشی از رفتارها این با میتوانست مگر.  بود هایش خواسته

  ؟ بزند پس را لبخندش و شودن منقبض هیجان از شکمش

 از تر دور کمی ساسان.  آورد بیرون روف سان از را سرش و شد بلند جا از

 ماند منتظر.  گرفت آسمان سمتِ  به را سرش.  بود مشغول موبایلش با ماشین

 اگر داشت اهمیتی چه.  نمیشد محو لبش روی از لبخند.  ببیند هواپیما هم باز تا

 افتاده بینشان اتفاقی چه که میکرد فرقی چه ؟ بود کرده برخورد کیوان با آیین

  ؟ بود

 :  کشید جیغ زده هیجان.  آمد می سمتشان به هواپیمایی

 . میاد داره دیگه یکی -

 لبخند با.  خرید جان به را پریا ی کودکانه ذوق و آورد باال را سرش آیین

 بهتری رنگِ  اش زندگی میخندید وقتی.  بخندد همیشه کاش.  میکرد نگاهش

 .  میگرفت

 آیین کنارِ  داد رضایت پریا اینکه تا گذشت حال همان با هم دیگر ای دقیقه

 .  بنشیند

 .  اینجا بیایم روز هر میشد کاش -



 .  بیایم روز هر ارزه می بخندی همینجوری تو اگه -

 ساسان به اشاره آیین اما شد خیره آیین صورتِ  به مات و محو نگاهش پریا

 ، خجالت از نه.  افتاده گل هایش گونه میکرد احساس.  شود سوار هک میکرد

 !  بود عرفانی او باشد چه هر.  آیین حرفِ  هیجانِ  از

 فرودگاه نزدیکی تا تقریبا.  بود دور عمارت تا راهشان.  افتاد راه به ماشین

 .  بودند آمده

.  بود کرده شفرامو را سحر و شهاب حرفهای و فیلم و آیین موبایلِ  کل به پریا

 کمی اراده بی.  بود شده سنگین کمی پلکهایش پریا.  بودند نشسته هم کنار

 امنیت احساِس .  گذاشت آیین ی شانه روی را سرش و کرد خم را خودش

 .  بود خوشحال آیین داشتنِ  از چقدر لحظه آن.  میکرد

 زمزمه.  بود شده حلقه بازویش دورِ  پریا دستهای.  چرخید سمتش به آیین نگاهِ 

 :  شنید را اش

  ؟ میشد چی مهمونی اومدم نمی شب اون من اگه -

 :  گرفت اخم طرحِ  ابروهایش.  نزد آیین قلبِ  ای لحظه

 ! نداره اگه و اما -

 . بودم کجا االن من میشد دیگه جور یه اگه بدونم داشتم دوست -

 ! نمیاد خوشم ها فرضیه این از -

 یکی درگیر حتما نبود پریا اگر.  کند فکر اش گذشته زندگیِ  به نداشت دوست

 .  نداشت دوست را پریا از قبل زندگی!  بود هایش مهمانی آن از

 .  میکنم فکر چیزا این به خیلی من -

  ؟ نیستی راضی زندگی این از ؟ چرا -

 فکر آیین به روزها.  بود شده عوض احساساتش روزها این اما نبود اوایل

 و میکشید ریه به را بویش خوش عطرِ .  میماند هشرا به چشم شبها و میکرد



 آیین بازوی روی انگشتش با.  میشد دلتنگ هم بود کنارش وقتی حتی گاهی

 ! داشت دوست آیین که آرامی حرکتِ .  میکشید خیالی های طرح

 ...  راضی -

 :  بزند را حرفش رک نمیتوانسن هم شاید یا میکرد فکر که انگار

  ؟ هستی ضیرا زندگی این از تو -

 مکثی از بعد.  بگوید چه بود مانده آیین.  بود برگردانده خودش به را سوالش

 :  آمد حرف به ای ثانیه چند

 ! ندارم شکایتی -

 .  نبود من جوابِ  این -

 :  ببیند را پریا صورتِ  بتواند تا کرد خم کمی را سرش آیین

  ؟ بگیری میخوای جوابی چه -

 .  شد منصرف اما یدبگو که کرد باز دهان پریا

 ! نداری شکایتی که خوبه.  هیچی -

 ! ندادی جوابی خودتم -

 :  گفت جویانه انتقام پریا

 ! ندارم شکایتی منم -

 .  افتاد خنده به آیین

 ؟ میکنی تالفی -

 .  برمیگردونم خودت به خودتو خوبِ  جوابِ  -

 زندگی و ریاپ از میتوانست مگر. دوخت بیرون به را نگاهش.  نزد حرفی آیین

  ؟ نباشد راضی داشت ربط پریا به که چه هر و اش



 برایش که بود پیغامی به دادن جواب حالِ  در آیین.  رسیدند خانه به بعد ساعتی

 باز را مانتویش های دکمه و برداشت سر روی از را شالش پریا.  بود آمده

 نظر به رت جذاب میکرد کار وقتی.  بود آیین به نگاهش حال همان در.  کرد

.  کند حلقه گردنش دورِ  را دستش و برود سمتش به داشت دوست.  میرسید

 او از و کند پرت ای گوشه ، بکشد دستش از را موبایل میخواست دلش اصال

 .  کند توجه او به فقط که بخواهد

 شکست آیین صدای با که بود رفته فرو نابی ی خلسه در خیاالت و فکر این با

 : 

 .  بگیرم دوش میرم من -

 واردِ  آیین.  داد تکان سر و گرفت را نگاهش هم پریا و رفت حمام سمتِ  به

 افتاد موبایل ی مانده روشن ی صفحه به اتفاقی نگاهش پریا.  شد سرویس

 .  بزند چنگ را موبایل و بردارد قدم که بود افتاده جانش به وسوسه

 تا بود نمانده چیزی . شد  نور کم موبایل ی صفحه که میرفت کلنجار خودش با

 دستش.  کشید صفحه روی را انگشتش و رفت سمتش به سریع.  شود قفل

 ...  ببیند را او و برسد سر آیین نکند که بود حمام درِ  به نگاهش.  میلرزید

 و بود لباس مختلفِ  های طرح از عکس تایی چند.  گشت فیلم دنبالِ  سریع خیلی

 خودش از عکس تایی چند و رفت یینپا دیگر کمی.  آیین خودِ  از عکس چند

 را آنها کی.  گذاشت قلبش روی را دستش.  کرد پیدا بود شده گرفته هوا بی که

  ؟ بود گرفته

 میکرد ثابت او به که خوبی حِس  یک.  است شده گرم قلبش میکرد احساس

 ...  نمیکرد پیدا ربط نداشتنش شکایت به فقط کنارش آیین ماندنِ 

 حمام درِ  به نگاهی دوباره.  رسید موبایلش فیلمِ  تنها به و کرد رد را عکسها

 و صحنه اولین دیدنِ  با.  گذاشت فیلم روی را لرزانش انگشتِ  و انداخت

 .  نکشد جیغ که گذاشت دهانش روی دست کیوان آلودِ  خون صورتِ 

 :  شنید را آیین صدای



!  پشیمونی مکن حس میخوام.  نده من تحویلِ  چرند ؟ نگفتم!  نگو دروغ گفتم -

 ! باش زود

 خواهیِ  عذر.  میداد تهوع احساِس  پریا به نزارش حالِ  و کیوان ی گریه صدای

 حالِ  یادِ  به را او همه و همه...  اش درمانده صدای لحنِ .  اش ناچاری روی از

 میشنید را آیین صدای.  زد حلقه چشمش در اشک.  انداخت می خودش خرابِ 

 : 

 .  یپشیمون نمیکنم حس هنوز -

 :  آمد حرف به زده وحشت و انداخت آیین افرادِ  به نگاهی کیوان

 .  ببخش منو.  عوضیم ، پستم آدم یه من -

 که بود گرفته دهان روی را دستش.  شود اشکهایش ریزِش  مانع نتوانست پریا

 .  نکند خبر با را آیین هقش هق صدای

 گوشی.  بماند خیره انکیو صورتِ  به دوباره نمیتوانست.  ببیند کامل نتوانست

 بدونِ  و چرخاند را دستگیره.  رساند سرویس به را خودش و کرد رها را

 کردن اصالح قصدِ .  بود کفی صورتش و ایستاده آینه مقابلِ .  شد وارد اجازه

 پریا بارانیِ  چشمهای.  کشید دست کارش از پریا ناگهانیِ  ورود با که داشت

 :  کرد اش شوکه

  ؟ یکنیم گریه...  پریا -

 .  کرد حلقه آیین گردنِ  دور را دستهایش و دوید سمتش به

  ؟ یهو شد چی -

 اش برهنه ی سینه روی را اشکهایش خیسیِ  و میشنید را پریا آرامِ  هقِ  هق

 .  میکرد احساس

 :  کرد حصار پریا بدنِ  دورِ  را دستهایش

  ؟ شده چی ؟ عزیزم میکنی گریه چرا -



 جلوی از سختشان روزهای...  را پریا ... میکرد صدایش"  عزیزم" 

 محافظِ  دستهایش ِکی از ؟ بود شده آیین عزیزِ  ِکی از میگذشت چشمهایش

  ؟ بود شده پریا غمهای

 : کرد لمس را پریا کمرِ  نوازشگر دستش

  ؟ شده چی بگی بهم نمیخوای -

 :  آمد حرف به گریه میانِ  پریا

 . دیدم...  فیلمو من -

  ؟ فیلمی چه -

 :  شد تر تنگ پریا دستهای ی حلقه

 ! کیوان فیلمِ  -

 :  داد ادامه پریا.  شد متوقف آیین دستِ  حرکتِ 

 ... شدی درگیر باهاش من خاطرِ  به -

 دلگرم چقدر که بگوید چطور نمیدانست...  بفهماند را منظورش نمیتوانست

 حمایتش این از که بگوید چطور نمیدانست...  است خوب حالش چقدر ، است

 ...  است خوشحال درچق

  ؟ دیدی فیلمو اون چجوری -

 میشد وسوسه آیین.  داشت اشک ردِ  زیبایش چشمهای گرفت باال را سرش پریا

 منحرف را نگاهش... لبهایش ، کوچکش و قلمی بینیِ  ، پلکش بوسیدنِ  برای

 :  داد جواب پریا.  کرد

 ولی ببینم نمیخواستم.  گرفتی فیلم گفت شهاب.  زدی کیوانو گفت سحر -

 ... اونجا گذاشتی که گوشیتو

 !  میکرد تعریف خم افتخار با و کرده فضولی!  کشید خجالت.  کرد مکث



 یا دیده را فیلم آن پریا که باشد خوشحال باید نمیدانست.  کشید هم در ابرو آیین

 فراموش.  بود شده پشیمان اما بود گرفته دادن نشان برای را فیلم اصال.  نه

 !  است ذخیره موبایلش در جایی هنوز که بود کرده

 .  کنم فضولی نمیخواستم من ببخشید -

.  است داده پشیمانی به را خود جای و شده عوض پریا حالتِ  میکرد احساس

 خودش و خورد جا.  زد پریا بینیِ  روی و برداشت را اصالحش کفِ  از کمی

 .  کشید عقب را

  ؟ چیه میکنه فضولی که کسی سزای -

 بند اش گریه پریا.  نداشت شیطنتش پُر لحنِ  به ربطی هیچ همش در هایابرو

 :  کرد پاک را اش بینی روی کفِ .  بود آمده

 ... کنم فضولی نمیخواستم که من -

 ! کردی ولی -

 .  ببخشید -

 .  کشید آغوش در را پریا و کرد باز را اخمهایش.  نیاورد طاقت آیین قلبِ 

  ؟ ازم نیستی ناراحت -

 :  کرد لمس را آیین کمرِ  پریا دستهای ؟ نباشد ناراحت پریا که بود مهم یشبرا

 .  اصال نه -

  ؟ خوبه حالت االن -

 .  خوب خیلی آره -

 :  خندید آیین

  ؟ بگیرم دوش نذاری و داری نگه اینجا لخت منو میخوای کی تا -



 گزید لب و کشید بیرون آیین بغلِ  از را خودش سریع.  شد ِگرد چشمهایش پریا

 . 

 .  رفتم من -

  ؟ بگیری دوش نمیخوای -

 چند.  انداخت بیرون حمام از را خودش و گرفت نشنیده را کالمش شیطنتِ 

 را خودخواه و عصبی مردِ  این.  کرد عوض را لباسهایش و کشید عمیق نفِس 

 عشق ابراز پریا به و نیاورد زبانش روی ای کلمه اگر حتی.  داشت دوست

 ...  ها حمایت همین ، رفتارهایش همین.  داشت وستشد خم باز نکند

 آغاز اینطور را اش نوشته.  کرد باز را سررسیدش و کشید دراز تخت روی

 :  کرد

 خودخواهم و مغرور مردِ  ، عرفانی آیینِ  بودنِ  از.  راضیم زندگیم از من -

 .  نشه تموم ها لحظه این کاش.  راضیم

 حوله با را موهایش.  آمد بیرون حمام از هم آیین زمان هم و بست را سررسید

 .  کشاند خودش با را پریا نگاهِ .  کرد خشک

 .  خوابیدی کردم فکر -

 .  میداد لو را حالش خوبی به که هایی نگاه آن از.  میکرد نگاهش شیفته پریا

 .  بیای تا موندم منتظر -

 :  رساند تخت به را خودش و پوشید لباس سریع آیین

  ؟ کنیم چیکار قراره.  اومدم -

 :  گزید لب پریا.  میگذاشت سرش به سر

 .  بخوابیم قراره!  معلومه -

 !  داری تری انگیز هیجان ی ایده میکردم فکر -

 .  شد متمایل پریا سمتِ  به کمی و داد تکیه آیین اما کشید دراز.  خندید پریا



 .  راضیم زندگیم از من -

 روی از را پریا رهای موهای آیین دستِ .  رفت چشمهایش سمتِ  به پریا نگاهِ 

 :  کرد زمزمه هم باز.  میزد کنار صورتش

 .... نباشی روز یه اگه.  ببینمت روز هر اینکه به کردم عادت -

 به نگاه شنیدن ی تشنه اما پریا.  دادن ادامه بود سخت برایش.  کرد مکث

.  کرد لمس را پریا پیشانیِ  روی ی بخیه ردِ  انگشت با آیین.  بود دوخته دهانش

 :  کرد عوض را بحث.  بود شده دائمی خطِ  این بانیِ  و باعث خودش

 .  حتما بگیر وقت یه.  کنی لیزر رو بخیه جای باید -

 و آمد ِکش اراده بی انگشتهایش.  نشست زخمش روی و آمد باال پریا دستِ 

 :  کرد زمزمه حال همان در.  گرفت دست در را آیین انگشتهای

 .  باشم داشته ازت یادگاری یه میخواد دلم.  نیست زینیا -

 وسوسه.  بوسید را بخیه خطِ  و شد خم.  نشاند صورت روی تلخ لبخندی آیین

 در را او.  پریا بدِ  حالِ  و شدن زده پس از میترسید اما پیشروی برای میشد

 :  کرد زمزمه گوشش کنارِ  و گرفت آغوش

 .  مبد بهت بهتر یادگاری یه میدم قول -

 بود خوب دلش حالِ  چقدر.  میکرد امنیت احساِس .  بست پلک و زد لبخند پریا

 ! دارد دوست را آیین که کرد اعتراف بارها دل در. 

** 

 و انداخت دوش روی را کیفش ، کرد مرتب را اش روسری.  داشت اضطراب

 که بود آمده آیه مگر.  درخواست این قبولِ  از شد پشیمان.  کشید عمیق نفِس 

 آن از.  داشت یاد به را آیین دیشبِ  نگاهِ  ؟ شود همان گفت خان جمشید چه هر

 واگذار خودش به را چیز همه و انداخت باال شانه اما بود ناراحت که هایی نگاه

 !  کرد



 میکرد تماشا را کردنهایش دل دل و بود زده ماشین به تکیه سرش پشتِ  ساسان

 رفتارش است گفته پریا به را فیلم ریانِ ج شهاب بود فهمیده آیین که وقتی از. 

 راننده و بود برگردانده کارش سرِ  دوباره را او که جایی تا.  بود شده بهتر او با

.  بود حرفی کم پسرِ .  بود پریا اختیارِ  تحتِ  هم ساسان.  بود شده خودش ی

 .  بود کوچکتر پریا از سالی 4 تقریبا

 : چرخاند عقب به را سرش

  ؟ نرسیدیم زود -

 : انداخت ساعتش به نگاهی ساسان

 !  هستش 5 درست ساعت -

 رنگ سفید و بزرگ درِ  و  رو به رو به را نگاهش دوباره و داد تکان سر پریا

 مثال این با مشترکی حرفِ  چه اصال ؟ آمدن اینجا به چه را او اصال.  دوخت

  ؟ داشت شوهر مادر

 نبود ها عرفانی عمارتِ  یِ بزرگ به خانه.  نشست زنگ روی و آمد باال دستش

 اضطرابش نشست گوشش در که زنگ صدای.  نداشت کم آن از هم چیزی اما

 را در.  شد وارد لرزان قدمهایی با.  شد باز هم از ای تقه با در.  گرفت شدت

 سمتِ  به راهی.  بود گرفته را اطرافش گل پُر های باغچه.  بست سرش پشتِ 

 پشیمان قبل از بیشتر لحظه هر.  داد تکان پاهایش به.  میبردش اصلی ورودیِ 

 !  میشد

 انصافی بی!  نرو بگوید بود کافی.  آمد نمی و میکرد بهانه را آیین باید اصال

 میچرخید سرش در خان جمشید حرفهای ؟ بود کرده واگذار خودش به که نبود

 داره حق ، مهین پیِش  برو تو.  شده ای کینه.  باش نداشته کار آیین به" 

 واقعا نمیدانست خوب خودش که حالی در ، بود آمده هم پریا. "  ببینه روسشوع

 درک برای هم دلیلی اما کند قضاوت نداشت دوست!  نه یا میدهد حق مهین به

 .  نداشت کردنش

 بودش دیده ها عرفانی ی خانه در که باری همان مثلِ .  دید را مهین در کنارِ 

 و داده حالت را میرسید گردن حوالیِ  تا که کوتاهش موهای.  بود پوش خوش



 اش فیروزه جواهرِ  ستِ  با رنگش ای فیروزه دامنِ  و کت.  بود کرده مرتب

 جان کم صورتش آرایِش . بود خورده آسمانی آبی الکِ  ناخنهایش.  بود شده ست

 : میکشید بیننده رخِ  به را اش ظاهری زیبایی هم همان اما بود

 .  جان پریا اومدی خوش -

.  میشد بیشتر لحظه هر اضطرابش.  گرفت پریا سمتِ  به را ظریفش دستِ 

 الکِ  شیرین اصرارِ  به خودش ناخنهای.  داد دست و نشاند لب روی لبخندی

 بود کرده سعی و بود بسته سر پشتِ  را بلندش موهای.  بود خورده صورتی

 ابانتخ را اش صورتی و سفید شلوارِ  و کت نهایت در و کند پیدا رسمی لباسی

 .  بود کرده

 .  ممنون.  سالم -

 : کرد لمس را پریا ی شانه پشتِ  دستش

 . تو بیا -

 پریا دیدنِ  با.  بود ایستاده تر دور کمی در کنارِ  ای خدمه.  گذاشتند خانه به قدم

 : کرد سالم

  ؟ بگیرم روسریتونو و مانتو میتونم.  سالم -

 خیره پریا روسریِ  به مهین . آورد بیرون تن از را مانتویش و داد جواب پریا

 : گفت بود کرده حفظ صورتش روی مدت تمام که لبخندی با و شد

 .  برداری روسریتو میتونی.  نیست خونه کسی -

 سالنِ  واردِ  مهین ی اشاره با.  برداشت هم را اش روسری کن گوش حرف پریا

 جلب را کسی هر توجه کالسیکش چیدمانِ  و آنتیک وسایلِ .  شدند بزرگی

 پریا به و انداخت پا روی پا.  مقابلش هم مهین و نشست مبلی روی.  میکرد

 : شد خیره

 .  اومدنت از میشدم ناامید داشتم.  کردی خوشحالم خیلی -

 .  بزنند حرف چه از است قرار نمیدانست.  بود دستپاچه پریا



 .  میبینمتون که خوشحالم منم -

 ترین مودبانه پاسخش اما!  کردمی دستپاچگی احساِس  بیشتر ، نبود خوشحال

 و رفت حالِ  در مدام خدمه!  بگوید مهین به تا میرسید ذهنش به که بود چیزی

 میزِ  که جایی تا.  میگذاشت پریا مقابلِ  پذیرایی برای چیزی بار هر و بود آمد

 .  بود شده پُر مقابلش

 .  میومد آیینم میخواست دلم -

 : گفت دروغ هم باز و زد لبخندی پریا

 . . . اگه میشد خوشحال اونم مطمئنا.  داشت کار -

 : گفت و کرد حفظ صورتش روی را لبخند.  پرید حرفش میانِ  مهین

 .  داره احساسی چه آیین میدونم خوب.  بزنیم گول خودمونو نیست نیازی -

 را آیین حقیقتِ !  کند بازی نقش نبود قرار پس.  فرستاد بیرون را نفسش پریا

  ؟ آوردن بهانه به بود احتیاجی چه.  ستندمیدان دو هر

 .  میکردم اشتباه انگار.  میخونه رو خان جمشید حرفِ  میکردم فکر -

 راه اول همین.  شود تازه گلویش کمی تا نوشید را شربتش از کمی پریا

 !  بدهد مهین حرفِ  این به باید جوابی چه نمیدانست

 متاسفم.   نکنی رد رو دعوتم بودم امیدوار.  میبینم تورو حداقل که خوشحالم -

 .  بشیم آشنا هم با بتونیم که نبود جوری شرایط که

 .  مغموم و ناراحت لحنِ  این برای میسوخت دلش پریا

 .  پیشتون اومدم می اینها از زودتر باید -

 که میکنم تعجب حتی.  بیای اینجا تو زیاد نمیخواد دلش آیین که میدونم -

 !  باشی جااین االن گذاشت چطور

 ی عهده به گذاشت رو چی همه.  نیست منطق بی میده نشون که اونقدرا آیین -

 . خودم



 .  نیست پدرش شبیه زمینه این تو حداقل.  خوبه -

 کوروِش  نه او.  بزند دیگری حرفِ  مهین بود منتظر.  کرد سکوت پریا

 بارِ  مهین ! میدانست سابقشان زندگیِ  از زیادی چیزِ  نه و میشناخت را عرفانی

 : داد ادامه دیگر

 ؟ گفته برات پدرش و من از حتما -

 : داد جواب تعارف بی پریا

 .  نمیدونم زندگیتون از زیادی چیزِ  -

  ؟ چی شب اون از -

 : داد ادامه و انداخت او چشمهای به نگاهی مهین.  کرد مکث پریا

 .  رفت دستمون از آیین شب اون.  باشه گفته که میزنم حدس -

 . داشته شدیدی وابستگی پدرش به انگار -

 ؟ گفته اینو خودش -

 .  کردم احساس حرفاش بینِ  از -

 ی بقیه.  بود پسرش دونه یه دنیاش همه.  میذاشت وقت آیین برای کوروش -

 .  بود معنی بی براش زندگی

 پریا که چیزی.  میزد فریاد را بزرگی ناکامیِ  مهین صدای.  میکرد دقت پریا

 .  کند حس میتوانست هم اش غمزده ی چهره از

 .  داشت دوست کوروش ی اندازه به منم آیین زمانی یه.  نکن االن به نگاه -

 .  میکرد معذب را پریا وضع این

 .  بوده همینطور حتما -

 .  میبینم خوابشو شب هر -



 را دلش بارِ  مهین که بود آنجا پریا انگار.  بود زده حلقه چشمش در اشک

 .  کند ابراز نمیتوانست که ای عالقه و بگوید آیین از.  کند سبک

 .  بود ترسیده خیلی. . .  شب اون مخصوصا -

  ؟ تصادف شبِ  -

 پای روی را چپ پای بار این و کرد عوض را پایش.  داد تکان سر مهین

 : انداخت راست

 . . .  کوروش آلودِ  خون جسدِ .  شدیم خبر با ما تصادف از بعد بالفاصله -

 را سرش پریا.  نشکند بغضش که میکرد مبارزه خودش با.  خورد را حرفش

 بارِ  را مهین صدای.  چرخاند انگشتهایش بینِ  را شربت لیوانِ  و انداخت پایین

 : شنید دیگر

.  نیفتاد گیر آیین و شد درست زود چی همه عرفانیا نفوذِ  با که شکر رو خدا -

 ساز دردسر مطمئنا ، کوروش فوتِ  و کردن رانندگی گواهینامه بدونِ  وگرنه

 .  میشد

 .  میکنه ناراحتتون.  نکنین فکر گذشته به -

 .  نکرد فکر بهش نمیشه.  ریخت هم به چی همه شب همون از -

 .  میکرد تنهایی احساِس  آیین -

 .  بود کار زندگیش تمامِ  که مردی.  بود سخت کوروش با زندگی!  من مثلِ  -

 متفاوت چیزی زندگی از که داشت حق.  نمیکرد هم و میکرد درکش هم پریا

 چه نمیفهمید اما.  نداشت را آن وقت هیچ که بخواهد احساسی ، بخواهد

 از.  میکرد تحمل را جدیدی دردهای که پسری!  آیین ترکِ  به بود اصراری

  ؟ نبود انصافی بی. . .  مادر هم بعد و پدر دادنِ  دست

  ؟ شدی آشنا ینآی با چجوری.  بگو خودت از تو -



 حرفهای یاد به و آورد لب روی لبخندی.  داشت را انتظارش که سوالی

 : افتاد آیین با دیشبشان

  ؟ بگم چی شدیم آشنا چجوری پرسید ازم اگه -

 : داد جواب میکرد حلقه پریا ی شانه دورِ  را دستش که همانطور آیین

 !  نده جواب -

 : کرد اخم پریا

 ؟ بیاد دشب ازم میخوای!  زشته -

 : بود بوسیده را اش پیشانی و شده خم آیین

 . نیست مهم برام -

 .  پرسیدم جدی -

 .  دادم جواب جدی منم -

 !  آیین -

 : کرد فکر کمی و فرستاد بیرون را نفسش آیین

 .  دیدیم رو همدیگه شرکت تو بگو مثال!  میدونم چه -

 : ببیند را آیین صورتِ  تا گرفت باال را سرش پریا

  ؟ شما شرکتِ  بیام باید چرا -

 : داد جواب لب به لبخند آیین

 !  ببینی رو عرفانی برندِ  جذابِ  مدیرِ  اینکه برای -

 : کوبید اش سینه به مشتی پریا

 .  میزنم حرف جدی دارم من -

 .  زد بوسه موهایش روی و گرفت بازوهایش میانِ  را او آیین



 خیلی بوی یه امشب اینکه از.  بزنیم حرف خودمون از بیا حرفا این جای -

 .  میدی خوبی

 .  نزدم عطرم حتی من -

 .  میدی پریا بوی.  میدونم -

 بی لبخندی دیشبشان حرفهای یادآوریِ  با.  بود شده خوشی غرقِ  حرفش با پریا

 : زد لبخند هم او لبخندش دیدنِ  با مهین.  نشست لبهایش روی اراده

 .  میزنی لبخند که بوده خوبی ی خاطره حداقل که خوشحالم -

 خودش با.  داد دستپاچه ای خنده به را خود جای لبخندش.  آمد خودش به پریا

 : آمد حرف به باالخره تا آمد کنار

 .  شدیم آشنا مهمونی توی -

 : کرد کنجکاوی مهین

  ؟ مهمونی جور چه -

 گیِ زند حقیقتِ .  بگوید را حقیقت میتوانست ؟ بگوید دروغ که داشت دلیلی چه

 . . .  هم به شدنشان وصل و آیین مهمانیِ .  بود همین دونفرشان

 .  آیین های مهمونی از یکی -

.  نداند که بود کی!  داشت پسرش های مهمانی از خبر.  داد تکان سر مهین

 .  نزد حرفی اما نداشت آن از خوبی ذهنیتِ 

 .  باشین خوشبخت-

 .  ممنون -

 یا شدن دار بچه از.  زدند حرف دری هر زا.  نشست مهین کنارِ  دیگر ساعتی

 مدت تمام!  عرفانی کوروش با زندگی از مهین مختلفِ  احساساتِ  تا پریا نشدنِ 

 که انگار.  باشند همدرد هم با که انگار.  میکرد درک را مهین احساساتِ  پریا

 ، بود کرده تجربه که چیزی ، محبتی بی از میگوید چه کند لمس وجود تمامِ  با



 پریا نگفته مهین که بود شده پُر شروین های مهری بی با آنقدر سابقش یِ زندگ

 جای را خودش.  نمیفهمید را تصمیمش از بخشی هم هنوز اما.  میکرد درکش

 را قیدش بود حاضر ؟ میشد چه داشت شروین از فرزندی اگر.  میگذاشت او

 یرِ مس که بود لحظه همان ؟ کند ترکش همیشه برای میشد حاضر ؟ بزند

 . میشد جدا مهین از اش احساسی

 .  میسوزاند دل مهین برای و میداد آیین به بیشتری حقِ 

 های محبت به کم کم که خودش مثلِ  ، کند تجربه را عشق که بود آدمی هر حقِ 

 مثلِ .  بود شده عسل شیرینیِ  به که روزهایشان این مثلِ  ، میگرفت خو آیین

 راحت حاال و بودند زده پا و ستد اش لحظه لحظه برای که زندگی همین

 .میبردند را بودنشان هم با این لذتِ  ای گوشه

 که انگار سلطانی حضورِ  اولین با که بود ناکامی از پر مهین زندگیِ  تمامِ 

 دوراهی برای میسوزاند دل.  بود کرده پرواز سمتش به باشد شده کامیاب

 .  مهین زندگیِ 

 که بودند زده گپ موضوعی هر از هم با آنقدر کرد رفتن قصدِ  که ای لحظه تا

 : فشرد را دستش آخر ی لحظه مهین.  نبود پریا اضطرابِ  از خبری دیگر

 .  بزن سر بهم بازم میده اجازه آیین اگه -

 .  چشم -

 .  بیار خودت با آیینم تونستی روزی یه اگه -

 به . کرد خداحافظی و داد تکان سر پریا.  بود شده نمناک هم باز چشمهایش

 !  نبود سخت هم آنقدرها.  فرستاد بیرون را نفسش رسید که حیاط

 لبخندی.  میشد خانه واردِ  که شد رو به رو پرهام با در کردنِ  باز محِض  به

 : کرد مرتب را اش روسری کمی پریا.  بود نشسته لبهایش روی

  ؟ بود سبک قدمم.  سالم -

 .  بودم جون مهین پیِش  وقته خیلی.  سالم -



 ؟  چطوره حالش ما معرفتِ  بی برادرِ  این -

 !  نمیگذاشت زنده را او حتما میکند خطاب برادر را او پرهام میشنید آیین اگر

 .  ممنون خوبه -

 البته.  ببینیمتون آیین با میشیم خوشحال.  گرفتیم کوچیک جشنِ  یه هفته آخر -

 آشغال سطل از سر االن تا حتما که میدونم اما شرکت فرستادم براش رو کارت

 !  شدید اومدنی شاید بگم هم شما به گفتم.  آورده در

 : داد جواب مودبانه پریا

 .  اجازتون با.  میایم حتما بگه آیین اگه -

 پشتِ  که خانه درِ .  کرد پریا از گرمی خداحافظیِ  و کشید کنار را خودش پرهام

 : گفت اراده بی ساسان دیدنِ  با شد بسته سرش

 !  نبود سخت هم اونقدرا -

 محِض  به.  کرد باز برایش را در و نشست لبش روی لبخندی اراده بی ساسان

.  میگرفت آیین با تماسی باید.  کشید بیرون را موبایلش نشست ماشین در آنکه

 و زد صفحه روی را انگشتش.  میکرد خودنمایی او از پیغامی صفحه روی

 : خواند

 تنها و تنها چرا -

 دارم، دوست را تو

 گزینم، می را تو

 مرا تو گذارم می و

 بپیچی خود انگشت دور

 خوان ترانه

 کنم؟ نمی اعتراضی من و



 .  میسوزاند دل مهین برای و میداد آیین به بیشتری حقِ 

 های محبت به کم کم که خودش مثلِ  ، کند تجربه را عشق که بود آدمی هر حقِ 

 مثلِ .  بود شده عسل شیرینیِ  به که روزهایشان این مثلِ  ، میگرفت خو آیین

 راحت حاال و بودند زده پا و دست اش لحظه لحظه برای که زندگی همین

 .میبردند را بودنشان هم با این لذتِ  ای گوشه

 که انگار سلطانی حضورِ  اولین با که بود ناکامی از پر مهین زندگیِ  تمامِ 

 راهیدو برای میسوزاند دل.  بود کرده پرواز سمتش به باشد شده کامیاب

 .  مهین زندگیِ 

 که بودند زده گپ موضوعی هر از هم با آنقدر کرد رفتن قصدِ  که ای لحظه تا

 : فشرد را دستش آخر ی لحظه مهین.  نبود پریا اضطرابِ  از خبری دیگر

 .  بزن سر بهم بازم میده اجازه آیین اگه -

 .  چشم -

 .  بیار خودت با آیینم تونستی روزی یه اگه -

 به.  کرد خداحافظی و داد تکان سر پریا.  بود شده نمناک هم زبا چشمهایش

 !  نبود سخت هم آنقدرها.  فرستاد بیرون را نفسش رسید که حیاط

 لبخندی.  میشد خانه واردِ  که شد رو به رو پرهام با در کردنِ  باز محِض  به

 : کرد مرتب را اش روسری کمی پریا.  بود نشسته لبهایش روی

  ؟ بود سبک قدمم.  سالم -

 .  بودم جون مهین پیِش  وقته خیلی.  سالم -

 ؟  چطوره حالش ما معرفتِ  بی برادرِ  این -

 !  نمیگذاشت زنده را او حتما میکند خطاب برادر را او پرهام میشنید آیین اگر

 .  ممنون خوبه -



 البته.  ببینیمتون آیین با میشیم خوشحال.  گرفتیم کوچیک جشنِ  یه هفته آخر -

 آشغال سطل از سر االن تا حتما که میدونم اما شرکت فرستادم براش رو رتکا

 !  شدید اومدنی شاید بگم هم شما به گفتم.  آورده در

 : داد جواب مودبانه پریا

 .  اجازتون با.  میایم حتما بگه آیین اگه -

 پشتِ  که خانه درِ .  کرد پریا از گرمی خداحافظیِ  و کشید کنار را خودش پرهام

 : گفت اراده بی ساسان دیدنِ  با شد بسته رشس

 !  نبود سخت هم اونقدرا -

 محِض  به.  کرد باز برایش را در و نشست لبش روی لبخندی اراده بی ساسان

.  میگرفت آیین با تماسی باید.  کشید بیرون را موبایلش نشست ماشین در آنکه

 و زد صفحه روی را انگشتش.  میکرد خودنمایی او از پیغامی صفحه روی

 : خواند

 تنها و تنها چرا -

 دارم، دوست را تو

 گزینم، می را تو

 مرا تو گذارم می و

 بپیچی خود انگشت دور

 خوان ترانه

 کنم؟ نمی اعتراضی من و

 روی لبخندی.  برداشت عقب به قدمی و گذاشت میز روی را موبایلش آیین

 شانه روی از ریبا که انگار!  گرما و میکرد سبکی احساِس  ، بود لبهایش

 ی نشده خوانده قسمتِ  و بود آمده کنار خودش با باالخره.  باشند برداشته هایش

 به رو در رو که نمیدید خود در را شجاعت این.  بود نوشته پریا برای را شعر



 نمیتوانست هنوز.  کند ادا را دارم دوستت حروفِ  بخواهد و بیاید حرف

.  بیاورد زبان به را دارد دل در چه هر کمال و تمام و بزند خط را غرورش

.  اش زندگی مهمِ  آدمهای تمامِ  ، عالیقش تمامِ  دادنِ  دست از ترِس  ، میترسید

 و میکرد دل دل بود شده نفسش ، قلبش ، اش زندگی از جزیی پریا که حاال

 .  بدهد دستش از نکند که بود نگران

 داده نشان را طرحهایش . بود گذاشته اتاقش به قدم شهرزاد که بود قبل ساعتی

 آن.  کند توجه جلب نوعی به تا بود بسته کار به داشت زنانگی چه هر و بود

 از.  است شده تنگ او برای دلش چقدر اینکه و میکرد فکر پریا به آیین لحظه

 ماه سه این تا میکرد روزشماری.  بود گذشته پدرش خاطرِ  به شهرزاد حرکتِ 

 که چند هر.  کند بازش سر از و بیاورد ای هبهان تا شود تمام اش آزمایشی

 از جزیی که نبود حدی در اما میزد بهتری های طرح اول روزهای به نسبت

 !  شود عرفانی شرکتِ  کالکشنهای

 نگاه.  پریا طرفِ  از جوابی برای میکرد شماری ثانیه و بود لبش روی لبخند

 گره هم در روهایشاب.  نشد خبری اما گذشت دقیقه یک.  نمیگرفت موبایل از

 راه را اتاق عرِض  و طول.  نبود صورتش روی لبخند از خبری دیگر و شد

 بود موبایل که جایی با جهت هم ، سرش برمیداشت که قدمی هر با ، رفت

 !  بگذرد زمان بزند حرف او با کمی نبود هم خسرو.   میچرخید

 گره.  بود شده تبدیل دقیقه پانزده به دقیقه یک.  انداخت ساعتش به نگاهی

 و نشست میزش پشتِ .  کند کار نمیتوانست اصال.  میشد تر محکم ابروهایش

 حالتِ  روی شود مطمئن تا انداخت اش صفحه به نگاهی.  برداشت را موبایل

 !  بود نیامده پریا از پیغامی هیچ و بود درست چیز همه!  باشد نمانده صدا بی

 : کرد زمزمه و فرستاد بیرون را نفسش

 !  ندیده هنوز حتما -

 و گرفت دست به را خودکارش.  شد باز هم از ابروهایش کمی فکر این با

 به نگاهش بار یک دقیقه چند هر اما کند مشغول را خود کارهایش با کرد سعی



 زمانِ  از ساعت نیم انداخت ساعتش به دیگری نگاهِ .  میچرخید موبایل سمتِ 

 !  بود دیده ناال تا مطمئنا.  میگذشت پیغامش ارسالِ 

.  بست حرص با را درش و انداخت میزش کشوی داخلِ  را موبایل حرص با

 : کرد زمزمه خودش با دیگر بارِ 

 !  نمیده جواب که جهنم به -

 قدمهای.  میترساند را کسی هر همش در ابروهای.  شد وارد و زد در منشی

 : شد برداشته سمتش به نامطمئن منشی

 ؟ بشم مزاحمتون بعدا دارین کاری اگه -

 : رفت جلو لرزان منشی.  بیاید جلو که کرد ای اشاره

 ؟ چیه کارت -

 : گذاشت جلویش را هایی برگه

 .  بشن امضا باید -

 : گرفت سمتش به را ها برگه و زد پایشان امضایی حوصله بی آیین

 .  بری میتونی -

 : آمد حرف به دیگر بارِ  منشی

 .  هنوز نرسیده میخواستین که هایی پارچه گرفتن تماس عمانی آقای -

 : گرفت شدت عصبانیتش

  ؟ مونده کجا ؟ نرسیده که چی یعنی -

 .  میکنم پیگیری من. . .  َمـــ -

 !  زود -

 !  چشم -



 دور آیین چشمهای جلوی از که کرد قرض هم دیگر پای دو داشت پا دو منشی

 پیش موبایل برای یمشکل شاید.  کشید بیرون کشو از را موبایلش آیین!  شود

 خسرو ی شماره.  شد منصرف که بگیرد را پریا ی شماره خواست.  بود آمده

 : داد جواب بوق دومین با.  گرفت را

  ؟ آیین بله -

 : فرستاد بیرون کالفه را نفسش آیین

 ! کنم امتحان موبایلمو میخواستم -

 !؟ چی -

 . خداحافظ!  هیچی -

  ؟ چته معلومه -

 : افتاد منشی حرفِ  یادِ  کندبه عقط آنکه از قبل

 .  کن پیگیری بزن زنگ.  نرسیده ها پارچه ؟ میگه چی عمانی مردک این -

 .  میکنم حل.  دارم خبرشو.  باشه -

 میز روی را موبایل.  نداشت حوصله.  کرد قطع را تماس خداحافظی بدونِ 

 بارِ  را شپیغام!  نبود جواب از خبری.  شد خیره آن به دیگر کمی.  کرد پرت

 .  بود گذشته ساعت یک تقریبا.  کرد چک دیگر

 ی دسته روی انگشتهایش با.  انداخت پا روی پا و داد صندلی به را اش تکیه

 لحظه آن تا حتما.  میگذشت کندی به برایش ها ثانیه.  بود گرفته ضرب صندلی

 معنی چه ؟ ندهد جواب که داشت دلیلی چه!  باشد خوانده را پیغام پریا باید

 ؟ بگیرد نادیده را او که میداد

 به بالیی سلطانی یا پرهام نکند بود رفته مهین ی خانه ؟ باشد افتاده اتفاقی شاید

 ؟ باشند آورده سرش



 با بگیرد را پریا ی شماره آنکه جای به باز اما برداشت را موبایلش مکث بدونِ 

 : یدشن را صدایش نهایت در ماند منتظر کمی.  گرفت تماس ساسان

 ؟ آقا بله -

 ؟ کجایی -

  ؟ شرکت بیام ؟ دارین کاری.  خونه رسوندم رو خانوم پریا االن همین -

 را ابروهایش گره!  بود نیفتاده بدی اتفاقِ  برایش حداقل.  کشید راحتی نفِس  آیین

 : کرد حفظ

 .  ندارم کاری نه -

 زیرِ .  دهدنمی را جوابش عمد روی از که بود شده مطمئن.  کرد قطع را تماس

 : کرد زمزمه لب

 ! بچرخیم تا بچرخ ؟ خانوم پریا اینجوری -

 کار که بود نیامده او به امروز اصال.  شد بلند جا از و برداشت را موبایلش

 سمتش به نگاهی نیم.  پرید جا از دیدنش با منشی.  زد بیرون اتاق از.  کند

 هم به خودش ماقتِ ح از حالش.  رفت آسانسور سمتِ  به حوصله بی و انداخت

 اصال!  بفرستند را پیغام که بود رفته کلنجار خودش با مدت تمامِ .  میخورد

 .  نداشت اهمیتی پریا برای

 آیین به نگاهی متعجب و برداشت ماشین از را اش تکیه دیدنش با شهاب

 : انداخت

  ؟ آقا کجا -

 : خورد حرص آیین

  ؟ بگیرم اجازه تو از باید رفتن خونه واسه -

 : کرد باز را در سریع.  پراند جا از را شهاب آیین عصبیِ  لحنِ 

 .  آقا بفرمایید.  ببخشید -



 لحظه هر و بود گرفته درد سرش.  دوخت پنجره به را نگاهش و نشست آیین

.  بود شده زده پس دوباره.  میگرفت حرصش و میشد کالفه قبل از بیشتر

 راه به شهاب.  داد ماساژ را هایش شقیقه دست با!  بود کرده فرار پریا دوباره

 : آمد در صدایش آیین نهایت در.  میپایید را آیین مدام جلو ی آینه از.  افتاد

 میکنم کم حقوقت از رو خسارتش بیاری ماشین سرِ  بالیی یا کنی تصادف اگه -

 ! 

 : آمد حرف به گنگ و گیج شهاب

  ؟ بله -

 !  رانندگیت به بده حواستو -

 ای دقیقه.  کرد اطاعت و چرخاند جلو ی شیشه سمتِ  به را سرش شهاب

 : آمد حرف به شهاب که بود نگذشته

  ؟ بگیرم تماس یه دارم اجازه -

 به را نگاهش آیین.  بود کرده انتخاب کردن درخواست برای را روزی عجب

 : گفت عصبی و دوخت جلو ی آینه

 !  روش اینم.  کردی کار همه امروز که تو -

 : کرد زمزمه زمان هم.  گرفت ای شماره و گذاشت را اش ریهندزف شهاب

 .  ثانیه چند فقط.  ببخشید -

 : پیچید ماشین در دیگر بارِ  شهاب صدای.  نداد جوابی آیین

 .  میارم دارم رو امانتی که بدم خبر گفتم.  خونه میام دارم من ، ساسان الو -

 : داد جواب بار ینا.  انداخت آیین به نگاهی آینه از و داد گوش کمی

 .  خداحافظ.  خودت بده خبرشون -

 : کرد زمزمه و کرد قطع را تماس



 .  ببخشید -

!  نشد داده جواب که پیغامی و میکرد فکر پریا به فقط.  نکرد توجهی آیین

 بگذارد خانه به قدم جوری و شود خشمگین!  کند برخوردی چه باید نمیدانست

 و بزند بیخیالی به را خودش اینکه یا ؟ باشد مشخص خوبی به عصبانیتش که

 حرف منطقی نبود بد هم شاید ؟ است شده ارسال پیغامی که کند انکار اصال

 آخرین مطمئنا میکرد کار هر ؟ میپرسید را ندادنش جواب علتِ  او از و میزد

 عصبانیت اوجِ  در که نبود کسی آیین!  نداشت جایی رفتارهایش در گزینه

 ! بود شده زده پس هم باز که خصوص به!  کند ترلکن را خودش بتواند

 زل چشمهایش در نداشت هم طاقت اما!  بخواهد جوابی پریا از که داشت حق

 هنوز او و بودند رسیده خانه نزدیک!  ندارد دوستش او که بگوید و بزند

 !  کند چه بود نگرفته تصمیم

 باید پریا.  میگرفت بجوا باید.  گذاشت کنار را تردید آیین.  کرد توقف ماشین

 اش کالفه کردنها صبوری این.  میزد حرف احساسش از شده که طور هر

 .  بود کرده

 و بود بسته همیشه برخالفِ .  رفت ورودی درِ  سمتِ  به هم در ابروهای با

 نشد باز اما چرخاند را در ی دستگیره!  نبود هایش کننده استقبال از هم خبری

 !  میکرد اضافه عصبانیتش به هم مروزا اتفاقهای بود عصبی کم. 

 : کوبید در به مشت با

  ؟ خبره چه اینجا معلومه -

 : کرد بود شده چسبانده در کنارِ  که کوچکی کاغذِ  به اشاره شهاب

 .  نوشته اونجا چیزی یه انگار ولی ببخشید آقا -

.  بود رنگی صورتی کوچکِ  ی برگه.  کرد پیدا را کاغذ و گرداند چشم آیین

 : خواند را اش نوشته و کند در روی از را آن کنجکاوی اب

 من بودن خانه عالمت



 است آفتاب جنوب به رو پنجره همین

 نیایی تو تا

 کشید نخواهم را پرده

  ؟ کنیم بازی باشک قایم بچگیا یادِ  به:  ن.  پ

 : کرد زمزمه خودش با.  شناخت را پریا خطِ  دست

  ؟ نه گرفته بازیت که -

 در کلیدش کرد چه هر اما شود خانه واردِ  تا کشید بیرون جیب از را کلیدش

 اتاقشان ی پنجره تا رفت عقب عقب.  گرفت پریا با تماسی کالفه.  نچرخید قفل

 را پریا صدای که میخورد را بوق دومین.  بود شده زده کنار پرده.  ببیند را

 : شنید

  ؟ جانم -

 : نکرد پریا نادرِ  فتنِ گ جانم به توجهی که بود خورده حرص آنقدر

 ؟ گرفته بازیت -

  ؟ بده بازی مگه -

 !  بده چقدر بفهمی تا کن باز درو -

 .  قبوله اومدی وقت هر صبورم من!  نیست آسونیا این به -

 : غرید و دوخت موبایلش به نگاهی ناباور آیین.  کرد قطع را تماس

 ! ؟ میکنی قطع -

 قدم شهاب.  نبود خبری اما ببیند را پریا دبتوان شاید تا افتاد پنجره به نگاهش

.  رفت آشپزخانه درِ  سمتِ  به او به توجه بی.  میشد دور خانه درِ  و او از زنان

 توضیح او از و بپیچاند را گوشش و برسد پریا به که میکرد پیدا راهی حتما

 ! بخواهد



 کار که بود نیامده او به امروز اصال.  شد بلند جا از و برداشت را موبایلش

 سمتش به نگاهی نیم.  پرید جا از دیدنش با منشی.  زد بیرون اتاق از.  کند

 هم به خودش حماقتِ  از حالش.  رفت آسانسور سمتِ  به حوصله بی و انداخت

 اصال!  بفرستند را پیغام که بود رفته کلنجار خودش با مدت تمامِ .  میخورد

 .  نداشت اهمیتی پریا برای

 آیین به نگاهی متعجب و برداشت ماشین از را اش یهتک دیدنش با شهاب

 : انداخت

  ؟ آقا کجا -

 : خورد حرص آیین

  ؟ بگیرم اجازه تو از باید رفتن خونه واسه -

 : کرد باز را در سریع.  پراند جا از را شهاب آیین عصبیِ  لحنِ 

 .  آقا بفرمایید.  ببخشید -

 لحظه هر و بود گرفته ردد سرش.  دوخت پنجره به را نگاهش و نشست آیین

.  بود شده زده پس دوباره.  میگرفت حرصش و میشد کالفه قبل از بیشتر

 راه به شهاب.  داد ماساژ را هایش شقیقه دست با!  بود کرده فرار پریا دوباره

 : آمد در صدایش آیین نهایت در.  میپایید را آیین مدام جلو ی آینه از.  افتاد

 میکنم کم حقوقت از رو خسارتش بیاری ماشین سرِ  ییبال یا کنی تصادف اگه -

 ! 

 : آمد حرف به گنگ و گیج شهاب

  ؟ بله -

 !  رانندگیت به بده حواستو -

 ای دقیقه.  کرد اطاعت و چرخاند جلو ی شیشه سمتِ  به را سرش شهاب

 : آمد حرف به شهاب که بود نگذشته



  ؟ بگیرم تماس یه دارم اجازه -

 به را نگاهش آیین.  بود کرده انتخاب کردن رخواستد برای را روزی عجب

 : گفت عصبی و دوخت جلو ی آینه

 !  روش اینم.  کردی کار همه امروز که تو -

 : کرد زمزمه زمان هم.  گرفت ای شماره و گذاشت را اش هندزفری شهاب

 .  ثانیه چند فقط.  ببخشید -

 : یچیدپ ماشین در دیگر بارِ  شهاب صدای.  نداد جوابی آیین

 .  میارم دارم رو امانتی که بدم خبر گفتم.  خونه میام دارم من ، ساسان الو -

 : داد جواب بار این.  انداخت آیین به نگاهی آینه از و داد گوش کمی

 .  خداحافظ.  خودت بده خبرشون -

 : کرد زمزمه و کرد قطع را تماس

 .  ببخشید -

!  نشد داده جواب که پیغامی و دمیکر فکر پریا به فقط.  نکرد توجهی آیین

 بگذارد خانه به قدم جوری و شود خشمگین!  کند برخوردی چه باید نمیدانست

 و بزند بیخیالی به را خودش اینکه یا ؟ باشد مشخص خوبی به عصبانیتش که

 حرف منطقی نبود بد هم شاید ؟ است شده ارسال پیغامی که کند انکار اصال

 آخرین مطمئنا میکرد کار هر ؟ میپرسید را دادنشن جواب علتِ  او از و میزد

 عصبانیت اوجِ  در که نبود کسی آیین!  نداشت جایی رفتارهایش در گزینه

 ! بود شده زده پس هم باز که خصوص به!  کند کنترل را خودش بتواند

 زل چشمهایش در نداشت هم طاقت اما!  بخواهد جوابی پریا از که داشت حق

 هنوز او و بودند رسیده خانه نزدیک!  ندارد دوستش او که بگوید و بزند

 !  کند چه بود نگرفته تصمیم



 باید پریا.  میگرفت جواب باید.  گذاشت کنار را تردید آیین.  کرد توقف ماشین

 اش کالفه کردنها صبوری این.  میزد حرف احساسش از شده که طور هر

 .  بود کرده

 و بود بسته همیشه برخالفِ .  رفت ورودی درِ  سمتِ  به هم در ابروهای با

 نشد باز اما چرخاند را در ی دستگیره!  نبود هایش کننده استقبال از هم خبری

 !  میکرد اضافه عصبانیتش به هم امروز اتفاقهای بود عصبی کم. 

 : کوبید در به مشت با

  ؟ خبره چه اینجا معلومه -

 : کرد بود دهش چسبانده در کنارِ  که کوچکی کاغذِ  به اشاره شهاب

 .  نوشته اونجا چیزی یه انگار ولی ببخشید آقا -

.  بود رنگی صورتی کوچکِ  ی برگه.  کرد پیدا را کاغذ و گرداند چشم آیین

 : خواند را اش نوشته و کند در روی از را آن کنجکاوی با

 من بودن خانه عالمت

 است آفتاب جنوب به رو پنجره همین

 نیایی تو تا

 کشید نخواهم را پرده

  ؟ کنیم بازی باشک قایم بچگیا یادِ  به:  ن.  پ

 : کرد زمزمه خودش با.  شناخت را پریا خطِ  دست

  ؟ نه گرفته بازیت که -

 در کلیدش کرد چه هر اما شود خانه واردِ  تا کشید بیرون جیب از را کلیدش

 اتاقشان ی پنجره تا رفت عقب عقب.  گرفت پریا با تماسی کالفه.  نچرخید قفل

 را پریا صدای که میخورد را بوق دومین.  بود شده زده کنار پرده.  ببیند را

 : شنید



  ؟ جانم -

 : نکرد پریا نادرِ  گفتنِ  جانم به توجهی که بود خورده حرص آنقدر

 ؟ گرفته بازیت -

  ؟ بده بازی مگه -

 !  بده چقدر بفهمی تا کن باز درو -

 .  قبوله اومدی وقت هر صبورم من!  نیست آسونیا این به -

 : غرید و دوخت موبایلش به نگاهی ناباور آیین.  کرد قطع را تماس

 ! ؟ میکنی قطع -

 قدم شهاب.  نبود خبری اما ببیند را پریا بتواند شاید تا افتاد پنجره به نگاهش

.  رفت آشپزخانه درِ  سمتِ  به او به توجه بی.  میشد دور خانه درِ  و او از زنان

 توضیح او از و بپیچاند را گوشش و برسد پریا به که میکرد پیدا راهی حتما

 ! بخواهد

 لب روی خبیثانه نیشخندی در شدنِ  باز با.  چرخاند را آشپزخانه ی دستگیره

 : گفت وار زمزمه.  نشاند

 !  نکرده اینجارو فکرِ  زرنگ خانومِ  -

 سریسر.  کشید هم در اخم پُر را ابروهایش دوباره و کرد رد را آشپزخانه

 نه و خدمه نه.  نبود کسی که میرسید نظر به عجیب ، انداخت خانه به نگاهی

 سمتِ  به مستقیم و رفت باال یکی تا دو را ها پله توجه بی!  خان جمشید حتی

.  نشد باز در کرد چه هر اما چرخاند را دستگیره.  برداشت قدم خوابشان اتاق

 : کوبید در به را دستش عصبی

 .  ببینم کن باز!  پریا -

 : آورد فرود در روی را مشتش تر محکم بار این.  نیامد پریا از صدایی

 !  کن باز درو.  اونجایی میدونم -



 اتاق درِ  روی دیگری ی برگه به نگاهش عوض در.  نیامد پریا از صدایی

 روی از را برگه.  کرد دراز را دستش و فرستاد بیرون را نفسش کالفه.  افتاد

 : خواند و دید برگه روی را پریا خطِ .  ابعاد همان و رنگ همان.  کند در

 اینجا -

 جا همین

 خواب بى تنفس همین نزدیک

 را تــو

 کنم مى حس هـوا لمِس  به نزدیک طـورى

  را باران عطـرِ  تشنه، گنجشک که

  ؟ باشه باز در اگه نمیشه حالت به خوش خیلی:  ن.پ

 :  گذاشت در روی را دستش

  ؟ نه یا میکنی باز رو لعنتی در این -

 :  آمد حرف به عصبی کمی و کالفه آیین.  نیامد طرف آن از صدایی

 انتظار پس ، کردی خالی که هم رو خونه.  میبینمت تورو من که باالخره -

 ! کنم رحم بهت باش نداشته

 اتاقش وارد کجا از و کند چه بود مانده.  برداشت عقب به قدمی و گفت را این

 ی مانده باز ی پنجره به نگاهش.  شد باغ وارد و رفت پایین را اه پله.  شود

 :  شد گرد چشمهایش.  افتاد اتاقشان

 ! بیام پنجره از نداره امکان -

 میخورد حرص.  گرفت را پریا ی شماره و کشید بیرون جیب از را موبایلش

 میانِ  موبایل.  شد تر کالفه ماند پاسخ بی تماسش.  میشمرد را بوقها و

 :  افتاد پریا پیغام به نگاهش لرزید نگشتهایشا



 دونه یه کنم فکر!  کنی استفاده نردبون از میتونی...  میرسونم تقلب یهت -

 .  باشه باغ ته بلندش

 برای حسابی ای نقشه که ، نرود در کوره از که ، نکشد فریاد که میکند جان

 !  نکشد سر خیره دخترکِ  این

 کشید بیرون تن از را کتش آیین و بود آورده ردبانن برایش شهاب بعد ای دقیقه

 آنکه از قبل.  کرد مرخص را شهاب و باالزد آرنج تا را پیراهنش های آستین. 

 :  کرد زمزمه خودش با بگذارد پله اولین روی پا

 ! باال اون برسم که وقتی از بترس -

 و گرفت نفس.   رساند مانده باز ی پنجره به را خودش و رفت باال نردبان از

 بود نمانده چیزی انداخت خالی اتاقِ  به نگاهی.  کشید اتاق داخلِ  را خودش

 با ، شنید اتاق از را پریا خواندنِ  آهنگ ی زمزمه صدای که بکشید فریاد

 .  بیاید بیرون که ماند منتظر و کشید دیوار پشتِ  را خودش آرام قدمهایی

 لباس بندِ .  بود کرده عوض ارنجین رنگِ  به زانو روی تا پیراهنی با را لباسش

 نمایش به سخاوت با را کتفش پشتِ  از ای منظره و بود چرخیده گردنش دورِ 

 .  بود گذاشته

 تشویق را او رئوفی.  کشید عمیقی نفِس  و کرد مرتب را لباسش آینه مقابلِ 

 میشد مگر!  بود همین مشترک زندگی قانونِ .  شود نزدیک آیین به تا میکرد

  ؟ باشند دور هم از انقدر و باشد رشکنا آیین

.  بزند پس را بود گذشته بینشان که چه هر و گذشته و خاطرات میکرد سعی

 میتواند میکرد احساس هم خودش که حاال و بود آمده جلو قدمی آیین که حاال

 او به نزدیکی از هایش گونه که ، میزد تند او برای قلبش که ، بپذیرد را آیین

 کمرش و ماندن نزدیکش ، بودن نزدیکش به بود کرده عادت و انداخت می گل

 سرانگشتهای آن از گرفتن گرما و آیین دستهای ی حلقه به بود شده وابسته

 رابطه این برای بیشتر قدمی...  شوند تر نزدیک کمی میتوانستند...  گر معجزه

 ...  بردارند



 داشت دلهره.  کند پاک ناخوآگاهش ضمیر از را ترس اندک همان تا زد لبخند

 رابطه این به میل خودش میکرد احساس عمرش تمام در بار اولین برای و

 .  دارد

 را حالش که بود کافی همین.  میچرخید گوشش در آیین دارمِ  دوستت شعر

 .  کند خوب

 کشید ترس از جیغی.  شد آیین دستهای اسیرِ  کمرش که آمد می بیرون اتاق از

 :  شنید گوشش کنارِ  را او صدای و

  ؟ بچه میندازی دست منو -

 :  داد لبخند به را خودش جای آیین ناگهانیِ  دیدنِ  از ترسش

 .  باشه متفاوت اومدنت خونه امروز خواستم -

  ؟ آره ؟ پنجره از -

  ؟ بود بد -

 نافرمانی همین ؟ کند کنترل را قلبش میشد مگر.  گرداند خود سمتِ  به را او

 همسرش ، پریایش بوسیدنِ  برای میکشید پر دلش هک همین ، اش احساسی های

  ؟ وجودش از ای تکه ،

 .  میخندم منم کنی فرار نذاشتم وقتی ، نکردم رحم بهت که امشب!  بخند -

  ؟ اومدنه پنجره از خاطرِ  به حرفا این ی همه ؟ هستی عصبانی انقدر چرا -

.  بست لب اما عصبانیست پیغامش گرفتنِ  نادیده خاطرِ  به بگوید خواست

 !؟ میکرد چه را غرورش

 !بکشم نقشه برات میشه منم نوبت -

 دورِ  را دستهایش و زد کنار را بودنش خجالتی ی پوسته ، همیشه برخالفِ  پریا

 او چشمهای عسلیِ  به نداشت جرات ولی را نگاهش.  کرد حلقه یینِِ  گردنِ 

 :  بدوزد



 نقشه هم برای نیست رقرا دیگه گرفتم که پیغامی اون از بعد میکردم فکر -

 ! بکشیم

 نوازش ؟ میدید خواب یا بود شده عوض پریا.  پرید باال آیین ابروهای

 .  میکرد احساس گردن پشتِ  را دستهایش

  ؟ پیغام کدوم اونوقت -

  ؟ نفرستادیش تو بگی میخوای -

 خواست آیین!  ایستاد حرکت از دستهایش عوض در و بود آمده باال نگاهش

 :  گفت عوض در انا دارد دوست را وازشهان این بگوید

 .  فرستادمش بود قشنگ -

 :  زد پس را دستهایش و کشید هم در ابرو پریا

 !؟ بود قشنگ -

 :  بود گرفته شیطنتش آیین و بود معترض پریا صدای

  ؟ نبود -

 رهایش تا داد فشار گذاشت کمرش دورِ  شده حلقه انگشتهای روی را دستهایش

 :  کند

 ! ممنون بود قشنگ خیلی تفاقاا چرا -

 رنگ خوش پیراهنِ  آن در آنقدر آیین که وقتی نه ، بگیرد فاصله نتوانست

 :  چسباند اش سینه به و کشید جلوتر را او!  میخواستش

  ؟ چی که تو کشوندی پنجره از منو راه همه این -

 ! هیچی که -

 .  شی دور ازم ریندا حق نگم من که وقتی تا!  همینجاست اشتباهت دیگه نه -

  ؟ بخونی برام قشنگ شعر که بمونم ؟ چرا -



 رفتنشان کلنجار این از.  زد قهقهه آیین و آورد زبان به حرص پُر را کلماتش

 بی ی خنده این.  بود افتاده گره ابروهایش اما پریا.  بود شده سرخوش هم با

 ؟ داشت دلیلی چه موقع

  ؟ باال بیای نردبون از کردم مجبورت!  چیه کردنات اخم این دلیل ببینم بمون -

  ؟ شده تموم گرون برات -

 پررو اونوقت کنه ممکن غیر کارِ  کردی مجبور رو عرفانی برند عامل مدیر -

  ؟ براش میشی هم

  ؟ میگیره پس حرفشو که عرفانی برند عامل مدیر یا شدم پررو من -

  ؟ اینجاست مشکل آها -

  ؟ نه یا میکنی ولم -

 ! شی دور ازم ندادم اجازه هنوز ! نه -

 عجیب اش خورده قرمز رژِ  لبهای ، بود گرفته نشانه را پریا لبهای نگاهش

 :  گفت طعنه به و گرفت را نگاهش ردِ  پریا.  میکرد دلبری

 ! باالست چشمام -

 :  زد لبخند آیین

  ؟ نمیزنی که بیرون رژه این از -

  ؟ بزنم نباید -

 اینطور را او هم مردها ی بقیه داشت دلیلی چه میکرد هدیوان انقدر را او وقتی

 ؟ ببینند

 ! اشتباهه پرسیدنشم حتی -

  ؟ چرا -

 ! داد واضحات توضیح آیین



 من مالِ  فقط!  قرمز رژ همین حتی!  وجودش ی همه.  منه مالِ  من زنِ  چون -

 ! آدمی هر نگاهِ  واسه نه

 شکمش انقباض اصال ؟ دمیشنی آیین را قلبش ضربان صدای.  برد ماتش پریا

  ؟ ببیند میتوانست را اش افتاده گل های گونه و هیجان و خوشی از

 از.  میلرزاند را پریا  دلِ  که آنهایی از گرفت نیشخند طرحِ  آیین لبِ  ی گوشه

 !  بود شده زیاد روزها این که لرزشهایی آن

 !  بود دل حرفِ  ولی.  بود قشنگ شعرم اون -

 آیین این نمیکرد باور.  بود آمده بند نفسش!  نداشت اهیر کردن سکته تا پریا

 ...  پریایش خاطرِ  به فقط...  بود زده خط را غرورش که آیینی این...  را

  ؟ ساکتی چرا -

 کنارش آیین و ببیند را آیین میشد مگر!  بود معنی بی سوالش ؟ بود ساکت چرا

 ! ؟ بزند حرف بتواند او و بزند عشق از حرف آیین و باشد

 بدهد جوابی و بزند حرف خواست!  میزد نبضش هنوز که بود عجیب اصال

 را لبهایش جواب جای به که شد چه نفهمید و آمد پایین آیین لبهای تا نگاهش

 !  گذاشت آیین لبهای روی

 .  کند جا از را او و کرد حلقه کمرش دورِ  دست آیین.  بوسید عمیق

 تمامِ  با...  داشت دوست را نقش ریز و ظریف دخترکِ  این...  داشت دوستش

 !  میخواستش وجود

 از.  کشید موهایش روی دست نوازشگر و شد حلقه گردنش دورِ  پریا دستهای

 .  داشت دوست آیین که نوازشهایی آن

 که بود حواسش.  شد خم او با هم خودش و گذاشت مبل روی نرم را پریا

 بوسه ردِ .  میداد پاسخ را ایشه بوسه.  نکند تحمیل پریا به را وزنش سنگینی

 لبهایش بینِ  را پریا نرمِ  پوستِ .  شد کشیده گردنش تا و کرد پیدا ادامه هایش

 .  میبوسید نرم و میگرفت



.  میشود خارج کنترلش از دارد چیز همه کرد احساس که آمد خود به ای لحظه

 را دشخو و زد گلویش زیرِ  را آخر ی بوسه.  پریا احتمالیِ  ترِس  از ترسید

 لبش روی کوتاهی ی بوسه.  بود بسته هم هنوز پریا پلکهای.  کشید عقب

 !  کرد سرکوب را اشتیاقش و میل تمامِ  و کاشت

 خیره او به متعجب و کرد باز چشم پریا.  کرد صاف را گلویش و ایستاد صاف

 :  شد

 ! گشنمه من ؟ نداریم شام -

 بعدی ی مرحله برای را خودش!  نبود درست بین این چیزی.  شد متعجب

 !  بود شده آیین های بوسه فقط سهمش و بود کرده آماده رابطه

 آورد لب روی دستپاچه لبخندی آیین.  بود افتاده جانش به نشدن خواسته بدِ  حِس 

 :  کرد مرتب را لباسش و

  ؟ نداریم شام نکنه -

 بلند جا از پریا!  احتمالی ی رابطه از بعد برای ولی بود دیده را شام تدارک

 نرسیده عمل به کدام هیچ و بود رفته رژه سرش در که فکرهایی از هم او.  شد

 ! بود دستپاچه بودتد

 :  کشید پیراهنش به دستی و کرد مرتب را موهایش

 !  میکنم حاضرش!  چرا -

 .  پایین میام بگیرم دوش یه من پس -

 حمام داخلِ  را دشخو بالفاصله آیین.  زد بیرون اتاق از و داد تکان سر پریا

 حالِ  تا آورد می طاقت دیگر کمی فقط.  سپرد سرد آبِ  به را تنش و انداخت

 !  کند تحمیل او یه را خود دیگر بارِ  نداشت دوست!  شود خوب کامل پریا

 نرم پنجه و دست اش شده سرکوب احساساتِ  با و میرفت پایین را ها پله پریا

 ؟ نخواست را او آیین.  میکرد



 پیغامش که بود گفته!  بود گفته را همین قبل ای دقیقه ؟ نبود زنش اپری مگر

 حرفش همین اما بود نگفته را دارم دوستت مستقیم اینکه با!  بوده دلش حرفِ 

 .  میداد نشان را اش عالقه

 دخترهای با را او شاید!  بود کم برایش پریا شاید ؟ زد پس را او چرا پس

 !  بود شده منصرف و کرده مقایسه دیگر

 ی گذشنه آن با آیین برای مطمئنا.  بیفتد گریه به و بشکند بغضش بود مانده کم

 بوسه آیین ماهرِ  لبهای برای نمیدانست حتی!  بود کم پریا مثلِ  کسی درخشان

 یا دارد دوست را ظاهرش نمیدانست اصال ؟ هست آیند خوش پریا ناواردِ  های

  ؟ نه

.  حاضر برنجش و بود خوردن قُل حالِ  در اش سبزی قرمه رفت گاز سمتِ  به

 درست را همه ذوق با.  میچرخید رنگ طالیی اش درسته مرغ کرد باز را فر

 هم را خدمه تمامِ  و بود کرده استفاده خان جمشید نبودِ  از حتی.  بود کرده

 با که بود سپرده ساسان به حتی.  باشند خودشان فقط که.  بود کرده مرخص

 .  بفهمد را آیین آمدن دقیق ساعت تا کند هماهنگ شهاب

 هنراهی اجبار روی از آیین نکند ؟ میشد قدم پیش او بار هر که نبود بد اصال

 ! ندهد آزارش افکارش این از بیشتر تا گرفت دندان به لب ؟ میکند اش

 موهای دست با.  آمد می پایین را ها پله آیین.  کشید را غذاها و چید را میز

.  بود کار مشغول او به پشت پریا شد آشپزخانه واردِ .  دز باال را مرطوبش

 با.  رفت طرفش به آرام.  میکرد اش دیوانه او به شدن نزدیک ی وسوسه

 آن از گذشتن بود سخت.  باشد نداشته او به کاری که بود رفته کلنجار خودش

 !  لطافت همه

  ؟ چیه غذا -

 !  چه از نمیفهمید ینآی و بود ناراحت وضوح به.  چرخید سمتش به پریا

 . سبزی قرمه -

 ؟ رو عالی جناب اخمای یا بخوریم غذا -



 :  داد آیین دستِ  به را برنج دیس پریا

  ؟ میز سر بذاریش میشه -

 آیین برای!  بردن میز سر را دیس همین.  کردنها همکاری این بود خوبی حس

 .  بود پریا مدیونِ  را جدید احساسهای این تمامِ .  بخش لذت و بود جدید

 البته.  بود خوشحال آیین ناراحتش ی چهره و پریا برخالفِ .  نشستند میز سر

 ! میشد هم تر خوشحال میشد حل پریا همِ  در ی قیافه رازِ  اگر

 مستقیم نمیخواست اما بشنود مهین با پریا امروزِ  مالقاتِ  از بود کنجکاو آیین

 !  بپرسد چیزی

  ؟ کردی چیکارا امروز -

 بود سخت برایش و نداشت خوبی حس هنوز.  آمد بیرون خیال و فکر از پریا

 :  کردن نگاه آیین صورتِ  به

 .  بود همیشه مثلِ .  هیچی -

  ؟ نرفتی.  جایی بری بود قرار -

 :  افتاد مهین یادِ  پریا.  دوخت چشم او به منتظر

 .  رفتم خانوم مهین دیدنِ  -

  ؟ بدهد بیشتر اطالعات نبود قرار ؟ همین

 ! آها -

 و خورد کمی پریا.  خورد را شامش اشتها با آیین.  نداشت گفتن خیالِ  پریا

 : کرد زمزمه پریا و کردند جمع هم کمکِ  با را میز.  کرد بازی غذایش با کمی

 .  میاد خوابم یکم من -

 .  نداشت را حرف این انتظار آیین

 ! زوده که االن -



 ! گرفته خوابم -

 این میخواست دلش ؟ بخوابد زودی این به دلبر یراهنِ پ آن با میگذاشت مگر

 !  باشد چشمهایش مقابلِ  هم باز نواز چشم تصویرِ 

 ! نیست خواب وقتِ  االن.  باشه بگو زوده میگم وقتی -

 :  شد بدخلق پریا

  ؟ میکنی مشخص تو خوابمم ساعت -

  ؟ داشتی شک -

 :  خورد حرص پریا

 !  خودخواه -

  ؟ نیستم خودخواه بخوابی بدم اجازه -

 ! خودخواهی میده نشون حرفت همین! ؟ بدی اجازه -

 را احساساتش نمیتوانست میکرد چه هر.  دختر این از گذشتن بود ممکن غیر

 !  کند کنترل

 :  رفت جلو قدمی

 .  ندارم بودن خودخواه این با مشکلی من -

 :  گفت و کرد هحلق او گردن دورِ  را دستش آیین.  فرستاد بیرون را نفسش پریا

 .  بخوابیم بریم هم با میدم اجازه -

 ! هستی هم پررو -

 سخت.  شدند اتاقشان واردِ .  رفت باال را ها پله پریا با همراه و زد قهقهه آیین

 کنار را خودش ناچارا اما برود در دستش زیزِ  از لباس آن با پریا بگذارد بود

 را لباسش حداقل کشید راحتی نفِس  آیین.  شد لباس اتاق واردِ  پریا.  کشید

 ! میکشید راحتی نفِس  او و میکرد عوض



  گرفت دست به را موبایلش و کشید دراز تخت روی

 را موبایل پریا دیدنِ  با.  خواند سرسری را بود آمده برایش که پیغامی چند 

 !  میپوشید را پیراهن همان کاش.  گرفت نفسش و گذاشت کنار

 روی که رنگ مشکی خواب لباس آن با پریا تا دوخت سقف به را نگاهش

 !  بخزد پتو زیرِ  و بیاید بود شده کار نازک حریرِ  شکمش

 توجه بی او اما چرخید سمتش به آیین و کشید دراز کنارش پریا نهایت در

 : کرد زمزمه

 .   بخیر شب -

 را دستش و بغل پشت از را پریا آیین!  که بگیرد آغوشش در میتوانست حداقل

 احساسات   تمامِ  سرانگشتهایش زیرِ  لباس لطیفِ  حریرِ .  کرد حلقه شکمش دورِ 

 :  کرد زمزمه پریا گوِش  کنارِ .  میکرد بیدار را اش شده سرکوب

 ! بگی بهم باید رو چیزایی یه توام کنم فکر -

!  ریخت هم به چیز همه شدنش زده پس با اما بگوید را دارم دوستت میخواست

 :  کرد زمزمه آرام

 ! بگم چیزی که نشنیدم چیزی هنوز من -

 :  زد پریا گردنِ  روی ای بوسه اراده بی آیین

 !  نداره اشکال کن کشی گرو -

 :  شنید را آیین ی زمزمه

 .  بخیر شب -

 . بست را پلکهایش هم او فکر این با!  نمیکرد بغلش که نمیخواست را او اگر

 پیغامش که بود گفته!  بود هگفت را همین قبل ای دقیقه ؟ نبود زنش پریا مگر

 حرفش همین اما بود نگفته را دارم دوستت مستقیم اینکه با!  بوده دلش حرفِ 

 .  میداد نشان را اش عالقه



 دخترهای با را او شاید!  بود کم برایش پریا شاید ؟ زد پس را او چرا پس

 !  بود شده منصرف و کرده مقایسه دیگر

 ی گذشنه آن با آیین برای مطمئنا.  بیفتد گریه به و بشکند بغضش بود مانده کم

 بوسه آیین ماهرِ  لبهای برای نمیدانست حتی!  بود کم پریا مثلِ  کسی درخشان

 یا دارد دوست را ظاهرش نمیدانست اصال ؟ هست آیند خوش پریا ناواردِ  های

  ؟ نه

.  حاضر برنجش و بود خوردن قُل حالِ  در اش سبزی قرمه رفت گاز سمتِ  به

 درست را همه ذوق با.  میچرخید رنگ طالیی اش درسته مرغ کرد باز را فر

 هم را خدمه تمامِ  و بود کرده استفاده خان جمشید نبودِ  از حتی.  بود کرده

 با که بود سپرده ساسان به حتی.  باشند خودشان فقط که.  بود کرده مرخص

 .  بفهمد را آیین آمدن دقیق ساعت تا کند هماهنگ شهاب

 هنراهی اجبار روی از آیین نکند ؟ میشد قدم پیش او بار هر که نبود بد اصال

 ! ندهد آزارش افکارش این از بیشتر تا گرفت دندان به لب ؟ میکند اش

 موهای دست با.  آمد می پایین را ها پله آیین.  کشید را غذاها و چید را میز

.  بود کار مشغول او به پشت پریا شد آشپزخانه واردِ .  زد باال را مرطوبش

 با.  رفت طرفش به آرام.  میکرد اش دیوانه او به شدن نزدیک ی وسوسه

 آن از گذشتن بود سخت.  باشد نداشته او به کاری که بود رفته کلنجار خودش

 !  لطافت همه

  ؟ چیه غذا -

 !  چه از نمیفهمید آیین و بود ناراحت وضوح به.  چرخید سمتش به پریا

 . سبزی قرمه -

 ؟ رو عالی جناب اخمای یا بخوریم غذا -

 :  داد آیین دستِ  به را برنج دیس پریا

  ؟ میز سر بذاریش میشه -



 آیین برای!  بردن میز سر را دیس همین.  کردنها همکاری این بود خوبی حس

 .  بود پریا مدیونِ  را جدید احساسهای این تمامِ .  بخش لذت و بود جدید

 البته.  بود خوشحال آیین ناراحتش ی چهره و ریاپ برخالفِ .  نشستند میز سر

 ! میشد هم تر خوشحال میشد حل پریا همِ  در ی قیافه رازِ  اگر

 مستقیم نمیخواست اما بشنود مهین با پریا امروزِ  مالقاتِ  از بود کنجکاو آیین

 !  بپرسد چیزی

  ؟ کردی چیکارا امروز -

 بود سخت برایش و نداشت خوبی حس هنوز.  آمد بیرون خیال و فکر از پریا

 :  کردن نگاه آیین صورتِ  به

 .  بود همیشه مثلِ .  هیچی -

  ؟ نرفتی.  جایی بری بود قرار -

 :  افتاد مهین یادِ  پریا.  دوخت چشم او به منتظر

 .  رفتم خانوم مهین دیدنِ  -

  ؟ بدهد بیشتر اطالعات نبود قرار ؟ همین

 ! آها -

 و خورد کمی پریا.  خورد را شامش اشتها با آیین.  نداشت گفتن خیالِ  پریا

 : کرد زمزمه پریا و کردند جمع هم کمکِ  با را میز.  کرد بازی غذایش با کمی

 .  میاد خوابم یکم من -

 .  نداشت را حرف این انتظار آیین

 ! زوده که االن -

 ! گرفته خوابم -



 این میخواست دلش ؟ بخوابد زودی این به دلبر پیراهنِ  آن با میگذاشت مگر

 !  باشد چشمهایش مقابلِ  هم باز نواز چشم تصویرِ 

 ! نیست خواب وقتِ  االن.  باشه بگو زوده میگم وقتی -

 :  شد بدخلق پریا

  ؟ میکنی مشخص تو خوابمم ساعت -

  ؟ داشتی شک -

 :  خورد حرص پریا

 !  خودخواه -

  ؟ نیستم خودخواه بخوابی بدم اجازه -

 ! خودخواهی میده نشون حرفت همین! ؟ بدی اجازه -

 را احساساتش نمیتوانست میکرد چه هر.  دختر این از گذشتن بود ممکن غیر

 !  کند کنترل

 :  رفت جلو قدمی

 .  ندارم بودن خودخواه این با مشکلی من -

 :  گفت و کرد حلقه او گردن دورِ  را دستش آیین.  فرستاد بیرون را نفسش پریا

 .  بخوابیم مبری هم با میدم اجازه -

 ! هستی هم پررو -

 سخت.  شدند اتاقشان واردِ .  رفت باال را ها پله پریا با همراه و زد قهقهه آیین

 کنار را خودش ناچارا اما برود در دستش زیزِ  از لباس آن با پریا بگذارد بود

 را لباسش حداقل کشید راحتی نفِس  آیین.  شد لباس اتاق واردِ  پریا.  کشید

 ! میکشید راحتی نفِس  او و میکرد عوض

  گرفت دست به را موبایلش و کشید دراز تخت روی



 را موبایل پریا دیدنِ  با.  خواند سرسری را بود آمده برایش که پیغامی چند 

 !  میپوشید را پیراهن همان کاش.  گرفت نفسش و گذاشت کنار

 روی که رنگ مشکی خواب لباس آن با پریا تا دوخت سقف به را نگاهش

 !  بخزد پتو زیرِ  و بیاید بود شده کار نازک حریرِ  شکمش

 توجه بی او اما چرخید سمتش به آیین و کشید دراز کنارش پریا نهایت در

 : کرد زمزمه

 .   بخیر شب -

 را دستش و بغل پشت از را پریا آیین!  که بگیرد آغوشش در میتوانست حداقل

 احساسات   تمامِ  سرانگشتهایش زیرِ  لباس لطیفِ  حریرِ .  کرد حلقه شکمش دورِ 

 :  کرد زمزمه پریا گوِش  کنارِ .  میکرد بیدار را اش شده سرکوب

 ! بگی بهم باید رو چیزایی یه توام کنم فکر -

!  ریخت هم به چیز همه شدنش زده پس با اما بگوید را دارم دوستت میخواست

 :  کرد زمزمه آرام

 ! بگم چیزی که نشنیدم چیزی هنوز من -

 :  زد پریا گردنِ  روی ای بوسه اراده بی نآیی

 !  نداره اشکال کن کشی گرو -

 :  شنید را آیین ی زمزمه

 .  بخیر شب -

 . بست را پلکهایش هم او فکر این با!  نمیکرد بغلش که نمیخواست را او اگر

*** 

 و انداخت سمتش به نگاهی نیم پریا.  میکرد پچ پچ موبایلش با ای گوشه حمیده

 :  آمد حرف به نسا گل به رو

 .  گرمه سرشون حسابی امروز خانوم حمیده -



 :  گذاشت ای گوشه را مالقه و زد هم را سوپش نسا گل

 . همینه کارش اومده که صبح از واال نمیدونم -

  ؟ کجاست شیرین -

 حمیده.  کمک بیاد کن صداش دستت قربون.  کنه تمیز رو باال اتاقای رفت -

 .  نمیره کار به دستش کال امروز که خانوم

 .  چشم -

.  گرفت ندیده و دید را کردنش نازک چشم پشتِ  ، گذشت حمیده کنارِ  از پریا

 چرخ اخیرش رفتارِ  و آیین سرش در هنوز.  رفت باال سالنه سالنه را ها پله

 قدم پیش این تمامِ  که میفهمید اصال ؟ میشد او تغییراتِ  متوجه اصال.  میزد

 کرده پیدا آیین به روزها این که عجیبیست کشِش  و میل خاطرِ  به شدنهایش

 همه این بود عجیب برایش ؟ میشد خوابهایش لباس تغییر متوجه ؟ است

 !  باشد بودنش میل بی خاطرِ  به هایش گیری کناره هم شاید یا!  خودداری

 آغوش در و ها محبت پس نبود کششی اگر.  میزد لنگ معادله این در جایی اما

 که آنطور نمیتوانست و بود سرخورده!  باشد نباید هم اش شبانه ایگرفتنه

 گدایی بیشتر توجه ؟ بگوید چه اصال!  کند صحبت او با مورد این در میخواهد

  ؟ کند

 : گفت و انداخت اتاقها درِ  به نگاهی.  بود رسیده ها پله باالی

 . . . شیرین -

 : شنید را صدایش

 .  اینجام -

 پله ی لبه به پایش ی پاشنه که بردارد عقب به قدمی خواست.  کرد وحشت

 اتاقِ  درِ .  رفت جلو کمی افتادن از ترس با و انداخت عقب به نگاهی.  خورد

 میدانست خوب.  بود مانده باز بود کرده فرار آن از مدت این تمامِ  که منفوری

 زهارو این ی همه اما ندارد ترسناکی چیزِ  هیچ اتاق آن و آنجاست شیرین که



 هجومِ  از بود ترسیده و بگذارد اتاق آن به قدم بود نخواسته.  بود کرده فرار

 بیاورد یاد به را چیز همه که بود ترسیده.  آورد می هجوم سرش به که افکاری

 : شنید را شیرین صدای.  بود شده حبس اش سینه در نفس. 

 . میشه تموم داره کارم دیگه -

 صدای فقط سرش در.  بود شده تند قلبش ضربان.  نمیشنید انگار و میشنید پریا

 آمده کم نفسش و بود شده خشک دهانش.  میچرخید وار اکو ناآرامش کوبِش 

 .  بود

 باال ی طبقه تاریکیِ .  شد سیاه چشمهایش مقابلِ  چیز همه.  برداشت جلو قدمی

 ها پله روی که جانی بی پاهای.  میرسید گوشش به هنوز که آهنگی صدای و

 بود گرفته جان گوشش در که ای سرخوشانه های خنده و بود ایستاده رکتح از

 . 

 و بود شده سردش.  بست را چشمش و گذاشت گوشها روی را دستش ای لحظه

 صدای.  افتاد راه به اتاق سمتِ  به و برداشت دیگر قدمی!  حال این بود عجیب

 : شنید دیگر بارِ  را شیرین

 کسی اصال!  تمیزی این به اتاق.  سیاه نخود دنبالِ  فرستاده منو هم حمیده -

  ؟ بخواد کردن تمیز که میذاره پا اینجا

 گرفت قدرت انگشتهایش.  ماند در روی دستش.  بود رسیده اتاق نزدیکِ  پریا

 پریا دیدنِ  با.  بود کردن گردگیری مشغولِ  شیرین.  داد ُهل عقب به را در و

 : گفت

  ؟ وایسادی در دمِ  چرا تو بیا -

 بدی احساِس  تمامِ  از میترسد چقدر ، دارد وحشت پریا چقدر که نمیدانست کسی

 حالِ  و آیین گرِ  قضاوت های نگاه.  بود افتاده جانش به صبح روز آن که

 لباسهایی و بود افتاده اتفاق که چه هر از ذهنش شدنِ  تاریک ، خودش خرابِ 

 .  بود افتاده سمتی کدام هر که



 تخت پایینِ  پیراهنش که آورد می یاد به خوب.  یکردم جستجو را زمین نگاهش

 خراب حالی و عجله از پُر را خودش تصویرِ  میتوانست هنوز. . .  بود افتاده

 یاد به خوب.  ببیند را لرزانش دستهای و موهایش آشفتگیِ  میتوانست. . .  ببیند

 . . .  بماند سرپا که میکند جان و میلرزید پاهایش که آورد می

 آن به بود برگشته انگار.  بود خراب حالش ، لرزید دستش ای لحظه برای

 چند نه ، است پیش سالها مالِ  چیز همه که انگار ؟ بود گذشته ماه چند.  صبح

 : شنید دیگر بارِ  را شیرین صدای.  کرد گره پشتش را لرزانش دستهای!  ماه

 .  ندارم کاری باال دیگه.  شد تموم کارم -

 احساس که آنقدری.  بود زیادی برایش پیشروی این.  بود آمده اتاق داخلِ  پریا

 حالِ  به توجه بی شیرین.  میشود منفجر عصبی فشارِ  از قلبش لحظه هر میکرد

 : گذشت کنارش از میشد تر سفید لحظه هر که رنگی و پریا

 !  داره لج سر انگار حمیده امروز.  نسا گل کمک برم -

 کم صدای همان.  شد بسته آرامی صدای با شسر پشتِ  در و بود رفته شیرین

 که دری شدنِ  بسته صدای.  آورد می یاد به.  بپراند جا از را پریا تا بود کافی

 نگاهِ  آورد می یاد به.  بود کرده خفه سرش پشتِ  را مهمانی صداهای تمامِ 

 .  بود مانده خیره او روی که براقی

 خودش ، بود دیر اما بگیرد هنگا خواست.  افتاد تخت به و خورد چرخ نگاهش

.  را جانش بی بدنِ  و تخت از اش مانده آویزان پاهای.  میدید وضوح به را

 . بود لرزانده را تنش غریبه نگاهِ  برقِ  و میکرد خستگی احساِس 

.  میکرد آوار سرش بر را بود چه هر و میلرزاند را اتاق اش خنده صدای

 لرزان را دستش.  کشاند تخت نزدیکیِ  تا را خودش و برداشت دیگر قدمی

. . .  آورد یاد به.  بست دیگر بارِ  را پلکهایش.  کشید لطیفش تختیِ  رو روی

 ناخودآگاهی. . .  آورد یاد به. . .  را تمنایش پُر نگاهِ  ، را خودش ی خیره نگاهِ 

 غریبه یک که ، نیست شوهرش که.  نیست شروین غریبه این میزد فریاد که

 . . .  است



 شاید که ، بود خوانده را شروین نامِ  اراده بی که را لبهایی. . .  آورد می ادی به

 کمی فقط شاید که.  بود افتادن اتفاق حالِ  در که ای رابطه به شود تاییدی مهرِ 

 نسبتی گذشته در چند هر کمی شاید غریبه این اینکه از کند راه روبه را حسش

 .  باشد داشته او با

 به را دادنش دستور ، را کردنش حکم ، را آیین صدای.  . . آورد می یاد به

 .  بود شنیده اش زندگی در که نامی ترین غریبه کردنِ  تکرار به ، نامش گفتنِ 

 آیین رنگِ  طوسی پیراهنِ  چنگِ  که را حریصی انگشتهای. . .  آورد یاد به

 و میخورد ُسر ها دکمه روی از که جانی بی انگشتهای سر. . .  بود شده

 ایجاد حریمی بینشان که چه هر بود کرده باز باالخره که ای غریبه نگشتهایا

 . . .  میکرد

 هوایی اما میگرفت نفس.  بود افتاده جانش به خفگی حالِ .  برد گلویش به دست

 هر و میکشید بو. . .  ذهنش های سیاهی تکِ  تک میشد پر.  نبود تنفس برای

 شبی.  میداد آزار را اش شامه که بود یتند و تلخ عطرِ  هوای میبرد ریه به چه

 !  میکرد اش دیوانه که آورد می یادش به را

 ترین سیاه برای بود آبی حد از بیش که اتاقی سقفِ  و آیین و بود او که شبی

 .  اش زندگی اتفاقِ 

. . .  دم ، گرفت نفس.  کشید ریه به هوا و کوبید سینه ی قفسه به را مشتش

 دیگر بارِ  میترسید.  میکرد احساس را آیین عطرِ  هم هنوز. . .  بازدم

 هایش گونه روی ِکی نفهمید و شد خیس نگاهش ِکی نفهمید.  ببندد را چشمهایش

 میکرد بودن کثیف احساِس .  افتاد اتاق ی آینه سمتِ  به چشمهایش.  انداخت رد

 .  نیست تقصیر بی گرفتنش شکل در میدانست که ای رابطه از ،

 آن ی زمزمه صدای.  کشید آغوش در را خود دستهایش اب و ایستاد صاف

 : رسید گوشش به و خورد چرخ اتاق در شبش

 . . .  نیستی شروین تو -

 که انگار ، میکرد احساس را اش گونه نوازش و آرام حرکتِ  و آیین دستهای

 !  باشد ساعت همان که انگار ، باشد لحظه همان



 !  آیینم من -

 به که سفیدی دندانهای ، خودش لبخندِ .  بود گرفته جان گوشش در آیین صدای

 مستانه که جورابی!  بود کشیده بیرون تن از که پیراهنی و بود گذاشته نمایش

 !  بود سهیم هم پریا و بودند کرده اش پاره

 آیین انگشتهای و آمد می صورتش جلوی لحظه هر که بلندی و مواج موهای

 حافظه موهایش که انگار.  میکرد لمس ار موهایش ابریشمیِ  و نازک تارِ  که

 !  را انگشتها آرامِ  و نرم حرکتِ  آوردند می یاد به!  باشند داشته

 : کرد تکرار خودش با رمق بی و گذاشت چشمهایش روی دست

 !  نکن فکر!  نکن فکر بهش -

 آنچه تمامِ  رنگ آبی سراسر اتاقِ  آن که انگار.  شدن مانع برای بود دیر کمی

 رخش به را بود کرده دفن ذهنش از ای گوشه و بود رفته کلنجار دتم این که

 از بود دلگیر مدت این تمامِ .  میشد آوار سرش بر واقعیت که انگار.  میکشید

 می خودش حریِص  دستهای یادِ  به وقتی و بود گذاشته حریمش به پا که آیینی

 .  نشست می اش پیشانی به شرم عرقِ  افتاد

 افتاده گیر اتاق آن در که است ساعت چند یا دقیقه چند ، ثانیه چند نمیدانست

 مثلِ  شب آن تمامِ .  است گذشته برایش چطور زمان که بود نفهمیده.  است

 زمزمه تمامِ .  بود بسته نقش چشمهایش مقابلِ  باشد دیده بارها و بارها که فیلمی

 !  ها نوازش تمامِ  ، ها

 : رسید گوشش به صدایی

  ؟ ییباال. . .  پریا -

 شب آن خیاالتِ  و فکر از را او قدرتمند دستی که انگار.  بود شیرین صدای

 : داد جواب و زد پس را اشکهایش دست با.  بود آورده بیرون

 .  آره -

 .  بخور ناهار بیا -



 برداشت قدم مشترکشان اتاقِ  سمتِ  به و آمد بیرون اتاق از سریع.  نداد جوابی

 بی.  شمرد را بوقها.  گرفت شماره و زد گچن میز روی از را موبایلش. 

 خورد بوق چند نفهمید.  ماند منتظر بود افتاده جانش به که سردردی با طاقت

 .  کرد ارسال پیغامی و داد تکان گوشی روی را انگشتهایش کالفه.  شد قطع که

**** 

 نشنیده را کیست بود نفهمیده که زنگی و بود آمده برایش که پیغامی صدای

 : کشید هم در را ابروهایش ، بود عصبانی.  گرفت

 ؟ اینجا بیای بیفتی راه دقیقه به دم داده اجازه بهت کی -

 که بود دیده را آیین های بداخالقی انقدر.  کشید جلو را خودش کمی شهرزاد

 !  بود معنی بی برایش ترس دیگر

 .  بشم خوبی طراحِ  میخوام فقط.  ندارم مزاحمت قصدِ  من -

 ! نیست طراحی دردت تو ؟ میگذره سرت تو چی -

 : کرد گرد چشم ناباور

 فقط.  شدم خسته هدف بی زندگیِ  از.  طراحیم فکرِ  به فقط کن باور ، آیین -

 .  همین

 ی ماهه سه این ِکی پس.  کند اعتماد شهرزاد به نمیتوانست!  بود مشکوک آیین

  ؟ میشد تمام لعنتی

 . نشم مزاحمت دیگه میدم قول ؟ ندازیب نگاه بهشون دقیقه یه فقط میشه -

 نزدیک که کرد ای اشاره دست با.  کرد باز عصبی و بست را پلکهایش آیین

 نگاهی.  گرفت آیین سمتِ  به را طرحش و رفت تر جلو قدمی شهرزاد.  بیاید

 شرکتِ  در که مدتی این انگار.  بود کرده پیشرفت.  انداخت طرح به کلی

 : نکرد نشینی عقب اما.  بود نگذرانده الکی را وقتش بود عرفانی

 ! میخوام رو عذرت زود خیلی بزنی طرح اینجوری بخوای -



 : کرد منحرف را ذهنش شهرزاد صدای ، رسید گوشش به دیگری پیغامِ  صدای

 .  میمونم شرکت تو همه از بیشتر حتی.  میکنم تالش دارم من -

 .  نیست هم مبتدی آدمِ  یه حدِ  در طراحیات!  صفره بازده که اینه مهم -

 : داد تکان سر.  بود شده خونسرد عجیب شهرزاد

 .  میکنم تمرین بیشتر -

 .  نداره عرفانی شرکتِ  تو جایی چیزا این!  ضعیفه کپیِ  یه همه طرحات -

 .  میکشم خوب طراح یه منم باالخره -

 !  دارم کار.  بری میتونی -

 : کرد گرد عقب شهرزاد

 .  انداختی اهنگ که ممنون بازم -

 ی شماره.  برداشت را میزش روی تلفنِ  آیین شد بسته سرش پشتِ  که اتاق درِ 

 : غرید بدهد کردن سالم ی اجازه آنکه از قبل و گرفت را منشی

 اجازه اگه میکنه هماهنگ پایین از قبلش.  باال بیاد نداره حق دیگه خانوم این -

 !  باال میاد دادم

 . . . عر آقای چشم -

 موهایش به دستی.  کرد قطع را تماس آیین شود کامل اش جمله آنکه از قبل

 روی که پیغامی دو و افتاد پریا اسمِ  به نگاهش.  برداشت را موبایلش و کشید

 : بود افتاده صفحه

  ؟ خونه بیای االن میشه -

 : خواند ایستاده را بعدی پیغامِ .  شد بلند جا از نگران

 .  میام دارم خودم -



 موبایلش ی شماره بالفاصله ؟ بود کرده آمدن به ترغیب را پریا که بود هشد چه

 موقع بی همیشه که شهرزادی به فرستاد لعنت و شمرد را بوقها.  گرفت را

  ؟ بود گرفته نشنیده را موبایلش صدای چرا.  میشد مزاحم

 دومین با.  گرفت را ساسان ی شماره بالفاصله.  نشد داده تماسش به جوابی

 : داد جواب قبو

 ؟ آقا بله -

 ؟ کجایی -

 .  خونه -

  ؟ پیشته پریا -

 .  بیرون رفتن خونه از ماشین با ازم گرفتن سوییچ آقا نه -

 : شد عصبی

 ؟ برو باهاش میره جا هر نگفتم مگه ؟ میکنی چیکار اونجا تو پس -

 . . . خودشون آخه ، آقا -

 ماند منتظر و گرفت را ریاپ ی شماره دوباره.  نداشت کردن گوش برای وقتی

 حتی ؟ بود شده چه.  میجوشید سرکه و سیر مثلِ  دلش.  بدهد جواب شاید تا

 .  بزند حدس نمیتوانست

 اتاقش در آنکه جز آمد نمی بر دستش از کاری.  بود مانده پاسخ بی تماسهایش

 آخرین از دقیقه چهل ؟ داشت هم دیگری ی چاره!  کند خوری خود و بزند قدم

 چه میدانست خوب ، ببیند را او بود کافی ؟ داشت نگرانی.  میگذشت پریا مِ پیغا

 !  بدهد دختر این به درسی

 شتاب با در که میزد قدم اتاقش در هنوز.  شد ساعت یک به تبدیل دقیقه چهل

 آزار را گوشش در شدنِ  بسته بلندِ  صدای.  چرخید سمت آن به سرش.  شد باز

 : بود گرفته هدف را پریا بلندش قدمهای اما داد



  ؟ نمیدادی جواب چی واسه ؟ دکوره موبایل اون ؟ کجایی معلومه -

 و بود افتاده شماره به نفسهایش.  شد پریا خرابِ  حالِ  و قرمز چشمهای متوجه

 مانده خیره آیین صورتِ  به حرکت بی.  میزد فریاد را اش دستپاچگی ظاهرش

 : گرفت حرصش آیین.  بود

 !  کردی دیوونم دیگه بزن حرف -

 .  جوشید چشمهایش در که بود اشکی ی چشمه آیین به پریا جوابِ 

 .  بزن حرف کردی جونم نصفِ  ؟ شده چی ؟ میکنی گریه -

 در را او طاقت بی آیین که میزد هق جوری.  کند باز لب نمیتوانست اما پریا

 : کرد زمزمه و کشید آغوش

 جواب که سرت فدای خب ؟ دیش ناراحت چی از ؟ ببخشید بگم باید االن -

 !  ندادی

 : گفت متعجب آیین و گرفت شدت پریا ی گریه

  ؟ میکنی اینجوری دادم دیر جوابتو من اینکه واسه نکنه -

 ریه به را جدیدش عطرِ  و بود کرده حلقه محکم آیین کمرِ  دورِ  را دستش پریا

 میکرد منزجرش اش تندی که عطری آن نه!  را دلچسب عطرِ  همین.  میکشید

 !  انداخت می شب آن یادِ  به را او و

 داد فاصله آیین ی سینه از را سرش.  بود کم هایش ریه برای هوا ، گرفت نفس

 چه اما.  بود گذاشته جا به پیراهنش روی را خیس ی دایره دو اشکهایش. 

 بود پریا حالِ  فهمیدنِ  تابِ  و تب در که آیینی برای حداقل ؟ داشت اهمیتی

 .  اشتند اهمیتی

  ؟ نه یا شده چی میگی -

 نشده خالی هنوز.  بود بسته را گلویش راهِ  بغض ، گرفت باال را سرش پریا

 اشکش ی چشمه و بود آمده درد به اطالعات همه آن هجومِ  از مغزش.  بود



 وجدانش عذاب بدِ  حِس  آمد نمی بند!  هایش ناراحتی آمد نمی بند ، نمیشد خشک

 : کرد زمزمه! 

 . . .  ببخشید -

 : گفت و برد تر نزدیک را سرش.  نشنید آیین

  ؟ گفتی چی -

 : کند تر را هایش گونه داد اجازه اشک به دوباره پریا

 !  ببخشید!  بود منم تقصیرِ .  ببخشید -

 : آمد حرف به دیگر بارِ  پریا که بپرسد سوال خواست.  نفهمید آیین

 . . .  شب اون. . .  شب اون -

 هق هق هنوز.  نمیچرخید زبانش روی کلمات.  بود شده طعمق مقطع نفسهای

.  نکن گریه بگوید خواست.  کرد پاک را اشکهایش آیین.  گرفت نفس.  میکرد

 : شد مانع پریا اما بیاورد زبان به کالمی خواست

 تو ی اندازه به. . .  بودم مقصر منم شب اون!  میخواستم رو رابطه اون منم -

. . . 

 نزدیک که کرد ای اشاره دست با.  کرد باز عصبی و بست را پلکهایش آیین

 نگاهی.  گرفت آیین سمتِ  به را طرحش و رفت تر جلو قدمی شهرزاد.  بیاید

 شرکتِ  در که مدتی این انگار.  بود کرده پیشرفت.  انداخت طرح به کلی

 : نکرد نشینی عقب اما.  بود نگذرانده الکی را وقتش بود عرفانی

 ! میخوام رو عذرت زود خیلی بزنی طرح جوریاین بخوای -

 : کرد منحرف را ذهنش شهرزاد صدای ، رسید گوشش به دیگری پیغامِ  صدای

 .  میمونم شرکت تو همه از بیشتر حتی.  میکنم تالش دارم من -

 .  نیست هم مبتدی آدمِ  یه حدِ  در طراحیات!  صفره بازده که اینه مهم -

 : داد تکان سر.  بود شده خونسرد عجیب شهرزاد



 .  میکنم تمرین بیشتر -

 .  نداره عرفانی شرکتِ  تو جایی چیزا این!  ضعیفه کپیِ  یه همه طرحات -

 .  میکشم خوب طراح یه منم باالخره -

 !  دارم کار.  بری میتونی -

 : کرد گرد عقب شهرزاد

 .  انداختی نگاه که ممنون بازم -

 ی شماره.  برداشت را میزش روی تلفنِ  آیین شد بسته سرش پشتِ  که اتاق درِ 

 : غرید بدهد کردن سالم ی اجازه آنکه از قبل و گرفت را منشی

 اجازه اگه میکنه هماهنگ پایین از قبلش.  باال بیاد نداره حق دیگه خانوم این -

 !  باال میاد دادم

 . . . عر آقای چشم -

 موهایش به دستی . کرد قطع را تماس آیین شود کامل اش جمله آنکه از قبل

 روی که پیغامی دو و افتاد پریا اسمِ  به نگاهش.  برداشت را موبایلش و کشید

 : بود افتاده صفحه

  ؟ خونه بیای االن میشه -

 : خواند ایستاده را بعدی پیغامِ .  شد بلند جا از نگران

 .  میام دارم خودم -

 موبایلش ی شماره لهبالفاص ؟ بود کرده آمدن به ترغیب را پریا که بود شده چه

 موقع بی همیشه که شهرزادی به فرستاد لعنت و شمرد را بوقها.  گرفت را

  ؟ بود گرفته نشنیده را موبایلش صدای چرا.  میشد مزاحم

 دومین با.  گرفت را ساسان ی شماره بالفاصله.  نشد داده تماسش به جوابی

 : داد جواب بوق

 ؟ آقا بله -



 ؟ کجایی -

 .  خونه -

  ؟ پیشته ریاپ -

 .  بیرون رفتن خونه از ماشین با ازم گرفتن سوییچ آقا نه -

 : شد عصبی

 ؟ برو باهاش میره جا هر نگفتم مگه ؟ میکنی چیکار اونجا تو پس -

 . . . خودشون آخه ، آقا -

 ماند منتظر و گرفت را پریا ی شماره دوباره.  نداشت کردن گوش برای وقتی

 حتی ؟ بود شده چه.  میجوشید سرکه و سیر مثلِ  دلش.  بدهد جواب شاید تا

 .  بزند حدس نمیتوانست

 اتاقش در آنکه جز آمد نمی بر دستش از کاری.  بود مانده پاسخ بی تماسهایش

 آخرین از دقیقه چهل ؟ داشت هم دیگری ی چاره!  کند خوری خود و بزند قدم

 چه میدانست خوب ، یندبب را او بود کافی ؟ داشت نگرانی.  میگذشت پریا پیغامِ 

 !  بدهد دختر این به درسی

 شتاب با در که میزد قدم اتاقش در هنوز.  شد ساعت یک به تبدیل دقیقه چهل

 آزار را گوشش در شدنِ  بسته بلندِ  صدای.  چرخید سمت آن به سرش.  شد باز

 : بود گرفته هدف را پریا بلندش قدمهای اما داد

  ؟ نمیدادی جواب چی واسه ؟ دکوره موبایل اون ؟ کجایی معلومه -

 و بود افتاده شماره به نفسهایش.  شد پریا خرابِ  حالِ  و قرمز چشمهای متوجه

 مانده خیره آیین صورتِ  به حرکت بی.  میزد فریاد را اش دستپاچگی ظاهرش

 : گرفت حرصش آیین.  بود

 !  کردی دیوونم دیگه بزن حرف -

 .  جوشید چشمهایش در که دبو اشکی ی چشمه آیین به پریا جوابِ 



 .  بزن حرف کردی جونم نصفِ  ؟ شده چی ؟ میکنی گریه -

 در را او طاقت بی آیین که میزد هق جوری.  کند باز لب نمیتوانست اما پریا

 : کرد زمزمه و کشید آغوش

 جواب که سرت فدای خب ؟ شدی ناراحت چی از ؟ ببخشید بگم باید االن -

 !  ندادی

 : گفت متعجب آیین و گرفت تشد پریا ی گریه

  ؟ میکنی اینجوری دادم دیر جوابتو من اینکه واسه نکنه -

 ریه به را جدیدش عطرِ  و بود کرده حلقه محکم آیین کمرِ  دورِ  را دستش پریا

 میکرد منزجرش اش تندی که عطری آن نه!  را دلچسب عطرِ  همین.  میکشید

 !  انداخت می شب آن یادِ  به را او و

 داد فاصله آیین ی سینه از را سرش.  بود کم هایش ریه برای هوا ، فتگر نفس

 چه اما.  بود گذاشته جا به پیراهنش روی را خیس ی دایره دو اشکهایش. 

 بود پریا حالِ  فهمیدنِ  تابِ  و تب در که آیینی برای حداقل ؟ داشت اهمیتی

 .  نداشت اهمیتی

  ؟ نه یا شده چی میگی -

 نشده خالی هنوز.  بود بسته را گلویش راهِ  بغض ، رفتگ باال را سرش پریا

 اشکش ی چشمه و بود آمده درد به اطالعات همه آن هجومِ  از مغزش.  بود

 وجدانش عذاب بدِ  حِس  آمد نمی بند!  هایش ناراحتی آمد نمی بند ، نمیشد خشک

 : کرد زمزمه! 

 . . .  ببخشید -

 : گفت و برد تر نزدیک را سرش.  نشنید آیین

  ؟ گفتی چی -

 : کند تر را هایش گونه داد اجازه اشک به دوباره پریا



 !  ببخشید!  بود منم تقصیرِ .  ببخشید -

 : آمد حرف به دیگر بارِ  پریا که بپرسد سوال خواست.  نفهمید آیین

 . . .  شب اون. . .  شب اون -

 هق هق هنوز.  نمیچرخید زبانش روی کلمات.  بود شده مقطع مقطع نفسهای

.  نکن گریه بگوید خواست.  کرد پاک را اشکهایش آیین.  گرفت نفس.  میکرد

 : شد مانع پریا اما بیاورد زبان به کالمی خواست

 تو ی اندازه به. . .  بودم مقصر منم شب اون!  میخواستم رو رابطه اون منم -

. . . 

 دستهایش.  نمیفهمید را پریا اشکهای با حرفها این ربطِ  و میکرد نگاهش آیین

 در پریا دیگرِ  چشمِ  به چشم یک از نگاهش.  بود گرفته قاب را پریا صورتِ 

 به اشک دوباره پریا ؟ تقصیری چه از ؟ میزد حرف چه از.  بود آمد و رفت

 : نشاند چشم

 .  شدم کشیده سمتت به بازم و میدونستم.  ای غریبه یه تو میدونستم -

 و بچرخاند را زبانش نمیتوانست اچر.  میکرد بدتر را اوضاع سکوتش این

 : شنید دیگر بارِ  ؟ بزند پریا به حرفی

 . . . من.  بود شده خارج کنترل از چی همه اتاق اون تو -

 : زد لب و داد خودش به تکانی باشد شده بیدار سنگین خوابی از که انگار آیین

 .  بسه -

 آیین و بگوید شب آن از میخواست که بود بار اولین.  شد مات پریا نگاهِ 

 .  بشنود نمیخواست

 ! بگی چیزی نمیخواد -



 از و بیاورد زبان به نمیتوانست ، شده راحت خیالش چقدر که بگوید نمیتوانست

 داده خفگی حِس  او به ها ماه این تمامِ  که سنگینی از ، بگوید اش سینه سنگینیِ 

 .  است گرفته آرام قلبش میکرد احساس که ای لحظه و بود

 .  کردم شتباها من -

 .  میکشید آتش به را قلبش که بود پریا ی زمزمه صدای

 .  کردم اشتباه منم -

 . میدونستم مقصر تورو نباید -

 : زد لبخند آیین

 !  در او به این!  دونستم مقصر تورو منم عوض در -

 آیین.  بگیرد را اشکهایش جلوی نمیتوانست حتی.  بزند لبخند نمیتوانست پریا

 انگشت سر با را اشکهایش و داد حرکت پریا لطیفِ  پوستِ  روی را انگشتش

 : گرفت

  ؟ میکنی گریه چرا -

 !  کردم انصافی بی چون -

  ؟ نکردم من مگه -

 .  بزند را حرفش گریه بدونِ  نمیگذاشت بغض

 . . .  مهریه ی مسخره شرطِ  -

 : فشرد سینه به را پریا سرِ  آیین

  ! میزنی حرف داری زیادی دیگه -

 یاد به وقتی.  میکرد وجدان عذاب احساِس  قلبش ته از پریا اما بود شوخ لحنش

. . .  آورد می یاد به را خودش اشتیاقِ  وقتی ، افتاد می انگشتهایش حرکتِ 

 ، نبیند چیزی که جایی تا دهد فشار هم روی محکم را پلکهایش داشت دوست

 که جوری.  شیدک آغوش در را آیین محکم دستهایش!  نشنود ، نکند حس



 روزهایش این های مهربانی تمامِ  از.  بماند جدا او از ای لحظه نداشت دوست

 کرده فراموش را هایش نامهربانی تمامِ  و باشد شده پاک اش حافظه که انگار. 

 !  بود مقابلش مهربانِ  آدمِ  همین اول از آیین که انگار.  باشد

 ! ببخشم رو مهریه باید -

 !  است پرداخته کمال و تمام را اش مهریه آنکه زا نزد حرفی آیین و

  ؟ چی داد بهت خان جمشید که ای خونه -

 به ابد تا کاش.  کرد پر آیین عطرِ  از را هایش ریه و بست را پلکهایش پریا

 : کرد زمزمه.  هم به نزدیک همانقدر.  بمانند حال همان

 . . .  نمیخوام هیچی من -

 عوض مکث با را اش جمله پریا.  کاشت رشس روی ای بوسه و شد خم آیین

 : کرد ادایش دیگری جورِ  بار این و کرد

 . . .  نمیخوام تو جز هیچی من -

 این از شود مست ، ببرد ماتش ، شود خشک ای لحظه برای که داشت حق

 را آیین.  میخواهد را او بود گفته.  بود ریخته جانش به پریا که خواستنی حِس 

 .  میخواست را او فقط و فقط بودند گذاشته سر پشتِ  که یچیزهای تمامِ  با ،

  ؟ گفتی چی -

 اطمینان گوشهایش به که انگار!  است شنیده که حرفی به کند َشک که انگار

 قبل ی لحظه اشکِ  از صورتش هنوز.  گرفت باال را سرش پریا!  باشد نداشته

 شده قرمز بینیِ  نآ با که بود عجیب و بود چسبیده هم به هایش مژه ، بود خیس

 : داد جواب پریا.  بود رویش پیِش  تصویرِ  ترین خواستنی برایش هم هنوز

 مالِ  میشه. . .  میخوام تورو فقط.  نمیخوام هیچی. . .  پول ، مهریه ، خونه -

  ؟ باشی من

 خودش که انگار!  نامطمئن حالی با ، بود گفته مکث با را آخرش ی جمله

 میشد مگر!  بود عرفانی آیین!  است کرده خواستدر بزرگی ی هدیه میدانست



 که قلبی و آیین حالِ  از بود غافل.  نمیدید هم خوابهایش در حتی ؟ شود او مالِ 

 این مقابلِ . . .  بود آورده کم.  نمیشد متوقف تندش های تپش هم لحظه یک

 !  بود آورده کم دخترک

 : داد اننش پریا به را اش ساده ی حلقه و آورد باال را دستش

 ؟ بیشتر این از -

 !  قراردادی نه ، قلبی -

 میخواهد را او چقدر که آورد می زبان به باید.  گرفت باال را پریا ی چانه آیین

 و برداشت جلو به قدم یک.  شد کشیده پریا سمتِ  به و شد قدم پیش او بار این. 

 پریا قدم کی و میرفت جلو او قدم یک.  کرد همراه خودش با را پریا قدمهای

 را در طاقت بی آیین.  رسیدند اش پشتی اتاقِ  درِ  به که رفتند آنقدری!  عقب

 لبهایش روی را اشک شوری.  گرفت هدف را پریا لبهای زمان هم و داد هل

.  برداشت سر از را شالش.  میزد چرخ عشقش و پریا سرش در.  کرد احساس

 این از بود مات.  ماند حرکت بی و آمد باال هایش دکمه نزدیکیِ  تا پریا دستهای

 که انگار.  میزد خط را ذهنش غلطِ  باورهای تمامِ  انگار.  آیین شدنِ  قدم پیش

 ! میخواست را او هم آیین.  میرفت بین از یکی یکی هایش نگرانی تمامِ 

 را مدتش این ناتمامِ  کارِ  داشت دوست.  میرفت رژه آیین سرِ  در مختلف افکارِ 

 یاد به این و پریا اشکهای اما میخواست وجودش تمامِ  با ار پریا.  کند تمام

 رفته مانتویش های دکمه نزدیکیِ  تا که را دستی.  کند تردید شد باعث آوردنش

 کشید کنار را خودش و گرفت لبهایش از عمیق ای بوسه.  بیاورد پایین را بود

 بار این قلحدا.  برد ماتش پریا.  کنه غلبه احساسش به توانست اما بود سخت. 

 !  نداشت را کردن نشینی عقب انتظارِ 

 : ریخت هم به را افکارش آیین صدای

  ؟ بگردیم یکم بریم امروز چیه نظرت -

 این رازِ  داشت دوست فقط.  نمیخواست چیزی هیچ پریا.  نمیخواست گشتن پریا

.  میکرد اش دیوانه سرخوردگی حِس  این.  بفهمد را آیین کردنهای نشینی عقب

 : کرد زمزمه اراده بی



  ؟ ناراحتی من از -

 می عصبی نظر به هم کمی.  شده سرکوب بدِ  حِس  از پُر و بود دستپاچه آیین

 : آمد

  ؟ اومد کجا از دیگه این ؟ ناراحت -

 گذاشت عقب قدمی آیین.  دوخت او به خیره را نگاهش فقط و نداد جوابی پریا

 : کرد منحرف را بحث و کشید موهایش به دستی. 

  ؟ خوردی ناهار -

.  نشود وسوسه این از بیشتر تا کرد گرد عقب آیین.  نداد جوابی هم باز پریا

 : گفت میرفت بیرون اتاق از که همانطور

 . بخوریم ناهار جا یه بریم کنم جمع وسایلمو کن صبر -

 بود آمده آیین سرِ  به بالیی چه.  کرد رها مبل روی را خودش پریا و رفت آیین

  ؟ میکرد دوری او از لحظه هر که

*** 

 مگر.  بود کرده شماری لحظه آمدنش برای آیین که روزی.  بود مهر 10

 روز این در که کند فراموش میشد مگر ؟ نباشد روز این دانِ  قدر میتوانست

  ؟ است گذاشته دنیا به پا پریا

 فکرِ  از افسوسش پُر لحنِ .  میخورد چرخ سرش در همه و همه پریا حرفهای

 او از اش زندگی مدتِ  تمامِ  که توجهی!  نبود او نامِ  به وقت هیچ که تولدی

 شد باعث همه و همه.  بود شده خانه تغاری ته پریسا سهمِ  و بود شده دریغ

 کند صلح شیدا با موقتا بود گرفته تصمیم بین این.  بدهد را بزرگی جشنِ  ترتیبِ 

 بود خان جمشید بین این.  ماندب دور خانه از را روز آن پریا تا بریزد طرحی و

 بی دچارِ  آیین.  کنند دعوت را مهین میکرد پافشاری و میزد را خودش سازِ  که

 مزه زبانش زیرِ  داشتن دوست طعمِ  و داشت خانواده خودش.  بود شده تفاوتی

 و بود مهم پریا برایش فقط.  نه یا باشد مهین که نبود مهم برایش.  بود کرده

 !  داشت شب آن رایب که هایی برنامه



 اما میگرفت نیک فالِ  به را آن و میدید را اش نوه تفاوتی بی خان جمشید

 !  نیست قائل مادر مثال این برای اهمیتی کوچکترین آیین که نمیدانست

 چیزها کوچکترین موردِ  در حتی.  بود کرده کنترل تک تک را چیز همه

 آدمهایش یا منشی به را هاکار این که همیشه برخالفِ .  بود داده نظر خودش

 تا گرفته کیک انتخاب از.  بدهد نشان خودی بود گرفته تصمیم بار این میسپرد

 کمک پریسا از کمی بخش این برای البته که!  خانه کردنِ  دکور و غذایی منوی

 .  بود گرفته

 که خوابهایی لباس آن از یکی پریا.  بود شده بیدار خواب از وقت اول صبح

 باز نیمه چشمهای با داشت تن به را میکرد انتخاب وسواس با روزها این

 : میکرد نگاهش

 .  شدی بیدار زود چقدر -

 و بست را پیراهنش های دکمه.  کاشت اش بینی روی ای بوسه و شد خم آیین

 : کرد زمزمه آرام

 .  مبارک تولدت -

 : کرد بغل را بالشتش.  آمد ِکش لبخندی به لبهایش پریا

  ؟ نری روزام نمیشه -

 به عجیب رنگ سرخابی پیراهنِ  آن ، شود سست رفتن برای پایش بود مانده کم

 .  آمد می سفیدش پوستِ 

 .  نیام وقت دیر تا شاید.  دارم مهم ی جلسه یه -

 افتاده بازوهایش روی شل پیراهنش بندهای.  نشست تخت روی سرخورده پریا

 از لبهایش.  بود یختهر اش شانه روی قاعده بی و شلوغ موهایش.  بود

 : بود شده جمع ناراحتی

 .  تولدمه امروز -



 خم و آمد تخت نزدیکیِ  تا.  برداشت عقب به قدمی و داد حالت را موهایش آیین

 : زد پریا ی سرشانه به ای بوسه بار این شد

  ؟ بگیریم تولد فردا -

 ینهم دیگر سمتِ  از طرف یک او از هایش گیری کناره.  بود دلخور پریا

 ناچارا.  شود سرخورده قبل از بیشتر بود شده باعث تولد روزِ  درست نبودنش

 : داد تکان سر

 میرم بعدشم.  بیرون میرم میذارم قرار شیدا با میرم امروز من پس!  باشه -

 .  اینا مامان پیِش 

 !  نمون خونه تو.  خوبه -

 : داد پریا تحویلِ  را جذابش لبخندهای آن از یکی و برداشت را کیفش

 .  بگذره خوش بهت -

 : گفت حرص پر.  گذاشت جا به رفته وا را پریا و رفت بیرون اتاق از

 !؟ رفت واقعا -

 همان از یکی تولدش شبِ  هم باز که نمیکرد باور.  بود شده گرد چشمهایش

 را موبایلش.  بود ناراحت عمیقا و میخورد حرص!  شود معمولی شبهای

 : داد جواب بوق دومین با ، گرفت را شیدا ی شماره و برداشت

 !  مبارک تولدتون.  خانوم سالم -

 : گفت حوصله بی پریا

  ؟ شیدا کجایی.  سالم -

  ؟ چطور.  دادسرا -

 : میکرد تصدیق را حرفش کامال خط طرفِ  آن شلوغیِ 

  ؟ بیرون بریم امروز -



 .  باشه داشته ای برنامه آیین شاید!  ها تولدته -

 : دغری دلخور پریا

 تولد فردا گفت.  خونه برمیگرده دیر امشبم نداره ای برنامه هیچ!  نخیر -

 !  تولدمه هم فردا انگار.  بگیریم

 : خندید شیدا

 .  داره کار واقعا شاید.  شدی منطق بی چه!  حاال باشه -

 ؟ نه یا بیرون بریم -

 جا مینه تا.  ندارد را آیین موردِ  در بحث ی حوصله میداد نشان اش کالفگی

 .  بود کرده تحمل ظرفیتش حدِ  از بیش هم

  ؟ بریم ِکی.  نخور حرص ، باشه -

 .  میگیرم ساسان از ماشینو.  شد تموم کارت وقت هر -

 .  نداره کاریمون.  باشه ساسانم خب.  میشه ناراحت آیین وقت یه -

 .  میگم هم پریسا به.  باشه -

 .  داشت کالس امروز انگار -

 !  خواهرش از هم این.  ردخو حرص پریا

 .  بریم دوتایی.  باشه -

 .  میکنم اس ام اس برات ساعتشو.  باشه -

 خیره آینه در.  شد حمام راهیِ  کشیده هم در ابروهای با و کرد قطع را تماس

 دلیل بی نظرش به کارها این ی همه.  داشت تن به که شد لباسی و خودش به

 جشن را تولدش روزِ  حداقل داشت او به احساسی کوچکترین آیین اگر.  آمد

 ! میگرفت

***** 



 مزه را وانیلش شیکِ  خنکِ  و شیرین محتویاتِ  از کمی و برد دهان به را نِی

 : گفت و انداخت ساعتش به نگاهی شیدا.  کرد مزه

 .  دیگه بریم پاشو پریا -

 : کشید بیرون دهان از را نی.  بود کرده لج اما پریا

 من از واقعا یا کنه لجبازی میخواد یا.  نمیزنه حرفی ولی میخونه شعر -

 ! کنه اذیتم میخواد و نمیاد خوشش

 .  شده عوض انقدر خودت قول به.  میگی هذیون داری -

 خیلی که کنم فکر باید ؟ چی یعنی کار سر میره تولدم روزِ  اینکه ولی ، شده -

  ؟ داره دوستم

 او به مدام که موذی حِس  این زا نگفت ، فراریست او از مدت تمام که نگفت

 !  است کم برایش که ، نمیخواهد را او آیین که ، نیست جذاب که میزد نهیب

 .  بوده واجب کارش حتما -

 میکرد طرفداری آیین از انقدر که بود عجیب.  رفت شیدا به ای غره چشم پریا

 !  کند تایید هم شیدا و بگوید او همیشه مثلِ  میداد ترجیح. 

 !  کردم باور منم باشه -

 .  نداشت رفتن برای ای عجله که انگار.  زد اش چانه زیرِ  دست

 !  نشستی که هنوز.  دیگه پاشو -

 ؟ داری عجله انقدر امروز چرا تو -

 .  دارم کار تا هزار خونه برم باید -

  ؟ نیست مهم برات تولدم روزِ  توام -

 : دوستش ی زده غم لحنِ  از خورد غصه شیدا

 .  بشه شاکی آیین نرسیم دیر وقت یه میگم ولی!  دیوونه مهمه که مهمعلو -



 .  خونه برگرده زودی این به نکنم فکر که اون -

 پریا بود کرده قصد که میشد ساعتی یک شیدا و میداد نشان را 6 عدد ساعت

 بود کرده سرگرمش نوعی به.  بودند بیرون صبح از!  بکشد بیرون کافه از را

 ای کلمه هر.  بود پُر حد از بیش پریا دلِ  اما.  نشود خراب آیین سورپرایز تا

 !  بود هایش محلی بی و آیین از دلخوری آورد می زبان به

 !  برسی مهمت کارِ  این به بری زودتر توام.  بریم باشه -

  ؟ میکنی اخم چرا حاال -

 !   نکردم اخم -

.  شدند ماشین سوارِ  و آمدند پایین ها پله از هم با.  کرد باز را ابروهایش گره

 : گفت پریا ، میراند عمارت سمتِ  به ساسان

 .  خونه بریم بعد برسونیم رو شیدا بریم اول -

 : گفت سریع شیدا

 انجام باید.  دارم کاری یه حوالی همون من.  خونه برو تو اول.  نمیخواد نه -

 .  خونه برم بعد بدم

 : شد متعجب پریا

  ؟ بری میخوای کجا!  میزنی مشکوک -

  ؟ مشکوکی چه!  وا -

 ؟ داری قرار خسرو با -

 ؟ میکردم قایم تو از داشتم قرار اگه -

 : کشید عمیق نفِس  پریا

 !  واال نمیدونم -

 : شکست را بینشان سکوتِ  دیگر بارِ  پریا که میکرد چک را پیغامهایش شیدا



 ؟ داری خبر سحر از -

 : چرخاند سمتش به سر شیدا

 ؟ میپرسی اون از ورچط ؟ سحر -

 !  همینطوری -

 : کرد مکث کمی شیدا

 .  شی ناراحت بگم بهت نخواستم.  میزنه زنگ هی مدته یه یعنی.  دارم خبر -

 !  نمیشم ناراحت -

 .  بودی عصبانی دستش از قبال -

 : کرد زمزمه و انداخت باال شانه پریا

 !  بودیم حمقا هم ی اندازه به جفتمون میبینم میکنم فکر که االن -

 : انداخت باال ابرو شیدا

  ؟ رسیدی نتیجه این به که شد چی -

.  بگه نه کیوان ی خواسته به نتونست اونم و بگم نه اون به نتونستم من -

  ؟ چیه فرقمون

  ؟ نداری باهاش مشکلی یعنی -

 : زد دیگری حرفِ  سوالش به دادن جواب جای به

 دلم راستش.  باشه افتاده روز این به نمیکردم فکر.  دیدمش پیش وقت چند -

 .  سوخت براش

 .  میکنه اذیتش کیوان شنیدم -

  ؟ خونه برنمیگرده چرا -

  ؟ داره سحر که ای خانواده اون با -



 .  بهتره آوارگی از -

 .  میکنه کار آرایشگاه یه تو مدته یه -

 هایی بدی تمامِ  خاطرِ  به.  ببخشد را سحر میتوانست ، بود آمده کنار خودش با

 گفتنِ  برای اش اصلی هدفِ  اینکه با.  بود کرده حقش در ندانسته و دانسته که

 اش زندگی برای بزرگی قدمِ  وجود این با اما بود خودش مادی سودِ  حقیقت

 .  بود برداشته

 .  کنم کمکش میخوام -

 !؟ سحر به -

 پریا!  دبو آورده زبان به عجیبی حرفِ  انگار که بود پرسیده تعجب با جوری

 : داد تکان سر

 .  نیاری من از اسمی یعنی.  باشه تو طرفِ  از کمک این میخوام ولی -

 !؟ چرا -

 که حرفاشه خاطرِ  به کنه فکر نمیخواد دلم.  نبود خوب برخوردش آخر بارِ  -

 .  میکنم کمکش دارم

 : پرسید دیگر بارِ  پریا.  نزد حرفی شیدا

 ؟ شده معتاد -

 .  آره -

 .  کنه ترک کن کاری یه -

  ؟ مطمئنی پریا -

 کسی هر سر بخواد که بالیی هر میتونه کنه فکر کیوان ندارم دوست.  آره -

 !  بیاره

 .  میکنم کمکش.  باشه -



 .  شیدا مرسی -

 این و آیین به فحشی دل در و زد پریا ی غمزده صورتِ  به لبخندی شیدا

 !  بود کرده زهر دختر ینا به را تولد روزِ  ساعت این تا که داد سورپرایزش

 شیدا سمتِ  به پریا.  کرد پارک ساختمان روی به رو و شد عمارت واردِ  ماشین

 : چرخید

 ؟ میری تو -

 : کرد داخل به ای اشاره شیدا

 .  تشنمه عجیب ؟ بخورم آب تو بیام میشه -

 .  بیا آره -

 که نکشید نیهثا به و کرد باز را خانه درِ  پریا.  برمیداشت قدم سرش پشتِ  شیدا

 : کشیدند فریاد صدا یک کوچکی جمعِ 

 ! پریا مبارک تولدت -

 مهمانانشان خودمانیِ  جمعِ  بینِ  نگاهش.  بود شده گرد تعجب از چشمهایش

 میشد برداشته سمتش به که قدمهایی.  دید همه بینِ  را خندانش لبهای.  میچرخید

 پا به پیراهنش از تر تیره کمی تقریبا شلواری و کرده تن به طوسی پیراهنِ  ،

 نفسش.  اش شانه چهار اندامِ  و بلند قدِ  آن با بود او ماتِ  پریا چشمهایش.  داشت

 شد خم آیین مهمانانشان دستِ  و سوت صدای بینِ .  شد حبس سینه در ای لحظه

 نوازش را اش گونه مالیم و نرم اش بوسه.  گرفت هدف را پریا ی گونه و

 : کرد زمزمه گوشش کنارِ .  کرد

 .  مبارک تولدت -

 ! داری کار امروز گفتی که تو -

  ؟ بدم دست از تولدتو میشه مگه -



 و بود گذاشته خانه به قدم ناامیدی تمامِ  با.  شد باز خنده از هم پریا لبهای

 سقف تا که بادکنکهایی!  بود شده شادی از پُر که ای خانه ؟ میدید چه مقابلش

 کنارِ  که.  بود زده هایش مشغله و کار تمامِ  از که آیینی و بودند رفته باال

 !  نمیدید هم خواب در اصال.  میکرد زمزمه را مبارک تولدت گوشش

 فکرهایی و ها غصه تمامِ .  بود زده پس را هایش دلخوری و ها ناراحتی تمامِ 

 .  کند َشک آیین ی عالقه به میشد باعث که

 : کشید آغوش در را پریا و آمد جلو پریسا

 !  خواهری مبارک لدتتو -

 : بود آمده بیرون شوک از پریا

 !  داشتیا کالسی عجب -

 : رفت نشانه را شیدا و چرخاند عقب به سر پریا.  خندید پریسا

  ؟ بود این برای میکردی نگاه ساعتت به همه این پس -

 : گفت خنده با شیدا

 .  ممیداد انجام رو عرفانی آقای اوامرِ  داشتم فقط تقصیرم بی من -

 : افتاد خندان آیینِ  به دوباره نگاهش پریا

 !  بدجنس -

.  پریا ی شده گرد چشمهای برای رفت ضعف دلش.  گرفت شدت اش خنده

 جمشید.  رفتند مهمانان سمتِ  به هم با و کرد حلقه او ی شانه دورِ  را دستش

 از بود خوشحال چقدر ، بوسید را پدرش و مادر و کشید آغوش در را خان

 ، را آنها نبود قرار که.  بود آمده در نرمال حالتِ  به اش زندگی اینکه

 .  دهد فریب را اش زندگی آدمهای عزیزترین

 : بود کنارش هم کیارش ، آمد جلو آناهیتا



 نفهمیدم اصال بیاین شد دیر که داد استرس هی زد زنگ آیین که انقدر -

 . شدم حاضر چجوری

 .  میبینمت خوشحالم.  اومدی مرسی -

 .  عزیزم منم -

 : آمد نزدیکشان شیدا

  ؟ کنی عوض لباس باال بری نمیخوای -

 : داد جواب پریا جای به آیین

 .  کن عوض لباس هم با بریم.  چرا -

 حصارِ .  میخواست خودش برای را پریا تمامِ  آیین.  کشید عقب را خودش شیدا

 از و کردند واهیخ عذر.  نمیشد آزاد پریا ی شونه دورِ  هم لحظه یک دستهایش

 : آمد حرف به پریا.  رفتند باال ها پله

 .  بگیری تولد برام نمیکردم فکر اصال -

 ! دیدی کجاشو تازه -

 ؟ داری برنامه بازم یعنی -

  ؟ میدم لو کردی فکر -

 : زد صدایش آیین که میرفت لباسها اتاقِ  سمتِ  به پریا.  شدند اتاقشان واردِ 

  ؟ خانوم کجا -

 داد ادامه آیین.  بود لرزانده را او قلبِ  گفتنش خانوم این.  چرخید قبع به پریا

: 

 .  آوردم لباس برات -



.  میکرد خودنمایی تخت روی رنگی سبز پیراهنِ .  کرد تخت به ای اشاره

 طوسی رنگِ  به پهنی کمرِ .  بود نواز چشم اش سادگی و لباس ی پارچه لطافتِ 

 .  بود کرده تر زیبا را آن بود شده کار کمرش ی گوشه که پاپیونی و داشت

 ؟ داری دوستش -

.  ببندد را پلکهایش شد باعث ای لحظه برای گوشش کنارِ  آیین نفسهای حرارتِ 

 .  میکرد تزریق پریا وجودِ  به را آرامش اش کلمه هر با که بود عجیب

 .  قشنگه خیلی -

 که شمهاییچ.  دوخت آیین بازیگوِش  چشمهای به را نگاهش و چرخید عقب به

 روی.  آمد ِکش لبخند به لبهایش.  میکاوید را صورتش از ای نقطه لحظه هر

 لبهایش از شیطنت با.  کاشت لبهایش حوالیِ  ای بوسه و ایستاد پنجه نوکِ 

 !  نمیشد قدم پیش چیز هیچ برای او امشب مطمئنا.  بود گرفته فاصله

 : کرد زمزمه و برد نزدیک را سرش.  بود تاب بی آیین

 !  تو قشنگیِ  به نه -

 که بود طبیعی.  بود مانده او لبخندِ  به خیره آیین.  گرفت عمق لبخندش پریا

  ؟ دختر این ؟ چهره این ؟ لبخند این برای بدهد جان بخواهد

  ؟ قشنگم من -

 این.  کشید عمیقی نفِس  آیین.  بشنود دهانش از حرفی شاید تا میکرد شیطنت

 لحظه همان ، جا همان که میکند جان آیین.  بود ضعفش نقطه آرام های زمزمه

 حداقل.  دارند مهمان که نرود یادش میکرد سعی!  نکند تحمیل او به را خودش

 !  نکند تصاحب لحظه همان را پریا که میکرد کمکش فکر این

 !  میدیا جفتمون دستِ  کار بشی شیطون -

 که انگار.  داشت عجیبی حالتِ  اتاقشان هوای.  میکوبید وار دیوانه پریا قلبِ 

 و کنند حفظ را شان فاصله نمیتوانستند کدام هیچ که انگار.  بودند شده مسخ

 !  کننده وسوسه عجیبِ  حالِ  آن از شوند دور



 : گفت و زد پلک آیین

  ؟ شی حاضر نمیخوای -

 و رفت پنجره کنارِ  آیین.  شد اتاق راهیِ  دست به لباس و داد تکان سر پریا

 کنارش امشب آخرِ  تا میتوانست!  آورد می بند را نفسش دختر ینا.  گرفت نفس

 قرار ِکی تا!  میکرد کاری امشب باید هم شاید ؟ نکند خطا پا از دست و باشد

 ! نمیدانست را جوابش هم خودش که بود سوالی ؟ کند صبر بود

 سر روی رنگ سبز شالی با را تیپش.  ایستاد مقابلش آماده و حاضر پریا

 را ها پله هم با همراه و گرفت او سمتِ  به را بازویش آیین.  بود ردهک تکمیل

 بار این.  کرد عمیق را لبخندشان که بود زدن دست صدای هم باز.  رفتند پایین

 ای گوشه و بود هم پرهام البته.  ببینند را سلطانی و مهین توانستند مهمانها بینِ 

 .  بود دوخته پریسا به نگاه

 : کرد زمزمه.  آمد می خونسرد نظر به او اما ، دوخت آیین هب را نگاهش پریا

  ؟ میکنی سالم بهشون -

 به که سری و دوخت خان جمشید منتظرِ  صورتِ  به نگاه و گرفت نفس آیین

 که انگار و چیست آیین سوالِ  میدانست که انگار.  میداد تکان تایید ی نشانه

 !  میفهمید را اش بالتکلیفی

 !  آره -

 ببخشد را مادرش آیین اگر میکرد احساس.  تغییر این از بود شحالخو پریا

 لب روی لبخندی.  بود مهین سمتِ  به قدمهایشان.  میگرفت آرام قلبش مطمئنا

 : شد بلند جا از آیین دیدنِ  با.  داشت

  ؟ خوبی.  عزیزم سالم -

 ای غریبه که انگار ، بود شده گره هم در ابروهایش.  بود آیین صحبتش طرف

 .  میبیند مقابلش را

 !  مرسی.  سالم -



 : داد دست و رفت تر نزدیک کمی پریا عوض در.  نپرسید هم را حالش حتی

  ؟ چطوره حالتون -

!  نیندازتش بیرون خانه از آیین که بود کافی.  داشت قبول هم حد همین تا مهین

 : کشید آغوش در را پریا.  بود کردنش سالم همین به دلخوش فقط

 .  عزیزم مبارک لدتتو -

 جوابی و کرد سالم آیین به کرده گره ابروهای با سلطانی.  کرد تشکر پریا

 : شنیدند سرشان پشتِ  را پرهام صدای.  گذشتند کنارشان از نهایت در!  نشنید

  ؟ نمیکنی سالم برادرت به -

 : چرخید عقب به و انداخت باال ابرو آیین

 هم رو قالبی برادریِ  همین که نکشی کار چشمات از زیادی باشه حواست -

 !  میذارم پا زیرِ 

 خسرو سمتِ  به خود با را پریا و نشاند لب روی نیشخندی آیین.  رفت وا پرهام

 .  کشید بودند ایستاده کیارش و آناهیتا کنارِ  که شیدا و

  ؟ بود چی منظورت -

 : شد خیره پریا به و آورد لب روی را نادرش لبخندِ  آیین

  ! هیچی -

 قالبی برادرِ  این به باید.  نزد پریسا روی پرهام ی مانده خیره نگاهِ  از حرفی

 بین این.  خندیدند و گفتند دوستانشان کنارِ  شب آخرِ  تا!  میداد اساسی درسی

 نقطه کوچکترین آنکه با و مینشست مهین کنارِ  مدام که بود خانم سیمین

 های تفاوتی بی میکرد شتال و میسوزاند دل برایش اما نداشتند اشتراکی

 و نیفتد سلطانی به نگاهش میکرد سعی خان جمشید.  کند جبران را دامادش

 چه دارند هم با خانواده دو این که مشکلی همه این با بود شده سوال برایش آیین

  ؟ دعوت این به بود اصراری



 تشکرِ  ی زمزمه با و گذاشت پریا مقابلِ  را بزرگی کیکِ  همایون شام از قبل

 را چشمهایش کیک روی مانده روشن شمعهای.  شد باز لبخند به لبهایش پریا

 : کرد منقلبش دیگر بارِ  آیین آرامِ  ی زمزمه.  بود کرده مات

 !  کن آرزو خودت قولِ  به -

 شده مرادش وفقِ  بر زندگی.  داشت را اش خانواده و او.  چرخید آیین سمتِ  به

 : آمد حرف به دیگر بارِ  آیین ؟ میکرد آرزویی چه باید.  بود

 .  بگیریم جشن هم کنارِ  هم دیگه سالِ  کن آرزو -

 : افتاد خنده به پریا

  ؟ میگیری تصمیم آرزومم برای -

 : داد جواب و رفت باال لبش ی گوشه آیین

 ! بخوام من چی هر ، بگم من چی هر -

 دل در را آرزو همان.  دوخت کیک به را نگاهش و کرد مصنوعی اخمی پریا

 صدای.  کرد خاموش را شمعها تمامِ  و بست را پلکهایش.  کرد تکرار خود با

 .  کرد تر عمیق را نمیشد محو لبهایش روی از امشب که لبخندی زدن دست

 که کرد اعالم اش خودخواهی تمامِ  با هم بار این آیین.  رسید کادوها به نوبت

 که میکردند اعتراض هخند بینِ  همه!  تمام و میکند باز را کادویش خودش فقط

 : داد جواب خسرو نهایت در

 !  خوندین کور میشه عوض اعتراضا این با نظرش کردین فکر اگه -

 بعد ای لحظه و کرد همایون به ای اشاره آیین.  انداخت خنده به بیشتر را همه

 ایستاده هم مقابلِ  دو هر.  بود انگشتهایش میانِ  رنگی سیاه مخملیِ  ی جعبه

 افتاد باشکوهی و نگین پر ی حلقه به پریا نگاهِ  و کرد باز را جعبه ینآی.  بودند

 : کرد گرد چشم اراده بی. 

 !  خوشگله چقدر این -



 : گفت بماند خودشان بینِ  فقط که جوری.  خندید نفس به اعتماد با آیین

 .  کنه دستش ساده ی حلقه عرفانی آیین زنِ  نیست خوب -

 اسمش کنارِ  او اسمِ  اینکه و  بودن آیین زنِ .  شد خوب حِس  از پُر وجودش تمامِ 

 .  داشت دوست را بیاید

 .  دارم دوستش خیلی -

 و غریبانه که اول روزِ  مثلِ  نه.  کرد دستش به آیین خودِ  را حلقه بار این

 آن.  بیندازد انگشتش به را حلقه خودش و نزند حرفی بود مجبور سرخوده

  ؟ نباشد خاص آیین کادوی میشد اصال.  ودب کرده خیره را همه نگاهِ  انگشتر

 تمامِ  که پرهام جز به.  آمدند نزدیکشان سلطانی ی خانواده و مهین شام از بعد

 افتاده دور جمع از که انگار سلطانی و مهین ، بود کرده کیف حسابی شب

 .  بودند

 .  میشه تنگت دلم.  بزن سر بهم جان مامان -

 .  کشید هم در ابرو آیین

 ! اومدین شخو -

 و گزید لب اما پریا.  بگوید هم را کلمه یک همین که رفت کلنجار خودش با

 نگاهِ  که فایده چه اما.  کشید آغوش در گرم ، آیین سردی جبرانِ  به را مهین

 دیگر بارِ  مهین.  ماند پسرش ی شده منقبض فکِ  و سخت صورتِ  روی مهین

 : کرد زمزمه

 .  خداحافظ.  المخوشح بودم کنارت امشب که همین -

 .  شد نزدیکشان سرخوشی با پرهام.  نگفت او به دیگر کالمی آیین

  ؟ سالشه چند خواهرت این خانوم پریا -

 : گفت آیین بدهد جوابی پریا آنکه از قبل

 .  کن خوشحالمون خداحافظی با -



 : زد نیشخند پرهان

 !  داداش خان دیگه نباش بخیل -

  ؟ بیرون بندازنت کنم صدا یا میری -

 : برد باال را دستهایش لودگی با پرهام

 !  رفتم -

 : زد پریا به چشمکی

 !  داداش زن باشه من به حواست -

 : گفت وار زمزمه.  کرد جمع را خودش آیین ی غره چشم با و خندید پریا

 !  گفت بامزه -

 برادر همین انگار!  آمد نمی بدش کوچک سلطانیِ  این از آنقدرها هم آیین

 سلطانی پرهامِ  حال هر به.  بیاید راه او با قلبش کمی بود شده باعث تنهایشگف

 ! میسنجید پدرش خطای با را او اگر بود انصافی بی.  بود نکرده بدی او به

 چشمش خواب از که خانی جمشید و آیین و ماند پریا.  مهمانان خداحافظیِ  با

 .  نمیشد باز

 کنارِ  و کنی تحمل رو پسره این ها حاال حاال امیدوارم.  پریا مبارک تولدت -

 .  بمونین هم

 : کرد مصنوعی اخمی خان جمشید حرفِ  این با آیین

 .  گذشت من کنارِ  از راحت میشه مگه -

 .  کنه تعریف ازت دیگه یکی بذار.  جون پسر نباش خودخواه -

 : شنید را خان جمشید به جوابش و کرد حلقه پریا ی شانه دورِ  دستی آیین

 هم کنار سال هر و باشه سرمون باالی شما ی سایه امیدوارم.  آقاجون ممنون -

 .  بگیریم جشن



 قرارش بی نگاهِ  و آیین با را پریا و گفت بخیر شب لب به لبخند خان جمشید

 : کشید عمیقی نفِس  پریا.  گذاشت تنها

 .  شدم سورپرایز امشب واقعا.  ممنون -

 : رخاندچ خروجی درِ  سمتِ  به را او آیین

 !  شی سورپرایز تا مونده حاال -

  ؟ بخوابیم بریم نیست قرار مگه -

  ؟ یکم نیست زود -

 !  گذشته 12 از ساعت -

 . چشم بگو زوده میگم من -

 :  داد جواب لب به خنده پریا

 ! چشم -

 که افتاد بزرگی نمایِش  پرده به نگاهش.  رفتند باغ انتهای تا آیین راهنمایی با

 دیده کنارشان پروژکتور ویدئو دستگاهِ  و داشت قرار مقابلش ای فرهن دو مبلِ 

 : چرخید آیین سمتِ  به ناباور.   میشد

  ؟ چیه این -

 ؟ بشینی نمیخوای!  میفهمی -

 ای لحظه و رفت تاپ لپ کنارِ  آیین.  نشست مبل روی کن گوش حرف پریا

 به و گرفت اج پریا کنارِ  خودش.  بست نقش نمایش ی پرده روی تصویری بعد

 بگذارد دهانش روی دست شد باعث فیلم اسمِ .  ماند خیره پریا متعجبِ  صورتِ 

 به شد باعث"  Gone with the Wind"  انگلیسی عبارتِ .  نکشد جیغ که

 : برگردد آیین سمتِ 

 .  کردی چیکار تو!  نمیشه باورم -



 را او اشتد دوست شب تمامِ .  کشید آغوش در را پریا و خندید سرخوشانه آیین

 شب این میداد ترجیح بود او به اگر اصال.  بفشارد آغوش در و بگیرد بغل به

 مهمانها بود مجبور شب تمام اینکه.  باشد داشته خود برای فقط و فقط را پریا

 .  بود کرده اش کالفه و عصبی کند تحمل را

 باور.  گذاشت او ی سینه روی را سرش و داد لم آغوشش در نرمی با پریا

 : کرد زمزمه لبی زیرِ .  ببیند را رفته برباد است قرار باالخره که نمیکرد

 .  بود امشبم سورپرایزِ  بهترین این -

  ؟ داشتی دوست -

 !  خیلی -

  ؟ چی کادوتو -

 .  همینطور اونم -

  ؟ رو مهمونی -

 ! زیاد خیلی -

  ؟ چی منو -

 . . . . خیلـــــ -

 سر.  شد سوالش متوجه تازه که بگوید را"  دزیا خیلی"  که آمد زبانش روی تا

 مکث پریا.  بود مانده خیره او به شیطنت از پُر نگاهش.  چرخاند سمتش به

 : گفت عوض در و کرد

  ؟ بکشی حرف ازم میخوای -

 : خندید آیین

 .  بدونم دلتو حرفِ  میخوام -

 .  نمیگم چیزی من نگی تا!  کنم کشی گرو شد قرار -



 ! خوندم شعر برات من -

 : گرداند نمایش پرده سمتِ  به سر

 .  ببینم فیلم میخوام -

 ! آورد می زبان به که باالخره.  کشید آغوش به بیشتر را او آیین

 پریا بست نقش صفحه روی تیتراز که وقتی.  گذشته ساعت چند نفهمیدند

 : کشید بیرون آیین آغوِش  از را خودش

 !  بود نظیر بی -

  ؟ شکتاب ی اندازه به -

 .  بود خوب فیلمشم اما.  شاهکاره کتابش -

  ؟ بخوابیم بریم -

 را خانه تا باغ مسیرِ  و برد فرو جیبهایش داخلِ  را دستش آیین.  داد تکان سر

 زمزمه پریا.  بود صاف آسمانِ  به نگاهشان.  زد قدم پریا کنارِ  سالنه سالنه

 : کرد

 .  بگیری تولد برام نمیکردم فکر -

 .  بشی خوشحال ستمیخوا دلم -

 : پرسید آیین.  زد لبخند پریا

  ؟ شدی خوشحال -

 .  بود خوبی ی تجربه امشب اما نداشتم تولد حاال تا وقت هیچ -

 تپش به را قلبش که ای خواسته برای بود مردد آیین.  رفتند باال را ها پله هم با

 برای را هایش تردید تمامِ  و بردارد قدمی آیین بود منتظر پریا و بود انداخته

 .  بزند پس همیشه



 از دستپاچه پریا.  شود وارد که کرد اشاره پریا به و کرد باز را اتاق درِ 

 : کرد زمزمه و گذشت کنارش

 . ممنون -

 در.  شد خیره تنش روی نشسته پیراهنِ  و پریا سرِ  پشتِ  به و داد تکان سر آیین

 سر روی از را شالش اپری.  داد تکیه آن به ای لحظه بست سرش پشتِ  که را

 خیره چشمهای به توجه بی.  بود اش زده کلیپس موهای به آیین نگاهِ  و برداشت

 نرم تا چرخید و خورد موج موهایش و کرد باز را کلیپس شوهرش ی مانده

.  برداشت قدم آهسته و گرفت در از را اش تکیه آیین.  بنشیند هایش شانه روی

 قدمهایش آیین.  افتاد مبل روی شال.  منتظرش یچشمها و افتاد او به پریا نگاهِ 

.  رفت لباسهایش اتاقِ  سمتِ  به و کرد نشینی عقب ناخودآگاه اما میرسید پریا به

.  رفت سمت همان به تند قدمهایی با و کشید موهایش به دستی.  شد کالفه پریا

 : شنید را پریا صدای که میکرد باز را پیراهنش اولِ  ی دکمه

 ؟ داری ستدو منو تو -

 : نداشت را سوال این انتظارِ .  چرخید سمتش به آیین

 !؟ چی -

  ؟ داری دوستم میگم -

 دو آیین هدفِ  بی دستهای.  میپرسید واضح انقدر را سوالش که بود بار اولین

 این نمیفهمید.  شد خیره پریا عصبانیِ  صورتِ  به کمی.  نشست کمرش طرفِ 

 !  چیست از عصبانیت

 ؟ یهسوال چه این -

 که کنم فکر شعر بیت یه خاطرِ  به فقط نمیشه ؟ عجیبه سوال این کجای -

 !  عاشقمی

 .  کشید هم در ابرو آیین

 !؟ شعر بیت یه -



 : کرد حلقه سینه روی را دستهایش پریا!  بود احساسش تمامِ  بیت یک آن

 !  میای نزدیکم حتی نه میزنی عالقه از حرفی نه تو -

 رحمانه بی پریا!  بچسبد سقف به که برود باال آنقدر آیین ابروهای بود مانده کم

 : داد ادامه

 خاص خیلی که اینه خاطرِ  به شاید ؟ نمیاد خوشت ازم ؟ نیستم جذاب برات -

 . . .  و داری دوست تو که دخترایی تیپ اون از.  نیستم

 نزدیکش بلند قدمهایی با آیین.  بگیرد جان لبهایش روی نتوانست بعدی ی کلمه

 به میداد دل.  بود شده دفاع بی پریا.  بود کرده ساکتش ای بوسه با و بود شده

 خودش به که نگذشت ای لحظه اما بود شیرین برایش نهایت بی که ای بوسه

 به میدانست که وقتی نه.  کند قبول را آیین لحظه آن در نمیتوانست اصال ، آمد

 : کوبید اش نهسی به را دستش.  است شده نزدیکش او حرفِ  خاطرِ 

 که میدونم خوب من.  بشی نزدیکم من حرفِ  خاطرِ  به نیست الزم!  کن ولم -

 !  ندارم جذابیت برات

 ؟ ای دیوونه -

 : ببرد ماتش پریا تا بود کافی حرف همین

 واقعا ؟ ندم انجام اشتباهی کارِ  که میکشم رو خودم دارم و نیستی جذاب برام -

 !  نداری عقل که

 : نباخت را خودش پریا

 !  داری دوستم که نمیگی بهم حتی تو ولی -

 ؟ کافیه بگم ؟ کلمست یک همین مشکلت -

 !  گفتناشه همین به داشتن دوست -

  ؟ کشکه کردم برات که کارایی تمامِ  و تولد این پس -

 !  بشنوم میخوام من -



 : گفت دلخور پریا.  شد برقرار سکوت بینشان

 ! نیستم جذاب برات که ونستممید اصال!  نمیگی میدونستم -

 ! میزنی حرفو این باشه آخرت بارِ  -

 !  نیستم جذاب برات -

 آیین چشمهای و بود آیین صورتِ  به نگاهش.  بود قدم یک هم با شان فاصله

 : میکرد دنبال را حرکاتش جویانه انتقام

 !  خودته پای بشه چی هر امشب -

 آغوش در تقریبا را او آیین که کند زآنالی بود نتوانسته را اش جمله پریا هنوز

 : میزد غر پریا.  کشاندش تخت سمتِ  به زده شتاب قدمهایی با و گرفت

 !  کن ولم -

 !  نیست خوب خودت واسه!  میندازی لج سرِ  منو که اینه اشتباهاتت از یکی -

 خم پریا بدنِ  روی.  بود همراه خشونت کمی با کارهایش.  گذاشتش تخت روی

 آیین رنگِ  طوسی پیراهنِ  به اراده بی پریا دستِ .  زد گردنش به ای بوسه.  شد

 که بود هوشیار آنقدر امشب.  میکرد باز عجله با را هایش دکمه.  شد قالب

 آمد باال پریا پایِ  ساقِ  از آیین دستِ .  کند باز کمک بدونِ  را تکشان تک بتواند

 پریا گوِش  زیرِ  ای مزمهز.  آمد می باال و میخورد تا انگشتش زیرِ  پیراهنش ،

 : کرد

 ؟ نیستی جذاب برام میگی هنوزم -

 !  نیستم جذاب برات -

.  کرد شکار آیین لبهای را نیشخندش.  بود گفته شیطنت روی از بار این

 قالبِ  به که بود پریا انگشتهای بار این.  بود آمده بیرون تنش از آیین پیراهنِ 

 به نگاهی و کشید عقب را سرش ای ظهلح آیین.  بود کرده گیر آیین کمربندِ 

 لحظه حتی نمیشد حاضر.  بود دیر نشینی عقب برای.  انداخت پریا چشمهای

 ! بدهد دست از را دختر این ای



 در.  شد خیره تنش روی نشسته پیراهنِ  و پریا سرِ  پشتِ  به و داد تکان سر آیین

 سر روی از ار شالش پریا.  داد تکیه آن به ای لحظه بست سرش پشتِ  که را

 خیره چشمهای به توجه بی.  بود اش زده کلیپس موهای به آیین نگاهِ  و برداشت

 نرم تا چرخید و خورد موج موهایش و کرد باز را کلیپس شوهرش ی مانده

.  برداشت قدم آهسته و گرفت در از را اش تکیه آیین.  بنشیند هایش شانه روی

 قدمهایش آیین.  افتاد مبل روی شال.  منتظرش چشمهای و افتاد او به پریا نگاهِ 

.  رفت لباسهایش اتاقِ  سمتِ  به و کرد نشینی عقب ناخودآگاه اما میرسید پریا به

.  رفت سمت همان به تند قدمهایی با و کشید موهایش به دستی.  شد کالفه پریا

 : شنید را پریا صدای که میکرد باز را پیراهنش اولِ  ی دکمه

 ؟ داری دوست منو تو -

 : نداشت را سوال این انتظارِ .  چرخید سمتش به آیین

 !؟ چی -

  ؟ داری دوستم میگم -

 دو آیین هدفِ  بی دستهای.  میپرسید واضح انقدر را سوالش که بود بار اولین

 این نمیفهمید.  شد خیره پریا عصبانیِ  صورتِ  به کمی.  نشست کمرش طرفِ 

 !  چیست از عصبانیت

 ؟ سوالیه چه این -

 که کنم فکر شعر بیت یه خاطرِ  به فقط نمیشه ؟ عجیبه سوال این جایک -

 !  عاشقمی

 .  کشید هم در ابرو آیین

 !؟ شعر بیت یه -

 : کرد حلقه سینه روی را دستهایش پریا!  بود احساسش تمامِ  بیت یک آن

 !  میای نزدیکم حتی نه میزنی عالقه از حرفی نه تو -



 رحمانه بی پریا!  بچسبد سقف به که برود باال درآنق آیین ابروهای بود مانده کم

 : داد ادامه

 خاص خیلی که اینه خاطرِ  به شاید ؟ نمیاد خوشت ازم ؟ نیستم جذاب برات -

 . . .  و داری دوست تو که دخترایی تیپ اون از.  نیستم

 نزدیکش بلند قدمهایی با آیین.  بگیرد جان لبهایش روی نتوانست بعدی ی کلمه

 به میداد دل.  بود شده دفاع بی پریا.  بود کرده ساکتش ای بوسه با و بود شده

 خودش به که نگذشت ای لحظه اما بود شیرین برایش نهایت بی که ای بوسه

 به میدانست که وقتی نه.  کند قبول را آیین لحظه آن در نمیتوانست اصال ، آمد

 : بیدکو اش سینه به را دستش.  است شده نزدیکش او حرفِ  خاطرِ 

 که میدونم خوب من.  بشی نزدیکم من حرفِ  خاطرِ  به نیست الزم!  کن ولم -

 !  ندارم جذابیت برات

 ؟ ای دیوونه -

 : ببرد ماتش پریا تا بود کافی حرف همین

 واقعا ؟ ندم انجام اشتباهی کارِ  که میکشم رو خودم دارم و نیستی جذاب برام -

 !  نداری عقل که

 : نباخت را خودش پریا

 !  داری دوستم که نمیگی بهم حتی تو ولی -

 ؟ کافیه بگم ؟ کلمست یک همین مشکلت -

 !  گفتناشه همین به داشتن دوست -

  ؟ کشکه کردم برات که کارایی تمامِ  و تولد این پس -

 !  بشنوم میخوام من -

 : گفت دلخور پریا.  شد برقرار سکوت بینشان

 ! نیستم جذاب برات که میدونستم اصال!  نمیگی میدونستم -



 ! میزنی حرفو این باشه آخرت بارِ  -

 !  نیستم جذاب برات -

 آیین چشمهای و بود آیین صورتِ  به نگاهش.  بود قدم یک هم با شان فاصله

 : میکرد دنبال را حرکاتش جویانه انتقام

 !  خودته پای بشه چی هر امشب -

 آغوش در تقریبا را او آیین که کند آنالیز بود نتوانسته را اش جمله پریا هنوز

 : میزد غر پریا.  کشاندش تخت سمتِ  به زده شتاب قدمهایی با و گرفت

 !  کن ولم -

 !  نیست خوب خودت واسه!  میندازی لج سرِ  منو که اینه اشتباهاتت از یکی -

 خم پریا بدنِ  روی.  بود همراه خشونت کمی با کارهایش.  گذاشتش تخت روی

 آیین رنگِ  طوسی پیراهنِ  به اراده بی پریا دستِ .  زد ردنشگ به ای بوسه.  شد

 که بود هوشیار آنقدر امشب.  میکرد باز عجله با را هایش دکمه.  شد قالب

 آمد باال پریا پایِ  ساقِ  از آیین دستِ .  کند باز کمک بدونِ  را تکشان تک بتواند

 پریا گوِش  زیرِ  ای زمزمه.  آمد می باال و میخورد تا انگشتش زیرِ  پیراهنش ،

 : کرد

 ؟ نیستی جذاب برام میگی هنوزم -

 !  نیستم جذاب برات -

.  کرد شکار آیین لبهای را نیشخندش.  بود گفته شیطنت روی از بار این

 قالبِ  به که بود پریا انگشتهای بار این.  بود آمده بیرون تنش از آیین پیراهنِ 

 به نگاهی و کشید عقب را شسر ای لحظه آیین.  بود کرده گیر آیین کمربندِ 

 لحظه حتی نمیشد حاضر.  بود دیر نشینی عقب برای.  انداخت پریا چشمهای

 ! بدهد دست از را دختر این ای

 در.  شد خیره تنش روی نشسته پیراهنِ  و پریا سرِ  پشتِ  به و داد تکان سر آیین

 سر روی از را شالش پریا.  داد تکیه آن به ای لحظه بست سرش پشتِ  که را



 خیره چشمهای به توجه بی.  بود اش زده کلیپس موهای به آیین نگاهِ  و برداشت

 نرم تا چرخید و خورد موج موهایش و کرد باز را کلیپس شوهرش ی مانده

.  برداشت قدم آهسته و گرفت در از را اش تکیه آیین.  بنشیند هایش شانه روی

 قدمهایش آیین.  افتاد مبل ویر شال.  منتظرش چشمهای و افتاد او به پریا نگاهِ 

.  رفت لباسهایش اتاقِ  سمتِ  به و کرد نشینی عقب ناخودآگاه اما میرسید پریا به

.  رفت سمت همان به تند قدمهایی با و کشید موهایش به دستی.  شد کالفه پریا

 : شنید را پریا صدای که میکرد باز را پیراهنش اولِ  ی دکمه

 ؟ داری دوست منو تو -

 : نداشت را سوال این انتظارِ .  چرخید سمتش هب آیین

 !؟ چی -

  ؟ داری دوستم میگم -

 دو آیین هدفِ  بی دستهای.  میپرسید واضح انقدر را سوالش که بود بار اولین

 این نمیفهمید.  شد خیره پریا عصبانیِ  صورتِ  به کمی.  نشست کمرش طرفِ 

 !  چیست از عصبانیت

 ؟ سوالیه چه این -

 که کنم فکر شعر بیت یه خاطرِ  به فقط نمیشه ؟ عجیبه سوال این کجای -

 !  عاشقمی

 .  کشید هم در ابرو آیین

 !؟ شعر بیت یه -

 : کرد حلقه سینه روی را دستهایش پریا!  بود احساسش تمامِ  بیت یک آن

 !  میای نزدیکم حتی نه میزنی عالقه از حرفی نه تو -

 رحمانه بی پریا!  بچسبد سقف به که برود باال آنقدر آیین ابروهای بود مانده کم

 : داد ادامه



 خاص خیلی که اینه خاطرِ  به شاید ؟ نمیاد خوشت ازم ؟ نیستم جذاب برات -

 . . .  و داری دوست تو که دخترایی تیپ اون از.  نیستم

 نزدیکش بلند قدمهایی با آیین.  بگیرد جان لبهایش روی نتوانست بعدی ی کلمه

 به میداد دل.  بود شده دفاع بی پریا.  بود کرده ساکتش ای سهبو با و بود شده

 خودش به که نگذشت ای لحظه اما بود شیرین برایش نهایت بی که ای بوسه

 به میدانست که وقتی نه.  کند قبول را آیین لحظه آن در نمیتوانست اصال ، آمد

 : کوبید اش سینه به را دستش.  است شده نزدیکش او حرفِ  خاطرِ 

 که میدونم خوب من.  بشی نزدیکم من حرفِ  خاطرِ  به نیست الزم!  کن ولم -

 !  ندارم جذابیت برات

 ؟ ای دیوونه -

 : ببرد ماتش پریا تا بود کافی حرف همین

 واقعا ؟ ندم انجام اشتباهی کارِ  که میکشم رو خودم دارم و نیستی جذاب برام -

 !  نداری عقل که

 : نباخت را خودش پریا

 !  داری دوستم که نمیگی بهم حتی وت ولی -

 ؟ کافیه بگم ؟ کلمست یک همین مشکلت -

 !  گفتناشه همین به داشتن دوست -

  ؟ کشکه کردم برات که کارایی تمامِ  و تولد این پس -

 !  بشنوم میخوام من -

 : گفت دلخور پریا.  شد برقرار سکوت بینشان

 ! نیستم ابجذ برات که میدونستم اصال!  نمیگی میدونستم -

 ! میزنی حرفو این باشه آخرت بارِ  -

 !  نیستم جذاب برات -



 آیین چشمهای و بود آیین صورتِ  به نگاهش.  بود قدم یک هم با شان فاصله

 : میکرد دنبال را حرکاتش جویانه انتقام

 !  خودته پای بشه چی هر امشب -

 آغوش در تقریبا را او آیین که کند آنالیز بود نتوانسته را اش جمله پریا هنوز

 : میزد غر پریا.  کشاندش تخت سمتِ  به زده شتاب قدمهایی با و گرفت

 !  کن ولم -

 !  نیست خوب خودت واسه!  میندازی لج سرِ  منو که اینه اشتباهاتت از یکی -

 خم پریا بدنِ  روی.  بود همراه خشونت کمی با کارهایش.  گذاشتش تخت روی

 آیین رنگِ  طوسی پیراهنِ  به اراده بی پریا دستِ .  زد گردنش به ای بوسه.  شد

 که بود هوشیار آنقدر امشب.  میکرد باز عجله با را هایش دکمه.  شد قالب

 آمد باال پریا پایِ  ساقِ  از آیین دستِ .  کند باز کمک بدونِ  را تکشان تک بتواند

 پریا گوِش  زیرِ  ای زمزمه.  آمد می باال و میخورد تا انگشتش زیرِ  پیراهنش ،

 : کرد

 ؟ نیستی جذاب برام میگی هنوزم -

 !  نیستم جذاب برات -

.  کرد شکار آیین لبهای را نیشخندش.  بود گفته شیطنت روی از بار این

 قالبِ  به که بود پریا انگشتهای بار این.  بود آمده بیرون تنش از آیین پیراهنِ 

 به نگاهی و کشید عقب را سرش ای لحظه آیین.  بود کرده گیر آیین کمربندِ 

 لحظه حتی نمیشد حاضر.  بود دیر نشینی عقب برای.  انداخت پریا چشمهای

 ! بدهد دست از را دختر این ای

**** 

 خسته پلکهای.  افتاد اتاق سفیدِ  سقفِ  به نگاهش کرد باز هم از را چشمهایش

 احساس کنارش را کسی خوردنِ  تکان.  گذاشت هم روی ثانیه چند برای را اش

 سعی و بود گذاشته اش سینه روی سر که دید را پریا و چرخاند سر.  دکر

 روی اراده بی لبخندی.  کند پنهان آیین آغوِش  در را خودش بیشتر میکرد



 گذراند نظر از را صورتش و کرد حلقه پریا دورِ  را دستش دو.  نشست لبهایش

 و ظریف یِ بین ، بود شده احاطه بلند های مژه با که خوابش غرقِ  چشمهای. 

 به را اش برهنه های شانه و بود رفته کنار کمی پتو. . .  کوچکش لبهای

 .  کشید بدنش روی را پتو و آورد باال را دستش.  میگذاشت نمایش

 و امید تمامِ  ، میخواست زندگی این از که چه هر تمامِ  ، بود اش زندگی تمامِ 

 .  فشرد آغوش در ار او و زد نامرتبش موهای روی ای بوسه. . .  آرزویش

 به پشت و چرخید آیین به توجه بی اما گرفت اخم طرحِ  ای لحظه پریا ابروهای

 گرفته او از را اش زندگی حقِ  بزرگترین که انگار.  داد ادامه را خوابش او

 جدا او از میتوانست مگر.  کشید آغوش در دوباره و برگرداند را پریا.  بود

  ؟ بگیرد لهفاص ای ذره میگذاشت مگر ؟ شود

 روی و کرد خم سر کمی.  اش پیشانی روی بعد و زد موهایش روی ای بوسه

 .  بوسید را اش بسته چشمهای

 مقابلِ  که چیزی اولین.  کرد باز پلک آرام خیلی و رفت هم در پریا صورتِ 

 نشده سیر که انگار!  فاتحانه نیشخندی و بود آیین تصویرِ  بست نقش نگاهش

 زده خجالت لبخندی پریا ؟ ببوستش هم باز بخواهد که بود عیطبی!  پریا از بود

 : کرد زمزمه آرام و آورد لب روی

 .  بخیر صبح -

 صبح اولِ  که صداهایی آن از.  بود دخترانه زیادی هم اش گرفته صدای همین

 دخترکِ  این به بود داده دل حد از بیش آیین هم شاید یا.  مینشست دل به

 .  بود افتاده لگ هایش گونه که خجالتی

 .  بخیر صبح -

 ماهِ  چند خرابِ  حالِ  به شباهتی صبحشان امروز ، گذشته خاطراتِ  برخالفِ 

 و سر و بود شده پال و پخش سمت هر دوباره لباسهایشان.  نداشت قبلشان

 !  کجا آن و کجا این اما میزد فریاد را دیشبشان خوشیِ  تمامِ  وضعشان



 دوست را مانده خیره عسلیِ  این که نه.  میکرد ذوب را پریا آیین ی خیره نگاهِ 

 .  گرفت می ُگر سفیدش پوستِ  و میرفت ضعف دلش. . .  باشد نداشته

 !  حموم برم من -

 کشید را بازوهایش آیین که بگیرد فاصله و بپیچاند خودش دورِ  را پتو خواست

 : برگشت قبلش جای سرِ  دوباره و

  ؟ شدن بیدار واسه نیست زود یکم -

  ؟ چنده ساعت مگه -

 : کرد زمزمه شیدا و مسخ ، زد پریا ی شانه به ای بوسه و شد خم آیین

 !  زوده میدونم فقط -

 جذابِ  استخوانهای به ای بوسه و آورد پایین را سرش آیین.  افتاد خنده به پریا

 : کرد زمزمه اما بود شده مسخ هم پریا.  زد پریا ی ترقوه

 .  ریمبخو صبحونه بریم نمیخوای -

 !  زوده هنوز -

 آیین سرِ  طرفِ  دو را دستش پریا.  گرفت هدف بار این را مخالفش ی شانه

 : گرفت خود صورتِ  مقابلِ  را آن و گذاشت

 ؟  نیست زود چی -

 !  بمونیم جا همین باید فقط.  زوده کاری هر واسه االن -

 میکرد اعتراض که را پریا ی زمزمه صدای و کشید سرشان روی را پتو آیین

 !  کرد خفه

**** 

.  آمدند می پایین ها پله از هم با قدم هم.  بودند پوشیده لباس و گرفته دوش

.  نمیشد محو صورتش روی از لبخند و بود شده آیین بازوی ی حلقه پریا دستِ 

 : کرد زمزمه گوشش زیرِ  آیین



 !؟ نیست زود -

 : گزید لب سرخوشانه پریا

 .  شد 10 ساعت -

 .  کنه بازخواستم کسی نیست قرار همینه بودن رمدی خوبیِ  -

 غذاخوری سالنِ  سمتِ  به پریا.  نبود خدمه از خبری.  بودند رسیده ها پله پایینِ 

 : خورد اش سینه به شتاب با او و کشید را دستش آیین که میرفت

  ؟ ای گرسنه خیلی -

 اساحس صورتش روی را آیین گرمِ  نفسهای که بود کم آنقدر شان  فاصله

 : میکرد

 !  میاد یکی -

 .  دارم اختیارشو خونمه -

 !  زشته -

 !  زنمی -

 این از!  نداشت هم مخالفتی اما بود کسی آمدنِ  نگران پریا ، میشد خم سرش

 .  بود آمده خوشش یواشکی ی بوسه

 !  وای ای -

 کالفه را نفسش آیین و بگیرد فاصله دستپاچه پریا شد باعث شیرین بلندِ  صدای

 :  بفرستد ونبیر

 . . .  من. . .  نمیدونستم من.  آقا ببخشید -

 ژستِ  و کرد مرتب را کتش آیین.  حرفی هر گفتنِ  از بود قاصر زبانش

 : گرفت را اش همیشگی

 .  بیار چایی برام -



 !  چشم -

 از نمیدانست.  بود شده گرمش.  گزید لب پریا!  کرد فرار تقریبا شیرین

 !  نداشت تمامی انگار که عجیبی ِش کش این از یا است خجالت

 صندلی روی هم مقابلِ  و کردند سالم دو هر.  بود نشسته میز سرِ  خان جمشید

 .  نشستند

 .  بخیر صبح -

 صورتِ  به نگاهی.  گذاشت ای گوشه و زد تا را بود دستش به که ای روزنامه

 : انداخت آیین

 ؟ داری وقت ِکی.  بزنم حرف باهات میخواستم -

 .  گذاشت مقابلش را آیین چای که بود نسا گل شیرین یجا به

 ؟ مورد چه در.  بخواین وقت هر -

 .  میکرد شیرین عسل با را شیرش لیوانِ  که انداخت پریا به نگاهی نیم

 .  خودم ی خونه برگردم میخوام من -

 : شد دوخته خان جمشید سمتِ  به زمان هم آیین و پریا نگاهِ 

 ! ؟ چی -

 : زد صورتش به لبخندی خان جمشید.  بود پریا تعجبِ  پر صدای

 !  زیاده صداتون و سر.  نیستم راحت دیگه اینجا.  شده خونه تنگِ  دلم -

 : انداخت باال ابرو آیین

  ؟ باشیم داشته صدا و سر ایم بچه مگه -

 .  ببینم ورم و دور نمیتونم رو اضافی آدمِ .  میخوام خودمو تنهایی -

 ؟ میارید بهونه چرا دیگه دبری گرفتید تصمیم -



 : شکست را سکوتش پریا

 ؟ کرد ناراحتتون دیشب مهمونی -

 را میز طرفِ  آن ی عاشقانه های نگاه اصال که بود ناراحت خبر این از انقدر

 !  نمیدید ، بود مانده خیره او به چای لیوانِ  باالی از که

 یادگاریای با بشینم ممیخوا.  میخواد خودمو ی خونه خلوتِ  دلم!  جان دختر نه -

 فقط خودم ی خونه!  دارید زیاد حشم و خدم.  نمیشه اینجا.  کنم اختالط افسانه

 !  نسا گل و منم

 ! ؟ برود هم نسا گل بود قرار.  شد ناراحت بیشتر پریا

 ؟ میبرید هم رو نسا گل -

 : گفت خان جمشید به رو و دید را اش ناراحتی آیین

 .  ما پیِش  بمونه هم نسا گل!  همایون مثال ؟ یبریدنم وفادارتونو یارِ  چرا -

 : کرد اصالح را آیین حرفِ  و گزید لب پریا

 تصمیم زندگیشون برای نمیتونیم که ما وگرنه.  دارن دوست دو هر اگه البته -

 .  بگیریم

 دلتنگ برود خان جمشید اینکه از.  برد دهان به قیدی بی با را اش لقمه آیین

 !  میخواست را پریا با نفره دو خلوتِ  دلش که بود قتو خیلی اما میشد

 کنم فکر.  نرفتم اونجا وقته خیلی.  بکشیم خونه روی و سر به دستی باید اول -

 .  اونجا برم هفته آخر تا

 .  میشه تنگ براتون دلمون -

 : زد لبخند پریا حرفِ  به خان جمشید

 یه شاید من ی خونه تا ینجاا ی فاصله!  دختر که قندهار سفرِ  برم نیست قرار -

 .  کنیم بازی شطرنج هم با بیای عصرا باید.  باشه خیابون

 : زد لبخند پریا



 .  حتما -

 : گفت و کشی سر را چایش آیین

 ! بندازن برق براتون رو خونه میسپرم ها بچه به -

 پریا و گرفت صورتش مقابلِ  و کرد باز دوباره را اش روزنامه خان جمشید

 بود سنگین نگاهش آنقدر.  بود دوخته پریا به چشم آیین.  شد ردنخو مشغولِ 

 نشسته لبهایش ی گوشه نیشخندی.  بگیرد باال را سرش هم پریا شد باعث که

 بارِ  تا داد تکان را سرش.  نشد متوجه پریا.  کرد زمزمه را چیزی آرام.  بود

 حتی بار این.  کرد تکرار هم باز و شد تر عمیق آیین لبخندِ .  بگوید دیگر

 و بود مانده او صورتِ  به خیره نگاهش پریا!  قبل ی دفعه از تر نامفهوم

 نشانه به و داد تکان دیگر بارِ  را سرش.  نمیفهمد را حرفش که میخورد حرص

 .  بود رفته هم در ابروهایش تمرکز ی

 تا آنکه از قبل بار این.  کرد تکرار دیگر بار.  بود جالبی تفریحِ  آیین برای

 خطاکار های بچه مثلِ  دو هر و بست را روزنامه خان جمشید بگوید انتها

 : شد بلند میز پشتِ  از.  بود کرده تمام را اش صبحانه آیین.  نشستند صاف

 .  شرکت میرم من -

 .  شه تمیز خونه اون بسپری امروز نره یادت -

 .  میگم خسرو به.  میمونه یادم -

 .  سالمت به برو -

 رو.  شود برطرف هایش کنجکاوی و کند همراهی را او تا شد بلند جا از پریا

 : گفت خان جمشید به

 .  برمیگردم االن من -

 نمیکرد سعی که ای خنده با آیین.  رسیدند در نزدیکِ .  افتاد راه آیین دنبالِ 

 : گفت کند اش مخفی

 .  بیرون بریم باش حاضر عصر -



 ؟ بریم کجا -

 !  کثیفا فروشی ساندویچ اون جز به بگی تو جا هر -

 : خندید پریا

  ؟ گفتی چی میز سرِ  موقع اون -

 !  میشنیدی خودت باید -

  ؟ بگی نمیخوای یعنی -

 : انداخت گیر خودش بدنِ  و در بینِ  را پریا و انداخت باال ابرو آیین

 !  نه فعال -

 .  دیگه بگو -

 .  بکنم برات میتونم چیکار ببینم بذار -

 رسید گوششان به صدایی دوباره که آورد می پایین پریا سرِ  سمتِ  به را سرش

: 

 . . .  ببخشید وای ای -

 : غرید عصبی آیین.  دوید آشپزخانه سمتِ  به و گفت را این شیرین

 . . . !  یا خونست اینجا -

 : گفت عوض در نداد ادامه را حرفش

 !  بکنیم خدمه واسه فکری یه باید -

 با و کرد باز را خانه درِ  آیین.  بود گرفته اش خنده مه و کشیده خجالت هم پریا

 کرد باز برایش را ماشین درِ  شهاب.  گذشت پریا کنارِ  از سرسری خداحافظیِ 

 : کرد خالی او سرِ  را هایش ناکامی تمامِ  آیین و

 !  شرکت برو زود -



 !  آقا چشم -

.  نمیشد محو شلبهای روی از لبخند.  داد تکیه آن به و بست را خانه درِ  پریا

 فاصله در از!  میکرد کفایت بود نگرفته شیرین اخراجِ  به تصمیم که همین

 بود نشسته اش صندلی روی تازه.  برداشت قدم صبحانه میزِ  سمتِ  به و گرفت

 : کرد باز را آیین پیغامِ  و برداشت را موبایلش سریع.  آمد برایش پیغامی که

 !  دارم دوست گفتم میز سر -

.  بود شده کامل اش خوشبختی امروز.  میکرد پرواز ابرها روی که انگار

 :  نوشت و داد تکان صفحه روی را انگشتهایش

 !  دارم دوست منم -

 . شد خوردن مشغولِ  اشتها با و کرد رها را نفسش

**** 

 خسته پلکهای.  افتاد اتاق سفیدِ  سقفِ  به نگاهش کرد باز هم از را چشمهایش

 احساس کنارش را کسی خوردنِ  تکان.  گذاشت هم روی هثانی چند برای را اش

 سعی و بود گذاشته اش سینه روی سر که دید را پریا و چرخاند سر.  کرد

 روی اراده بی لبخندی.  کند پنهان آیین آغوِش  در را خودش بیشتر میکرد

 گذراند نظر از را صورتش و کرد حلقه پریا دورِ  را دستش دو.  نشست لبهایش

 و ظریف بینیِ  ، بود شده احاطه بلند های مژه با که خوابش غرقِ  چشمهای. 

 به را اش برهنه های شانه و بود رفته کنار کمی پتو. . .  کوچکش لبهای

 .  کشید بدنش روی را پتو و آورد باال را دستش.  میگذاشت نمایش

 و امید تمامِ  ، میخواست زندگی این از که چه هر تمامِ  ، بود اش زندگی تمامِ 

 .  فشرد آغوش در را او و زد نامرتبش موهای روی ای بوسه. . .  آرزویش

 به پشت و چرخید آیین به توجه بی اما گرفت اخم طرحِ  ای لحظه پریا ابروهای

 گرفته او از را اش زندگی حقِ  بزرگترین که انگار.  داد ادامه را خوابش او

 جدا او از میتوانست گرم.  کشید آغوش در دوباره و برگرداند را پریا.  بود

  ؟ بگیرد فاصله ای ذره میگذاشت مگر ؟ شود



 روی و کرد خم سر کمی.  اش پیشانی روی بعد و زد موهایش روی ای بوسه

 .  بوسید را اش بسته چشمهای

 مقابلِ  که چیزی اولین.  کرد باز پلک آرام خیلی و رفت هم در پریا صورتِ 

 نشده سیر که انگار!  فاتحانه خندینیش و بود آیین تصویرِ  بست نقش نگاهش

 زده خجالت لبخندی پریا ؟ ببوستش هم باز بخواهد که بود طبیعی!  پریا از بود

 : کرد زمزمه آرام و آورد لب روی

 .  بخیر صبح -

 صبح اولِ  که صداهایی آن از.  بود دخترانه زیادی هم اش گرفته صدای همین

 دخترکِ  این به بود داده دل حد از بیش آیین هم شاید یا.  مینشست دل به

 .  بود افتاده گل هایش گونه که خجالتی

 .  بخیر صبح -

 ماهِ  چند خرابِ  حالِ  به شباهتی صبحشان امروز ، گذشته خاطراتِ  برخالفِ 

 و سر و بود شده پال و پخش سمت هر دوباره لباسهایشان.  نداشت قبلشان

 !  کجا آن و کجا این اما میزد فریاد را دیشبشان خوشیِ  تمامِ  وضعشان

 دوست را مانده خیره عسلیِ  این که نه.  میکرد ذوب را پریا آیین ی خیره نگاهِ 

 .  گرفت می ُگر سفیدش پوستِ  و میرفت ضعف دلش. . .  باشد نداشته

 !  حموم برم من -

 کشید را بازوهایش آیین که بگیرد فاصله و بپیچاند خودش دورِ  را پتو خواست

 : برگشت قبلش ایج سرِ  دوباره و

  ؟ شدن بیدار واسه نیست زود یکم -

  ؟ چنده ساعت مگه -

 : کرد زمزمه شیدا و مسخ ، زد پریا ی شانه به ای بوسه و شد خم آیین

 !  زوده میدونم فقط -



 جذابِ  استخوانهای به ای بوسه و آورد پایین را سرش آیین.  افتاد خنده به پریا

 : کرد زمزمه اما بود شده مسخ هم پریا.  زد پریا ی ترقوه

 .  بخوریم صبحونه بریم نمیخوای -

 !  زوده هنوز -

 آیین سرِ  طرفِ  دو را دستش پریا.  گرفت هدف بار این را مخالفش ی شانه

 : گرفت خود صورتِ  مقابلِ  را آن و گذاشت

 ؟  نیست زود چی -

 !  بمونیم جا همین باید فقط.  زوده کاری هر واسه االن -

 میکرد اعتراض که را پریا ی زمزمه صدای و کشید سرشان روی را پتو آیین

 !  کرد خفه

**** 

.  آمدند می پایین ها پله از هم با قدم هم.  بودند پوشیده لباس و گرفته دوش

.  نمیشد محو صورتش روی از لبخند و بود شده آیین بازوی ی حلقه پریا دستِ 

 : کرد زمزمه گوشش زیرِ  آیین

 !؟ نیست زود -

 : گزید لب سرخوشانه ریاپ

 .  شد 10 ساعت -

 .  کنه بازخواستم کسی نیست قرار همینه بودن مدیر خوبیِ  -

 غذاخوری سالنِ  سمتِ  به پریا.  نبود خدمه از خبری.  بودند رسیده ها پله پایینِ 

 : خورد اش سینه به شتاب با او و کشید را دستش آیین که میرفت

  ؟ ای گرسنه خیلی -

 احساس صورتش روی را آیین گرمِ  نفسهای که بود کم آنقدر شان  فاصله

 : میکرد



 !  میاد یکی -

 .  دارم اختیارشو خونمه -

 !  زشته -

 !  زنمی -

 این از!  نداشت هم مخالفتی اما بود کسی آمدنِ  نگران پریا ، میشد خم سرش

 .  بود آمده خوشش یواشکی ی بوسه

 !  وای ای -

 کالفه را نفسش آیین و بگیرد فاصله دستپاچه پریا شد باعث شیرین بلندِ  صدای

 :  بفرستد بیرون

 . . .  من. . .  نمیدونستم من.  آقا ببخشید -

 ژستِ  و کرد مرتب را کتش آیین.  حرفی هر گفتنِ  از بود قاصر زبانش

 : گرفت را اش همیشگی

 .  بیار چایی برام -

 !  چشم -

 از نمیدانست.  بود شده گرمش . گزید لب پریا!  کرد فرار تقریبا شیرین

 !  نداشت تمامی انگار که عجیبی کشِش  این از یا است خجالت

 صندلی روی هم مقابلِ  و کردند سالم دو هر.  بود نشسته میز سرِ  خان جمشید

 .  نشستند

 .  بخیر صبح -

 صورتِ  به نگاهی.  گذاشت ای گوشه و زد تا را بود دستش به که ای روزنامه

 : انداخت آیین

 ؟ داری وقت ِکی.  بزنم حرف باهات میخواستم -



 .  گذاشت مقابلش را آیین چای که بود نسا گل شیرین جای به

 ؟ مورد چه در.  بخواین وقت هر -

 .  میکرد شیرین عسل با را شیرش لیوانِ  که انداخت پریا به نگاهی نیم

 .  خودم ی خونه برگردم میخوام من -

 : شد دوخته خان جمشید سمتِ  به زمان هم آیین و پریا نگاهِ 

 ! ؟ چی -

 : زد صورتش به لبخندی خان جمشید.  بود پریا تعجبِ  پر صدای

 !  زیاده صداتون و سر.  نیستم راحت دیگه اینجا.  شده خونه تنگِ  دلم -

 : انداخت باال ابرو آیین

  ؟ باشیم داشته صدا و سر ایم بچه مگه -

 .  ببینم ورم و دور نمیتونم رو یاضاف آدمِ .  میخوام خودمو تنهایی -

 ؟ میارید بهونه چرا دیگه برید گرفتید تصمیم -

 : شکست را سکوتش پریا

 ؟ کرد ناراحتتون دیشب مهمونی -

 را میز طرفِ  آن ی عاشقانه های نگاه اصال که بود ناراحت خبر این از انقدر

 !  نمیدید ، بود مانده خیره او به چای لیوانِ  باالی از که

 یادگاریای با بشینم میخوام.  میخواد خودمو ی خونه خلوتِ  دلم!  جان دختر هن -

 فقط خودم ی خونه!  دارید زیاد حشم و خدم.  نمیشه اینجا.  کنم اختالط افسانه

 !  نسا گل و منم

 ! ؟ برود هم نسا گل بود قرار.  شد ناراحت بیشتر پریا

 ؟ میبرید هم رو نسا گل -



 : گفت خان جمشید به رو و ددی را اش ناراحتی آیین

 .  ما پیِش  بمونه هم نسا گل!  همایون مثال ؟ نمیبرید وفادارتونو یارِ  چرا -

 : کرد اصالح را آیین حرفِ  و گزید لب پریا

 تصمیم زندگیشون برای نمیتونیم که ما وگرنه.  دارن دوست دو هر اگه البته -

 .  بگیریم

 دلتنگ برود خان جمشید اینکه از.  ردب دهان به قیدی بی با را اش لقمه آیین

 !  میخواست را پریا با نفره دو خلوتِ  دلش که بود وقت خیلی اما میشد

 کنم فکر.  نرفتم اونجا وقته خیلی.  بکشیم خونه روی و سر به دستی باید اول -

 .  اونجا برم هفته آخر تا

 .  میشه تنگ براتون دلمون -

 : زد لبخند پریا حرفِ  به خان جمشید

 یه شاید من ی خونه تا اینجا ی فاصله!  دختر که قندهار سفرِ  برم نیست قرار -

 .  کنیم بازی شطرنج هم با بیای عصرا باید.  باشه خیابون

 : زد لبخند پریا

 .  حتما -

 : گفت و کشی سر را چایش آیین

 ! بندازن برق براتون رو خونه میسپرم ها بچه به -

 پریا و گرفت صورتش مقابلِ  و کرد باز وبارهد را اش روزنامه خان جمشید

 بود سنگین نگاهش آنقدر.  بود دوخته پریا به چشم آیین.  شد خوردن مشغولِ 

 نشسته لبهایش ی گوشه نیشخندی.  بگیرد باال را سرش هم پریا شد باعث که

 بارِ  تا داد تکان را سرش.  نشد متوجه پریا.  کرد زمزمه را چیزی آرام.  بود

 حتی بار این.  کرد تکرار هم باز و شد تر عمیق آیین لبخندِ .  ویدبگ دیگر

 و بود مانده او صورتِ  به خیره نگاهش پریا!  قبل ی دفعه از تر نامفهوم



 نشانه به و داد تکان دیگر بارِ  را سرش.  نمیفهمد را حرفش که میخورد حرص

 .  بود رفته هم در ابروهایش تمرکز ی

 تا آنکه از قبل بار این.  کرد تکرار دیگر بار.  بود جالبی تفریحِ  آیین برای

 خطاکار های بچه مثلِ  دو هر و بست را روزنامه خان جمشید بگوید انتها

 : شد بلند میز پشتِ  از.  بود کرده تمام را اش صبحانه آیین.  نشستند صاف

 .  شرکت میرم من -

 .  شه تمیز خونه اون بسپری امروز نره یادت -

 .  میگم خسرو به.  نهمیمو یادم -

 .  سالمت به برو -

 رو.  شود برطرف هایش کنجکاوی و کند همراهی را او تا شد بلند جا از پریا

 : گفت خان جمشید به

 .  برمیگردم االن من -

 نمیکرد سعی که ای خنده با آیین.  رسیدند در نزدیکِ .  افتاد راه آیین دنبالِ 

 : گفت کند اش مخفی

 .  بیرون ریمب باش حاضر عصر -

 ؟ بریم کجا -

 !  کثیفا فروشی ساندویچ اون جز به بگی تو جا هر -

 : خندید پریا

  ؟ گفتی چی میز سرِ  موقع اون -

 !  میشنیدی خودت باید -

  ؟ بگی نمیخوای یعنی -

 : انداخت گیر خودش بدنِ  و در بینِ  را پریا و انداخت باال ابرو آیین



 !  نه فعال -

 .  دیگه بگو -

 .  بکنم برات میتونم چیکار ببینم بذار -

 رسید گوششان به صدایی دوباره که آورد می پایین پریا سرِ  سمتِ  به را سرش

: 

 . . .  ببخشید وای ای -

 : غرید عصبی آیین.  دوید آشپزخانه سمتِ  به و گفت را این شیرین

 . . . !  یا خونست اینجا -

 : گفت عوض در نداد ادامه را حرفش

 !  بکنیم خدمه واسه فکری یه باید -

 با و کرد باز را خانه درِ  آیین.  بود گرفته اش خنده هم و کشیده خجالت هم پریا

 کرد باز برایش را ماشین درِ  شهاب.  گذشت پریا کنارِ  از سرسری خداحافظیِ 

 : کرد خالی او سرِ  را هایش ناکامی تمامِ  آیین و

 !  شرکت برو زود -

 !  آقا چشم -

.  نمیشد محو لبهایش روی از لبخند.  داد تکیه آن به و بست را خانه درِ  پریا

 فاصله در از!  میکرد کفایت بود نگرفته شیرین اخراجِ  به تصمیم که همین

 بود نشسته اش صندلی روی تازه.  برداشت قدم صبحانه میزِ  سمتِ  به و گرفت

 : کرد باز را نآیی پیغامِ  و برداشت را موبایلش سریع.  آمد برایش پیغامی که

 !  دارم دوست گفتم میز سر -

.  بود شده کامل اش خوشبختی امروز.  میکرد پرواز ابرها روی که انگار

 :  نوشت و داد تکان صفحه روی را انگشتهایش

 !  دارم دوست منم -



 . شد خوردن مشغولِ  اشتها با و کرد رها را نفسش

  دهم فصل

 !  شده سرد هوا -

 ؟ کنم گرمت میخوای -

 دورِ  آیین دستهای ، شد نزدیک او به کمی و زد آیین صورتِ  به لبخندی پریا

 : کشید آغوش در را او و شد حلقه اش شانه

 ؟ شدی گرم -

 !  اوهوم -

 بینی نوکِ .  آمد نزدیکشان پریسا.  آورد لبهایش روی لبخند پریا آرامِ  ی زمزمه

 و بود برده فرو اش صورتی پالتوی جیبِ  در را دستهایش.  بود شده قرمز اش

 : میلرزید

 !  شیدا صلوات پدرت بر ای!  شیدا روحت تو -

 : گفت لبخند با آیین.  افتاد خنده به پریا

 !   نمیزدی یخ االن میدادی انجام درست کارتو اگه -

 : کرد دفاع خودش از پریسا

 ردآو نه هی دنبالت میام گفتم!  داره کردن کار عشقِ  خانوم این که چه من به -

! 

 : آمد حرف به پریا

 .  میاد کن صبر دیگه یکم -

 : کرد اخم خواهرش برای و انداخت آیین آغوِش  به نگاهی پریسا

 !  میاد در گرم جای از نفست راحته جات -



 کنارِ  اما بزنند یخ که آنقدری نه.  میرفت سردی به رو هوا و بود ماه آذر

 میکرد پیدا نمود بیشتر سرما شهر ی نقطه این که انگار و بودند ایستاده دریاچه

 : دوید سمتشان به خسرو. 

 .  بگیر فیلم من گوشیِ  با پریسا.  نزدیکه.  زد زنگ شیدا -

 : انداخت پریا و آیین به نگاهی

 !  ببخشیدا البته!  ما رو کنین تمرکز یکم!  ماست شبِ  امشب که ببخشید -

.  ایستادند خسرو پشتِ  جایی درست و گرفتند فاصله هم از پریا و آیین

 رزِ  گلبرگهای با که قلبی چون ، است نقص بی چیز همه بگویند نمیتوانستند

 قصد که را شمعهایی و بود شده پال و پخش پاییزه بادِ  با بود شده درست قرمز

.  میرسید نظر به عصبی خسرو.  بود مانده خاموش کنند روشن بودند کرده

 : گفت آخر ی لحظه پریا

 .  میاد خوشش شیدا.  نباش نگران -

 را اش زندگی تصمیمِ  بزرگترین.  بگیرد نفس خسرو تا بود کافی حرف همین

 کنارش ابد تا بود گرفته تصمیم که آنقدری.  بود عزیز برایش شیدا.  میگرفت

 در.  میزد رقم را نقص بی شبی اش زندگی آدمِ  ترین خاص برای باید.  بماند

 می شان زندگی شبهای بهترین از یکی یاد به میکردند نگاه عقب به وقتی آینده

 .  افتادند

 شیدا بود قرار که دوختند راهی به چشم همگی و ایستاد پریا کنارِ  جایی پریسا

 : کرد زمزمه لبی زیرِ .  بیاید

 !  زدیم یخ!  شیدا دیگه بیا -

 : کرد زمزمه آرام پریا

 !  زدی غر چقدر -

  ؟ بود کی ی ایده باز فضای این -

 !  میشد شنگترق -



 : رفت خواهرش به ای غره چشم پریسا

 .  کن تحمل منم غرغرای پس -

 حرفها اصال.  بود ایستاده بزرگ نامرتبِ  قلبِ  آن وسطِ  و میکرد دل دل خسرو

 نمیدانست اصال که جوابی گرفتنِ  و بود شیدا دیدنِ  منتظرِ  فقط ، نمیشنید را

 !  منفی یا است مثبت

 !؟ خبره چه اینجا -

 چشمهایش.  چرخیدند عقب به همگی.  آمد می سرشان پشتِ  از شیدا ایصد

 : گفت سریع خسرو.  بود آنها سمتِ  از توضیحی منتظرِ  و بود شده گرد

  ؟ اومدی طرف این از چرا تو -

 : گفت بشنود خسرو فقط که جوری آرام و کرد صاف را گلویش پریسا

  ؟ زده خشکت چرا!  دیگه بپرس -

 خراب قلبِ  و شد رد پریا و آیین بینِ  از باشد آمده خودش به که انگار خسرو

 صدای.  زد زانو شیدا مقابلِ .  گذاشت سر پشتِ  را نشده روشن شمعهای و شده

 : رسید گوششان به شیدا ناباورِ 

  ؟ میکنی چیکار -

 : کرد زمزمه.  شد باز میلرزید خسرو انگشتهای میانِ  که ای حلقه جعبه

.  شدم آشنا باهاش حاال تا که کسی بهترین ، زندگیمی دمآ ترین ارزش با تو -

 تو همیشه برای میشه.  باشه روز یه برای اگه حتی کنم زندگی نمیتونم تو بدونِ 

  ؟ بمونی زندگیم

 را اش تکیه اراده بی پریا ، نکشد جیغ که بود گذاشته دهانش روی دست شیدا

 دورِ  دستش.  خواند پریا هایچشم از را حسرت آیین نگاهِ  و داد آیین ی سینه به

 کوبیده هم به تا بود باش آماده حالتِ  به دستهایش پریسا.  شد حلقه او ی شانه

 نگاهش برده مات ، بود آمده بند نفسش که انگار.  کرد مکث شیدا.  شود

.  بدهد جواب که بودند دوخته دهانش به چشم همه.  بود گرفته هدف را خسرو



 به نمیداد اجازه نگرانی اما گرفت درد خسرو ایپ و شد طوالنی انتظارشان

 .  کند فکر پایش دردِ 

 جانش به سرما خاطرِ  به که حرصی با و انداخت پایین را دستهایش پریسا

 : گفت بود افتاده

 !  شکست خسرو پای شیدا -

 به و بزند حلقه چشم در اشکهایش که شیدا برای بود تلنگری حرف همین انگار

 : شد بلند جا از شتاب با خسرو که آنقدری.  بزند هق و بیفتد گریه

  ؟ منفیه جوابت ؟ میکنی گریه چرا -

 آنکه از قبل.  بود حتمی کردنش سکته ، میداد فشار را قلبش کسی که انگار

 باال نه ی نشانه به را سرش شیدا کند آرامش بخواهد و برود کنارش پریا

 : پرسید دیگر بارِ  خسرو.  انداخت

  ؟ بتهمث جوابت -

 ای خنده از خسرو لبهای.  داد تکان مثبت ی نشانه به را سرش بار این شیدا

 : پرسید نامطمئن ، آمد ِکش سرخوشانه

  ؟ مثبته جوابت ؟ آره -

 همان.  داد تکان سر و زد پلک مثبت ی نشانه به هم سرِ  پشتِ  بار این شیدا

 پریسا.  شد شاد ای خنده به تبدیل هقش هق و شد بلند خسرو آغوِش  میانِ  لحظه

 ، میکرد حسادت که انگار اما آیین.  داشتند لب به لبخند و میزدند دست پریا و

 . . .  گرفتن بله خوبِ  حِس  این و ریزی برنامه این به

 :  گفت بود شده باز لبخند از که صورتی با و چرخید سمتش به پریا

 !  بشینیم گرم جای یه بریم بدن اجازه دیگه کنم فکر -

 :  کرد زمزمه و زد خندانش صورتِ  به لبخندی ینآی

 .  باشیم خودمون فقط که خونه برم میخواد دلم من ولی -



 :  گزید لب پریا 

 .  کرده رزرو میز رستوران تو خسرو -

 .  فرستاد بیرون را اش شده سنگین نفِس  آیین

 !  بگیرن قلوه و بدن دل ساعت یه میخوان فعال -

 و بود ایستاده نزدیکشان پریسا.  شد کشیده خسرو و شیدا سمتِ  به نگاهشان

 :  گفت پریا.  میخندید

  ؟ میخندی چرا -

 :  جرخاند عقب به سر پریسا

 !  نیست اندازه حلقه -

 :  میخورد حرص شیدا

 !  اندازست -

 !  نمیره پایین انگشتت دومِ  بندِ  از -

.  کند انگشتش واردِ  تا میداد آن به شیدا که فشاری و بود حلقه به نگاهش خسرو

 :  شنید را خسرو صدای.  گذاشت جلو قدمی پریا

 .  که نشده چیزی عزیزم میگیرم بزرگترشو میرم جان شیدا -

 !  باشد خورده عشقی شکستِ  که انگار.  داشت غصه اما شیدا

 .  کنم دستم میخواد دلم -

 عوض ممیری هم با اصال.  میکنم عوضش فردا.  میکنی دستت.  عزیزم باشه -

  ؟ خوبه.  میکنیم

 چقدر.  میکرد نظاره دور از آیین و کرد حلقه شیدا ی شانه دورِ  دست پریا

 برای فقط را وجودش تمامِ  که انگار.  پریا دستِ  ی حلقه به میکرد حسادت

 !  میخواست خودش



 شیدا هیجانهای بینِ  شامشان.  داد رفتن به رضایت شیدا بعد ساعتِ  نیم باالخره

 و بود رفته هم در ابروهایش آیین.  شد خورده خسرو سرخوِش  یلبخندها و

 !  بود فایده بی که انگار اما کند باز را اخمهایش میکرد سعی مدام پریا

 آن از.  گفت تبریک و گرفت آغوش در را خسرو خداحافظی وقتِ  نهایت در

 هک بود دل ته از و صمیمی آنقدر.  آورد پریا لبِ  روی لبخند که هایی تبریک

 اما داشت دوست برادر مثلِ  را او آیین!  واداشت زدن لبخند به هم را خسرو

 زد خسرو کتفِ  پشتِ  به ای ضربه.  دهد بروز را اش عالقه بود نکرده عادت

 :  گفت پریا به رو و

  ؟ بریم -

 :  گرفت بغل را شیدا آخر بارِ  برای و داد تکان سر پریا

 .  بخندین و ینباش خوشحال همینطور همیشه امیدوارم -

 .  تو همینطور -

 وقتِ .  برسانند خانه به را پریسا شد قرار همه از اول و شدند جدا هم از

.  کرد او بازوی ی حلقه را دستش و کشید آیین سمتِ  به را خود پریا تنهاییشان

 :  زد لب و گذاشت اش شانه روی را سرش

  ؟ کردی اخم چرا -

 انگشتهای روی را آزارش دستِ  تنها.  تنگرف کنارش ی پنجره از نگاه آیین

 :  کرد نوازش نرم و گذاشت پریا ی شده حلقه

 .  نکردم اخم -

 .  بودی ناراحت انگار شام مدتِ  تمامِ  -

 .  زیاده کارام.  خستم یکم -

  ؟ سفر بریم -



 درختهایی از آیین نگاهِ  باالخره.  بود آورده زبان به سرخوشانه را پیشنهادش

 :  شد منحرف بود اتوبان ی حاشیه در که

  ؟ سفر بری داری دوست -

 .  میگم تو برای بیشتر -

 :  زد لبخند آیین

  ؟ بریم کجا -

 .  بگی تو جا هر.  نمیدونم -

 .  میریم بشه سبک کارام بذار.  شلوغه سرم روزه چند -

 باشد رسیده ذهنش به بکری فکرِ  که انگار آیین.  شد برقرار بینشان سکوت

 :  گفت

 و درست عسلِ  ماه بریم ازدواجمون سالگردِ  برای کنیم صبر چطوره اصال -

 !  حسابی

 باور!  ماه دو حدودا.  بود نمانده سالگردشان تا چیزی.  گرفت باال سر پریا

 خطور هم ذهنشان به ، باشد آورده دوام عمارت آن در سال یک که نمیکرد

 و شود راه به سر آیین که همین.  بگیرد شکل بینشان ای عالقه که نمیکرد

 اینجا به چطور!  بود محال. . .  بزند حرف و کند باز لب پریا که همین

 را آیین قبل از بیشتر میکرد احساس.  بودند کرده صبوری سال یک ؟ رسیدند

 دارد دوست را روزهایش این مهربانِ  حامیِ  این ، را مغموم مغرورِ  مردِ  این ،

 . 

  ؟ بریم واقعا-

 هر.  سفر بریم فرداشم و بگیریم بزرگ جشنِ  یه میتونیم اصال!  هن که چرا -

 .  بگی تو جا

 عروس سفیدِ  لباِس  میخواست دلش اصال.  داشت دوست را گرفتن جشن پریا

 دارد عقده بگویند سرش پشتِ  همه ؟بگذار  داشت ارتباطی چه کسی به!  بپوشد



 که بود نگرفته جان ذهنش در هنوز رویاهایش اما ؟ نداشت دیگر داشت. 

 !  زد پسشان

 .  نیست جشن به نیازی -

 .  شد کشیده آتش به جانش و دید را پریا ی غصه پُر لبخندِ  آیین

 .  میکنیم دعوت رو همه و میگیریم حسابی جشن یه ؟ چرا -

 .  خوبه سفر همون -

  ؟ میکنی تعارف داری -

 :  خندید صدا پُر بار این پریا

 .  بگذرونیم خوش و سفر بریم میدم ترجیح.  بگیرم جشن نمیخوام ولی!  نه -

  ؟ مطمئنی -

 و نزد حرفی هم پریا چرا نفهمید آیین.  داد تکان مثبت ی نشانه به را پلکهایش

 مسخره آوردن حرفش روی حرف میخواست طور این او اگر.  نیاورد دلیل

 فرو انشانهیج تمامِ .  بود انداخته سایه بینشان سکوت.  رسیدند خانه به.  بود

 حسابی رابطه این ی گذشته بودند کرده حس دو هر که انگار.  بود کرده ِکش

 .  برگردانند عقب به را زمان نمیتوانستند اما میخوردند افسوس.  میزند لنگ

.  گرفت آغوش در را پریایش آیین شب هر مثلِ  و کشیدند دراز هم کنارِ 

 کشیده پر چشمشان از خواب که انگار.  نداشت شدن بسته به تمایلی پلکهایشان

 :  کرد زمزمه آرام پریا.  بود

  ؟ میکردی عوض رو شب اون اتفاقاتِ  عقب میگشتی بر اگه -

 هم باز اما برسند هستند که اینجایی به تا بودند کشیده سختی.  کرد مکث آیین

 :  بخرد جان به را سختی این بود حاضر

 .  کنم کارو این نداشت امکان -



 پنهان موهایش خرمایی موجِ  الی البه را اش بینی و شد تر تنگ تشدس ی حلقه

.  میکشد ریه به را عطرش است بار آخرین برای که انگار گرفت نفس.  کرد

 :  کرد زمزمه آرام پریا

 .  میترسم ازت مستی وقتی -

 .  هوشیارم که وقته خیلی -

 . . .  ولی میدونم -

 :  کرد اصرار آیین.  بود مردد گفتن برای.  کرد مکث

  ؟ چی ولی -

 کرد نگاهش آیین.  گرفت قرار هم مقابلِ  صورتهایشان.  چرخید سمتش به پریا

 :  کرد زمزمه آرام.  بود تردید از پُر چشمهایش. 

  ؟ نباشی مست دیگه وقت هیچ میشه -

 زد لب دوباره پریا بگوید چیزی بتواند آنکه از قبل.  کرد نگاهش مکث با آیین

 : 

 . . .  داری دوستم اگه. . .  مهمم برات اگه -

 که چیزی.  بود گفته هم را اش خواسته آخرین که انگار.  بود مغموم نگاهش

 پُر و طوالنی آنقدر.  زد اش پیشانی به ای بوسه آیین. . .  بود کرده اذیتش

 :  داد جواب ثانیه چند از بعد.  شد بسته پریا پلکهای که آرامش

 !  دارم دوست -

 بگیرد جان لبهایش روی دارم دوستت ی واژه آنکه از قبل.  شد براق پریا نگاهِ 

 :  آمد حرف به دیگر بارِ  آیین

 .  نرم سمتش دیگه میدم قول -

 بود شده راحت خیالش.  شد بسته پلکهایش و نشست آیین ی سینه روی پریا سرِ 

 :  کرد زمزمه آرام هم او. 



 .  دارم دوست خیلی -

 :  گفت بود نشسته لبش روی هک لبخندی با آیین

 !  داری حق ؟ داری دوست منو بیشتر تو یعنی -

 :  کرد نگاهش اخم پُر و کرد بلند سر پریا

 !  نگفتم اینو من -

 .  معلومه.  نیست گفتن به نیازی -

 !  آیین -

 ! ؟ جانم -

 نشست لبش روی لبخند اخم جای به.  شود آرام تا بود کافی  گفتنش جانم همین

 : 

 !  مساوی -

 !  بیشتر یکم تو -

 :  کرد گرد چشم

 !  آیین -

 تمامِ  کاش.  بود صدایش لحنِ  عاشقِ  هم هنوز.  کشید آغوش در را او آیین

 :  بزند صدا را اسمش فقط پریا و شود ساکت صداها

 !  مساوی باشه -

 !  نزنیا جر -

 .  قبول باشه -

 گذاشتند سر پشتِ  را ها رتحس ؟ نمیکرد کفایت بودند خوش هم کنارِ  که همین

 خوشبختی حِس  برای نفرشان دو هر وجودِ .  شد معنی بی برایشان حسادت. 

 !   بود کافی



 شیدا هیجانهای بینِ  شامشان.  داد رفتن به رضایت شیدا بعد ساعتِ  نیم باالخره

 و بود رفته هم در ابروهایش آیین.  شد خورده خسرو سرخوِش  لبخندهای و

 !  بود فایده بی که انگار اما کند باز را اخمهایش یکردم سعی مدام پریا

 آن از.  گفت تبریک و گرفت آغوش در را خسرو خداحافظی وقتِ  نهایت در

 که بود دل ته از و صمیمی آنقدر.  آورد پریا لبِ  روی لبخند که هایی تبریک

 اما داشت دوست برادر مثلِ  را او آیین!  واداشت زدن لبخند به هم را خسرو

 زد خسرو کتفِ  پشتِ  به ای ضربه.  دهد بروز را اش عالقه بود نکرده عادت

 :  گفت پریا به رو و

  ؟ بریم -

 :  گرفت بغل را شیدا آخر بارِ  برای و داد تکان سر پریا

 .  بخندین و باشین خوشحال همینطور همیشه امیدوارم -

 .  تو همینطور -

 وقتِ .  برسانند خانه به را اپریس شد قرار همه از اول و شدند جدا هم از

.  کرد او بازوی ی حلقه را دستش و کشید آیین سمتِ  به را خود پریا تنهاییشان

 :  زد لب و گذاشت اش شانه روی را سرش

  ؟ کردی اخم چرا -

 انگشتهای روی را آزارش دستِ  تنها.  نگرفت کنارش ی پنجره از نگاه آیین

 :  ردک نوازش نرم و گذاشت پریا ی شده حلقه

 .  نکردم اخم -

 .  بودی ناراحت انگار شام مدتِ  تمامِ  -

 .  زیاده کارام.  خستم یکم -

  ؟ سفر بریم -



 درختهایی از آیین نگاهِ  باالخره.  بود آورده زبان به سرخوشانه را پیشنهادش

 :  شد منحرف بود اتوبان ی حاشیه در که

  ؟ سفر بری داری دوست -

 .  میگم تو برای بیشتر -

 :  زد لبخند آیین

  ؟ بریم کجا -

 .  بگی تو جا هر.  نمیدونم -

 .  میریم بشه سبک کارام بذار.  شلوغه سرم روزه چند -

 باشد رسیده ذهنش به بکری فکرِ  که انگار آیین.  شد برقرار بینشان سکوت

 :  گفت

 و درست عسلِ  ماه بریم ازدواجمون سالگردِ  برای کنیم صبر چطوره اصال -

 !  حسابی

 باور!  ماه دو حدودا.  بود نمانده سالگردشان تا چیزی.  گرفت باال سر پریا

 خطور هم ذهنشان به ، باشد آورده دوام عمارت آن در سال یک که نمیکرد

 و شود راه به سر آیین که همین.  بگیرد شکل بینشان ای عالقه که نمیکرد

 اینجا به چطور!  بود محال. . .  بزند حرف و کند باز لب پریا که همین

 را آیین قبل از بیشتر میکرد احساس.  بودند کرده صبوری سال یک ؟ رسیدند

 دارد دوست را روزهایش این مهربانِ  حامیِ  این ، را مغموم مغرورِ  مردِ  این ،

 . 

  ؟ بریم واقعا-

 هر.  سفر بریم فرداشم و بگیریم بزرگ جشنِ  یه میتونیم اصال!  نه که چرا -

  . بگی تو جا

 عروس سفیدِ  لباِس  میخواست دلش اصال.  داشت دوست را گرفتن جشن پریا

 دارد عقده بگویند سرش پشتِ  همه ؟بگذار  داشت ارتباطی چه کسی به!  بپوشد



 که بود نگرفته جان ذهنش در هنوز رویاهایش اما ؟ نداشت دیگر داشت. 

 !  زد پسشان

 .  نیست جشن به نیازی -

 .  شد کشیده آتش به جانش و دید را پریا ی غصه پُر لبخندِ  آیین

 .  میکنیم دعوت رو همه و میگیریم حسابی جشن یه ؟ چرا -

 .  خوبه سفر همون -

  ؟ میکنی تعارف داری -

 :  خندید صدا پُر بار این پریا

 .  بگذرونیم خوش و سفر بریم میدم ترجیح.  بگیرم جشن نمیخوام ولی!  نه -

  ؟ مطمئنی -

 و نزد حرفی هم پریا چرا نفهمید آیین.  داد تکان مثبت ی نشانه به را پلکهایش

 مسخره آوردن حرفش روی حرف میخواست طور این او اگر.  نیاورد دلیل

 فرو هیجانشان تمامِ .  بود انداخته سایه بینشان سکوت.  رسیدند خانه به.  بود

 حسابی رابطه این ی گذشته بودند کرده حس دو هر که انگار.  بود کرده ِکش

 .  برگردانند عقب به را زمان نمیتوانستند اما میخوردند افسوس.  میزند لنگ

.  گرفت آغوش در را پریایش آیین شب هر مثلِ  و کشیدند دراز هم کنارِ 

 کشیده پر چشمشان از خواب که انگار.  نداشت شدن بسته به تمایلی پلکهایشان

 :  کرد زمزمه آرام پریا.  بود

  ؟ میکردی عوض رو شب اون اتفاقاتِ  عقب میگشتی بر اگه -

 هم باز اما برسند هستند که اینجایی به تا بودند کشیده سختی.  کرد مکث آیین

 :  بخرد جان به را سختی این بود حاضر

 .  کنم کارو این نداشت امکان -



 پنهان موهایش خرمایی موجِ  الی البه را اش بینی و شد تر تنگ دستش ی حلقه

.  میکشد ریه به را عطرش است بار آخرین برای که انگار رفتگ نفس.  کرد

 :  کرد زمزمه آرام پریا

 .  میترسم ازت مستی وقتی -

 .  هوشیارم که وقته خیلی -

 . . .  ولی میدونم -

 :  کرد اصرار آیین.  بود مردد گفتن برای.  کرد مکث

  ؟ چی ولی -

 کرد نگاهش آیین.  گرفت رقرا هم مقابلِ  صورتهایشان.  چرخید سمتش به پریا

 :  کرد زمزمه آرام.  بود تردید از پُر چشمهایش. 

  ؟ نباشی مست دیگه وقت هیچ میشه -

 زد لب دوباره پریا بگوید چیزی بتواند آنکه از قبل.  کرد نگاهش مکث با آیین

 : 

 . . .  داری دوستم اگه. . .  مهمم برات اگه -

 که چیزی.  بود گفته هم را اش خواسته آخرین که انگار.  بود مغموم نگاهش

 پُر و طوالنی آنقدر.  زد اش پیشانی به ای بوسه آیین. . .  بود کرده اذیتش

 :  داد جواب ثانیه چند از بعد.  شد بسته پریا پلکهای که آرامش

 !  دارم دوست -

 بگیرد جان لبهایش روی دارم دوستت ی واژه آنکه از قبل.  شد براق پریا نگاهِ 

 :  آمد حرف به دیگر بارِ  نآیی

 .  نرم سمتش دیگه میدم قول -

 بود شده راحت خیالش.  شد بسته پلکهایش و نشست آیین ی سینه روی پریا سرِ 

 :  کرد زمزمه آرام هم او. 



 .  دارم دوست خیلی -

 :  گفت بود نشسته لبش روی که لبخندی با آیین

 !  داری حق ؟ داری دوست منو بیشتر تو یعنی -

 :  کرد نگاهش اخم پُر و کرد بلند سر ریاپ

 !  نگفتم اینو من -

 .  معلومه.  نیست گفتن به نیازی -

 !  آیین -

 ! ؟ جانم -

 نشست لبش روی لبخند اخم جای به.  شود آرام تا بود کافی  گفتنش جانم همین

 : 

 !  مساوی -

 !  بیشتر یکم تو -

 :  کرد گرد چشم

 !  آیین -

 تمامِ  کاش.  بود صدایش لحنِ  عاشقِ  هم هنوز.  کشید شآغو در را او آیین

 :  بزند صدا را اسمش فقط پریا و شود ساکت صداها

 !  مساوی باشه -

 !  نزنیا جر -

 .  قبول باشه -

 گذاشتند سر پشتِ  را ها حسرت ؟ نمیکرد کفایت بودند خوش هم کنارِ  که همین

 خوشبختی حِس  برای ننفرشا دو هر وجودِ .  شد معنی بی برایشان حسادت. 

 !   بود کافی



 ******** 

  ؟ مشکی یا آبی -

 :  رفت نشانه را آبی پریا انگشتِ .  بود گرفته پریا چشمِ  مقابلِ  را هایش کراوات

 .  بهتره آبی -

 الکِ  و انداخت پا روی پا مبل روی پریا. شد ُگم لباسها اتاقِ  داخلِ  دوباره آیین

 حال همان در.  میزد اش شده مرتب ناخنهای روی را رنگش صدفی صورتی

 :  کرد زمزمه

  ؟ هست چی مناسبتش جشن این -

 و میزد  گره آینه مقابلِ .  آمد بیرون و انداخت گردنش دورِ  را کراوات آیین

 :  انداخت می پریا به نگاه

 .  گندست کله اونم بگه.  نیاره کم میخواد -

 :  گرفت باال سر پریا

 .  کن صاف رو ات یقه پشتِ  -

 :  داد ادامه پریا.  کشید اش یقه به دستی کن گوش حرف آیین

  ؟ کرد دعوت خودش پرهام -

 .  آره -

  ؟ هست هم جون مهین -

 کتِ  بار این و برداشت اتاق سمتِ  به قدمی دوباره.  کرد منقبض فک آیین

 :  زد بیرون اتاق از و برداشت را ای سورمه

 !  هست حتما -

 اما.  کند قبول باید که آنطور را مادرش نتوانسته هنوز آیین که میفهمید پریا

 بود کرده دلگرم را مهین نمیکرد بیگاه و گاه دیدارهای برای مخالفتی که همین



 و گرفت آیین چشمهای مقابلِ  را دستش.  بودند گرفته رنگ ناخنهایش تمامِ . 

 :  زد لبخند

  ؟ چطوره -

 پریا و داد تکیه مبل پشتی به را دستش.  شد خم و برداشت سمتش به قدمی آیین

 :  کرد حبس دست دو بینِ  را

  ؟ بشه چی که میرسی خودت به االن از -

 :  خندید پریا

 !  آیین نشو لوس -

 !  بده جوابمو نخند -

 !  نیستا صبحونه از خبری پایین بریم االن -

 !  سرت فدای -

 :  نشست اش ینهس روی پریا انگشتهای.  آورد می پریا سرِ  نزدیکِ  را سرش

 .  میشه خراب الکم نکن آیین -

 !  سرت فدای اونم -

 نگاه ناخنهایش به پریا.  ایستاد صاف و گرفت لبهایش از کوتاه و نرم ای بوسه

 آینه مقابلِ  و گرفت فاصله آیین!  اند نشده خراب که کشید عمیق نفِس  و انداخت

 :  گفت و کشید موهایش به دستی.  ایستاد

 .  شد دیر برم دیگه -

  ؟ دنبالت بیام ساعتی چه من -

 .  دنبالت بیاد ساعت سر میفرستم شهابو -

 :  گفت محتاطانه پریا

  ؟ بکنی رانندگیت برای فکری یه نمیخوای -



 بود رفته هم در ابروهایش.  است درگیر سردستهایش دکمه با که داد نشان آیین

 : 

  ؟ کنم رانندگی باید چرا شلوغ تهرانِ  این تو -

 و بزند حرف ضعفهایش از ندارد دوست آیین که میدانست.  نکرد اصرار پریا

 !  بشنود حرف

 .  میکنم رانندگی خودم.  دنبالت میام من پس -

 .  بگذره خیر به ها سلطانی مهمونیِ  این بذار!  نکشیمون فقط -

 .  میری که میکنی کاری خوب -

 یه نیست بد.  کرده دعوت رو گنده کله نفر چند.  نمیرم خودشون خاطرِ  به -

 .  بدم نشون خودی

 :  خندید پریا

 !  بدجنس -

 :  آورد لب روی لبخند آیین

 .   بیا 8:30 ساعت -

  ؟ نیست دیر -

 رو سلطانی و پرهام ی قیافه خیلی نمیخواد دلم.  نزدیکه خونشون به شرکت -

 .   ببینم

 را سرش.  بگیرد مقع پریا لبخندِ  شد باعث همین بود نزده مهین از حرفی

 :  کرد زمزمه و زد اش گونه به ای بوسه آیین.  شد بلند جا از و داد تکان

 .  نزن قرمز رژ -

 :  انداخت باال را ابرویش پریا

 .  نمیدم قول -



 !  کنم تنبیهت شب نکن کاری یه -

 !  شد دیرت برو -

 دلتنگ پریا هلحظ همان.  زد بیرون اتاق از و کرد خداحافظی لب به لبخند آیین

 لحظه نداشت دوست که میکرد وابستگی احساِس  آنقدر روزها این.  بود شده

 .  بماند دور آیین از ای

 بتواند تا ایستاد لباسهایش مقابلِ  ساعتی یک بعد و گرفت دوش همه از او

 کت به توجه با و گرفت کمک شیرین از نهایت در.  کند انتخاب را بهترینشان

 را موهایش.  کرد انتخاب رنگی ای سورمه پیراهنِ  آیین ای سورمه شلوارِ  و

 ریخت پیشانی روی کج را هایش چتری.  بست سر باالی مرتب و کرد خشک

 شیرین.  داشت وقت شدن حاضر برای هنوز.  بپوشاند را اش بخیه خطِ  تا

 :  کرد صدایش

  ؟ نمیخوری ناهار پریا -

 :  شد بلند آرایش میزِ  مقابلِ  از

 .  رممیخو چرا -

 قبل.  کرد نازک چشم پشتِ  دیدنش با حمیده.  رفتند پایین را ها پله هم با قدم هم

 :  شنید را حمیده صدای برود غذاخوری سالنِ  سمتِ  به پریا آنکه از

  ؟ کنم درست چی شام برای -

 :  آورد لبها روی را مهربانش لبخندِ .  چرخید سمتش به پریا

 .  دعوتیم مهمونی بش آیین منو.  نکنین درست چیزی -

 :  پرسید هم باز باشد زده برق که انگار حمیده چشمهای

 .  نپزم شام.  دیگه نیست خونه تو کسی پس -

 .  آیین دنبالِ  میرم خودم من.  هستن ها راننده -



 و خان جمشید خالیِ  جای.  رفت خوری غذا میزِ  سمتِ  به پریا و داد تکان سر

 بود کرده عادت نبودن این به کمی اخیر ماهِ  ود این در اما.  میشد حس نسا گل

 احساس اما بخرد کوچکتری ی خونه بخواهد آیین از بود زده سرش به بارها. 

 خانه باشد چه هر.  شود ناراحت شاید بیاورد زبان به را پیشنهادش اگر میکرد

 .  بود اش کودکی های خاطره ی

 آرایش میز مقابلِ .  شد شاتاق راهیِ  دوباره و خورد شیرین کنارِ  را ناهارش

 و مهین که خصوص به باشد نقص بی داشت دوست.  شد مشغول و نشست

 نمیخواست دلش.  میکرد توجه جلبِ  حسابی متینش رفتارهای و شیک ظاهرِ 

 .  باشد داشته کم چیزی

 کوچکِ  کیفِ  و کرد تن به پیراهنش روی را رنگش سفید شنلِ .  بود 6 ساعت

 گردنش روی کمی و برداشت را عطرش.  گرفت ایشانگشته بینِ  را اش دستی

 ارزیابی آینه در را خودش.  میرسید نظر به آماده چیز همه.  کرد اسپری

.  میکرد خودنمایی صفحه روی پریسا نامِ .  خورد زنگ موبایلش که میکرد

 :  گفت خنده با و داد جواب را تماس

 . . .  میخوای مهمونی میرم دارم من کشیدی بو باز -

 از را او پریسا مضطربِ  صدای که بود نگرفته جان لبهایش روی حرف هنوز

 :  پراند جا

 !  شروین. . .  پریا -

 اش سینه در نفس!  بیفتد کار از قلبش و بزند خشکش پریا تا بود کافی اسمش

 :  داد ادامه پریسا.  بیاورد زبان به کالمی توانست نمی.  شد حبس

.  افتاده جون بی مامان.  میکنه سکته داره بابا.  نبرسو خودتو.  اینجا اومده -

  ؟ میشنوی صدامو پریا

 انگشتهایش میانِ  موبایل.  بود شده سست پاهایش ، داد تکانی خودش به

 :  میلرزید

  ؟ میخواد چی. . .  چــــ -



 ، عصبی ، کالفه پریسا.  بیاورد زبان به را کلمه دو همین که بود کنده جان

 :  مدآ حرف به نگران

 اونجوری زندگیت میگفت.  کرده اجیرش آیین میگفت.  میزد نقشه از حرف -

 .  نیست باید که

 روالِ  اش زندگی که همین.  بود کرده فراموش را تهدیدش و شروین کل به

 بود کرده فراموش را حرفهایش و شروین ی کینه تمامِ  بود گرفته خود به عادی

 چند ی اندازه به داشت دوست.  بود ختس برایش لرزان پاهای روی ایستادن. 

 و کند ساکت را اطرافش صداهای تمامِ  حداقل یا.  بنشیند تخت روی ساعت

 .  دهد سامان را افکارش دقیقه چند برای

 از دستپاچه.  میرسید گوشش به خط طرفِ  آن از هم هنوز پریسا صدای

 های گریه از.  بود سابقه بی علی در که عصبانیتی و میگفت اش عمه حضورِ 

 .  میکرد تایید را پریسا حرفهای زمینه پس صداهای و میگفت سیمین

 مدت تمام و بود افتاده جانش به صبح از که تهوعی و داشت سرگیجه احساِس 

 را تماس پریسا که کرد زمزمه چیزی.  گفت چه نفهمید.  بودش گرفته نادیده

.  بود گذشته 6:30 از ساعت.  بزند زنگ کسی چه به باید نمیفهمید.  کند قطع

 شده تر چشمهایش و میلرزید دستش.  ماند منتظر و گرفت را آیین ی شماره

 تمام خیالِ  که دهنده آزار صدای این به میفرستاد لعنت و میشمرد را بوقها.  بود

 !  نداشت شدن

 و گذاشت شکم روی را دستش.  نبود آیین صدای از خبری و شد قطع تماس

 حتی.  میگرفت شدت لحظه هر تهوع حالتِ .  انشده روی را دیگر دستِ 

 .  بخورد اشتها با بود نتوانسته هم را ناهارش

 کارکنان میدانست.  گرفت را شرکت ی شماره بار این لرزانش انگشتهای

 کیف.  میداد جواب آیین شاید نکرد قطع را تماس وجود این با میروند 5 ساعت

 فرود زمین روی جانش بی پای یکِ نزد جایی و خورد ُسر انگشتهایش بینِ  از

 .  آمد



 گرفت را خان جمشید ی شماره بار این.  شد قطع پاسخ بدونِ  هم بار این تماس

 :  شنید را نسا گل صدای بوق دومین با.  زد بیرون اتاق از خودش و

  ؟  بله -

  ؟ هستن جون آقا -

 :  ترساند را نسا گل هراسانش صدای

  ؟ پریا خوبی ؟ شده چی -

 :  آمد حرف به دیگر بارِ  کالفه یاپر

  ؟ بزنم حرف باهاشون میشه ؟ هستن -

 !  آره آره -

 .  میشنید را خان جمشید با نسا گل زدنِ  حرف صدای

  ؟ شده چی ؟ پریا -

 . ..  جون آقا -

 میتوانست شرایط این در که کسی تنها مطمئنا.  جوشید اشکش ی چشمه

 :  شد هراسان صدایش.  بود خان جمشید کند کمکشان

 .  بزن حرف ؟ دختر شده چی -

. .  چی همه. . .  رو ازدواجمون ی قضیه.  فهمیده رو چی همه بابام آقاجون -

 . 

  ؟ فهمیدی کجا از ؟ گفته بهش کی -

 :  گفت بدهد را سوالش جوابِ  آنکه جای به

 .  میکنم خواهش.  میکنه سکته داره بابام.  ما ی خونه برید میکنم خواهش -

  ؟ کجایی االن.   باشه باشه -



 !  بیاورد باال را اش معده محتویاتِ  دارد امکان لحظه هر میکرد احساس

 .  کنم چیکار نمیدونم.  نمیده جواب رو موبایلش آیین.  خونه -

  ؟ خوبه حالت ؟ کنی رانندگی میتونی -

 . . .  خوبم آره. . .  آره -

 .  اونجا میام منم.  باتبا ی خونه بیارش و آیین دنبالِ  برو پس -

 .  باشه -

 به حواسش که بود خراب حالش آنقدر.  کرد قطع خداحافظی بدونِ  را تماس

 :  زد لبخند دیدنش با شیرین.  رسید اول ی طبقه به.  نبود چیز هیچ

 .  شدی خوشگل چه -

 تقریبا رفتو پایین بهداشتیِ  سرویس سمتِ  به راست یک ، نداد حرفش به جوابی

 :  افتاد راه دنبالش نگران شیرین.  کرد پرت داخلش ار خودش

  ؟ خوبی. . .  پریا -

 کرد خم را سرش و گرفت روشویی ی گوشه به را دستش.  میرفت گیج سرش

 نشنیده را شیرین کوبیدنهای در به صدای.  آورد باال داشت معده در چه هر. 

 :  میکرد زمزمه خودش با مدت تمام.  گرفت

  ؟ میشه چی حاال ؟ نمک چیکار حاال -

 ایستاد صاف و زد صورتش به آبی.  نمیکرد رهایش ای لحظه که ای جمله دو

 بگوید و بیاید آیین بود کافی.  بدهند توضیح میتوانست.  بود نشده چیزی هنوز. 

 حرف عشقشان از صادقانه پریا بود کافی.  دارد دوست را زندگیشان چقدر که

 .  شود حل مشکالتشان و بزند

 حالِ  متوجه مطمئنا نبود صورتش روی آرایش اگر.  نداشت صورت به رنگ

 شیرین.  زد بیرون سرویس از و کرد جمع را خودش.  میشدند خرابش

 :  بود منتظرش



  ؟ خوبه حالت ؟ یهو شدی چی -

 :  آمد حرف به دیگر بارِ  شیرین.   داد تکان سر

 .  افتاده فشارت شاید ؟ بخوری بیارم برات چیزی یه میخوای -

 نشانه به را سرش!  خراب حالش و شد هم در اش معده چیزی خوردنِ  فکرِ  از

 :  داد تکان نه ی

 .  برم باید -

 .  کنم صدا رو سامان کن صبر ؟ کنی رانندگی میتونی -

 .  نمیخواد -

 :  شنید را حمیده صدای.  شد تند در سمتِ  به قدمهایش

  ؟ میبرین تشریف -

 اضطراب وجودش تمامِ  که لحظه آن نه!  نداشت را او ی هحوصل.  نداد جوابی

 را پلکهایش.  نمیداد امانش سرگیجه.  کرد مکث ورودی درِ  مقابلِ !  بود شده

 .  میکرد اش بدرقه شیرین نگرانِ  نگاهِ  گذاشت هم روی ای لحظه

 و گرفت دیگر بارِ  را آیین ی شماره.  شد ماشین سارِ  و شد مسلط خودش به

 دندان.  انداخت می خط اعصابش روی بوقها صدای.  گذاشت اسپیکر روی

 :  غرید اش شده کلید فکِ  بینِ  از و سایید هم روی

 !  دیگه بردار -

 بار هر و گرفت را شماره بارها و بارها برسد  مسیر به وقتی تا!  بود فایده بی

 حاال سیمین و علی حالِ  و پدری ی خانه اوضاع بر عالوه.  ماند جواب بی

 روی را پایش!  کذایی تهوع حالتِ  این نمیرفت بین از.  بود هم آیین گرانِ ن

 آیین میدانست او حتما.  گرفت را خسرو ی شماره بار این و داد فشار گاز پدال

 !  حالیست چه در

  ؟ خوبی.  پریا سالم -



  ؟ کجایی خسرو -

 :  گفت تردید با و کرد مکث کمی خسرو

  ؟ چطور.  بیرون اومدم شرکت از کاری برای -

  ؟ زدی حرف آیین با ِکی بار آخرین -

  ؟ شده چیزی.  بیرون زدم شرکت از بعد.  بود 3 حدودای میکنم فکر -

 .  دارم کارش.  نمیده جواب تلفنشو فقط!  نه -

 .  نمیشنوه صداشو حتما -

  ؟ چی شرکت تلفنِ  -

 قرار مگه.  نباش نگران شلوغه سرش حتما.  نیست شرکت کسی ساعت این -

  ؟ پرهام مهمونی برین نبود

 :  گفت خسرو سوالِ  به توجه بی پریا

 قاطی چی همه.  نگرانم خیلی.  اونجا میرم دارم منم ؟ شرکت بیای میتونی -

 .  شده

  ؟ شده چیزی -

 .  شرکت بیا فقط -

 .  برسم بکشه طول یکم کنم فکر ولی.  میفتم راه االن باشه -

 .  منتظرم -

 بود رمق بی انگشتهایش.  بود نشسته کمرش روی سرد عرقِ .  دش قطع تماس

 میشود بدتر و بد لحظه هر حالش چرا نمیفهمید.  نداشت تن به جان که انگار. 

 شبِ  غذای خاطرِ  به ها تهوع این ی همه نکند.  کشید اش پیشانی به دستی. 

 تاریخ!  میزد هم به را آیین حالِ  که باشد کثیفهایی ساندویچ همان از ؟ باشد قبل

 چیزی که انگار.  میزد لنگ بین این چیزی.  میکرد مرور سرش در را ها

 به دلهره.  نشست شکمش روی اراده بی دستش. . .  هم شاید.  نبود درست



 بینِ .  میکرد خوشحالش البته و میترساندش کمی هم فکرش.  زد چنگ جانش

 ! ؟ شود دلگرم اتفاق این به کمی میتوانست اش خانواده و شروین و اتفاقات این

 گرفت نادیده را نگهبان و پیچید پارکینگ داخلِ  عجله با دید را شرکت ساختمان

 را اوضاع میتواند خان جمشید نمیدانست و میلرزید دستهایش هنوز ، شد پیاده. 

 !  نه یا کند آرام

 تمامِ  بر.  برمیداشت تند میشد بیشتر لحظه هر که ضعفی برخالفِ  را قدمهایش

 نگه گرم برای تنش روی شنلِ  آن میکرد احساس.  میکرد غلبه خرابش حالِ 

 طبقه ی دکمه و شد آسانسور واردِ .  بود بسته یخ بدنش تمامِ .  است کم داشتنش

.  ماند منتظر و داد آسانسور ی دیواره به را اش تکیه.  زد را نظرش مورد ی

.  بود برپا وجودش در آشوبی.  نمیکرد رهایش هم لحظه یک سرگیجه و تهوع

 بدتر را خرابش حالِ  کرده اسپری گردنش روی که عطری میکرد احساس

 !  میکند

 باال را پیراهنش انتهای برداشت قدم راحت برای پریا.  شد متوقف آسانسور

 مجللِ  راهروی.  بود انگشتانش بینِ  هم هنوز موبایلش.  کرد تند پا و گرفت

.  بود خالی میکرد فکر که همانطور.  رسید منشی میزِ  به و کرد رد را مقابلش

  ؟ حالتها این بود طبیعی.  میشود بدتر حالش لحظه هر میکرد احساس

 کند حفظ را تعادلش بتواند آنکه برای ای لحظه و میرفت سیاهی چشمهایش

.  زد پلک و گرفت نفس.  داد منشی میزِ  به تکیه و کرد بدنش ستونِ  را دستش

.  میکرد توجه جلبِ  آیین اتاقِ  ی مانده باز نیمه درِ  ، گذاشت جلو قدمی

 دارد امکان لحظه هر میکرد احساس.  رساند در به را رمقش بی انگشتهای

 جلوتر قدمی و داد ُهل عقب به را اتاق درِ  توانش آخرین با!  کند غش جا همان

 .  گذاشت

 رسُ  در روی از رمقش بی انگشتهای ، ایستاد کار از قلبش ، آمد بند نفسش

 خالی شانه اش خستگی بارِ  زیرِ  طاقت بی پاهایش.  افتاد بدنش کنارِ  و خورد

 و سرد گوی دو چشمهایش ، آمد فرود در کنارِ  زمین روی ، شد سست و کرد

 حالِ  ، میسوخت اش سینه.  آمد نمی بیرون گلو از صدایش ، شد احساس بی



 ای زمزمه.  کرد نامفهوم و گنگ ای زمزمه جان بی.  شد تر خراب خرابش

 :  میخواند را نامش که

 . . .  آیین -

  یازدهم فصل

 به را دارش پاشنه بلندِ  بوتهای.  میکشید خودش دنبالِ  قیدی بی با را چمدانش

 به عجیب رنگش مشکی پالتوی.  میداد نشان تر بلند را قدش و بود کرده پا

 مهایشچش که بود نشانده صورت روی بزرگی عینکِ .  آمد می سفیدش پوستِ 

 کج کوتاهش بلوندِ  موهای و بود خورده زرشکی رژِ  لبهایش.  میپوشاند را

.  برمیداشت نفس به اعتماد با را قدمهایش.  بود گرفته را اش پیشانی روی

 روی پیغامی.  کشید بیرون را موبایلش و برد پالتو جیبِ  به را چپش دستِ 

 : میکرد خودنمایی صفحه

 .  فرستادم برات رو آدرس.  نگهبانه دستِ  کلیدشم ، حاضره خونه -

 همه این از بود شده خسته.  فرستاد بیرون را نفسش.  افتاد آدرس به نگاهش

 ای شماره ، پیغام به توجه بی! ؟ اصرار همه این از بود نشده خسته ، کلنجار

 بود خورده مشکی الکِ  کوتاهش ناخنهای.  چسباند گوش به را موبایل و گرفت

 . بود دستش سفیدِ  پوستِ  با تضاد در که

.  میشمرد را بوقها صدای.  نشست خودش و کرد رها صندلی کنارِ  را چمدان

 : شنید را اش مردانه صدای که بود نرسیده چهارمی به هنوز

  ؟ مارکوپولو کجایی -

 .  کشید جلو کمی را شالش و زد لبخند پریا

 ؟ کجایی تو فرودگاه رسیدم -

 .  منتظرتم بیرون -

 .  میام االن -



 ی صفحه به.  گرفت دست به را چمدانش ی دسته دوباره و شد بلند جا از

 : نوشت پیغامی و کرد نگاه موبایلش

 ! باشه حواست.  میفرستم برات رو خونه آدرس.  برگشتم من -

 و کشید عمیقی نفِس .  برگرداند جیبش به را موبایل و زد را ارسال ی دکمه

 این ، هوا این دلتنگِ  میتوانست مگر.  برد ریه به ار تهران دودِ  پُر هوای تمامِ 

  ؟ نشود انتها بی شلوغیِ  این ، شهر

 از که آنقدری نه و بیندازد لرز به را آدم که بود سرد آنقدری نه ماه دی هوای

 ، کرد آسمان به نگاهی.  ایستاد فرودگاه درِ  مقابلِ .  بیاورد بند را نفس گرما

 تمامِ  و زد پس را هایش نگرانی.  ندهد راه دل به اضطراب که میکرد تالش

 دانِ  زباله به را بود گرفته دل به شهر این در بار آخرین از که منفی انرژی

 فرق آسمان تا زمین اش زندگی.  نبود قبل سال دو آدمِ  او.   سپرد اش حافظه

 .  بود کرده

 تسم همان به و گرفت عمق لبخندش.  دید را داریوش ماشینِ  تر دور کمی

 پر دلش.  ببیند مخصوصش صندلیِ  روی را نگین میتوانست خوبی به.  رفت

 که کسی.  بود اش زندگی نگینِ  هم واقعا.  کشیدنش آغوش در برای میکشید

 .  برگرداند زندگی به را ها خیلی حضورش با بود توانسته

 با.  برداشت چشم روی از را اش آفتابی عینک و شد پیاده ماشین از داریوش

 : گفت هخند

 !  خیر به رسیدن -

 : گرفت سمتش به را چمدان بزند او با حرفی آنکه از قبل پریا

 .  شده ریزه یه براش دلم.  کنم بوس خانومو خوشگل این اول -

.  کشید بیرون مخصوصش صندلیِ  از را نگین و کرد باز را عقب درِ 

 آغوشش انِ می.  بود شده قالب ای پارچه عروسکِ  به سفیدش و تپل انگشتهای

 پریا اما زد غر نگین.  کرد اش بوسه غرقِ  و فشرد را خواستنی دخترکِ 



 کرد زمزمه و چسباند نگین ی گونه به را اش گونه.  نداشت او حالِ  به توجهی

: 

 .   عروسک بود شده تنگ برات دلم چقدر که وای -

 جیب به دست داریوش.  بود آورده وجد به را پریا اش کودکانه ی قهقهه صدای

 عقبِ  صندوق به را پریا چمدانِ .  میکرد تماشا را دو آن لبخند با و بود برده

 حرکت به را ماشین تا بود پریا فرمانِ  منتظرِ  فقط و بود کرده منتقل ماشینش

 .  بیاورد در

  ؟ دادناتون قلوه و دل نشد تموم -

  ؟ میشه سیر آدم مگه -

 .  دیگه خونه بریم.  کارا این واسه هست وقت حاال -

 نشستن برای را جلو صندلیِ  و برگرداند مخصوصش صندلیِ  به را نگین ، پریا

 : چرخاند داریوش سمتِ  به سر.  کرد انتخاب

 !  راستی سالم -

 !  هستم منم رفت یادت بودی نگین درگیرِ  انقدر -

 ؟ شدی دلخور -

  ؟ بشم نباید -

 .  عزیزه چقدر نگین میدونی خودت!  نه که معلومه -

  ؟ من ی خونه بریم!  فهمیدم خانوم بله -

 .  دارم خونه خودم بعدشم.  بزنم اینا مامان به سر یه باید.  ممنون -

  ؟ گرفتی رو تصمیمت -

 آماده رو چی همه داره هفتست یک.  اونجا نرم نمیتونم.  ازم گرفته قول -

 .  میکنه



  ؟ خوبیه فکرِ  نظرت به -

 .  بشه بدتر هست که اینی از حالش نمیخوام -

  ؟ مالقاتش میری ِکی -

 .  گذشت نصفش که امروز.  وقت اول فردا -

 حال همان در.  دوخت مقابلش ی شیشه به را نگاهش و داد تکان سر داریوش

 : گفت

 .  کردم آماده رو جدید قراردادِ  راستی -

 !  عجولی تو چقدر -

 !  کارم محافظه -

 که را شبی آن داشت یاد به.  وختد کنارش ی پنجره به نگاه و خندید پریا

 چیزی خاطراتش و داشت یاد به.  بود کرده ترک را شهر این همیشه برای

 دوباره و بود کرده پشت تصمیماتش ی همه به.  شود پاک ذهنش از که نبود

 و شهر این از بود دلگیر.  فرستاد بیرون را نفسش.   بود شده شهر این واردِ 

 آن برای حتی.  میکرد دلتنگی احساِس  فقط سال دو از بعد انگار اما آدمهایش

 بود دلتنگ هم بود انداخته شدید مسمومیتِ  به را او که فروشی ساندویچ ی دکه

 ! 

 : آمد حرف به داریوش

 ؟ اینا مامانت ی خونه بریم اول -

 و میکرد پشت هایش خستگی تمامِ  به بود سابق آدمِ  اگر.  کرد فکر کمی پریا

 بگیرد آسان کمی داد ترجیح اما میداد قرار اولویت را اش ادهخانو همه از اول

 : کرد زمزمه عوض در. 

 . برو میگم که آدرسی این به نه -



 دید را اش رفته باال ابروی.  خواند داریوش برای را مسیر و کرد باز را پیغام

: 

 . . .  و شهر باال ی خونه.  گذاشته تموم سنگِ  -

 : کشید هم در ابرو پریا

 .  میشه بهتر من حالِ  اینجوری میکنه فکر فقط اون!  کن بس -

  ؟ داشته تاثیری -

 .  دینشم زیرِ  میکنم احساس اما بود خوب نداشتم مالی ی دغدغه اینکه -

 . . .  باید اون!  مسخرست زیادی حرفت این -

 سمتی به صحبتشان نداشت دوست.  شود کامل داریوش حرفِ  نگذاشت پریا

 : پرسید سریع!  نباید که برود

  ؟ نیومد چرا سحر -

 .  خانوادش پیِش  میرفت امروز -

  ؟ برداشت قدم باالخره -

 بریم جلو دیر که هم با گذاشتیم قرار!  هستیم خونسردی آدمای کال ماها انگار -

 !  کنیم باز دهنمونو دیر و بگیریم تصمیم دیر ،

 : خندید و کرد نگاهش پریا

  ؟ ستیه شاکی انقدر چی از تو -

 : چرخوند سمتش به سر داریوش

 .  میدونی منو دردِ  خودت -

 ای پارچه عروسکِ  با هنوز نگین.  چرخاند عقب به را نگاهش پریا.  میدانست

 : زد لب پریا.  بود درگیر

 .  شده تنگ شیدا برای دلم -



 . ببینیمش ما نشد و زدی حرفشو مدت همه این -

 .  اومدم که دادم خبر بهش.  نیشمیبی حتما تهران برگشتم که حاال -

 . . . که نمیترسی -

 نه ی نشانه به را سرش.  میشود ختم کجا به حرفش میدانست پریا.  کرد مکث

 : داد تکان

 .  باشه حواسش که سپردم بهش.  دارم اعتماد شیدا به -

 براش که شده پر جا همه انقدر رسمت و اسم!  برگشتی میفهمه که باالخره -

 .  بگیره رو ردت نیست سخت

 .  نگرفته وجود این با -

 !  آوردم نمی اسمتم اصال بودم جاش به من اگه -

 : کرد اخم پریا

 .  میدونی چیو همه که تو -

 : انداخت باال شانه داریوش

 .  گفتم نظرمو فقط -

 !  اون طرفدارِ  یا منی دوستِ  تو که میکنم شک کم کم دارم -

 .  باشم متنفر ازش نمیتونم که نوشتی خوب موردش در انقدر -

.  شود مسلط خودش به ای لحظه برای بتواند تا گرفت داریوش از نگاه پریا

 چند.  بود کرده را هایش گریه.  بگیرد راه گونه روی اشکش نداشت دوست

 مرگِ  برای این از بیشتر نبود قرار.  بود کرده عزاداری چیز همه برای ماه

 !  کند عزاداری هایش داشته

 : شد پیاده هم خودش و داشت نگه را ماشین داریوش

 .  همینجاست کنم فکر -



 : گرفت داریوش دستِ  از را چمدانش و بوسید را نگین پریا

 ؟ باال نمیای -

 : گرفت سمتش به را هایی برگه داریوش

 .  کن امضا اینارو.  برم باید -

 !  بعد برسم بذار -

 .  یرممیگ ازت بعدا کن امضا!  دیگه رسیدی -

 .  باشه -

  ؟ زاری گریه به نشینی دوری خاله از که حاال -

 : کرد جا به جا شانه روی را کیفش و خندید

 .  باشم داشته گریه برای وقتی نکنم فکر که دارم کار انقدر.  راحت خیالت -

 !  کنه خدا -

 .  کرد مکث در جلوی.  رفت ساختمان سمتِ  به و داد تکان دستی برایش پریا

 : کرد زمزمه خودش با دوخت ساختمان به را نگاهش و گرفت سنف

 ! نبود ولخرجی همه این به احتیاجی -

 : گفت وار زمزمه دیگر بار.  میچرخید یاختمان اسمِ  روی نگاهش

 !  الیزه برجِ  -

 و میکرد پشت هایش خستگی تمامِ  به بود سابق آدمِ  اگر.  کرد فکر کمی پریا

 بگیرد آسان کمی داد ترجیح اما میداد قرار اولویت را اش خانواده همه از اول

 : کرد زمزمه عوض در. 

 . برو میگم که آدرسی این به نه -



 دید را اش رفته باال ابروی.  خواند داریوش برای را مسیر و کرد باز را پیغام

: 

 . . .  و شهر باال ی خونه.  گذاشته تموم سنگِ  -

 : کشید هم در ابرو پریا

 .  میشه بهتر من حالِ  اینجوری میکنه فکر فقط ونا!  کن بس -

  ؟ داشته تاثیری -

 .  دینشم زیرِ  میکنم احساس اما بود خوب نداشتم مالی ی دغدغه اینکه -

 . . .  باید اون!  مسخرست زیادی حرفت این -

 سمتی به صحبتشان نداشت دوست.  شود کامل داریوش حرفِ  نگذاشت پریا

 : رسیدپ سریع!  نباید که برود

  ؟ نیومد چرا سحر -

 .  خانوادش پیِش  میرفت امروز -

  ؟ برداشت قدم باالخره -

 بریم جلو دیر که هم با گذاشتیم قرار!  هستیم خونسردی آدمای کال ماها انگار -

 !  کنیم باز دهنمونو دیر و بگیریم تصمیم دیر ،

 : خندید و کرد نگاهش پریا

  ؟ هستی شاکی انقدر چی از تو -

 : چرخوند سمتش به سر ریوشدا

 .  میدونی منو دردِ  خودت -

 ای پارچه عروسکِ  با هنوز نگین.  چرخاند عقب به را نگاهش پریا.  میدانست

 : زد لب پریا.  بود درگیر

 .  شده تنگ شیدا برای دلم -



 . ببینیمش ما نشد و زدی حرفشو مدت همه این -

 .  اومدم که دادم خبر بهش.  میبینیش حتما تهران برگشتم که حاال -

 . . . که نمیترسی -

 نه ی نشانه به را سرش.  میشود ختم کجا به حرفش میدانست پریا.  کرد مکث

 : داد تکان

 .  باشه حواسش که سپردم بهش.  دارم اعتماد شیدا به -

 براش که شده پر جا همه انقدر رسمت و اسم!  برگشتی میفهمه که باالخره -

 .  گیرهب رو ردت نیست سخت

 .  نگرفته وجود این با -

 !  آوردم نمی اسمتم اصال بودم جاش به من اگه -

 : کرد اخم پریا

 .  میدونی چیو همه که تو -

 : انداخت باال شانه داریوش

 .  گفتم نظرمو فقط -

 !  اون طرفدارِ  یا منی دوستِ  تو که میکنم شک کم کم دارم -

 .  باشم متنفر ازش منمیتون که نوشتی خوب موردش در انقدر -

.  شود مسلط خودش به ای لحظه برای بتواند تا گرفت داریوش از نگاه پریا

 چند.  بود کرده را هایش گریه.  بگیرد راه گونه روی اشکش نداشت دوست

 مرگِ  برای این از بیشتر نبود قرار.  بود کرده عزاداری چیز همه برای ماه

 !  کند عزاداری هایش داشته

 : شد پیاده هم خودش و داشت نگه را شینما داریوش

 .  همینجاست کنم فکر -



 : گرفت داریوش دستِ  از را چمدانش و بوسید را نگین پریا

 ؟ باال نمیای -

 : گرفت سمتش به را هایی برگه داریوش

 .  کن امضا اینارو.  برم باید -

 !  بعد برسم بذار -

 .  میگیرم ازت بعدا کن امضا!  دیگه رسیدی -

 .  باشه -

  ؟ زاری گریه به نشینی دوری خاله از که حاال -

 : کرد جا به جا شانه روی را کیفش و خندید

 .  باشم داشته گریه برای وقتی نکنم فکر که دارم کار انقدر.  راحت خیالت -

 !  کنه خدا -

 .  کرد مکث در جلوی.  رفت ساختمان سمتِ  به و داد تکان دستی برایش پریا

 : کرد زمزمه خودش با دوخت ساختمان به را نگاهش و گرفت نفس

 ! نبود ولخرجی همه این به احتیاجی -

 : گفت وار زمزمه دیگر بار.  میچرخید یاختمان اسمِ  روی نگاهش

 !  الیزه برجِ  -

 به وسایلش تمامِ .  شد آسانسور راهیِ  و گرفت اخالق خوش نگهبانِ  از را کلید

 پریا اما ببرد را وسایلش تمامِ  بود گفته هخال.  بود شده چمدان یک ی اندازه

 تهران در پیش سالِ  دو را هایش دلبستگی.  برمیگردد بود گفته.  بود نخواسته

 .  نبود شهر این آدمِ  او.  بود گذاشته جا

.  بود کرده روشن را خانه روز نورِ .  داد ُهل عقب به را در و چرخاند را کلید

 موها روی را اش آفتابی عینک.  شد دوار و گذاشت در ی گوشه را چمدانش



 جدید همیشه.  بود جدید برایش چیز همه ، کاوید را اطراف نگاهش و گذاشت

 .  میریخت جانش به دلهره بودن جدید این بار این اما داشت دوست را ها

 جذابِ  و محلی ی آشپزخانه به شباهتی.  کشید مدرنش ی آشپزخانه به سرکی

 کردن آشپزی به را پریا که بود زیبا آنقدر خودش نوعِ  در اما نداشت خاله

 ستِ  نیم به و گذراند نظر از را سفید و خاکستری آنچنانیِ  مبلمانِ .  کند وادار

 و کشید راحتی روی را انگشتهایش.  شد خیره مقابلش بزرگِ  تلویزیونِ  و سفید

 یکی.  بود مقابلش در سه.  شد ها اتاق راهروی واردِ .  شد رد کنارش از

.  داشت را خودش مجزای سرویِس  یکی که خواب اتاق دو و بهداشتی رویسس

 اتاقِ  از را نگاهش.  بود رنگ یاسی بعدی اتاقِ  و رنگ آبی اصلی اتاقِ  دکورِ 

 .  برد یاسی اتاقِ  به خود با و برداشت را چمدانش.  بست را در و گرفت آبی

 را نفسش.  تبس پلک ای لحظه برای و کرد رها تخت روی را اش خسته تنِ 

 و شود تمام هفته یک این زودتر داشت دوست.  فرستاد بیرون اضطراب پُر

.  بود کرده پیدا آن به ای ویژه خاطرِ  تعلق روزها این که جایی به برگردد

 !  را تیزش و تند گاهی و مهربان حرفهای و میخواست را خاله آغوِش 

 صدایش شنیدنِ  برای.  گرفت را اش شماره و کشید بیرون جیب از را موبایلش

 .  میکرد دل دل

  ؟ مادر رسیدی ، پریا -

 .  شد لبخند تماما پریا صورتِ 

 .  خانوم رسیدم بله.  خودم جونِ  پریوش سالم -

 دادی خبر دیر.  شدم نگرون دل ؟ رسیدی تازه.  عزیزم ماهت روی به سالم -

 .  راهه چقدر تهرون تا اینجا از مگه. 

 شدنش ساکت میدونین بشه گرم که فکش دنبال اومد ریوشدا.  خدا به شرمنده -

 !  خداست با

 : خندید ریز پریوش

 .  کرده پیدا شنوا گوِش  ، نداره صحبت هم.  اینجوری نگو -



  ؟ داری دوستش انقدر که کرده چیکارت -

  ؟ بود چطور نگینم ؟ باشم نداشته دوستش میتونم مگه!  بچمه -

 ؟ ینیشبب تهران نمیای!  خاله خوب -

 .  میبینمش شمال میاد دیگه ی هفته.  میکشه طول ببندم بنه و بار بخوام -

 .  شده تنگ برات دلم نیومده -

  ؟ بزنی سر مادرت به رفتی -

 .  کرد جمع را لبخندش پریا

 .  کنم استراحت اول گفتم بودم خسته یکم.  نمیشه دیر.  میرم -

 دلِ  حرفِ  پای.  داره بچشونو یهوا دلشون پدر و مادر ؟ دختر رسمشه این -

 .  میشه خون دلت بشینی که خانوم سیمین

 .  رفتم شب شاید.  بعدا ولی میرم.  نمیرم نگفتم که من -

  ؟ راحتی ؟ چطوره خونه.  برو حتما -

 : گفت و انداخت وسایل به نگاهی پریا

 .  نمیشه خودمون ی خونه هیچی ولی.  خوبه -

 .  خونه به میکنی عادت که ایشاال -

 .  کنم عادت که نیستم موندگار زیاد.  برمیگردم دیگه ی هفته من -

 .  دارین کار میگفت که داریوش -

 امونِ  به کنم ول جونمو خاله میشه مگه.  زودبرمیگردم و میدم انجام رو همه -

 !  خدا

 و تک نیستم راضی منم که واال.  بده زندگیت به سامون و سر حرفا این جا -

 !  من دلِ  ورِ  بشینی یایب تنها



  ؟ میدی رضایت کنم شوهر -

 !  بیفت دیگه بدبختِ  یه فکرِ  به بعد کن مشخص رو قبلیت زندگی تکلیفِ  اول -

 : کشید هم در ابرو پریا

 .  طرفشین انقدر چجوری نشناخته و ندیده نمیدونم.  طرفدارشین همتون -

 .  میخوام ور صالحت من.  مادر باش عاقل میگم دارم فقط واال -

 پیغامِ .  کند قطع را تماس داد رضایت باالخره و زد گپ خاله با دیگر کمی

 : نوشت آن زیرِ  و کرد باز را خانه آدرِس 

 .  نمیکشیدین زحمت انقدر کاش ، ممنون.  عالیه خونه -

.  کرد امضا را برگه دو هر.  برداشت را داد قرار ی برگه و شد بلند جا از

 : شد بلند موبایلش صدای

 .  منتظرتم صبح فردا -

 تهران نمیتوانست.  میشد رو روبه اش گذشته با باید باالخره.  کشید عمیق نفِس 

 !  کند دوری چیز همه از و باشد

 قراردادش پای امضای و جدید کتابِ  اسمِ  از و کرد باز را موبایلش دوربینِ 

 : تنوش آن زیرِ  و کرد آپلود اینستاگرامش در را عکس.  گرفت عکس

 !  راهه تو جدید کتابِ  -

****** 

 پاییز تلخ هوایِ  تو گرفت، غصمون

 لبریز گریه از آسمون ، انگیز غم غروبای با

 

.  میکرد رد سرعت با را جاده خمِ  و پیچ.  داد فشار گاز پدال روی را پایش

.  انداخت بغلش ی آینه به نگاهی.  بود شده حلقه فرمان دورِ  محکم انگشتهایش



 را سرعتش.  رفت هم در ابروهایش.  میزد چراغ مدام سری پشت مجِ س ماشینِ 

 .  نداد راه لجوجانه و کرد بیشتر

 

 بارون و باد دوباره باز ، نبود هم راهی

 دالمون با کردیم چه ما ، برامون مونده دیگه چی

 کرد زندگی هم و ُمرد هم میشه خاطراتت با

 ددر با اشک با اما ، کرد دیوونگی یادت با حتی

.  میشد تر ریز و ریز عقبی ماشینِ .  میزد ضرب سرش در آهنگ صدای

 چشم روی از را اش آفتابی عینک.  بست نقش لبهایش ی گوشه نیشخندی

 نارنجی آسمانِ  به ای لحظه نگاهش.  میرفت غروب به رو هوا.  برداشت

.  زد موهایش به چنگی و آمد باال دستش.  جلویش ی آینه به بعد و افتاد رنگ

 .  کرد رد هم را بعدی پیچِ 

 

 نشد َکم تو های خاطره ، گذشت روزا خیلی

 نشد خواستم که اونی ، نشد خواستم که اونی هیچی

 نرفت ما دلِ  از غم ولی ،  گذشت روزا خیلی

 نرفت اینجا از پاییز ، نرفت اینجا از پاییز تو بی

 

 ی دکمه و کرد برقرار را تماس.  پیچید ماشین داخلِ  موبایلش زنگِ  صدای

 : شنید را خسرو حرِص  پُر صدای.  فشرد را اسپیکر

 !  شدین سهیل ی ستاره ؟ چطوره حالتون عرفانی آقای سالم -

 .  میزنی حرف قلم لفظِ  چه.  سالم -



 . . .  مردک آخه -

 : داد ادامه حرص با و خورد را حرفش

 کارا به بمونی اینجا نباید ؟ چی که خدا امونِ  به کردی ول رو شرکت این -

 ؟ برسی

  ؟ چیه مشکل االن.  بود خوب اوضاع که پیش ی هفته -

 به.  میگیره تورو سراغ من از اینجا میاد کی هر.  واال نمیدونم ؟ مشکل -

 خاطرم به که میشناسه منو کی وگرنه.  موندن هنوز اینا اگه اسمته و تو اعتبارِ 

 !  بره و بیاد

  ؟ سخته انقدر.  بهشون بشناسون خودتو -

 .  کردی دیوونم بیا پاشو -

  ؟ خبر چه خان جمشید از -

 اگه.  دیگه کرده باز قلب عملِ .  میزنم سر بهش دارم روز هر.  قبل مثلِ  -

 .  میدیدی میموندی

 : آورد لب ی گوشه پوزخندی آیین

  ؟ بشه چی که میموندم -

  ؟ کنار گذاشتی بوسیدی رو فامیلی روابط کال -

 !  آره کن فکر -

  ؟ کنار گذاشتی منم ؟ چی منو -

 !  نباف چرند -

 !  هیچی که هم ما پرهام شده رفیقت -

 .  سیریشه زیادی پسره این -

 !  ازش میاد بدت که نه -



 .  بگو کارتو -

 . بیا پاشو.  نیست رفتن سفر وقتِ  االن.  حسابی مردِ  هواست رو شرکت -

 .  شرکت میام فردا.  برمیگردم دارم -

 !  عجب چه -

  ؟ نداری کاری -

 بود سپرده شیدا!  نه یا بدهد او به را جدید خبرِ  داشت تردید.  کرد مکث خسرو

 : نزند حرفی نمیتوانست.  بود دوستش هم آیین اما بگیرد دهان به زبان که

 . . .  آیین -

  ؟ هان -

 : گفت و گذاشت کنار را رفتن کلنجار

 .  برگشته پریا -

 گرفت چنگ در را فرمان تر محکم انگشتهایش.  شد گره هم در آیین ابروهای

 به خسرو.  کرد حبس را نفسش.  میشد سفید فشار از انگشتهایش بندِ  بند. 

 : آمد حرف

 ؟ هستی!  الو -

 بیاید بیرون دهانش از حرفی آنکه بدونِ  اما بزند حرف که کرد باز دهان آیین

 : کرد زمزمه دیگر بارِ  خسرو.  شد دوخته هم به لبهایش

 . . .  ناراحتی و برات سخته که میدونم -

 : غرید ایین که بود نشده کامل حرفش

 !  چه من به برگشته که برگشته!  بردار دست ؟ ناراحته کی -

 . . .  هنوزم پریا -

 .  میزنم زنگ بهت بعدا.  میکنم رانندگی دارم -



 .  کرد قطع را تماس که بود نگرفته شکل خسرو لبهای روی کلمات هنوز

 

 دستام دوره خیلی تو از ، نمیخوام بارونو تو بی واقعیته

 میخوان رو تو من دستای ، دنیام تو بی سرده خیلی

 تنهان همیشه آدما حقیقته این ، اآلن ام لحظه هر از بدتر

 

 سردِ  هوای.  کشید پایین کمی را شیشه و کرد متوقف جاده ی گوشه را ماشین

 صندلیِ  سمتِ  به سر.  کرد آزاد را اش شده بسح نفِس  و کشید ریه به را بیرون

.  بود کتاب روی شده نوشته کلماتِ  دنبالِ  به چشمهایش. . .  چرخاند کنارش

 حرص پر.  میکرد اش عصبانی عجیب اسمش.  کرد دراز سمتش به دست

 : کرد زمزمه

 !  توست و من میانِ  آنچه -

 : ریدغ حرص پُر.  کشید صورتش به دستی و گرفت باال را سرش

 !؟ بمونه خودمون بینِ  گذاشتی مگه -

 را یادداشتش هم هنوز که بود شده نوشته متنی جلد پشتِ  برگرداند را کتاب

 زمین روی پریا پای کنارِ  چه برای نمیدانست که ای نوشته دست همان.  داشت

 . . .  حاال و بود آمده جالبی ی نوشته نظرش به که همانی.  است افتاده

 تو یکی ، عمیق آبیِ  این توی موندن معلق که آدمی تا دو ، اسیر تا دو مثلِ " 

...  خودشون باور تو افتادن گیر معلق و ساکن...  دریا باالی یکی و عمق

 زندگی به ، هم به کنه وصلشون که نجات راهِ  یه دنبالِ  ، بودن فرار راه دنبال

 هر...  انتظار و انتظار همش ولی...  منتظرشن که خوبی حالِ  به ، میخوان که

 رسیدن هم به برای راهی...  نفس بی ، موندن معلق دو هر ، افتادن گیر دو

 ...  دوری این از کرد فرار نمیشه ، فاصله همه این بینِ  زد پل نمیشه.  نیست



 هم به دستاشونو اگه پایین بره قدم یه سطح از اگه ، باال بیاد قدم یه عمق از اگه

 زندگی بیکرانِ  آبیِ  این وسطِ  میتونن کنن یکی هم با دالشونو اگه ، کنن نزدیک

 " بشن قدم هم

 احتیاج.  کشید موهایش به دستی و کرد پرت صندلی روی حرص پُر را کتاب

 دوست.  کرد پُر پاک هوای از را هایش ریه و شد پیاده.  داشت تازه هوای به

 جوابِ  تداش دوست.  بیاورد جا را حالش و ببیند را سر خیره دخترکِ  داشت

 ! بدهد کتابش های گویی یاوه تمامِ  به محکمی

***** 

 اش فری هندز.  انداخت شانه روی را کیفش و کرد سر را سبزش بلندِ  روسریِ 

 ی دکمه و شد آسانسور واردِ .  زد بیرون خانه از و برد فرو گوش در را

 پُر آهنگهای این.  میزد ضرب گوشش در آور سرسام آهنگی.  زد را همکف

 کرده فرار کردن فکر از مدت این چقدر.  کند فکر کمتر تا میکرد کمکش صدا

 ی محوطه از.  داد تکان سر نگهبان برای لبخند با و گذاشت بیرون پا.  بود

.  رفت راه اصلی خیابانِ  تا و زد چشم روی را پهنش عینکِ  آمد بیرون برج

 از سرعت با رنگی سفید ماشینِ  که بود نگرفته فاصله خانه از آنقدر هنوز

 : کرد زمزمه لب زیرِ .  شد رو پیاده واردِ  و کشید هم در ابرو.  گذشت کنارش

 !  روانی -

 جمشید کنارِ  را ساعتی دو.  ریخت برنامه خودش برای و داد ادامه مسیرش به

 هم در ابروهایش فکر این با.  میشد پدری ی خانه راهیِ  هم بعد و میماند خان

 !  ببیند را آرامش روی نبود قرار امروز.  رفت

 : دید را شیدا نامِ .  کرد بازش فکر بدونِ .   آمد برایش پیغامی

 بی پرهامِ  اون خواست دلت اگه!  پریسا و خسرو منو!  تو مهمونِ  شام امشب -

 .  کن دعوت هم رو نوا

 : گفت لب به لبخند

 .  منتظرتونم!  بدوه خواهرم دنبالِ  باید ها حاال حاال!  بیخود -



 : کرد بلند دست تاکسی یبرا

 !  دربست -

 باید.  میگرفت تصمیم شب شامِ  برای ذهنش در.  کرد ترمز پایش مقابلِ  ماشین

 خان جمشید ی خانه مقابلِ  بعد ساعتِ  نیم!  داشت کار حسابی.  میکرد هم خرید

 روی انگشت و دوخت مقابلش نقِص  بی ی خانه به نگاهی.  شد پیاده ماشین از

 خان جمشید بود قرار مدتها از بعد.  بود افتاده جانش به لهرهد.  گذاشت زنگ

 .  بود اش حامی سالها این تمامِ  که کسی.  ببیند را

 پریا دیدنِ  با.  آید می سمتش به لنگان که دید را نسا گل شد که خانه حیاطِ  واردِ 

 : کشید آغوش به را او زده شگفت و

 .  بود شده تنگ برات دلم چقدر -

 گذشته آدمهای دیدنِ  با.  کشید آغوش به محکم را نسا گل و زد دلبخن پریا

 .  بود شده عوض هوایش و حال ناخودآگاه

 .  بود شده تنگ براتون دلم منم -

 : گرفت فاصله نسا گل

 !  میزدی سر بهمون میومدی هفته به هفته که نه -

 .  شرمنده.  بودم درگیر -

 : خندید نسا گل

 .  نوشتی داستان که یگفتم خان جمشید.  میدونم -

 : گفت نسا گل.  داد تکان سر پریا

 .  بخونم ندارم چشم.  کن تعریف برام بعدا -

 کرد زمزمه تنها اما است من زندگیِ  تماما.  ندارد کردن تعریف بگوید خواست

: 

 .  حتما چشم -



 متعجب.  افتاد شهاب به نگاهش پریا که میرفتند اصلی ورودیِ  تا هم با قدم هم

 : بود شده باز خنده به لبهایش شهاب.  انداخت باال ابرو

 .  میبینمتون خوشحالم.  خانوم پریا سالم -

 کم ؟ نباشد خودش هست اش راننده وقتی ؟ باشد آنجا آیین نکند.  ترسید پریا

 : داد توضیح نسا گل که کند گرد عقب بود مانده

 .  شده آقا ی راننده وقته خیلی شهاب -

 : زد لبخند و کرد رها را نفسش که راحتش خیالِ  یا دبو آرامش از

  ؟ خوبین.  میبینمتون خوشحالم.  سالم -

 بی نسا گل.  برداشت قدم نسا گل کنارِ  دیگر بارِ  پریا.  داد تکان سر شهاب

 : گفت طاقت

 هم آقا برای.  داد کار بهش خان جمشید نخواست شهابو آیین آقا که وقتی از -

 کبکش دیگه داد هم زن رو پسره.  بشینه ُرل پشتِ  دیگه نستنمیتو.  واال خوبه

 .  میخونه خروس

 : خندید پریا

 ! ؟ کرده ازدواج شهاب -

 .  آشناست طرف.  خبری با کردم خیال ؟ نمیدونستی -

 ! ؟ کی -

 !  عاطفه.  میخواست که همونی -

 : کرد زمزمه اراده بی.  کرد گرد چشم.  ایستاد حرکت از ای لحظه پریا

 . . .  و بود شده بیکار کار از که اون -

 : گفت نسا گل که بود نشده کامل هنوز حرفش



 حرف حاال.  سوخته گناه بی طفلک اون فهمیدن همه بعدش ولی.  میدونم -

 .  طاقته بی خان جمشید تو برو.  زیاده

 را ها پله نسا گل.  گذاشتند خانه به قدم که بود جدید اطالعاتِ  گیجِ  هنوز پریا

 : داد نشان

 خاطرت به میخواست.  بره پایین و باال رو ها پله سخته براش.  اتاقشه تو آقا -

 .  میشه بد حالشون گفت همایون آقا اما پایین بیاد

  ؟ اینجاست همایونم آقا -

 چای االن منم باال برو.  نیست خونه االن البته همیم دورِ  همه.  مادر آره -

 .  میام میریزم

 با شدن رو روبه.  کرد نگاه باال به و گذاشت پله اولین روی را پایش پریا

 باال ی طبقه به و برداشت نامطمئن را قدمهایش.  بود سخت برایش خان جمشید

 روی را عینکش و میزد ورق را کتابی.  دید تخت روی را خان جمشید.  رسید

 : زد مانده باز درِ  به ای تقه.  بود گذاشته بینی

  ؟ یننمیخوا مهمون -

 در میتوانست را خوشحالی برق.  چرخید سمتش به شتاب با خان جمشید سرِ 

 .  ببیند چشمهایش

  ؟ اومدی باالخره!  پریا -

 : کرد زمزمه.  انداخت آغوشش در را خود و رفت سمتش به طاقت بی پریا

  ؟ اومده سرتون بالیی چه -

 دلش چقدر!  است بوده داشتنی دوست پیرمردِ  این دلتنگِ  چقدر بود فهمیده تازه

 بود کرده زندگی کنارش روز شبانه ماه چند.  ساله دو دوریِ  این از بود گرفته

 از میترسید که هم چقدر هر ؟ شود اش دلتنگی تمامِ  منکرِ  میتوانست مگر. 

 !  کنارش زدن حرف برای میکشید پر دلش هم باز اما او با رویی روبه

  . میکنن شلوغش دکترا.  نیست چیزی -



 : نشست تخت ی لبه و کشید کنار را خودش پریا

  ؟ چطورین االن -

 . شدم بهتر دیدم تورو -

  ؟ میخورین ساعت سرِ  قرصاتونو -

 .  نباش نگران.  آره -

 موهای این.  بود او ی قیافه تغییر به نگاهش خان جمشید.  کشید راحتی نفِس 

 دیگری پریای او از شتدا تفاوت قبل با آسمان تا زمین که رنگی و شده کوتاه

 .  بود ساخته

 .  بیای نیست قرار کردم خیال -

  ؟ نیام دیدنتون برای میشد مگه -

 شدی روگردون دیگه یکی از تو.  بیای که شم مریض باید.  بیا میگم ساله دو -

  ؟ سوزوندی آتیشش با مارو چرا

 خوبی جوابِ  دنبالِ .  نداشت آمادگی پریا.  بود رفته مطلب اصلِ  سرِ  زود خیلی

 : شد اتاق واردِ  نسا گل.  کند باز لب نمیتوانست اما میگشت

 .  آوردم دم تازه چای براتون -

 : گذاشت کنار را کتابش خان جمشید

 .  کن پذیرایی مهمونمون از.  خانوم نسا گل اومدی موقعی خوب -

 صلمف پذیرایی از بعد نسا گل.  نشست مبل روی و شد بلند تخت ی لبه از پریا

 : کرد باز لب دلگیر خان جمشید.  رفت بیرون اتاق از

 .  کنار گذاشتین منو وسط این اما بودین دلخور هم از جفتتون -

 .  نذاشتم کنار شمارو وقت هیچ من.  نزنین حرفو این -

 .  کنین حل مشکالتتونو وقتشه ولی.  نمیکنم گله -



 او اما نبرد جلو را اش دگیزن کسی تحکمِ  به بود گرفته یاد پریا.  میکرد تحکم

 : شنید دیگر بارِ  را صدایش.  بود خان جمشید

  ؟ کنین فرار میخواین ِکی تا -

 این زودتر داشت دوست فقط بزند حرفی نمیتوانست.  بود کرده سکوت پریا

 !  کند فرار دوباره بتواند و شود تمام حرفها

 .  بگیرم مهمونی میخوام دیگه ی هفته -

 .  تهرانم هفته همین خرِ آ تا من ولی -

 : کشید هم در ابرو خان جمشید

 .  بوده بس هم جا همین تا!  باشه شوهرش که میمونه جایی زن -

 . . .  آقاجون -

 ؟ دارم کیو دخترم جز.  باشی باید گرفتم مهمونی ؟ بیاری نه میتونی گفتم -

 دیگر بارِ .  بود گرفته استرس نیامده مهمانی روزِ  هنوز.  شد بسته پریا لبهای

 : شنید را صدایش

 .  بشه دیرتر این از نذار.  بده گوش حرفاشو -

***** 

.  بود مرتب چیز همه.  رفت عقب عقب و گذاشت میز وسطِ  را میوه ظرفِ 

 با دیدار قرارِ .  ماند مهمانانش منتظرِ  و کرد مرتب آینه مقابلِ  را اش روسری

 به سری فردا حتما که داد قول دشخو به.  بود انداخته عقب باز را اش خانواده

 .  زد پس را وجدانش عذاب فکر این با!  بزند آنها

 و گرفت آغوش در را شیدا لب به لبخند.  بودند خسرو و شیدا مهمانهایش اولین

 .  بود شده تنگ قدیمی یارِ  این برای دلش.  بوسید

 .  میبینمت دارم نمیشه باورم -

 !  دیدی منو سال دو این تو خوبه حاال -



 یک حداقل برگشتی که حاال.  نیست حساب ؟ روزه دو و روز یه دیدارای -

 .  ببینمت باید روز هر هفته

 لبخندی خسرو.  نیاورد زبان به برگشتنش تاریخِ  از حرفی و زد لبخند پریا

 : آورد لب روی برادرانه

 .  نیست حواسمون نکن فکر.  نبودیا عروسیمونم -

 .  بدم بهتون حسابی کادوی یه میدم قول -

 : آورد بیرون تن از را پالتویش شیدا

 ! بودی خودت مهم ؟ زد کادو حرفِ  کی -

 .  بزند پس را پلکهایش پشتِ  نهفته اشکِ  که زد لبخند پریا

 ؟ نیومد تو با پریسا -

 ؟ پژو به بچسبه کنه ول و بنز میشه مگه -

 .  نیست حرفا این اهلِ  پریسا -

 .  که میکنین دعوت پرهامو گفتی -

 .  بشناسیمش بیشتر یکم نیست بد -

 سمتِ  به پریا.  زد گاز و برداشت خیاری تعارف بی و نشست مبل روی خسرو

 و کرد باز را فر پریا.  آمد دنبالش شیدا.  بزند سر غذاها به تا رفت آشپزخانه

 دوریِ  انگار.  زدن حرف برای میکرد پا آن و پا این شیدا.  زد الزانیا به سری

 : بود کرده غریبه را آنها سال دو این

 .  زد زنگ بهم مامانت -

 .  زدم حرف باهاش که امروز -

 .  بزنه سر نمیاد چرا تهرانه میگفت.  آره -

 .  حتما میرم فردا.  نشد امروز -



 . . .  پریا -

 : گرفت باال را سرش پریا

 . . .  ولی دلخوری میفهمم -

 : کشید هم در ابرو

  ؟ نزنیم حرف موردش در امشب میشه -

 انداخت پریا موهای به نگاهی.  داد تکان سر بعد و کرد سکوت ای لحظه شیدا

: 

 .  میاد بهت -

 .  بگو خاله به اینو.  ممنون -

 احوالپرسی از بعد.  شدند اضافه هم پریسا و پرهام جمعشان به بعد ای دقیقه

 : گفت یشخندن با پرهام خواهرانه گرفتنهای آغوش در و معمول های

 . . .  ساختمون این -

 : گفت شیدا.  افتاد سرفه به خسرو

  ؟ شد چی -

 گفت پریا.  بود خسرو ی خیره مات و گیج پرهام.  آورد برایش آب لیوانی پریا

: 

  خوبی؟ -

 .  بهترم.  آره آره -

 : کرد کامل را اش جمله پرهام

 !  ها خوشگله حسابی ساختمون این -

 : زد لبخند پریا



  ؟ باشه بد میشه مگه خان جمشید ی سلیقه -

 هم باز اش خانه زنگِ  که بود نگذشته پریسا و پرهام نشستنِ  از ای دقیقه هنوز

 آغوِش  از بالفاصله را نگین.  بودند سحر و داریوش بار این.  آمد در صدا به

 : گفت و کشید بیرون داریوش

  ؟ خاله چطوری.  ببینم بده و وروجک این -

 .  شد دست به دست پریسا و شیدا بینِ  و کرد ریزی ی خنده ساله ود نگینِ 

.  یادتونه تعریفام از احتماال هم رو داریوش.  میشناسین که رو سحر ها بچه -

 !  خوبم دوستِ  و ناشر داریوش

 و عصبانی خسروی با و گذراند نظر از را پریا صورتِ  لب به لبخند داریوش

 :  گفت و گذاشت ای گوشه را نگین وسایلِ  فِ کی سحر.  داد دست نگران پرهامِ 

  ؟ آشپزخونه تو بذارمش میشه.  آوردم غذا نگین برای -

 .  باش راحت آره -

 عهد هم با که انگار پرهام و خسرو.  بود نشسته معذب بغل به نگین داریوش

 مشغولِ  بیشتر هم پریسا و شیدا.  نکنند دراز سمتش به دوستی دستِ  بودند کرده

 : نشست داریوش کنارِ  پریا.  بودند سحر اب صحبت

  ؟ چطوره اوضاع -

 !  بشن من بیخیالِ  دوستات اگه!  خوب -

 : خندید اراده بی پریا

 .  کنجکاون -

 !  انگار تشنن خونم به بیشتر -

 .  میکنی فکر -

  ؟ بلدن خونی لب -



 !  داریوش -

 !  کردم سوال فقط -

 : گرفت نگین سمتِ  به را دستهایش و شد بلند جا از سحر

 .  بدم غذاشو میخوام -

 سحر دنبالِ  و شد بلند جا از پریا.  داد سحر بغلِ  به را نگین حرف بی داریوش

 .  افتاد راه

 ؟ خوبی -

 : انداخت باال شانه.  میرسید نظر به ناراحت صورتش

 .  خوبم -

  ؟ خانوادت پیِش  رفتی -

 .  میزنن پسم دارن هنوز ؟ خانواده کدوم -

  ؟ بزنی پس زندگیتو میخوای کی تا تو -

 .  نگو من به دیگه تو پریا -

 . . .  انقدر که وقتی.  میگم بهت اتفاقا -

 .  درگیرم خودم با همینجوری من!  پریا -

  ؟ باشی بچه پرستار میخوای ِکی تا -

 .  میشم پرستار باشه نیاز بهم که وقت هر تا.  داده دوباره زندگی من به نگین -

 : کشید عمیق نفس اپری

 .  میدم نشونت و راه دارم من که خرابه اوضاعت چقدر تو ببین -

 : خندید سحر

 .  گشنشه داریوش که بکش شام برو ، نده نشون راهو پس -



 !  هست حسابی حواست -

 خسرو و پرهام شب تمامِ .  بخورد حرص سحر شد باعث که زد چشمکی

 هیجان پریسا و شیدا دیدنِ  از آنقدر یاپر.  داشتند نظر زیر را داریوش کارهای

 .  نداشت آنها بینِ  سردِ  جو به توجهی که بود زده

 : گفت همه به رو داریوش

 ؟ پریاست جدید کتابِ  رونمایی جشن دیگه روز سه که دارین خبر -

 : گفت خوشحالی با شیدا

  ؟ بگی باید االن!  کاهی زیر آب خیلی -

 : خورد الزانیایش از کمی پریسا

 . نمیدونستم خواهرشم که من -

 : کرد دفاع خودش از پریا

  ؟ ندارین رو اینستاگرامم ی صفحه مگه -

  ؟ میفهمیدیم باید اونجا از میفرمایین یعنی آها -

 : گفت پریا!  باشد کرده کینه را چیزی که انگار.  بود زده را حرف این پریسا

 کدومو.  داشتم تلفمخ شهرای تو امضا جشنِ  همه این.  داره فرقی چه -

  ؟ اومدین

 سحر.  بود شده عجیب کمی بینشان جو.  بود شده خیره پریسا و شیدا به منتظر

 : گفت و انداخت پریا به نگاهی نیم

 !؟ نه دیگه بود 4 ساعت -

 به و گرفت خواهرش و دوست از نگاه پریا.  بود کرده منحرف را بحث

 : دوخت بشقابش

 ! 4 ساعت آره -



 را داریوش ، خسرو ی خصمانه نگاهِ  دیگر بار.  بود گرفته را امش میزِ  سکوت

 سرش در پریا!  بود سردِ  و سنگین جو این مقصرِ  او که انگار.  رفت نشانه

 راه شهری هر دنبالش نداشت انتظار.  میکرد مرور را آنها های مهری بی تمامِ 

 انتخابِ .  شندبا کنارش بود گذرانده که بحرانهایی تمامِ  در حتی یا!  بیفتند

 قیدِ  میخواست آنها از اگر بود پررویی و برود تهران از که بود خودش

 را بیخودشان های گله نمیتوانست اما بیفتند راه او دنبالِ  و بزنند را زندگیشان

!  بگذارد جواب بی و بشنود طعنه که بود چیزی آن از تر عصبی!  کند تحمل

 میکرد دعوت ، میزد زنگ که بود پریا نای بینشان ی فاصله این تمامِ  وجودِ  با

 فقط شیدا و بود مادرشان و پدر دردِ  بود شنیده پریسا از چه هر.  میزد حرف ،

 هیچ.  بودند نفهمیده را حالش کدام هیچ.  بود کوبیده سرش به را حماقتهایش

 .  بودند ننشسته دلش و درد پای کدام

 : گفت رفتن وقعم پریسا.  کردند رفتن عزم مهمانها شام از بعد

 .  منتظرته بابا خونه بیا فردا -

 ! میام -

 .  حتما میام رونمایی واسه -

 قابلِ  غیر و بود زوری زیادی که آنهایی از.  آورد لب روی بند نیم لبخندی

 !  باور

 .  خوبه -

 که در.  زد بیرون خانه از بقیه و پرهام دنبالِ  و زد پریا ی گونه به ای بوسه

 رها مبل روی را خودش.  کشید راحتی نفِس  هم پریا شد بسته نهامهما سر پشتِ 

 تازه بینشان سردیِ  با که انگار.  میکرد خستگی احساِس  تازه انگار.  کرد

 داریوش روزها این که چند هر!  است پیش سالِ  دو از تر تنها چقدر بود فهمیده

 بودن پریسا و داشی کنارِ  نابِ  حِس  آن دنبالِ  اما داشت را پریوش خاله و سحر و

 ! میگشت

******* 



 کالفه که بود هم سر پشتِ  آنقدر.  نمیشد قطع هم لحظه یک ، در زنگِ  صدای

 سرش روی را بالشت.  زد غلت و کشید هم در ابرو بیداری و خواب بینِ 

 آیین و شد ساکت جا همه ای لحظه.  بخوابد دیگر کمی بتواند شاید تا گذاشت

 شد بلند زنگ صدای دوباره که نکشید ثانیه به اما.  کرد باز را ابروهایش گره

 : کشید فریاد تقریبا و کرد پرت ای گوشه را بالشت عصبی. 

 !  خبره چه -

 نگه باز زور به را چشمهایش.  بود شده آشفته موهایش.  آمد پایین تخت از

 که بود صبح تقریبا.  بخوابد خوب بود نتوانسته دوباره هم دیشب.  بود داشته

 رد را خوابها اتاق راهروی و آمد بیرون اتاقش از.  بود گذاشته هم روی مچش

 یک به تبدیل اش خانه که کرد شکر را خدا و گذشت آشپزخانه کنارِ  از ، کرد

 سرخوِش  ی چهره.  کرد باز را در سریع!  است شده متری 200 ی خانه

 : یدغر خشم با.  کرد ترش عصبی نمیکرد رها را زنگ که دستش و پرهام

  ؟ آوردی سر چته -

 : شد خانه واردِ  و زد پس را آیین

 !  دارم دستشویی بابا کن باز -

 . بست را در آیین

 ؟ ندارین دستشویی خونتون -

 به سری آیین.  انداخت بهداشتی سرویس داخلِ  را خودش حرف بی پرهام

.  خوابید تخت روی دوباره و رفت اتاقش سمتِ  به و داد تکان تاسف ی نشانه

 : شنید را پرهام صدای گذشت دقیقه چند

 .  میترکیدم داشتم!  بده خیرت خدا -

 !  ببند درو میری داری -

 : رساند آیین اتاقِ  به را خودش پرهام

 .  بریم بپوش پاشو!  موندگارم حاال حاال من ؟ خودت واسه میگی چی -



 .  کنی فرض مرده خودتو باید پاشم اگه -

 : خندید پرهام

  ؟ آخه چی واسه خشانت مهه این -

 اما بخوابد بتواند شاید تا میداد فشار هم روی را چشمهایش.  کرد سکوت آیین

 : نمیداد اجازه پرهام صدای

 . داریم کار تا هزار بریم پاشو -

 ؟ پاشم یا میری -

 !  پاشو -

 .  میبینیا بد پاشم -

 منم کارت به سببچ بریم پاشو.  شد آویزونم انقدر کشت منو خسرو این بابا -

 .  کارم دنبالِ  برم

 .  کارت دنبالِ  برو -

 .  دیگه پاشو!  هستیا آدمی عجب -

 انگشتهایش.  ایستاد آینه مقابلِ  و زد اتاقش در چرخی پرهام.  نداد جوابی آیین

 به حال همان در.  کرد مرتبشان و برد فرو حالتش خوش موهای داخلِ  را

 : آمد حرف

 .  بدم هتب خبر یه پاشو حداقل -

 پریا کتابِ  بود اتاق ی گوشه که رنگی مشکی مبلِ  روی و چرخید پرهام نگاهِ 

 : گفت و زد ورقی.  برداشت را آن و شد خم.  دید را

  ؟ خوابی گیجِ  االن که میخوندی رو پریا کتابِ  صبح تا دیشب -

 مقابلِ  نکشیده ثانیه به و شود باز هم از آیین چشمهای تا بود کافی حرف همین

 :کشید بیرون انگشتهایش بینِ  از را کتاب!  بگیرد قرار پرهام



  ؟ بقیه زندگی تو کشیدن سرک و فضولی به کردی عادت -

 : برد جیب به را دستهایش پرهام

  ؟ گفتم چی مگه ؟ میشی عصبانی انقدر چرا حاال -

 : انداخت مبل روی دوباره را کتاب آیین

.  گذاشته جا حتما میکنه رو خونه رایکا میاد که زنه این.  نیست من مالِ  -

 .  اونه واسه شاید

 !  جالب چه -

 : کرد نگاهش خشم با آیین

 .  نیست من مالِ  میگم -

 : زد نیشخند پرهام

 !  نگفتم چیزی که من باشه -

 : گفت دوباره پرهام.  کشید موهایش به دستی آیین

 !  پریدا سرت از خواب ولی -

 : کرد زمزمه و رفت اش الکی برادر به ای غره چشم

 .  بگیرم دوش میرم -

 .  میشه دیر که باش زود فقط -

 را ساز چای و رفت آشپزخانه سمتِ  به پرهام.  شد حمام راهی قیدی بی با آیین

.  دید را مفصلی ی صبحانه تدارکِ  و کرد باز را یخچال درِ .  انداخت کار به

 افتاد راه آشپزخانه سمتِ  به ندک تن لباس آنکه بدونِ .  آمد بیرون حمام از آیین

 : خندید دیدنش با پرهام

 .  کردم درست واست عاشقونه ی صبحونه یه عشقم -

 : رفت یخچال سمتِ  به و کرد نگاهش چپ چپ آیین



 !  بده شفات خدا -

 : گفت پرهام.  ریخت خودش برای کمی و برداشت را شیر بطری

 دلم چقدر ببین.  نمیزنم سفید و سیاه به دست خونمون تو من.  باشه خداتم از -

 !  دادم خرج به هنر انقدر که سوخته حالت به

 : داد جواب میکشید سر را سرد شیرِ  که همانطور

 . . .  عمت واسه دلت -

 : آمد حرف به حال همان در رفت اتاق سمتِ  به کالفه و کرد مکث

 !  بمونه بسته دهنم بذار -

  ؟ نمیخوری -

 !  نه -

 .  بریم شبپو لباس پس -

 .  دارم کار -

  ؟ گرفتی مارو حسابی مردِ  -

 پرهام.  میکرد خشک را موهایش آیین.  بود رسانده اتاق به را خودش پرهام

 : داد ادامه

 چه این!  زندگیت و کار به برگردونم تورو بیام که زدم زندگیم و کار از من -

 اون و تو با رقابت اصال.  نیستی روز یه هستی روز یه ؟ کردنه کار وضع

 ! نمیده حال دیگه ات قراضه شرکتِ 

.  میداد حرکت سرش روی را سشوار و میکشید موهایش بینِ  انگشت آیین

 : آمد حرف به دیگر بارِ  پرهام

  ؟ میاد صدام!  الو -

 : انداخت کنسولش روی و کرد خاموش را سشوار



 ! میزنی حرف داری زیادی -

 خودت حماقتِ  تو میذارم.  شدم یمونپش ولی بدم اطالعات بهت میخواستم -

 !  بمونی

  ؟ میری خودت یا کنم بیرونت الزمه -

 !؟ میکنی تالش کردنم سر به دست واسه انقدر که داری چیکار حاال -

.  بدهد موهایش به قبولی قابلِ  حالتِ  میکرد سعی و گرفت قرار آینه مقابلِ  آیین

 : آمد حرف به دیگر بارِ  پرهام

  ؟ داری قرار -

 : کرد زمزمه آیین

 !؟ نه یا میبندی -

  ؟ چیو -

 !  دهنتو -

 !  شدیا بدی پسرِ  -

 : داد ادامه و زد چشمکی

 طرف.  نمیگم هم کسی به.  بابا خودتم از که من ؟ داری قرار پرهام جونِ  -

  ؟ نداره خواهر

 : زد پوزخند آیین

 .  آخه رهبخو بهت که بزن حرفی یه!  خانومه پریسا دستِ  که تو افسارِ  -

 تورو افسارِ  کال که خواهرش به نه چسبیده دستی دو مارو که یکی این به نه -

 !  خداحافظ گردنتو انداخته

 چرخید پرهام سمتِ  به و کشید هم در ابرو آیین.  بود تلخ حرفش و میزد طعنه

: 



  ؟ میمیری نزنی حرف گفتن بهت -

  ؟ زدم بدی حرفِ  -

  ؟ خداست با رفتنت اینجا میای وقت هر چرا -

 !  میچسبه بهم اصال.  دارم دوست خونتو -

 !  شی موندگار اینجا نمیدم قول وگرنه ببند دهنتو پس -

 یقه پلیورِ  و رنگ مشکی کتانِ  شلوار لباسهایش بین از و برداشت عقب به قدمی

 هم را رنگش مشکی کتِ  اور.  پوشید و کرد انتخاب را رنگ طوسی اسکیِ 

 : گفت و برداشت را موبایلش و سوییچ در کنارِ  زِ می روی از.  برداشت

 خداحافظ!  هستی اینجا ها حاال حاال انگار -

 .  میام باهات منم ببینم وایسا -

 !  بیا راه زدن حرف جای به پس -

 گرفتنِ  مستحقِ  برخورد این با آیین مطمئنا میکرد فکر خودش با پرهام

 شدند آسانسور واردِ  که زمانی تا و گرفت دهان به لب!  نبود جدید اطالعاتِ 

 .  شدند پارکینگ وارد بعد ای دقیقه و زدند را آسانسور ی دکمه.  نزد حرفی

  ؟ آوردی ماشین -

.  میرقصم نزده کال که منم.  نیستی که بیا سرکار میاد بوش که اینجور!  نه -

  ؟ بگذرونیم خوش بریم کجا

 کن بیرون سرت از رو فکرا این ولی میبرمت جایی یه تا.  نکش نقشه الکی -

! 

  ؟ آخه شدی مخالف ساز انقدر چرا -

 .  بود برگشته دوباره که ای کهنه درد میکشید تیر هایش شقیقه

 .  دارم کار بشین -



 و انداخت اطراف به نگاهی پرهام.  زدند بیرون و شدند آیین ماشین سوار

 :  کرد زمزمه

 .  بودیم پریا ی خونه دیشب -

 بین از اش طبعی شوخ حس تمام.  چرخاند پرهام سمتِ  به سر هاراد بی آیین

 ی شیشه به و چرخاند دوباره را سرش آیین.  میرسید نظر به جدی و بود رفته

 :  داد ادامه پرهام.  دوخت مقابلش

 ! سحر.  بود قدیمیشم دوستای از یکی.  بودن هم شیدا و خسرو -

 و حرص و شد قالب فرمان رِ دو انگشتهایش.  بود خورده گره آیین ابروهای

 !  گرفت را وجودش تمام خشم

 .  بود داریوش اسمش.  دوستمه میگفت.  بود ناشرشم -

 :  گفت زده وحشت پرهام.  بود آور سرسام سرعتس

 .  میری تند چقدر -

 :  غرید حرفش به توجه بی آیین

  ؟ میگی من به چرا اینارو -

  ؟ برگشته پریا هک بود گفته بهت خسرو ؟ نیست مهم برات -

 !  نمیاد یادم -

 این میتوانست مگر ؟ ببرد یاد از و بشنود را پریا نامِ  میشد مگر.  بود یادش

  ؟ نزند سرش به تالفی فکرِ  و بزند پس را خشمش همه

 !  نیست مهم واست انگار که نکن رفتار جوری یه -

 ! نیست مهم واسم -

  ؟ میشه باورت خودت -

 ! کنمامی پیادت جا همین -



 .  میگفت ناشرش مرتیکه این.  گرفته جدیدشو کتاب رونمایی جشن -

 ی چانه.  میزد سفیدی به آورد می فرمان به که فشاری از انگشتهایش بند بند

 .  بود شده منقبض ساییدن دندان فشار از فرمش خوش

 .  هستیم همه ماها.  بری بخوای شاید گفتم -

 .  دیگه سمت یه برم باید.  میشه جدا مسیرمون اینجا از -

 :  گرفت نفس پرهام.  کشید خیابان ی حاشیه به را ماشین

 نیست زندگی این.  بشه خوب حالت یکم که اینه خاطر به میگیم چی هر ما -

 . . .  پیشت برگرده که پریا.  داری که

 :  گفت مصمم چشمهایی با پرید حرفش بینِ  آیین

 ! برگرده جایی نیست قرار -

 :  کرد اضافه تعجبم پرهام

 . میره دوباره بعدش.  تهرانه فقط هفته آخر تا انگار -

 !  بره میخواد جا هر میتونه -

 خوش هم او برای حرفها این و نگاه این.  شد پیاده ماشین از حرف بدون پرهام

 ! آورد نمی طاقت میرسید پریا گوش به اگر مطمئنا نبود آیند

 :  ردآو داخل ماشین ی شیشه از را سرش

 هیچ دیدم من که دختری این.  کنی فکر حسابی درست داری وقت هفته 1 -

 .  کسی واسه نمیکنه صبر.  نداره قبل پریای به شباهتی

 .  نیست مهم برام -

 !  شد باورمون هم ما -

 .  خداحافظ -

 :  کرد زمزمه خودش با.  کوبید فرمان روی را مشتش و گذشت پرهام کنار از



 ! میره بعد و میکنه روشن رو چیزا خیلی یفتکل بار این -

 با اما بود زده بیرون خانه از خان جمشید با دیدار قصد به.  چرخاند را فرمان

 لحظه همان را میداد انجام باید ها قبلتر که کاری شد مصمم پرهام حرفهای

 !  دهد انجام

 .  کرد بیشتر را سرعتش و راند وکیلش دفتر سمتِ  به

***** 

 همان و کوچه همان ، خیابان همان.  رساند پدری ی خانه به را خودش صبح

 تمام.  داشت دوست کذایی شب آن از قبل تا را خانه این خشت خشت...  خانه

 امروز اما داشت دوست بود شنیده و دیده چه هر برخالف را خانه این آدمهای

 ! بود دلگیر سال دو این از...  بود دلگیر کمی

 این از قبل که را پریسا شادِ  صدای آورد یاد به.  ذاشتگ زنگ روی را دستش

 . آمد می استقبالش به چطور دوری مدت

 شد متنفر.  آمد باال تصویری آیفون تا نگاهش در ی تقه صدای با بار این اما

 بشنود دیگر بار را خواهرش خوشحال صدای نمیگذاشت که ای مدرنیته این از

 اش زندگی روزهای این آدمهای.  میکرد شکر بابتش را خدا باید هم شاید. 

 هم باز بتواند که نبود مطمئن.  نداشتند سال دو این از قبل به شباهتی هیچ

 ! بشنود را خواهرش شاد صدای

 با بود ایستاده در مقابل مادرش.  شد خانه وارد و گذاشت پله اولین روی پا

 :  گرفت بغل را دخترش و کرد باز آغوش پریا دیدن

 !  دیدنت بیام خودم میخواستم دیگه.  طرفی این افتاد مسیرت بعج چه -

  ؟ مامان خوبی -

 :  گذراند نظر از را پریا صورتِ  و گرفت فاصله

 .  تو بیا.  بدنیستم -

 :  کرد زمزمه.  بود ساکت خانه



  ؟ نیست پریسا -

 :  گفت باشد آماده کردن گالیه برای که انگار مادرش

 من ولی دوستامم با میگه.  بیرونه همش.  نمیارم در هورپرید این کار از سر -

 ! پسرست این با میفهمم که

 :  برداشت سر از را شالش

  ؟ بکنین براشون فکری یه نمیخواین ؟ داره اشکالی چه -

 .  میکنه پا به خون نگیا اینو بابات جلو وقت یه -

 :  دکر زمزمه بود پایین نگاهش که همانطور گذاشت ای گوشه را کیفش

  ؟ نیست بابا -

 جواب میرفت آشپزخانه سمت به که همانطور نفهمید سیمین.  میلرزید صدایش

 :  داد

 .  شب تا میره صبح از ؟ خونه بشینه میتونه گرونی وضع این با مگه -

 سال دو ی خانه همان.  بود نخورده دست خانه چیدمان.  نشست مبل روی پریا

 کالفه و عصبی ، نگران های چهره اویدمیک را اطراف چشمهایش.  بود پیش

 . . .  و آیین های کالفگی.  پدرش حرفهای و عمه پوزخندِ .  میدید خوبی به را

 رو و زیر را گذشته خاطرات نباید.  میکرد فکر نباید زد پس را افکارش

 !  میکرد

  ؟ بودیم غریبه ما.  بوده خونت دیشب میگفت پریسا -

 .  میکرد ترش دلخور کردنها گالیه این

 به برنامم زد زنگ که شیدا.  کنم دعوتتون بعد دیدنتون بیام خودم اول گفتم -

 .  خورد هم

 ! دلخوره بابات -



 ! ؟ نبود دلخور کسی چه روزها این

  ؟ نکردن دعوت خاطر به -

 :  کشید هم در ابرو سیمین

 ی خونه میومدی.  گرفتی اینارو کمک دست که نیستی کار و کس بی میگه -

 .  خودمون

 .  کرد اصرار خان جمشید -

 .  کنی مشورت نمیکنی حساب آدم داخل مارو اصال که توام -

 ! مامان -

 حواست ولی نزدم حرفی بابات جلوی من.  شده درس واست میکردم خیال -

 ... که بودن همینا ؟ میکنی چیکار داری هست

 :  پرید کالمش بین پریا

 .  دارم دوست رو خان جمشید من -

 ! اون دیدن رفتی ما از جلوتر میگفت پریسا میدونم -

 .  کرده باز قلب عمل بود بد حالش -

  ؟ بیای دیدنمون بیفته یادت که خونه گوشه بیفتیم باید هم ما -

!  غلط تصمیم و بود مشکل سرتاپا اش خانواده نظر از.  بود آمده بند زبانش

 !  بود خودش تقصیر

 همون از پسره این گفته پریسا به باباتم.  میزنه نیش ما به داره هنوز عمت -

 .  باهاش برداری ازدواج خیال نکرده الزم قماشه

  ؟ داره آیین به ربطی چه پرهام -

 لعنت خدا.  نمیخوایم پولدارارو این ما اصال.  کرده بزرگ مادر همون اینم -

 .  کرد باز زندگیمون به اینارو پای که رو کسی کنه



 خانم سیمین بود شده نزدیک پریا به سحر که مدت این تمام.  میگفت را سحر

 .  کند دور زندگیشان از را او تندخویی با میکرد سعی

 .  نیست سابق آدم اون سحر -

  ؟ کردی وضعت و سر به نگاه.  شدی عوض میگردی اون با وقتی از -

 ... جان مامان -

 !  میتازاند محابا بی و بود پر سیمین دل

 که برات گرفتن همینا که ای خونه تو رفتی.  نیستی بابات غرور رفک اصال -

 .  زدی حرفاش و بابات به دهنی تو یه انگار ؟ آخه چی

 .  زد باال را کوتاهش موهای پریا

 .  نیست حرفا این اهل اصال خان جمشید میزنین چیه حرفا این -

 سر وریچج ما کردی فکر اصال.  گفتی خواستی چی هر نوشتی قصه رفتی -

  ؟ کنیم بلند

 :  شد بلند جا از طاقت بی پریا

 خاله با بودین اومده شمال وقتی!  کردم عصبیتون بدتر.  برم باید کنم فکر -

  ؟ نمیزدین حرفی که میکردین تعارف

 .  فکرتم به من -

 :  انداخت سر روی را شالش

 ... که داشتم عقل اگه میگین راست -

 دهان اما نمیزد سرم به آیین با ازدواج فکر شما آبروی خاطر به بگوید خواست

 بود شده پشیمان هایش گفته از که انگار سیمین.  گذاشت نیمه را حرفش و بست

 : 

 .  اومدی تازه ؟ کجا حاال -



 پریسا من ی خونه بیاین خواستین اگه.  پیشتون میام دوباره.  یکم دارم کار -

 .  داره آدرس

 ! نمیذاریم وناا ی خونه تو پا ما بیا تو -

 .  خداحافظ -

 کنارش ار که ماشینی اولین مقابل دست.  زد بیرون خانه از حرف بی

 :  داد تکان میگذشت

 ! غرب شهرک -

 روی سردی آب میتوانستند سحر و داریوش فقط.  کرد ترمر پایش مقابل ماشین

 !  شوند خشمش

*** 

 : گفت و نشاند صورت روی لبخندی

  ؟ چیه اسمتون -

 .  راسا -

 کلمه و کتاب جز اینجا"  نوشت کتاب اول ی صفحه

 یافت نخواهید چیزی

 و خاموش هایی کتاب

 روشن کلماتی

 کوچک کلماتی

 من که...  ساده کلماتی

 .  نازنینم سارای به تقدیم"  ام گرفته دریا دهانِ  از ترانه و تور همین با

 : فتگ و برداشت را موبایلش دخترک.  کرد امضا و نوشت را اسمش



  ؟ بگیریم عکس میشه -

 : کرد تر عمیق را لبخندش و شد بلند اش صندلی روی از پریا

 .  عزیزم حتما -

 موهای.  آمد میزش مقابلِ  بعدی نفرِ .  شد دور کنان تشکر سارا و گرفتند سلفی

 لبخند.  بود داشتنی دوست پریا برای داشت صورت روی که عینکی و هویجی

 : گفت و زد

 چقدر.  کتابتونم قرِص  پا و پر طرفدارای از یکی من صارمی مخانو سالم -

 رو همه شبه یه ، کردم زندگی رمانتون با من وای.  میبینمتون که خوشحالم

 .  بود العاده فوق اولتون کتابِ .  ببینمتون نزدیک از میخواست دلم.  خوندم

 آرامش اب و داد تکان سر.  انداخت می خنده به را پریا و میزد حرف نفس یک

 : گفت

  ؟ چیه اسمتون.  شما از ممنون -

 .  باران -

 کند امضا را کتاب تا انداخت پایین را سرش پریا.  بود شده باز لبخند به لبهایش

 : آمد حرف به هم باز باران اما

  ؟ واقعیته براساِس  داستانتون این میگن که راسته -

 : آورد باال سر نوشتنش الی البه پریا

 .  هدرست بله -

 : گفت هیجان با و فشرد هم به را دستهایش دختر

 چند هر بود العاده فوق کتاب بندی پایان.  میکنه دیوونه آدمو فکرشم!  وای -

.  نمیکنه کم شما نوشتنِ  زیبایی از این اما شد تموم تلخ خیلی دیبا رفتنِ  با که

  ؟ بپرسم سوالی یه میتونم ببخشید فقط



 عجیب.  دوخت چشم پریا به منتظر و داد باال را عینکش اشاره انگشتِ  با

 را لبخند کالمش کنجکاوی و زدن حرف تند آن.  بود داشتنی دوست اش چهره

 : نمیکرد محو پریا صورتِ  روی از

 .  بپرسین میکنم خواهش -

 بدونم میخوام یعنی...  ایلیا و دیبا از ؟ دارین اصلی شخصیتای از هم خبری -

  ؟ هستن جدا هم از وزمهن اتفاقات اون از بعد

 کرده تغییر کتاب در اسمشان که بود آیینی و پریا همان ایلیا و دیبا از منظورش

 و کرد تر زبان با را لبهایش.  بنویسد میخواست چه رفت یادش پریا.  بود

 : پرسید دیگر بارِ  باران که بدهد جوابی خواست

 بشنوم میخواد دلم ولی.  بگین دارین دوست اگه.  کنما فضولی نمیخوام البته -

 .  بود قشنگ خیلی عشقشون.  برگشتن هم پیِش  دوباره که

 : کرد زمزمه پریا

 .  برنگشتن هم پیِش  نه -

 : کرد گرد چشم باران

 حتما. بشه تموم همینجوری داستان که نمیشه.  ایلیاست زنِ  هنوز دیبا ولی -

 ؟ بنویسین هم رو دو جلد میدین قول داشت ادامه اگه.  داره ادامه

 .  باشه داشته ای ادامه نمیکنم فکر -

 : زد مطمئنی لبخندِ  باران

 یه باید حتما شنید دیبا که حرفایی و اتاق اون اتفاقاتِ .  داره ادامه مطمئنم من -

 که وقتی یا.  نداشت حقیقت زد گالره که حرفایی اصال.   بشه روشن جایی

 .  بود انصافی بی واقعا توپید دیبا به حسین

 .  شد ختم جا همین به دیبا زندگی -

 : داد ادامه هیجان از پُر باران



 میکردم فکر که چیزی خاطر به.  بریدم زندگیم از سال یک خودمم من -

 از سال یک که دارم رو کسی احساس میکنم نگاه عقب به که االن اما درسته

 و ببینم ور دیبا میتونستم کاش.  داده دست از بیشتر خوشبختی برای زندگیشو

 .  میره بین از داره زندگیش خوبِ  روزای که بگم بهش

 ؟ میکرد نزدیکی احساِس  غریبه این با پریا که نبود عجیب.  بود شفاف نگاهش

 یکی هویجی مو ی بچه دختر دو با مردی که بزند دیگری حرفِ  خواست باران

 هم که میکشید را دستش دیگری و بود گرفته آغوش در که ساله یک حدودا

 : آمدن نزدیک میرسید نظر به ساله سه حدودا و بیاید راه پایش

  ؟ نشد تموم کارت ، بارون -

 با باران.  شد خیره باران به جوان مردِ  زدنِ  صدا ی شیوه از متعجب پریا

 :  گفت حرص با و کشید نشان و خط نگاهش

 .  میام االن -

 : دوخت پریا به را نگاهش

 .  کردم یوراج خیلی انگار ببخشید -

 داد تکان سر و داد دستش به را کتاب.  نوشت برایش چه که نفهمید اصال پریا

: 

 .  میکنم خواهش -

  ؟ میگین بهش منو حرفای دیدین دیبارو اگه -

 کشید خود با را نگاهش و شد دور او میزِ  از باران و داد سرتکان تنها پریا

 : میشنید را اش انرژی پر صدای هنوز

  ؟ باران بگی بقیه یجلو نمیشه -

 : خندید مرد

 !  بارونی من برای تو -



 !  مهراد -

!  زوج این حالِ  به خورد غبطه و فرستاد بیرون را اش شده حبس نفِس  پریا

 داشته خرمایی موهای با دخترکی میتوانست اصال.  باشد آنها جای میتوانست

 پسری هم شاید . ببرد ارث به میتوانست را آیین عسلیِ  چشمهای شاید ، باشد

 و امید تمامِ  روزی که مردی همان.  آیین جذابِ  مشخصاتِ  تمامِ  با میشد

 !  بود آرزویش

 و بود گذشته اش زندگی از سال دو.  فرستاد بیرون افسوس پُر را نفسش

.  نیست و باشد اش زندگی در باید کسی اینکه احساِس .  میکرد خالء احساِس 

 و گذشته به.  کند فکر آیین به که میکرد بشترغی دلش در حسی بار اولین برای

 تمامِ  برای!  کند مواخذه کارهای تمامِ  برای را خودش که!  کند فکر شب آن

 !  بود زده باز سر اما میشنید باید که حرفهایی و گرفتنها فاصله

 :آمد نزدیکش داریوش

 ؟ خوبی -

 .  میکرد زدن لبخند به وادار هم را پریا و بود نشانده لب روی لبخندی

 .  خوبم -

 .  نگین پیِش  بریم میتونیم بعدش.  نمونده دیگه چیزی -

 .  بودن نگینم و سحر کاش -

 !  بیاد نگین با نذاشتم که میگه بیراه و بد بهم سحر -

 بگیری مثبت جواب و بدی نشون خوب خودتو اینکه جای به.  داره حق -

 .  میکنی حساسش بدتر داری

 سعی دارم منم.  ندارم اعتماد بهش گذشتش خاطرِ  به کنه فکر داره دوست -

 !  میخواد که بدم بهش رو چیزی میکنم

 .  کن درکش.  نیست مطمئن خودش از فقط اون -



 : دید کنارش را پریسا صورتِ  بعد و شنید را پرهام ی سرفه صدای

  ؟ زدیم هم به خلوتتونو -

 حتما دوری سال دو.  رفت نشانه را خواهرش پریا نگاهِ .  بود پریسا صدای

 !  را پریسا بودنِ  سرسنگین همه این نمیکرد درک ؟ آورد می هم دشمنی

 .  میزدیم حرف داشتیم -

 : گذاشت پریا مقابلِ  را کتاب پریسا

 .  بگیرم امضا بیام شده خلوت که حاال گفتم -

 و بود خصمانه داریوش به نگاهش هنوز پرهام.  کرد باز را کتاب پریا

 همان پریسا اما شد دور پرهام.  داد پریسا دستِ  به را کتاب!  راچ نمیفهمید

 فرصت از پریسا.  گرفت فاصله و کرد خواهی عذر داریوش.  ماند حوالی

 : کرد استفاده

  ؟ ناشره یه از بیشتر برات داریوش -

 .  نمیشم متوجه -

  ؟ هست بینتون چیزی ؟ نمیشی متوجه چطور -

 داد جواب پریا.  آمد نزدیکشان و گرفت فاصله خسرو از شیدا.  بود ناباور پریا

: 

 !  دوستیم -

  ؟ دوست فقط -

 : پرید حرفشان بینِ  شیدا

 .  میکنه صمیمیت احساس خیلی.  نمیاد خوشم ازش اصال -

 !  دوستمه چون -

 : کرد زمزمه شیدا



 !  داره بچه یه مثال.  کنه رعایت رو حدودی و حد یه باید باشه که دوستتم -

 : داد ادامه تاکید با یساپر

 !  داری شوهر تو تازه -

 : کرد تایید شیدا

 درست اولش مثلِ  چی همه هم باالخره.  داری شوهر تو.  همینه حرفم منم -

 . . .  ببینه اگه میشه ناراحت آیین قطعا.  میشه

 : کرد زمزمه میتوانست که صدایی آرامترین با.  بود شده کالفه پریا

  ؟ میبینیش اینجا تو ؟ ستکجا االن آیین -

 .  باشه که نخواستی خودت -

 !  شیدا کن بس خدا تورو -

 به نمیتونم مورد این در.  باش منطقی بیا ولی.  بودم تو طرفِ  اولشم از من -

 .   بدم حق کدومتون هیچ

 !  شنیدم چی من میدونی که تو شیدا -

 .  بشنوی خودت باید.  میدونم آیینو حرفای -

 !  بکشه فریاد و بده دستور میخواد!  کنه حکم دوباره میخواد ؟ بشنوم -

 .  گذشته روزا اون -

 آیین از نفرشان سه هر که روزهاییست دلتنگِ  چقدر که بگوید میخواست دلش

 اصال پریسا میدانست خوب و میکرد دفاع او از شیدا اما.  داشتند دل به کینه

 .  ندارد خواهرش دلخوری به توجهی

 !  پریا باش بین واقع -

 !   چیست خاطرِ  به نمیدانست که هایی دشمنی تمامِ  با ، بود پریسا صدای



 چیزی از که وقتی اونم ؟ کنم نگاه زندگیم به چجوری که میدی یادم داری -

  ؟ نداری خبر

 : کرد قالب سینه روی دست پریسا

  ؟ باشه خبر بی که مونده هم کسی مگه نوشتی که چیزایی با -

 حرفِ  و شد بلند جا از بود شده عجین او با مدت این که خونسردی اب پریا

 : کرد داریوش به اشاره.  گذاشت پاسخ بی را پریسا

 ؟ نداریم کاری دیگه اینجا -

 : گذاشت جلو قدمی داریوش

 .  بریم میتونیم -

 : گفت سریع شیدا

 .  میرسونیمت خسرو منو -

 : داد جواب پریا!   بود عصبی هم دشای!  آمد می گرفته و مغموم نظر به پریسا

 .  شدم خسته نشستم اینجا انقدر.  برم راه یکم میخوام -

 : داد خرج به شجاعت داریوش

  ؟ نگین  سحرو پیِش  بریم هم با -

 را رفتارشان این نمیتوانست.  میدید را پرهام و خسرو ی رفته هم در ابروهای

 !  کند هضم

 .  میزنم سر نگین به خودم بعدا.  دارم کار یکم نه -

 .  داری دوست خودت طور هر -

 بیرون کتابفروشی از و انداخت دوش روی را کیفش.  داد تکان پاهایش به پریا

 جیبِ  به را دستهایش.  آمد می باران کاش ، انداخت آبی آسمانِ  به نگاهی.  آمد

 .  زد قدم و فرستاد پالتویش



 و بود خواهرش.  نمیفهمید که بود چیزی کالمش تندِ  لحنِ  و پریسا حرفهای

 دیدارهای حتی.  پیش سال دو خاطراتِ  به بود شده محدود هایشان خواهرانه

 !؟ ببیند مهری بی که بود حقش.  نداشت قبل محبتِ  از بویی مدتشان این

 گفته تبریک دور راهِ  از را اش عروسی اینکه از مطمئنا ، بود دلگیر هم شیدا

 دو این نمیفهمید کس هیچ.  نمیشد بود کشیده هک دردی متوجه کس هیچ.  بود

 که نمیفهمید دوستش ترین صمیمی حتی.  بود کابوس روزش شبانه تمامِ  سال

 فرار او از ؟ بود چیزی کم مگر آیین حضورِ !  دارد محکمی دلیلِ  نیامدن برای

 دست اش زندگی اتفاقِ  بزرگترین با که پریایی فهمِ  بود سخت انقدر!  بود کرده

 ؟ میکرد نرم جهپن و

.  کرد رد را کوچه چند و گذشت خیابان یک از.  برداشت تر تند را قدمهایش

 را وجودش تمامِ  که عصبانیتی و حرص حجمِ  نمیشد خالی میزد قدم چه هر

 تر تند را قدمهایش اعتنا بی او و میخورد صورتش به سرما سوزِ .  بود گرفته

 ، نمیدید را کسی.  بود تندش مهایقد و ای قهوه بوتهای به نگاهش.  برمیداشت

 . نمیشنید را چیزی

 میتوانست.  گرفت را خاله ی شماره و کشید بیرون جیب از را موبایلش

 احساس که وقتی همان!  اش شکستگی اوایلِ  همان مثلِ  درست.  کند آرامش

 تصمیمِ !  بود شده غریب شهرِ  راهیِ  احمقانه و ندارد ای پشتوانه هیچ میکرد

 ! اش زندگی های تصمیم تمامِ  مثلِ  بود هگرفت آنی

  ؟ پریا جانم -

 .  انداخت پریا گلوی به بغض صدایش

 .  خاله سالم -

 : کرد نگران را پریوش لرزانش صدای

  ؟ میلرزه چرا صدات ؟ خاله شده چی.  عزیزم سالم -

 .  زد پس را میخورد تاب چشمش در که لرزانی اشکِ  قطره

 .  سرماست از البد -



  ؟ خیابونی وت -

 .  آره -

  ؟ خونه نمیری چرا -

 .  میزنم قدم یکم. . .  میرم -

 برام.  بود گرفته ازت یواشکی عکسای داریوش ؟ بود خوب چی همه امروز -

 در سرا تو سری داری دیگه ماشاهلل هزار ماشاهلل.  کردم کیف کلی و فرستاد

 .  میاری

 .  بود قرار بی ایشچشمه هم هنوز اما آورد لب روی لبخندی پریا

 .  خاله بود خالی جات -

 ؟ کرد افتخار دخترش به ؟ بود چطور مامانت.  بودم همیشه که من -

 پشتِ  با را آن حرص با.  گرفت راه گونه روی اشکش قطره و زد پوزخند پریا

 : کرد پاک دست

 !  نیومد -

 : کرد باز لب پریا.  انداخت سایه بینشان سکوت.  نیامد پریوش از صدایی

 .  برگردم فردا میخوام خاله -

 ؟ نگرفته مهمونی خان جمشید مگه -

 .  هست اونم حتما.  بمونم نمیخواد دلم -

 !؟ هللا بسم تو و جن شده.  باشه خب -

 . . . میدونی که تو خاله -

 . بمون میگم و میدونم -

 .  کنم فرار میخوام -



  ؟ شد چی تهش کردی فرار سال همه این -

 : داد ادامه و کشید عمیقی نفس پریوش.  کرد کوتس پریا

  ؟ بود چی گفتم پیش سال دو بهت که چیزی اولین -

 !  داشتم دلیل -

 : گفت مصرانه پریوش

 ؟ گفتم چی -

 .  نگری آینده و فکر بدونِ .  میکنم عمل یهو و میگیرم تصمیم یهو -

 .  میزنی فرار از دم باز و یادته که خوبه -

 حرفِ  و فامیل لقِ  دهنِ  ترِس  از ؟ رسیدی چی به کردی فرار که باری آخرین -

 حرفِ  و آیین ناراحتیِ  از که بعدشم.  آیین ی خونه کردی فرار مردم ی یاوه

 دختر برسی چی به که کنی فرار میخوای باز االنم.  شمال کردی فرار بابات

  ؟ جان

 .  خاله گرفته دلم -

 و شناسنامته تو بابایی یه اسمِ .  زندگی هنمیش که این ولی خاله جونم به دردت -

 چیزی االنم تا اگه.  بستنا دهن این خودته و اون به ظلم.  میکنی فرار داری

 کن قاضی کالتو بشین ولی.  خاله بوده خودت حالِ  نابه حالِ  خاطرِ  واسه نگفتم

 حکمِ  و میخوند رو چی همه ی فاتحه اول سالِ  همون نبود مرد اگه مرد این. 

 ؟ خاله اینه از غیر!  میداد توطالق

 . . .  بوده گرم سرش حتما -

 ؟ میشوری گناهشو مطمئن انقدر ؟ میکنی گناه از قبل قصاص -

 : داد ادامه پریوش.  بست لب پریا

 نمیگمم ، درسته کارش نمیگم من.  بهش بدی حق باید تو.  دلخوره مادرت -

 .  کن مهربونی تو میگم ولی.  غلطه



 .  بخوان منو که دارم َشک.  نمیبینن منو اصال اونا -

 فکر منطقی ؟ میرفتن و میدیدنت میومدن شمال تا راه همه این و نمیخوانت -

 .  عزیزدلم کن

 جمعیت.  ماند پیاده عابر ی شده قرمز چراغِ  به نگاهش.  ایستاد حرکت از پریا

 اما پریا.  ندمیشد رد ماشینها الی البه و خیابان از چراغ قرمزیِ  به توجه بدونِ 

 .  بود شده مات قرمزه آن به نگاهش.  بود ایستاده

 .  تهران بیا خاله -

 منو.  دیگه شدی بزرگی دخترِ  ؟ چی که اونجا بیام.  عزیزم دارم کار -

 .  چیکار میخوای

 .  آرومه زندگی انگار هستی وقتی -

 : خندید ریز پریوش

 .  میزنی حرفا چه -

 که انگار.  بودند شده خشک اشکهایش.  زد ندلبخ پریوش ی خنده با پریا

 .  میکرد معجزه هم صدایش

 .  میشه بد حالت سرما تو نمون.  خونه برو بگیر ماشین یه االنم -

 . چشم -

 .  جانم بال بی چشمت - 

.  گفت مسیر و کرد بلند تاکسی اولین برای را دستش پریا.  شد قطع تماسشان

 که کسی به ؟ آیین به ؟ میداد زدن حرف فرصت.  کرد خوش جا عقب صندلیِ 

 !  بود آمدن اش پدری ی خانه شب یک ی اندازه به فقط تالشش نهایت

 از خاله.  بود آمده درد به مختلف افکارِ  هجومِ  از سرش.  بست را پلکهایش

 ی شیفته که هم داریوش!  همینطور هم پریسا و شیدا.  میکرد طرفداری آیین

 زندگیِ  و آیین به ممکن دیدِ  ترین منفی با که بود سحر بین این.  بود شده آیین



 حماقت بگوید.  بگیرد را او طرفِ  که نبود کسی اصال.  میکرد نگاه پریا سابقِ 

 .  بود منطقی فرارت بگوید.  نکردی

 ی کرایه.  برود راه دیگر کمی گرفت تصمیم.  بود رسیده اش خانه خیابانِ  سرِ 

.  برمیداشت آرام را قدمهایش.  داد تکان ایشپاه به و کرد پرداخت را تاکسی

 برای میرسید خانه به که همین.  بود کرده فراموش را حرفهایش و پریسا

 را جدیدش داستانِ .  میرفت تاپش لپ سراغِ  و میکرد درست نسکافه خودش

 .  میکرد دور اطرافش آدمهای از را خودش دوباره و مینوشت

 به ی دیوانه یک اش راننده نظر به که سفیدی ماشینِ  همان برج به مانده قدم دو

 سرِ  مات پریا و کرد بدی ترمزِ .  بزند پریا به بود مانده کم میرسید معنا تمام

 ماشین درِ  خوردنِ  هم به صدای.  بخورد تکان نمیتوانست حتی.  ایستاد جایش

 : شنید را اش راننده عصبیِ  صدای بعد و

 ؟ بری راه یچجور خیابون تو نداده یاد بهت کسی -

 عجیبی سرمای و بیفتد لرزش به بدنش تمامِ  پریا تا بود کافی صدا همین

 دستهایش و بیفتد لرز به بدنش که آنقدر نه اما بود سرد هوا.  بگیرد را وجودش

 بی ی راننده که بود موقع آن و چرخید صدا صاحبِ  سمتِ  به سرش.  ببندد یخ

 شد برقرار بینشان ای ثانیه چند یسکوت و شد دوخته هم به لبهایش هم مالحظه

! 

 عجیبی سرمای و بیفتد لرزش به بدنش تمامِ  پریا تا بود کافی صدا همین

 دستهایش و بیفتد لرز به بدنش که آنقدر نه اما بود سرد هوا.  بگیرد را وجودش

 بی ی راننده که بود موقع آن و چرخید صدا صاحبِ  سمتِ  به سرش.  ببندد یخ

 شد برقرار بینشان ای ثانیه چند سکوتی و شد دوخته هم به لبهایش هم مالحظه

! 

 هر.  نمیرسید گوششان به صدایی هیچ.  بود ایستاده حرکت از زمان که انگار

 یا زدن بینِ  بودند مردد که قلبهایی ضربان!  بود کننده دیوانه سکوتی بود چه

 دل اما بود نواز چشم که تغییراتی ، بود تغییرات میکرد کار چشم تا!  نزدن



 بودند کرده دیر سال دو ی اندازه به.  داشتند فاصله سال دو ی اندازه به!  میزد

 !  زندگیشان طالییِ  سالِ  دو. 

 و کت از خبری.  بود مانده آیین جدیدِ  ی قیافه و تیپ روی نگاهش پریا

 حالتِ  کوتاهترین موهایش!  نبود اش مابانه مدیر ژستِ  و رسمی شلوارهای

 تارهای الی البه انقدر مزاحم سفیدِ  موهای که بود عجیب ، شتدا را ممکن

 ، تر گرفته کمی فقط بود نگاه همان نگاهش.  بود کرده پیشروی جذابش مشکیِ 

 اصال میزد موج مهربانی نگاهش عسلیِ  های عمق آن کمی فقط و شوکه کمی

 َشک پریا که میرسید نظر به کمرنگ چشمهایش در مهربانی ی رگه این آنقدر

 حِس  این داشت دوست دلش در حسی و نبود هم شاید.  میبیند درست داشت

 چقدر کند اعتراف خودش به اینکه از بود متنفر!  ببیند هم باز را مهربانی

 !  است دلتنگ

 ی حلقه خالی جای.  کشید اش حلقه انگشتِ  روی و کرد خم را شصتش انگشتِ 

 باید عرفانی خانمِ  بود گفته ، بود تولدش کادوی که همانی.  اش داشتنی دوست

 !  باشد داشته دست به نشانشان و نام درخورِ  ای حلقه

 که بود جوری دستش حالتِ .  نشست آیین چپِ  دستِ  روی و چرخید نگاهش

 بود رسیده ناشناخته ای جزیره به که انگار.  ببیند را انگشتش پریا نمیداد اجازه

 و بود ندیده سال دو این که را چیزهایی تمامِ  ، کند کشف داشت دوست ،

 این از چقدر که بود کرده فراموش انگار و بود قرار بی نگاهش!  نمیدانست

 !  است دلخور مقابلش آدمِ 

 !؟ داده بهت خونمو آدرِس  کی ؟ میکنی چیکار اینجا -

 رویای و خواب از که انگار.  کرد زخمی را روحش چاقو مثلِ  آیین صدای

 آیین که جایی.  اش زندگی حقیقتِ  به بود هبرگشت.  باشد شده بیدار خوش

 هم در که نکشید ثانیه به ابروهایش!  بود کرده جهنم به تبدیل را اش زندگی

 : شد گره

 ! ؟ خونت آدرس -

 :  نشاند لب روی حرص پُر پوزخندی آیین



 !  افتاده طرفی این مسیرت که نگو -

 !  خونمه اینجا -

 تغییر چقدر که داد نشان آیین تمسخرِ  پُر لحنِ  گرفتنِ  نادیده و پریا محکمِ  کالمِ 

 !  است کرده

 !؟ خونه -

 هم کنارِ  سرش در خوبی به کلمات که بود شوکه ناگهانی دیدارِ  این از آنقدر

 : گفت سریع پریا.  نمیگرفتند قرار

 !  باشی اینجا نمیکردم فکر -

  ؟ میکردی فرار میدونستی اگه -

 اش دیوانه درون از که لرزشی به و باشد محکم کرد سعی پریا!  میزد طعنه

 رو روبه اش زندگی های واقعیت با که بود داده قول.  نکند توجهی بود کرده

!  نکند فرار دیگر حداقل که!  نکند فرار که بود گذاشته قرار خودش با!  شود

 !  ثانیه همین از ، لحظه همین از

 !  نمیکنم فرار دلیل بی -

 .  شود ماشینش سوارِ  کرد وقصد داد تکان سر آیین

 !  میگی راست که تو!  باشه -

 عصبانی که داشت انتظار شاید!  بود نیامده خوشش خونسرد لحنِ  این از اصال

.  میشد ماشینش سوارِ  خونسردی با اما!  کند اش مواخذه ، بکشد فریاد ، شود

 به غریبه داشت سراغ او از پریا که ای گذشته و او برای زیادی که ماشینی

 ناراحت دوری سال دو این از اصال ؟ میکرد رانندگی ِکی از.  میرسید نظر

  ؟ بود شده

 ! کنار برو ندادی کشتن به خودتو تا -



!  حس از خالی و سرد رفتارِ  این جز داشت را برخوردی هر انتظارِ ! ؟ همین

 حرفِ  بدونِ  آیین و برداشت عقب به قدمی!  نداشت هم تنفر احساِس  انگار حتی

 که زمانی تا و کشید خودش دنبالِ  را پریا نگاهِ .  شد ماشینش سوارِ  دیگری

 که او به جلو ی آینه از.  نینداخت او به نگاهی نیم نگذشت کنارش از کامل

 با گناه بی فرمانِ  روی را مشتش و کرد نگاه بود ایستاده ای گوشه مجسمه مثلِ 

 با بود کرده مخفی ریاپ از که حرصی تمامِ  ، بود عصبی!  آورد فرود قدرت

 با.  بود شده سخت برایش کشیدن نفس که انگار.  داد نشان را خودش شدت

 : غرید حرص

 ! میکنی چیکار داری باز!  خان جمشید -

 قرار بی.  گرفت را خان جمشید ی شماره.  شد پیاده و کرد پارک را ماشینش

 بیرون تن از ار پالتویش عصبانیت و حرص فشارِ  از.  میزد قدم پارکینگ در

 شمرد را بوقها و زد باال را پلیورش آستینهای.  انداخت ماشینش روی و کشید

 : شد برقرار تماس باالخره ثانیه چند از بعد. 

 ؟ الو -

 لحظه هر که عصبانیتی با و گرفت نادیده را معمول های احوالپرسی و سالم

 : گفت میشد بیشتر

 !  خان مشیدج بیرون بکش زندگیم از پاتو بار این -

 : آمد حرف به دیگر بارِ  آیین.  شد برقرار بینشان سکوت کمی

 ؟ ایه دیگه چیزِ  مشکل یا نمیاد صدام -

 .  بفهمم منم بگو آروم ؟ جان پسر چته -

 این.  دیگه راه یه به  بزنی خودتو میخوای چرا نمیدونم فقط.  میفهمی خوب -

  ؟ میخواد چی الیزه برج تو دختره

 !  خونشه -



 باهاش نه ببینمش من نه که جایی یه میبریش خودتم آوردیش خودت ؟ خونشه -

 .  بشم کالم هم

 ؟ خریدی رو برج ؟ چیه واسه قال و داد همه این!  خداست شهرِ  -

 میره برج این از دختره این یا.  میزنم اول آخرو حرفِ !  میخرمش باشه الزم -

 . هنرس بهم دستتم که جایی یه میرم من اینکه یا

 تهدید چی با منو جون پسر ؟ میرسه بهت دستم مگه کجایی میدونم که االن -

  ؟ میکنی

 تصمیم برام نمیدم اجازه.  نمیذارم بار این.  کنی خراب زندگیمو میخوای -

 . بگیری

 !  ندارم زندگیت به کاری من - 

 خیال.  دستت تو گرفتی زندگیمو دوباره یعنی اینجاست دختره این که همین -

 پاره اینا از زودتر رشته این ؟ کنی وصل هم به مارو کارا این با میتونی کردی

 .  کنه وصلش بخواد که نیست چیزی.  شده

.  بزنین حرف ساختین که ای ویرونه این به راجع بشینین!  خرین کله جفتتون -

 از چجوری که میکنی بافی خیال داری تو اونوقت دارن بچه تو سنِ  هم پسرای

 ؟ شی راحت تزن شرِ 

 یا بیرون بندازش خودت یا.  زدم حرفمو ؟ بره میکنه ول سال دو زنی کدوم -

 !  برم همیشه برای میشم مجبور اینکه

 آسانسور سمتِ  به و برداشت ماشینش روی از را پالتو.  کرد قطع را تماس

 تکیه آسانسور دیوارِ  به را سرش و زد را برج ی طبقه آخرین ی دکمه.  رفت

 هم میکوبید دیوار به اش شده گره مشتِ  با که ممتدی های ضربه.  داد

 به شباهتی بود مقابلش که پریایی آن!  کند دوا عصبانیتش از دردی نمیتوانست

 دستش!  موهایش به لعنت. . .  موهایش لعنتی. . .  موهایش.  نداشت سابق آدمِ 

 .  بود شده متورم گردنش رگِ  و میزد سفیدی به



 در را کلید.  رساند اش خانه به را خودش بلند قدمهای با در دنِ ش باز محِض  به

 در پا با!  است طبقه کدام ساکنِ  پریا نمیداند که کرد فکر این به و چرخاند قفل

 با آرام.  کوبید هم به را آن محکم شدنش وارد از بعد و داد ُهل عقب به را

 : کرد زمزمه خودش

 !؟ چی که برگشته -

 : کرد زمزمه دیگر بارِ  و انداخت آشپزخانه نترِ کا روی را سوییچش

 ! ؟ برگشته چی واسه -

 این.  زد چنگ را کوتاهش موهای طاقت بی و برد سر سمتِ  به را دستهایش

 : کشید خشم سرِ  از فریادی بار

 !؟ برگشتی چرا -

 تمرکزی نه و بود دلخواهش ی نسکافه از خبری نه.  بود نشسته مبل روی پریا

 را اش گوشه عصبی و برد لبش سمتِ  به را انگشتش.  داشت نوشتن برای

 کاش!  داشت نفرت حداقل کاش ؟ تفاوت بی انقدر ؟ بیخیال انقدر آیین.  میجوید

 !  میکشید فریاد حداقل

!  است شده مهم آیین خونسردیِ  برایش انقدر چرا نمیفهمید.  شد بلند جا از

 خشمِ  لحظه یک حتی برای دمیکر دل دل فرار سال دو از بعد چرا نمیفهمید

 !  آیین

 پس خودکار صورتِ  به که انگار.  میرفت رژه سرش در شهرزاد حرفهای

 دلش و میشنید را حرفهایش.  بود پخش حالِ  در دائم او صدای سرش ی زمینه

 دیوانه و میشنید را حرفهایش ، میشد کالفه و میشنید را حرفهایش ، میگرفت

 !  میشد

 آورد خاطر به را آیین نگاهِ .  زد کوتاهش موهایش به چنگی.  ایستاد آینه مقابلِ 

 پریای دیگر پریایش بود فهمیده.  بود گذرانده نظر از را صورتش رجِ  به رج. 

 گرفته فاصله داشت دوست که چیزهایی تمامِ  از که بود فهمانده او به ؟ نبود او

  ؟ بشکند را آیین زندگیِ  معصومِ  دخترِ  نقِش  بود توانسته ؟ است



 حتی ، پریوش خاله ، شیدا ، خان جمشید.  بزند حرف که بودند خواسته همه

 اتاقِ  آن از ؟ میگفتند گذشته از ؟ بزنند هم با که داشتند حرفی چه!  داریوش

 آیین مگر ؟ هایش شنیده و شهرزاد از ؟ آیین جانِ  نیمه بدنِ  و منحوس

  ؟ بود نخوانده را کتابش مگر ؟ نمیدانست

 ؟ بود کرده چه اما!  نترسد که بود این بر قرار.  گرفت آینه از را چشمهایش

 خودش تا بود دویده آیین دیدنِ  از بعد!  بود کرده حبس اش خانه در را خودش

 !  بود ترسیده هم باز.  برساند امن جایی به را

 بنشاند جایش سرِ  را او بود نتوانسته باید که آنطور.  میزد قدم اش خانه در آیین

 بود شده شوکه کن خورد اعصاب بلوندِ  موهای آن و ناگهانی حضورِ  از قدرآن! 

 !  بود شده سخت برایش دادن نشان العمل عکس که

 حد از بیش آنجا فضای.  شد خارج خانه از دوباره و زد چنگ را پالتویش

 بی.  داد فشار را همکف ی دکمه و رفت آسانسور سمتِ  به.  بود خفه برایش

 آن در میتوانست چطور.  بود رسیدن منتظرِ  متحرک قکِ اتا آن در قرار

 ؟ کند آرامش احساِس  هنوز ساختمان

 را نفسش کالفه آیین.  ایستاد چهاردهم ی طبقه روی تر پایین طبقه دو آسانسور

.  بکشد فریاد بود مانده کم پریا دیدنِ  با و شد باز در.  ماند منتظر و کرد رها

 بود سابق پریای اگر! ؟ بودند خورده گره هم به زامرو.  بود ایستاده مردد پریا

 و گذاشت کنار را تردید اما برمیگشت امنش پناهگاهِ  به دوباره و میکرد فرار

 فاصله میشد که جایی تا آیین.  گذاشت داخل قدم داشت که اضطرابی تمامِ  با

 از که حاال بود سخت اما کند کنترل را کالفش نفسهای میکرد سعی.  گرفت

.  کند انکار ساده را حضورش این نمیتوانست بود آمده بیرون پریا بودنِ  شوکِ 

 .  داد ادامه سکوتش به اما بود نشسته گلویش در و بود شده گره حرفهایش

 نظر به خونسرد هم هنوز ظاهرش.  میکرد نگاهش چشم ی گوشه از پریا

.  بود گرفته را آیین نابِ  و خاص عطرِ  بوی آسانسور اتاقکِ  کل.  میرسید

 جایگزینِ  را عطر این او خاطرِ  به.  میبرد گذشته خاطراتِ  به را او که عطری

 حافظه از را عطر این ی خاطره میتوانست مگر.  بود کرده اش قدیمی عطرِ 

 ؟ کند بیرون اش بویایی ی



 و بو این از هنوز چرا که گفت بیراه و بد خودش به و انداخت پایین را سرش

 بود کسی مرد این که کرد یادآوری خودش به باز!  دمیبر لذت حضور این از

 و بود او سال دو این تمامِ  مقصرِ  و بود شکسته را دلش!  نخواست را او که

 !  بس

 خوبی به را طالیی ی حلقه میتوانست راحتی به حاال و آورد پایین را نگاهش

 انهم.  گرفت باال را سرش و کرد ِگرد چشم ، شد متعجب.  ببیند انگشتش در

 چشمهایش مقابلِ  از و برداشت قدم شتاب با آیین و شد باز آسانسور درِ  لحظه

 ؟ دارد دست به هنوز را انگشتر چه برای بپرسد که نداد مهلت حتی.  شد دور

 سر دیدنش با نگهبان.  نبود آیین از خبری که زد بیرون آسانسور از زمانی

 : داد تکان

 .  بخیر عصر -

 و داد نگهبان به لبی زیر جوابی.  بیاورد لب ویر لبخندی کرد سعی پریا

 را خیابان تهِ  و سر و برد پالتو جیبِ  به را دستهایش.  رفت بیرون سالنه سالنه

 به آرام.  بود دیده خیابان انتهای پارکی ، داد تکان پاهایش به.  گذراند نظر از

 ها نهخا کنارِ  از.  کند منحرف را افکارش میکرد سعی.  زد قدم سمت همان

 باید.  میگرفت آسمان سمتِ  به را سرش و میکرد نگاه را آدمها ، میشد رد

 یا!  را اش گذشته تمامِ  هم شاید ، بشوید را غمهایش که بارانی.  میگرفت باران

 . . .  را اش حافظه حتی

 چسبیده هم به پشت از که رفت نیمکتی دو سمتِ  به و کرد تند پا رسید پارک به

 روی بود کرده اشغال را آن که کسی به توجه بی.  بود پر آنها از یکی.  بودند

 بود بازی مشغولِ  که دوخت ای بچه دختر به را نگاهش و نشست دیگر صندلیِ 

 که ای بچه دختر و افتاد آیین یادِ  به.  میزد قهقهه او و میدوید دنبالش پدرش ،

 !  نداشتند

 !  گرفته شوخیت حتما -



 پشتِ  صندلی روی آیین.  گرداند چپ سمتِ  به را رشس که نکشید ثانیه به پریا

 را عصبانیتش ابروهایش حالتِ .  پریا مخالفِ  جهتِ  درست ، بود نشسته سری

  ؟ بود شده مرگشان چه امروز.  خورد جا پریا.  میداد نشان

 ؟ میکنی تعقیبم -

 همش در ابروهای و نشسته لبش ی گوشه که پوزخندی ، اش گزنده و تلخ لحنِ 

 ی حلقه آن به ربط بی و میرفت رژه ذهنش در که حرفی پریا نداد هاجاز

 : گفت عوض در!  بیاورد زبان به را نبود رنگ طالیی

 !  اینجایی نمیدونستم -

 : شنید را آیین صدای برود که ایستاد پریا

 دقیقه به دم نمیخواد دلم.  نباشی زیاد خونه اطرافِ  و دور که باشه حواست -

 !  بکنه واست فکری یه خان جمشید که وقتی تا.  بشم رو به رو باهات

 دوباره نبود قرار.  چرخید آیین سمتِ  به و کرد حلقه سینه روی را دستهایش

 !  بدهد توهین ی اجازه

 کم ژستت برای اینجا!  بشینه پارک تو بیاد عرفانی آقای میکرد فکرشو کی -

 ! ؟ نیست

 : دوخت چشم مقابلش به و گرفت پریا از نگاه آیین

 قدیممون خودِ  به زدن گند دومون هر انگار ؟ باشه یکی این که قبله مثلِ  چی -

 !  بلدیم خوب رو

 مثلِ  که سوالی و بود آیین ی حلقه به نگاهش.  نشست نیمکت روی دوباره پریا

 هم در ابروهایش.  شد بلند نیمکت روی از آیین.  بود افتاده جانش به خوره

 : آمد حرف به بود شده قبل از بیشتر انگار هک جدیتی با.  بود رفته

 فاصله من با کیلومتر چند حداقل که جایی.  باش موندن واسه جایی یه دنبالِ  -

 ! باشه داشته

 ؟ زدی سند رو تهران -



 : داد ادامه پریا ی کینه پُر سوالِ  به توجه بی

 ! شه روشن باید چیزایی یه تکلیف.  میاد سراغت زود خیلی وکیلم -

 : غرید پریا که میشد دور شتدا

  ؟ طالقه موضوع -

 امکان.  بود خورده ساله صد گره ابروهایش.  برگشت را نرفته راهِ  آیین

 !  شود مهربان پریا با نداشت امکان.  شوند باز هم از نداشت

 !  کنیم حل باید که هست مهمتری موضوع فعال.  وقتش به چیزی هر -

 میدوخت رفتنش به چشم تر طاقت بی لحظه هر یاپر و میشد دور بلند قدمهای با

 با که زمانی نه هم آن!  کند تحمل را توجهی بی از حجم این نمیتوانست  ،

 ضعیفِ  پریای آن از خبری!  بود برگشته خودش به نسبت کامل نفِس  به اعتماد

 : افتاد راه دنبالش و شد بلند جا از.  نبود گذشته

 !  وایسا -

 نگاهش خونسردی با آنقدر ، برگشت پریا سمتِ  به مآرا و کرد مکث آیین

 جرات خودش به!  میسوزاند را قلبش چیزی میکرد احساس پریا که که میکرد

 : داد زدن حرف

 .  بدم ادامه اینجوری نمیتونم من.  بزنیم حرف جداییمون مورد در باید -

 !؟ جدایی -

 : کشید هم در ابرو پریا.  افتاد خنده به آیین

  ؟ داره خنده حرفم کجای -

  ؟ وصلیم همدیگه به االن مگه -

 : برداشت جلو به دیگر قدمی آیین.  کرد سکوت پریا

 ؟ وصلیم هم به!  ساکتی چرا! ؟ هوم -



 برایش که چه هر تمامِ .  میشکست هم در مرد این برابر در مقاومتش تمامِ 

 !  بود کرده تالش

 .  نداری گفتنشو روی خودتم -

 ! بذار رابطه این روی میخوای اسمی هر.  بشه مشخص متکلیف میخوام -

 !  کردی مشخص تکلیفتو خودت.  مشخصه تکلیفت -

 نگاهِ  همه این ؟ آورد می کجا از را بودن جانب به حق همه این.  شد آشفته پریا

 . بود نشده عوض ای ذره که پایینی به باال از

 !  تو رفتارای یا! ؟ من -

 : زد پوزخند آیین

 فقط ای فرشته تو ؟ بزنه حرف بهت میتونه کی!  من بدِ  کارِ !  من ارایرفت -

 ! آوردی در زمین از سر اشتباهی

 .  بدم ادامه دیگه نمیتونم اینجوری من -

 باشی دور جای یه اگه مثال ؟ میتونستی بودی ندیده ساختمون تو منو وقتی تا -

 !؟ نه متاهلی که نمیکنی فکرم این به اصال

 !  داشتم دلیل من -

 باش تهران مدت یه فقط.  نیست مهم برام احمقانت دلیالی اون از دونه یه -

 !  داره کار باهات وکیلم

 : شنید را صدایش.  میگذاشت سر پشتِ  را پریا و کرد گرد عقب

 ! تهرانم هفته همین آخرِ  تا فقط من -

 ! خودته مشکلِ  دیگه این -

 از پُر.  کند بلند آسمان سمتِ  به را سرش شد باعث صورتش روی باران نمِ  نم

 واری دیوانه ِکشِش  از پُر.  چیست از نمیدانست که بدی حِس  از پُر!  بود خشم

 دوری سال دو این با ای ذره و داشت کن خورد اعصاب مردِ  این به نسبت که



 خودش شدت به هم باز داشت که بدی حالِ  و حس تمامِ  الی البه!  بود نشده کم

 !  بود کرده اش دیوانه تمایل این و میداد نشان را

 : کرد زمزمه خودش با.  بود شده خلوت باران خاطرِ  به پارک

 !  میاوردی در انگشتت از رو حلقه حداقل!  بهت لعنت -

 که آیین تصویرِ .  نرسید کس هیچ گوِش  به که بود آرامی ی زمزمه صدایش

 آمده صورتش روی که هایی چتری.  میکرد اش عصبی میشد تر دور و دور

 نفسش.  برگردد خانه به نداشت دل او و میشد تر شدید باران.  زد باال را بود

 !  بود آیین که هوایی در میگرفت

**** 

 که عینکی.  مینوشت را جدیدش رمانِ  و میچرخید کیبورد روی انگشتهایش

 انداخت دیالوگ آخرین به نگاهی.  داد باال کمی را میزد چشم به نوشتن مواقع

.  کرد پاک را دیالوگ کل.  نیامد خوشش.  کرد زمزمه خودش با بار چند و

 سمتِ  به میگرفت شکل شخصیتهایش بینِ  گفتگوی سرش در که همانطور

 بسته یک و کرد جوش آب از پُر را اش داشتنی دوست ماگِ .  رفت آشپزخانه

 دیالوگی تا میچرخیدند سرش در کلمات.  کرد حل درونش را فوری ی نسکافه

 اش خانه تلفنِ  صدای که میرفت تاپش لپ سمتِ  به.  بیاورد در بینشان از ذابج

 : داد جواب و کرد رها را ماگ.  آمد در صدا به

 ؟ بله -

  ؟ کنم صحبت صارمی خانومِ  با میتونم.  بخیر روز.  سالم -

 .  خودمم بفرمایید.  سالم -

 .  یعرفان آقای وکیلِ .  میگیرم تماس شفاهی آقای دفترِ  از -

 .  داشت نگه انگشتهایش میانِ  تر محکم را تلفن

 !  بله -



 بیارین تشریف میتونین روزی چه ببینن شمارو که هستن مایل شفاهی آقای -

  ؟ دفتر

  ؟ اومده پیش مشکلی چه ؟ چی برای -

 .  میدم انجام رو هماهنگی فقط بنده.  میدن توضیح خودشون -

 .   میتونم امروز -

 . منتظرتونیم رعص 5 ساعت پس -

 .  باشه -

 .  خوش روز -

 آیین وکیلِ  نمیدانست اصال.  ایستاد جایش سرِ  مجسمه مثلِ  ، کرد قطع را تماس

 حرفِ  شاید میکرد فکر اما دارد حرف او با وکیلش که بود گفته.  میخواهد چه

 آن از تر جدی موضوع انگار اما بترساند را پریا که تهدیدی!  باشد پوشالی

 .  میکرد خیال که دبو چیزی

 بهتر شاید!  بود احتمالی حرفهای فکرِ  در مدام شود آماده رفتن برای وقتی تا

.  میبرد خود با را وکیل اسمِ  به کسی حداقل یا!  میکرد مشورت کسی با بود

 !  هست آنجا هم آیین حتما ؟ بود هم آیین

 روی جک همیشه عادتِ  به را موهایش و کرد تن به را لباسهایش بهترین

 با را او تردید بی بود پیش سالِ  دو اگر ؟ میگفت شیدا به باید.  ریخت صورتش

 .  برود سراغش به که نبود دوستانه آنقدر بینشان اوضاع اما میبرد خود

.  رسید شفاهی دفتر به 5 ساعت راس.  افتاد راه و فرستاد بیرون را نفسش

 حیف اما بایستد زیبا نمِ  نم این زیرِ  که داشت دوست چقدر و میبارید نم نم باران

 . . .  بود رفتن وقتِ  که

 : رفت منشی میزِ  سمتِ  به.  شد دفتر واردِ 

 .  بودین گرفته تماس باهام.  هستم صارمی.  سالم -



 : داد جواب اخالقی خوش با و شد بلند جا از

 .  بفرمایید منتظرتونن شفاهی آقای.  بله.  سالم -

 بفرمایید صدای و زد اتاق درِ  به که ای تقه با و ددا تکان سر لبخند با پریا

 جنجالهای اوایلِ  همان که شد متوجه اول نگاهِ  همان با.  شد وارد شفاهی

 برای که بود چیزی آن از تر آشنا اش چهره!  است دیده را او زندگیشان

 .  بیاورد فشار ذهنش به بخواهد یادآوری

 : شد بلند جا از مودبانه پریا دیدنِ  با

 .  بشینید بفرمایید.  صارمی خانوم اومدین خوش -

 .  ممنون -

 .  نشست میزش مقابلِ  مبلی روی

 .  بیاین کردین قبول که ممنون خیلی -

 .  میکنم خواهش -

  ؟ بیارن بگم دارین میل چیزی -

 .  بفرمایید رو امرتون.  ممنون نه -

 : زد لبخند هیشفا.  نداشت کردن تلف وقت ی حوصله که بود کنجکاو انقدر

 .  دارین عجله انگار -

 .  کنم استفاده درست وقتم از میدم ترجیح و هستم تهران کمی مدت -

 .  مطلب اصلِ  سرِ  میرم منم پس.  دارین حق.  میفهمم -

 ته از و بشنود خوبی حرفهای نیست قرار میکرد احساس.  بود نامطمئن پریا

 به چشم و داد سرتکان!  بود یاوردهن خودش با را شیدا اینکه از بود پشیمان دل

 .  دوخت شفاهی دهانِ 

 .  داره وجود مشکلی یه -



 را کتابی و کشید بیرون را میزش کشوی شفاهی.  میکرد نگاهش دقت با پریا

 : گذاشت ببیند بتواند پریا که جایی میزش روی را آن.  آورد در

 !  اینه مشکلمون -

 .  نمیشد متوجه.  کرد هگر ابرو و افتاد خودش کتابِ  به نگاهش

 !  نمیشم منظورتون متوجه ببخشید -

 تا میخرید زمان که انگار.  کرد گره هم در را انگشتهایش مکث با شفاهی

 : کند پیدا را حرفهایش گفتنِ  درست راهِ  بتواند

.  رسیده چاپ به ایشون ی اجازه بدونِ  و عرفانیه آقای زندگی عینا کتاب این -

 با کارتون این با دارن اعتقاد چون کنن شکایت شما از انمیخو مصرانه ایشون

 !  کردین بازی ایشون آبروی

 : افتاد خنده به اراده بی!  این جز داشت را چیزی هر انتظارِ 

 ؟ کنه شکایت من از کتاب خاطرِ  به میخواد -

 کشید جلوتر را خودش و کرد جمع را اش خنده پریا.  کرد نگاهش فقط شفاهی

 . 

 منظورشونو نتونستن خوب عرفانی آقای انگار یا.  نیستین متوجه شما ببینید -

 . . .  و نشده برده ایشون از اسمی حتی کتاب این تو.  برسونن بهتون

 شخصیتِ  که بفهمن میتونن همه تحقیق کمی با حتی.  ایشونه زندگی عینا ولی -

 آقای نهمیتو معروفه هم انقدر و داره لباس طراحی بزرگِ  شرکتِ  که ایلیا

 !  باشه عرفانی

 ! کنه شکایت خاطر این به نمیتونه -

 . . .  صارمی خانومِ  ببینید -

 : داد ادامه شفاهی.  بود رفته هم در پریا ابروهای

 . . .  میتون ایشون.  زیاده شدنشون برنده امکانِ  -



 : پرید حرفش میانِ  پریا

 ؟ کنه ثابت میخواد کجا از -

 با نفوذش از حتما.  بود نرسیده آیین به که تازه.  اختاند پریا به نگاهی شفاهی

 .  بود خبر

 .  برسونم منظورمو دیگه جور یه بذارین -

 با کارش و سر که کسی هر و او برای دلش.  کشید عمیقی نفِس  و کرد مکث

 !  میسوخت افتاد می خودخواه عرفانیِ  این

. .  که دارن نفوذ انقدر.  بدن انجام میتونن بخوان که کاری هر عرفانی آقای -

 . 

 را کیفش و شد بلند جا از.  بشنود را حرفهایش ی ادامه که نکرد صبر پریا

 : انداخت شانه روی

  ؟ بود همین حرفتون تمامِ  -

 : شد بلند جا از سریع هم شفاهی

 .  کنیم صحبت بشینین لطفا.  نشین ناراحت -

 .  گذاشتین که وقتی از ممنون.  شنیدم حرفاتونو -

 .  برسیم توافق به میتونیم -

 : کرد زمزمه توجه بی پریا

 !  خداحافظ -

 سرِ  حاال بود شده تباه اش زندگی بود رسیده توافق به آیین با که باری آخرین

 دو دسترنجِ .  نمیفهمید را خودش حالِ  ، بود عصبی ؟ میرسیدند توافق به چه

 دنبالِ  ، بود تالفی فقط تشنی و قصد!  بود نشسته بار به که نبود مدتی اش ساله

 !  دهد آزار را پریا که میگشت راهی



.  بود عصبانیت و حرص از پُر هنوز.  شد پیاده تاکسی از ساختمانشان مقابلِ 

 میزش مقابل.  برگشت که بود نرفته کامل هنوز گذشت نگهبان میزِ  جلوی از

 : ایستاد

  ؟ صارمی خانوم دارین امری من با -

  ؟ تنهس عرفانی آقای -

 ادامه پریا!  داشت حق.  نمیدانست را او به عرفانی ربطِ .  شد متعجب نگهبان

 : داد

 .  دارم کارشون -

 مراجعه یعنی بشه مزاحمشون کسی ندارن دوست معموال اما.  هستن بله -

 .  نمیپذیرن رو محدود تعدادی جز به کننده

 : گفت نگهبان ی اضافه توضیحاتِ  به توجه بی پریا

  ؟ هستن واحد کدوم -

 او به پریا ی رفته هم در ابروهای اما نگفتن و گفتن بینِ  بود دل دو نگهبان

 .  نمیداد کردن سرپیچی ی اجازه

 .  واحدی تک 16 ی طبقه -

!  میداد نشانش.  شد آسانسور راهی نگهبان ی شده سفید رنگِ  به توجه بی پریا

!  نزند دم او و بخورد ار حقش که ؟ است سابق آدمِ  آن پریا بود کرده خیال

 پریا کردنِ  اذیت جراتِ  او به چیزی چه.  بود چشمهایش مقابلِ  هم هنوز گذشته

 !؟ میداد را

 : پیچید گوشش در میکرد اعالم را طبقات ی شماره که زنی صدای

 !  شانزدهم ی طبقه -



 فشار زنگ روی را انگشتش.  رفت طبقه آن واحدِ  تنها سمتِ  به بلند قدمهای با

 هر کرد احساس که داد فشار آنقدر!  نکند گرد عقب و نشود پشیمان تا ددا

 !  بسوزد زنگ است ممکن لحظه

 : میشنید در طرفِ  آن از را آیین غرِ  غر صدای

 !  بار این میکشمت خدا به پرهام -

 دیدنِ  با بزند حرفی بتواند آنکه از قبل.  کرد باز را در آیین.  ماند منتظر پریا

 و کرد پیدا را خودش که نکشید ثانیه به اما شد متعجب اش چهره پریا صورتِ 

 :  انداخت گره همیشه مثلِ  را ابروهایش

 این ؟ اینجام من نمیدونستی اینکه یا ؟ شده اشتباه باز ؟ میخوای چی اینجا تو -

 !؟ چیه بهونت بار

 دفرستا بیرون را نفسش!  بماند خونسرد که میکرد را تالشش و سعی تمامِ  پریا

: 

  ؟ کنی شکایت من از میخوای تو -

!  است این آیین قلبیِ  نیتِ  واقعا نبود مطمئن هنوز که انگار بود پرسشگر لحنش

 در جلوی از را دستش آیین!  میدانست شوخی حدِ  در را چیز همه شاید

 : داد جواب میرفت داخل سمتِ  به که همانطور و برداشت

  ؟ زد حرف باهات شفاهی -

 .  بست را در و شد اش خانه واردِ .  اوردنی طاقت پریا

 .  کنی شکایت ازم نمیتونی تو -

 : زد را ساز چای ی دکمه.  رفت آشپزخانه سمتِ  به آیین

 ؟ نمیتونم چرا -

 !؟ نیومده توش اسمتم حتی که داستانی یه ؟ کنی شکایت میخوای چی از -

 ! نه یا میتونم که میشی متوجه کردم شکایت وقتی -



 حسادت.  ببینی رو کسی موفقیت نمیتونی که هستی راضی خود از آدمِ  یه تو -

 ؟ چیه مشکلت ؟ میکنی

 !؟ تو ؟ میکنم حسادت کی به -

 زبان به را زمین روی بیراهِ  و بد بزرگترین انگار که بود گفته را" تو" جوری

 !  است آورده

 !؟ هکن دفاع ازت میتونه ؟ داره حسابی و درست وکیلِ  ناشرت این ببینم -

 خاطرِ  به همش ؟ کنی اذیتم میخوای چرا.  تویی اون که نفهمیده کس هیچ -

 !؟ آره ؟ رفتنمه

 : داد ادامه پریا.  کرد نگاهش کمی.  برگشت او سمتِ  به آیین

  ؟ بکشی رخم به رو قدرتت میخوای -

 دقیقه به و رفت خوابش اتاق سمتِ  به زده شتاب قدمهایی با.  نیاورد طاقت آیین

 فریاد و انداخت آشپزخانه کانترِ  روی مقابلش را پریا کتابِ .  برگشت که نکشید

 : کشید

 !  برف تو کردی و ات کله کبک مثلِ  -

.  انداخت وحشت به را او که آنقدری.  کرد نگاه را پریا خشم پُر چشمهای با

 برداشت عقب قدمی هراسان پریا که ای اندازه به.  کرد کم را بینشان ی فاصله

 : کرد جبران جلو به رو قدمی با را آن یینآ اما

 رو چی که.  میخونن دارن همه داستانمونو!  آدما سرگرمیِ  شده زندگیمون -

 بخوای جور هر میتونی و مستقلی که ؟ واردی که ؟ ای نویسنده که ؟ کنی ثابت

  ؟ میزنی رو حرفت

 !  هست منم زندگیِ  -

 آدمی همچین من شرمنده اما رنبیا در کارت از سر همه بخواد دلت تو شاید -

 !  نیستم



 !  نیومده کتاب این تو اسمتم حتی -

 حالیش کسی نباشه خودمون اسمِ  به اگه نوشتی که خزعبالتی این کردی فکر -

 جا همه خوب ؟ هستن کی آدما این و میخونه داره چی نمیفهمه کسی ؟ نیست

 آخرِ  هم رو شمارم و آدرس یهو میخواستی!  واقعیه داستان این که زدی جار

 !میکردی خالص خودتو و مینوشتی کتاب

 ؟ داشت ارزش حد همین در برات زندگیمون! ؟ خزعبالت -

 !  نیست این از بیشتر ارزشش کردی هم سر تو که دروغایی -

 : کرد گرد عقب پریا

 . نیستی قائل دیگران برای احترامی هیچ تو.  متاسفم برات واقعا -

 !  بذاری احترام کسی حقوقِ  و حق به چجوری که تیگرف یاد خوب تو ولی -

 ؟ کردی چیکارا که ؟ بودی آدمی جور چه بفهمن همه که ؟ میترسی چی از -

 .  دارم ایمان تکش تک به.  بوده راست نوشتم کتاب اون تو که چی هر

 .  برداشت عقب به قدمی و زد پوزخند آیین

 !  بشه بیشتر زندگی این دنِ خور هم به از خوشحالیم که میکنی کاری داری -

 : کرد چپش دستِ  به ای اشاره زد پوزخند خودش مثلِ  هم پریا

 بیاری در دستت از رو تاهلت ی نشونه رفته یادت که بودی خوشحال انقدر -

 !؟

 : آورد باال را دستش آیین

 ! نرم تاهل سمتِ  بمونه یادم تا دستم انداختم رو حماقتم ی نشونه ؟ میگی اینو -

 ! شدی عوض میکردم فکر متاسفم اتبر -

 دو و میره که.  نداره ارزش براش هیچی که آدمی یه ، تو برای نه اما شدم -

 ! میشه پیدا اش کله و سر بعد سال



 دنبالِ  نتونستی که بود گرم جایی سرت ؟ بودی کجا سال دو این تو خودت -

  ؟ بگردی زنت

  ؟ بکوبم یوارد و در به خودمو رفته که کسی برای باید چرا -

 ! دادم فراریش که کسی نمیگی چرا! ؟ رفته که کسی -

 مسخره و کتاب این زود خیلی!  نیست حرفی.  دادم فراریت من میگی راست -

 !  بشه جمع باید بازیا

 . . .  نمیتونی -

 : پرید کالمش میانِ 

 نداده توضیح اون یا.  بده توضیح بهت رو چی همه قراره وکیلم میکردم فکر -

 بعد هنوز!  معناست بی عرفانی آیین برای نمیتونم!  نفهمیدی خوب تو اینکه یا

 ؟ نفهمیدی اینو مدت همه این

 ! میکنی حسادت موفقیتم به داری -

 :افتاد خنده به آیین

 مایه دیگه یکی زندگیِ  از و باشه دیگه آدمِ  یه رسمِ  و اسم رو که موفقیتی -

 !  نمیخوره دردی هیچ به بشه گذاشته

 ! بوده هام نوشته نوع اساِس  بر من موفقیتِ  -

 : کرد قالب سینه روی را دستهایش آیین

 کتابت فروِش  به هات نوشته نوع ببین بیرون بکش داستانت تو از منو ؟ جدی -

 !  نه یا میکنه کمکی

!  بود جدی کامال حرفش.  نداشت مهربانی هیچ آیین نگاهِ .  بود برده ماتش پریا

 و سر افکارش به بتواند آنکه از قبل ؟ میشد مگر ؟ میکرد حذف کتاب از را او

 : کرد اضافه آیین بزند حرفی و بدهد سامان

 !  خودته نفع به.  میشه کمتر دروغات اینجوری -



.  شد قرمز یکپارچه سفیدش صورتِ !  باشد زده آتش را پریا که انگار

 نکند پیدا خشمش کردنِ  خالی برای جایی که کرد قالب سینه روی را دستهایش

 ! 

  ؟ بود دروغ داستان کجای -

 واقعا که چیزی شبیه هم ذره یه حتی.  بود ایراد و عیب از پُر!  جاش همه -

 .  نبود افتاده اتفاق

 ؟ شکایت برای میزنی جوش چرا نبوده شبیه اگه -

 .  میکرد ترش عصبانی اش درازی زبان و پریا جدیدِ  ژستِ 

  ؟ خورده سرت به ای ضربه ؟ دادی ستد از عقلتو سال دو این -

 !  کنی توهین میخوای فقط.  برات متاسفم -

  ؟ کردی قبول بزنم حرف باهات خواستم خوش زبونِ  با -

 توضیحِ  نمیتونستی حتی!  خوش زبونِ  میشه حقیقت کردنِ  انکار نمیدونستم -

 .  بدی حسابی و درست

  ؟ میگفتم چی باید بود داغون انقدر اوضاع وقتی -

 !  میکردی توهین ، میکشیدی فریاد ، میدادی دستور همیشه مثلِ  -

  ؟ اومد نمی چشمت به خوبی همه اون -

 کسی نداریم لیاقت حتی.  هستیم نشناسی نمک آدمای شهریا پایین ما آخه نه -

  ؟ بگی همینارو میخوای!  باشه داشته دوستمون

 : گرفت در سمتِ  به را انگشتش.  شد منقبض آیین فکِ 

 !  بیرون برو من ی خونه از االن همین -

 .  دیدم خودخواهیاتو بس از شدم خسته.  میرم که معلومه -



 نفس عمرت آخرِ  تا شاید معلوم کجا از.  کشیدی نفس عوض در سال دو -

 .  بکشی

 داخلِ  را انگشتهایش.  بود کالفه.  کرد قالب دستگیره به را دستش پریا

 در که ابروهایی همان با.  داد باال را همه حرکت یک با و برد فرو چتریهایش

 : داد جواب تر آرام بار این بود رفته هم

 واسه میتونستی کتابم برای شکایت جای به ؟ طالق ؟ همینه حرفت تمامِ  -

 رو چی همه میتونیم.  نیست کشی وقت همه این به نیازی.  کنی اقدام طالق

 !  کنیم حل توافقی

 حرفِ  که نکرد صبر او اما.  بود مانده پریا پیشانیِ  ویر ناباور آیین نگاهِ 

 سرش پشتِ  در.  زد بیرون خانه از و داد دستگیره به فشاری.  بشنود دیگری

 چنگ موهایش به کالفه و برد سر پشتِ  را دستش دو آیین.  شد بسته صدا با

 و بارها که بود ای جمله تنها ؟ بود توانسته چطور ؟ بود توانسته چطور.  زد

 حرفهای به!  میزد آتشش بدتر که ای جمله تنها.  میچرخید سرش در بارها

 تمامِ  به!  بود کرده پشت میزد دم آن از که ای عالقه و عشق تمامِ  به ، خودش

 !  خوبشان حرفهای

 از پر زمین کفِ  و رسید گوشش به شکستن صدای زد هال وسطِ  میزِ  به لگدی

 که بود پریا پیشانیِ  کنارِ  زخمِ  پیِش  نشذه تمامِ .  نکرد توجهی اما شد شیشه

 !  نداشت وجود دیگر

 

  دوازدهم فصل

 . . .   قبل دوسال

 کند حفظ را تعادلش بتواند آنکه برای ای لحظه و میرفت سیاهی چشمهایش

.  زد پلک و گرفت نفس.  داد منشی میزِ  به تکیه و کرد بدنش ستونِ  را دستش

.  میکرد توجه جلبِ  آیین اتاقِ  ی ندهما باز نیمه درِ  ، گذاشت جلو قدمی

 دارد امکان لحظه هر میکرد احساس.  رساند در به را رمقش بی انگشتهای



 جلوتر قدمی و داد ُهل عقب به را اتاق درِ  توانش آخرین با!  کند غش جا همان

 .  گذاشت

 ُسر در روی از رمقش بی انگشتهای ، ایستاد کار از قلبش ، آمد بند نفسش

 خالی شانه اش خستگی بارِ  زیرِ  طاقت بی پاهایش.  افتاد بدنش نارِ ک و خورد

 و سرد گوی دو چشمهایش ، آمد فرود در کنارِ  زمین روی ، شد سست و کرد

 حالِ  ، میسوخت اش سینه.  آمد نمی بیرون گلو از صدایش ، شد احساس بی

 ای زمزمه.  کرد نامفهوم و گنگ ای زمزمه جان بی.  شد تر خراب خرابش

 : میخواند را نامش که

 . . . آیین -

 خرابِ  حالِ  همین عوارض هم شاید ؟ میدید درست.  کرد َشک چشمهایش به

 قدم یک که میداد جان در کنارِ .  بود بریده را امانش سرگیجه!  است اش لعنتی

 را بود افتاده مجلل اتاقِ  آن مبلمانِ  روی که را آیین جانِ  نیمه بدنِ  و برود جلو

 از که!  را میز روی شده ردیف های بطری آن بگیرد نادیده که!  دهد تکان

 شده خیره او زدنِ  پا و دست به گستاخش چشمهای با شهرزاد کند پاک ذهنش

 !  است

 پریسا هراسانِ  صدای سرش در.  بود شده فروغ بی نگاهش ، میزد تند قلبش

 نگِ س اش زندگی خوردنِ  هم به برای میدانست که شروینی و میخورد چرخ

 نهیب خودش به!  بود برده یاد از را آمدنش اینجا دلیلِ  اصال!  است گذاشته تمام

 !نیست درست است دیده که چیزی میزد

 نشسته گردنش دورِ  و افتاده سر روی از شالش.  شد بلند آیین کنارِ  از شهرزاد

 مشکی شلوارِ  با رنگش ارغوانی بلوزِ  و بود شده باز مانتویش های دکمه.  بود

.  زد پریا دلِ  به آتش بلوندش موهای.  بود مشخص خوبی به داشت پا به هک

 که دخترهایی همان.  داشت دوست آیین که هایی قیافه و تیپ همان از یکی

 !  بودند کنارش همیشه

  ؟ خوبه حالت -



 های عروسک یاد به را او شهرزاد ، نمیرفت کنار صورتش روی از پوزخند

 و طناز عروسکها همان مثلِ .  قد بلند و کشیده مانهاه مثلِ !  انداخت می باربی

 از نفرت و بود افتاده لرزش به دستهایش.  نبود خوب حالش اصال!  زیبا

 و بگیرد جانی تا میزد چنگ زمین به دستهایش.  بود مشخص خوبی به نگاهش

 به.  نکند نگاه مقابلش ی صحنه به که میزد پَس را افکارش.  شود بلند بتواند

 گوشه و شده باز که کراواتی به!  آیین نامرتبِ  موهای و ریخته هم به هایلباس

 ! بود افتاده ای

 نفسهایش ریتمِ  که شود راحت خیالش تا افتاد آیین ی سینه ی قفسه به نگاهش

.  نمیکرد رهایش موذی افکارِ !  است نیفتاده برایش اتفاقی که!  است منظم

 هیچ ، بود داده قول آیین ؟ بود چه ها بطری این ؟ میخواست چه اینجا شهرزاد

 را ابهامات تمامِ  مغزش صدای ترین خوشبینانه!  نمیشکست را قولش وقت

 با را شهرزاد ی عشوه پُر و لوند ظاهرِ  طرفی از اما میکرد توجیه برایش

 و.  میرفت رژه سرش در بودنش کم همیشگیِ  حِس  آن.  میکرد مقایسه خودش

 ، معروف عرفانیِ  این برای!  است کم آیین برای میگفت مدام که موذی صدایی

 !  است کم آیین عالیقِ  و ها خواسته تمامِ  برای ، تشکیالت این برای

 جواب بی را سوالش.  میخواهد چه اینجا او بفهمد تا شد مسلط خودش به

 : گذاشت

  ؟ میکنی چیکار. . .  اینجا تو -

 سفید صورتِ  ، اش شانیپی روی عرق درشتِ  های دانه.  میزد حرف مکث با

 موبایلی و بود افتاده سرش روی نامرتب و کج که شالش ، خرابش حالِ  از شده

. . .  بود افتاده زمین روی و خورده ُسر اش کرده عرق انگشتهای بینِ  از که

 شاید.  گذاشت شکمش روی دستی اراده بی.  میداد نشان را مریضش حالِ  تمامِ 

  !؟ میکرد رشد رحمش در ای بچه

 با و زد آتش سیگاری.  رفت آیین مدیریتِ  میزِ  سمتِ  به بلند قدمهای با شهرزاد

 .  شد زدن پُک مشغولِ  بود جذاب هم پریا نظرِ  از حتی که ژستی

 ؟ نداری خبر بگی میخوای ؟ میکنم چیکار اینجا من نگفته برات آیین  -



 فقط!  نداشت او از هم خوبی شناختِ  حتی.  بود دیده بار دو فقط را او شاید

 سوزش به را قلبش حاال که حسی.  داشت حسادت حِس  ظاهر این به نسبت

 آیین.  میشد دیوانه بود رسیده سرش به که منفی فکرهای از.  بود انداخته

 که بود پررنگ سرش در آنقدر خیانت ی واژه!  کند را کار این نمیتوانست

 .  کند فکر دیگری چیزِ  به نمیتوانست

 میخورد چشم به آیین میزِ  روی آبی لیوان.  میکرد نگاهش هوتمب و مات پریا

 تا میخواست آب کمی فقط.  است شده خشک گلویش که میکرد احساس چقدر. 

 !  بکشد نفس تر راحت میتوانست شاید.  کند تر را گلویش

  ؟ بود نگفته آیین.  وقته خیلی.  میکنم کار اینجا من -

 بود نیاورده زبان به هم بار یک!  نمیزد رفح پریا با کارهایش موردِ  در آیین

 داشته پررنگی نقِش  اش زندگی در قبال میدانست حدودی تا که شهرزادی با که

 !  میکند کار

 . کنه جدا هم از رو زندگی و کار مسائل داده ترجیح اینکه مثلِ  خب -

 بلند تا گرفت در به را جانش بی دستهای پریا.  زد سیگارش به دیگری پُک

 : نشست گوشش به شهرزاد صدای.  خورد لیز انگشتهایش بار چند.  دشو

  ؟ شده چیزی!  نمیای خوب زیاد نظر به -

 : کرد آیین و خودش به ای اشاره

 ؟ آره ؟ آیینه و من خاطرِ  به خراب حالِ  این نکنه -

 اصال پریا که بود انداخته راه به نمایشی.  میداد نشان متعجب را خودش

 حالش و بردارد آیین سمتِ  به قدمی فقط که میتوانست کاش.  ندببی نمیتوانست

 .  کند چک را

 کم شهرزاد نگاهِ  شرارتِ  مقابلِ  در نداشت دوست.  بایستد توانست باالخره

 با هم هنوز!  دهد جوالن ی اجازه مسموم افکارِ  به نداشت دوست.  بیاورد

 خاموش آب لیوانِ  داخلِ  را سیگار.  میکرد نگاه را شهرزاد منتظر چشمهایی

 . کرد



  ؟ میخوای چی -

.  بود نشسته شهرزاد لبهای کنجِ  نیشخندی.  باشد محکم صدایش میکرد تالش

 !  است نگذاشته او روی تاثیری پریا میدانستند خوب دو هر که آنهایی از

 .  میخوای چی بگی تو بهتره شاید! ؟ من -

.  شد خیره او به و کرد قالب سینه روی را دستهایش نشست آیین میزِ  ی لبه

 : پرسید را سوالش مصرانه پریا

 !؟ میخوای چی من شوهرِ  دفترِ  تو اینجا -

 موقعیتش متوجه را او داشت سعی شوهر نامِ  آوردنِ  با اما بود لرزان صدایش

 : خندید شهرزاد!  شود کم اش مغرورانه ژستِ  آن از کمی شاید تا کند

 !  نمیدونم زندگیت از چیزی من انگار شوهر میگی جوری -

 هم شاید ، خودش از.  میکرد دفاع و میماند باید اما میرفت سیاهی چشمهایش

 : داد ادامه را حرفش شهرزاد!  میکرده چه دفترش در نمیدانست که آیینی از

 اگه!  نمیکنه خیانت بهت آیین که باش مطمئن!  هانی نباش نگران انقدر -

 ! نیست کارا این آدمِ  که میدونی باشیش شناخته

 نفسهایش ریتمِ  که شود راحت خیالش تا افتاد آیین ی سینه ی قفسه به نگاهش

.  نمیکرد رهایش موذی افکارِ !  است نیفتاده برایش اتفاقی که!  است منظم

 هیچ ، بود داده قول آیین ؟ بود چه ها بطری این ؟ میخواست چه اینجا شهرزاد

 را ابهامات تمامِ  مغزش صدای ترین خوشبینانه!  نمیشکست را قولش وقت

 با را شهرزاد ی عشوه پُر و لوند ظاهرِ  طرفی از اما میکرد توجیه برایش

 و.  میرفت رژه سرش در بودنش کم همیشگیِ  حِس  آن.  میکرد مقایسه خودش

 ، معروف عرفانیِ  این برای!  است کم آیین برای میگفت مدام که موذی صدایی

 !  است کم آیین عالیقِ  و ها خواسته مِ تما برای ، تشکیالت این برای

 جواب بی را سوالش.  میخواهد چه اینجا او بفهمد تا شد مسلط خودش به

 : گذاشت



  ؟ میکنی چیکار. . .  اینجا تو -

 سفید صورتِ  ، اش پیشانی روی عرق درشتِ  های دانه.  میزد حرف مکث با

 موبایلی و بود ادهافت سرش روی نامرتب و کج که شالش ، خرابش حالِ  از شده

. . .  بود افتاده زمین روی و خورده ُسر اش کرده عرق انگشتهای بینِ  از که

 شاید.  گذاشت شکمش روی دستی اراده بی.  میداد نشان را مریضش حالِ  تمامِ 

 ! ؟ میکرد رشد رحمش در ای بچه

 با و زد آتش سیگاری.  رفت آیین مدیریتِ  میزِ  سمتِ  به بلند قدمهای با شهرزاد

 .  شد زدن پُک مشغولِ  بود جذاب هم پریا نظرِ  از حتی که ژستی

 ؟ نداری خبر بگی میخوای ؟ میکنم چیکار اینجا من نگفته برات آیین  -

 فقط!  نداشت او از هم خوبی شناختِ  حتی.  بود دیده بار دو فقط را او شاید

 شسوز به را قلبش حاال که حسی.  داشت حسادت حِس  ظاهر این به نسبت

 آیین.  میشد دیوانه بود رسیده سرش به که منفی فکرهای از.  بود انداخته

 که بود پررنگ سرش در آنقدر خیانت ی واژه!  کند را کار این نمیتوانست

 .  کند فکر دیگری چیزِ  به نمیتوانست

 میخورد چشم به آیین میزِ  روی آبی لیوان.  میکرد نگاهش مبهوت و مات پریا

 تا میخواست آب کمی فقط.  است شده خشک گلویش که ردمیک احساس چقدر. 

 !  بکشد نفس تر راحت میتوانست شاید.  کند تر را گلویش

  ؟ بود نگفته آیین.  وقته خیلی.  میکنم کار اینجا من -

 بود نیاورده زبان به هم بار یک!  نمیزد حرف پریا با کارهایش موردِ  در آیین

 داشته پررنگی نقِش  اش زندگی در قبال ستمیدان حدودی تا که شهرزادی با که

 !  میکند کار

 . کنه جدا هم از رو زندگی و کار مسائل داده ترجیح اینکه مثلِ  خب -

 بلند تا گرفت در به را جانش بی دستهای پریا.  زد سیگارش به دیگری پُک

 : نشست گوشش به شهرزاد صدای.  خورد لیز انگشتهایش بار چند.  شود

  ؟ شده چیزی!  نمیای خوب دزیا نظر به -



 : کرد آیین و خودش به ای اشاره

 ؟ آره ؟ آیینه و من خاطرِ  به خراب حالِ  این نکنه -

 اصال پریا که بود انداخته راه به نمایشی.  میداد نشان متعجب را خودش

 حالش و بردارد آیین سمتِ  به قدمی فقط که میتوانست کاش.  ببیند نمیتوانست

 .  کند چک را

 کم شهرزاد نگاهِ  شرارتِ  مقابلِ  در نداشت دوست.  بایستد توانست الخرهبا

 با هم هنوز!  دهد جوالن ی اجازه مسموم افکارِ  به نداشت دوست.  بیاورد

 خاموش آب لیوانِ  داخلِ  را سیگار.  میکرد نگاه را شهرزاد منتظر چشمهایی

 . کرد

  ؟ میخوای چی -

.  بود نشسته شهرزاد لبهای کنجِ  دینیشخن.  باشد محکم صدایش میکرد تالش

 !  است نگذاشته او روی تاثیری پریا میدانستند خوب دو هر که آنهایی از

 .  میخوای چی بگی تو بهتره شاید! ؟ من -

.  شد خیره او به و کرد قالب سینه روی را دستهایش نشست آیین میزِ  ی لبه

 : پرسید را سوالش مصرانه پریا

 !؟ میخوای چی من رِ شوه دفترِ  تو اینجا -

 موقعیتش متوجه را او داشت سعی شوهر نامِ  آوردنِ  با اما بود لرزان صدایش

 : خندید شهرزاد!  شود کم اش مغرورانه ژستِ  آن از کمی شاید تا کند

 !  نمیدونم زندگیت از چیزی من انگار شوهر میگی جوری -

 هم شاید ، خودش از.  میکرد دفاع و میماند باید اما میرفت سیاهی چشمهایش

 : داد ادامه را حرفش شهرزاد!  میکرده چه دفترش در نمیدانست که آیینی از

 اگه!  نمیکنه خیانت بهت آیین که باش مطمئن!  هانی نباش نگران انقدر -

 ! نیست کارا این آدمِ  که میدونی باشیش شناخته



 این یدنمیفهم ، نمیشود خوب شهرزاد حرفِ  این با دلش حالِ  چرا نمیدانست

 !  چیست از میگرفت قوت دلش در لحظه هر که دلهره حِس 

  ؟ نداشتی دوست صداقتمو ؟ میکنی نگاه اینجوری چرا ؟ چیه -

 به ای جانانه سیلیِ  و برود او نزدیکیِ  تا میتوانست.  برداشت جلو به قدمی

.  رساند آیین به را خودش برود سمتش به آنکه جای به اما.  بزند صورتش

 : آزرد را گوشش دیگر بارِ  رزادشه صدای

 .  میده باال پیکاشو چجوری داره نمیفهمید.  نداشت حد که بود بد حالش انقدر -

 گرفته را اتاق الکل بوی.  نشست آیین گردنِ  نبِض  روی اش بسته یخ انگشتهای

 که انگار.  کشید راحتی نفِس .  میزد آرام پریا نرمِ  پوستِ  زیرِ  نبضش.  بود

 !  گرفت ای دوباره جانِ  شهرزاد های گویی یاوه به ادند جواب برای

 ؟ هستی کی اصال ؟ میدونی ما زندگی از چی تو -

 میز از کمی شهرزاد.  بود کینه و خشم از پُر نگاهش اما میلرزید صدایش

!  باشد مطمئن جایگاهش از که انگار ، برمیداشت قدم بیخیالی با.  گرفت فاصله

 !  میزند را درست حرفِ  که اوست اتاق ینا در بداند خوب که انگار

 .  میده اهمیت عزیزش دوستِ  به خیلی که کسی!  دوست یه ؟ من -

 !؟ عزیز دوستِ  -

 ابروهای و کشید نشان و خط نگاهش با شهرزاد.  بود تمسخر از پُر لحنش

 : انداخت باال را اش خطی و صاف

 و خودش از رفیح شوهرت وقتی!  عزیزم داری حق ؟ عجیبه برات انقدر -

 !  بشی شوکه اینجوری داری حق نمیزنه بهت کارش

 !  میزنه بهم حرفاشو آیین -

 ؟ بیفته اینجا بیهوش که جوری بخوره خرخره تا که داره دلیلی چه میزنه اگه -

 !  کنه فراموش رو تو با صحبتی هم خوبِ  اثرِ  میخواد نکنه



.  باشد مسلط خودش به ردمیک سعی.  بود کرده کالفه را پریا کالمش ی طعنه

 : بدهد جواب و بزند حرف خرابش حالِ  تمامِ  با میکرد تالش

 !  نیست مربوط تو به -

 تمامِ  از که مهمه انقدر!  هست من برای اما نباشه مهم آیین حالِ  تو برای شاید -

 ؟ میدی عذابش داری چقدر نمیدونم میکنی خیال.  باشم خبر با حالتاش

 میگی؟ چی تو -

 بود خبر بی آن از آیین قانونیِ  زنِ  ، او که میدانست چه.  بود مات و گنگ پریا

 ! ؟

 ؟ میکشه عذابی چه داره آیین که نمیفهمه کسی میکنی خیال -

  ؟ میزنی حرف عذابی چه از -

 چیزی از ، زندگیش از ، میکنی عوضش داری که!  میشه عوض داره اینکه -

 .  میکنی دورش داری بوده که

 . . .  یهیچ تو -

 فاصله بوده که چیزی از ، کردی عوض زندگیشو!  میدونم رو چی همه من -

 که چیزی به میکنی تبدیلش داری ؟ خوبه حالش االن میکنی خیال.  گرفته

 !  داری دوست خودت

 !  نمیدونی ما زندگیِ  از هیچی تو -

 ارچیک داری میدونم خوب!  خبره چه زندگیت تو میدونم خودت از بیشتر من -

 . میکنی

 ؟ هستی کی تو اصال -

 از خبری و رفته هم در ابروهایش.  ایستاد پریا مقابلِ  و برداشت قدم شهرزاد

 : نبود اش اولیه خونسردی



 تمامِ  از داری تو.  نداره اهمیت هستم کی من اینکه.  میدی عذابش داری -

 که ساختی براش زندگی یه.  میکنی دورش داشته دوست روزی که چیزایی

 .  میکشه عذاب داره فقط

 .  میگفت خودش بود ناراحت اگه -

 براش که چیزی هر و ارث از خرفت پیرمردِ  اون که بزنه حرف ؟ بگه چی -

 عرفانی شدن ها عرفانی چجوری میفهمی اصال ؟ کنه محرومش کشیده زحمت

 چی همه به شبه یه کردی خیال ؟ هستن االن که چیزی این به شدن تبدیل ؟

 که اینی بشن که کشید زحمت آیین ، کرد تالش آیین ، خواست آیین ؟ رسیدن

 میکنه فکر تهدید با.  اش نوه تنها زندگی به میزنه گند داره فقط جمشید!  هستن

 . میشه درست چی همه

.  بفهمد را شهرزاد حرفهای بتواند تا میکشید طول کمی.  برد ماتش پریا

 .  مینشست جانش به لرز قبل از بیشتر لحظه هر و داشت سرگیجه

 نمیدونه کسی میکنی خیال!  نمیدونی هیچی انگار که میکنی نگاه جوری -

 ی سفره پای بشینه بیاد شد راضی چجوری آیین ؟  بوده چجوری ازدواجتون

  ؟ انداخته بهش خودشو که دختری با اونم ؟ قلبی ی عالقه روی از ؟ عقد

 ! نگو مزخرف -

 : میشد قبل از تر آشفته لحظه هر پریا و میداد ادامه وقفه بی شهرزاد

 و میکنن باور همه نخواستن عروسی داماد و عروس بگین اگه کردی فکر -

 میشه باورش کی ؟ بوده زیاد عشقِ  خاطرِ  به میکنن خیال خودشون پیِش 

 کله نصفِ  که جوری بشن دار عروس شبه یه حرفی بدونِ  عرفانی ی خانواده

 !  گرفته زن عرفانی آیین نفهمن ادگیشونخانو دوستای و شهر های گنده

 . . .  گذشتست برای حرفا این -

 حرفهای نداشت دوست هنوز.  کند قبول را هایش شنیده نمیتوانست هنوز

 !  کند باور را شهرزاد

 ! نفهمیدین کدومتون هیچ!  کرد نابود آیینو زندگی که ای گذشته -



 ! معنیه بی حرفا این -

  ؟ معنی بی -

 زمین نقِش  بود مانده کم دخترک.  زد پریا ی بسته یخ صورتِ  به پوزخندی

 : کرد آیین به ای اشاره!  شود

 و کردی اسیرش.  روزی و حال این باعثِ  تو. روزشه و حال این!  ببینش -

 .  گرفتی ازش زندگیشو.  برنمیداری سرش از دست

 . مزخرفه حرفات -

 شکن عهد مردِ  این وجود مامِ ت با.  بکشد عقب نداشت دوست ، میکرد مقاومت

 ؟ است آورده رو هایش شیشه به باز اگر داشت اهمیتی چه.  داشت دوست را

.  میدهد مانور کارش دفتر در جذاب بلوندهای آن از یکی که داشت اهمیتی چه

 تمامِ  بگوید بود کافی.  بیاید هوش به بود کافی.  داشت دوست را خودش او

 اگر فقط. . .  میکرد پرواز سویش به. . .  میکرد باور. . .  است دروغ اینها

 !  میبست را دهانش شهرزاد اگر فقط!  میگرفت آرام ذهنش موذیِ  صدای

 دخترایی از.  میگفت همیشه خودش.  زندگیش به چسبیدی که تویی مزخرف -

 ! نیست خوشبخت آدمِ  یه زندگی این!  متنفره بچسبن بهش که

 !  معنیه بی میزنی که رفاییح این.  داره دوست منو آیین -

  ؟ زندگیت تو انداخت و شروین کردنت سر به دست برای و داره دوست -

 شروین.  میداند را اش زندگی جزییات تمامِ  چطور شهرزاد که نمیفهمید اصال

 احتمال حتی نمیتوانست اصال ؟ بود شنیده کسی از حرفی ؟ بود کرده باز لب

  ! باشد گفته چیزی آیین که بدهد

 .  دارتت بر راهش سرِ  از که جلو انداخت رو شروین ؟ کردی تعجب ؟ چیه -

  ؟ داده آمار بهت شروین -



 داشت پول طمع شروین که بگم بهت اینم میتونم حتی ؟ بگم دروغ چرا!  آره -

 بیشتر و بزنه تیغ آیینو میخواست.  بود دروغ اما میزد عشق از دم اواخر این. 

 . بیاد گیرش

 !  بسه -

 جنِس  این که اینه موضوع فقط ؟ شده معامله سرت بشنوی سخته برات ؟ چیه -

 ! دور بندازنش میخواستن همه!  نداشت طرفداری دوم دستِ 

 : گذاشت شقیقه روی را دستش.  بود افتاده دوران به سرش

 !  کن بس -

 خان جمشید تهدیدای اگه ؟ میشه تو مثلِ  کسی عاشق عرفانی آیین کردی فکر -

 خودت با باید رو شدن عرفانی خانومِ  آرزوی نبود هاش نقشه و حرفا اگه ، دنبو

 دخترِ  یه.  بیاد خوشش تو امثالِ  و تو از که نبود کسی آیین.  میبردی گور به

 حتی که!  دوستشه پشتِ  شدن قایم هنرش بزرگترین که!  شهری پایین معمولیِ 

 تصمیم زندگیش برای ستنی بلد حتی.  کنه فکر و بده ایده خودش از نمیتونه

 . . .  ولی کار همه.  بشه خالص دستت از که کرد کار همه اون.  بگیره

 : کشید فریاد عصبی پریا

  ؟ کنی خراب آیینو میخوای چرا ؟ داری رو چی ی کینه -

 : بست نقش لبهایش روی پوزخندی

 زندگی این دیدم نشستم دلش و درد پای وقتی اما!  کنم خراب میخواستم -

 بخوام من که نیست نیازی اصال.  میکردم فکرشو که چیزیه اون از تر رابخ

 متنفره زندگی این از چقدر ببینی تا آیین حرفای پای بشینی کافیه.  کنم خرابش

 داشته آیین به میلی کوچکترین اینکه بدونِ  ، کارمه خاطرِ  به فقط اینجام اگه! 

 من نه.  کرده فرق برام چی مهه االن اما داشتم مدت یه نمیکنم انکار.  باشم

 انصاف حداقل ولی!  قبل نیافتنیِ  دست آدمِ  اون برام آیین نه و سابقم آدمِ  اون

 فشارِ  زیرِ  از بذار!  کن راحتش زندگی این از همیشه برای بار یه و باش داشته



 شباهتی هیچ که زندگی این و خودش وجدانِ  عذاب حِس  ، دستوراش و جمشید

 ! نداره دوست.  میکشه عذاب داره اون کنه پیدا نجات ارهند آیین زندگی به

 !  میگی دروغ داری!  شو خفه -

 با را خودش مدت این تمامِ  که بشنود ای عالقه بودنِ  ازدروغ بود سخت برایش

 میفهمید خوب.  است کم ها عرفانی برای میدانست خوب.  بود داده دلداری آن

 آنقدر و بلند صدای با شنیدنشان اما.  است متفاوت آیین معیارهای تمامِ  با او که

 سینه روی ای وزنه میکرد احساس که آنقدری.  بود سنگین برایش خصمانه

 !  است گرفته او از را کشیدن نفس قدرتِ  و افتاده اش

 ؟ میگم دروغ -

 : کرد پیدا را موبایلش ، میز روی مختلفِ  های شیشه بینِ  از و برداشت قدمی

 !  کنم ثابت بهت میتونم -

 که اطمینانی!  بود نیامده خوشش نفس به اعتماد همه این از.  شد هراسان پریا

 شهرزاد دستِ  داشت دوست.  میلرزاند را قلبش اما است آمده کجا از نمیدانست

 بزند پوزخند دل در پریا و کند فرار اصال!  بکشد عقب را خودش یا ، بلرزد

 وقفه بی شهرزاد انگشتهای اما!  ودب شده برآب نقِش  که هایی نقشه تمامِ  به

 نشست لبش روی نیشخندی نهایت در اینکه تا میشد پایین و باال موبایلش روی

 خوبی به را آیین صدای مکث کمی از بعد.  کرد زیاد را موبایلش صدای و

 .بشنود توانست

 کاری که کسی ؟ بدم شهری پایین دخترِ  یه به دل که احمقم انقدر کردی فکر  -

 شبه یه تا کلفته دُم آدمِ  یه منتظرِ  که کسی ؟ نداره دیگران به خودش نداختنِ ا جز

 زندگی کردی فکر ؟ میرسم نظر به کسی همچین! ؟ بره رو ساله صد راه

  ؟ میکنم ول رو کشیدم زحمت براش که چیزی ، رو خودم عادی

 بود ندهما موبایل به پریا لرزانِ  نگاهِ .  بود ترسناک اتاق سکوتِ .  شد قطع صدا

 قلبش میکرد احساس.  گرفت آیین ی رحمانه بی لحنِ  شنیدنِ  از چشمهایش. 

.  نمیخورد تکان پاهایش ، نمیشنید چیزی اصال ، نمیدید را جایی.  نمیزند

 .  بخورد ُجم نمیتوانست اما.  میزد فریاد را فرار عقلش



!  ریخت روف ، بود ساخته وجودش در آیین مدت این که آنچه تمامِ  ، بود شکسته

 از میکرد فرار هم او شاید!  بود شنیده آیین زبانِ  از را دارم دوستت کم چقدر

 هم بینشان ی رابطه همین اصال!  نبود عمیق هم چندان که ای عالقه و پریا

 ذهنش قدرت با کننده ناراحت افکارِ !  اش ادامه چه و شروع چه.  داشت مشکل

 اصال ، میکرد توجیه سرش در را شهرزاد حرفهای.  بود گرفته بازی به را

  ؟ کند انکار را آیین صدای میتوانست مگر ، میکرد انکار که هم را چیز همه

 میتوانست مگر.  میرفت سیاهی چشمهایش.  شود زمین پخِش  بود مانده کم

 در فقط.  نمیکرد توجهی پریا اما میخورد تکان شهرزاد لبهای ؟ بایستد پا روی

!  میپرسید باید ، میزد حرف خودش با باید.  دمیچرخی آیین صدای سرش

 حرکتشان روی تسلطی که قدمهایی با.  میکرد اش دیوانه مختلف فکرهای

 که جایی تا.  رفت عقب عقب میکرد هدایت را او کسی که انگار و نداشت

 به هم هنوز.  بود آیین صورتِ  روی نگاهش.  کرد برخورد در به پشتش

.  نداشت ماندن پای اما!  بود شنیده که حرفهایی مِ تما با.  داشت تمایل سمتش

 کاش.  میکرد ناراحتش شهرزاد حضورِ  و اتاق آن!  میکرد خفگی احساِس 

 بگیرد نفس کمی بشود که جایی ، برساند باز فضای به را خودش بتواند زودتر

 آزار را اش بینی الکل تندِ  بوی که جایی ، کند پُر هوا از را هایش ریه کمی ،

 !  دنده

 : رسید گوشش به شهرزاد صدای

 کرده ازدواج االن بودی نیومده تو اگه.  بودیم هم مالِ  اولش از آیین و من -

 !  بودیم

 ی قفسه به را خودش وار دیوانه و طاقت بی پریا قلبِ  و بود خصمانه نگاهش

 زبان به کالمی خواست.  است دروغ چیز همه بگوید خواست.  میکوبید سینه

 .  میشد پاک ذهنش از نیامده لبهایش روی حرف اام بیاورد

 تا کشید طول چقدر نفهمید حتی رساند آسانسور به را خودش چطور نفهمید

 چیز همه.  شود خیابان راهیِ  و بیندازد بیرون فلزی اتاقکِ  آن از را خودش

 جلو به را او حالی بی عینِ  در و بود جان بی پاهایش.  بود خواب مثلِ  برایش



 می بیرون اتاق از را شهرزاد اول.  برمیگشت که بود بهتر شاید.  میکشید

 !  میرفت آیین سراغِ  خودش بعد و انداخت

 برای بتواند که ، بگیرد آرام تا میخواست جایی فقط.  کند فکر نمیتوانست اصال

 ی حاشیه به.  نکند فکر چیز هیچ به و بگذارد هم روی را پلکهایش ثانیه چند

 احساس.  داد تکان ماشینی برای و آورد باال کمی را دستش.  دبو رسیده خیابان

 فقط.  فکری هیچ بدونِ  ، حسی هیچ بدونِ !  است متحرک ی جنازه مثلِ  میکرد

 هایش شقیقه ، باشد دویده را طوالنی مسیرِ  که انگار.  میکرد خستگی احساِس 

 .  ودب افتاده دوران به سرش و میپیچید هم در اش معده ، بود گرفته نبض

 محو صدایی.  بکشد داخل را بدنش توانست او و کرد ترمز پایش مقابلِ  ماشین

.  داد تکانی لبهایش به.  میخواست را مقصد که انگار.  میشنید راننده از

 و گرفت جلو ی آینه از را نگاهش چون بود شنیده حتما!  نه یا شنید نمیدانست

 .  آورد در حرکت به را ماشین

 برایش شهرزاد حرفهای زدن پلک بار هر با.  بود داده تکیه شیشه به را سرش

 اتفاقاتِ  از یکی حرفش هر کردنِ  دوره با بود کرده عهد که انگار.  میشد دوره

 . بیاورد یاد به را اش زندگی بدِ 

.  بود کرده فراموش انگار مدت این تمامِ  که توهینهایی و میشنید را آیین صدای

 اش عصبی پوزخندهای.  گذشته اش زندگی در چه بود برده یاد از که انگار

 احتیاج پریا که زمانی و عقد سرِ  اش رفته هم در های اخم ، خواستگاری وقتِ 

.  بود داده خوردش به عمارت در مدت تمامِ  که حرفهایی.  داشت دلگرمی به

 برات من! " . . . "  متنفرم بودنت اینجا از. "  شدند زنده سرش در صداها

 صدات نه ، ببینمت میخوام نه" . . . "  نمیاد خوشمم ازت حتی.  شمنمی شوهر

 کردی فکر" . . . "  ؟ فهمیدی کنم احساس رو وجودت حتی نه ، بشنوم رو

 هنوز خونه این!" . . . "  کردی پهن اشتباهی و تورت ؟ عسل ظرفِ  تو افتادی

 غلطی هر. . " ! " .  ندارن کردن خانومی لیاقتِ  تو امثال و تو.  نداره خانوم

 رو بارت اومدی حاال خوابیدی خواستی تختی هر تو و کردی خواسته دلت

 " . . . ؟ بری شبه یه رو ساله صد رهِ  و ببندی



 می یادش کم کم.  میداد آزارش حرفها این تمامِ .  گذاشت گوشهایش روی دست

 ، یشحماقتها تمامِ  خاطرِ  به!  کرده تحمل را چیزهایی چه که!  شده چه که آمد

 دلخوری تمامِ  با هم هنوز که آیینی خاطرِ  به ، اشتباهش گیری تصمیم خاطرِ  به

 .  داشت دوستش

 به را اش زندگی های گیری تصمیم همیشه ، بود شده مخفی شیدا پشتِ  همیشه

 سرش به دستی ترحم روی از کسی هر که بود ضعیف آنقدر ، بود سپرده او

 که بود پا و دست بی ای بچه پریا.  تداش را حس همین هم آیین شاید.  بکشد

 .  دستورهایش به محتاج و حمایت به محتاج!  داشت او توجه به احتیاج

 دفاع به نمیشد باز که دهانی از شد متنفر!  ضعیف پریای این از شد متنفر

.  بود ضعفش ی نشانه هم باز که فراری این از شد متنفر.  خود از کردن

 به.  رفتن آنجا برای میلرزید پاهایش.  دید را پدری ی خانه آشنای ی کوچه

 برای احتماال که دروغهایی و احتمالی حرفهای به ، نمیکرد فکر شروین

 را او هم آیین بفهمند همه آنکه از میترسید.  نمیکرد فکر بود گفته اش خانواده

 در اش زندگی از سر هم باز میدانست که قضاوتی از میترسید.  است نخواسته

 ادامه سرش پشتِ  ابد تا بود قرار که هایی گویی یاوه از میترسید.  ردآو می

 .  باشد داشته

  ؟ همینجاست -

 که بود عجیب و!  تر دار ِکش کمی.  میشنید تر بم کمی را راننده صدای

 تر حس بی دستش.  بود کرده کر را گوشش اش افتاده شماره به نفسهای صدای

 به راننده بمِ  و دار ِکش صدای دوباره.  بکشد را دستگیره بتواند که بود آن از

  ؟ میپرسید را حالش ؟ میگفت چه.  رسید گوشش

 میدید را مرد دستِ  حرکتِ .  بخورد تکان نمیتوانست و میدید را پدری ی خانه

 و بازدم و دم صدای.  افتاد هم روی پریا چشمهای اما میکند اشاره جایی به که

 نامفهوم که اطراف صدای ، بکشد ریه به که هوا کمی یافتنِ  برای کندنش جان

 هیچ و شد مطلق سکوتِ  و سیاهی به تبدیل که جایی تا ، میشد تر نامفهوم و

 . . .  نفهمید چیزی



***** 

.  بود افتاده جانش به خستگی و درد.  داشت نگه باز نیمه را سنگینش پلکهای

 تهوع حالتِ .  بود تهرف تحلیل اش انرژی تمامِ .  افتاد هم روی چشمهایش دوباره

 از را چشمهایش و کرد تالش دوباره.  بود رفته بین از تقریبا اش سرگیجه و

 .  بگیرد را دیدش تاریِ  ، تا زد پلک کمی.  کرد باز هم

 این اما میشناخت خوبی به را سفیدش سبیلِ  و ریش.  آمد سرش باالی کسی

 به را رامشآ صدای.  داشت تضاد صورت این با غمگین و محزون نگاهِ 

 : شنید سختی

 ؟ خوبی -

.  کرد یادآوری برایش را اش ناراحتی و بغض تمامِ  کلمه یک همین چرا نفهمید

 از اشکی قطره.  بجوشد احساساتش شد باعث که بود چه کلمه این در نفهمید

 را دستش خان جمشید.  رفت گوشش نزدیکیِ  تا و خورد ُسر چشمش ی گوشه

 باشد پشیمان چیزی از انگار که نگاهی با.  گرفت را اشک قطره و آورد باال

 : آمد حرف به

 .  بابا نکن گریه -

 صورتِ  به دستی خان جمشید.  بگیرد شدت اشکهایش تا بود کافی حرف همین

 هایش مژه خیسیِ  میتوانست پریا و میزد قرمزی به چشمهایش.  کشید خودش

 : آمد حرف به دیگر بارِ .  ببیند را

 .  شرمندتم من -

 بسته لبهایش اما بود سوال یک و هزار سرش در.  آمد نمی در پریا صدای

 : چرخاند سمتش به سر خان جمشید.  آمد نزدیکشان که دید را شیدا!  بود مانده

  ؟ شد چی -

 .  دیده آیینو ماشینِ  و پریا موبایلِ  میگفت.  شرکت بود رسیده خسرو -

 : رفت هم در خان جمشید ابروهای



  ؟ گوریه کدوم ؟ چی پسره اون -

 کارانه محافظه و انداخت اشکهایش غلتانِ  های دانه و پریا به نگاهی شیدا

 : داد جواب

 .  اینجا میرسونه خودشو بتونه گفت.  بزنیم حرف نشد خیلی -

 : گفت و گرفت دست در را پریا انگشتهای. فرستاد بیرون نفس خان جمشید

 این.  نباش هیچی نگرانِ .  میکنم فراهم برات بخوای چی هر.  کنارتم من -

 بگیری تصمیمی هر.  دخترمی هنوزم تو ولی کرد سیاهم رو کاراش با پسر

 .  محترمه برام

 : را پریسا لرزانِ  صدای بعد و شنید را قدمهایی صدای

 ؟ اومد هوش به -

 : داد را جوابش شیدا

 .  آره -

 جمشید حرفِ  ریاپ.  شد دور خان جمشید و آمد تختش نزدیکِ  هراسان پریسا

 را دستش پریسا!  نداشت هم شرکت اتفاقاتِ  از خبر مطمئنا.  نمیفهمید را خان

 : فشرد

  ؟ خوبه حالت -

 .  زد پلک تنها جان بی

 از میمردم داشتم دیدمت بیهوش و زد خونمونو زنگ تاکسی راننده وقتی -

 .  نگرانی

 خود در را احساسش مِ تما.  بود احساس بی و سرد همانقدر هم هنوز پریا نگاهِ 

 تنش تمامِ  در را دردش که بود اندوهی و غم میکرد حس چه هر.  بود کشته

 فقط.  روحش یا است جسمش از درد این که نمیفهمید اصال.  میکرد احساس

 !  میپیچد بدنش در دردی میکرد احساس



 پریسا.  بیندازد نگاهی اطراف به و بچرخاند را نگاهش توانست تازه پریا

 : داد توضیح عسری

 .  اطرافمون و دور میشه شلوغ گفتیم اما بیان میخواستن.  خونن بابا و مامان -

 و پدر هم باز.  دوخت خواهرش صورتِ  به دوباره را ناامیدش نگاهِ  پریا

!  ندارد حضورشان به احتیاجی پریا بودند کرده احساس هم باز.  نبودند مادرش

 : داد نجات هندهد آزار افکارِ  از را او شیدا صدای

 ! بکشه رو آیین حتی میتونه که عصبانیه انقدر خان جمشید. . .  پریا -

 باال را دستش خواست.  بجوشد اشکش ی چشمه دیگر بارِ  شد باعث آیین اسمِ 

 : گفت سریع پریسا که کند پاک را اشکهایش و بیاورد

 .   دستته تو ِسرم -

 تخت روی پریا.  کرد پاک را خواهرش اشکهای و برداشت دستمالی سریع

 فکرهای از پُر سرش.  باشد گرفته سکوت ی روزه که انگار.  بود افتاده

 بدل و رد هم با نگاهی شیدا و پریسا!  کند چه باید نمیدانست اما بود مختلف

 : شکست را بینشان سکوتِ  پریسا نهایت در و کردند

 پول بهش که آیین از.  میگفت داد قرار یه از.  نزد خوبی حرفای شروین -

 . . .  و داده

.  کند دوره خود برای را چیز همه باره چند نداشت دوست.  بود شده کالفه پریا

!  سال یک هم شاید!  برود بعد سالِ  دو به میتوانست او و میگذشت زمان کاش

 : گفت شیدا!  بگذارد سر پشتِ  را ها ناراحتی این تمامِ  بتواند که حدی در فقط

  ؟ داشتی خبر جریان این از تو -

 زندگیشان های خصوصی.  بزند حرف نداشت دوست.  بست لب هم باز پریا

 ، آبرو از ترس.  میترسید آن از همیشه که چیزی.  بود شده پخش جا همه

 نگران پریا حالتهای.  بود فراری آن از همیشه که هایی قضاوت و مردم حرفِ 

 میکشید صورتش به دست مدام.  دآم پریا تختِ  نزدیکِ  خان جمشید.  بود کننده



 را او پریا اما بود زده حلقه چشمش در که نشود اشکهایی متوجه کسی که

 .  میشناخت خوب

 !  کجاست ببین بگیر رو خسرو ی شماره جان دختر -

.  کشید عقب را خودش هم پریسا.  گرفت فاصله آنها از و کرد اطاعت شیدا

 : کرد باز لب خان جمشید

 . . .  اگه نیستم جمشید.  شده نامرد انقدر پسره این تمنمیدونس من -

 که چیزی ؟ بود آورده سرشان به بالیی چه شروین.  خورد را حرفش ی ادامه

 شاید ؟ میکردند چه سیمین و علی!  بود زده فریاد را نفهمد کسی بود کنده جان

  ؟ باشد دلخوری از نبودنشان این

 میکردند پچ پچ هم با شیدا و خان جمشید.  رفت کلنجار خودش با چقدر نفهمید

 پریسا.  بشنود را آیین و خسرو اسم حرفهایشان الی البه توانست فقط پریا و

 شده وارد همه به بدی عصبی فشارِ .  میکرد گریه پریا ناتمامِ  اشکهای پای پابه

 .  بود کرده الل را پریا که آنهایی از.  بود

 مسمومیتِ  تشخیِص  دکتر ، بود بهتر اش جسمی حالِ .  بود شده تمام سرمش

 دنبالشان ساسان.  نمیزد دل به چنگی اش روحی حالِ  اما.  بود داده را غذایی

 : آمد حرف به خان جمشید.  شدند ماشین سوارِ  همگی.  بود آمده

  ؟ باشه.  من ی خونه بیا تو بعد میرسونیم رو پریسا و شیدا -

 جمشید ی خانه.  ببرد پناه سابقش قِ اتا به داشت دوست.  میلرزید نگاهش پریا

 بود عجیب!   نداشت دوست هم را کذایی عمارتِ  آن حتی.  نمیخواست را خان

 از وقت هیچ.  باشد صادق خودش با که نبود بد شاید.  بود کنده دل آنجا از که

 بگذرد آنجا از راحتی به که بود شده باعث تلنگر این.  بود نیامده خوشش آنجا

 : گفت زودتر پریسا که بدهد خان جمشید حرفِ  به بیجوا خواست! 

 .  خونه بیاد گفت زد زنگ مامان.  خودمون ی خونه میاد -

 : داد تکان سر اش غمزده چشمهای با خان جمشید



 و امشب.  بزنیم حرف باید.  میزنم سر بهت میام وقت اول صبح.  باشه -

 .  کن استراحت

 هنوز.  نمیشد خاموش هم لحظه یک ذهنش ؟ میزد حرف چه از ؟ استراحت

 بود حرام چشمهایش به امشب خواب.  میچرخید وار اکو سرش در آیین صدای

 ! 

 جمشید از سرسری خداحافظی با.  رسیدند خانه به که بود گذشته 10 از ساعت

.  میکرد کمکش و بود گرفته را بازویش زیرِ  پریسا.  کردند خداحافظی خان

 سرِ  او با خدا امشب انگار اما باشد رفته اش مهع که میکرد دعا دل در پریا

 : آمد حرف به پریا خرابِ  حالِ  دیدنِ  و ورودشان با!  داشت جنگ

 .  نبود رسمش این جان دختر -

 به تا کشید را دستش.  گرفت ندیده اما دید.  کرد نازک پریا برای چشمی پشت

 : یدشن را علی صدای.  نکرد رهایش اما پریسا.  برود اتاق سمتِ 

 ؟ میری داری کجا!  ببینم وایسا -

 : گفت نگران سیمین

 .  نداره رو به رنگ ببین.  میزنیم حرف فردا کنه استراحت بره بذار آقا علی -

 که پریایی ؟ میکرد گریه کسی چه حالِ  به.  بود شده بارانی نگاهش پریسا

 ؟ فلوکشانم ی خانواده ی رفته آبروی خاطرِ  به یا ؟ نداشت بدن در روح انگار

 گونه التماس لحنِ  حتی و بود کرده باد که پدرش غیرتِ  رگِ  خاطرِ  به هم شاید

 !  نداشت او در تاثیری هم سیمین ی

 .  میشه مشخص چی همه االن همین -

 : آمد حرف به و کرد جا جابه مبل روی را خودش کمی عمه

  ؟ میگن چی همسایه و در فردا از -

 : فتگ ملتمس لحنی با خانم سیمین



 .  خانوم زهره نشو زخم رو نمکِ  دیگه شما -

 کنی تربیت درست رو هات بچه اینکه جا!  سیمین میزنی حرفا چه ؟ من -

  ؟ میکنی خالی من سرِ  رو ناراحتیت

 : آمد جوش به خونش سیمین

 !  نمیفهمن همسایه و در نگی چیزی شما اگه -

 حافظ خواجه نفهمید که یکس دیگه!  میکشید عربده کوچه تو بود اومده پسره -

 .  بود شیرازی

 !  نشنوه کسی رو مگو حرفای که تو آوردیمش ما ؟ کشید عربده کی -

  ؟ فهمیدم کجا از من پس!  خیالتون به نشنید هم کسی -

 : شد عصبی علی

 !  زهره کن بس -

 : گرفت خودش به قهر حالتِ  عمه

. .  مادری همچین وجودِ  با ! دخترم تا دو این ی آینده پیِش  فکرم که من حیفِ  -

. 

 به او.  بود گرفته باال مادرش و عمه بینِ  دعوای.  نشنید چیزی دیگر پریا

 : کرد زمزمه ریزان اشک پریسا.  رفت اتاقش سمتِ  به و داد تکانی خودش

  ؟ بیارم برات میخوای چیزی -

 باید نمیدانست هنوز.  میکرد ضعف احساِس .  داد تکان سر نه ی نشانه به

 کاش.  میکرد اش راهنمایی کسی کاش.  بگیرد تصمیمی چه اش زندگی برای

 ، آمد می.  بود اینجا آیین اصال کاش!  میزد او به بخوری درد به حرفِ  کسی

 بزرگ مسئولیتِ  این شرِ  از را او کسی کاش!  میکرد کاری ، میزد حرف

 !  میگرفت تصمیم جایش به و میکرد خالص



 قدم مادرش.  شد ساکت خانه عمه غضبِ  و قهر از پُر رفتنِ  با بعد ساعت چند

.  نمیگفت هیچ و بود کشیده دراز تخت روی پریا.  گذاشت مشترکشان اتاقِ  به

 : گفت بغض پُر سیمین

 .  داره کارت بابات بیا پاشو -

 : گفت سریع پریسا

 .  کنه استراحت یکم بذارین -

 !  بیا پاشو -

 جا از خواست پریا!  نیست کار در خششیب هیچ که میداد نشان صدایش تحکمِ 

 بلند جا از تا کرد کمکش پریسا.  نمیکرد احساس پاهایش در جانی اما شود بلند

 به آنکه از قبل! ؟ چه برای شتاب.  بود شتاب بدونِ  و آرام قدمهایش.  شود

 سریع.  چرخید پریسا سمتِ  به نگاهش ، شد بلند خانه زنگِ  صدای برسد پدرش

 : گفت

 .  گذشته 2 از تساع -

 اهلِ  ی همه چشمانِ  به خواب امشب واقعا ؟ بود نشده زمان گذشتِ  متوجه چرا

 : شنید را مادرش صدای.  نداشت قرار و آرام کس هیچ.  بود شده حرام منزل

 ! آیینه -

 داشت دوست اما بود دلخور!  بود دیدار شوقِ  از پُر قلبش اما لرزید پریا پاهای

 چیز همه که بگوید او و بدوزد چشمهایش عسلیِ  به را هشنگا.  ببیند را آیین

 او اگر فقط.  است دروغ شهرزاد حرفهای و شروین آمدنِ .  است خواب

 .  میشد راه به رو دلش حالِ  میشنید او زبانِ  از اگر فقط. . .  میگفت

 از سیمین و بود نشسته کالفه مبل روی علی.  نرفت استقبالش به کسی

 بود مانده راه میانِ  پریا.  داشت ورودی درِ  به نگاه هراسان حالی با آشپزخانه

 .  میجوید ناخن عصبی پریسا و



 ، آشفته همانقدر.  دید را صورتش هم بعد و شنید را آیین سنگینِ  قدمهای صدای

 کرده انتخاب برایش پریا صبح که همان.  نبود رنگش آبی کراواتِ  از خبری

 چرا ؟ بود کجا کتش اصال.  بود شده محشر ای سورمه تیپِ  با که همان.  بود

.  بود خراب حالش و میزد قرمزی به چشمهایش ؟ بود ریخته هم در موهایش

 ی بقیه به توجه بی بود ایستاده ای گوشه شکسته هم در که پریایی دیدنِ  با

 : برداشت سمتش به قدم خانه اهالی

  ؟ خوبه حالت. . .  پریا -

.  گرفت خودش ی بسته یخ دستِ  بینِ  را پریا یانگشتها و کرد دراز را دستش

 لبهایش.  افتاد پریا جانِ  به لرز.  نبود گرم همیشه مثلِ  دستهایش که بود عجیب

 .  بدهد آیین چشمهای نگرانیِ  به جوابی نمیتوانست.  بود شده قفل

 .  اومدم اینجا تا چجوری نفهمیدم.  شده چی که گفت بهم خسرو -

 به بود جدید خانه اهلِ  تمامِ  و پریا برای که خشمی با.  شد بلند جا از علی

 : آمد حرف

 !  بیاد دستت کار حسابِ  تا کنم شکایت ازت که حقشه -

 از سیمین.  خورد ُسر انگشتهایش بینِ  از پریا دستهای.  چرخید عقب به آیین

 : زد بیرون آشپزخانه

 .  خدا به زشته.  کنیم حل رو چی همه بزنیم حرف آروم.  گذشته 2 از ساعت -

 : آمد حرف به محکم آیین

 !  صارمی آقای نیست فکرخوبی ؟ عرفانی یه از شکایت -

 را پریا میکشید نشان و خط علی برای انگار که چشمهایی و آیین مغرورِ  نگاهِ 

 پشتوانه به که!  عرفانیست یک آیین که آورد یادش به دوباره و دوباره.  ترساند

 آنقدر!  است زده را حرفها آن هایش دارایی ی پشتوانه به و اسم همین ی

 !  است شکسته را پریا قلبِ  که جوری خوادخواهانه آنقدر ، مغرورانه



 کشیدنها کنار این به توجهی اما آیین.  گرفت فاصله بیشتر مرد آن از اراده بی

 : داد ادامه.  نداشت

 ! بزنم حرف پریا با باید -

 .  بزنین حرف نمیشه نشده مشخص تکلیف تا -

 ! زنمه -

 این از شد خیس نگاهش.  لرزید پریا قلبِ  که گفت قدرت با آنقدر را کلمه این

 !  نه یا کند باورش باید نمیدانست که تملکی حِس 

  ؟ شیر دهنِ  تو میفرسته زنشو آدم حاال تا کی از! ؟ زنت -

 شکا.  آمد درد به دلش پریا که آنقدری!  عصبی و کالفه ، بود کالفه آیین

 نوازش و دهد حرکت موهایش های آشفتگی الی البه را انگشتهایش میتوانست

 حرفی هم آیین شاید. . .  میشود درست چیز همه بگوید که ، کند آرامش گونه

 !  باشد داشته کردنش آرام برای

 بلند زندگیمو رازِ  بخوام که نیست چیزی.  شده حل پریا و من بینِ  قضیه این -

 !  بزنم داد

 ! شده چی و بوده چی میدونن عالم اهلِ  همه ؟ مونده مگه راز اسمِ  به یچیز -

 .  زدم پریا به قبال بوده حرفی هر.  بدم توضیحی شما به نمیبینم الزم -

 کاش بود کرده عصبی را پریا هقش هق صدای ، میکرد گریه آرام پریسا

 : کرد مداخله سیمین!  کند ساکتش میتوانست

 ! مرد بزنن حرفشونو هم با بذار -

 پدرش نکند بود نگران پریا.  میزد قرمزی به صورتش ، میکرد مخالفت علی

 کرد احساس را آیین عطرِ .  برد اتاق به خود با و کشید را او دستی!  کند سکته

 حِس  هم شاید ، میکرد حس اشتباه هم شاید.  نبود الکل بوی از خبری اما

 !  بود افتاده کار از اش گانه پنچ حواِس  ی بقیه مثلِ  اش بویایی



 انگشتهای بندِ  انگشتهایش هنوز.  شد بسته سرشان پشتِ  در و شدند اتاق واردِ 

 اما میکشید پر دلش در عشق.  کرد لمس را انگشتهایش نوکِ .  بود آیین

 آغوش در را پریا حرف بدونِ  آیین.  میکرد اش دیوانه بود شنیده که چیزهایی

 های حس از پُر وجودش و خورد اش انهمرد ی سینه به پریا سرِ  ، کشید

 و تردید و تردید ، آرامش و ناراحتی ، بیزاری و عشق ی تجربه.  شد مختلف

.  بود شده گیج.  نمیکرد حالش به کمکی نقیضش و ضد احساساتِ . . .  تردید

 را خودش پریا اینکه تا ماندند حال آن به ثانیه چند.  بود رمق بی کمی هم هنوز

 تک در هم هنوز که کالفگی با.  افتاد او چشمهای به نگاهش آیین.  کشید کنار

 : آمد حرف به بود مشخص رفتارش تکِ 

 ؟ خوبی.  شده بد حالت میگفت خان جمشید -

 تا برداشت عقب به قدمی پریا ؟ میپرسید که بود سوالی چه این!  بود افتضاح

 عطرش بوی ، آیین آغوِش  نداشت دوست.  باشد کرده حفظ خوبی به را فاصله

 کناره این آیین!  بگذارد تاثیر افکارش روی ، بود جذاب برایش که چه هر یا

.  گذاشت جلو قدمی حرف بدونِ  ، کشید هم در ابرو اراده بی و دید را گرفتن

 : آمد حرف به طاقت بی آیین ، رفت عقب هم باز پریا

  ؟ شده چیزی -

 ! بود اش آینده و زندگی عموضو ، نبود سکوت وقتِ  االن.  کرد باز لب پریا

 !  شده چی بگو تو -

 ! بگوید باید را چیزی چه نمیفهمید آیین.  بود گرفته صدایش

 همین برای.  برد خوابم ِکی نفهمیدم.  داشتم سردرد.  نبود خوب یکم حالم -

 .  نشدم زنگات متوجه

 ؟ زنگام -

 !؟ بود رفته دست از تماسهای فقط مشکلشان.  داشت بغض صدایش

 ؟ افتاده اتفاق ای دیگه چیزِ  -



 را دروغ و حقیقت که چشمهایی به بود زده زل پریا.  بود نامطمئن آیین نگاهِ 

 !  بفهمد اش عسلی برقِ  آن از نمیتوانست

  ؟ بودی تنها شرکت تو -

 ! ؟ چی یعنی -

 وجودش بندِ  بند و بود افتاده جانش به ترس.  لرزید پریا چشمِ  در اشک ی حلقه

 دستپاچه آیین ی خیره نگاهِ .  بود بسته یخ میرفت رژه سرش در که ییفکرها از

 در چقدر!  است کم او مقابلِ  در چقدر که آورد می یاد به دوباره.  میکرد اش

 !  است ضعیف برابرش

  ؟ بودی تنها -

 شده تر کالفه آیین میکرد احساس چرا.  بود پرسیده را سوال همان مصرانه

 را قلبش بیشتر چرا ؟ میکرد اش عصبی امطمئنن نگاهِ  این چرا ؟ است

  ؟ میشکست

 .  بودم تنها -

 هم خودش انگار که جوری.  بود زده را حرفش ممکن حالتِ  ترین نامطمئن با

.  خورد ُسر اش گونه روی اشک ی قطره ؟ میکرد باور پریا.  نداشت باور

 رسیده اش چانه به لرزش!  نیفتد آیین صورتِ  به نگاهش تا چرخاند را سرش

 . . .  قلبش. . .  قلبش. . .  قلبش ، انگشتهایش ، اتاقش ، بود سرد بود

  ؟ چیه واسه سوال این -

 .  میشد تر دور و دور آیین از.  برداشت عقب به دیگر قدمی.  نداد جواب پریا

  ؟ شرکت بودی اومده -

 : دوخت او صورتِ  به دوباره را لرزانش نگاهِ  پریا

 !  مهمونی بریم بود قرار -



 آورد می رحم به را کسی هر دلِ  بود خیس که چشمهایی و بغض از پُر صدای

 !  نمیکرد کردنش آرام برای حرکتی و نمیخورد تکان آیین که بود عجیب

 !؟ دیدی چی -

 و تردید پُر لحنِ .  کرد باز را پریا ذهنیِ  های گره کامال که جایی بی سوالِ 

 بغض ، میزد بود شنیده و دیده پریا که چه ره به تاییدی مهرِ  انگار که کالمی

 چیزی پریا که میدانست خودش ؟ میدانست.  زد گره ناباور پریای گلوی به را

 .  کشید پر که انگار اش بینانه خوش افکارِ  تمامِ ! ؟ است دیده

 !؟ دیدم چی -

 : شد مسلط خودش به آیین

 چیزی شاید کردم کرف.  داد نشون بهم خسرو.  بودی گذاشته جا رو موبایلت -

 !  رفتی یهو که دیدی

 بتواند که نبود هم قبولی قابلِ  ی بهانه حتی!  نبود سوالش برای خوبی توجیه

 .  کند آرام را پریا

 رو واقعیت حرفای وقت هیچ.  نزدی حرف باهام کارت محیطِ  از وقت هیچ -

 .  نگفتی بهم

  ؟ چیه منظورت -

 : داد ادامه طاقت بی پریا

 !  عمارت اون برای. . .  عرفانی آیین برای ؟ کمم زندگیت و وت برای -

 موردِ  در باید ؟ حرفاست این وقتِ  چه االن ، داریم مشکل کافی ی اندازه به -

 !  بزنیم حرف شروین

 ؟ بگذره زندگیمون از دیگه سال یک ؟ وقتشه ِکی -

  ؟ چته معلومه -



 پریا انکه از قبل!  قبل از بیشتر اش کالفگی و میشد تر عصبانی لحظه هر آیین

 : داد ادامه خودش بزند دیگری حرفِ 

 ! داده خانوادت تحویلِ  دروغایی چه پسره این نیست معلوم -

  ؟ نکردی معامله من سرِ  ؟ گفته دروغ مگه -

 !  شد تموم قضیه اون -

!  بودم کم من ، بودم بد من همیشه ؟ میبینیم اثراتشو داریم هنوزم چرا پس -

. .  بودی نامرد!  بودی انصاف بی ؟ چی تو اما بودم بگی تو که چی هر اصال

 . 

 خوبی به را این صورتش!  پریا حرفهای از میخورد حرص.  رفت جلو آیین

 : میداد نشان

 !  میدم اخطار بهت دارم!  نیست تو  منو کردنِ  بحث وقتِ  االن -

 را اش اراحتین جلوی بود سخت برایش ، بود شده باز شکایت به پریا دهانِ 

 و اضطراب از!  بود داده دست از را کنترلش که انگار ، نگوید هیچی و بگیرد

 شده بنا هیچ روی میکرد احساس که زندگی از یا بود کرده تجربه که ناراحتی

 !  کند سکوت نتواند میشد باعث بود که چه هر. . . 

 ، میگم شمچ ، میدم گوش منم!  میکنی امر ، میدی دستور ، میدی اخطار -

 یه بزرگ عرفانی ببینی که سخته برات!  بردگی یا زندگیه این!  میکنم اطاعت

  ؟ رسونده اینجا به مارو کاریش ندونم که ؟ کرده اشتباه بار

  ؟ ناراحتی شروین خاطرِ  به -

 !؟ کمم برات من!  ناراحتم چی همه خاطرِ  به -

 قسمتِ  آن هم باز بتواند تا بود جوابی منتظرِ .  بود پرسیده را سوالش هم باز

 شنیده حرفهای ندارد امکان آیین بگوید هم باز که کند فعال را مغزش بینِ  خوش

 باشد انصاف بی آنقدر او آیینِ  ، آیین ندارد امکان.  بیاورد زبان بر را اش شده

 ! 



! ؟ کمی برام بپرسی شروین قضایای و موقع اون خاطرِ  به افتاده یادت تازه -

 ؟ میکردم اشتباه!  شدی اقلع میکردم فکر

 !  نمیموندم جریانات اون از بعد بودم عاقل اگه -

 !  نمیداد کاش که داد نشان العمل عکس سریع.  پریا حرفِ  این از شد عصبی

  ؟ پدری ی خونه ؟ بری میخواستی کجا -

 ویرانه این ، خانه این.  شد تر خراب پریا حالِ  که بود گفته تمسخر با جوری

 مسخره را بودند داشته نگه سرشان باالی را سقفش عشق با اش نوادهخا که ای

 !  ارزید نمی هیچ به او نظرِ  از که زندگی!  میکرد

 : کشید موهایش به دستی کالفه آیین.  گرفت شدت اشکش

 آروم رو خانوادت بذار. . .  ناراحتیم ، فشاریم تحت جفتمون االن پریا ببین -

 باشه؟ میزنیم حرف حسابی دمونخو ی خونه میریم بعدش کنیم

 .  میاد در آب از منطقی داره چی همه -

 ؟ میزنی حرف چی از -

 اینکه با حتی.  داشت خوانی هم آیین حرفهای و کارها تمامِ  با شهرزاد حرفهای

 را او بگوید و کند اعتراف ای لحظه برای نبود حاضر میدید را پریا زارِ  حالِ 

 حاضر.  نیست کم زندگیشان و او برای گویدب.  دارد دوست وجود تمامِ  با

 .  کند فکر خرابش حالِ  و پریا به خودش های دلخوری از قبل نمیشد

 .  شنیدم خودم گوشای با -

 تر نزدیک.  میزند حرف چه از نمیفهمید آیین.  بود گفته را جمالت گونه هذیان

 : رفت

 راه برامون روینش که احمقانست بازی یه این.  بزنیم حرف بابات با باید -

 !  افتاده اتفاقی چه که بپیچه جا همه نمیخواد دلم ، انداخته



 این از شاید تا میزد چنگ ریسمانی هر به ناباورانه ، بود ناباور هم هنوز پریا

 مهم وجودش چقدر که بگوید او به جایی از کسی که.  کند پیدا نجات کابوس

 زندگی و آیین برای که برساند باور این به را او و بزند حرف کسی که ، است

 آیین به شبیه صدایش که کسی شاید.  دارد دوستش او که.  است ارزش با اش

 !  کند زیبا را اش زندگی و شود شیرین کمی نگاهش عسلِ  که کسی یا ، باشد

 فکر قدرتِ  میکرد اعتراض اتاق بیرونِ  از که علی صدای و اتاق سردِ  جو

 انگشت از نیمه تا را آن.  میکرد بازی شترشانگ با.  گرفت او از را کردن

 علی صدای شنیدنِ  با آیین.  برمیگرداندش اول جای به دوباره و میکشید بیرون

 را جنجالشان صدای.  بود ایستاده جایش سرِ  پریا اما رفت بیرون اتاق از

 کننده قانع توضیحی میتوانست مگر ، دهد توضیح میکرد سعی آیین.  میشنید

 ناراحتیِ  از بیشتر وقتی. . .  است آبرویش فکرِ  به پریا از بیشتر یوقت ؟ بدهد

 ؟ بگیرد آرام پریا میشد مگر بود میدادند باید که توضیحی و علی به حواسش او

 : کشید فریاد پدرش.  میشنید را حرفهایشان

 .  نیارم ابرو به خم و بکنی خواستی کار هر که نیاوردم راه سرِ  از دخترمو -

 .  نکردم این از غیر کاری ؟ کردنشه خوشبخت ونمنظورت -

 کوبنده جوابِ  و میخورد حرص علی.  آمد نمی پایین قدرت موضع از آیین

 پاهای زیرِ  میکرد احساس.  میخورد غوطه افکارش در اما پریا.  میداد تری

 هیچ.  میزد سینه به را خودش سنگِ  کسی هر.  است مانده اطرافش آدمهای

 .  نمیکرد فکر بود برده ماتش اتاق وسطِ  که وریرنج پریای به کس

 نداره حق کس هیچ.  خودمون ی خونه میبرمش میگیرم زنمو دستِ  من -

 !  کنه مشخص تکلیف واسمون

 : گفت و آمد اتاق سمتِ  به بلند قدمهایی با

 .  میریم داریم شو حاضر ، پریا -

 پریا زبانِ  روی ات حرف.  میداد ماساژ محکم را آن و بود پیشانی روی دستش

 که سردردی برای ؟ میخواهد دمنوش که ببیند و بپرسد را حالش تا آمد



 آیین نگاهِ .  بست لب اما. . .  میدهد آزار را آیین چقدر و شده شروع میدانست

 : بود عصبانی

 !  شو حاضر برو ؟ وایسادی چرا -

 طرف آن از را سیمین های دادن دلداری و علی کشیدنِ  نشان و خط صدای

 : کرد زمزمه.  میشنید

 !  آبروتی فکرِ  توام -

 : داد جواب تر کالفه آیین

  ؟ خوبه کن متهمم خواستی چقدر هر بعد خونه میریم -

 !  نمیدی سواالمو جواب -

 ؟ برام کمی ؟ روش میذاری سوال اسمِ  رو گفتی که چرندیاتی ؟ پرسیدی چی -

  ؟ کنم ثابت بهت دموخو باید همش چرا ؟ میکنی باور نیستی بگم االن

 ، میکرد سکوت بود دیگر وقتهای خیلی اگر شاید. . .  نبود پریا جوابِ  این

 اما میدوید آیین سمتِ  به هیجان با دوباره بعد و میشد ناراحت روزی چند فوقش

 صدای نمیتوانست!  بود ناراحتی وجودش سراسرِ .  میکرد فرق اوضاع بار این

 ی شده ضبط حرفهای نمیتوانست!  کند اکتس مغزش در لحظه یک را شهرزاد

 . . .  بود شنیده را دارم دوستت کم چقدر.  ببرد یاد از را آیین

 : کرد زمزمه بغض پُر.  آمد باال نیمه تا انگشترش

 !  نمیام جا هیچ باهات من -

 .  میزنیم حرف خونه میریم.  پریا بسه -

 !  نمیام -

 !  شو حاضر زود -

 !  شدم خسته دستورات از -

 !  پریا -



 تا که را انگشترش پریا.  شوند اتاق واردِ  پریسا و سیمین شد باعث فریادش

 : گرفت آیین مقابلِ  و کشید بیرون انگشت از کامل را بود آمده باال نیمه

 !  خونه نمیگردم بر دیگه -

 ؟ میگی که چیه مزخرفات این -

 .  همیشه برای.  بمونم جا همین میخوام -

 .  بریم بیفت راه.  کن بس پریا -

 لحظه هر آیین چشمهای.  کشید را دستش که بگیرد را بازویش زیرِ  خواست

 میکرد حس که نگاهی آن برای بود گرفته درد قلب پریا و میشد تر قرمز

  ؟ بود زهرماری آن اثرات.  نیست سرحال

 !  نمیام گفتم -

 : برود سمتش به پریسا شد باعث جیغش صدای

 !  باش آروم پریا -

 ! برو االن همین -

 : بود ناباور آیین

  ؟ شروینه خاطرِ  به همه اینا ؟ میگی داری چی -

 هات خواسته به که کردی طعمه منو ؟ نکردی.  کردیش زندگیمون واردِ  -

 .  برنمیگردم عمارت اون به دیگه من.  شد تموم چی همه.  کن نگاه.  برسی

 حرفهای ، میکرد نگاهش.  انداخت مینز روی آیین پای مقابلِ  جایی را انگشتر

 ساعتش چند این اضطرابِ  تمامِ .  زد هق پریا.  نمیکرد باور اما میشنید را پریا

 .  زد هق را

 !  برو فقط -

 که اتفاقی از گیج.  برداشت زمین روی از را انگشتر و شد خم اراده بی آیین

 : بود شده عوض صدایش لحنِ .  گذاشت جلو قدمی ، افتاد می اطرافش



 ! ببین منو.  بود قبل مالِ  اونا -

 : داد ادامه آیین.  ببیند را او نداشت دوست.  چرخاند سر پریا

  ؟ میزنی حرف اینجوری داری که شده چی ؟ ما بینِ  شده عوض چی -

.  بود گذرانده سر از تنهایی به که اتفاقهایی تمامِ  از سنگین ، بود سنگین قلبش

 تکیه پریسا دستِ  به.  بود همراهش زندگی در مدت متما نشدن خواسته بدِ  حِس 

 را او نگاه آن که تا. . .  نکند مسخش عسلی چشمِ  دو آن تا.  نیفتد تا بود کرده

 دوست ها دلخوری تمامِ  با هم هنوز.  ندود سمتش به دوباره و نیاورد در پا از

 رفته والس زیرِ  احساسش تمامِ  ، بود شکسته غرورش اما ببرد پناه او به داشت

 : بزند حرف بتواند تا گرفت نفس.  بود

 !  برو -

 !  ببین منو -

 : کند دفاع خودش از میخواست ندانسته که انگار.  میکشید فریاد آیین

 شده عوض چی.  پریا همون توام آیینم همون من ؟ برم کجا!  کن نگاه منو -

  ؟ نمیدونم من که ساعت چند این تو شده چی ؟ آخه

 او عصبی فشارِ  ، بود کرده لرزان را فکش که ای رعشه.  افتاد زهلر به بدنش

 : کشید خفیفی جیغِ  پریسا.  بود کرده قفل بدنش.  انداخت پا از را

  ؟ چته پریا. . .  پریا -

 : دوید جلو سریع سیمین

 .  شدیم بدبخت کن روشن ماشینو. . .  علی.  تخت روی بشونش -

 که میدید را آیین.  بیاورد زبان به کالمی انستنمیتو.  بود شده کلید دندانهایش

 : آمد خودش به تاخیر ثانیه چند با

 .  بیمارستان میبرمش پایینه شهاب -



 فرو اشک های قطره چشمش ی گوشه از.  زد چنگ را خواهرش بازوی پریا

 : آمد جلو آیین.  داد تکان نه ی نشانه به را سرش.  میریخت

 ! نیست حرفا این وقتِ  االن -

 : زد پس را او سیمین

 !  ببین حالشو!  برو خدا تورو.  میره دست از داره بچم -

 که نمیخواست هم شاید.  بشنود را صداها نمیتوانست.  شد بسته چشمهایش پریا

.  گرفت جان سرش در صدایی.  کند فرار آنجا از داشت دوست فقط.  بشنود

 : شود تر دیوانه شد باعث که آرامی ی زمزمه

 کاری که کسی ؟ بدم شهری پایین دخترِ  یه به دل که احمقم انقدر کردی رفک -

  ؟ نداره دیگران به خودش انداختنِ  جز

 .  رفت حال از که چرخید سرش در صدا این آنقدر

***** 

.  بود مشخص خوبی به صورتش روی اشک ردِ .  شد باز هم از چشمهایش

 ضعف احساِس .  ودب خواب غرقِ  تختش روی پریسا.  چرخاند را نگاهش

 چشم به قرص چند و سرنگ ، آب لیوانِ  تختش کنارِ  میزِ  روی.  میکرد

 . میداد نشان را 4 عدد.  ببیند را ساعت تا شد خیز نیم.  میخورد

 رنگِ  اصال که سکوتی.  بود رفته فرو سکوت در خانه و نبود آیین از خبری

 ای لحظه برای را شچشمهای.  آورد پایین تخت از را پاهایش.  نداشت آرامش

 از خالی انگشتِ  و کرد نگاه دستش به.  میکند درد بدنش میکرد احساس.  بست

 ؟ بود مقصر کسی چه.  شد مرور سرش در پیش ساعت دو اتفاقاتِ !  اش حلقه

 !  نمیکرد پیدا برایش درستی جوابِ  اما بود گرفته بازی به را ذهنش که سوالی

 احساس.  نیفتد که گرفت دیوار به را شدست.  ایستاد پاهایش روی سختی به

 به آبی داشت دوست.  برمیداشت قدم آرام آرام.  ندارد بدن در جان که میکرد

 ! انداخت می اش غمزده ی چهره به نگاهی هم شاید.  بزند صورتش



 به شد باعث مادرش و پدر اتاقِ  ی مانده روشن چراغِ .  آمد بیرون اتاق از

 را خودش.  بود نزدیک خیلی اتاق دو بینِ  ی لهفاص.  شود کشیده سمت همان

 و میچرخید اتاق در مادرش و بود نشسته تخت روی پدرش.  کشید در نزدیکیِ 

 تا داشت نیاز چیزی به هم او انگار!  میکرد جا جابه را وسایل هدف بی

 !  کند پرت اتفاقات از را حواسش

  ؟ وایساده پایین هنوز -

 .  رفته انگار دمکر نگاه پیش دقیقه چند نه -

 : کشید صورتش به دستی علی

  ؟ بود طوفانی چه این -

  ؟ کنیم چیکار حاال.  رفت همه جلوی آبرومون -

 .  چیه پسر این حرفِ  ببینیم.  میداریم نگه دست مدت یه فعال -

 .  میرفت دستم از داشت بچم.  ناراحته پریا -

 !  بمونه کارش پای باید خودشم کرده خودش.  نسوزون دل بیخود -

 حرف به و نشست تخت دیگرِ  سمتِ .  انداخت پایین را سرش و گزید لب سیمین

 : آمد

 !  افتاد لرزش به چجوری -

 : گفت باشد نشنیده را زنش حرفِ  که انگار علی

 چه که برسه بهت خبر تهش کن بزرگ بچه ، بکن جون ، کن کار همه این -

 !  شده برو پارتی خانوم نشستی

 .  نبوده حرفا این اهلِ  که من ی بچه!  گوریه به گور سحرِ  اون تقصیرِ  -

 میگفتم چی هر.  بود کوتاه پسره این جلوی زبونم ؟ نداده دخترت به عقل خدا -

 !  استغفرهللا. . .  خودش دخترت میگفت تهش!  بود باال سر تفِ 

 : میریخت اشک آرام سیمین



 . . .  خونه از کرد بیرون رو پسره که اینجوری -

 : گفت علی.  شد حرفهایش ی ادامه مانع اشکهایش

 پاشید هم از زندگیشون یهو انقدر که بودیم شده غافل چقدر مگه!  کرد خوب -

    ؟

  ؟ نفهمیدیم چجوری -

 شده تر خراب حالش.  میزد میان در یکی پریا قلبِ .  گذشت سکوت به کمی

 :شنید را علی صدای.  نیفتد که گرفت دیوار به را دستش.  بود

 مردم این دهنِ  نمیشه دیگه شناسنامش تو بخوره طالق مهر دیگه بار یه اگه -

 !  بست رو

 باید بشه جدا که بارم این کرد بلند سر نمیشه همسایه و در تو همینجوری -

 .  دیگه جای یه بریم کنیم جمع

 : آمد حرف به دیگر بارِ  سیمین و کرد سکوت علی

 میترسم افتاده پریا واسه که اتفاقاتی هوای به.  تپریساس ی آینده از ترسم -

 .  نذاره پیش پا اونم واسه کسی

 کوتاهه زبونمم کنم چه ولی ندارم پسره این و خانواده این از خوشی دلِ  هیچ -

 . 

 : زد را آخر حرفِ  سیمین

 چیکار ببینیم هم رو میریزیم فکرامونو میشینیم صبح.  بخواب ای خسته فعال -

 .  کرد میشه

.  کند تکیه اش خانواده به میتواند میکرد احساس.  نشست قلبش روی پریا دستِ 

 هر اما است امنش پناهگاهِ  زده نم های دیوار با قدیمی ی خانه این میکرد خیال

 او پس.  بود مردم قضاوتِ  و آبرو حرفِ  دوباره.  بود اشتباه میکرد خیال چه

 ! ؟ چه او خرابِ  حِس  و رفته باد بر زندگیِ  پس ؟ چه



 : شنید را سیمین صدای که میرفت مشترکشان اتاقِ  سمتِ  به سست قدمهایی با

 .  بوده عصبی حمله میگفت که دکتره.  خوبه ببینم بزنم بهش سر یه برم -

 همین.  شد اتاق واردِ  و داد سرعت پاهایش به.  نشنید پریا که گفت چیزی علی

 پُر را وجودش تمامِ  درد.  فتگر تخت ی لبه به محکم پایش رسید تخت به که

 بعد ثانیه چند.  زد خواب به را خودش و کرد مرتب را پتو سریع اما کرد

!  است زده خواب به را خودش که نفهمد کاش.  شنید را سیمین پای صدای

 .  نمیشد متوجه مطمئنا تاریکی آن در اما میپرید پلکش

 درد پریا.  کرد مکث ثانیه ندچ و کشید باالتر را پتو.  آمد اش نزدیکی تا سیمین

 باز را پلکهایش سیمین رفتنِ  با باالخره.  چیز همه از داشت حرص و میکشید

 به نه.  نبود گریه وقتِ .  داد ماساژ کمی و گرفت پا مچِ  به را دستش.  کرد

 ! بود شده تکه هزار که قلبی خاطرِ  به نه و پا دردِ  خاطرِ 

.  نمیکرد فکر چیزی به  ، رفت کمد متِ س به.  شد بلند جا از آنی تصمیمی با

 را آمد چنگش به که لباسی اولین پریسا کمدِ  از.  میداد تکان را دستهایش فقط

 روی از را پریسا موبایلِ  تردید و مکث بدونِ  و انداخت سر روی شالی.  پوشید

 که قدمهایی با.  داشت کم هوا کشیدن نفس برای خانه فضای.  برداشت میز

 حدِ  از بیش که قلبی با ، بود دردناک حسابی که پایی ُمچِ  و بودند لرزان هنوز

.  رسید ورودی درِ  به و شد رد اتاقها مقابلِ  از بود کشیده ناراحتی و درد توانش

 تصمیم فقط میرود کجا نمیدانست.  بردارد پول کمی بود توانسته پریسا کیفِ  از

 جای به و نداشت ارزش ای ذره وجودش که جایی.  نماند آنجا که بود گرفته

 حرفها و میرفت!  نبود او جای میشد داده اهمیت بقیه ناتمامِ  حرفهای به او حالِ 

 و ترس بدونِ .  میکرد را اش زندگی راحتی به پریسا حداقل!  میکرد دفن را

 !  دیگران حرفِ  ی واهمه

 پایش بود نزدیک بار دو.  میرفت پایین را ها پله.  زد بیرون ورودی درِ  از

 اشکش ی چشمه.  کرد حفظ را تعادلش اما بیفتد زمین روی و بخورد پیچ

 . . .  بود حرص و خشم بود مانده وجودش در چه هر.  بود خشکیده



.  بود نشده روشن کامل هنوز هوا.  داد تکان دست رسید که اصلی خیابانِ  سرِ 

 زمانِ  هر!  بود زده خیابان دلِ  به ساعت این که بود داده خرج به شجاعتی چه

 .  بود کرده فرق برایش اوضاع اما نداشت هم برداشتن قدم جراتِ  بود دیگری

 به راننده.  شد سوار مکث بدونِ .  کرد ترمز پایش مقابلِ  رنگ زرد سمندِ 

 : برگشت سمتش

  ؟ برم کجا -

 : گفت کالفه.  میلرزید دستهایش

 .  نمیدونم -

 .  گهدی باشین داشته باید مقصدی یه خب ؟  چی یعنی -

 : گفت سریع پریا.  بود شده متعجب راننده

 .  میگم بهتون بچرخین خیابونا تو یکم -

 زده وحشت صورتِ  و صبح 5 ساعت.  دید راننده مردِ  چشمهای در را تردید

 پیاده که میداد مرد به کافی دلیلِ  همه خرابش حالِ  و لرزان دستهای و پریا ی

 افتادن راه محِض  به.  نکرد را کار این که بود پریا شانِس  از اما کند اش

 برای ، برگشتن برای میکرد دل دل.  افتاد همیشگیشان ی کوچه به نگاهش

 خواسته که اش زندگی آدمهای تمامِ  به کردن مهربانی دیگر بارِ  برای ، بخشیدن

 راهِ .  نبود ماندنش پای اما بودنش آزرده حرفهایشان و ها توهین با ناخواسته یا

 کردنهای ظاهر حفظِ  و شهر این آدمهای از بود دلزده اما شتندا هم رفتن

 !  الکیشان

 تنها اما باشد بیدار ساعت این نبود مطمئن.  گرفت را خان جمشید ی شماره

 کند کمکش میتواند میکرد احساس و داشت دوستش عمیقا و قلبا که بود کسی

 !  کند پیدا نجات سردرگمی این از کمی شاید که

 : داد جواب را تماس وقب چهارمین با

 ؟ بله -



 : کرد باز لب پریا.  میرسید نظر به خسته بیشتر ، نبود آلود خواب صدایش

 . . .  آقاجون الو -

 : شد هوشیار خان جمشید.  بدهد کف از اختیار که بود کافی کلمه دو همین

  ؟ بابا کجایی!  پریا -

 . . .  بیرونم.  نمیدونم -

  ؟ ماشینی سوار ؟ اعتس این نیستی خونه چرا -

 : گفت عوض در نداد حرفهایش به جوابی

 .  برم میخوام آقاجون -

 تماس بعد ای لحظه.  نداد او به را بیشتر زدنِ  حرف ی اجازه گریه هقِ  هق

 خوب خودش.  داد راننده به را آدرس مصمم بار این پریا و بود شده قطع

 ! کرد خواهد تغییر کل به اش زندگی مسیرِ  که میدانست

  سیزدهم فصل

  ؟ نزنم کراوات نمیشد -

.  شد خیره داریوش ی رفته هم در ی چهره به و گرفت موبایلش از نگاه پریا

 ! بود درگیر کراواتش با بودند افتاده راه وقتی از.  گرفت اش خنده

  ؟ باشی رسمی نمیتونی دقیقه دو -

 !  نیستم راحت نیست خودم دستِ  -

 : نوشت سحر برای و دوخت وبایلشم به نگاه دوباره پریا

 !  زده تیپ آرزو و امید هزار با.  کردی رد دعوتشو امشب کردی بدی کارِ  -

 : گفت داریوش به رو و کرد ارسال را پیغام

 .  کن بازش نیستی راحت اگه -



 : کرد آزاد یقه از را دستش داریوش

 !  نیست کراوات از مشکل -

  ؟ چیه پس -

  ؟ بگم چی بیام ؟ میخوام چی عرفانیا مهمونی تو من اصال -

 .  ببینه رو پریوش پسرِ  میخواد.  کرده دعوتت خان جمشید خودِ  -

 !  نشده روش ببینم میخوام رو پریوش خودِ  بگه میخواسته شایدم -

 : انداخت باال ابرو پریا

 !  بگو خاله به داری جرات -

 .  باهام نمیکنه کاری داره دوست منو خاله -

  ؟ شدی حیا بی انقدر ِکی از تو -

 .  میگم چی نمیفهمم که نگرانم انقدر االن نگو بهم هیچی پریا -

 شام ، میشینیم ساعت دو میریم.  سادست مهمونیِ  یه ؟ هستی چی نگرانِ  -

 !  همین.  برمیگردیم ، میخوریم

 همینجوری!  ندیدی شوهرتو غریبِ  و عجیب دوستای این ی قیافه تو انگار -

 یه منو!  مرحله غولِ  به برسیم کن فکر حاال.  میخوردن منو زنده دهزن داشتن

 !  میکنه لقمه

 : کرد باز را سحر پیغامِ .  رفت هم در پریا ابروهای

 پررو ی پسره اون امیدوارم.  بگذره خوش بهتون ؟ میموند کی پیِش  نگین -

 !  خوبت حالِ  به نزنه گند امشب

 به را او که چیزی هر و آیین از ترس.  کشید عمیقی نفِس  پیغام خواندنِ  با پریا

 جمشید و او بینِ  که ای رشته.  بود کرده فراموش کل به را انداخت می یادش

 خان جمشید اگر میدانست خوب و.  نمیشد باز هم از ها راحتی این به بود خان



 از خصوص به بود سخت!  بیاید کنار هم آیین با کنارش باید میخواهد را

 !  خودش تیزِ  و تند زبانِ  و آیین عصبانیتِ  و دیدار آخرین

  ؟ شما کجایی!  خانوم ِهی -

 : گرفت داریوش سمتِ  به را نگاهش پریا

 ؟ منی با -

 ؟ شدی غرق انقدر که داری چی گوشیت اون تو -

 :  گذاشت کیف داخلِ  را موبایلش

 خشمش و سحر از میترسی آیین از که انقدر میکردم فکر داشتم!  هیچی -

 !  یترسینم

 : کشید هم در ابرو داریوش خندید پریا

 .  نداره درست عقلِ  االن که نیست شوخی.  خواهه خاطر پسره این -

 : گرفت شدت پریا ی خنده

 .  داره خنده حتی فکرشم -

 .  میگم که میدونم چیزی یه.  بپرس َمردم که منی از تو -

 : کرد عوض را صحبت جهتِ 

  ؟ هخال پیِش  بره میخواد سحر -

 : گفت کالفه و کشید عمیق نفِس  داریوش

 واسه هتل شده خاله ی خونه.  بمونه تهران نمیتونه که کرده کفش یه تو پاشو -

 هم نمیتونیم سحر هم و من هم که اینه موضوع فقط!  خورده شکست عاشقای

 !  کنه لوسمون خاله که باشیم اونجا زمان

 میچسبی بهش انقدر.  داره تدوس نگینو اون.  خب نده گیر بهش مدت یه -

 .  میشه فراری



 ؟ چسبیدن میشه دادن ازدواج درخواست بار دو! ؟ میچسبم -

 !  کردی چیکارش نمیدونم من.  میره در سحر خونه میای وقتی -

 : انداخت پریا به حرصی پُر نگاهِ  داریوش

 مشوت کی هر شدم راهیا سر بچه مثلِ  اینجا که منم دوستت مدافع وکیل شدی -

 !  ور یه میکنه

 حرفی اگه منم.  نکن انصافی بی.  بودی تو ما از قبل.  تویی جونش که خاله -

 رو خوبی اتفاقای.  میشناسم رو سحر حساِس  ی روحیه که اینه خاطرِ  به میزنم

 .  نگذرونده سر از

 انگار داریوش.  رسیدند خان جمشید ی خانه به!  هم پریا ، شد ساکت داریوش

 : گفت باشد رفتهگ اضطراب که

 هم با تورو منو عرفانی شازده این!  شیر دهنِ  تو میرم دارم افتاد یادم تازه -

  پایین؟ بیاره فکمونو نزنه ببینه

 : گفت میشد پیاده که همانطور ماشین از و رفت او به ای غره چشم پریا

 !؟ هرته شهرِ  مگه -

 نلرزد پاهایش میکرد سعی.  آمد می شلوغ نظر به خانه.  برداشتند قدم هم کنارِ 

 حرفهای!  بزند حرف و بماند که بود گرفته یاد.  نکند فرار و نکشد عقب ،

 ماندن از بود گفته چه هر.  بود نداده یادش را فرار.  میچرخید سرش در خاله

 آمده کنار ماندن تهران ترِس  و بد حالِ  و حس تمامِ  با حتی!  میماند باید.  بود

 تصمیمِ  و خان جمشید خواستِ  به که بماند.  بود رنگشتهب هفته یک سرِ  و بود

 !  کند فرار هم باز میتوانست اما بود هم گرفتنش مهمانی

 هم داریوش.  داد ها خدمه از یکی دستِ  به را پالتویش پریا.  شدند خانه واردِ 

 سفید پیراهنِ  و مشکی شلوارِ  و کت آن با.  کشید بیرون تن از را کتش اور

 !  بود شده ِست پریا اسهایلب با حسابی

  ؟ من لباسای روی از کردی تقلب -



 : افتاد خنده به پریا حرفِ  با داریوش

 !  رفته باد به سرم امشب.  میترسونیم بیشتر داری فقط حرفا این با -

 بود ایستاده کنارش که پرهامی و دید را خسرو لحظه همان.  افتاد قهقهه به پریا

 که لبخندی با پرهام.  آمدند سمتشان به قدمی.  کرد جمع کمی را لبخندش. 

 : گفت بود نشسته لبهایش روی زوری انگار

 .  بخندی همیشه!  جان برادر زن سالم -

 به جوابی آنکه بدونِ  و داد را دو هر جوابِ  پریا.  کرد سالم مودبانه خسرو

 : پرسید خسرو از بدهد پرهام کالمِ  ی طعنه

 ؟ کجاست شیدا -

 .  خان جمشید پیِش .  طرفه اون -

 : گفت داریوش به رو پریا

 .  کنم معرفیت خان جمشید به بریم -

 : کرد زمزمه پرهام

 !  بگذرونه خیر به خدا امشبو -

 اصال.  ببیند را آیین ناغافل که داشت ترس شاید.  نمیکرد نگاه اطراف به پریا

 آورد لب روی لبخندی.  رساند خان جمشید به را خودش!  نه یا آمده نمیدانست

 : بوسید را اش گونه و

 !  شمال برگشتی کردم خیال -

  ؟ نباشم من بگیری مهمونی شما میشه مگه -

 وقتِ  اگر.  فشرد را انگشتهایش دوستانه پریا و آورد جلو را دستش شیدا

 داریوش به ای اشاره پریا!  میبوسید و میکشید آغوش در را او بود دیگری

 : کرد

  ؟ میشناسین که رو داریوش.  پریوش خاله پسرِ  اینم -



 : زد داریوش ی شانه روی را دستش و زد لبخند خان جمشید

 ؟ جان پسر چطوری.  ببینمش بود نشده ولی شنیدم زیاد تعریفشو -

 .  ببینمتون نداشتم سعادت ممنون -

 راهی پریا با باید منم بار این کنم فکر.  ندیدم رو خانوم پریوش وقته خیلی -

 .  بشم شمال

 : زد لبخند داریوش

 .  میشه خوشحال خیلی خاله -

 جمشید اما نبیند کسی که احتیاط با جوری.  چرخاند اطراف به را نگاهش پریا

 : گفت بشنود هم پریا که صدایی با.  شد متوجه خان

 !  کجاست نیست معلوم.  کرد دیر هم پسره این -

 : شکست را سکوت شیدا

 .  میرسه.  راهه تو گفته خسرو به -

 به پرهام  است شده سرخ صورتش میکرد احساس.  گرفت ضربان پریا قلبِ 

 : آمد سمتشان

  ؟ بیاری خودت با هم رو پریسا نمیشد -

 : بود گرفته اش خنده پریا

 .  نیست من دستِ  که پریسا ی اجازه -

 .  شدیم تلف خدا به.  دیگه بکن ما واسه کاری یه -

 : آمد حرف به خان جمشید

 ؟ میاد ِکی مهین -

 .  میرسه.  راهه تو -



 را صدایش شدنشان تنها محِض  به بشینند تا کشید ای گوشه را داریوش پریا

 : شنید

 .  شدی قرمز چقدر -

 : زد باد را خودش دست با

 ! گرمه اینجا خیلی!  نمیدونم -

 این.  بود کرده سکوت عجیبی طرزِ  به پریا.  نزد دیگری حرفِ  داریوش

 می در به مدام نگاهش.  میکرد اش عصبی میرسد راه از کی آیین هک انتظار

 !  بود ممکن غیر کند منحرف را ذهنش که میکرد چه هر ، افتاد

 لحظه برای نفسش.  دید را آیین قامتِ  بعد ای دقیقه و رفت در سمتِ  به پرهام

 : آمد نزدیکش شیدا.  شد بلند جا از اراده بی.  آمد بند ای

  ؟ یشد بلند چرا -

 : کرد زمزمه آرام و شد بلند کنارش از داریوش.  بود آیین به اما پریا نگاهِ 

 .  خان جمشید پیِش  برم من -

 : داد جواب شیدا به رو و داد سرتکان فقط پریا

 .  بهداشتی سرویس برم میخوام -

 : کرد زمزمه شیدا

 .  اومده آیین -

 .  ریخت جانش به دلهره شیدا صدای

 ! برمیگردم -

.  برود باال داد ترجیح پایین سرویِس  جای به.  برمیداشت سریع را قدمهایش

 را آیین که بود نرسیده ها پله به هنوز.  میخواست آرامش و خلوت کمی دلش

 . دید اش قدمی یک درست



 ؟ کجاست شیدا -

 .  خان جمشید پیِش .  طرفه اون -

 : گفت داریوش به رو پریا

 .  کنم معرفیت خان جمشید به بریم -

 : کرد زمزمه پرهام

 !  بگذرونه خیر به خدا امشبو -

 اصال.  ببیند را آیین ناغافل که داشت ترس شاید.  نمیکرد نگاه اطراف به پریا

 آورد لب روی لبخندی.  رساند خان جمشید به را خودش!  نه یا آمده نمیدانست

 : بوسید را اش گونه و

 !  شمال برگشتی کردم خیال -

  ؟ نباشم من بگیری مهمونی شما میشه مگه -

 وقتِ  اگر.  فشرد را انگشتهایش دوستانه پریا و آورد جلو را دستش شیدا

 داریوش به ای اشاره پریا!  میبوسید و میکشید آغوش در را او بود دیگری

 : کرد

  ؟ میشناسین که رو داریوش.  پریوش خاله پسرِ  اینم -

 : زد داریوش ی شانه روی را دستش و زد لبخند خان جمشید

 ؟ جان پسر چطوری.  ببینمش بود نشده ولی شنیدم زیاد تعریفشو -

 .  ببینمتون نداشتم سعادت ممنون -

 راهی پریا با باید منم بار این کنم فکر.  ندیدم رو خانوم پریوش وقته خیلی -

 .  بشم شمال

 : زد لبخند داریوش

 .  میشه خوشحال خیلی خاله -



 جمشید اما نبیند کسی که احتیاط با جوری.  چرخاند رافاط به را نگاهش پریا

 : گفت بشنود هم پریا که صدایی با.  شد متوجه خان

 !  کجاست نیست معلوم.  کرد دیر هم پسره این -

 : شکست را سکوت شیدا

 .  میرسه.  راهه تو گفته خسرو به -

 به پرهام  است شده سرخ صورتش میکرد احساس.  گرفت ضربان پریا قلبِ 

 : آمد سمتشان

  ؟ بیاری خودت با هم رو پریسا نمیشد -

 : بود گرفته اش خنده پریا

 .  نیست من دستِ  که پریسا ی اجازه -

 .  شدیم تلف خدا به.  دیگه بکن ما واسه کاری یه -

 : آمد حرف به خان جمشید

 ؟ میاد ِکی مهین -

 .  میرسه.  راهه تو -

 را صدایش شدنشان تنها محِض  به ینندبش تا کشید ای گوشه را داریوش پریا

 : شنید

 .  شدی قرمز چقدر -

 : زد باد را خودش دست با

 ! گرمه اینجا خیلی!  نمیدونم -

 این.  بود کرده سکوت عجیبی طرزِ  به پریا.  نزد دیگری حرفِ  داریوش

 می در به مدام نگاهش.  میکرد اش عصبی میرسد راه از کی آیین که انتظار

 !  بود ممکن غیر کند منحرف را ذهنش که میکرد هچ هر ، افتاد



 لحظه برای نفسش.  دید را آیین قامتِ  بعد ای دقیقه و رفت در سمتِ  به پرهام

 : آمد نزدیکش شیدا.  شد بلند جا از اراده بی.  آمد بند ای

  ؟ شدی بلند چرا -

 : کرد زمزمه آرام و شد بلند کنارش از داریوش.  بود آیین به اما پریا نگاهِ 

 .  خان جمشید پیِش  برم من -

 : داد جواب شیدا به رو و داد سرتکان فقط پریا

 .  بهداشتی سرویس برم میخوام -

 : کرد زمزمه شیدا

 .  اومده آیین -

 .  ریخت جانش به دلهره شیدا صدای

 ! برمیگردم -

.  برود باال داد ترجیح پایین سرویِس  جای به.  برمیداشت سریع را قدمهایش

 را آیین که بود نرسیده ها پله به هنوز.  میخواست آرامش و خلوت کمی شدل

 . دید اش قدمی یک درست

 : گفت اراده بی

 !  سالم -

 مردِ  همان آیین.  میشد تکرار زمان که انگار.  بود کشیده هم در ابرو آیین

 قرار.  بود گرفته فاصله اش گذشته با پریا اما بود شده قدیم اخموی و عصبی

 .  بترسد غضب و خشم این با دنبو

 !  سالم -

 : آمد حرف به آیین که شود رد کنارش از خواست

 !  برگردی بوده قرار پیش ی هفته کردم فکر -



 : کرد مکث پریا

 .  انداخت زمین رو خان جمشید حرفِ  نمیشد -

  ؟ گفته رو آینده تصمیمای بهت خان جمشید -

  ؟ میزنی حرف چی از -

 : آورد لب یرو پوزخندی آیین

 به اون از.  میشیم جدا توافقی میای بعد و میکنیم داستانت حالِ  به فکری اول -

 ! بودی آزاد امروزم تا که چند هر.  بری خواستی جا هر آزادی بعد

 آیین همیشگیِ  جانبِ  به حق حالتِ  این از میخورد حرص.  گذشت پریا کنارِ  از

 تماما و داشت ترس خودش هک وقتی کالم خونسردی این میکرد اش عصبی. 

 !  نامعلومشان ی آینده به نسبت بود نگرانی

 سمتِ  به قدمی پریا به توجه بی اما آیین.  رفت بهداشتی سرویس سمتِ  به

 جمشید کنارِ  که داریوش به و برده جیب به را دستهایش برداشت خان جمشید

 متوجه خان شیدجم بزند حرفی آیین آنکه از قبل.  میکرد نگاه بود ایستاده خان

 : کرد معرفی داریوش به رو و آورد لب روی لبخندی.  شد حضورش

 .  آیین ام نوه.  میکنم معرفی جان داریوش -

 : کرد دراز را دستش مودبانه داریوش

 .  هستم داریوش.  سالم -

 اضافه خان جمشید.  داد دست و کشید بیرون جیب از اکراه با را دستش آیین

 : کرد

 .  خانوم پریوش ی خونده پسر و اپری ناشرِ  -

 زیادی نگاهش اما بیاورد سرش به بالیی آیین لحظه هر که بود منتظر داریوش

 بود سرد عاشق آدمِ  یک برای زیادی مرد این.  داشت حق پریا شاید.  بود سرد

 ! 



 !  میگشت دنبالتون وکیلم اتفاقا -

 کرد جور و جمع را خودش داریوش.  بود کافی جنگ اعالنِ  برای حرف همین

: 

  ؟ برمیاد دستم از کاری ؟ من دنبالِ  -

 .  میگیره تماس باهاتون.  برمیاد حتما -

 نفهمیده حرفهایشان از چیزی که خان جمشید.  داد سرتکان نامطمئن داریوش

 :آمد حرف به دیگر بارِ  بود

 .  افسانه قدیمِ  دوستِ  ؟ یادته که رو خانوم پریوش -

 تکان سر تنها!  نیندازد بزرگش پدر صورتِ  به هم گاهن میکرد سعی حتی آیین

 : داد

 .  یادمه چیزایی یه -

 جمعشان از و کرد خواهی عذر داریوش.  نداد ادامه را حرفش خان جمشید

 : آمد حرف به آیین رفتنش با.  گرفت فاصله

  ؟ خوبه حالتون -

 ! تو پرسیای احوال از.  نیستم بد -

 به تصمیماشه و اون خاطرِ  به من خرابِ  حالِ  نصفِ  که کسی از احوالپرسی -

 !  نمیاد عقالنی نظر

 . . .  کردم که هم کاری هر من.  اشتباهه اشتباه کارِ  جان پسر -

 : شده گره هم در ابروهایش و بود خان جمشید به نگاهش

  ؟ زندگیم و من ؟ بود من خاطرِ  به -

 !  ای دنده یک هنوزم -



 واسه راحت که کسایی تک تک با دارم کار ها حاال حاال!  نیستم دیگه -

 !  کردن حکم خودشون

 کت آن با.  آید می پایین ها پله از که دید را پریا.  گرفت فاصله خان جمشید از

 مشکی شالِ  از که ای شده بلوند موهای و رنگ مشکی دوختِ  خوش شلوارِ  و

 قرمزی رژِ  و بود شده نقاشی هنرمندانه که صورتی با.  بود زده بیرون رنگ

 او به میتوانست کاش و میزد دل تغییرات این!  بزند پوزخند آیین شد باعث که

 !  است احمقانه کارش چقدر بگوید

 اطراف نگاهش.  شد متوقف داریوش نزدیکیِ  جایی و بود آرام قدمهایش

 بود ایستاده پرهام کنارِ  جایی نزدیکی همان درست.  کند پیدا را آیین تا چرخید

 رنگ سبز تیشرتِ  و مدادی نوک شلوارجین آن با رنگش دودی سپرتِ ا کتِ . 

 و رسمی تیپِ  آن برای بود شده تنگ دلش.  بود آیین ی همیشه با متفاوت

 هم جدید ظاهر این اما!  بود فرمش خوش و بلند گردنِ  ی برازنده که کراواتی

 .  بگیرد او از نگاه نمیتوانست که جوری.  بود زیبا

 چه که.  گذرانده سر از را چیزهایی چه که میکرد ادآوریی خودش به مدام

 چه نرود یادش که میکرد دوره را شب آن خودش برای مدام!  داشته حالی

 : شنید گوشش کنارِ  را داریوش صدای.  است شده روزها این پریای تا کشیده

  ؟ خوبه حالت -

 : داد تکان سر.  کرد نگاهش پریا

 !  خوبم -

  . خونسرده خیلی -

 .  نیست مهم براش هیچی گفتم که من -

 این اما نمیکنه نگاهم طرفو این حتی.  باشه خونسرد میکنه سعی داره!  نه -

 ! گرفت ندید رو پاهاش تندِ  حرکتِ  نمیشه باعث

.  بود انداخته پا پاروی و نشسته صندلی روی آیین.  چرخاند سر احتیاط با پریا

 .  دید میخورد تکان مدام که را پایش عصبیِ  حرکتِ  میشد خوبی به



 بین این.  شدند رقصیدن مشغولِ  ای عده.  پیچید خانه در شاد آهنگی صدای

 : گفت خندان پریا.  بودند هم خسرو و شیدا

  ؟ بدی خودت به تکونی یه بری نمیخوای -

 ؟ چی بگم برم تنهایی.  چیزی یه بود جانان یارِ  اگه -

 با اما میکرد نگاهش که دید را آیین چرخاند سر.  گرفت شدت پریا ی خنده

 با داشت سعی که شد خیره پرهام به و گرداند نگاه سریع پریا چشمهای دیدنِ 

 !  برقصاند را خان جمشید لودگی

.  خورد بود میز روی که لیوانش از آب ای جرعه و کرد جمع را لبخندش پریا

.  میشد ربیشت و بیشتر سالن وسطِ  جمعیتِ  و شد پخش هم دیگر آهنگِ  دو

 : گفت دست به موبایل داریوش

 .  بزنم سفیدت چشم دوستِ  این به زنگ یه برم -

 !  گفتی چی میگم بهش -

 !  خوردش نمیشه عسلم من صد با!  بگو -

 هوای و حال در و میزد بشکن آهنگ ریتمِ  با آرام که ماند پریا و رفت داریوش

 که شد پخش آهنگی بار این و شد تمام هم بعدی آهنگ.  بود غرق خودش

 .  کرد میخکوبش

  گو کنان رقص برم در بچرخا برم در بچرخا

 گو زنان نعره و کن مستم مرا هی و کن مستم مرا

 گرداند چشم هراسان.  نبود آنجا اما شد کشیده آیین سمتِ  به اراده بی چشمهایش

 به گر جستجو نگاهش هم هنوز. . .  آیین تولدِ  شبِ  ، چادر آن ، آهنگ این. 

 .  میگشت آیین دنبالِ 

 تو چشمانِ  برد مرا هوِش  مرا عقلِ  مرا ایمانِ 

 تو ابروی خم مرا میکشد و گشتم او ی داده دل



 او که نگاهی.  بود پریا به خیره دست به نوشیدنی لیوانِ  دیوار کنارِ  ای گوشه

 انقدر چرا آورد می یادش به که میکشید آتش به را قلبش که ، میکرد ذوب را

 مرزِ  تا را او ، سالها این در احساسش ، قلبش انقدر چرا که.  بوده همم برایش

 حالِ  ، خرابش حالِ  اما بود گرفته برگشتن به تصمیم بار هر و بود برده جنون

.  برگردد تا شد مانع میکرد احساس خودش وجودِ  در که ضعفی ، سامانش نابه

 .  میکرد تداعی برایش را اش عالقه تمامِ  لحظه این.  نگاه این و

 گرفته جان ذره ذره که احساسی. . .  نفرشان دو هر حالِ  ، چادر آن اتفاقاتِ 

 هم هنوز.  بردارند هم سمتِ  به قدمی که بودند خواسته دو هر شب آن و بود

 گوشش در اهنگ صدای.  کند مزه مزه را شب آن شیرینِ  احساِس  میتوانست

 این کمی شاید میکرد احساس که بود شده آیینی به خیره پریا نگاهِ  و میچرخید

 . دارد نرمش چشمها

 از اراده بی.  کرد گرفتار احساسی خال در را پریا و گرفت نگاه که بود آیین

.  شد کمتر هیاهو کمی.  رفت تراس سمتِ  به سریع قدمهایی با.  شد بلند جا

 داشتنیِ  دوست آیینِ  آن آیین که کند یادآوری خودش به و بکشد نفس میتوانست

 .  نیست او هنِ ذ

 اش ریه واردِ  سرد هوای.  کشید نفس و گرفت تراس های نرده به را دستهایش

 قلبش در حسی خوشبینانه ؟ میشد هم بیمار اگر داشت اهمیتی چه اما میشد

 به را آهنگ این هم او که بگوید هم شاید.  بیاید کنارش آیین داشت دوست

 صدای.  است انگیز خاطره هتران این هم او برای بفهمد که.  دارد خاطر

 : است آیین که بود دلگرم.  آمد لبهایش روی تا لبخند.  شنید را قدمهایی

 .  میخوری سرما -

 که دید را او.  چرخاند سر.  کرد محو لبهایش روی از را لبخند شیدا صدای

 : آورد لب روی افسوس پُر لبخندی.  آمد می سمتش به آرام

 .  گرمه -

 بریم دوباره میخواد دلم.  دوریم هم از انقدر ما و تهرانی وت که بده خیلی -

 .  بگذرونیم خوش دخترونه ساعتی چند و بیرون



 : کرد خوشحال را او شیدا صمیمیِ  لحنِ .  داد پریا به خوبی حِس  حرف این

 .  دارم دوست منم.  حتما -

 !  آورده تشریف گرامیت شوهرِ  مادر تو بریم -

 آیین از خبری ، شد سالن واردِ  شیدا با قدم هم و ستادفر بیرون را نفسش پریا

 مستقیم را او شیدا!  نچرخاند اطراف به را نگاهش میکرد سعی هم پریا و نبود

 که میکرد شکر را خدا.  کرد صحبت او با ای دقیقه چند.  برد مهین پیِش 

 !  نزد سال دو این از حرفی نفر یک حداقل

 نزدیکی تا که دید را آیین باالخره.  تبرگش خودش جای سرِ  دوباره پریا

 که میزد حدس.  کرد ترک را او و گفت کوتاه سالمی فقط و رفت مادرش

 .  است سابق مثلِ  هم هنوز بینشان ی رابطه

 مدام که بود دستش لیوانی فقط نمیخورد چیزی ، بود آیین به حواسش شام وقتِ 

 پریا چقدر میدانست خوب ، نداشت دوست را حالتش این.  میشد خالی و پُر

 !  اش مستی حالِ  از است متنفر

 پریا هم نهایت در.  میزد رفتن سازِ  گوشش زیرِ  مدام داریوش خوردند را شام

 حتی.  ندید اصال هم را آیین.  کرد خداحافظی بقیه و خان جمشید از.  شد تسلیم

 کند داپی را او تا میچرخید نگاهش میزدند بیرون خانه از که آخری ی ثانیه تا

 !  میکرد پیدا کمتر میگشت بیشتر چه هر اما

 از را موبایلش.  برسند خیابان به و کنند رد را حیاط تا میزد قدم داریوش کنارِ 

 گفت داریوش.  سحر پیغامهای و دوخت اش صفحه به نگاه و کشید بیرون کیف

: 

 !  میفتی.  کن نگاه جلوتو -

 .  هست حواسم -

 بود سخت برایش رفتن راه کمی بلند پاشنه کفِش  آن با ، میخواند را سحر پیغامِ 

 دیگر بارِ  داریوش.  بگذرد سحر کردنِ  دل درد کنارِ  از ساده نمیتوانست اما

 : گفت



 !  امشب بیفتی کنی کاری یه میتونی ببینم -

 : خندید پریا

 .  میگی چقدر!  بابا هست حواسم -

 ی پاشنه ای لحظه.  دبو رفتگی فرو و برآمدگی از پر حیاط فرشهای سنگ

 که افتاد زمین روی جوری ، خورد پیچ پایش و کرد گیر کفشش سوزنی

 : ترسید داریوش

 ؟ میخواستی همینو.  بیار در گوشی از سرتو میگم بهت هی -

 پای قوزکِ  روی را دستش.  شد رها زمین روی پریا دستِ  از موبایل

 : گذاشت دردناکش

 ! پام آخ -

 ! مهمه انقدر که گوشیه اون تو چی!  هدیگ میخواستی همینو -

 ! آخ!  بود گرفته کردنش دل درد شما جانانِ  یارِ  -

 .  انداخت نگاهی پایش قوزک به رفته هم در ابروهای با و شد خم داریوش

 .  شده چی ببینم بذار -

 .  ببیند چیزی نمیداد اجازه حیاط تاریکیِ 

 .  شده چش ببینم بیمارستان بریم پاشو-

 .  میشم پا االن وادنمیخ -

 ؟ نمیخوای کمک -

 در شدیدی دردِ  که شود بلند جا از خواست.  داد تکان نه ی نشانه به را سرش

 : میکرد نگاهش تاسف با داریوش.  کرد احساس پایش مچِ 

 ! انگار نداری قبول که منو.  کنه کمکت بیاد کنم صدا رو شیدا برم کن صبر -



 دردناکش مچِ  روی پریا دستِ .  رفت بدهد زدن حرف مهلتِ  پریا به آنکه بدونِ 

 .  بود شده پاره هم شلوارش زانوی.  بود نشسته

 جا کسی آغوِش  در کردو بلندش دستی کجا از نفهمید که بود داریوش منتظرِ 

 که آیین دیدنِ  با.  کرد باز را بود شده بسته درد زورِ  از که چشمهایش.  گرفت

 تا کشید طول ثانیه چند.  شد تند لبشق ضربان بود کشیده آغوش در را او

 : کرد استفاده سکوتش از آیین ، بیفتد کار به زبانش

  ؟ نیستی بلد رفتنم راه -

 : کرد گره ابرو.  آمد خودش به آیین گرِ  توبیخ لحنِ  با پریا

  ؟ کنی بغلم میتونی گفت بهت کی -

 !  کردن کمک از بشم پشیمون نکن کاری یه -

  . نخواستم کمک من -

 تا بزند چنگ گردنش به محکم شد باعث که کرد جا جابه را پریا آغوشش در

 : نیفتد

 !  هستی که ترسم جون -

 !  زمین بندازیم جا همین نیست بعید تو از -

 : آمد حرف به دوباره پریا ، نداد حرفش به جوابی آیین

 !  برم راه میتونم خودم.  زمین بذارم -

  ؟ زمین کفِ  یبود ولو ساعت یه همین واسه -

 !  بیاد شیدا بودم منتظر -

 !  میکرد نگاهت ماست عینِ  بود وایساده هم پسره اون -

 !  کنی توهین همه به کردی عادت -

 : کرد باز را ماشینش درِ  آیین



 میشه کمتر توهینش اینجوری ؟ مجسمه عینِ  بگم چطوره! ؟ ماسته با مشکلت -

 ؟

 که جوری بست محکم هم را در.  ردک پرت جلو صندلی روی تقریبا را پریا

 : گفت سریع پریا.  نشست فرمان پشتِ  خودش.  شد خفه جا در پریا صدای

 !  میشه نگران نیستم ببینه داریوش!  موند جا کیفم و موبایل -

 ! جهنم به -

 !  بهش بزنم زنگ باید بده موبایلتو -

 ای شماره بدهد پریا دستِ  به را موبایل آنکه بدونِ .  انداخت راه به را ماشین

 : شنید را پرهام صدای.  ماند منتظر و گرفت

 ؟ جونم -

 خودش بگو هم پسره اون به.   بردار مونده جا حیاط تو پریا موبایلِ  و کیف -

 ! خونه بره

 !  میکنی چه ببینم برو!  اصال درسته همین ؟ باالخره دزدیدی رو دختره -

 : کشید هم در ابرو آیین

 !  بکن رو گفتم که کاری!  هامپر نباف چرند -

 : میکرد نگاهش مات پریا.  کرد قطع را تماس

 !  بزنم حرف خودم میتونم آدمم من!  ببخشید -

 ؟ بیمارستان بریم زیاده دردت -

 کند تحمل میتوانست.  بود خفیف درد.  بود برده یاد از را پایش دردِ  کل به پریا

 هم بود جذاب برایش هم هایش وییزورگ ، کردنش کمک ، آیین حالِ  این اما. 

 !  میبرد جنون تامرزِ  را او

 !  خوبم -



 : داد جرات خودش به پریا.  میراند سکوت در آیین

 به چی واسه!  نکنی حماقت دیگه باشه یادت که نیاوردی در رو ات حلقه -

 !؟ کردی کمک سابقت حماقتِ 

 .  شناسناممه تو اسمت!  نشدی سابق هنوز -

 ؟ هستم شده سیاه ی شناسنامه همین مدیون رو کمک این -

 : چرخید آیین سمتِ  به کامل پریا.  نداد جوابی هم باز آیین

  ؟ بدی نداری جوابی یا بدی جوابمو نمیخوای -

 . بکشد حرف او از داشت دوست مصرانه پریا و بود سکوت جوابش هم باز

 . خونه میرم میگیرم ماشین کن پیاده جا یه منو -

 !  بشین آروم دقیقه دو زدن رفح جا به -

 !  بزن حرف درست من با -

 موردم در دیگه داستانِ  یه میری ؟ میکنی چیکار نزنم حرف درست مثال -

 !؟ میکنی محکومم باز اونجا و مینویسی

 .  نکردم محکومت الکی.  نوشتم رو حقیقت -

 .  نمیکردی توصیفش منفور انقدر و میدادی خرج به انصاف حداقل -

 !  داشتن دوستش بود که همینجوری خیلیا -

 به نگاه دوباره و شد خیره پریا چشمهای به ثانیه چند.  چرخید سمتش به آیین

 : دوخت رو به رو

 ! نداره حقیقت کدوم هیچ. . .  شب اون اتفاقاتِ  -

 به بالیی چه که میشد یادآوری که وقت هر یا میشد شب آن از حرف بار هر

 و میزد تر تند قلبش اراده بی.  مینشست جانش به لرز اراده بی آمده سرشان

 اندازد می قدیم یادِ  به را او چه هر از داشت دوست که میشد زده وحشت آنقدر



 با.  گذشته با بود مساوی آیین.  کرد غلبه خودش به بار این اما بگیرد فاصله

 : کرد باز زور به را اش شده قفل لبهای. . .  بدهایش و خوب تمامِ 

  ؟ بود چی حقیقت -

.  میزدند حرف باید.  بود خط آخرِ  که انگار.  انداخت سمتش به نگاهی نیم آیین

 این که.  کرده تیره را زندگیشان که هایی شبهه و َشک این تمامِ  میشد تمام باید

 .  شود تمام. . .  خرابشان حالِ  این. . .  تحمیلی ماندنِ  تنها این. . .  فاصله

  ؟ بپرسی باید االن سال دو از بعد -

 .  پرسیدم قبال پرسیدنیارو -

 زمزمه و گرفت نفس.  بود آشفته پریا.  بست نقش آیین لبهای روی پوزخندی

 : کرد

 ! رفتی و گذاشتی سال دو که گرفتی درست جوابِ  حتما -

 به اصال زندگیت تو و نداشتم برات اهمیتی کوچکترین که فهمیدم حداقل آره -

 !  اومدم نمی حساب

  ؟ داری باور رو حرفا این هنوزم -

 ؟ باشم داشته باور باید چی به این جز -

 : داد تکان تاسف ی نشانه به را سرش آیین

 !  شدی پشیمون چون برگشتی میکردم خیال -

 : چرخید آیین سمتِ  به کامل پریا

 . . .  حالم بفهمی میتونی اصال ؟ رفتم چرا فهمیدی ؟اصال پشیمون -

 همینا ؟ انداختم جا چیو دیگه!  ترس ، تنفر ، داشتی اضطراب ، بود بد حالت -

  ؟ دیگه بود

 آیین.  کند پیدا برایش نتوانست جوابی پریا که بود حرص از پُر لحنش آنقدر

 : آمد حرف به دیگر بارِ 



 درگیر صفتی دیو آدمِ  چه با بگو.  بگو شب اون خرابِ  حالِ  از!  دیگه بگو -

 بزن حرف!  کنی فرار شبونه شدی مجبور که کشیدی بعذا چقدر بگو!  بودی

  ؟ شدی ساکت پس چرا بزن حرف ؟ کنی فرار فقط گرفتی یاد! 

 و حس کردنِ  خالی دنبالِ  فقط که داری حرص انقدر.  بدی گوش نمیخوای تو -

 !  ندارم حرفی من باشه میشی آروم اینجوری اگه!  خودتی بدِ  حالِ 

 آروم بخوام که مهمه برام چی همه انقدر کردی رفک چرا!   آرومم من ؟ آروم -

  ؟ نباشم

 از که انگار.  بود پریا صورتِ  به گاهی و جلو ی شیشه به گاهی نگاهش

 که بود جوری آیین حالِ .  بود کرده وحشت پریا!  میچکید خون چشمهایش

 در مدام که نوشیدنی لیوانهای خاطرِ  به پریا هم شاید یا ندارد تعادل انگار

 : آمد حرف به اراده بی.  میزد حدس اینطور میشد خالی و پُر نیمهما

 !  میگی چی داری نمیفهمی اصال!  مستی تو -

 پریا و شد بیشتر ماشین سرعتِ .  باشند کرده وصل آیین به برق که انگار

 .  چسباند در به را خودش زده وحشت

 تغییر با میکردم خیال!  نویسنده خانوم کنی صادر حکم بلدی هنوزم پس -

 !  باشه شده عوض وجودتم تو چیزایی یه ظاهر

 !  شده عوض چیزا خیلی -

 !  نداره تمومی داوریات پیش ولی -

 نه.  نشده عوض برات هیچی!  کردن توهین و زدی طعنه به کردی عادت تو -

 .کردم اشتباه بفهمم که میزنی حرفی نه میکنی دفاع خودت از

 این با انقدر زندگی این.  باشه داشته همیتا چی همه که وقتیه برای دفاع -

 !  میشه چی بعدش نیست مهم برام اصال که کرده دلسرد منو فاصله

 . بوده درست تصمیمم کنم فکر میشه باعث که حرفاست همین -



 کنم زندگی میتونم سال دو این تو که فهمیدم حداقل.  بوده درست که معلومه -

 !  دارم دوست که اونجوری

 شده باعث من.  بودم زندگیت مانع همیشه من که نبود یادم.  میگی راست -

 ازت رو داشتی دوست که چیزی اون و عادی زندگی اصال.  کنی تغییر بودم

 !  بودم گرفته

 ! خونه برسیم بذار شو ساکت فقط -

 که کنم یادآوری بهت نیست بد شاید.  بشم ماشینت سوار نداشتم اصراری من -

 . ماشین تو یانداخت منو چجوری

 یه به نداشت امکان وگرنه ، باشی شده کن خورد اعصاب انقدر نمیکردم فکر -

 !  کنم فکر باهات بودن جا

 دو هر.  بود کرده اش عصبی هم سر پشتِ  جنجال و بحث این.  برد ماتش پریا

 که بود کلمات فقط!  بدهند مجال هم به نبود قرار.  بودن بسته رو از شمشیر

 فقط.  طرفین احساساتِ  گرفتنِ  نظر در بدونِ .  میشد خارج هانشاند از رگباری

 را خرابشان حالِ  تمامِ  نوعی به میخواستند دو هر انگار که میشد بیان جوری

 .  کنند تخلیه

.  میداد ماساژ را اش شقیقه و پیشانی مدام انگشتهایش.  بود گرفته سردرد آیین

 به.  نزند دیگری حرفِ  مسیر هایانت تا میداد ترجیح.  بود کرده سکوت پریا

 هایش طعنه به توجهی میکرد سعی!  میدانست دهنده آزار را او آیین که جهنم

 این بعد به این از بود مطمئن نوعی به.  کند نشینی عقب نبود قرار.  نکند

 .  میشود هم بیشتر و بیشتر روانی جنگِ 

 : شنید را آیین صدای.  کرد باز را در پریا.  شد پارک پارکینگ داخلِ  ماشین

  ؟ بود ادا هم شدنا زمین پخِش  همه اون ؟ ایشاال کردی پیدا شفا خدا اذنِ  به -

 جلو توهینات پای پابه یکی میخواد دلت تو.  نزنم حرف باهات میدم ترجیح -

 .  نیستم آدم اون من اما بیاد



 هم در ابرو آیین.  کوبید هم به محکم را در و ایستاد سالمش پای روی زور به

 : داد ادامه و کرد نگاهش پریا.  کشید

 .  میدم گوش من بزنی تری مهم حرفِ  میخوای کردی احساس وقت هر -

 . میزنه وکیلم رو مهمم حرفای -

 !  آفرین ؟ خودته ابتکارِ  هات طعنه و توهین پس -

 : گرفت قرار پریا مقابلِ  و زد دور را ماشین آیین

 .  کنیم امتحان اربذ!  باشه ؟ میخوای مهم حرفِ  -

 برایش کالفه و پریشان حالِ  این چقدر.  بود دوخته او صورتِ  به چشم پریا

 کجا از نمیدانست که انگار.  میداد فشار هم روی را لبهایش آیین.  بود جذاب

 و کرده قالب سینه روی را دستهایش.  میداد قدرت مانور پریا.  کند شروع

 .  بدهد او به محکمی جوابِ  تا بیاید نبیرو آیین دهانِ  از حرف بود منتظر

 !  کنیم شروع بدهکاری بهم که خواهی معذرت با بیا -

 !  بود سخت برایش وقاحت همه این تحملِ .  کشید هم در ابرو پریا

  ؟ چی خاطرِ  به -

 !  گرفتی من از که زندگی -

 .  نداری سال دو این تو من زندگی از درکی هیچ اصال تو -

 ست هم با حسابی که امشبم!  میگذشته خوش بهت حتما بوده که پسره این -

 خوشی از غیر چیزی مگه!  میخندیدی شوهرت ریِش  به مدتم این تو!  بودین

  ؟ بوده

 نفرتِ  از پُر های طعنه و حرفها.  آمد جوش به خونش.  شد چه نفهمید پریا

 بیاورد فرود آیین صورتِ  روی تا برد باال را دستش.  بود کرده اش دیوانه آیین

 .  فشرد انگشتهایش بینِ  و گرفت را دستش مچِ  آیین صورتش به نرسیده. 

  ؟ برخورد بهت ؟ چیه -



 !  ندم رو توهین جواب که نیستم سابق پریای من -

 !  خانوم پریا شدی قوی -

.  کشید جلوتر کمی را خودش.  کرد قفل کمرش پشتِ  و پیچاند را دستش

 حالتِ  صورتش و رفته هم در ابروهایش.  شنید را پریا دردناکِ  ی ناله صدای

 : داد ادامه را حرفش.  بود گرفته خود به ترسناکی

 مرگِ  حکمِ  شه بلند من رو دستت که روزی!  اومدی اشتباه و راه اینجای -

 اینو.  عرفانیم آیین هنوز من اما نیستی سابق آدمِ  اون تو.  کردی امضا خودتو

 ! کن فرو گوِشت تو

 !  کن ول دستمو!  هستی کی میدونم خوب.  کنی یادآوری نیست نیازی -

 : آمد حرف به حرص پُر و کرد رها را دستش

 .  ندارم کردن بحث ی حوصله که کن اضافه اینم اطالعاتت به.  خوبه -

 !  میدونم اینم -

 دورِ  که رنگی قرمز ی حلقه.  میداد ماساژ را آیین دستِ  جای انگشتهایش

 را حرفش پریا!  ببیند میتوانست هم آیین که بود واضح آنقدر دبو افتاده ُمچش

 : داد ادامه

 .  میکنم فکر کردم که انتخابی به دارم روز هر -

 : کرد قالب سینه روی را دستهایش آیین

 عوض چیزی و شده تموم که االن!  میکردی انتخابت از قبل باید رو فکرا -

 .  نمیشه

 : داد ادامه را حرفش.  کرد حفظ را مشآرا لحنِ  اما میخورد حرص پریا

 به که هایی سختی تمامِ  از و فرار این از پشیمونم میشم بیدار که روزایی یه -

 نداشت امکان میموندم اگه میگم خودم با روزایی یه ولی.  کردم تحمیل خودم



 پشتِ  همیشه میشدم مجبور.  کنم پیدا رو هستم که کسی.  رو واقعیم خودِ  بتونم

 .  بگیرم اهپن یکی

 !  گرفتی درست تصمیمِ  باش خوشحال پس -

 : داد ادامه هم باز توجه بی پریا

 که چیزی تنها شب اون.  دیدم و شنیدم چی و شد چی میدونی خوب خودت -

 که پریایی همون ، مهمم برات ، داری دوستم بگی که بود این میخواستم ازت

 .  کافیه برات هستم

.  نمیزد هم پلک حتی. نمیخورد تکان آیین.  بود زده حلقه چشمش در اشک

 .بود مانده خیره پریا ی چانه لرزِش  به و بود شده بسته لبهایش

!  هستی کی که کشیدی رخم به دوباره!  کردی حکم.  دادی دستور باز ولی -

.  میزنی تو آخرو و اول حرفِ  کنی ثابت که.  کردی خورد رو خانوادم ، منو

 !  کنی مطمئنم که.  داری دوستم بگی اینکه جز ؟ خواستم چی ازت من

 زندگیمون چقدر بفهمی اینکه برای کردم تالشمو تمامِ  ؟ نمیفهمیدی خودت -

 ؟ شد چی تهش.  مهمه برام

 داشتم دوست بود اطرافم که حرفایی با!  بشم مطمئن که داشتم نیاز لحظه اون -

 !  مهمم برات چقدر که بگی بهم بازم تو

 .  کنم ثابت خودمو عمر آخر ات نمیتونم من -

  ؟ سختیه کارِ  انقدر داری دوستش چقدر بگی زنت به اینکه -

 اش شده منقبض فکِ  از خوبی به این و میخورد حرص.  کرد سکوت آیین

 : آمد حرف به دیگر بارِ  پریا.  بود مشخص

 .  مهمم برات میگفتی کلمه یک اگه فقط!  نرم تا بگی بود کافی -

 .  بری میخواستم واقعا شاید -



 که انگار.  شد سرد که نکشید ثانیه به وجودش تمامِ .  بست یخ.  برد ماتش پریا

 : داد ادامه آیین.  باشد مرده

 !  هستی خوبی آدمِ  چقدر بدی نشون بقیه جلوی که.  بیاری در ادا بودی بلد -

 بودند نزدیک آنقدر.  کرد خم سر دیدنش برای.  شد تر نزدیک پریا به قدمی

 دل که همان ، را اش لعنتی عطرِ  بوی.  میکرد احساس را نفسش گرمای که

 !  میکرد استشمام را میبرد

 !  من جز بودی بخشنده همه برای!  بودی مهربون همه با تو -

 اش بلندی و خورد چرخ پارکینگ در صدایش که جوری زد فریاد را"   من" 

 .  داد ماشین به را اش تکیه و پرید جا از پریا.  شد برابر صد

 داشتی رو چی انتظارِ .  نوشتی ازم که هستم پستی و خودخواه آدمِ  همون من -

 .  کردی تاکید بهش بارها کتابت تو که مغروریم مردِ  همون من ؟

 نیاورد زبان به و کند سکوت نمیتوانست ، باشد آمده جوش به خونش که انگار

 تمامِ  از بود شده طاقت بی که انگار.  بود شده باز دهانش قفلِ  که انگار. 

 .  بودند داده نسبت احساساتش و او به دروغ به که اتهاماتی

 خوندم سطرشو به سطر بس از شدم خسته!  کابوس شده واسم لعنتیت کتابِ  -

 برام کتاب این ها دیوونه مثلِ !  نفهمیدم رو کجا!  رفتم اشتباه رو کجا بفهمم تا

 اومد زندگیم سرِ  بالیی چه!  شد چی بفهمم که نماراه جور یه!  ُمَسلَم قانونِ  شد

 . 

 بین این ای عالقه اگر!  آیین دردِ  دیدنِ  از میکشید درد و بود لرزان پریا لبهای

 ی شده متورم رگِ  آن برای بود شده طاقت بی وجودش بندِ  بند پس چرا نبود

 : شکست را بینشان سکوتِ  دیگر بارِ  ؟ گردنش

 نمیتونستی که بگی بهم میخواستی چی ؟ کتاب اون نوشتنِ  از بود چی حرفت -

  ؟ بگی و کنی نگاه چشام تو

 حوالی جایی.  کرد پیدا ادامه اش گونه روی و گرفت راه چشم از اشکش قطره

 : آمد حرف به بار این پریا و شد محو لبهایش



 که.  نمیترسم آدما حرفِ  از که کنم ثابت همه به بار یه برای خواستم -

 . . .  آدما که نیست مهم برام دیگه.  کنه ناراحتم نمیتونه قضاوتشون

 را اشک تا کشید گونه روی را دستش پشتِ .  گرفت را گلویش راهِ  بغض

 اشک های قطره شاید که میگرفت باال را سرش.  داد ادامه را حرفش.  بگیرد

 نباشد ضعیف.  نکند گریه بود داده قول خودش به.  نگیرند راه اش گونه روی

! 

 خاطرِ  به.  مردم حرفِ  خاطرِ  به شد تباه زندگیم. . .  کردن قضاوتم همه -

 به.  دردناکشون های طعنه جلوی کنم سپر سینه نتونستم که بودنم ضعیف

 شنیدم طعنه کردم ازدواج.  شدم توبیخ چی همه برای.  ترسیدم چی همه خاطرِ 

 بود من مالِ  که گیزند ، بود من حقِ  که ای رابطه.  شدم توبیخ گرفتم طالق. 

!  نبودم که بدم نشون چیزی رو خودم خواستم.  کردم پنهون زده وحشت رو

 مامان اگه که!  نکرده تربیت خوب دخترشو علی میگفت میفهمید عمه اگه چون

 داشته باید دختر یه که چیزی مهمترین دخترش که میکرد دق غصه از میفهمید

 !  میگن چی مردم ؟ زندگیش ؟ میشه چی آینده که!  نداره دیگه رو باشه

 فکر اش زندگی ی رفته روزهای به.  بود غصه از پُر نگاهش.  کرد مکث

 بود کشیده چه هر اما بگذراند ترس بدونِ  میتوانست که روزهایی به.  میکرد

 !  بود مردم فکرِ  دردِ 

 ، نزنه حرف باید دختر یه.  بودم دختر چون ؟ میترسیدم انقدر چرا میدونی -

 در بد خیالِ  کسی ، نبینتش کسی.  بره راه زمین زیرِ  باید دختر یه!  نکشه نفس

 بد خیالِ  همه بزنه حرف پسر با اگه ، بخنده بلند اگه دختر یه!  نکنه موردش

 چی تو!  میکنه خراب رو جامعه که.  داره مشکل که دختره این چون.  میکنن

  ؟ کردی وحشت شدن قضاوت از ؟ ترسیدی حاال تا ؟

 : کوبید آیین ی سینه به را اش اشاره شتِ انگ

 به داشتی که هایی رابطه وجود با ، داشتی که زندگی وجودِ  با!  تو خودِ  -

! ؟ نبودم دختر اینکه خاطرِ  به.  کنی قضاوت منو که دادی اجازه خودت

 برای کمم چقدر بگی خواستی.  هستم بدی آدمِ  چقدر که بفهمونی بهم خواستی



 کسی.  بشه گرفته گذرونیاش خوش جلوی نشد باعث ازدواج حتی که آدمی!  تو

 من اما بود تو حقِ  شرعی غیر حتی داشتن رابطه!  نیاورد تعهد براش تاهل که

 باید که کسی!  گناهکار شدم بودم نذاشته کج پامو زندگیم طول تمامِ  که آدمی ،

 .  میشد توبیخ

 لرزش لحظه هر ریاپ.  بود شده تر آرام چشمهایش اما میکرد نگاهش آیین

 : داد ادامه را حرفش.  میشد بیشتر بدنش

 آبروتو که نمیخواست دلم اصال کن باور.  بگیرم انتقام تو از نمیخواستم من -

 نکنه ناراحتت که میکردم فکر تو به فقط کردم عوض اسمارو اگه.  ببرم

 !  نیست مهم آدما قضاوتِ  دیگه خودم برای وگرنه

 داده تکیه آیین ی سینه به را لرزانش دستهای.  فتگر شدت اش چانه لرزِش 

.  شد هراسان نگاهش آیین.  بود کرده حفظ اینطور را تعادلش که انگار.  بود

 : گفت سریع

 .  خونت ببرمت بیا.  میزنیم حرف بعدا این موردِ  در.  باشه -

 : شد چنگ آیین تیشرتِ  به پریا انگشتهای

 . . .  بزنیم حرف باید. . .  ستنی دادنت آزار قصدم  من. . . من -

.  نداشت ها لرزش این از خوشی ی خاطره اصال.  بود کرده وحشت آیین

 کند حفظ را اخمش هنوز داشت دوست هم.  گرفت پریا ی شانه دورِ  را دستش

 : شود رد حالش این کنارِ  از ساده نمیتوانست هم و

  ؟ بیای راه میتونی -

 بدونِ  آیین.  میشد قفل بیشتر لحظه هر بدنش که انگار.  بود گرفته درد بدن

 به کالمی میکرد تقال پریا.  گرفت او دورِ  و کشید بیرون تن از را کتش مکث

 که بود برده یاد از.  کشید آغوش در را او مکث بدونِ  آیین اما بیاورد زبان

 انگشتهای هنوز.  رفت آسانسور سمتِ  به.  میگیرد جا آغوشش در راحت چقدر

 : کرد زمزمه آرام و انداخت نگاه صورتش به.  بود لباسش دِ بن پریا

 !  بزنی حرف نیست الزم.  ببند چشماتو -



 آیین.  کرد پیدا امتداد گوشش تا و خورد ُسر چشمش ی گوشه از اشکی قطره

 آپارتمانِ  سمتِ  به مکث بدونِ !  آرامش حرکتِ  و آسانسور به میفرستاد لعنت

.  شد وارد و کرد باز را در سریع.  نداشت را پریا ی خانه کلید.  رفت خودش

 هم از آرام پریا پلکهای.  نشاند را او بود شومینه کنارِ  که راحتی صندلی روی

 ساز چای ی دکمه.  رفت آشپزخانه سمتِ  به و کرد روشن را شومینه.  شد باز

 دوباره دید که را پریا بازِ  چشمهای.  برگشت پریا کنارِ  دوباره و زد را

 : کرد گره هم در را هایشابرو

  ؟ بود کیفت تو کلیدت -

.  نشست ها نزدیکی همان مبلی روی آیین.  کرد بسته و باز آرام را پلکهایش

 لرزِش  چقدر که نیاورد خودش روی به و باشد محکم صدایش میکرد سعی

 !  است کرده زده وحشت را او بدنش

 ؟ خوبی -

 .  شد جا جابه مبل روی کمی

  . . . خوبم -

 وجودِ  به شومینه گرمای.  بود گرفته آرام بدنش اما میلرزید اش چانه هم هنوز

 .  میداد ای دوباره جانِ  اش بسته یخ

  ؟ بکشی دراز ذره یه میخوای -

 . . .  کلید -

 : شد بلند جا از آیین کند کامل را اش جمله آنکه از قبل

 .  برسونه رو کلیدت که پرهام به میزنم زنگ -

 درد هایش عضله انقباِض  از بدنش هنوز.  باشد شده راحت خیالش که انگار

 : کرد زمزمه آرام.  افتاد هم روی پلکهایش.  میکرد

 . . . بزنیم حرف. . .  باید -



 حرف صدای پریا.  گرفت را پرهام ی شماره و رفت موبایلش سمتِ  به آیین

 بود زده لک دلش.  بود شده جان بی بدنش که بود عجیب اما میشنید را زدنش

 پلکهایش به دقیقه چند ی اندازه به فقط میداد قول.  خواب ای دقیقه برای

 خواب کم کم.  کند قطع را تماسش آیین که ای اندازه به فقط.  بدهد استراحت

 تا میکرد چه هر.  آمد نمی آیین زدنِ  حرف صدای.  میکرد رخنه وجودش به

 میگرفت را وجودش خواب هک ای لحظه.  نمیتوانست کند باز را پلکهایش

 خواب میانِ . . .  است گرفته بازی به را کوتاهش موهای کسی میکرد احساس

.  کرد آرامش گونه نوازش حرکتِ  این.  حقیقت یا رویاست نفهمید بیداری و

 ! مشکلی و فکر هر از فارغ.  بخوابد راحتی به توانست که آنقدری

 حرف صدای پریا.  گرفت را مپرها ی شماره و رفت موبایلش سمتِ  به آیین

 بود زده لک دلش.  بود شده جان بی بدنش که بود عجیب اما میشنید را زدنش

 پلکهایش به دقیقه چند ی اندازه به فقط میداد قول.  خواب ای دقیقه برای

 خواب کم کم.  کند قطع را تماسش آیین که ای اندازه به فقط.  بدهد استراحت

 تا میکرد چه هر.  آمد نمی آیین زدنِ  حرف ایصد.  میکرد رخنه وجودش به

 میگرفت را وجودش خواب که ای لحظه.  نمیتوانست کند باز را پلکهایش

 خواب میانِ . . .  است گرفته بازی به را کوتاهش موهای کسی میکرد احساس

.  کرد آرامش گونه نوازش حرکتِ  این.  حقیقت یا رویاست نفهمید بیداری و

 ! مشکلی و فکر هر از فارغ.  بخوابد راحتی به توانست که آنقدری

**** 

 آورد می یاد به.  میکرد اش دیوانه موجش که را موهایی آورد می یاد به

 پریا موهای بینِ  اراده بی انگشتهایش.  بودنش طبیعی میبرد دل که رنگی

 زیبایش جعدِ .  میرسید اش چانه نزدیکِ  تا شاید اش بلندی.  میکرد حرکت

 کشید ریه به را موهایش عطرِ .  بگیرد خودش به قشنگی حالتِ  ودب شده باعث

 تغییر از که نبود مسخره.  کشید راحتی نفِس .  خواستنی لیموی عطرِ  همان. 

 هم هنوز پریا میکرد مطمئنش که انگار ؟ بود شده خوشحال بو این نکردنِ 

 سابق دمِ آ همان دخترک این که میشد یادآور او به شاید.  دارد قدیم از نشانی

 روح بی روزهایش چقدر رفتنش با.  بود شده اش زندگی روحِ  که کسی.  است

 . بود شده



.  بود بیشتر مکثِ  با و گونه نوازش حرکتشان.  بودند شده جسور انگشتهایش

 نمیفهمید.  نشود چیزی متوجه که است سنگین آنقدر پریا خوابِ  میدانست خوب

 او از دست لحظه همان چرا یفهمیدنم!  است داده دست از را کنترلش چرا

 !  نمیشد دور و نمیکشید

 کرد پیدا امتداد اش چانه تا و آمد تر پایین نگاهش ، بود پریا پلکهای به نگاهش

 سالِ  دو خاطراتِ  یادِ  به باز. . .  بدنش لرزِش  از بود شده دستپاچه چقدر. 

 متوقف گشتهایشان ؟ میکرد چه میشد بد دوباره حالش اگر.  بود افتاده گذشته

 دست دو هر.  گرفت فاصله و زد پس را دستش ، کشید عقب را خودش.  شد

.  نروند خطا دوباره تا کند پنهان را آنها میخواست که انگار.  برد سر پشتِ  را

 : کرد زمزمه خودش با

 !  نیست قبل مثلِ  هیچی -

 و دبگیر فاصله باید که.  است دلخور او از که میکرد یادآوری خودش به

 مبل روی اش قدمی یک دلپذیر لیموی عطرِ  همان با دختری که کند فراموش

 !  است گرفته آرام

 به را اش تکیه.  ریخت چای لیوانی خودش برای.  رفت آشپزخانه سمتِ  به

 و بود پریا به نگاهش.  کرد مزه مزه را گرم نوشیدنی آن از کمی و داد کابینت

 .  آمد می سبک حد از زیاد نظرش به هم هنوز که نحیفش اندامِ 

 از پتویی.  رفت اتاقش سمتِ  به.  کرد رها سینک داخلِ  را اش خالی نیمه لیوانِ 

 بیرون اتاق از بود کرده قصد که ای لحظه.  ببرد پریا برای تا کشید بیرون کمد

 .  افتاد آینه در صورتش تصویرِ  به نگاهش بزند

 باید چقدر که آورد می یادش به اماتم بود کشیده مدت این تمامِ  که عذابی و درد

 سفیدی به بندش بند.  بود شده محکم پتو دورِ  انگشتهایش!  باشد فراری پریا از

 میتوانست نه.  بود سرگردانی دچار که حالی این از میخورد حرص.  میزد

 سریع حرکتی با را پتو!  داشت ماندن کنارش به تمایلی نه و بگذرد او از ساده

 آیینِ  تصویرِ  به و نشست کمر طرفِ  دو دستهایش.  ردک پرت تخت روی



 کرد اخم داشت نظر زیرِ  را رفتارش ریزِ  به ریز که انگار آینه از که مغروری

: 

 !  جهنم به!  بزنه یخ اصال ؟ شد خوب حاال -

 این با اش شده شکسته غرورِ  انگار اما بود ناآرام وجدانش.  شد منقبض فکش

 سابق غرورِ  پر و سختگیر آیین همان او دوباره که انگار.  میشد ترمیم حرکت

 چه هر و میچرخید آیین انگشتِ  روی که ضعیفی دخترکِ  همان پریا و میشد

 !  میشد همان میگفت

 بیرون خانه این از را او باید پرهام رسیدنِ  محِض  به.  زد بیرون اتاق از کالفه

 به که عشقی سمومِ م.  شدن مسموم با بود مساوی ماندن پریا کنارِ .  میکرد

 آن خاطرِ  به امشب که چند هر.  بود خوانده هم را اش فاتحه خودش خیالِ 

 آن از میتوانست اما میکرد سرزنش را خودش حسابی اش شتابزده حرکتِ 

 میرفت پیش خوب چی همه ندارد نگه خانه این در را پریا که وقتی تا!  بگذرد

 ! 

 نشست و کرد انتخاب را پریا از بلم ترین دور.  برگشت سالن سمتِ  به دوباره

 و انداخت پا پاروی.  برداشت را بود میز روی که شده خوانده نیمه کتابی. 

 بخواند میکرد سعی.  کرد پیدا را نظرش موردِ  ی صفحه.  کرد باز را کتاب

 انداز رو بدونِ .  بود حرص از پُر وجودش.  میزد نبض هایش شقیقه اما

 !  روح سوهانِ  بود شده هم پریا خوابیدنِ 

 و پریا.  نشود خیره او به که میکرد تالش.  نگرداند را نگاهش میکرد سعی

 همان ، بود کرده قضاوتش که زمانی همان.  بودند مرده او برای خاطراتش

 شانه بود قرار که شبی همان!  بود کشیده فریاد سرش خان جمشید که وقتی

 و بریزد بیرون را دردهایش ، یدبگو را غمهایش پریا که ، شود گاه تکیه هایش

 !  فرار و فرار و فرار ؟ بودند کرده چه اما.  باشد درمان آیین

 عادت آیین و بود کرده توبیخ.  میچرخید سرش در هم هنوز خان جمشید صدای

 : شدنها توبیخ این به نداشت

  ؟ کنی صبح رو شب راحت وجدانِ  با میتونی چجوری -



 افکار این چرا.  بود شده دوره ذهنش در رهابا و بارها که بود ای جمله

.  میزد ورق تنها حوصله بی.  خواند صفحه چند نفهمید ؟ نمیگذاشتند راحتش

 !  نشد خواندن کتاب که این

.  بود تاریک نیمه خانه.  داد تکیه مبل به را سرش.  گذاشت میز روی را کتاب

 جانی کم نورِ  که یکوبهای دیوار و بود روشن سرش باالی که آباژوری جز به

 برایش ، کشید موهایش به دستی.  بود رفته فرو تاریکی در خانه تمامِ  داشت

 چقدر!  باشد پریا نزدیکِ  داشت دوست که حسی این با کردن مقابله بود سخت

 ! اش گسیخته افسار احساساتِ  این از بود متنفر آیین

 جز به جز.  رخاندچ پریا سمتِ  به سر.  رسید بست بن به هایش رفتنش کلنجار

 ازدواج سالگرد بود قرار.  انداخت می خاطراتشان یادِ  به را او صورت این

 با جشنِ  که بود فکر این در آیین اما نمیخواست خاصی مراسمِ  پریا.  بگیرند

 عروس لباس به شبیه لباسی پریا برای میداد سفارش هم شاید.  بگیرد شکوهی

 خسرو خواستگاری شبِ  از اصال!  کند گل از پر را خانه داشت خیال.  بدوزند

 اهمیتی چه.  بدهد ترتیب را جذابی خواستگاری که بود کرده عهد خودش با

 هم با که بخواهد پریا از دوباره میتوانست ؟ بودند کرده ازدواج اگر داشت

 !  شوند همراه

 باشند کوچک عرفانی یک فکرِ  به مشترکشان زندگی دومِ  سالِ  برای میتوانستند

 او فقط که.  باشد آوا خوش که.  میگرفتند پریا اسمِ  اولِ  از هم را نامش اصال .

 .  داشت دوستش نهایت بی که زنی.  بیندازد آیین یادِ  به را

 موهای صورتش تصویرِ  جای به و چرخاند را سرش.  خورد تکان پریا

 همین.  کرد مشت را انگشتهایش و بست پلک آیین!  داد نشان را جدیدش

 را او دراز و دور رویاهای ی خلسه از تا بود کافی مقابلش بلوندِ  ی همنظر

 !  بکشد بیرون

 با و بپرد جا از شد باعث در زنگِ  صدای که بود غرق خیاالتش و فکر در

 لب روی لبخند دیدنش با پرهام.  برود در سمتِ  به داشت که سرعتی بیشترین

 : نشاند



  ؟ چطوره داداش زن داداش سالم -

 : گفت سریع آیین که میکشید خانه داخلِ  سرکی

 !  میزنی داد چقدر -

 : کرد داخل به ای اشاره شیطنت با و آورد پایین را صدایش پرهام

  ؟ خوابیده بچه -

 : رفت غره چشم آیین

  ؟ وسایلشو آوردی -

 لب ی گوشه خبیثانه نیشخندی بدهد او حرفِ  به جوابی اینکه از قبل پرهام

 : نشاند

 !  عاشقانست هوا و حال و خاموشه هم چراغا که میبینم -

 ! بده وسایلو!  بباف مزخرف کم -

 : گرفت آیین سمتِ  به را کیف پرهام

 اشک کردی پیشرفت چقدر ببینه بیاد.  نیست بلد هیچی پسره این میگه خسرو -

 .  میزنه حلقه چشمش تو

  ؟ دادم رو بهت باز -

 گفتم بهش.  اینجا بیاد بیفته راه خواستمی!  بود پیله بد خیلی ناشره آقا این -

 !  الکی نریزه هم به رو شوهری و زن خلوتِ 

 ؟ رفت ِکی -

 جا غافل دلِ  ای دید رسید اونم بردارم رو پریا کیفِ  اومدم من که موقع همون -

 ! شد تموم مهمونی خونه ببر تشریف شما گفتم منم!  نیست بچه و تره

 .  برو دیگه خب خیلی -



 خدا اومدم اینجا تا زمستون سیاهی این تو.  بخورم چایی یه کن عوتمد حداقل -

 .  نمیاد خوش رو

 !  بخیر شب -

 بگیره سفیدشو چشم خواهرِ  این دستِ  نرسید ما به خیرش که زنت از اون -

 مادر بی بچه وجدانا.  میکنی بیرونم داری نیومده که تو از اینم مهمونی بیاره

 !  آوردینا گیر

 : کرد زمزمه میبست صورتش روی را در که همانطور

 !  میکنه لوست صبح تا مهینت مامان پیِش  برو -

 : شنید را پرهام صدای آیین و شد بسته در

 !  نریا کوچه تو تنها پریا از تر قشنگ ای -

 پرهام صدای که بدهد جوابی و کند باز را در خواست.  بود افتاده خنده به آیین

 آشپزخانه کانترِ  روی را پریا کیفِ .  شد قراربر سکوت دوباره و شد قطع

 بیرون را کلیدش دسته.  انداخت داخلش نگاهی و کرد باز را زیپش.  گذاشت

.  کشید دیگر سرکی اراده بی اما ببندد را زیپش تفاوت بی خواست.  کشید

 دلبری آن با حسابی امشب که لبی رژ ، خودکار و یادداشت دفترچه ، موبایلش

 خیالِ  با و کرد نگاه اش قرمزی به کمی کشید بیرون را رژ.  دید را بود کرده

 هر شوهر عنوانِ  به.  ریخت دور را آن و رفت آشغال سطل سمتِ  به راحت

 !  کند نیست به سر که را رژهایش از یکی میتوانست اما اسمی چند

 بیدارش باید لحظه همان.  خواب غرقِ  پریای و بود کلید دسته به نگاهش

 تکان پاهایش ، بود مردد.   میگرفت دوباره و انداخت می باال را کلید . میکرد

 به نگاهش و داد چپ دستِ  به را کلید.  او به شدن نزدیک برای نمیخورد

 دفترچه سمتِ  به دست و انداخت پریا به نگاهی نیم.  افتاد کیف داخلِ  ی دفترچه

.  بود چشمهایش قابلِ م برهم و هم در کلماتِ  کرد باز را اش صفحه اولین.  برد

 وسایلِ  و بود خرید لیستِ .  زد ورق.  نمیفهمید  هم به را  ربطشان اصال

 را قرارهایش بعدی ی صفحه.  زد ورق هم باز.  میشد تهیه باید که ضروری

 میزِ  روی از و شد خم.  خواند دقت با.  رفت هم در آیین ابروهای.  بود نوشته



 کرد یادداشت خودش برای چیزی و رداشتب کاغذی و خودکار آشپزخانه کنارِ 

 نوشته تر پایین کمی و بود نوشته را زندگیشان کتابِ  نامِ  بزرگ بعدی ورقِ . 

 بود گذاشته مقابلش که هایی تعجب و سوال عالمت تعداد! " ؟ دوم جلد"  بود

 چه موردِ  در دوم جلد!  زد پوزخند اراده بی آیین.  میداد بودنش مردد از نشان

 . . .  دیگر آدمِ  و پریا شاید ؟ بود کسی

 سرنوشتِ  به و کند را صفحه آن.  بگیرد شکل سرش در فکر این نگذاشت حتی

 !  کرد دچار لبش رژ

 پریا سمتِ  به و گذاشت داخلش را کلید.  انداخت کیف داخلِ  و بست را دفترچه

.  بود شده مچاله خودش در پریا.  کرد مکث و ایستاد سرش باالی کمی.  رفت

 ؟ بود دشسر

.  ندهد گوش ذهنش صدای به میکرد سعی.  گرفت آغوش در را پریا و شد خم

. . .  بود نشسته اش سینه روی پریا انگشتهای.  میرفت خوابش اتاق سمتِ  به

 که انگار برمیداشت آرام را قدمهایش.  میگرفت جان سرش در گذشته خاطراتِ 

.  بگذارد زمین را او استنمیخو که انگار!  مسیر این شود تمام نداشت دوست

 او به مگر ؟ بود نگفته مگر.  آغوشش در درست.  بود جا همان پریا جای

  ؟ بود نکرده تحکم

 را بود انداخته تخت روی که پتویی.  گذاشت تخت روی را او و شد خم

 تنِ  کنارِ  خالی جای آن کردنِ  پُر به میشد وسوسه.  انداخت او روی و برداشت

 به توجهی میکرد سعی.  زد بیرون اتاق از عقب عقب.  دکشی عقب اما پریا

 خوب!  نکند بود تنش هنوز که پالتویی و بود افتاده گردنش دورِ  که پریا شالِ 

 !  بیشتر وابستگی با بود مساوی بیشتر نزدیکی میدانست

 را ساعدش.  کشید دراز اش خانه های راحتی مبل روی و آمد بیرون اتاق از

 خوشی دلِ .  کرد رها را نفسش.  دوخت سقف به چشم و گذاشت پیشانی روی

 مریض که او به و بگذارد پا زیرِ  را انسانیتش نبود هم قرار اما نداشت پریا از

 به را او و میکشید فریاد سرش در صدایی که چند هر!  نکند کمک بود احوال

 نکند رفک صدا این به میداد ترجیح اما.  میکرد سرزنش پریا ماندنِ  آنجا خاطرِ 



 میدانست که همین.  بود آرام عجیب مدتها از بعد.  افتاد هم روی پلکهایش. 

 !  میشد راحت خیالش باشد باید که جایست پریا امشب

****** 

 بود خوابیده خوب.  داد اندامش به قوسی و ِکش.  کشید سر باالی را دستهایش

 اتاقِ  و رخیدچ نگاهش.  شد باز هم از پلکهایش.  میرسید نظر به سرحال. 

 نگذاشته اش خانه به پا دیشب که آورد یاد به تازه.  گذراند نظر از را ناآشنا

 نیم تخت روی.  آیین ی خانه در خوابیدنش و دیشب اتفاقاتِ  شد مرور!  است

 هنوز شالش.  نبود آیین از خبری انداخت نگاه را اطرافش هراسان.  شد خیز

 روی ای بهاره پتوی و داشت تن به پالتو.  زد کنار را پتو.  بود گردنش دورِ 

 تولید اضافی صدای میکرد سعی.  آمد پایین احتیاط با تخت از.  بود افتاده تنش

 !  نکند

 به توجه بی.  میرسید نظر به چروک حسابی.  کرد باز گردن دورِ  از را شالش

 سرکی.  رفت بیرون اتاق از بود کرده زشت را شالش که مزاحمی چینهای

 قالب سینه روی را دستهایش.  ببیند ها راحتی روی را آیین توانست و کشید

 شد رد مبل پشتِ  از.  میرفت راه پنجه نوکِ  روی.  بود خوابیده طاقباز و کرده

 کانتر روی.  بگردد کیفش دنبالِ  خیلی نبود مجبور.  رفت در سمتِ  به و

 .  بود آورده را آن پرهام حتما.  برد سمتش به دست.  کرد پیدایش آشپزخانه

 شال.  بود انگشتهایش میانِ  کیف.  بزند طعنه میترسید.  آیین از میکشید خجالت

 صدای رفت در ی دستگیره سمتِ  به دستش که همین.  انداخت سر روی را

 : شنید را آیین

 ؟ شدین بیدار خفته زیبای -

 یشچشمها دیدنِ  با.  بود نشسته مبل روی آیین.  چرخید عقب به.  ترسید پریا

 : گفت و کرد ای اشاره پریا

 !  رفتن واسه زوده.  بشین بیا -

 . . .  حرف بعدا.  دارم کار -



 : پرید حرفش بینِ  آیین

  ؟ نگفتی مگه.  بزنیم حرف گفتی -

 : کرد اشاره اش کناری مبلِ  به دیگر بارِ  آیین.  داد تکان سر آرام پریا

 .  بشین پس -

 تن از را پالتویش.  میکرد گرما احساِس  . کرد رها کانتر روی را کیفش پریا

 : شد بلند جا از و دزدید نگاه آیین.  میکشید بیرون

  ؟ بزنیم حرف یا بخوریم صبحانه اول -

 : انداخت باال شانه پریا

 !  نیستم گرسنه -

 : کشید هم در ابرو آیین

 !  میخوریم صبحانه اول پس -

.  بدهد اش قیافه به سامانی و رس تا رفت بهداشتی سرویس سمتِ  به ناچارا پریا

 ردِ  پلکش زیرِ  تا بود زده که ریملی.  شد خیره سیاهش پلکهای به آینه در

.  بود شده پاک نیمه تا چشمش خطِ  و شده کمرنگ لبش رژِ .  بود انداخته سیاهی

 ایستاده آیین مقابلِ  حال این با که کشید خجالت لحظه یک.  شست را صورتش

.  نیفتد قلم از چیزی تا کند دوره خود با را هایشحرف میکرد سعی!  بود

 گفتن برای اش روحی حالِ  اما میزدند باید سال دو این از قبل که حرفهایی

 . . . نبود مساعد

 لیوان دو و چیده صبحانه میزِ  آیین باورش برخالفِ .  زد بیرون سرویس از

 آیین نمیکرد اورب.  بیاید در حدقه از چشمهایش بود مانده کم.  بود ریخته چای

 !  بچیند میز اینطور بتواند

 پریا.  بود کرده عوض راحتی لباسهای با را لباسهایش و مرتب را موهایش

 میز پشتِ  تعارف بدونِ  و انداخت او به نگاهی آیین.  برمیداشت قدم شده مسخ

 : نیندازد پریا به نگاه میکرد سعی.  نشست



 !  اربی خودت واسه میخوری ای دیگه چیز اگه -

 . . .  میدانست را این آیین و بود عاشقش پریا که چیزی.  بود مربا

 .  خوبه همینا نه -

 به حواسش تمامِ  او اما میکرد نگاهش چشم ی گوشه از.  نشست آیین مقابلِ 

 : شکست را بینشان سکوتِ  پریا.  بود اش صبحانه و چای لیوانِ 

 ! بچینی میز خودت باشی بلد نمیکردم فکر -

 .  شد خیره پریا چشمهای به نگاهش.  آورد باال را سرش آیین

 !  بچینم صبحانه میز برات سال دو از بعد نمیکردم فکر منم -

 را سکوت بار این آیین.  انداخت پایین را سرش.  بود شنیده را طعنه اولین

 : شکست

 ؟ بهتری -

  ؟ کردم نگرانت.  آره -

 ! نه -

 به نگاهی نیم آیین.  کشید خوردن از دست ریاپ.  آیین ی حمله دومین از هم این

 : گفت میگرفت لقمه خودش برای که همانطور و انداخت سمتش

  ؟ شد چی -

 .  سیرم -

 سکوتِ .  آیین از بگیرد فاصله کمی و شود بلند میز سرِ  از داشت دوست

 : بیاید حرف به شد باعث.  میکرد ترش معذب بینشان

 . شد چی نفهمیدم. . .  یعنی.  ابمبخو اینجا نمیخواستم دیشب من -

 !  حسابت به میزنم اینم!  کاریا ندونم این به دارم عادت.  نداره اشکال -

 : شد بلند جا از و داد عقب را اش صندلی!  اش طعنه سومین از هم این



 !  نزدیم حرفامونو هنوز -

 ؟ هست هم ای دیگه حرفِ  زدن طعنه جز به -

 !  بشین -

 بهتر وقتِ  یه و برم منم ، بخوری رو ات صبحانه ونسردیخ با تو چطوره -

  ؟ بیام

 !  بشین گفتم -

 .  نمیگیرم دستور کسی از من -

 : گرفت باال را سرش آیین

 !  بشین پس.  کنم خواهش کسی از ندارم عادت منم -

 بزنی حرف خواستی وقت هر.  میدونی هم رو چی همه.  زدم حرفامو من -

 !  کنی امپید باید کجا میدونی

 در مقابلِ  و شد نزدیک او به سریع آیین.  برداشت در سمتِ  به را قدمهایش

 : گفت  آیین.  کرد نگاهش مکث با پریا.  ایستاد

 به ببینم میخوام!  بشنوی باید.  بری زودی این به نمیشه زدی حرفاتو چون -

 !  نه یا بدی گوش بلدی بزنی حرف میتونی خوب که ای اندازه

 .  ببیند را آیین خوبی به بتواند تا بود گرفته باال را سرش پریا

 .  میکنم گوش نباشه توهین و طعنه اگه -

 .  آورد تر پایین را سرش آیین.  میزد دل کالمش سردِ  لحنِ  و میبرد دل نگاهش

 .  میزنم حرف بخوام طوری هر من -

 !  نه یا بشنوم بخوام که خودمه با تصمیم منم -



 و میریخت هم به را اعصابش که حالی در جدید پریای این که بود عجیب

.  بود آمده خوش مذاقش به ها رفتن کلنجار این اما آورد می در را حرصش

 : نشاند لب ی گوشه نیشخندی

 ! بشنوی حرفامو تا میکنم زندانیت خونم تو باشه الزم -

 : کرد زمزمه.  آمد تر نزدیک کمی آیین.  شد گرد پریا چشمان

 االنم.  باشم نداشته بهت کاری میدم قول باشی خوبی دخترِ  وقتی تا ؟ ترسیدی -

 .  بشین جات سر برگرد

 ، برود عقب آنکه بدونِ   ، گرفت باال غرور با را سرش.  آمد خودش به پریا

 : آمد حرف به ، کند زیاد را بینشان فاصله داشت دوست که چند هر

  ؟ چیه نظرت.  کنی حانامت رو کردن خواهش لحن این جای به میتونی -

 .  بشینی بری و نکنی تلف رو وقت که اینه رو بیشتر نظرم -

 !  نخوره بر همایونیت ذاتِ  به میدم قول.  کن امتحان بار یه نظرم به -

 !  نیست خیالت عینِ  اما میخرم وقت برات دارم -

 .  بترسم تو از نیست قرار ؟ میترسونی چی از منو -

 : انداخت باال را یشابرو ی لنگه یک آیین

  ؟ نمیترسی که -

 !  بترسم اگه گانست بچه شناسنامم تو سیاهیِ  اون خاطرِ  به -

 : رفت جلو دیگر کمی آیین

 ! کنیم امتحان بذار -

 آیین از!  نکشد عقب را خودش میکرد سعی.  بود پریا لبهای به نگاهش

 .  نداشت ایمان خودش به.  میترسید خودش حِس  از.  نمیترسید



 پاهایش.  میگرفت شدت اش دلهره پریا و میشد تر نزدیک و نزدیک آیین نگاهِ 

.  پریا بازوی گرفتنِ  هوای به شاید.  آمد باال آیین دستِ .  بود فرار ی آماده

.  افتاد هم روی پلکهایش اراده بی پریا که میشد نزدیک آنقدر چشمهایشان

 آیین به.  است باخته را شخود نیفتاده اتفاقی که لحظه همان از میکرد احساس

 است باخته را احساساتش ، را خودش اش زندگی مطلقِ  زورگوی به ، عرفانی

! 

.  بود کرده مضطرب را او که چیزی آن بیفتد اتفاق شاید تا بود منتظر دلهره با

 !  نداشت هم و بیفتد اتفاق داشت دوست هم که

 را انگشتهایش بود یفبالتکل دستهایش.  میکرد نوازش را اش شامه آیین عطر

 بلندش های مژه.  بود افتاده خنده به و میدید آیین میداد تکان عصبی حالتِ  به

 از تر پُر کمی که ابروهایی ، را اش کشیده چشمهای ، گذراند نظر از را

 بین آنکه برای میکرد دل دل که کوچکش بینی ، میرسید نظر به همیشه

 .. .. که لبهایی ، بدهد فشارش انگشتهایش

 گوش کنار و آورد پایین را سرش.  میکرد خودداری باید.  گرفت را نگاهش

 :  کرد زمزمه پریا

  ؟ هستی چیزی منتظر -

 آیین.  پرید عقب و شد باز هم از که نکشید ثانیه به چشمهایش.  پرید جا از پریا

 ! داشت شیطنت حد از بیش که نشاند لب ی گوشه نیشخندی

 !  که بدم جایزه بهت خوامنمی ، بترسی بود قرار -

 .  بود شده زده خجالت ؟ میکرد اش مسخره.  کند چه نمیدانست حرص از پریا

 ! برم میخوام -

 .  بکنم میتونم چیکار واست ببینم بذار خب ؟ شدی ناراحت انقدر -

 :  رفت عقب پریا

 .  کنی مسخره منو داری دوست فقط.  بزنی حرف نمیخوای اصال تو -



 انگار.  بود گرفته فاصله پریا که بود خوب چقدر.  داد در به را شا تکیه آیین

 .  بکشد نفس میتوانست تازه

  ؟ ببندی چشماتو گفتم من -

 !  برم من که نه اگرم بزن حرفتو میخوای اگه -

  ؟ بگم نمیبندی چشماتو اگه -

 روی.  کرد انتخاب را راحتی مبلهای از یکی و چرخید عقب به حرص با پریا

 :  نشست اش هدست

 !  نشستم ؟ شد راحت خیالت االن -

 صورت روی از را لبخندش.  را پریا نگاهِ  کالفگی بگیرد ندید نمیتوانست آیین

 :  رفت کنار در جلوی از.  بزند مهمی حرفهای بود قرار.  کرد پاک

 !  خوبه -

.  میکرد تعقیب را همدیگر نگاهشان.  دوخت پریا به چشم و کشید عمیقی نفِس 

 را بینشان سکوت آیین نهایت در.  بودند مقابل طرفِ  از واکنشی دنبالِ  کدام هر

 :  شکست

 .  نبود خوب حالم.  بودم گیج شب اون من -

 آیین زبانِ  از گفتن و بود شده شب آن حرفِ .  گرفت ضربان پریا قلب

 و میکرد نگاهش پریا ؟ کند تحمل را شب آن اتفاقاتِ  تمامِ  منفی بارِ  میتوانست

 خودش با آیین.  شد طوالنی سکوتشان.  بگوید کالمی پریا بود منتظر آیین

 ! شب آن از گفتن بود سخت هم او برای.  میرفت کلنجار

 ...  نبودم مست من...  نزدم قولم زیر من -

 :  شد خارج گلویش از آرامی صدای.  شد بلند جا از اراده بی پریا

 ؟ چی -

 .  کند مخفی را اضطرابش کمی شاید تا کرد قالب سینه روی را دستهایش آیین



 ، ندیدم رو میز روی های بطری ، ندیدم رو شهرزاد اتاق توی شب اون من -

 با که ماشینی و تو موبایل ، دیدم رو خسرو شدم بیدار وقتی شب اون من

 .  دیدم رو بود مونده پارکینگ تو و بودی آورده خودت

 ! بودی بیهوش تو -

 ! اجباری ابخو جور یه شایدم -

 ! بود اتاقت تو شهرزاد -

 ! بعدش نه و قبلش نه.  ندیدمش من -

 ؟ میگی داری چی....  تو...  تو -

 .  رو حقیقت -

 ...  دیدمش خودم.  دیدمش من -

 شده خالی پایش زیرِ  که میکرد احساس پریا.  میکرد نگاهش سکوت در آیین

 :  گفت باشد آورده یاد به را چیزی که انگار.  است

  ؟ پرسیدی اینو چرا!  دیدم چی پرسیدی ازم -

 کردم احساس.  بودی نرفته ماشین با حتی.  بودی کرده ول اونجا موبایلتو -

 .  باشی دیده چیزی باید

  ؟ همین فقط -

 :  کرد زمزمه و انداخت پایین را سرش.  میرفت طفره آیین

 ! آره -

 .  دید را تردیدش پریا

 ! میگی دروغ داری -

 :  کرد گره ابرو نآیی



 این.  کنع عوض باهاش رو چیزی بخواد که میخوره کسی درد به دروغ -

 ! بزنم پا و دست براش بخوام که نداره اهمیتی برام دیگه زندگی

 ! نیستی صادق خودتم با -

 .  بشه تموم چی همه میخوام فقط.  نیست قدیم مثل احساسم دیگه من -

 :  گذاشت جلو قدمی پریا

  ؟ بشه تموم -

  ؟ نمیخوای اینو تو -

 هم با اش قبلی حرفهای بین نمیتوانست هنوز.  آیین حرفهای از بود شوکه هنوز

 بود سخت برایش هنوز.  کند برقرار ارتباطی بود دیده خودش که چیزی و

.  آورد می بند را نفسش که میزد جدایی از حرف حاال و.  هایش شنیده باور

 و آمد می بند نفسش اگر داشت اهمیتی چه.  برداشت آیین سمتِ  به قدمی

 که حرفهایی این حسابِ  ، را طالق این حساب باید ؟ میشد تند قلبش ضربان

 .  میرسید جل همین را میسوزاند دل حد از زیاد

 .  نده جواب سوال با منو سوال -

 یادت.  آوردی در رو ات حلقه.  برنمیگردی وقت هیچ گفتی پیش سال دو -

  ؟ نمیاد

 :  کرد اصرار ریاپ

 !  بده منو جواب -

 :  داد ادامه لجبازی با آیین

 .  بودم خریده برات عشق با که چیزی!  ات حلقه -

 !  بگو -

 :  هایش ناراحتی تمامِ  بود کرده باز سر.  میکرد مقاومت آیین

  ؟ باشم کنارت ترحم روی از که هستم ای گذشته خود از آدم انقدر کردی فکر -



 ! نیست بمجوا این -

 :  غرید و گرفت انگشتهایش میانِ  را پریا بازوهای

 اگه.  نیستم گذشته خود از من!  نبودم ساختی ازم که احمقی آدم اون من -

 لذت خودم کنار حضورش از!  زنم از ، تو از که بود این واسه بودم کنارت

  ؟ میفهمی اینو.  میبردم

 :  نشست آیین ی سینه روی و شد گره مشتش.  بود آمده بند زبانش پریا

 .  نیست این من جوابِ !  دیره حرفا این واسه!  دیره -

 :  داد تکان را بازوهایش آیین

 ! کردیم حماقت.  کردی حماقت ؟ بفهمی نمیخوای چرا -

  ؟ آره ؟ بگیری طالق میخوای تو!  کن بس -

 یچیز عسلی نگاه آن از صورتش از.  بود شده قفل آیین چشمهای به نگاهش

 سرِ  داشت حرص چه هر.  زد تر محکم را اش بعدی مشتِ  پریا.  نبود معلوم

 :  میکرد خالی آیین

 ... هیچی پس چرا ؟ میخوای اینو تو ؟ شی جدا ازم میخوای.  بگو -

 آیین نفسهای داغ هرمِ  چطور نفهمید ، شد کم بینشان ی فاصله که شد چه نفهمید

 لبهای اسیر لبهایش که شد چه نفهمید....  شد چه نفهمید.  سوزاند را صورتش

 !  شد آیین

 سرش پشتِ  را آیین انگشتهای حرکتِ .  ماند حال همان به شده مسخ ثانیه چند

 میزد چنگ را موهایش که انگشتهایی و افتاد سرش از که شالی ، کرد احساس

 هم از و لرزید پلکهایش.  کشید طول ثانیه چند ی اندازه به آرامش ی خلسه. 

 غرق.  شد باز هم از زمان هم آیین پلکهای و کشید کنار را خودش.  دش باز

 دو هر برای که حالی و کنند انکار نمیتوانستند که کششی.  بودند شده هم نگاهِ 

 که روزهایی آن.  گذشته به بودند برگشته که انگار.  بود غریب نفرشان

 .  بود کمتر زندگیشان سوالهای عالمت



.  داد دست از را تعادلش و گرفت مبل به پایش که آنقدری میرفت عقب عقب

 کمکش به آیین که گرفت باال را دستش پریا.  رساند او به را خودش سریع آیین

 .  نیاید

 از میکرد فرار بود طبیعی غیر که گرمایی از کالفه پریا و میکرد نگاهش آیین

 .  پرسشگرش نگاهِ 

 دنبالِ .  بیاورد زبان به کالمی بتواند شاید تا کرد باز را لبهایش.  ایستاد دوباره

 :  آمد حرف به زودتر آیین.  دهد نشان را احساساتش که میگشت ای کلمه

 ! شد چی نفهمیدم -

 به دستی آیین.  بود نفهمیده را منظورش.  شد کشیده صورتش به پریا چشمهای

 بارِ .  زد پس را اش آمده جوش به احساساتِ  و کالفگی تمامِ  و کشید صورتش

 :  آمد حرف به دیگر

 ... که نمیخواستم -

 لبهایش.  بود شده خیره آیین به مات.  باشند کرده وصل برق پریا به که انگار

 :  شنید را صدایش هم باز.  نمیشد باز حرفی گفتنِ  برای

 ! کنم تر پیچیده هست که اینی از رو چی همه ندارم دوست!  نبود قصد از -

 :  گرفت آیین از نگاه و داد تکان سر.  یزدنر اشکش که میکند جان پریا

 ! برم من بهتره -

 ... حرفامون -

 ! بعد برای باشه -

 ! پریا -

 را او تا برنگشت و زد چنگ را کیفش گذاشت کنارش از و زد پس را او پریا

 به نفسهایش.  انداخت بیرون خانه از را خودش سریع و کرد باز را در.  ببیند

 در را خودش که وقتی تا نه.  نمیداد بروز را اش ناراحتی اام بود افتاده شماره



 نفسی بیاید باال شاید تا کوبید سینه ی قفسه روی را مشتش.  کرد حبس آسانسور

 آسانسور توقف با و داد تکان پاهایش به!  گلویش در بود خورده گره انگار که

 قفل در یسخت به را کلید ، میلرزید دستش.  رساند آپارتمانش به را خودش

 سر از را شالش و کرد پرت ای گوشه را کیفش ورودش محض به.  چرخاند

 ، رفت راه خانه وسطِ .  کند جا از حرص با را پالتویش های دکمه.  آورد در

 .  گفت بیراه و بد خودش به و زد قدم

 یاد از را آیین حرفهای کل به که بود عجیب هم به شدنشان نزدیک این آنقدر

 فراموش باید.  نشست آنجا ای دقیقه و رساند مبل به را ودشخ.  بود برده

 ! را پیش دقیقه چند اتفاقاتِ  میبرد یاد از باید ، میکرد

 تماسهای ، برداشت را موبایلش تردید بدون.  افتاد آیین حرفهای یادِ  به دوباره

 منتظر کمی.  گرفت را شیدا ی شماره و کرد رد را داریوش ی رفته دست از

 :  بشنود را صدایش توانست باالخره تا ماند

  ؟ شما احوال خانوم سالم -

 آن در روزها این که چیزی بزند پس را اش ناراحتی تمامِ  میکرد سعی پریا

 :  بود کرده پیدا مهارت

  ؟ چطوری عزیزم سالم -

  ؟ گذشت خوش دیشب ؟ چطوری تو!  خوب.  ممنون -

 صف چشمانش جلوی التشمشک تمامِ  اتفاقی هم باز میکرد فرار چه هر

 .  میکشیدند

 .  ببینمت میخواستم.  خوبم ممنون -

 .  خونمون بیا.  خوب چه -

  ؟ هست هم خسرو -

 میگذرونیم دخترونه رو شب یه بیرون میفرستمش داری مشکلی اگه اما هست -

 ؟



 .  دارم کار باهاش.  باشه نه -

 :  میخواند شیدا صدای در را تعجب

 .  منتظرم بامش پس...  باشه -

 .  میبینمت -

 نگرانی به جوابی تا گرفت را داریوش ی شماره بار این.  کرد قطع را تماس

 .  بدهد اش احتمالی های

*** 

 فرصت از باید اینجایی مدت یه که حاال.  اومدی کردی کاری خوب خیلی -

 .  کنیم استفاده

 :  گفت و برداشت فنجانی پریا گرفت مقابلش را چای سینی

 .  بشین بیا.  بدم زحمت میخواستمن -

 رها میز روی را فنجان پریا.  بود منتظر نگاهشان.  نشست خسرو کنار شیدا

 را بینشان سکوت شیدا.  بپرسد را سوالهایش که میکرد آماده را خودش.  کرد

 :  شکست

 .  کرد خالی رو داریوش دل تو حسابی پرهام ؟ زد غیبتون کجا یهو دیشب -

 :  کند سازی شفاف همیشه برای بار یک ادد ترجیح پریا

 .  خوب دوست یه البته و ناشرمه فقط داریوش -

 :  انداخت باال ابرو شیدا

 .  کنن بد برداشتِ  بقیه ممکنه.  صمیمیه زیادی دوست یه عنوان به -

 :  داد جواب و کرد تر زبان با را لبهایش پریا

 .  بکنه موردم در یبد فکرِ  نباید که میدونه بشناسه منو که کسی -

 :  گفت و انداخت خسرو به نگاهی شیدا



 .  عزیزم نمیشه خوشحال برخوردا این از آیین مطمئنا -

 :  زد نیمه و نصفه لبخندی و کشید عمیقی نفِس  پریا

 .  همین فقط.  برادره شبیه بیشتر من برای داریوش -

 :  آمد حرف به بار این خسرو

 .  نمیرسه نظر به بدی آدم -

 :  گفت و کشید هم در ابرو شیدا

 .  بیارم میوه برم -

 که بود فضایی دنبالِ  خسرو با زدن حرف برای.  برود شیدا تا نزد حرفی پریا

 :  آمد دستش به شیدا رفتنِ  با

  ؟ بپرسم سوالی یه ازت میشه -

 :  آمد حرف به سریع پریا.  ماند منتظر و داد تکان سر خسرو

 ... رسیدی تو که شب اون -

 حرف به دیگر بارِ  پریا.  ماند اش جمله ی ادامه منتظر ، میکرد نگاهش خسرو

 :  آمد

  ؟ دیگه میگم شبو کدوم میدونی -

 :  داد تکان سر

 .  میدونم -

 :  داد ادامه و گرفت نفس پریا

  ؟ دیدی چی تو -

 . بود مردد خسرو

 .  نمیشم منظورت متوجه -



  ؟ دیدی چی شدی آیین اتاق وارد وقتی -

 .  بود افتاده مبل روی بیهوش که رو آیین -

  ؟ همین فقط -

 .  آره -

 ... های بطری -

 :  پرید حرفش بینِ  خسرو

 .  بودن داده خواب قرص بهش انگار.  نبود مست آیین -

 .  بود مضطرب پریا

  ؟ چجوری ؟ کی -

 .  داشته سردرد انگار اما.  نمیدونم -

 ... شرکت منشی شاید -

 .  بوده رفته زودتر روز اون چون نبوده منشی کار نه -

  ؟ میدونی چیزی تو -

 .  بپرسی آیین از بهتره -

!  شود آفتابی آیین جلوی آینده روزِ  دو تا حداقل نداشت دوست.  نمیتوانست

 :  گفت دیگر بار خسرو

 اون به رو حق من.   داشت شنیدن ارزش حرفاش اما بود زیاد آیین اشتباهات -

 باهاش میگم بهت دیدم که چیزی به نسبت.  دیدم ناراحتیاشو اما.  یاپر نمیدم

 .  بزن حرف

 :  گفت دیگر بار خسرو.  داد سرتکان پریا

 .  نگیر سخت بهش تو.  میگیرن سخت بهش همه -



 :  آمد سمتشان به شیدا

  ؟ میگین هم به چی -

 :  کرد حلقه شیدا ی شانه دورِ  را دستش خسرو

  ؟ حاضره شام -

 .  میکنم سرو وقتش به.  بله -

.  افتاد راه به خانه سمت به.  ماند شیدا و خسرو کنار شب 11 تا تقریبا

 هوس رسید که خیابان سر.  کرد رد رساندنش برای را خسرو اصرارهای

 آیین حرفِ  و صبحشان حرکتِ  فکرِ  از هم هنوز.  زد سرش به روی پیاده

 چقدر.  نکند فکر آیین حرفهای به مه لحظه یک نمیتوانست.  بود نیامده بیرون

 .  بود شده پیچیده زندگیشان

 و میکرد مقاومت اما بود نشانده تنش به لرز سرما.  زد بغل زیرِ  را دستهایش

 .  برسد خانه به نداشت دوست.  برمیداشت آهسته را قدمهایش همچنان

 پاهایش به دوباره و کرد مکث ثانیه چند.  شد خیره آن به نگاهش رسید برج به

.  نشست آشنا نیمکتهای روی.  رفت خیابان انتهای پارک سمتِ  به و داد تکان

 نیمکتِ  با اما ببیند را آیین اتفاق حسبِ  بر شاید تا چرخاند عقب به را سرش

 . انداخت پایین را سرش.  شد رو روبه خالی

 اش دفترچه.  نبود درست بین این چیزی.  میگذاشت هم کنار را آیین حرفهای

 لبهایش بینِ  را خودکار.  نوشت وسط را شهرزاد نام.  کشید بیرون کیف از را

 را آیین و خسرو نامِ  و نوشت راست سمتِ  ی گوشه را خودش نام.  داشت نگه

 حتما ؟ بودند ندیده نفر دو آن اما بود دیده را شهرزاد او چطور.  چپ سمتِ 

 با.  گذاشت شهرزاد منا کنارِ  سوالی عالمت.  بود دیده را او شرکت نگهبان

 :  کرد زمزمه خودش

 ! ؟ چرا ولی.  رفته اونم من رفتنِ  از بعد -



 آورد بیرون را موبایلش بار این.  برگرداند کیف به را اش دفترچه و خودکار

 هنوز نمیدانست اصال.  گرفت را بود نگرفته بود وقت خیلی که ای شماره و

 ! نه یا دارد را شماره همین هم

 .  شنید را صدایش

  ؟ بله -

 :  آمد حرف به وار زمزمه.  گرفت نفس

 .  خیابون ته پارک بیا داری سرمارو تحمل اگه.  سرده خیلی هوا بیرون -

  ؟ گرفتن ازمون رو خونه -

 بشه زدنمون حرف مانع چیزی میترسم.  باشه نداشته سقف که باشه جایی یه -

 . 

 انتظارش برخالفِ  اما کند الفتمخ بود منتظر.  میشنید را آیین نفسهای صدای

 :  آمد حرف به

 .  برسیم نتیجه به که بهتره -

 ! میرسیم نباشیم سقف یه زیر اگه -

 پوشیدن لباس مشغول که انگار میرسید گوشش به خط طرفِ  آن از صداهایی

 :  آمد حرف به آیین!  باشد

  ؟ خوابیده شیطون نداره سقف که جایی میکنی فکر -

  ؟ زد گولت شیطون میگی یعنی پس -

 .  نمیندازم کسی تقصیر رو چیزی -

  ؟ بود خودت خواستِ  -

  ؟ گفتم اینو من -

  ؟ کنی سرم به دست سرباال جوابای با میخوای -



 راهرو در صدایش کرد احساس.  شنید را اش خانه درِ  شدنِ  بسته صدای

 :  میپیچد

 .  نداره مشکل مکان و جا که بفهمی میخوام -

 را دوباره شدنهای نزدیک این عجیب.  بود شده قرار بی دلش.  کرد مکث پریا

 سردرگمی احساِس  و میباخت رنگ کم کم قدیمش های دلخوری.  داشت دوست

 :  میگرفت را جایش

 .  کنی استفاده قدیمت ی شماره از هنوز نمیکردم  فک -

  ؟ بده این -

 قطع نداشت خیال.  انداخت پا روی پا.  میشنید ها پله روی را پاهایش صدای

 .  بود راغب مکالمه این ی ادامه به هم آیین که انگار.  کند

 .  نه -

 ! خوبه قدیمیش چیزایی یه اما شده عوض چیزا خیلی اینکه با -

  ؟ موبایل ی شماره مثال -

 ! آدمن زندگی تو که قدیمی آدمای مثال -

  ؟ نداشت!  بیفتد ضربان به قلبش اگر داشت حق

  ؟ کنم اشتباه برداشتِ  حرفت از که نمیترسی -

 .  ندارم حرفی من بزنی گول خودتو میخوای اگه -

 آمد حرف به بار این آیین.  گذشت سکوت به کمی.  رفت هم در پریا ابروهای

 : 

  ؟ نیام میخوای شدی پشیمون اگه -

  ؟ بزنی حرف تلخ میخوای -



 ؟ بگم خیالی های شیرینی از میخوای ؟ داره چی تلخی جز زندگیمون -

  ؟ بیاد خوشمون و بشه آب دلمون تو قند جفتمون

  ؟ حرفات از میشم ناراحت بگم داری دوست -

  ؟ میکنه اذیتت حقیقت -

 :  گفت کالفه و کشید عمیق نفِس  پریا

  ؟ هنوز نرسیدی ؟ پس کجایی -

 ! خانوم پریا طاقتی بی زیادی -

 :  داد ادامه آیین کرد سکوت پریا

 تحمل رو دقیقه چند نمیتونی!  بزنم حرف تا کردم صبر سال 2 ی اندازه به -

  ؟ کنی

 مثل درست تهران ی ستاره بی آسمانِ .  دوخت شب سیاهی به را نگاهش

 !  بود اش زندگی

 ! دارم رو هات طعنه تحمل من -

 ! طوالنیه راهت نرو تند -

.  است دهایستا حرکت از تر دور کمی که دید را آیین.  سرچرخاند شنید صدایی

 :  شنید گوشش در را صدایش

  ؟ تر روشن جای یه بریم میخوای ؟ بزنه گولمون اینجا تاریکی وقت یه نکنه -

 :  داد ادامه آیین کرد سکوت پریا

 تحمل رو دقیقه چند نمیتونی!  بزنم حرف تا کردم صبر سال 2 ی اندازه به -

  ؟ کنی

 مثل درست تهران ی ستاره بی آسمانِ .  دوخت شب سیاهی به را نگاهش

 !  بود اش زندگی



 ! دارم رو هات طعنه تحمل من -

 ! طوالنیه راهت نرو تند -

.  است ایستاده حرکت از تر دور کمی که دید را آیین.  سرچرخاند شنید صدایی

 :  شنید گوشش در را صدایش

  ؟ تر روشن جای یه بریم میخوای ؟ بزنه گولمون اینجا تاریکی وقت یه نکنه -

 :  آمد حرف به بشنود فاصله آن از آیین که صدایی با و کرد قطع را استم

 . نمیترسم هیچی از من که بگم باید ترسوندنمه قصدت اگه -

 :  گذاشت جیبش داخلِ  و آورد پایین را موبایلش آیین

 ! شدی شجاع.  خوب چه -

  ؟ میکنه اذیت تورو این -

 کدام هر نگاهِ .  نشست اش پشتی صندلی روی و برداشت پریا سمتِ  به قدمی

 .  بود رویشان روبه به

 .  نمیکنه فرقی برام -

.  آمد می بیرون دهانش از سفید بخار.  برد کاپشنش جیبِ  داخل را دستهایش

 :  آمد حرف به که بود او نهایت در.  میرفت کلنجار خودش با پریا

 ... ندیدی شهرزادو گفتی -

 :  شد خیره آسمان به و گرفت باال را سرش آیین.  کرد مکث

 .  گفتم حقیقتو -

 .  دیدمش من -

 ! ایران مردمِ  تمامِ  هم میدونم من هم اینو -

 :  چرخید سمتش به پریا



 .  کنم ناراحتت نمیخواستم من -

 ! بگذریم بحث این از.  کردی ناراحت که فعال -

 :  گفت دیگر بار آیین.  کرد سکوت پریا

  ؟ پارک تو بشینی یایب که نکردی پیدا بهتری زمان -

 .  نداشتم رو خونه ی حوصله -

 فکر ؟ بیاری در پارک از سر شب وقتِ  این باید نداشتی حوصله چون -

  ؟ بیفتی دار مشکل آدم یه گیرِ  یهو نکردی

.  بود شده جذاب عجیب آیین ی رفته هم در ابروهای.  شد خالی پریا دلِ  ته

 :  کرد نگاهش آیین ؟ بود شده نگرانش

  ؟ ساکتی پس چرا -

 :  کرد قالب سینه روی را دستهایش.  نزند لبخند میکرد سعی پریا

 ! خوبه خیلی.  جوریه یه هوا امشب -

 ! خانوم منطقیِ  جوابِ  از اینم -

 ! زدم زنگ تو به زود.  بشینم اینجا تنهایی نمیخواستم که من -

  ؟ مینشستی اینجا تنهایی میومدی باید ؟ چی نبودم من اگه -

 ! اومدی که حاال -

 .  شد خیره رو به رو به دوباره و گرفت پریا از را اخمش پُر نگاهِ  آیین

 .  خودمون کذایی بحثِ  سر بریم -

 .   بگی که توئه نوبت -

 .  ندیدم من دیدی تو که چی هر -



 سکوتِ  دیگر بارِ  آیین.  بود حرفهایش ی ادامه منتظر.  کرد سکوت پریا

 :  شکست را بینشان

.  بده بهم آب لیوان یه خواستم دیگه یکی از.  نبود منشیم.  میکرد درد سرم -

 که وقتی تا!  ندیدم هیچی و افتادم مبل روی.  گرفت خوابم خوردم که اونو

 .  رسید خسرو

 ! میکنه کار اونجا میگفت.  بود اتاقت تو شهرزاد -

 . بود اومده آزمایشی مدت یه -

 .  میکرد مالکیت احساِس  خیلی.  شهبا آزمایشی اومد نمی نظر به -

 :  گرفت هدف را پریا میرسید نظر به خطرناک که چشمهایی با آیین

  ؟ بزنی خودتو حرفِ  یا بدی گوش حرفم به قراره -

 :  کرد سکوت پریا

 .  نمیگم چیزی باشه -

 بود خان جمشید قدیم دوست.  کرد اصرار باباش.  کنم استخدامش نمیخواستم -

 و خودش کمک ، شهرزاد بچگیِ  زمانِ  از خان جمشید.  گفت نه بهش نمیشد

 من از رو انتظار این حاال.  نداشتن هیچی که وقتی از.  بود کرده خانوادش

 .  بگیرم رو دستش که!  داشتن

 :  آمد حرف به دیگر بارِ  آیین.  بود ساکت هم هنوز پریا

 کنم ردش بهانه یه با ممیخواست بعدشم.  شرکت بیاد آزمایشی ماه سه بودم گفته -

 .  باشه اطرافم و دور نمیخواست دلم.  بره

  ؟ داشتین هم با ای گذشته خاطرِ  به -

 باهاش داد پیشنهاد زمانی یه خان جمشید.  نداشتیم ای گذشته هیچ اون منو -

.  بود راغب اون ولی.  بودم اتفاق این صدِ  در صد مخالفِ  من.  کنم ازدواج

 .  میکرد خیالبافی خودش پیِش 



  ؟ کردی استخدامش نگفتی من به چرا -

 خودش به فکرمو و وقت زندگیمون انقدر.  نبود مهمی اتفاق برام چون -

 .  نمیکردم فکر ای دیگه چیزِ  به اصال که بود داده اختصاص

 :  رفت نشانه را او آیین نگاهِ .  کرد سکوت دوباره پریا

 بود رفته که زد رو مرتیکه اون حرفِ .  دیدم رو خسرو شدم بیدار وقتی -

 بهم موبایلتو.  نبودی رسیده وقتی گفت و گرفتم تورو سراغ من.  شما ی خونه

 ظاهرا که بطریهایی نه بود مستی از خبری نه.  بود افتاده زمین رو که داد

 ماشینو اومدیم.  هنوز میکرد درد سرمم نمیفهمیدم هیچی بودم گیج من.  دیدی

 تو شده بد اوضاع شاید میگفت خسرو.  رفتی چرا منمیدونست اصال.  دیدیم

 .  بری شدی مجبور خونتون

 :  نپرد حرفهایش بینِ  میکرد سعی و داشت دلهره پریا.  گرفت نفس

 با.  پدرتی ی خونه فهمیدم.  نبودی تو و بود اونجا خان جمشید ، خونه رفتم -

 میخواستم فقط.  میشنوم و میگم چی نمیفهمیدم اصال من.  اونجا اومدیم خسرو

 .  بخوابم بتونم ساعت چند من و خونه بریم

 .  باشم ناراحت داشتم حق من -

  ؟ اساس و پایه بی ی شنیده سری یه خاطرِ  به! ؟ حق -

 .  دیدم رفتارتو.  دادم گوش صداتو من -

 ! بودن داده خوردم به کوفتی چه نمیدونم.  نبود خوب من حالِ  شب اون -

 ! شنیدم رو تو صدای -

 ، کشید صورتش به دستی کالفه گذاشت هم روی را پلکهایش ای لحظه آیین

 :  داد ادامه پریا

 ! بودم انداخته بهت خودمو که بودم شهری پایین دخترِ  یه من.  داشتی حق -

 !  نبود تو موردِ  در -



  ؟ چی یعنی -

 زا داشتم من.  نداشت تو به ربطی.  بود شهرزاد و من ی مکالمه حرفا اون -

 ! تو نه میزدم حرف شهرزاد

  ؟ میگی داری چی -

 بحث شهرزاد با داشتم وقتی.  نبود اصلی فایل دادی گوش تو که چیزی اون -

 حرفی داشت امکان خودش خیال به.  بود کرده ضبط رو صدا اون میکردم

 . کنه استفاده ازش بتونه ته بزنم

 !؟ اصلی فایل -

 از را موبایلش باالخره تا شد برقرار انبینش سکوت ثانیه چند.  کرد مکث آیین

 موبایل بعد ای ثانیه.  میداد تکان صفحه روی را انگشتش.  کشید بیرون جیب

 :  گرفت پریا سمتِ  به را

 .  بده گوش داری دوست اگه -

 بود مربوط شب آن به که چه هر از اصال.  میترسید ، بود شده مسخ پریا

 ...  داشت وحشت

 گوشش به شهرزاد صدای بعد و خورد تکان صفحه روی مکث با انگشتش

 :  رسید

 .  بزنیم حرف باید -

 :  شنید را آیین صدای ، شد برقرار سکوت کمی

  ؟ اتاقم تو بیای دادم اجازه -

 اگه.  هستیم قدیمی دوستای تو منو.  آیین کن تموم هارو گیری سخت این -

 ! دوستیم بازم باشه نیفتاده بینمون اتفاقی حتی

 .  دارم کار برو زود و بزن رفتوح -



 این و چجوریه زندگیت اینکه.  کرده تعریف رو چی همه من برای شروین -

 برات دختره این و داری دوست زندگیتو بگی میخوای هنوزم.  کیه دختره

  ؟ مهمه

 ! بیرون برو -

 .  دارم دوستت هنوزم من آیین نگیر سخت انقدر -

 ! میتونم که میدونی.  بیارم مرتیکه اون و تو سرِ  بالیی یه نکن کاری یه -

 ! داری دوستش که نگو ؟ میکنی فرار حقیقت از -

 ! اخراجی.  حساب تسویه واسه پایین برو االن همین -

 با و تو مثل یکی.  باش صادق خودت با بار یه حداقل ولی کن اخراجم باشه -

 ... پایینی سطحِ  آدمِ  همچین با داری که موقعیتی

 ! بودی نشین شهر شمال اول از نستمنمیدو -

 !آیین -

 به ؟ مینازی انقدر چی به!  بودی محتاج شبتم نونِ  به که نبود خان جمشید اگه -

  ؟ خانه جمشید کمکای سری صدقه از که ؟ هم سرِ  پشتِ  رفتنای سفر

 !کشید زحمت تکشون تک واسه پدرم -

 تو رسمش و اسم و پریا حرفِ  بعد به این از ندارم دوست ولی! خب آره -

 ! داره مشکل زیادی خودت نسبِ  و اصل که وقتی اونم!  بچرخه دهنت

 .  میشی خوشبخت من با -

 پیِش  ای دیگه ی کلمه کار حرفِ  جز گفتم بهت کردم استخدامت اینجا وقتی -

 .  نمیاری من

 . .. تو منو ولی -

  ؟ نگفتم یا گفتم -



 میتونیم.  بنداز خودمون به نگاه یه.  نیست مناسبی آدم تو برای اون -

 ! نیست تنت ی وصله دختره این.  بشیم خوشبخت

 :  رسید گوشش به آیین فریادِ  صدای

 شدی هار کرد کمکت خان جمشید همه این ؟ کردی فکری چه خودت پیِش  تو -

 و باال کشیدیمتون کجا از رفته ؟یادت هستی کسی که داشته برت خیاالت ؟

 ؟ بدم شهری پایین دخترِ  یه به دل که احمقم نقدرا کردی فکر!  ؟ این شدین

 دُم آدمِ  یه منتظرِ  که کسی ؟ نداره دیگران به خودش انداختنِ  جز کاری که کسی

 فکر ؟ میرسم نظر به کسی همچین! ؟ بره رو ساله صد راه شبه یه تا کلفته

 ؟ میکنم ول رو کشیدم زحمت براش که چیزی ، رو خودم عادی زندگی کردی

  ؟ میذارم کنار مزخرفت حرفای و تو خاطرِ  به رو پریا دیکر فکر

 :  میرسید گوش به بغض پُر شهرزاد صدای

 ! نبوده نشینی باال آدم همچین پربا خوبه -

 قابلِ  اون با اصال.  نیاری زبونت به منو زنِ  اسمِ  دیگه که باشه حواست -

 رو کثیفت اطنِ ب تا کردی قایم پوشالیت ظاهر پشتِ  خودتو.  نیستی هم مقایسه

 ی فرشته پریا ؟ هستی خاصی آدم خیلی میکنن فکر همه اینجوری!  نبینه کسی

 روزی یه که تو امثالِ  و تو از میخوره هم به حالم.  زندگیمه و من نجاتِ 

 ! بودم گرفتارشون

 آیین.  بود مانده مبهوت و مات دخترک.  زد چنگ پریا دستِ  از را موبایل

 شب آن از بیشتر چه هر.  بود شده ترسناک پارک سکوتِ .  کرد قطع را صدا

 میکوبید سرش توی را پتکی کسی که انگار.  میشد زده وحشت بیشتر میفهمید

 افتاده شماره به نفسش...  میکرد تر خراب را حالش بود شنیده که حرفهایی. 

 یخ دستهایش.  نشست جانش به هوا سرمای.  بود کم هایش ریه برای هوا.  بود

 قفل زبانش انگار هم پریا.  آمد نمی در آیین از صدایی...  شد بدتر ، بود که

 .  بود شده



 سمتِ  از عصبی ی خنده با بینشان سکوتِ ...  دقیقه چند...  گذشت ثانیه چند

 حالتی این از میترسید.  رفت نشانه را او پریا هراسانِ  نگاهِ .  شد شکسته آیین

 ! عصبیست بود مطمئن که

 احمقِ  یه تو امروز و بودم گناهکار من دیروز تا ؟ نه عجیبیه روزگار خیلی -

 ! معنا تمام به

 خودش از هم العملی عکس نتوانست اما بود نیامده خوشش احمق لفظ از پریا

 :  بود شده محو لبهایش روی از خنده.  شد بلند جا از آیین.  بدهد نشان

 که االن اما میپرسی اینو که شده چی نفهمیدم ؟ کمی برام پرسیدی شب اون -

 !  بودی کم خودت برای تو نظرم به میکنم فکر

 ... نمیدونستم من...  من -

 خنک دلش چرا نمیفهمید و بود پریا سردرگمیِ  به نگاهش.  ایستاد مقابلش آیین

 حتما بفهمد را حقیقت پریا روزی اگر میکرد احساس همیشه!  است نشده

 !  بود نشده خوش هم آنقدرها حالش که دبو عجیب اما میکند پیدا بهتری احساِس 

 زمان دادنِ  دست از برای بود کالفه.  میداد آزارش قلب ته غریبی حسرتِ  یک

 ...  زندگی این دادنِ  دست از. 

 هیچ روی زندگیمونو های پایه نمیدونستم منم.  داری حق! ؟ نمیدونستی تو -

 ! ساختیم

 ... شب اون من -

 سکوتش وقتی ، بود منتظر آیین.  نمیکرد داپی را کلمات اصال.  کرد مکث

 :  آمد حرف به خودش شد طوالنی

 .  کردم می اشتباه من -

 :  داد ادامه آیین.  دوخت او به را نگاهش پریا

 



.  میخوام من که اونجوریه چی همه.  برمیام کار همه پِس  از میکردم فکر -

 انگشتم رو اآدم ی همه.  میگم من که میره پیش اونجوری کارا ی همه

 ! میکردم اشتباه ولی.  دارم قدرت که منم چون میچرخن

 میکرد پوچی احساِس .  بود ایستاده پاهایش روی سختی به.  شد بلند جا از پریا

 .  بود افتاده کار از مغزش. 

 ... هیچی از...  نبودم مطمئن من -

 .  میکرد نگاهش آیین

  ؟ خودت از ؟ من از -

 :  کرد اخم آیین.  بود زده حلقه چشمش در اشک.  آمد باال پریا نگاهِ 

 خاطرِ  به ؟ کنی گریه میخوای واقعا!  شدی عوض.  شدی قوی میکردم فکر -

 ! زندگیمون از سال 2 ؟ شد تموم و رفت که سالی 2 ؟ چی

.  هایش گونه روی شدن جاری برای میکرد دل دل و میلرزید اشک ی قطره

 :  زد لب پریا

 .  داری ستمدو بگی بود کافی -

 :  زد پوزخند آیین

  ؟ پستیم میزانِ  شدنِ  کم برای بود کافی همین -

 ...  بود مهم همین فقط...  بگی که خواستم ازت من -

 من بازم و افتاد می دیگه اتفاقِ  یه ؟ چی بعدش میکردم ثابت خودمو روز اون -

  ؟ ِکی تا ؟ چرا.  میکردم اثبات خودمو باید که بودم

 ! بشنوم داشتم احتیاج بش اون من -

 ! بشه راه به رو حالم تا خونه برم زنم با داشتم نیاز منم -

 دوست احمقو ترسوی ضعیفِ  پریای چرا که کنی یادآوری بهم میخواستم فقط -

 ! داری



 خیره ای لحظه.  میشمرد را تندش و حرص پُر نفسهای پریا.  کرد سکوت آیین

 روی حرفی و میرفت کلنجار آیین.  دبو جواب منتظر.  شد کالفگی همه آن ی

 :  گفت دیگر بارِ  پریا.  آمد نمی زبانش

.  میکشید نفس و بود خونت تو که کسی یه.  بودی کرده عادت فقط من به تو -

 چه وگرنه ؟ اینه از غیر.  نمیکرد مخالفت باهات و بود فرمایشت و امر تحتِ 

  ؟ داشتن دوست برای داشتی دلیلی

 دوست کردناشو تکیه.  داشتم دوست رو ضعیف احمقِ  ترسوی دخترِ  اون من -

!  داشتم دوستش من اما کمبوداش ی همه با.  داشتم دوست مهربونیاشو.  داشتم

 از که کسی یه به!  آدم یه به کنم اعتماد داشتم دوست دیگه بارِ  یه فقط...  بار یه

 بار این.  یمونمنم تنها بار این که بشم مطمئن میخواستم!  بود تر مهربون همه

 این احمقِ ...  باشیم صادق بیا ولی.  بدم دست از نیست قرار زندگیمو خوشی

 داشتنِ  دوست میکردم فکر که بودم من!  داشتم امید هنوزم که بودم من رابطه

 نگه خودم ی واسه تورو ابد تا میتونم و کافیه رابطه کل برای من ی طرفه یه

 ! دارم

 به هایش گونه.  بود شده قرمز سرما از اش بینی وکِ ن و بود لرزان پریا نگاهِ 

 مردی به پریا نگاهِ  و او به آیین نگاهِ .  بود خیس کمی هایش مژه و میزد سرخی

!  بود کرده دریغ او از را مشترک زندگی خوبِ  روزهای رحمانه بی که

 حرف به دیگر بارِ  آیین ؟ بزند هم حرفی میتوانست اصال.  بگوید چه نمیدانست

 : دآم

 و زندگی برای نمیتونست که اومد خوشم کسی از.  بود خودم از مشکل شاید -

 ؟ بزنی حرف باهام و بمونی که ؟ داشتم چی انتظارِ !  بگیره تصمیم آیندش

 این ی فاتحه باید آوردی در رو حلقه که موقعی همون ؟ بدم توضیح بذاری

 !  میخوندم رو رابطه

 دو هر!  بود شده بدجنس.  میکرد تناراح را پریا تندش و تلخ حرفهای

 محق که میداد اجازه آیین به چه اما بودند خورده ضربه دو هر ، بودند ناراحت

  ؟ باشد تر



 . . .  کردم بچگی من -

 این از بعد حسابی حرفِ  یه باالخره ، نمیشه باورم!  داری قبول اینو که خوبه -

 !  شنیدم سال دو

 که همانطور را آیین.  میفشرد را قلبش ودب نشسته لبهایش روی که پوزخندی

 کابوِس  حرصش پُر نگاهِ  و اخم که زندگیشان اوایلِ  مثلِ  نه.  میخواست بود قبال

 !  بود پریا شبهای

 زندگیت شریکِ  من!  نیستی تقصیر بی توام اتفاق این تو و کردم بچگی من -

 اتفاقاتِ  از توق هیچ.  نمیزدی حرف باهام وقت هیچ تو!  بودم زنت من.  بودم

 نمیدونستم من و بود قدمیت یک درست شهرزاد.  نمیگفتی چیزی زندگیت مهم

 ! 

  ؟ میکردم خیانت بهت کردی فکر -

 نگاه سرمم پشتِ  و میرفتم!  نبودم اینجا االن میکردم فکری همچین اگه -

 !  نمیکردم

 ؟ بشی مشکالتم قاطی نمیخواستم که ؟ نمیزدم حرف که ؟ چیه مشکلت -

 تو داره اتفاقی چه که نمیفهمم وقتی ، نمیدونم چیزی اطرافت از من وقتی -

 از چقدر که بشم متوجه نگاهت تو از ؟ بفهمم رو چی داری توقع میفته زندگیت

 برات چقدر بفهمم صدات تحکمِ  از یا ؟ بودی ناراحت بوده اونجا شهرزاد اینکه

 این با ، بکن کارو این ، نرو اونجا ، برو اینجا ؟ میدی دستور بهم که مهمم

  ؟ داری دوستم چقدر که میده نشون اینا!  بیا اون با ، برو

 .  کرد عصبی ای خنده.  شد خیره آسمان سمتِ  به و چرخاند سر آیین

 مهمه زندگیمون چقدر بفهمی که دستت کفِ  میذاشتم زندگیمو اتفاقاتِ  ریزِ  باید -

 زندگی این بشی مطمئن که ردممیک امضا و مینوشتم کتبا که بود بهتر شاید ؟

 از نیست معلوم که آدمی یه حرفای به بخوای که اینه از بیشتر ارزشش کوفتی

 !  کنی فرار همیشه برای و بدی گوش آورده در سر کجا

 !  خودخواهی هنوزم!  بدی حق من به نمیخوای تو -



 این به یوابستگ تو نه معلومه که اینجور!  کنیم بحث میخوایم ِکی تا نمیفهمم -

 سال دو مزخرفِ  اتفاقاتِ  موردِ  در دارم دوست دیگه من نه و داری زندگی

 حل رو چی همه بلده خوب اون.  سراغت میفرستم رو وکیلم.  بزنم حرف پیش

 بری که میشی آزاد تو هم اونوقت.  نخوره تکون آب از آب که جوری.  کنه

 تموم جا همین بحث این!  بکشم راحت نفِس  یه میتونم من هم و زندگیت دنبالِ 

 !  بزنم حرف موردش در دوباره نمیخواد دلم.  میشه

 کالمش به را عصبانیتش و حرص تمامِ  پریا ، برود  که کرد پشت پریا به

 : زد فریاد تقریبا و ریخت

 همه بگی میخوای!  خودت ی خونه تو صبح امروز همین!  بوسیدی منو تو -

  ؟ اهمیته بی برات خیلی چی

 توجیهی هیچ که بود کرده کاری.  فشرد هم روی را پلکهایش ای ظهلح آیین

 : شنید دیگر بارِ  را پریا صدای!  نداشت برایش

!  میزنی طالق حرفِ  نیومده.  من به هم گذشت سخت تو به هم سال دو این -

  ؟ میکشی خودت سمتِ  منو چرا پس بشه تموم چی همه داری دوست انقدر اگه

 : آمد حرف به هم باز پریا.  بدهد که نداشت یجواب.  کرد سکوت آیین

 !  کنی کنترل نتونستی که نگو ؟ نبود خودت دستِ  -

 .  نیومد بدت که توام -

 . . .  که متاسفم برات -

 .  برگشت سمتش به آیین

 این خاطرِ  به ؟ هست خودتم وجودِ  تو لعنتی کشِش  این که متاسفی ؟ چی که -

  ؟ متاسفی

 جنگ سرِ  عجیب عسلی گوی دو این.  میرفت دیگر شمِ چ به چشمی از نگاهش

 !  امشب داشتند

 !  اومدم سمتت که نبودم من!  میگی چی نمیفهمی اصال -



 !  نکردی دورم خودت از -

 !  بودم شده گیج چونکه -

 !  نمیخوره تکون لباش گیج آدمِ  -

 ندنیشخ طرحِ  آیین لبهای.  کرد سکوت ای لحظه!  بود شده سالح خلع کامال

 که جوری.  میکرد دلتنگی احساِس  پریا ، بودند ایستاده هم نزدیکِ .  بود گرفته

 حتما.  کند حلقه کمرش دورِ  و ببرد آیین کاپشنِ  زیرِ  را دستهایش داشت دوست

 !  میشد گرم اش بسته یخ انگشتهای

 کشش اون من ی اندازه به توام.  باشیم صادق بیا ؟ کنی انکار میتونی هنوزم -

 ! میکنی حس رو

 مجبور چشمهایش به کردن نگاه برای پریا.  میشد کمتر و کم بینشان ی فاصله

 تمام سالِ  دو که میبرد یاد از و میکرد نگاهش آیین.  بگیرد باال را سرش بود

 به ، قدم یک ی فاصله به درست.  بود اینجا که همین.  است نداشته را او

 در را او و کند دراز دست ستمیتوان که ای اندازه به ، نفس یک ی فاصله

 ؟ باشد دلخور باید که آنقدری نمیتوانست چرا.  بود کافی برایش بگیرد آغوش

 را حرفها.  بیاورد کم که میداد حق.  میداد حق پریا به وجودش در جایی شاید

 تحتِ  اگر ، نبود گیج شب آن آیین اگر.  بگیرد درست تصمیمِ  نتواند و بشنود

 را دستش.  کند کمکش میتوانست شاید نمیگرفت قرار اییکذ داروی آن تاثیرِ 

 را اش خالی جای که.  میتپید برایش وار دیوانه که بگذارد قلبش روی و بگیرد

 تمامِ  میتوانست کاش.  بود رفته جنون پای تا بود دیده و رسیده خانه به وقتی

 .  بدهد نشان هست که آنطور او به را احساساتش

 !  وسط میاد طالق حرفِ  وقتی فایده چه -

.  میکرد رو و زیر را آیین قلبِ  که ای زمزمه.  بود وار زمزمه صدایش

 آرام.  بیندازد کمرش دورِ  دست میتوانست که آنقدری.  بود شده پریا نزدیک

 : کرد زمزمه

 !  هم کنارِ  ما بودنِ  واسه خطرناکه هم نداره سقف که جایی انگار -



.  گرفت فاصله قدمی و کرد مرتب را شالش ادهار بی.  گرفت دندان به لب پریا

 : پرسید و کرد صاف را صدایش

  ؟ بزنی حرف باهام نخواستی سال دو این تو چرا -

 ی خونه حرفامونو ی بقیه میتونیم داری دوست اگه.  میشه سردم داره دیگه -

 !  بزنیم من

 : کرد نشینی عقب سریع پریا.  میزد برق چشمهایش

  ؟ میکنی فرار چرا -

 .  خونه بریم باش زود -

 . میزنم حرف باهات دارم -

 : داد ُهل جلو به را او و نشست پریا کمرِ  پشتِ  دستش

 .  نیست مهم خیلی چیزا بقیه.  زدیم حرفارو -

 حرف بی.  زدند قدم هم کنارِ  برج دمِ  تا.  افتاد راه به خورده سر و مغموم پریا

 زبان به کالمی و شده خیره مقابلشان به کدام هر هم باز و شدند آسانسور واردِ 

 .  چرخید آیین سمتِ  به پریا آسانسور توقفِ  با.  آوردند نمی

 .  نشده تموم حرفامون -

 .  نمونده حرفی من نظرِ  از -

 !  کنی درک منو احساِس  باید -

 !  بخیر شب -

.  شد پیاده آسانسور از مغموم پریا.  کردن خداحافظی برای بود مصمم نگاهش

 ، شهرزاد صدای.  دوخت چشم آیین به شود بسته درهایش که زمانی تا

.  بود کرده اش دیوانه همه و همه. ..   خودش اشتباهاتِ  ، آیین حرفهای

 .  بود مانده هوا روی اش زندگی.  پیش راهِ  نه دارد پس راهِ  نه میکرد احساس

****** 



.  برداشت بلند را ایشقدمه و انداخت شانه روی را کیفش.  شد پیاده تاکسی از

 روی لبخندی.  بود بد و خوب خاطراتِ  از پُر برایش ساختمان و خیابان این

 میزِ  مقابلِ  بعد ای دقیقه و شد ساختمان واردِ .  بود غم از پُر که بود نشسته لبش

 شد اصلی اتاقِ  واردِ  بعد ی دقیقه یک از کمتر.  نماند منتظر خیلی.  بود منشی

 در را یکدیگر ای اضافه حرفِ  بدونِ  و زد رئوفی آشنای صورتِ  به لبخندی. 

 نیاز اش قدیمی مشاورِ  وجودِ  به هم هنوز میکرد احساس پریا.  گرفتند آغوش

 که بود او و بود تماس در او با دورادور که سالی دو این تمامِ  مثلِ .  دارد

 بردب در به سالم جانِ  مختلف های ناراحتی و عصبی فشارِ  زیرِ  از کرد کمکش

 .  آورد می کم اول روزهای همان پریا شاید نبود او اگر. 

  ؟ چطوره حالت -

 به رو احوالش و حال اندازه چه تا بود مشخص نگاهش از اما زد لبخند پریا

 : کرد میزش روی به رو مبلهای به اشاره!  است راه

 .  بشین -

 آرام ای لحظه برای.  کرد آرامش احساِس . . .  هوا و حال همان ، دکور همان

 : گفت وار زمزمه.  کرد بیرون سر از را منفی افکارِ  تمامِ .  گرفت

 .  بود شده تنگ اینجا برای دلم چقدر -

 : آورد لب روی لبخندی رئوفی

  ؟ برگشتی وقته چند -

 .  هفته دو تقریبا -

  ؟ هستی کی تا -

 .  نشد ولی برگردم پیش ی هفته بود قرار -

 : انداخت صورتش به دقیقی نگاهِ  رئوفی

  ؟ بودی مجبور یا بری داشتی دوست -



 : گرفت نگاه پریا

 .  اونجاست من ی خونه -

  ؟ کندی دل تهران از کنم باور.  بود خونت اینجا قبال -

 از خوش دلِ  که شهری این از میرفت باید.  میگرفت بلیت قبل ی هفته باید

 گذشته مهمانی.  بود کرده بهانه را مهمانی و خان جمشید اما نداشت مردمانش

 حد چه تا میدانست که لحظه آن نه.  نداشت رفتن پای اما نداشت ای بهانه و بود

 !  است کرده اشتباه

 .  بمونم اینجا نمیخواد کسی -

  ؟ میگذرونی چجوری روزاتو.  بگو برام اونجا از -

.  نه وزر هر البته.  بچرخم اونجاها که اینم عاشق.  داره پرتقال باغ خاله -

 یه میریم خاله با هم گاهی.  مینویسم مواقع بیشتر.  اونجام بشه که جایی تا ولی

.  میخونم کتاب بیشتر روزا این.  میخونم خیلی کتاب.  میزنیم شهر تو چرخی

 حسابی بزنن سر بهمون داریوش و نگین اگه.  میبینیم خاله با عاشقانه فیلمای

 شدن بند جا یه اهلِ  داریوش چون . میاریم کم وقت و میشه شلوغ سرمون

 سحر وقتی.  میاد باهاش هم سحر وقتایی یه.  بیرون بره میخواد مدام.  نیست

 هم با هم گاهی.  میزنیم حرف هم با اکثرا.  میشه بیشتر بینمون خلوتِ  میاد

 . . .  داره دوست رو اونجا هم سحر.  پرتقال باغ میریم

 ؟ نمیکنه ناراحتت سحر وجودِ  -

 برگرده میکنه سعی داره.  نزدیکیم هم به خیلی.  نیست سابق آدمِ  اون رسح -

 نباید.  نداره اسم این به دختری میگه.  میکنه شقی کله پدرش.  خانوادش پیِش 

  ؟ بخشیدش نباید ؟ داد فرصت کرده اشتباه که آدمی یه به

 : کرد قالب هم در را انگشتهایش رئوفی

 خیلی هم وقتا گاهی و میشه وقتا گاهی.  دشنی رو طرف دو هر حرفای باید -

 .  شد قبل مثلِ  دیگه نمیشه.  رفته سوال زیرِ  چیزا



 : شکست را بینشان سکوتِ  رئوفی.  انداخت پایین را سرش پریا

 ؟ دیدی رو خانوادت -

 : داد تکان سر.  میکرد بازی شالش ی گوشه با پریا

 خجالت خاله از میومدن شمال وقتی انگار.  دیدم رو مامان اما ندیدم رو بابا -

.  ببینتم نداره دوست انگار بابا برگشتم که حاال.  نمیزدن حرفی و میکشیدن

 از حرف بودن شمال وقتی.  بردم آبروشونو میگه.  میزنه سرکوفت مامان

 شمال اما بود سرسنگین هم موقع همون از پریسا که چند هر.  فقط بود دلتنگی

 .  شدن عوض ماآد اینجا.  بود خوب چی همه

  ؟ ندارن یا دارن حق -

 !  نه یا دارم حق خودمم نمیدونم دیگه حتی.  نمیدونم -

  ؟ بیارن چای برات بگم -

 .  نه -

 ؟ دیدی کیو دیگه.  بده ادامه پس خب -

 و او موردِ  در گفتن از میکرد فرار.  نیاورد زبان به را آیین اسمِ  پریا

 : نشاند لب روی لبخندی عوض در!  احساساتش

 . خوبه حالش اما کرده عمل اینکه با.  دیدم رو خان جمشید -

  ؟ کی دیگه -

 !  خسرو و شیدا -

  ؟ دیگه و -

 لب زیرِ .  آوردنش زبان به از فراری پریا و بود آیین آشنای نامِ  منتظرِ  رئوفی

 : کرد زمزمه

 !  آیین -



 به مکث کمی از بعد.  دوخت پریا به چشم و داد اش صندلی به تکیه رئوفی

 : آمد حرف

 همون شده دوباره.  برگشته عقب به زمان انگار!  گذشته و من از متنفر -

 .  بود متنفر زندگیش کردنِ  خراب خاطرِ  به من از که آیینی

 میکشید پایش روی عصبی را دستهایش پریا.  شد برقرار بینشان سکوت کمی

 کم کم ؟ زندگی این با ودب کرده چه.  میرفت رژه سرش در هایش شنیده تمامِ . 

 : کرد باز لب دیگر بارِ !  است رفته چه برای اصال که میبرد یاد از

 .  نداره هم و داره حق هم.  شده انصاف بی آیین -

 : ماند خیره رئوفی به و آورد باال را سرش

 خونه تو ؟ کشیدم درد کم من.  میگذشتم ساده باید من.  میبخشیدم ساده باید من -

 برام.  شنیدم توهین و طعنه جور هزار.  کردم کار خدمه پای پابه که رفتم ای

 انتظاری اصال.  نمیخواستم آیین از چیزی.  بود خودم انتخابِ  چون.  نبود مهم

 . . .  آورد سرم بال ، کرد خیانت ، گرفت مهمونی.  نداشتم

 یادگاری روزی که ردی.  گذاشت اش پیشانی ی بخیه روی و آمد باال دستش

 پوستِ  روی را انگشتهایش پریا.  بود شده محو کل به حاال و بود آیین از

 مکث کمی از بعد پریا.  میکرد دنبال را دستش حرکتِ  رئوفی.  کشید سرش

 : داد ادامه

 کوچیک همه جلوی منو چرا نگفتم ، کردی خیانت چرا نگفتم.  بخشیدم من -

 ازدواج به نباید!  عمارت اون تو میرفتم نباید.  بود خودم تقصیرِ  گفتم.  کردی

 دوستم. . .  حداقل خدمه یه ی اندازه به.  بودم آدم منم اما!  میکردم فکر باهاش

 گفتم بهش.  نداشتیم هم از انتظاری!  نبود حرفی.  نداشتم دوستش ، نداشت

 شونه رو بشم بار نبود قرار.  میرم کن تحملم مدت یه گفتم.  زندگیش از میرم

 .  هاش

 کسی میکرد احساس.  میکرد دفاعی بی احساس.  گرفت بغل زیرِ  را شدستهای

 گم در سر شب آن چقدر که نمیفهمد.  نمیفهمد را حرفش کسی.  نیست پشتش

 مثال.  برود مدتی برای خواست.  بود خورده زخم همه از چقدر شب آن!  بود



 ؟ کند مقابله که توانست مگر ؟ برگردد که گذاشت مگر خرابش حالِ !  ماه دو

  ؟ بماند خاله پیِش  آنجا میگذاشتن سیمین و علی مگر بود خوش حالش اگر اصال

 وقتی ؟ میکنه کارو این شوهری کدوم.  کرد معامله منو.  شروین دنبالِ  رفت -

.  نبود شوهرمم اصال.  میشدم رد ساده باید بازم.  میبخشیدم باید باز فهمیدم هم

 نبودم آدم من ؟ اینجوری ولی برم دگیشزن از تا بشه خالص دستم از میخواست

 افسارمو بتونه که یکی!  میگشت جدید صاحبِ  دنبالِ  برام ؟ نداشتم احساس ؟

 شروین؟ از بهتر کی.  زندگیش دنبالِ  بره خودش و بده دستش

 .  نداشت صورتش روی مانده جا به ردِ  به توجهی اما بود شده خیس اش گونه

 چرا میگفتم خودم با. . .  هستم که چیزی به.  میکردم نگاه خودم به وقتی -

 زور به که کسی ؟ بودم کی من!  عرفانیه آیین اون ؟ بیاد خوشش تو از باید

 نمیتونست و بود اوامرش مطیع که کسی ، بود کرده زندگیش واردِ  خودشو

 با که ترسویی آدمِ  یه ؟ بودم کی من.  بگیره تصمیمی و بزنه خودش از حرفی

 علی دخترِ  ؟ بودم کی من.  بودم شده بزرگ تفکراتشون و ردمم به کردن فکر

 کابوِس  طالق مهرِ  که!  دخترشون وجودِ  از میکشیدن خجالت که سیمینی و

  ؟ باشه داشته دوستم عرفانی آیین که بودم کی من.  بود شده شبهاشون

 را دستهایش.  نشست اش کناری مبلِ  روی و گرفت سمتش به دستمالی رئوفی

 بود متنفر.  بود گرفته را اتاق پریا هقِ  هق صدای.  کرد حلقه پریا ی نهشا دورِ 

 گذشته به اگر شاید.  داشت که افکاری و بود که چیزی از.  سابقش خودِ  از

 . . .  میگرفت متفاوتی تصمیمِ  برمیگشت

**** 

 عصبی بود گرفته که جدیدی اطالعاتِ .  بود زده حرف رئوفی با ساعتی یک

 حد از زیاد تصمیم این هم شاید!  میدید را آیین لحظه همان  باید ! بود کرده اش

 !  بود شتابزده

 نمیفهمید.  میرفت رژه سرش در مختلف افکارِ .  برمیداشت تند را قدمهایش

 آن از بعد!  سال دو از بعد!  امروز!  بفهمد امروز را حرفها این تمامِ  باید چرا

 حرفهای و آیین از بود عصبی.  میدمیفه را چیز همه امروز باید تردید همه



 پریا دادنِ  حرص ؟ بود چه نیتش.  بود داشته نگه سینه در را همه که ای نگفته

 هم باز که!  است خودش حرفِ  حرف که بفهماند او به داشت قصد شاید یا ؟

 و او بینِ  که میگفت قولی از رئوفی.  بفهمد چیزی نباید پریا نخواهد او اگر

 میتوانست روزی که کاری پنهان این از بود دلخور چقدر پریا و بود آیین

 حالِ  و حس برزخِ  از را ضعیف پریای هم شاید.  دهد نجات را شان زندگی

 !  میداد نجات خرابش

 لحظه.  بود افتاده شماره به نفسش که بود رفته راه تند آنقدر.  رسید پارکی به

 اش سینه ی قفسه یرو را دستش.  نشست پارک های نیمکت از یکی روی ای

  ؟ رفتنش راه تند یا بود عصبانیت از!  بود شده تند ضربانش.  گذاشت

 هم را معمول رفتنهای کلنجار ی حوصله اصال.  نداشت کردن فکر وقتِ 

 نبود دسترس در.  گرفت را موبایلش ی شماره.  شد بلند جا از دوباره.  نداشت

 را صدایش بوق دو از بعد . گرفت را خسرو ی شماره و کرد قطع را تماس. 

 : شنید

 .  پریا سالم -

 .  شدم مزاحمت ببخشید.  خسرو سالم -

  ؟ شده چیزی میکنم خواهش -

  ؟ کجاست آیین -

 .  بزنه باید امضا تا چند.  شرکت بیاد دیگه ساعت نیم تا قراره ولی نمیدونم -

 .  اونجا میام من باشه -

  ؟ شده چیزی -

 بلند ماشینی برای را دستش و کرد قطع را تماس.  دادن خسرو سوالِ  به جوابی

!  کمی ؟ بود عصبی.  بود تاب بی.  انداخت صندلی روی را خودش.  کرد

 دهان رئوفی اگر.  نمیفهمید را خودش حالِ !  کالفه هم شاید!  بود دلخور بیشتر

 یادهپ شرکت ساختمانِ  مقابلِ !  نمیبرد قضایا از بویی ابد تا شاید بود نکرده باز



 باال میتوانست.  بود نگذاشته اینجا را پایش شب آن از.  آمد بند نفسش.  شد

  ؟ نشود بد حالش و شود اتاق آن واردِ  میتوانست ؟ برود

 ضعیف و ترسو دخترکِ  آن.  نیست سابق پریای او که کرد یادآوری خودش به

 مانِ ساخت واردِ .  برداشت محکم را قدمهایش!  بود گذاشته جا سر پشتِ  را

 سمتِ  به نمیشناختشان اصال که جدیدی نگهبانهای به توجه بی و شد اصلی

 . ماند منتظر و زد را کذایی ی طبقه همان ی دکمه.  رفت آسانسور

 

.  میداد بودن قوی مانورِ  اما میلرزید پاهایش.  رسید نظر مورد ی طبقه به

 که ترسی نکشد رخ به که ، نلرزد که ، نیفتد که برمیداشت آرام را قدمهایش

 به برسد دیرتر که میرفت راه آرام.  بود کرده خانه قلبش ی گوشه جایی هنوز

 که افتاد شبی آن یادِ  به!  میزد دل حسابی راهرویش که ای شده نفرین اتاقِ  آن

. .  میرفت چه هر نمیشد تمام و بود کرده طی را مسیر این تهوع و سرگیجه با

 بود دفاعی ی دیواره که انگار امروزش ی هغریب و مشکی پا تا سر لباسهای. 

 ترس و ضعف از پُر پریای با ، قدیمش خودِ  با کند یادآوری او به آنکه برای

 محکم قدمهایش!  شود سست نباید.  بلرزد نباید که میفهماند او به.  دارد فاصله

 خودش.  رسید در آن به که زمانی تا.  رفت جلو و زد پس را خاطراتش ، شد

.  است افتاده شکسته هم در و رنجور که میدید مجلل درِ  آن چارچوبِ  کنجِ  را

 : رسید گوشش به صدایی.  شد قطع پاهایش حرکتِ .  کرد مکث ای لحظه

  ؟ خانوم کنم کمکتون میتونم -

 شب آن که بلندی قد دخترکِ  ، دید را منشی میزِ  ، چرخید چپ سمتِ  به سرش

. .  بود خراب پریا حالِ  ، بود خالی هرورا این ، بود تاریک راهرو این.  نبود

 : گذاشت جلو قدمی.  بزند پس را دهنده آزار افکارِ  تا داد تکان را سرش. 

 ؟ هستن.  کنم صحبت عرفانی آقای با باید -

 . . .  من تا بشینید بفرمایید شما ، نداشتن کسی با مالقات قرار.  رسیدن تازه -

 چرخید اتاق سمتِ  به پاهایش.  برسد هنقط به دخترک ی جمله نکرد صبر پریا

 صدای.  کرد باز ضرب با را در آید می کجا از نمیدانست که قدرتی با و



 با که مقابلش عسلیِ  گوی دو آن به توجهش اما.  میشنید را اعتراضش و منشی

.  میگویند چه بقیه نمیشنید اصال.  شد جلب بود گرفته باال را سرش تعجب

 منشی سمتِ  به که زمانی تنها.  گرفت ندیده لک به را حضورش و خسرو

 قفلِ  نگاهش هنوز.  کشید کنار را خودش میکرد بیرون اتاق از را او و میرفت

 .  بود آیین چشمهایش

 سکوتِ .  شد بسته سرشان پشتِ  در و رفت بیرون اتاق از منشی همراه خسرو

 به شد شروع هک جایی از را هایشان ناگفته سال دو از بعد تا بود آماده اتاق

 به و چرخید نگاهش پریا.  شد شروع دفتر همین از چیز همه.  برسانند اتمام

 مبلی ، بود کرده خاموش را شهرزاد سیگارِ  آتِش  که آبی لیوان.  رسید آیین میزِ 

 اما بود آیین جای که میزی و بود گرفته آغوش در را آیین جانِ  نیمه بدنِ  که

 : شکست را بینشان سکوتِ  آیین دایص!  بود زده تکیه آن به شهرزاد

 ! نخوریم مشکل به وقت یه. . .  تنها ، سقف یه زیرِ  ، اتاق یه تو هم با -

.  داشت تضاد اش مردانه چشمهای برقِ  با کالمش ی طعنه.  کرد نگاهش پریا

 بود شهرزاد از خبری نه.  بود مورد بی اتاق آن از ترسش.  رفت جلو قدمی

  . شده بیهوش آیینِ  نه

 پریا قدمهای به نگاهش آیین.  رفت تر نزدیک و انداخت مبل روی را کیفش

 : بود

 !  ندارم مشکلی من کنی کنترل خودتو بتونی تو اگه -

 صورتش روی که لبخندی نمیکرد سعی.  داد صندلی به را اش تکیه آیین

 قلبِ  زیادی ، بود جذاب زیادی که لبخندی همان با.  کند حذف را بود نشسته

 : آمد حرف به انداخت می تپش به را یاپر

 !  بدم نشونت میخوای!  کردنم کنترل استادِ  من رفته یادت اینکه مثلِ  -

 : نشست میزش به نزدیک مبلی روی تعارف بی پریا

  ؟ بدیم ادامه رو بازی گربه و موش این کجا تا قراره -

  ؟ میزنی حرف بازی کدوم از -



 این که کرد فکر خودش با آیین و کشید ششال به دستی.  انداخت پا پاروی

 !  است تیره پریا برای زیادی رنگها

  ؟ میگی رو کردی پنهون که چی هر خودت یا بگم من -

 میزند حرف چه از نمیدانست!  گفتن از بود نامطمئن.  فشرد هم روی لب آیین

 . 

  ؟ بگیره قلبم یهو ؟ کنم هول نمیترسی میگی اینجوری یهو -

 .  بود خونسرد عجیب پریا.  یکردم اش مسخره

 .  منتظرم هنوز من -

 هم از نگاهشان.  گذاشت میز روی را بود انگشتهایش بینِ  که خودکاری آیین

 میکرد دیوانه را پریا بود نشسته لبهایش روی که کجی لبخندِ  آن با.  نمیشد جدا

 ! 

  ؟ نگفتم که بگم باید چیو -

  ؟ بزنی رئوفی موردِ  در بخوای که یستن حرفی. . .  کنم راهنماییت بذار -

 خودکارش.  کرد جور و جمع را خودش سریع اما.  خورد جا وضوح به آیین

 : انداخت مقابلش ی برگه به نگاه و برداشت هدف بی را

  ؟ بزنم که دارم موردش در حرفی چه.  بوده تو مشاورِ  میدونم که جایی تا -

 !  نیمیک مخفی داری هنوزم که نمیشه باورم -

 : گرفت باال را سرش آیین

  ؟ آوردی جوش که گفته بهت چی -

 !  میرفتی پیشش تو اینکه -

  ؟ چی که خب -



 تو و بردار رابطمون برای قدم یه که میکشتم خودمو من که مدتی این تمامِ  -

  ؟ میرفتی پیشش مدت این تمامِ  ، مینداختی گوش پشتِ  مدام

 !  میرفتم آره -

  ؟ ینگفت من به چرا -

 !  بزنم فریاد کارامو نمیاد خوشم -

 من که.  نیست مهم برات انگار که دادی نشون جوری روزا اون تمامِ  ؟ فریاد -

 !  نداره اهمیتی برات زندگیمون بودم کرده باور

 !  پریا کن بس -

 . . .  چیه مهریه اون به نسبت حالم و حس میدونستی خودت ؟ چی مهریه -

 .  بودم داده انجام رو مهریه کارای ی همه بزنی رفیح تو اینکه از قبل -

 ! نزنی ازش حرفی وقت هیچ گرفتی تصمیم و -

 هم ات مهریه دومِ  بخِش !  من گردنِ  به و بود ات مهریه.  میکرد فرقی چه -

 اون میکنم فکر اما نه یا گرفتی ازش رو خونه نمیدونم.  بود خان جمشید قولِ 

 !  حساب بی حساب پس.  زده تنام به رو الیزه برج تو واحد

 میتونست که چیزی ؟ کنی مخفی رو چی همه اینجوری میخواستی ِکی تا -

 !  کنه کمکمون

 !  میکرد باز دهنشو نباید رئوفی  -

 موقعیتِ  متوجه نه که ، آیین خونسردی همه این از.  میخورد حرص پریا

 !  میزد کاری پنهان از حرف هم هنوز!  پریا حالِ  نه بود خودش

 !  کنه کمک بهمون میتونست -

 !  نمیکرد کمک ما به هیچی -

 .  میگفتم رو چیزا همین دقیقا نمیزدی بهم خودت از حرفی میگم وقتی -



  ؟ خودت یا من ؟ هستی عصبانی کی از تو -

 باالی.  آمد پریا سمتِ  به و زد قدم آرام.  شد بلند جا از آیین.  کرد سکوت پریا

 : ایستاد سرش

  ؟ بشی متنفر ازم که میگردی بهانه الِ دنب -

 .  آمد باال پریا سرِ 

 !  برنمیاد من از کار یه این -

 .  داد میز به را اش تکیه آیین

 !  بکنی دل و کنی پیدا ایرادی یه بتونی که دقیق انقدر.  کن نگاهم خوب -

 : شد بلند جا از پریا

  ؟ بکنم دل میخواد دلت تو -

 .  بشه تموم حثب این میخواد دلم من -

  ؟ طالق با -

 تصحیحش بود منتظر ، باشد زده ای مسخره حرفِ  که انگار.  کرد نگاهش فقط

 : کرد زمزمه دیگر بارِ  پریا.  کند

 .  شدم خسته گره همه این از منم -

 فرو قلبش به خار مثلِ  بلوندش موهای.  بود پریا سرتاپای به نگاهش آیین

 : ایستاد پریا ی سینه به سینه و فتگر میز از را اش تکیه.  میرفت

 .  شناسناممه تو اسمت هنوزم -

 دنبالِ  او وجودِ  در که ؟ میخواست چه پریا از.  میکرد نگاهش شده مسخ پریا

 فقط.  نمیدید را جایی چشمهایش اصال ؟ بگذارد او روی عیب ؟ بگردد ایراد

 یادش به که. . .  استنشخو خوبِ  حِس  تمامِ  با ، جذابیتش تمامِ  با.  میدید را آیین

 .  داشت دوست را مرد این چقدر آورد می



.  کرد لمس را بود شده ریخته پریا صورتِ  روی کج که موهایی انگشتش

 : بود افسوس پُر نگاهش

  ؟ بیاری خودت سرِ  رو بال این داد اجازه بهت کی -

  ؟ برات مهمه -

 !  شناسناممه تو اسمت هنوز گفتم -

 گفتنِ  به نمیکرد باز دهان که مغروری عرفانی این برای ؟ است مهم یعنی این

  ؟ میکرد دل دل شنیدنش برای که حرفی

 .  شدم عوض بدم نشون بهت خواستم -

 : زد طعنه.  کرد لمس را نبود دیگر که ای بخیه ردِ .  زد کنار را موهایش

 !  شدی عوض -

 : داد ادامه را حرفش.  برد جیبش به و انداخت را دستش

 .  ماجراییم این کجای ببینیم!  بکنیم وا هم با سنگامونو من ی خونه بریم -

  ؟ باشه تو ی خونه باید حتما -

 !  باشه تو ی خونه میتونه -

 !  باشه همینجا میتونه -

  ؟  خونست محیطِ  از ترست -

 !  کنه پرت حواسمونو چیزی نمیخوام -

 !  نمیبریم جایی به کار مه نباشی!  پرتی حواس یعنی اینجایی تو که همین -

 !  عصبانیم دستت از هنوز من -

 .  من مثلِ  شدی تازه -

  ؟ میخوای چی من از تو -



.  میکرد نوازش را پریا چشمهایش با انگار که جوری.  کرد نگاهش فقط آیین

 نداد سوالش به جوابی.  کند تعبیر اینطور را نگاه این داشت دوست او هم شاید

 : داد ادامه پریا. 

 .  تهرانم هفته همین آخرِ  تا من -

 که انگار!  آورد زبان به را حرف این چرا نمیفهمید اما نداشت برگشت قصدِ 

 شاید تا.  برود است قرار دوباره که بگوید و بزند آیین به تلنگری میخواست

 !  بزند حرفی شاید تا ، کند حرکتی

  ؟ سالمتی به کجا -

 !  شمال ، خونم -

 داشته برت هوا خدا امونِ  به کردم ولت.  شده حالت به خوش دیزیا ؟ خونت -

 .  باشی اینجا جز ای دیگه جای میتونی که

  ؟ میکنی حکم -

 هر!  بترسی ، کنی فرار ، بری اگه بار این.  میگم چی ببین بده گوش خوب -

 میارمت دست به دستبند دنبالت میام پلیس با بیاری که دلیلی هر!  بشه که چی

 از بشی پشیمون تا میدارم نگهت انقدر!  خونه تو میکنم زندانیت و تهران

  ؟ برات مفهومه!  رفتنت

 برایش سال دو از بعد هم و بود تحمل قابلِ  غیر هم آیین های دندگی یک این

 : داد جواب سرسختانه پریا! نمیفهمید را حالش هم خودش!  بود شده جذاب

  ؟ جرمی چه به -

 داشت سراغ او از روز آن تا که حالتی ترین جدی با.  رفت تر نزدیک آیین

 : گفت

 !  تمکین عدم -

 قدیم پریای از ردی هنوز که بود خوشحال آیین.  بود شده سرخ پریا های گونه

 : بود سرسخت هنوز اما لحنش!  ببیند وجودش در میتواند را



 !  بمونم پیشت و برگردم تا شده تنگ برام دلت بگی راحت میتونی -

 پریا حرفِ  این واقعا اما کرد را کار این تمسخر نیتِ  به.  زد قهقهه نآیی

 : بود کرده سرحالش

 !  بمون پیشم برگرد شده تنگ برات دلم -

 برد ماتش دخترک.  کرد ادا هم سرِ  پشتِ  را کلمات و زد زل پریا چشمهای تو

 حرکتی هر نآیی نگاهِ .  بود مانده باز دهانش ؟ میزد را حرفها این که بود آیین. 

 سعی که مخفی ی خنده از چشمهایش ی گوشه.  میکرد ثبت که انگار را او از

 آیین دستِ  بیاید حرف به پریا آنکه از قبل.  بود افتاده چین ندهد بروز میکرد

 . کشید خودش سمتِ  به را او و نشست کمرش دورِ 

.  تدنیف تا گرفت را آیین بازوی ناچار به و خورد هم به تعادش لحظه یک 

 . داشت دوست را کردن تکیه این آیین چقدر.  شد کمتر بینشان ی فاصله

  ؟ خوبه بگم اینجوری روزی یه اگه -

 : بگیرد فاصله خواست و زد بازویش به ای ضربه.  کشید هم در ابرو پریا 

  ؟ میکنی مسخره منو -

 : نشاند لب ی گوشه نیشخندی.  شود دور نگذاشت آیین

 !  کردی باز ور شوخی سرِ  خودت -

 !  کن ولم -

 ؟ چیه نظرت.  کنم زندانیت االن همین از میکنم فکر دارم -

 !  ببینی خواب به اینکه مگه -

 : کند باز کمرش دورِ  از را آیین انگشتهای تا برد عقب را دستش

  ؟ کنیم امتحان میخوای -

 هم هنوز یاپر.  نداشتند شدن باز خیالِ  هم آیین انگشتهای.  میکرد گرما احساِس 

 : میکرد تقال



 !  بری نمیتونی که نخوام من تا -

 میرفتند عقب.  شد جا جابه پایش حرکتِ  با ناچار به پریا و داد تکان پاهایش به

 .  میشود ختم کجا به مسیر این نمیدانست پریا و

 !  کنم وصیت بده مهلت حداقل ؟ کنی نیستم سربه میخوای -

 حرکت را پاهایش.  نمیداد بروز اما بود هگرفت اش خنده حرف این از آیین

 جدا پریا صورتِ  از نگاهش.  برود عقب عقب تا میکرد مجبور را پریا و میداد

 تنگ دلش.  ببیند را گذشته پریای میتوانست میگذشت موهایش از اگر.  نمیشد

 هوای در کشیدن نفس به بود کرده عادت که موهایی موجِ  برای بود شده

 پریا میدانست خوب.  کشیدنش آغوش در برای بود شده تنگ دلش!  اش لیمویی

 گذشته چطور احوالش و حال میدانست خوب.  نداشته خوبی حالِ  سال دو این

 ها دلخوری تمامِ  با که. . .  نمیگرفت سخت که بود خاطر این به شاید!  است

 از دلتنگِ  سال دو ی اندازه به.  بود خودش پریای فقط و فقط پریا هم باز

 .  کنارش گرفتن آرام ، کشیدنش بو ، دیدنش نزدیک

 .  نمیکنم فکر کردنت نیست سربه به فعال.  دارم کار باهات ها حاال حاال -

 .  انداخت باال ابرو پریا

 یه بشینم آروم نمیدم قول بیفتم یا بزنی جایی به منو اگه نمیبینم جارو هیچ من -

 !  گوشه

 کم ی ناله کرد برخورد سرش پشتِ  دیوارِ  به شتاب با کمی لحظه همان پریا تنِ 

 : خندید آیین!  ماند گلو در جانش

  ؟ چی دیگه -

 خیرش از میشد مگر.  نداشت پریا کردنِ  شکار تا راهی ، بود شده خم سرش

 که مبلی و بود استراحتش اتاقِ  قدمیشان یک درست که وقتی هم آن ؟ بگذرد

 یا کردن مقابله بینِ  بود مانده اپری!  نفرشان دو هر برای بود راحت زیادی

   ؟ میکردند مشخص را احساسشان و رابطه این تکلیفِ  اول نبود بهتر!  نکردن

 .  برم من بهتره کنم فکر -



 !  هستی حاال -

 !  آیین -

 اما"  جانم"  بگوید که آمد زبانش روی تا.  میکرد صدایش آوا خوش هم هنوز

 : ردک زمزمه و گرفت را خودش جلوی عوض در

 نداشته کارت به کاری داری انتظار میشی سبز راهم سرِ  وقت بی و وقت -

  ؟ بری بذارم و باشم

 !  آیین -

  ؟ بزنه حرفی میتونه کی!  زنمی -

 : گزید لب اراده بی پریا

 !  آیین -

 ضعف نقطه.  رسید چشمهایش به و آمد باال پریا کوچکِ  لبهای از آیین نگاهِ 

 از کالم بود کافی.  را ضعفها این نمیفهمید او و پریا هایگفتن آیین این به داشت

 قدرت مانورِ  این تمامِ  اصال!  شود تسلیم آیین و بیاید بیرون پریایش دهانِ 

 از یکی اگر اصال.  شود مهربان دوباره پریا بود کافی!  بود الکی هم دادنهایش

 ، شود شا شیفته دوباره میداد قول آیین میکرد درست را هایش دمنوش آن

 انتقامِ  میتوانست هم بعدا.  شود مقابلش نقِش  ریز دخترکِ  ماتِ  و مسخ دوباره

 کرده اسیر را دلش که بود خرمایی موجهای آن ناسالمتی!  بگیرد را موهایش

 !  بود

 به و گرفت فاصله.  افتاد پایین و خورد ُسر پریا کمرِ  روی از انگشتهایش

 : آمد حرف

 اصال نمیدم قول بجنبی دیر.  بری میتونی شده تموم دعوات و بحث دیگه اگه -

 !  بری بیرون اینجا از بذارم

 .  بود شده ِگرد پریا چشمهای

  ؟ بود همین حرفامون -



 ؟ ام جدی چقدر بفهمی که بندازم راه معکوس شماره برات باید -

 : کرد قالب سینه روی دست پریا

 !  دارم حرف هنوز من -

 : کرد قالب سینه روی را دستهایش و شتبردا سمتش به قدمی آیین

 یه واسه باشه حرفا!  میگم بهت چی که نیستی متوجه انگار صارمی خانومِ  -

 .  باشه نداشته سقف که جایی

 .  نداشتی سقف با مشکلی که تو -

 لباسهای آن با بود پریا ذکرش و فکر تمامِ .  نمیدید را جا هیچ چشمهایش آیین

 به تر رنگ خوش لباسی آنکه برای میکرد دل دل نآیی که اش مشکی پا سرتا

 .  کند تنش

 .  میکنم فکر تو فراریِ  چشمهای به دارم.  ندارم مشکلی من -

 !  کنم فرار نمیخوام من! ؟ من -

 حوصله بی را بود میزش روی که ای برگه چند.  رفت میزش سمتِ  به آیین

 پریا.  کرد تن هب و برداشت صندلی پشتِ  از را اسپرتش کتِ  و کرد امضا

 مبل روی از را پریا کیفِ .  نمیخورد تکان و میکرد نگاهش دقت با هنوز

 با و گرفت انگشتهایش بینِ  را دخترک دستِ  مچِ .  رفت سمتش به و زد چنگ

 : کشید خود

 !  نیستم آیین که نشناسم تورو دیگه من اگه -

 تداعی.  ردندک پیدا رهایی اتاق آن از باالخره که کشید راحتی نفِس  پریا

 باعث بگیرتش نادیده نمیتوانست که کششی و جذابیت این و گذشته خاطراتِ 

 .  بیاورد کم نفس بود شده

 حرفی آنکه از قبل.  بود ایستاده منشی میزِ  کنارِ  خسرو.  میشد کشیده آیین دنبالِ 

 : گفت آیین بزند



 .  برس کارا ی بقیه به خودت.  کردم امضا رو ها برگه -

 : زد غر خسرو

 !  بمونی وقت آخرِ  تا امروز حداقل بود قرار -

 !  اومده پیش واجب کارِ  -

 : زد را پارکینگ ی دکمه و شد آسانسور واردِ  پریا با

  ؟ میریم کجا -

 : کرد تیپش به ای اشاره و گرفت سمتش به را کیفش آیین

 !  نبودی سلیقه بد انقدر قبال -

 : کرد لباسهایش به نگاهی پریا

 !  اومده خوشم رنگ این از -

 : داد تکان سر آیین

 ! نپوش رنگی این دیگه.  نمیاد خوشم من -

  ؟ داره برات فرقی چه -

 سمتِ  به آیین.  شدند پارکینگ واردِ .  نزد حرفی و رفت غره چشم آیین

 : گفت مردد پریا و میرفت ماشینش

 .  میرم خودم من -

 .  یکیه مسیرمون -

 .  نمیرم خونه من -

 !  خونه میبرمت نگفتم نمم -

  ؟ یکیه مسیرمون میگی چرا پس -

  ؟ نه یا میشینی -



 .  نشست کنارش ناچار به هم پریا و شد سوار خودش

  ؟ داریوش پسره این پیِش  بری میخوای -

 ! ؟ میدونی کجا از تو -

 : کشید هم در ابرو و چرخاند را فرمان دستش کفِ  با

  ؟ بدونه باید کی ندونم من اگه -

 به دوری سال دو از بعد رفتارش این چقدر.  میگرفت را اش خنده جلوی پریا

.  ندهد دست از را بودن مهم لذتِ  این ای ذره تا کرد سکوت.  مینشست دل

 اتفاقاتِ  مقابلِ  در بود کرده سکوت زیادی که آیینی از و  خودش از بود دلخور

 و فرار ، پیش سال دو پریای. . .  خودش از بود دلخور.  زندگیشان مهمِ 

 . . .  اش زندگی ی گذشته آدمهای از بود دلخور.  اش دیوانگی

  ؟ نمیدی آدرس -

.  میکرد خستگی احساِس .  ماند ساکت و داد را داریوش ی خانه آدرس پریا

 ی خانه به بعد ساعت نیم.  کند سرحالش کمی میتوانست قهوه فنجان یک شاید

 : گفت تعجب با پریا.  کرد ارکپ را ماشین آیین.  رسیدند داریوش

  ؟ میای توام -

 : میزد قدم کنارش مصمم آیین

 !  بیام اینجا تا داشتم قرض راه پس نه -

 و بود هم سحر طرفی از.  میشود حالی چه آیین دیدنِ  با داریوش نمیدانست پریا

 قدم هم کنارِ !  مهمانیست شبهای و کیوان یادآورِ  او برای میدانست خوب

 و داد ُهل عقب به را در آیین.  شد باز رویشان به پرسشی بدونِ  در.  برداشتند

 رسیدند که خانه درِ  به.  رفتند باال آسانسور با.  شود وارد پریا تا ماند منتظر

 : گفت پریا به رو خندان ببیند را آیین آنکه از قبل داریوش

  ؟ ادبی خوش رو خدا که بهت بگم چی!  راه نیمه رفیقِ !  فراری سالم -



 گره هم در ابروهای.  آمد بیرون آیین سرش پشتِ  و آمد ابرویی و چشم پریا

 از لبخند جا همان!  ندارد داریوش حرفهای از خوشی دلِ  میداد نشان اش شده

 : کرد دراز سمتش به دست اراده بی و شد محو داریوش صورتِ  روی

 !  اومدین خوش.  سالم -

 : کرد دراز را دستش زور به آیین

 !  صارمی خانومِ  شایدم.  کنین صداش خانوم پریا که اینه من ترجیحِ .  سالم -

 .  برود آیین به ای غره چشم و بگیرد دندان به لب پریا تا بود کافی حرف همین

  ؟ کجاست سحر -

 : کرد داخل به ای اشاره.  بود شده کور داریوش نطقِ 

 !  نگینه پیِش  -

 سحر به.  رساند نگین به را خودش و فتر داخل.  آورد در بال تقریبا پریا

 : گرفت آغوش در را نگین و کرد سالم

 .  برم لپا این قربونِ .  خوشگله سالم -

 که زد شیرینی ی قهقهه نگین.  فشرد آغوش در را او و زد لپهایش به ای بوسه

 ؟ باشد نداشته دوست را بچه این میشد مگر.  افتاد خنده به هم پریا اراده بی

 دنیا به روزِ  درست هم آن نگین مادرِ  یاسمن فوتِ  از بعد ؟ نشود دلتنگش

 سختی روزهای هم سحر.  بود شده پریا و پریوش زندگیِ  تمامِ  نگین ، آمدنش

.  بود آمد و رفت در تهران و شمال بینِ  مدام که بود موقع آن و میگذراند را

 داریوش.  ددا را نگین از پرستاری پیشنهادِ  پریوش که بود ها موقع همان

 امیدِ  تمامِ  دخترک.  نداشت نگین به توجهی که جوری بود همسر مرگِ  عزادارِ 

 میگذراندند را سختی دورانِ  همگی که روزهایی همان.  بود شده سحر و پریا

 .  بود خوب برایشان بچه این حضورِ  چقدر

 کانت به هم آیین.  کرد سالم زیر به سر و کشید هم در ابرو آیین دیدنِ  با سحر

 .  کرد اکتفا سر دادنِ 



 .  بیارم چای برم من -

 : گفت مینشست مبل روی که همانطور پریا

 .  میخورم قهوه من سحر -

 : کرد آیین به ای اشاره داریوش

 .  بشینید بفرمایید -

 را نگین با پریا زدنِ  کله و سر.  کرد انتخاب را پریا کنارِ  مبلِ  حرف بدونِ  آیین

 بود افتاده چین مچش دورِ .  داشت سفید تپلِ  ستهاید دخترک.  داشت دوست

 را خودش.  آمد می ِکش خنده به آیین لبهای اراده بی میداد تکان که را دستش

 را پایش مچِ  زده هیجان پریا پای روی نگین.  چسبید پریا به و کشید تر نزدیک

 آیین که بود عجیب.  میخورد آیین پای به سفیدش و نرم انگشتهای و میداد تکان

 .  بکشد آغوش در را او داشت دوست

 مردِ  به تعجب با نگین.  گرفت را دستش انگشتهای و برد نزدیک را دستش

 شد باعث دستش روی آیین انگشتِ  نرمِ  حرکتِ .  میکرد نگاه مقابلش ی غریبه

 صدای با.  بود کوچک ، آیین بزرگِ  دستِ  برای زیادی انگشتهای آن ، بخندد

 : آمد خودش به سحر

 .  بفرمایید -

 جو متوجه تازه.  کرد تشکر آرام و برداشت را قهوه فنجانِ .  شد محو لبخندش

 اگر داشت اهمیتی چه.  نیاورد خودش روی به میکرد سعی.  شد خانه سنگینِ 

 ! میکرد معذبشان او حضورِ 

 : آمد حرف به داریوش به رو پریا

 .  تهران بیاد میخواد خاله -

 ؟ نمیزنه من به حرفی یول میگه تو به چطور -

 : برد هم در را آیین ابروهای که نشست پریا لبهای روی شیرین لبخندی



 . میگه میزنه زنگ بهت امروز احتماال.  فهمیدم تازه منم -

 .  کنم مرتب براش رو اتاقا از یکی باید -

 .  خودم پیِش  بیاد باید.  نزن حرفشم اصال -

 : کشید بیرون بغلش از را نگین و آمد پریا سمتِ  به سحر

 .  کنید دعوا سرش بعد بیاد خاله بذارید -

 از ، نداشت اعتماد سحر به.  میکرد نگاه دوستانه مثلثِ  این به سکوت در آیین

 بدونِ  و کرد مزه مزه را اش قهوه از کمی!  آمد نمی خوشش زیاد هم داریوش

 جایش سرِ  کمی پریا.  گذاشت میز روی را فنجان کند امتحانش دوباره آنکه

 دنبال را حرکاتش و بود او به آیین نگاهِ .  گرفت فاصله آیین از و شد جا جابه

 : گفت آیین به رو داریوش.  میکرد

 .  دیدمتون دوباره شدم خوشحال -

 به دوستانه که داریوش برخالفِ  درست بود نفوذ قابلِ  غیرِ  و سرد آیین نگاهِ 

 نتیجه بی تالشش اما بزند لبخند کرد سعی و داد تکان سر آیین.  میرسید نظر

 آیینِ  بود جالب برایش انگار.  کرد قالب سینه روی را دستهایش داریوش.  ماند

 درست حاال بود خوانده اش زندگی و خودش موردِ  در آنقدر که کسی ، عرفانی

 دوست را مرد این شخصیتِ  چقدر که بود گفته هم پریا به.  دارد قرار مقابلش

 هر شاید.  بود آمده گوشش مغرور عرفانیِ  این از او ، سحر برخالفِ .  دارد

 و پریا به حواسش چقدر آیین که میفهمید مرد عنوانِ  به او اما نفهمد زنی

 !  هست زندگیش

 ؟ میای دقیقه یه پریا -

 به.  کرد خواهی عذر و شد بلند جا از پریا.  بود رفته آشپزخانه سمتِ  به سحر

 : رفت سحر سمتِ 

  ؟ جانم -

 : آمد حرف به آرامی صدای با و کشید سرکی سحر



 ؟ اینجا آوردی برداشتی اینو چرا بدونم میشه -

 .  بزنم حرف باهاش بودم رفته!  اومد خودش.  بیارمش نمیخواستم -

  ؟ شده حل چی همه -

 .  دلخورم ازش هنوز من -

 !  نداره اهمیتی اون برای انگار -

 .  میسنجیش گذشته با داری تو!  سحر -

  ؟ داره فرقی چه کیوان امثالِ  با اون -

 .  نیستن هم مثلِ  آدما همه.  میکنی ظلم هم داریوش به حتی فکرا این با داری -

 .  بشه بد حالت دوباره نمیخواد دلم.  کن جمع حواستو -

 .  نکن بداخالقی انقدر و کن باز اخماتو.  نمیشه -

 : رفت یخچال متِ س به بغل به نگین و گرداند را چشمهایش سحر

  ؟ بیارم میوه -

 .  میریم دیگه ما.  ببینم رو نگین فقط میخواستم.  نیست الزم -

 !  کن صبر -

 : کرد اصرار پریا.  گفتن برای بود مردد سحر.  ایستاد پریا

  ؟ شده چیزی -

 .  میکنه تکرار درخواستشو بس از نمیشه خسته انگار...  داریوش -

 ؟ گفت چی بهت خاله ؟ یکن تمومش میخوای ِکی -

 خودمم ؟ معمولیم آدمِ  یه من نظرت به.  کردم ظلم اون به باشم داریوش با من -

 !  هستم کی نمیدونم

 : گذاشت بود گرفته محکم را نگین پشتِ  که سحر دستِ  روی را دستش پریا



 .  آسمونه تا زمین از کیوان با فرقش.  خوبیه آدمِ  داریوش -

 .  ندارم دوستش من -

 : کرد زمزمه پریا.  بود شده اشک از پُر چشمهایش

  ؟ میکنی گریه داری چرا پس نداری دوستش اگه -

 !  حماقتمه از -

 .  خندید پریا

 !  برداره سرت از دست فعال میگم بهش منم.  بده زمان خودت به -

 .  افتاد خنده به هم سحر

 .  میشه ناراحت!  نگو بهش دیوونه -

 !  میچزونی داری ساله یک رو مردم پسرِ .  ناراحتیشی فکرِ  چقدرم!  آخی -

 منو واقعا ببینم باید.  داده دست از زنشو تازه اون.  باشم عجول نمیخوام -

 .  میاد سمتم که خودشه وابستگی حِس  و نگین خاطرِ  به فقط اینکه یا میخواد

 . شد آشپزخانه واردِ  داریوش بزند حرفی پریا آنکه از قبل

 ؟ اینجا اومدی گذاشتی اتنه آیینو -

 یه میکنم سکوتم.  نمیده جواب میزنم حرف.  خودشه تو خیلی پسره این بابا -

 !  کشتم آدم انگار میکنه نگاهم جوری

 حرف مشغولِ  آیین آمدند بیرون آشپزخانه از وقتی.  بود گرفته اش خنده پریا

 بود خط پشتِ  که کسی به و شد بلند جا از پریا دیدنِ  با.  بود موبایلش با زدن

 : گفت

 .  میام دیگه دقیقه دو تا من -

 : گفت پریا به رو و کرد قطع را تماس

 .  بریم باید -



 : گفت پریا.  کشیدند راحتی نفِس  سحر و داریوش

 .  نمیشم مزاحمت برو باشه -

 فاصله آنها از دو هر شد باعث که انداخت سحر و داریوش به نگاهی آیین

 : کرد زمزمه بشنود پریا فقط که وریج و حرص با.  بگیرند

 !  بریم باید گفتم -

 .  دارم کار اینجا من -

  ؟ نامفهومه حرفم کجای -

 !  باشم کجا ِکی که بگیری تصمیم من واسه بخوای اینکه -

 .  میریم کن خداحافظی -

 خداحافظی.  کنند بحث آنجا نداشت دوست وجود این با.  کشید هم در ابرو پریا

 : آمد حرف به پریا شوند سوار آنکه از قبل.  شدند ماشین راهیِ  و کردند

  ؟ چی یعنی رفتارا این -

 هم با و برمیگردم بعدش.  خان جمشید پیِش  برم باید.  خونه میرسونمت -

 .  میزنیم حرف مفصل

 : شد نگران پریا

  ؟ خوبه حالش خان جمشید -

 . شو سوار.  داره کارم!  خوبه -

 ها گرفتن دستور این از.  بود کالفه پریا.  شد ماشین سوارِ  زودتر خودش

 .  شد سوار وجود این با.  آمد نمی خوشش

  ؟ مونده هم ای دیگه حرفِ  -

 ! میفهمی شب -



 کارامون سراغ میریم کدوم هر بعدش ؟ نزنیم حرف خونه برسیم وقتی تا چرا -

 ! 

 حتی یا بیندازد پریا به نگاهی آنکه بدونِ  و زد چشم به را اش آفتابی عینک آیین

 : گفت بدهد پاسخی را سوالش

 .  زودتر شایدم.  خونه برسم 9 حدودای کنم فکر -

 .  بزنی االن حرفاتو ی همه میتونی -

  ؟ برسونمت نداری خاصی کارِ  جایی -

  ؟ میشنوی منو صدای اصال -

 .  بزنه حرف کسی حرفم روی نمیاد خوشم -

 ی گوشه نیشخندی.  برد لذت خوردنش حرص از و انداخت پریا به نگاهی نیم

 : گرفت آتش پریا لحظه همان.  نشاند لب

 اینو.  بزنیم حرف منطقی رفتارات این ی همه موردِ  در و بشینیم باید روز یه -

 !  میگم جدی

 .  نمیبینم حرفام تو مشکلی من -

  ؟ نشه عوض سال دو تو آدم یه میشه مگه.  خودخواهی چون -

 صورتِ  ، میخورد حرص که همین.  میبرد لذت گذاشتنش سر به سر از عجیب

 و بزند را حرفش تحکم با میکرد سعی که همین ، میشد قرمز یکپارچه سفیدش

 دست از خوشبختیِ .  بود خوشبختی خودِ  است خودخواه آیین چقدر که کند ثابت

 !  بودش آورده چنگ به دوباره که ای رفته

  ؟ نشدم عوض -

 !  بگذریم کردنت رانندگی از اگه چند هر!  اصال -

 : داد تکان سر آیین

 .  شدم عوض پس -



 .  کنی رانندگی وقت هیچ نمیکردم فکر -

  ؟ کردی کارو این تو مگه!  خورد غصه و نشست سال دو تمامِ  نمیشد -

 درد.  بود خورده دل خونِ  ؟ پریا حالِ  از میدانست چه او.  چرخاند سر پریا

 ؟ میرفت بیرون تنش از خودخواه عرفانیِ  این خواستنِ  و نیاز مگر.  بود کشیده

 یادِ  ، را آیین تنِ  عطرِ  یادِ  پریا و میگذاشت کنار را مخدر به اعتیادش سحر

!  بود اش زندگی های ارزش با تمامِ  از بیشتر او به اش وابستگی که شوهری

 قدرچ.  نیاورد زبان به را رنجهایش تمامِ  تا دوخت رو به رو به را نگاهش

 !  هایش عقلی بی از!  اش دیوانه خودِ  از ، خودش از.  بود عصبانی

 .  کردم زندگی!  نه -

 .  کردم زندگی منم.  میکنی اعتراف خودتم حداقل!  خوبه -

 و گرداند اش کناری ی پنجره سمتِ  به را سرش.  فرستاد بیرون را نفسش پریا

 : کرد زمزمه لب زیرِ 

 .  میکنی رانندگی که خوشحالم -

 پریا رسیدند که خانه به.  نداشت جواب انتظارِ  هم پریا.  نیامد آیین از صدایی

 : آمد حرف به آیین شود دور آنکه از قبل.  شد پیاده

 !  میخوریم شام هم با امشب -

  ؟ دستوره یه اینم -

 .  کن فکر داری دوست طور هر -

 شاید.  بود آورده کم ایشه زورگویی تمامِ  مقابلِ  در هم باز.  بود آورده کم پریا

 در هایش زورگویی تمامِ  با حد از بیش که آیینی این دلتنگِ .  بود دلتنگ هم

 .  بود کرده باز جا دلش

 ؟ میگیری بیرون از یا بپزم شام من -

 : گفت میگرفت عقب دنده که همانطور



 !  نمیمونی گشنه نترس -

 خانه سمتِ  به پریا . شد محو دیدش جلوی از و آورد در حرکت به را ماشین

 را آیین او.  اند ایستاده رابطه کجای که میرفت رژه سرش در مدت تمام.  رفت

 شوهرش.  بود او برای فقط آیین.  بود ناپذیر اجتناب خواستن این.  میخواست

 . . .  بود شوهرش هم هنوز!  بود

 ؟ خواهدن آیین اگر ؟ شوند نزدیک هم به دوباره میتوانستند.  کشید راحتی نفِس 

  ؟ بزند جدایی از حرف هم هنوز اگر

.  داشت دوست را خانه این چقدر.  کرد باز کلید با را در.  بود رسیده خانه به

 و انداخت گوشه یک را کیفش.  بست سرش پشتِ  را در.  عمارت آن برخالفِ 

 ؟ میشد نامنظم کمی اگر داشت اشکالی چه.  دیگر طرفی هم را شالش و پالتو

 .  آمد نمی زمین به که آسمان

 سمتِ  به و کشید بیرون کیف از را موبایلش.  کرد درست نسکافه خودش برای

 آرامش کمی نسکافه گرمای.  بود تمام نیمه اش قصه هم هنوز.  رفت تاپش لپ

 از پیغامی.  داشت وقت 9 ساعت تا هنوز انداخت ساعت به نگاهی.  کرد

 : بود بسته نقش موبایلش ی صفحه روی داریوش

 خونه بدون اونجا نیاوردمش اگه.  دنبالش میرم.  میرسه 10 ساعت فردا خاله -

 !  داده ترجیح منو ی

 : کرد زمزمه و زد نیشخند پریا

 !  بدجنس -

 : نوشت برایش

 !  دنبالش برو کن شیرینی خود هی حاال.  میکنه انتخاب منو ی خونه خاله -

 باید که داشت کار چقدر.  زد زل تاپش لپ ی صفحه به و کرد ارسال را پیغام

 .  میداد انجام

****** 



 میزِ  روی و برداشت را فنجانش آیین.  گرفت مقابلش را چای سینی نسا گل

 خوب البته.  آمد می خوب نظر به بزرگش پدر روزِ  و حال.  گذاشت مقابلش

 سرحال را خودش هم باز باشد بد حالش که هم چقدر هر خان جمشید میدانست

 حرفها این چقدر.  ببیند نباید کسی را مرد ضعفِ  خودش قولِ  به.  هدمید نشان

 .  بود حفظ از را تمامش.  بود خوانده آیین گوِش  در را

 سرفه.  نداشت زدن حرف قصدِ  او انگار اما دوخت بزرگش پدر به را نگاهش

 دلخور مرد این از هم هنوز.  کشید هم در را ابروهایش و کرد ساختگی ای

 . بود

 . میکنم گوش!  بخ -

 روی را دستش دو و نشسته اش خانه سلطنتی مبلهای روی خان جمشید

 دلش.  کرد برانداز را اش نوه و کرد مکث کمی.  بود کرده قالب عصایش

 در را احساساتش تمامِ  باید و بود مرد اما بود شده تنگ نوه تنها این برای

 نوه باید!  نبود وسشقام در بوسیدن و گرفتن آغوش در.  میکرد دفن وجودش

 بخِش .  میزد لنگ کمی فقط بود آورده بار که.  آورد می بار مرد را اش

 !  بود افتاده کار از کل به که هم وجودش احساِس 

  ؟ چطوره پریا -

 ؟ میپرسی من از حالشو -

 !  شوهرشی ؟ بپرسم باید کی از -

 !  بود تهانداخ راه به او با بازی عجب پیرمرد این.  زد پوزخند آیین

 هم کنه چیکار و بمونه کجا میگرفتی تصمیم براش که زمانی! ؟ شوهرش -

   ؟ بودم شوهرش

 بیرون را دردهایش تمامِ .  میگفت بیشتر آیین کاش.  کرد سکوت خان جمشید

 سالِ  دو این ، ندیدن سال دو این.  میداد عذابش سکوت سال دو این.  میریخت

 . . .  بود کرده همیشه از تر تنها را او که سیاه

 !  میشنوم.  کشوندی اینجا منو ای دیگه چیزِ  برای -



.  نمیشد مهربان پدربزرگش برای چشمهایش.  نمیبست جمع سابق مثلِ  را افعال

 شبیه درست نگاه این ؟ بود رفته کجا بینشان احترامِ !  نمیشد باز ابروهایش گره

 نظرش از  اندازه همان به مه او.  بود انداخته مهین به عمری که بود نگاهی به

  ؟ بود گناهکار

 .  کنم تقسیم رو اموالم میخوام -

 بشنود حرفی بود منتظر خان جمشید.  میداد گوش دادن قیافه تغییر بدونِ  آیین

 : گفت ناچار به دیگر بارِ .  کند باز لب از لب نمیخواست آیین اما

 اون بر عالوه.  بود اش همهری.  زدم پریا نامِ  به رو الیزه برج تو خونه اون -

 .  بزنم نامش به میخوام داراییمو تمامِ  نصفِ 

 : نیاورد طاقت خان جمشید.  بود ساکت هم هنوز آیین

  ؟ بگی چیزی نمیخوای -

 ی بقیه و شرکت اون به هم داشتی چشم هیچ.  دارم خودم ی اندازه به من -

 کسی هر به و ببخش میخوای چقدر هر!  ندارم ها عرفانی ی شده نفرین اموالِ 

 .  بده میخوای

 . کشیدی زحمت شرکت اون واسه تو -

 !  میفته اتفاقی چه اونجا نیست مهم برام حتی ساله دو -

 . . .  باید ، عرفانیاست راهِ  این -

 داشته دوست که جور هر ، بخوام طور هر.  نداره بایدی هیچ من زندگیِ  -

 روزی یه.  میزنن جوش که کسایی اسهو بمونه عرفانیا راهِ .  میکنم رفتار باشم

  ؟ روز اون یادته!  کجاست زنم بگی بهم فقط که بدم داراییمو کلِ  بودم حاضر

 نابخشودنی گناهِ  آیین نظرش از ؟ ببرد یاد از را روزشان آن دعوای میشد مگر

 از بود فهمیده را شروین را با هایش معامله که وقتی از درست.  بود داده انجام

 که لرزانی دخترکِ  آن ، را دخترک بود کرده عهد.  بود شده دلگیر نوه اتنه این

 رها!  دهد نجات طریقی به را بود آورده پناه اش خانه و او به صبح دمای دم



 این برای داشت آیین به که تحکمی.  بود طرفش یک هم او که تصمیمی از کند

 !  تاس آورده بار به ای فاجعه چه بود فهمیده تازه و ازدواج

 : میکرد تر عصبی را آیین سکوتش

 چقدر هر!  ساختی هم زندگی خونه واسش ، دادی خرجشو سال دو این که تو -

.  آرومه چقدر وجدانت بدونم میخوام فقط!  پاش به بریز اموال و مال میخوای

  ؟ خوشحالی کردی تباه زندگیمو اینکه از

  ؟ جون پسر میگی چی -

 واسه ؟ میکنه چیکار من ی نوه این بگی اومدی بار یه!  یاُمفت حرفِ  ، چرند -

  ؟ دشمن شدی میخواستم پدر که منی واسه کردی پدری همه

 دست از میخواستی کیو بفهمی که کنم دورت خواستم مدت یه من جون پسر -

 .  بوده چقدر کارت زشتیِ  عمقِ  بفهمی که.  بدی

 توام به تونسته یزندگ ببینم میخوام!  خان جمشید میدی درس خوب خیلی -

 بگیری که اشتباه تصمیمِ !  داره تاوانی یه چیزی هر بفهمی مثال که ؟ بده درس

 منو دیگه بدون اینو اما نبودم مهم برات البد!  میدی دست از رو آدمایی یه

 صدات عمر یه!  آشنا یه حتی نه ، خون هم یه نه ، نوه عنوانِ  به نه!  نداری

!  کنم رعایت خودمونو بینِ  مرزِ  و حد دادی دمیا عمر یه ، خان جمشید کردم

 تو اومد روز دو دختره ؟ آقاجون بگم ؟ بزرگ بابا بگم بهت دادی اجازه ِکی

 کسی به کردی فکر و کردی خرجش محبت.  آقاجون واسش شدی زندگیمون

 ! اونه فقط شده ظلم که

 این.  خان جمشید گفتی شدی اون پیرو توام خان جمشید میگفت کوروش -

  ؟ بدم پس جواب باید که منم وسط

 گول میخوام کیو ؟ میگم دارم چی اصال ؟ بشی نزدیک من به خواستی تو -

 ! ؟ بزنم

 : شد بلند مبل روی از



 آدمی من!  خیریه به بده ، بزن آتیش پوالتو اصال.  بکن میخوای کار هر -

 به این از.  بکشم دوش به رو خاندان یه اموالِ  و مال مسئولیتِ  دیگه که نیستم

 اونم ها برگه پای میندازم امضا شرکت میرم که دوبارم ای هفته همون بعدم

 زیاد غار یار ماشاال.  باشی جانشین یه فکرِ  به که بگم االن از گفتم.  نمیرم

 و مال فقط وسط این.  بذار پول رو پول و من جای بذار یکیشونو.  داری

 !  رقیب از نیفتی عقب که مهمه فقط!  مهمه اموال

 .  هنوز دارم حرف جات سرِ  بشین جان پسر -

 حاال.  بود گفته را ها گفتنی!  بود نمانده حرفی.  کرد تن به و برداشت را کتش

 ! بگیرد آرام میتوانست سال دو از بعد

 ی بقیه.  حسابمه تو که پولی یکم و ماشین و خونه یه و منم.  گفتم گفتنیارو -

 یه به بچسبم که دارم جنم انقدر!  نخواستیم ما.  دتخو برای بمونه اموال و مال

 رو تو ی سایه که همین.  سرمایم تمامِ  بشه اون و بریزم عرق براش و کاری

 .  کافیه برام نباشه زندگیم

 دو.  بود گفته را حرفهایش.  میرفت تفاوت بی او و میزد صدایش خان جمشید

 به بود زده دامن فقط انخ جمشید و بود شده رو و زیر اش زندگی پیش سالِ 

 .  بود داده دستش کار باالخره جا به نا دخالتهای این.  اتفاقات

 را سرعتش.  میداد نشان را 8 ساعت.  زد بیرون خانه از و شد ماشینش سوارِ 

 ، هیچ بود نشده که عصبی بود زده که حرفهایی با بود عجیب.  کرد بیشتر

 .  دارد خوبی حالِ  میکرد احساس

 شام ی تهیه و میکرد خرید کمی باید.  راند حوالی همان فروشگاهی سمتِ  به

 .  میدید را

****** 

 بینِ  از.  بود رسیده خودش به حسابی پریا.  بود گذشته 9 از دقیقه 10

 موهای.  بود کرده انتخاب را رنگش مشکی لگِ  و قرمز پلیورِ  لباسهایش

 ساعت به نگاهش.  بود کرده آرایش حسابی و بود داده حالت کمی را بلوندش



 بود منفی جوابش بار هر و نه یا آمده آیین که بود پرسیده نگهبان از بار دو بود

 !  بود رفته یادش قرارشان شاید اصال. 

 ساعت به نگاهش یک.  میکرد مزه مزه و ریخته پرتقال آب کمی خودش برای

 که بود مانده 9:20 روی ساعت های عقربه.  موبایل به دیگرش نگاهِ  و بود

 : بست نقش موبایلش روی پیغامی

 !  باال بیا -

 انگار!  ته نه و داشت سر نه که لحنی این از خورد حرص و خواند را آیین نامِ 

 تر مالیم کمی میشد چه.  میداد دستور و داده پیغام آدمهایش از یکی برای که

 کمی فکر این از! ؟ میگذاشت پیغامش آخرِ  هم عزیزم یک مثال ؟ میگفت

 عزیزم همین بود مانده فقط و بود شده حل برایش چیز همه.  کشید خجالت

 !  گفتنشان

 خانه درِ .  انداخت تنش روی و برداشت مانتویی و انداخت سر روی را شالش

 چه از است قرار نمیدانست و میکرد دل دل.  شد آسانسور واردِ  و کرد قفل را

 را حرف آیین میداد رجیحت اما داشت سرش در سوال هم هنوز.  بزنند حرف

 .  کند شروع

 شدنِ  باز محِض  به.  ماند منتظر کمی و فشرد را زنگ.  رسید اش خانه مقابلِ 

 مردانه پیراهن که دید را آیین بعد و رسید گوشش به مالیمی موسیقیِ  صدای در

 روی سفید بندی پیش و داشت تن به رنگ همان به شلواری با مشکی ی

 مچِ  و زد نیشخندی آیین.  افتاد خنده به اراده بی پریا.  بود بسته لباسهایش

 .  شود خانه واردِ  تا کشید را دستش

 !  نبردی آبرومونو تا تو بیا -

 آستینهای.  کرد آیین وضعِ  و سر به نگاهی پریا.  شد بسته سرش پشتِ  در

 سمتِ  به که همانطور.  میرسید نظر به مرتب و بود زده باال را پیراهنش

 : گفت میرفت آشپزخانه

  ؟ وایسی اونجا شب آخرِ  تا میخوای -



  ؟ میکنی چیکار -

 .  کنم سیر شکمتو بپزم چیزی یه میکنم سعی دارم -

 از اش خانه.  گذاشت ای گوشه و آورد در تن از را مانتویش و شال پریا

 خجالت و افتاد خودش ی خانه ی زده آشوب وضعِ  یادِ  به.  میزد برق تمیزی

 : برگشت سمتش به آیین.  کشید

  ؟ کنی خورد قارچ بلدی -

 : زد باال را پلیورش آستینهای

 ! بلدم -

 !  بیا باش زود پس -

 بود شده متعجب آنقدر.  انداخت بود زدن قُل حالِ  در که ای قابلمه دو به نگاهی

 از پُر که داشت لب روی لبخندی مدت تمام.  بگوید چه نمیدانست اصال که

 ؟ بود ممکن اصال ؟ کند آشپزی ؟ ببندد پیشبند عرفانی آیین.  بود ناباوری

 !  میبیند خواب میکرد احساس

 : آمد سمتش به آیین که بود برده ماتش دست به چاقو

 . دیگه سال صد برای نه میخواما امشب واسه اینارو -

 دستِ  روی را دستش یک.  آورد جلو را دستش دو و گرفت قرار پریا پشتِ 

 لحنی با و برداشت قارچ یک دیگر دستِ  با و گذاشت پریا ی دخترانه و ظریف

 : آمد حرف به میشد احساس آن در خوبی به خنده موجِ  که

 .  کنی خوردشون باید اینجوری ببین -

 گرمای.  کرد حرکت همزمان ، هم پریا دستِ  و داد حرکت آرام را چاقو

 اش هتکی میخواست دلش عجیب و میکرد احساس پوستش روی را انگشتانش

 بسنده لبخندی به فقط اما.  بگذارد او ی سینه روی را سرش و بدهد او به را

 : گفت و گرفت قرار کنارش ، خورد حسرت پریا و کشید را دستش آیین.  کرد



 ؟ گذاشتی جا خونتون زبونتو -

 باال را ابرویش لنگه یک.  بود آمده بیرون آیین دستِ  گرمای بُهتِ  از پریا

 : زد نهت او به و انداخت

 .  کن درست غذارو برو کنی مسخره منو اینکه جای به -

.  کند ثبت ذهنش در داشت دوست پریا که آنهایی از.  داشت لب به لبخند آیین

 .  شد خیره آن به بارها و بارها و گرفت قاب را تصویر این میشد کاش اصال

 : گفت حال همان در و رفت یخچال سمتِ  به

  ؟ ارمبی برات میخوری چیزی -

  ؟ کنی پذیرایی افتاده یادت تازه -

 : داد ادامه باشد نشنیده که انگار آیین

 یخچال تو هم غریبی و عجیب ی شیره یه ، هست هم چای ، دارم پرتقال آب -

 !  بود اومده خوشش بود خورده بار یه پرهام اما چیه نمیدونم اصال که دارم

 : گفت خنده با و کشید یخچال داخلِ  سرکی پریا

  ؟ سکنجبینه شربت منظورت -

.  آورده برام میکنه تمیز رو خونه میاد که خانومه این.  چیه اسمش نمیدونم -

  ؟ میخوای کدومو حاال

  ؟ کنی درست قهوه بلدی -

  ؟ داره پرسیدن سوال!  بلدم که معلومه -

 کند گرم شیر لیوان یک نبود بلد روزی که کسی.  پرید باال پریا ابروی دو هر

  ؟ کند آشپزی میتوانست چطور

  ؟ سال دو این تو رفتی هم آشپزی کالس!  آفرین -



 زد هم را گوشتش ُسِس .  رفت گاز سمتِ  به و زد را سازش قهوه ی دکمه آیین

 : داد جواب حال همان در و

  ؟ چی واسه کالس -

 از بازم میومد خوشش اگه.  میخورد پرهام میدادم میکردم قاطی و چیز تا 

 !  میکردم درست همون

 را خنده این انتظارِ .  کرد نگاه او به تعجب با آیین که جوری.  خندید پریا

 .  خندید هم باز و شد خم پریا.  بود زده جدی کامال را حرفش نداشت

 کشک بادمجون تو گفت که نفری اولین کردی فکر ؟ نیست همین مگه آشپزی -

 کشک با دیده که کرده قاطی انقدر ؟ میکرد فکر چی خودش با بریزین

 !  میشه خوشمزه

 و کرد نگاهش آیین.  بود شده قرمز یکپارچه صورتش.  میخندید هم هنوز پریا

 العمل عکس راحت انقدر که سفیدی پوستِ  این از.  آمد ِکش خنده به لبهایش

 به و برداشت مالقه با را گوشت سِس  از کمی.  آمد می خوشش میداد نشان

 : آمد پریا سمتِ 

 .  بخوریم قارچ بدونِ  ماکارونیمونو باید امروز کنم کرف -

 درخشید بودن خوشمزه ذوقِ  از چشمهایش.  کرد مزه مزه را سس از کمی پریا

: 

 .  شده خوشمزه خیلی -

 : گفت غرور با آیین

 !  میدونم -

 : گفت شوخی به پریا

 کاری ؟ نشه خوشمزه و کنه درست چیزی عرفانی آیین میشه مگه اصال -

  ؟ نره پیش عالی و بده جامان



 رفت گاز سمتِ  به دوباره.  شد تر عمیق بود نشسته لبش ی گوشه که نیشخندی

 . 

 .  نمیخوره درد به دیگه.  کن ول قارچارو -

 .  میکنم خوردشون دقیقه دو -

 .  نیست مهم -

 چیده خانم یک که جوری و باسلیقه خیلی نه ، چید را میز.  بود آماده غذایش

 بود ریخته میز روی را چیز همه.  تر قاعده بی کمی ، تر مردانه کمی . باشد

 خورد درشت سختگیری هیچ بدونِ  که بود کاهویی ساالد تر جالب همه از و

 و داد عقب را صندلی نمیشد محو لبهایش روی از که لبخندی با!  بود شده

 خوبی ِس ح خانه نورِ  کم محیطِ .  کرد انتخاب را مقابلش صندلی آیین.  نشست

 تشکر پریا.  کرد سرو برایش غذا خودش و برداشت را او بشقابِ  آیین.  داشت

 .  گرفت دستش از را بشقاب و کرد

 اشتهایش غذا روی مطبوعِ  بخارِ  ، زد ماکارونی بلندِ  های رشته به را چنگالش

 : آورد لب روی لبخند و کرد مزه مزه کمی.  میکرد برابر چند را

 !  عالیه -

 : چشید کمی هم آیین

  ؟ اومد خوشت -

  ؟ کردی آشپزی دیگه کی برای من جز به.  خوبه خیلی.  آره -

 و داشت نگه صورت روی را لبخندش آیین.  میداد حسادت بوی کمی سوالش

 : شد بدجنس کمی

 .  بودن نفری چند یه -

 !  نیست بزرگی رازِ  هم زیاد کردنت آشپزی پس!  آها -

 ؟ باشه راز داشتی دوست -



 : گذاشت کنار را بایستی در رو پریا

 !  باشه من برای فقط داشتم دوست -

 .  شد کشیده پریا درشتِ  چشمِ  دو به آیین نگاهِ 

 !  کنم ناامیدت باید -

 : داد جواب و خورد را غذایش از دیگه کمی پریا

 !؟ اولم نفراتِ  جز که باشم امیدوار میتونم حداقل -

 : ریخت خودش برای آب کمی آیین

 !  باش امیدوار -

 در را پیراهنش میداد ترجیح.  بود گرم کمی خانه فضای ، خورد آب کمی

 گفت و داد صندلی به را اش تکیه پریا ، بود شده تمام تقریبا غذایشان!  بیاورد

: 

 !  بزنی حرف میخواستی ، خب -

 آن و شده حلقه آب لیوان دورِ  انگشتهایش.  بود کشیده خوردن از دست هم آیین

 : داد جواب حال همان در ، میچرخاند را

 رو شنیدی چی و گفتی چی ، کردی چیکار ، بودی کجا سال دو این اینکه -

 !  میگذرم ازش

 : داد ادامه او حالتِ  به توجه بی آیین.  پرید باال پریا ابروی

 زندگی این موردِ  در بشینیم میتونیم بعدش.  میکنی مشخص کتابتم این تکلیفِ  -

 ! یمبزن حرف

 : کرد قالب سینه روی را دستهایش پریا

 !  نمیگذرم ازش و مهمه برام کردی چیکار و بودی کجا سال دو این اینکه -

 : داد ادامه پریا.  کرد نگاهش فقط آیین



!  بخوره خاک گوشه یه دسترنجم حاصلِ  نمیخواد دلم.  مشخصه کتابمم تکلیفِ  -

 .  بزن حرف االن هم زندگی موردِ  در

 : داد تکیه میز به را آرنجش و کشید جلو را خودش آیین

 .  بشه جمع باید شده طور هر کتاب اون!  نفهمیدی خوب انگار نه -

  ؟ داستانمی منفی شخصیت میکنی فکر ؟ چرا -

 : فرستاد بیرون کالفه را نفسش آیین

 در اینکه ، بخونن بقیه اینکه!  بمونه ما مالِ  باید ماست مالِ  که چیزی -

 !  متنفرم این از من. . .  بدن نظر موردش

  ؟ میشه راحت خیالت نشه چاپ دیگه کتاب اگه -

 !  آره -

 . . .  کتاب چاپِ  مقابلِ  در اش زندگی.  کرد فکر کمی پریا

 .  میکنم فکر بهش -

 : بود خوشحال هم و بود کرده تعجب هم نشینی عقب این از آیین

 ! تر سریع فقط!  خوبه -

 : آمد حرف به باالخره و کرد نگاهش ثانیه چند پریا

  ؟ میکردی چیکار سال دو این تو -

!  بگوید سال دو آن از کالمی نداشت دوست که انگار.  میرفت طفره آیین

 : شد بلند میز پشتِ  از و برداشت را پریا و خودش ظرفِ 

 !  زندگی -

 : افتاد راه دنبالش پریا

  ؟ میکنی فرار میشه سال دو حرفِ  تا چرا -



 را دستهایش.  چرخید پریا سمتِ  به و کرد رها سینک داخلِ  را بشقابها آیین

 : گذاشت کانتر روی

 !  رفتم مسافرت ، کردم رانندگی ، گرفتم یاد آشپزی سال دو این تو -

 را حقیقت و بردارد گفتن دروغ از دست که جایی تا.  میکرد نگاهش فقط پریا

 : آمد حرف به آیین نهایت در.  بگوید

 .  میگشتم دنبالت مدت یه -

 .  ماند العملش عکس منتظرِ  و انداخت پریا سمتِ  به نگاهی نیم

  ؟ کجام نمیدونستی مگه -

 .  آمد بیرون پریا لبهای از که بود حرفی اولین

 !  نه -

 : آمد حرف به هم سرِ  پشتِ  آیین.  خواند پریا نگاهِ  از میشد را تعجب بار این

 .  کردم پیدات تا دمبو درگیر ماه 6 تقریبا -

 . . . کردم فکر نمیدونستم من. ..   من -

 یه ببره رو قفست باید و شده ظلم بهت میکرد خیال.  نمیگفت بهم خان جمشید -

 !  کنه آزادت ، هوا و آب خوش جای

 : برداشت کانتر روی از را دستهایش آیین.  کرد سکوت پریا

 فهمیدم ماه 6 از بعد باالخره.  خانوادت نه و بودی زده حرفی شیدا به نه -

 .  بود شنیده پریسا زبونِ  از پرهام اونم.  کجایی

 : دوخت پریا صورتِ  به را دلخورش نگاهِ  آیین

 .  گرفتی ازم رو حق این تو.  میدادم توضیح باید من -



.  نشد ازت خبری اما بودم توضیح منتظر.  داری رو آدرسم میکردم فکر من -

 تنها یکم که برم جایی میخواست دلم.  کنم فرار خونه اون از میخواستم فقط من

 !  باشم

 .  باشی دور من از که جایی -

  ؟ نمیدی حق بهم -

 !  خودم جز همه به.  میدم حق زندگیم آدمای ی همه به دارم -

 خودش با که انگار.  آمد می کالفه نظر به آیین.  شد غمگین حرف این از پریا

 حرفش دیگر بارِ !  بدهد قورت را بغضش که ، نریزد اشک تا میکرد مبارزه

 : داد ادامه را

 هدف بی شبش هر که عیاش یه شدم من!  دشمنمون زنِ  شد مامان و مرد بابا -

 سامونی و سر یه باید کرد فکر هم خان جمشید!  جدید آدمِ  یه کنارِ  و میشد صبح

!  زندگیم تو ختاندا رو شهرزاد که بود خودم تقصیرِ  اصال!  بده زندگیم به

!  کردم لج بدتر و نباشم اون ی سلطه زیرِ  خواستم که بود من تقصیرِ  بعدشم

 خونه تو اومدی تو که بود من تقصیرِ  ؟ سحر و کیوان تقصیرِ  بگیم چرا اصال

 درست حالِ  نفهمیدم که بودم من!  شدی مست که بود من تقصیرِ  بازم!  من ی

 و کرده پیدا نجاتمو ی فرشته کرد رفک دوباره خان جمشید!  نداری حسابی و

!  نه یا باشم متنفر بزرگم پدر از باید نمیدونم حتی االن.  کنیم ازدواج کرد حکم

 که کنم شکر خدارو اینکه یا باشم داشته نفرت شب اون از باید نمیدونم اصال

 !  داد قرار راهم سرِ  تورو

 : داد ادامه آیین انداخت پایین را سرش پریا

!  هامون خوشبختی با خورده گره زندگیمون های بدبختی جورایی یه ؟ میبینی -

 !  بدیم انجام کارو این دیگه نمیخوایم عقب برگردیم اگه بگیم نمیتونیم حتی که

 بزرگ سنگِ  یک ی اندازه به اش سینه روی غمِ .  برداشت قدم سمتش به پریا

 : نشست آیین بازوی روی دستش!  داشت سنگینی

 !  نمیکردی استخدام شهرزادو وقت هیچ کاش -



 !  نبود زندگیت تو وقت هیچ شروینی هیچ کاش -

 .  دنبالم میومدی باالخره ماه چند اون از بعد کاش -

 : فرستاد باال را همه و کشید موهایش به دستی آیین

  ؟ برنگردی تو و برگرد بگم که -

 .  کنیم حل رو مشکالتمون که.  بزنیم حرف که -

 !  ساختی دم و شاخ بی غولِ  یه من از کتاب اون تو و نوشتی کتاب یه تو -

 .  بودی که نوشتم رو چیزی من -

.  رفت اش کتابخانه سمتِ  به و زد بیرون آشپزخانه از.  خورد حرص آیین

 : شد متعجب پریا.  زد ورق و کشید بیرون آن از را پریا کتابِ 

  ؟ میکنی چیکار -

 از دست باالخره.  میگشت نظرش موردِ  ی صفحه دنبالِ  کامل سکوتِ  در آیین

 : خواند و کشید گشتن

 این که مردی آن با رویی روبه از داشتم ترس.  کرد ام شوکه ، ایلیا صدای" -

 : لرزاند را خانه ترسناکش غرِش  صدای.  بود شده ام زندگی کابوِس  روزها

 !  تو هی -

 تیر حکمِ  هم شاید!  بود قطعی مردنم.  بگذارم فرار به پا یا برگردم نمیدانستم

 ی خدمه مقابلِ !  نبود بعید رویم به رو خودخواهِ  مردِ  این از چیز هیچ!  میداد

 ترحم برقِ  تا انداختم پایین را سرم میکشیدم خجالت اش صمیمی دوستِ  و خانه

 چه با نمیدانستم ، آمد پایین را ها پله.  نبینم نگاهشان در را دلسوزی و

 جواب.  بود ترسناک حد از زیاد مرد این.  گرفتم دنمان به تصمیم شجاعتی

 : دادم

  ؟ بله -



 افتاده ام صوتی تارهای به که لرزشی.  خوردم جا جانم کم صدای از هم خودم

 به شالقی حرفش هر با انگار!  بود مقابلم خشمگینِ  مردِ  این حضورِ  حاصلِ  بود

 !  میزد ام خسته جانِ 

  ؟ بگیری ندید منو دستورای داری دوست ؟ نیای من چشمِ  جلوی بودم نگفته -

 " ؟ خانه این آدمهای مقابلِ  ام روزه هر کردنِ  کوچک از میبرد لذتی چه

 .  شد خیره پریا به پرسشگر بست را کتاب

 !  بود قسمتش بهترین این -

  ؟ نیفتاده زندگیمون تو اتفاقا این آیین -

 سطرِ  دنبالِ  دیگر کمی!  عصبی قبل از بیشتر لحظه هر و میشد تر کالفه آیین

 : آورد لبش ی گوشه پوزخندی و گشت نظرش موردِ 

 !  شاهکاره یکی این کن گوش -

 : خواند و کرد صاف را صدایش

 را من همیشه نگاهش شیطنتِ  برقِ .  ترساند را من که زد ای قهقهه"  -

 دکر محکومم دوباره و شد تمام که اش خنده.  برداشتم عقب به قدمی.  میترساند

: 

 تو بود قوی اعتقادات انقدر اگه تو.  میزنه چیزا اینجور از حرف کی ببین -

 در رو بی بیا ؟ بودی مست خرخره تا چجوری ؟ میکردی چیکار مهمونی

 چیکار من بغلِ  تو میشه سرت پیغمبر و خدا انقدر اگه. . .  بزنیم حرف بایستی

 ؟ میکردی

!  میشدم محکوم هم باز ؟ میشد هچ که میگفتم.  بگویم را واقعیت نمیتوانستم

 بدهد من به را حق میشد مگر ؟ میشد سرش منطق مقابلم سنگدلِ  مردِ  این مگر

 !" نداشتم اش خونی دشمنِ  با فرقی هیچ من نظرش از ؟



 روی را کتاب!  بیارم در بال میخوام خوشی از میخونم رو چیزا این وقتی

 آیین ی اندازه به هم او گرا.  کرد کنترل را خودش پریا.  کرد پرت کانتر

  ؟ میکرد حل را چیز همه و میزد حرف کسی چه میشد عصبانی

 بیا.  بوده خوب چی همه زندگیمون اولِ  انگار میکنی رفتار جوری یه!  آیین -

 یادت میشدم قایم ازت.  میترسیدم تو از منم و بودی متنفر من از تو کن قبول

  ؟ رفته

 قدردانی ازت و میزنن دست تو برای همه حتما نوشتی من از که چیزایی با -

 ! صبوریت خاطرِ  به میکنن

 : خواند و کرد پیدا را نظرش موردِ  قسمتِ .  زد ورق و برداشت را کتاب پریا

 همین.  دارم دوست را خودخواه مردِ  این چقدر که میکردم فکر خودم با"  -

 این در قصیرت بی که مردی آن زدنِ  کتک همین.  بیگاهش و گاه حمایتهای

 دیدم را فیلم آن که همین.  نبود ام زندگی شیرینِ  شاید یا و آور عذاب سرنوشتِ 

 از بیشتر و شدم دلتنگش قبل از بیشتر ، تپید برایش دلم قبل از بیشتر که انگار

 دوستت ی جمله اگر داشت اهمیتی چه.  کنم پرواز سمتش به داشتم دوست قبل

 و مغرور مردِ  ، ایلیا بودنِ  از ، زندگی این زا من.  آمد نمی زبانش روی دارم

 تمام وقت هیچ عشق این کاش ، ها لحظه این کاش!  هستم راضی خودخواهم

 هر و میخواستم ام زندگی در مدت تمامِ  که بود عشقی خودِ  مرد این.  نشود

 درست.  بود اینجا او و.  انداختم می چنگ داشتنش برای ریسمانی به لحظه

 ! " قلبم های تپش به نزدیک قدر همین.  ام قدمی یک

 : شد خیره آیین به و بست را کتاب

 اتفاقاتِ .  بودی بدی و خوبی از پر تو!  نوشتم ازت که بودی اینایی تو -

 نکنم هم فکر بهشون که ، نیاد یادم کدومش هیچ االن شاید که ای کننده ناراحت

 ، پریا ، من کنم حساسا که کسی.  بشی متفاوتی آدمِ  برام شد باعث خوبیات. 

 !  باشم کم عرفانی این برای نداره خاصی ظاهرِ  اونقدر که ضعیفی دخترِ 

 فکر این به.  کنه فکر من خوبیای به نمیاد بخونه رو کتاب این کسی هر -

 !  بودم رحمی بی موجودِ  چه که میکنه



 !  بودی خوب چقدر تو که میکنم فکر این به من ولی -

 ؟ باشد نداشته دوستش میتوانست.  خورد گره یاپر چشمهای به نگاهش

 تمامِ  ، همسرش ، زنش کنارِ  از ؟ بگذرد حرفها این کنارِ  از ساده میتوانست

 باز لب اگر میکرد خیال ؟ بود آمده سرش به چه ؟ بگذرد اش زندگی و دارایی

.  بود آورده کم ؟ میکند حفظ را غرورش نزند اش عالقه از حرفی اگر ، نکند

 در!  بود آورده کم عرفانی آیین!  کنند ثبت تاریخ در را روز آن نستندمیتوا

 به قلبش!  بود آورده کم نداشت هم را او وزنِ  سومِ  یک که دختری این مقابلِ 

.  بگیرد آرام بتواند شاید تا میزد پا و دست سینه در که انگار.  بود افتاده تالطم

 از کمی بزند حرف او جای به شغرور بدهد اجازه و کند مخالفتی آنکه از قبل

 .  کرد کم را عصبانیتش

  ؟ میزنم گول کیو دارم -

 حرفش ی ادامه دنبالِ  و میکرد تعقیب را او چشمهایش.  میکرد نگاهش پریا

 میرفت کلنجار خودش با که انگار ، میداد فشار هم روی را لبهایش آیین.  بود

 .  بزند را حرفهایش ی ادامه بتواند که

 دوست رو کن خورد اعصاب سکوتِ  اون با ریزنقش دخترِ  اون وزمهن من -

 دیوونه موهاش موجِ  که هستی خرمایی مو دخترِ  اون تو فکرم تو هنوزم!  دارم

 رو قشنگ موجِ  اون میتونی!  بزنی گند قیافت به بری میتونی!  بود کننده

 زندگیت و ظاهرت و خودت با میخوای کاری هر میتونی!  بگیری ازشون

 رو دختر این دیگه که بگم نمیتونم.  بزنم گول خودمون نمیتونم من اما نیبک

 !  دارم دوست بازم زدی وضعت و سر به که گندی تمامِ  با.  ندارم دوست

 بار دو میشد مگر ؟ نکند سکته وقت یک ؟ میشنود درست نمیدانست پریا

 چیزی میکرد احساس ؟ بشنود آیین زبانِ  از کم ی فاصله این با را دارم دوستت

 تکان پاهایش ؟ بود زنده اصال ؟ داشت ضربان قلبش.  میزند لنگ قلبش در

 به را جمله این بود کافی ؟ بگیرد فاصله مرد این از میتوانست مگر.  خورد

 راه چطور نمیفهمید.  بشنود را جمله این بود خواسته بارها.  بیاورد زبان

.  میزد قدم ابرها روی که نگارا ؟ میکرد پرواز یا میرفت راه اصال.  میرود

!  کرد چه نفهمید ، شد چه نفهمید.  رسید صفر به زود خیلی بینشان ی فاصله



 را آیین سرِ  و بود ایستاده پا ی پنجه نوکِ  روی که آمد خودش به زمانی فقط

 ی ثانیه چند فقط هم شاید.  نفهمید ؟ دقیقه چند یا شد ساعت چند!  نمیکرد رها

 حتی.  کشید کنار خجالت با و شد مسلط خودش به زود خیلی چون!  بود کوتاه

 به و میکرد گرد عقب که آمد خودش به وقتی فقط.  کند نگاه آیین به میترسید

 را در.  میزد بیرون خانه آن از فرار قصدِ  به و میزد چنگ شالش و مانتو

 !  نمیدانست ؟ نه یا بست سرش پشتِ 

 در او از صدایی که بود شوکه انگار هم نآیی!  نماند هم آسانسور منتظرِ  حتی

 همین.  میشد دور او از که بود پریا قدمهای ماتِ  آخر ی لحظه نگاهش.  نیامد

 ! 

 را تالشش تمامِ .  بچرخاند قفل در نمیتوانست را کلید.  میلرزید پریا انگشتهای

.  شد باز کذایی درِ  نهایت در ؟ میشد مگر اما دارد نگه ثابت را آن که میکرد

 بیرون را اش شده حبس نفِس .  بست را در و انداخت داخل سریع را خودش

 : کرد زمزمه خود با و فرستاد

  ؟ کردی چیکار -

 وقتش االن شاید.  زده خجالت هم و بود خوشحال بود کرده که حرکتی از هم

 ها اگر و اما با را شیرین ی خلسه این نداشت دوست اصال. . .  شاید!  نبود

.  بود کرده قفل دندانهایش بینِ  و بود برده دهان به را ناخنش.  کند خراب

 آیین زنِ  سال یک که انگار نه انگار.  نمیشد جمع که بود لبش روی لبخندی

 میزد تند قلبش هم هنوز ، میکرد خجالت احساِس  اول روزِ  مثلِ  هم هنوز.  بود

  ؟ بود چه پس نبود عشق این!  بود شده سرخ هیجان از و

.  برود عقب به قدمی و بپرد جا از شد باعث که خورد اش خانه درِ  به ای تقه

 بار این.  شنید را صدا همان دوباره اینکه تا کرد صبر کمی ؟ بود نشنیده اشتباه

 صورتِ  ، انداخت بیرون به نگاهی چشمی از و برداشت در سمتِ  به قدمی

 صدایش.  برداشت عقب به قدمی زده هیجان.  ببیند میتوانست خوبی به را آیین

 : شنید را

 !  کن باز ، پریا -



.  گذاشت جواب بی را حرفش پریا.  میزد حرف ممکن صدای ترین آرام با

 : شنید را صدایش دوباره!  شیرین اضطراب جور یک ، داشت اضطراب

 !  کن باز بیارم در جا از درو این اینکه از قبل -

 قد تمام آیین.  کرد باز را در ینگران با.  میکند بگوید که کاری هر میدانست

 پشتِ  را در.  شد خانه واردِ  و برداشت سمتش به قدمی.  شد ظاهر مقابلش

 شلوغی متوجه تازه پریا و زد پریا ی خانه در چرخی آیین نگاهِ .  بست سرش

 : گفت سریع.  شد اش خانه

 . . .  من ریختست هم به یکم اینجا ببخشید -

 خانه نمیکرد فرق برایش اصال ، نداشت پریا حرفهای به توجهی اصال آیین

 طرفِ  دو را دستهایش و کشید پریا سمتِ  به را خودش!  کثیف یا است تمیز

 خوبی به را بدنش گرمای.  بود پریا بدنِ  با مماس بدنش.  گذاشت صورتش

 رساند صفر به را بینشان ی فاصله و کرد کج کمی را سرش.  میکرد احساس

 قرار هیجان از میکرد فکر که لحظه همان.  بود شده حبس سینه در پریا نفِس . 

 پریا او با زمان هم و کرد حرکت آیین پاهای بزند بیرون سینه از قلبش است

 جذب را همدیگر آهنربا مثلِ  ، هم از نمیشدند جدا که انگار.  خورد تکان هم

 آیین کنند پیشروی نمیتوانستند دیگر که جایی تا میرفتند عقب عقب.  میکردند

 ! نیست او اتاقِ  اصال آبی اتاقِ  آن که بگوید نتوانست پریا و کرد باز را دری

 های دکمه به پریا دستهای.  بودند اتاق وسطِ  بعد ثانیه چند و رفتند عقب عقب

 به دو هر به بعد ای ثانیه و گرفتند فاصله هم از ای لحظه.  بود شده قالب آیین

 !  میرفتند تخت سمتِ 

********** 

 اش مردانه ی سینه روی سرش.  شد هوشیار آیین انگشتهای آرامِ  نوازشهای با

 روی ای بوسه.  است برده خوابش چطور بود نفهمیده اصال و بود گرفته آرام

 کامال و بود آیین شکمِ  روی دستش.  شد باز هم از پریا پلکهای ، زد موهایش

 بایستد خوشی از قلبش بود مانده کم ای لحظه برای.  بود گرفته جا آغوشش در



 صدای و خورد تکان جایش در کمی.  نشست لبهایش روی اراده بی لبخندی. 

 : شنید را آیین ی آلوده خواب و بم

  ؟ شدی بیدار -

 اش بینی نوکِ  به ای بوسه آیین تا بود کافی حرکتش همان گرفت باال را سرش

 .  گرفت عمق لبخندش.  بزند

  ؟ خوابیدی خوب -

 لبهای روی لبخندی و داد تکان آرام را سرش پریا.  بود آیین یصدا هم باز

 : پرسید دیگر بارِ .  نشاند آیین

 ؟ خوبی -

 و زد غلتی.  بیفتد قهقهه به آیین بود مانده کم داد را جوابش سر تکانِ  با هم باز

 .  شد خم پریا صورتِ  روی

  ؟ بشنوم صداتو نمیخوای -

 را پتو سریع پریا و آورد پایین را سرش آیین ، انداخت باال ابرو لجوجانه پریا

 .  میکرد اغوا را آیین درشتش چشمهای.  آورد اش بینی روی تا و کشید باال

 !  ها میشه تموم گرون واست -

 مقاومتش تمامِ  آیین ، انداخت باال ابرو بار چند شرور های بچه دختر مثلِ  پریا

 او از دور سال دو بود وانستهت چطور.  بود رفته بین از دختر این مقابلِ  در

 پایین را پتو و شد ُشل پریا دستِ .  زد اش شقیقه کنارِ  ای بوسه!  کند سر

 تمامِ .  بود هم ماتِ  چشمهایشان. . .  هم پریا ، کرد نگاهش آیین.  انداخت

 چشمشان پیِش  هایشان ناراحتی تمامِ .  بود شده محو سال دو این تلخیِ  و سختی

 .  بود شده پوچ

 : کرد زمزمه اپری

 .  بود شده تنگ برات دلم -



 کند حکم قلبش به میشد مگر ؟ کند کنترل را قلبش حرف این با میتوانست مگر

  ؟ بکوبد اش سینه ی قفسه به را خودش آرامتر که

  ؟ کردی پاک یادگاریمو که بود شده تنگ دلت انقدر -

 و آمد باال پریا دستِ .  کرد نبود دیگر که ای بخیه خطِ  و پریا پیشانیِ  به اشاره

 : کرد لمس را اش پیشانی

 که بفهمونم خودم به جوری یه داشتم دوست.  نیومدی دنبالم که بودم ناراحت -

 .  نیستی مهم برام دیگه

  ؟ نبودم مهم -

 .  بود شده تنگ دلم گفتم که من ؟ بگیری اعتراف میخوای -

 : شد شیطنت از پُر نگاهش.  خندید آیین

  ؟ بدم بهت دیگه یادگاری یه کردی پاک یادگاریمو که حاال چیه نظرت -

 : کرد اخم پریا

  ؟ دیگه زخمِ  یه -

  ؟ زخمه جای فقط یادگاری مگه -

 باز.  بود شده براق آیین نگاهِ .  دهد توضیح بیشتر تا کرد نگاهش منتظر پریا

  ؟ داشت سر در ای نقشه چه

 !  باشه وبخ کنم فکر یادگاری عنوانِ  به بچه یه مثال -

 : کوبید آیین ی سینه ی قفسه به را مشتش پریا

 !  آیین -

 ای بوسه.  داشت نگه خودش قدرتمندِ  و کشیده انگشتهای بینِ  را ظریفش مشتِ 

 : زد انگشتهایش به

 !؟ آیین جانِ  -



 گفتنهای جان بشود جوابش و کند صدا را نامش هم باز کاش.  شد مسخ پریا

 دلش در ای ولوله که انگار ، قلبی عمیقِ  حِس  یک با ، بود برده ماتش!   آیین

 !  شود پا به آشوب پریا دلِ  در همیشه برای تا بخندد آیین بود کافی.  بود پا بر

  ؟ ببخشی رو سال دو این حماقتای تمومِ  میشه -

 !  نفرشان دو هر های حماقت.  فرستاد بیرون را اش شده سنگین نفِس 

 هر ، شد که چی هر ، بزنیم حرف هم با اول بعد به این از که شرطی به -

 .  شنیدیم که حرفی

 !  بگی رو حقیقت که بذاره غرورت اگه -

 !  میگم -

  ؟ دنبالم نیومدی کردی پیدام که بعد چرا -

 !  شمال اومدم -

  ؟ خودت ویالی -

 : خوابید طاقباز و کشید کنار کمی را خودش.  کرد مکث آیین

 ! پریوش ی خونه دمِ  -

 : بود متعجب.  ببیند بهتر را آیین صورتِ  تا شد خیز نیم یاپر

 !؟ چی -

 .  نیام اونجا تا میشد مگه بودم کرده پیدات -

  ؟ نیومدی جلو چرا پس -

 .  بود گذشته ماه 6 -

  ؟ همین فقط -

 .  نیست خوب حالت میگفت رئوفی -



 .  میشدم خوب میدیدم رو تو -

 شروین حسابِ  باید.  بدم سامون و سر چیزا خیلی به تا میخواستم زمان یکم -

 .  میرسیدم رو

 داشت بدی ی خاطره نام این از چقدر.  شود ساکت پریا تا بود کافی اسم همین

 میفهمید که انگار.  کرد نوازش را پریا ی گونه و آورد باال را دستش آیین. 

 : داد ادامه!  دارد حالی چه

 .  میریزم هم به وزندگیش بریزه هم به زندگیمو که کسی -

 : پرسید احتیاط با پریا

  ؟ کردی چیکارش -

 میکرد عوض را بحث و میرفت طفره که بود بهتر شاید.  بگوید نداشت دوست

 !  تلخ چند هر.  بگوید را حقیقت که بود داده قول اما

 .  رسوند مامانش به رو خبرا یکی.  نکردم کاری من -

 باعث منتظرش چشمهای.  میکرد نوازش را پریا ی گونه انگشتهایش هم هنوز

 : دهد ادامه هم باز شد

 کرده پرتش خونه از مالی ی پشتوانه هیچ بدونِ  که دارم خبر جایی تا فقط -

 .  بیرون

 .  میکنه کمکش حتما شهرزاد ؟ فایده چه -

 : زد نیشخند آیین

 !  بتونه اگه -

 و نمیداند او که ییچیزها.  است افتاده بیشتری اتفاقاتِ  میکرد احساس پریا

 !  اش زندگی بدجنِس  آدمهای! بفهمد که بود کنجکاو

 !  نمیگی بهم رو چی همه تو -

 : کند عوض را بحث و کند سکوت داد ترجیح



  ؟ داشتیم خبرچین خونه تو میدونستی -

  ؟ کی -

 ! حمیده -

!  بود زن این ی انگیزه میکرد متعجبش که چیزی.  نکرد تعجب اسم این از

 : داد ادامه آیین!  دهد انجام را کار این باید چرا نمیفهمید اصال

 .  شهرزاد واسه میبرد رو خونه خبرای حمیده که فهمیدم -

 : کرد گرد چشم پریا

 ؟ چی برای -

 .  بیشتر پولِ  واسه البد.  دیوونگی!  میدونم چه -

  ؟ میرسیدی بهش کم تو مگه -

 !  میکرده حسودی تو به -

 !  بود ممامان سنِ  هم -

 .  نداشت خوبی زندگی دخترش -

 . داره دختر نمیدونستم من -

 !  داشته -

  ؟ همین فقط -

 میره یادشون اصلیشون هدفِ  میکنه مزه دندونشون زیرِ  بیشتر پولِ  وقتی آدما -

 .  شهرزاد آدمِ  بوده شده. 

  ؟ کردی چیکارش -

 : شد خیز نیم آیین

 .  کردم اخراجش ؟ میکردم چیکارش -



 حمیده برای دلسوزی!  بود عقل بی کمی هم هنوز.  میسوخت حمیده برای لشد

 : کرد زمزمه پریا!  بود کرده رو و زیر را اش زندگی که کسی ؟

 .  کردی اخراج الکی رو عاطفه پس -

 : داد تکان سر آیین

 یه زندگیش فهمید شهاب رفت خونه اون از اینکه محِض  به.  نشد بد واسش -

 .  داره کم رو اطفهع اسمِ  به کسی

 .  خندید پریا

  ؟ چی شیرین -

 .  ندارم خبری ازش دیگه بعدشم.  کرد شوهر پارسال -

 .  شده تنگ براش دلم -

 آغوش در را پریا و کشید دراز دوباره آیین.  شدن بیدار برای بود زود اصال

 : کشید

 !  بشه تنگ من برای فقط دلت باید -

 بود حاضر.  نشست می آیین جانِ  به اش یرینیش که آنهایی از ، خندید پریا

 اش شده کوتاه موهای الی البه را انگشتهایش!  بدهد جان لبخندش یک برای

 : داد حرکت

 و بود بلند هنوز موهات دیدمت اومدم تهران بیای اینکه از قبل ماه یک -

  ؟ کردی اینجوریش که ماه یه این تو شد چی.  خرمایی رنگش

 !؟ شمال میومدی ماه هر -

 !  بود کرده رو را خودش دستِ  ناخواسته

 !  ماه هر نه -

 !  بزنی حرف باهام نیومدی چرا که عجیبه برام هنوز -



 ، کنم بدترش نخواستم خرابه حالت دیدم بعدشم ، نکردم پیدات که اولش -

 !  بودم شاکی دستت از بود شده چاپ کتابت آخرشم

 !  میاد وشتخ تو میکردم فکر کردم بلوند موهامو -

 : کرد گره ابرو آیین

 .  دارم دوست همینشو و بکره قیافت بودم گفته -

 !  بود بلوند موهاش شهرزاد -

 : شد کلید هم روی دندانهایش آیین

 !  شهرزاد به لعنت -

  ؟ کردی چیکار شهرزاد با بگی نمیخوای -

 !  نیست مهم هم خیلی -

 !  نکشتیش که بشم مطمئن میخوام!  مهمه که معلومه -

   ؟ نمیمونی پیشم دیگه باشمش کشته -

  ؟ میام نظر به بدی آدمِ  نمیکنم ولت بازم بگم اگه - 

 : چسباند خود به را او و کرد حلقه پریا کمرِ  دورِ  را دستش آیین

 .  بگیره گردن رو چی همه که میخوام جرم شریک یه اتفاقا -

 خنده زمان هم آیین.  گرفت زگا را آیین گوِش  نرمی و آورد باال را سرش پریا

 : گفت پریا!  گفت"  آخ"  آلود درد و گرفت اش

 ؟ بشکنی من سرِ  هارو کوزه کاسه میخوای -

 !  برگردی که بودم منتظر.  بود همین نیتم اصال -

 و گذاشت تخت روی آیین بدنِ  طرفِ  دو را زانویش دو.  شد بلند جا از پریا

 : گفت



 !  میکنما کتابش و میکنم استفاده ات علیه بر بعدا میگی چی باشه حواست -

 : انداخت تخت روی را او و گرفت را پریا دستِ  دو مچِ  آیین

 !  کیه رییس اینجا میفهمی دوزاریت ناشر اون و تو از کردم شکایت وقتی -

 !  داریوش بیچاره -

 لهب بگو سحر دختره این به.  افتادم تو گیرِ  که من بیچاره! ؟ داریوش بیچاره -

 !  بشم کار به دست خودم میشم مجبور وگرنه!  کنه خالصمون بگه رو

 : برد ماتش پریا

  ؟ میدونی کجا از تو -

 راست زنم کنارِ  اش بچه با مرد یه میذارم تحقیقی هیچ بدونِ  کردی خیال -

 .  نشد راحت خیالم نیاوردم در زندگیشو ته تا وقتی تا ؟ بره راه راست

 رو حرفا این تا کردی صبر سال دو نمیشه باورم ؟ گیمی االن اینارو چرا -

 !  بزنی

 !  باالخره کنم اذیتت جوری یه باید منم میشی فراری وقتی -

 !  بدجنسی خیلی -

  ؟ نه یا کنی سرایی قصه و بیفتی در من با میکنی جرات بازم حاال -

 بود شده تنگ چقدر دلش.  آیین بودنِ  جمع حواس همه این از میکرد کیف پریا

 می بر او از فقط و بود خورده بودن عرفانی مهرِ  انگار که کارهایی این برای

  ؟ شود رد تیزبینش نگاهِ  زیرِ  از ساده چیزی میشد مگر اصال.  آمد

 .  شدم پشیمون نه -

 .  خوب دخترِ  آفرین -

 که ای لحظه همان کند مسخ را پریا دوباره تا آمد می پایین آیین سرِ 

 : گفت آیین.  پراند جا از را دو هر در زنگِ  صدای میشد بسته چشمهایشان



  ؟ بودی کسی منتظرِ  -

 : آورد فشار ذهنش به کمی پریا

 .  کن صبر دقیقه یه!  نه -

 افتاده اتاق ی گوشه صندلی روی که را خوابش لباس ارشابِ .  شد بلند جا از

 با داختان بیرون به نگاهی چشمی از.  رفت در سمتِ  به و کرد تن به بود

 : دوید اتاق سمتِ  به زده وحشت شد گرد چشمهایش پریوش خاله دیدنِ 

 !  اومده خاله ، پاشو.  اومده خاله -

 : پرید جا از آیین

  ؟ میکنی اینجوری چرا.  بیاد خب ؟ پریوش -

 .  بپوش لباساتو زود.  ببینه تورو نمیخوام -

  ؟ کردیم شرع خالفِ  مگه ؟ چرا -

 .  بپوش لباس خدا تورو!  آیین -

 : زد غر میرفت شلوارش سمتِ  به که همانطور

  ؟ بشم قایم باید زنم دیدنِ  واسه -

 .  بار یه همین میکنم خواهش -

 ! شوهریم و زن ما میدونن همه ؟ چرا آخه نمیفهمم -

 : میکرد نگاهش خواهش پُر پریا

  ؟ باشه دنبالت میام بعد کنم باز درو من کن صبر دقیقه چند -

 در سمتِ  به و زد بیرون اتاق از کند مخالفتی و بزند حرفی آیین آنکه زا قبل

.  میکرد خجالت احساِس .  ببیند را آیین ، خاله لحظه آن نداشت دوست.  رفت

 مادرش و پدر گوِش  به اگر میترسید.  میگفت همه به کم کم بود بهتر شاید

 .  داشت اضطراب.  کرد باز را در!  باشند داشته بدی برخوردِ  برسد



  ؟ شمایین!  خاله -

 : کرد خانه ی زده آشوب وضع به نگاهی بیاید داخل آنکه از قبل خاله

  ؟ خاله زندگیه خونه وضع چه این ؟ زده بمب اینجارو -

 بود آیین نگرانِ  هم طرفی از.  بود شده تنگ دلش.  کشید آغوش در را او پریا

 هم خودش!  بیاید خاله امروز دبو قرار.  افتاد داریوش حرفهای یادِ  به تازه! 

 !  میکند انتخاب اقامت برای را او ی خانه خاله که بود مطمئن

  ؟ نیست داریوش.  تو بیا.  بودم خسته اومدم بیرون از دیشب خاله ببخش -

 .  داشت کار جایی.  رفت رسوند منو نه -

 رشرفتا در خوبی به که دستپاچگی با و برداشت در پشتِ  از را چمدانهایش

 : گفت بود مشهود

  ؟ بیارم میخورین چیزی -

 .  راهم ی خسته.  نه -

 : کرد استفاده فرصت از پریا

 .  بدم نشون اتاقتونو -

 ببینم دخترمو اول گفتم.  دنبالم بیاد داریوش شد قرار عصری.  نمیخواد اتاق -

 .  داریوش پیِش  برم بعدش

 .  شدین موندگار اومد خوشتون اتاقتون از شاید بیاین شما حاال -

 درِ  شدنِ  باز محِض  به.  کرد هدایت خودش اتاقِ  سمتِ  به را خاله زور به پریا

 : شنید را پریوش صدای اتاق

 .  خودته اتاقِ  انگار که اینجا -

 .  میکنم جا جابه.  طرفه اون اتاقم.  گذاشتم همینجوری وسایلمو. . .  نه -

 .  جان دختر نمیخواد -



 .  کنم حاضر چای منم بگیرین خستگی یه کنین عوض لباساتونو شما -

 : کرد زمزمه.  بود شده مشکوک ، داد تکان سر پریوش

 !  دختر ناآرومی چقدر -

 .  شدم زده هیجان دیدم رو شما شدم بیدار خواب از تازه.  آرومم نه! ؟ من -

  ؟ خوابه وقتِ  چه.  گذشته 12 از ساعت -

 را در سرش پشتِ  و میرفت بیرون که طورهمان و نشاند لب روی لبخندی پریا

 : گفت میبست

 .  برسم وضعم و سر به یکم منم کنین استراحت شما -

 هم در ابروهای با آیین.  رفت آبی اتاقِ  سمتِ  به سریع پریا و شد بسته در

 : میکشید را انتظارش

  ؟ وضعیه چه این -

 : کرد نگاهش خواهانه عذر پریا

 یکم.  بشه درست دوباره جنجالی یه نمیخواد دلم.  بگم همه به خودم میخوام -

 شیدا و خسرو بفهمه که خانم جمشید.  میفهمه خان جمشید بفهمه خاله.  بده وقت

 دستِ  کفِ  میذاره رو چی همه نداره بست و چفت دهنش که هم شیدا.  میفهمن

 !  مامانم و پریسا

 : فرستاد بیرون کالفه را نفسش آیین

 .  کنی درست رو چی مهه داری وقت روز 1 -

.  کند ترک را آنجا آخر ی بوسه گرفتنِ  بدونِ  نتوانست آیین.  داد تکان سر پریا

 جدایی نبود انصافی بی.  او از نمیشد سیر.  بوسید را پریا لبهای نرم و شد خم

  ؟ اجباریشان



 کشید راحتی نفِس  پریا.  بود رفته آیین بیاید بیرون اتاق از پریوش آنکه از قبل

 و دروغ با بار این نداشت دوست.  میکرد اش خانواده حالِ  به فکری باید. 

 !  ببرد پیش را چیزی کاری مخفی

********* 

 بود شده ماندگار آنجا پریا اصرارِ  به.  میگذشت پریوش خاله آمدنِ  از روز دو

 ارانگ.  بود داده انتقال آبی اتاقِ  به سابقش اتاقِ  از را وسایلش تمامِ  اجبار به. 

 از بود خوشحال!   بود شکسته برایش کل به آبی رنگِ  و اتاق آن طلسمِ  که

 امدنِ  با هم طرفی از و آمده تهران به مدت همه این از بعد باالخره خاله اینکه

 راحت خیالِ  با نمیتوانست بود شده بهتر آیین با اش رابطه که حاال پریوش

 نمیفهمید اما بگوید خاله هب و بزند را حرفش خواست باری چند.  باشد کنارش

 رویای این و بگوید را چیز همه میترسید که انگار.  دارد ترس انقدر چرا

 بست نقش موبایلش روی پیغامی که میرفت کلنجار خودش با.  شود تمام شیرین

: 

 .  باال بیا -

 خاله.  بود بافتن مشغولِ  افتاد پریوش به نگاهش.  میداد دستور همیشه مثلِ 

 هیچ.  بماند بیکار نمیتوانست که انگار.  ببافد چیزی لحظه هر بود عادتش

 آیین برای.  بود گذشته 10 از ساعت.  نبود صورتش روی خواب از عالمتی

 : نوشت

 . میام دیگه ساعت نیم.  بیداره خاله -

 : کشید ای خمیازه پریا.  نیامد او از جوابی

  ؟ نمیاد خوابتون خاله -

 سبزش چشمهای و سفید صورتِ .  انداخت پریا هب نگاهی عینکش باالی از

 .  آمد می چشم به اش زیبایی سن رفتنِ  باال با هم هنوز.  بود کننده خیره

 .  درگیره ذهنم چرا نمیدونم -

  ؟ شده چیزی -



 .  زد زنگ مادرت امروز -

 : داد ادامه پریوش و کرد سکوت پریا

 دیدنشون رفتی بار یه دیاوم وقتی از میگه ؟ بزنی بهشون سر یه نمیخوای -

  ؟ آخه درسته این

 .  بود آیین پیِش  باالتر طبقه دو حواسش و فکر تمامِ .  نداشت بحث ی حوصله

 .  میرم چشم -

 این تو اونم انگاری.  بزنیم حرف آیین موردِ  در باید.  میریم هم با فردا -

  ؟ آره ساختمونه

 .  باالتر طبقه دو.  بله -

 . . .  میگفت چیزایی یه داریوش ؟ نشده.  شده بینتون حرف مدت این حتما -

 : کرد زمزمه پریا.  دوخت پریا به چشم منتظر

 . میشه درست چی همه-

 ول رو زندگی این که نمیشه.  میمونه همینجوری چی همه برنداری قدم تا -

 .  خدا امونِ  به کرد

 !  چشم -

 . میاد خوابت اگه بخواب برو بعد بده من به چایی یه.  بال بی چشمت -

 و داد پریوش دستِ  به را چای لیوانِ .  فرستاد بیرون کالفه را نفسش پریا

 جواب بوق اولین با.  گرفت را آیین ی شماره.  رفت اتاقش سمتِ  به خودش

 : داد

 !  پایینی هنوز که نگو -

 !  نمیخوابه خاله -



 بدبختی درانق بدی بهش آب لیوان تو بندازی شب سرِ  خواب قرِص  یه اگه -

 !  نمیکشیم

 !  آیین -

 سنِ  به نگاه یه ؟ آخه بازیه گربه و موش وقتِ  االن!  کردی دیوونم شبه دو -

 !  خدا به زشته!  بنداز من

 : بود کالفه وضع این از خودش هم و بود گرفته اش خنده هم

 !  ریخته هم به خوابش ساعت تهران اومده انگار ؟ کنم چیکار خب -

 آبرو و خاله بیخیالِ  و پایین میام خودم وگرنه ، باال میای امشب.  نمیفهمم من -

 !  میشم

 ! ؟ کرد کنترل را او میشد مگر.  گزید لب پریا

 .  بخوابه دیگه ساعت نیم تا کنم فکر -

 !  پایینا میام -

 .  باال میام میکنم پیدا راهی یه -

 !  منتظرم -

.  انداخت خاله به نگاهی و کرد باز را اتاقش درِ  پریا.  شد قطع تماس

 شالش و کرد تن را مانتویش.  برود در سمتِ  به خاله سرِ  پشتِ  از میتوانست

 شده باعث خانه تاریکِ  فضای.  زد بیرون اتاقش از آرام.  انداخت سر روی را

 کنار از و داد دیوار به را اش تکیه.  نمیبیند را او خاله که شود دلگرم پریا بود

 بود کافی.  رفت در سمتِ  به نشود متوجه خاله که جوری خانه ی نقطه ترین

 فرصت فقط سرچرخاندن یک ی اندازه به.  ببیند را پریا کامل تا برگردد خاله

 .  بپرد بیرون و کند باز را در که داشت

 هیجان از میکرد احساس.  کرد باز را در آرام و انداخت کار به را انگشتهایش

 خانه از بعد ثانیه چند!  بود نکرده عمرش به هک کارهایی.  میزند تند قلبش

 به ببینتش کسی آنکه از قبل.  میبست سرش پشتِ  آرام را در و بود آمده بیرون



 آرام کمی توانست لحظه آن و فرستاد بیرون را نفسش.  رفت آسانسور سمتِ 

 .  بود شده دلتنگش چقدر.  میزد چرخ دیدارشان و آیین سرش در.  بگیرد

 در که نکشید ثانیه به.  داد فشار زنگ روی را انگشتش.  ایستاد انهخ درِ  پشتِ 

 .  شد کشیده داخل سمتِ  به دستش و شد باز صورتش روی

 این میکنیم تموم و میزنم حرفامو بهش من.  بابات ی خونه میریم فردا همین -

 !  رو بازی

 طاقت بی اندازه همان به هم او.  بود آیین طاقتِ  بی چشمهای به نگاهش پریا

 : کرد زمزمه.  بود

  ؟ هستی عصبانی انقدر چرا.  باشه -

 ؟ خوبه!  نمیتونم.  باشم دور ازت نمیخوام االن.  کشیدیم جدایی چی هر بسه -

 ؟ دیگه بگم چجوری

 . . .  بمیرد مرد این برای لحظه همان میتوانست.  شد عمیق لبخندش پریا

 .  بشم دور ازت نمیتونم منم -

 !  میکنی دست دست داری ولی -

  ؟ خوبه میگیم همه به رو چی همه فردا -

 !  آره -

  ؟ میکنی باز اخماتو -

 !  نخیر -

 قدش اما بزند بوسه ابروهایش گره به خواست.  ایستاد پا ی پنجه روی پریا

 .  نمیرسید

 !  کنم بوست شو خم -

 !  کن تالش میخوای که چیزی واسه -



 ؟ بلنده انقدر قدت منه تقصیرِ  -

 کشید هیجان از جیغی پریا.  برد باال را او و گرفت را پریا کمرِ  طرفِ  دو آیین

.  بود شده باز هم از آیین ابروهای.  بزند آیین اخمِ  خطِ  به ای بوسه توانست و

 : کرد زمزمه خوشحال پریا

 .  نباش عصبانی دیگه.  اینجام من که االن -

  ؟ برقصم برات ؟ کنم چیکار -

  ؟ بلدی ببینم برقص!  میشه خوب اونم -

 : زد نیشخند آیین

 !  بیاد در ها همسایه صدای شبی نصف نکن کاری یه -

 : کرد حلقه آیین گردنِ  دورِ  را دستش پریا

 !  نیست ای دیگه واحدِ  هیچ طبقه این تو که خوبه -

 آیین آغوِش  در که نکشید ثانیه به.  گرفت هدف را آیین بازیگوشانه نگاهش

 تیشرتش آیین و افتاد تخت روی پریا.  رفتند خواب اتاق سمتِ  به و رفت فرو

 : گرفت جا پریا کنارِ  خودش و زد کنار را پتو.  آورد در تن از را

 !  میخوابی جا همین امشب -

 ؟ شه بیدار خاله اگه -

 .  نداره ربطی من به -

 رِ زی درست پریا سرِ .  فشرد آغوش در را پریا.  کشید خودشان روی را پتو

.  بود باز چشمهایش آیین.  چسباند گردنش رگِ  به را لبهایش.  بود آیین گردنِ 

 : آمد حرف به که بودند حال همان به ثانیه چند

 ازدواج من با دیگه شاید برگردی عقب به اگه که کردی فکر سال دو این -

  ؟ نکنی

 : فشرد آیین به بیشتر را خودش پریا



 حذف به نمیتونستم.  خورده گره شبختیامونخو به بدبختیامون تو قولِ  به -

 !  باشم کشیده سختی که چقدرم هر.  کنم فکر زندگیم از تو کردنِ 

 .  شی ناراحت شاید اما بگم میخوام چیزی یه -

 حال همان در.  میکشید فرضی طرحهای آیین ی سینه روی انگشتش با پریا

 : کرد زمزمه

 .  بگو -

 .  امبی خودم به شد باعث دوری این -

 : داد ادامه آیین.  گرفت باال را سرش پریا

 !  خوشحالم دوری این از بگم که نه -

 : داد ادامه را حرفش پریا

 .  میخوای چی که.  کنی فکر خودت با بیشتر شد باعث ولی -

 .   بود زده را دلش حرفِ  که انگار

 که هممبف شد باعث میکنم فکر ولی ناراحتم رفت که سالی دو این از هنوزم -

 .  مهمی برام چقدر

 :  آمد حرف به و زد لبخند پریا

 حِس  یه این فهمیدم سال دو از بعد اما.  میکردم وابستگی احساِس  بهت من -

 جا همه وقتی ، نمیره بیرون سرم تو از فکرت وقتی.  نیست ساده وابستگیِ 

 یه که کرد مطمئنم. . .  میفتم یادت به تلنگری کوچکترین با وقتی ، میبینم تورو

 .  دارم تری قوی حِس 

 .  شد تموم که خوشحالم -

 سوال کلی هنوز ولی کابوسه مثلِ  برام.  میکنم فکر شب اون به هنوزم من -

 .  دارم



 بود شده زندگیشان از مهمی جز اما.  شب آن موردِ  در بحث از بود خسته آیین

 .  بگذرند کنارش از ساده میتوانستند مگر ،

 .  بپرس -

 شب اون حرفارو از یکم اگه ؟ مهمم چقدر برات که نمیگفتی شب اون چرا -

 .  نمیرفتم منم شاید میزدی

 احساس.  بودم منگ و گیج.  افتاده برات اتفاقی چه نمیدونستم اصال من -

 نمیدونستم موقع اون.  داشتم خوابیدن از قبل که سردردیه خاطرِ  به میکردم

.  میگم چی نمیفهمیدم اصال.  نمیدیدم یهیچ که بودم گیج انقدر.  شدم بیهوش

 .  شدم بیمارستان راهی منم شد بد حالت تو که بعدشم

 : پرید جا از پریا

  ؟ بیمارستان -

 من و میکردی بیرونم خونه از داشتی تو.  بود منتظرم پایین خسرو.  آره -

.  رفتم حال از که شد چی نفهمیدم منم شد بد تو حالِ  که بعد.  برم نمیخواستم

 بشم سرپا بتونم و بشه خوب حالم که وقتی تا.  بیمارستان رسوند منو خسرو

 خونه بریم باید گفتم من اما خونه بریم گفت خسرو برگشتم وقتی.  موندم اونجا

 و مامان دیدم صبح 10 ساعت.  موندم منتظر و اونجا اومدم.  پریا بابای ی

 نیستی گفتن وقتی کردم توحش.  زدن بیرون خونه از هراسون پریسا با بابات

 . 

 جمشید کمکِ  با بعدش و آورد برام وسایلمو همایون.  خان جمشید پیِش  رفتم -

 .  پریوش خاله پیِش  رفتم راست یه و گرفتم بلیت.  فرودگاه رفتم خان

 : پرسید احتیاط با پریا

  ؟ زدی حرفی همچین چرا.  دیدی چی گفتی بهم شب اون -

.  باشد انداخته قلم از را مهمی موضوعِ  که رسیدمیت پریا.  کرد مکث آیین

 : کرد باز لب باالخره



 . . .  دادی گوش که رو شهرزاد ی شده ضبط صدای -

 : داد ادامه آیین.  داد تکان سر پریا

 من.  بشنوی نمیخواست دلم که زد حرفایی شهرزاد.  داشت ادامه صدا اون -

 .  دیدی رو هرزادش منو و رسیدی زود تو شب اون شاید کردم فکر

  ؟ بود زده حرفایی چه -

 دارم دوستش میکرده خیال.  بود مریضش ذهنِ  ی ساخته که پرتایی و چرت -

 ! 

  ؟ نکردی امیدوارش وقت هیچ که تو -

 اگه.  اومد نمی خوشم دختر این از چندان اولشم از من!  نه که معلومه -

 بیشتر شهرزاد.  ببینمش هم جایی حتی نمیشدم حاضر نبود خان جمشید اصرارِ 

 کردنای اخم از کسی نمیکنم فکر.  اومد می سمتم که بود من پولِ  خاطرِ  به

 .  بشه عاشقش و بیاد خوشش کسی

 !  اومد خوشم من -

 اش پیشانی به ای بوسه.  داشت دوست را دختر این چقدر.  کرد نگاهش آیین

 : زد

 ! ای دیوونه من مثلِ  توام -

  ؟ داری خبر ازش -

 .  میگفت باید آیین!  کیست منظورشان میدانستند دو هر

 این از بعد.  بودم کرده اخراجش کردیم بحث شهرزاد با که شبی همون -

 فرقی که بودم کالفه انقدر.  میگرفتم ندیده من و میزد زنگ بهم مدام جریانات

 قتیو.  افتاده اتفاقی چه نفهمیدم شد چاپ کتابت وقتی تا!  نداشتم دیوونه یه با

 فهمیدم که بعدش.  دیدم جایی یه رو چیزا این میکردم حس خوندم اولشو

 از نشد اما.  نرم سمتشم دیگه دادم ترجیح که بودم شاکی انقدر زندگیمونه

 انکار اول.  کردم پیداش رو شهرزاد فهمیدم رو چی همه وقتی.  بگذرم خیرش



 شده ضبط صدای.  دکر تایید و اومد حرف به فشار ذره یه با اینکه تا میکرد

 .  گرفتم ازش موقع همون هم رو

 : پرسید کنجکاو پریا.  کرد سکوت

 !؟ خب -

 نمیشه روش میگفت داد استعفا شرکت از همه از اول.  فهمید جریانو باباش -

 به حاال.  داده شوهرش زور به که شدم خبر با بعدشم.   کنه کار اونجا دیگه

 شهرِ  یه تو که میدونم شهراش تو تنگش و فرانسه و آلمان تو زندگی جای

 افت حسابی کالسش و شهرزاد برای.  میکنه زندگی تهران اطرافِ  کوچیک

 !  داشت

 راحتی نفِس .  نیاورده سرش به بالیی آیین که بود خوشحال.  کرد سکوت پریا

 : بست را چشمهایش.  کشید

 .  شده تموم چی همه که خوشحالم -

 شده تموم چی همه که میفهمی نیستی تختت تو ببینه پاشه صبح پریوش وقتی -

 !  نه یا

 !  نکنه خدا!  وای -

 : کرد زمزمه.  فشرد آغوش در را او آیین

  ؟ بگیره من از تورو میکنه جرات کسی مگه ؟ میترسی چی از -

 . . .  نقصه بی زیادی ، بشه خراب چی همه میترسم -

 .  بندازه فاصله بینمون نمیتونه هیچی دیگه -

 : کرد شیطنت ریاپ

  ؟ باشم کتابم دومِ  جلدِ  فکرِ  به باید پس -

 !  بیخود -



 ها خنده این شنیدنِ  ی تشنه چقدر که کرد فکر خودش با آیین.  زد قهقهه پریا

 . . .  بود نیاز از پر و داشت دوستش چقدر.  بود

 .  بنویسمش یواشکی باید کنم فکر -

  ؟ نخوابیدی اینجا آروم زیادی.  نمیشه پرت حواسم حرفا این با -

 کرد زمزمه گوشش کنارِ  و شد بلند جا از بود آیین چشمانِ  برقِ  به نگاهش پریا

: 

 !  دارم دوست -

 باز را چشمهایش.  میکشید سر باالی را دستهایش.  داد بدنش به قوسی و ِکش

 آیین خوابِ  غرقِ  صورتِ  و زد غلتی.  میداد صبح از خبر اتاق روشنی ، کرد

 و آورد باال را دستش.  کشید جلوتر کمی را خودش.  دید اش قدمی یک در را

 انگشتهایش زیرِ  را اش مشکی موهای نرمیِ .  کشید موهایش الی البه انگشت

 ، را چشمهایش ، کرد لمس را ابروهایش و آمد پایین انگشتش.  میکرد احساس

 انگشتش و گذشت اش بینی خطِ  روی از ، تر پایین کمی ، را بلندش های مژه

.  شد زده انگشتش به ای بوسه ثانیه همان.  کرد متوقف آیین لبهای روی را

 : شد باز لبخند به پریا لبهای

  ؟ بیداری -

 آغوشش بینِ  را او.  بست چشم دوباره و انداخت سمتش به نگاهی نیم آیین

 : کرد زمزمه میرسید گوشش به همیشه از تر بم که صدایی با و گرفت

 .  بخوابیم دیگه یکم ، هنوز نه -

 : کرد زمزمه پریا

 .  داریم کار کلی امروز -

 آیین جانِ  به ذره ذره که نوازشی و بود آیین موهای بندِ  انگشتهایش هم هنوز

 : گفت دیگر بارِ  پریا.  آمد نمی در او از صدایی.  مینشست

 .  بابا ی خونه بریم قراره -



 : کرد زمزمه آیین

 .  میریم -

 .  میاد باهامون لهخا احتماال -

 باز چشم آیین شد متوقف که انگشتهایش حرکتِ .  پرید جا از خاله اسمِ  آوردنِ  با

 : کرد

  ؟ شد چی -

 : پرید پایین تخت از پریا

  ؟ چنده ساعت -

 : کرد زمزمه.  بود تخت کنار میزِ  روی موبایلش.  سرچرخاند آیین

 !  هشت -

  ؟ باشه نشده بیدار خاله وای -

 با پریا ی زده شتاب پوشیدنِ  لباس به و گذاشت سرش زیرِ  را دستش دو آیین

 : میکرد نگاه لذت

 !  شه بیدار خب -

 ؟  باشه.  بدم خبر بهت که باش حاضر توام.  پایین میرم من -

 !  ببینم وایسا -

 : داد جواب میکرد تن به را رنگش لیمویی بلوزِ  که همانطور پریا

 !  شده بیدار االن تا حتما.  بیداره هشت روز هر خاله -

 : کرد اشاره و داد تکان را انگشتش دو آیین

 !  اینجا بیا -



 پریا و شد خیز نیم آیین.  برداشت سمتش به قدمی.  کند مقاومت نتوانست پریا

 : گفت سریع پریا.  کاشت اش گونه روی ای بوسه.  کرد سرخم کمی هم

 !  نخوابیا.  رفتم دیگه من -

 : داد جواب میبست را پلکهایش و میزد غلت جایش سرِ  که همانطور

 !  نمیخوابم -

 شد که آسانسور واردِ .  زد بیرون خانه از و کرد تن به را شالش و مانتو پریا

 کلیدش شد متوجه رسید واحدش مقابلِ  وقتی تازه!  میزد هزار روی انگار قلبش

 چند ؟ میگفت چه لهخا به!  بکوبد دیوار به را سرش بود مانده کم.  نیاورده را

 گفتنِ  برای را خودش.  گذاشت زنگ روی را انگشتش نهایت در و زد قدم بار

 زود یا دیر!  نداشت که اشکالی.  میرفت لو نهایت در.  بود کرده آماده دروغ

 دیدنش با خاله.  شود باز در تا ماند منتظر ثانیه چند!  میفهمید را چیز همه خاله

 : شد متعجب

  ؟ الهخ بودی کجا -

  ؟ بودین خواب.  گذاشتم جا رو کلیدم و کیف.  بخرم نون رفتم -

  ؟ نفهمیدم که پاشدی ِکی.  بودم بیدار نه -

 جواب میرفت اتاقش سمتِ  به خاله به پشت که همانطور و شد خانه واردِ  پریا

 : داد

 .  بیرون رفتم آروم کنم بیدارتون نخواستم.  بیدارم وقته خیلی -

 : بود انداخته باال ابرو همشکوکان خاله

  ؟ بیرون زدی خونه از ِکی -

 .  میشه ساعتی نیم کنم فکر -

 !  باشد بوده خواب ساعت اون خاله که میکرد دعا دل ته از

 !  شی رد ندیدم که عجیبه -



.  برگشت خاله سمتِ  به پریا.  باشند ریخته سرش روی سردی آبِ  که انگار

 تمام را گفتن دروغ که میفهماند او به بود هنشست خاله لبهای روی که لبخندی

 : گفت خاله.  برداشت سر روی از را شالش و گرفت نفس.  کند

  ؟ خریدن نون از شدی پشیمون -

 .  میگم راستشو باشه -

 : خندید خاله

 .  میکنیم فکر دروغش و راست به بعد بچینیم صبحونه میز بریم اول -

 را چیز همه پیازِ  تا سیر از باید که انستمید خوب ، رفت اتاقش سمتِ  به پریا

 !  کند تعریف خاله برای

******* 

 به که بود گفته خاله به چه هر.  داشت اضطراب.  بود آماده و پوشیده لباس

 سرزده نظرش به.  بود کرده مخالفت خاله بدهد را آمدنشان خبرِ  اش خانواده

 : خواند را آیین امِ پیغ.  برداشت را موبایلش.  بود بهتر خیلی میرفتند

 .  منتظرم پایین من -

 آیین اگر ؟ میزد حرفی مادرش اگر ؟ میکرد بدی رفتارِ  پدرش اگر.  بود نگران

 او اگر نظرش از.  میزد حرف خان جمشید با صبح از خاله ؟ میشد عصبانی

.  نه یا کند راضی را او توانست که نفهمید پریا.  بود خوب آمد می هم

 اصال ، ندارد بزرگش پدر با خوبی ی رابطه حاضر حالِ  در نآیی که میدانست

  ؟ میکرد استقبال تصمیم این از

 .  منتظره آیین ، خاله -

 .  حاضرم من باشه -

 بوتِ  و کرد مرتب را اش روسری.  انداخت ساعدش روی و برداشت را کیفش

.  بود شده زیبا حسابی اش یشمی سبزِ  روسریِ  با خاله.  پوشید را اش مشکی



 تر نزدیک پارکینگ به چه هر.  رفتند آسانسور سمتِ  به هم با و زد لبخند پریا

 : میشد تر ناآرام پریا میشدند

  ؟ نداری رو به رنگ چرا -

 : آورد خود به را او که بود خاله صدای

  ؟ نشه چیزی وقت یه.  نگرانم -

 گیس منِ .  نمیخوان که رو بدت.  مادرتن و پدر ؟ جان دختر بشه میخواد چی -

 و حل و میگیرم رو ماجرا ورِ  یه باالخره.  نشه حرفتون که میام دارم سفید

 . میکنیم فصلش

 !  امیدوارم -

 پریوش دیدنِ  با.  بود شده پیاده ماشین از آیین.  رسیدند پارکینگ به باالخره

 : کرد سالم و برداشت جلو به قدمی

  ؟ خوبین.  سالم -

 چروکهای که زد نما دندان لبخندی!  شکفت گلش از گل آیین دیدنِ  با پریوش

 : میکرد باز هم از را صورتش ریزِ 

 . ایه برازنده جوونِ  انقدر افسانه ی نوه نمیدونستم.  ماشاهلل.  پسرم سالم -

 .  نشست آیین لبهای روی لبخند

 .  شید سوار بفرمایید.  ممنون -

 : کرد زمزمه پریا گوِش  کنارِ  آرام پریوش که میرفت ماشین سمتِ  به آیین

 !  ای سلیقه خوش انقدر نمیدونستم.  هست هم مقبولی پسرِ  چه -

 که کتی اور و کرد نگاه آیین باالی و قد به.  میکردند آب دلش در قند که انگار

 : گفت دیگر بارِ  خاله.  میرسید نظر به برازنده تنش روی زیادی

 بنده هم جا همین تا!  زشته.  زنشی.  باهاش نذار پنهونی قرار بعدم به این از -

 .  برزخ تو کردی ول رو خدا



 . . .  بگم شما به مناسب فرصت یه تو گفتم -

 چه میفهمی داری عقل خودت.  نیستی که ساله 20 جوون ماشاهلل!  بیخود -

 باشک قایم این نداره خوبیت.  همدیگه به محرمید.  بد کاری چه و خوبه کاری

 !  بازیا

.  کند بوسه غرقِ  و بگیرد آغوش در را پریوش لحظه همان داشت دوست پریا

 درِ  نشست پریوش که لحظه همان.  بنشیند پریوش تا کرد باز را عقب درِ  آیین

 : کرد زمزمه بنشیند آنکه از قبل.  کرد باز پریا برای هم را جلو

 !  بخری دیگه یکی جاش به بری که دور ننداختم رو کوفتی ُرژِ  این -

 : میکرد نگاهش زده شگفت پریا.  بود رفته هم در ابروهایش

 !  گشتم دنبالش خیلی  دور؟ بودیش ریخته تو -

 .  میکنی پاکش و ماشین تو میشینی خوب دخترای مثلِ  -

 که خصوص به.  آمد می پریا سفیدِ  پوستِ  به زیادی قرمز رژِ  ، داشت حق

 زمزمه آرام.  تدبیف خنده به بود مانده کم.  داشت قشنگی حالتِ  کوچکش لبهای

 : کرد

 .  نداره شدن عصبانی اینکه!  چشم -

 نشستنِ  کرسی به از خوشحال آیین.  کشید بیرون دستمالی کیفش از و شد سوار

 به نگرانی در نفرشان دو هر بعد ای لحظه.  انداخت راه به را ماشین حرفش

 در اما پریا.  بود نشسته صورتش روی اخمی و شده جدی آیین.  میبردند سر

 کرده پیدا شجاعت آنقدر.  میکرد فکر اش زندگی از سال دو گذشتِ  به سکوت

 اصال. . .  میخواست وجود تمامِ  با را مرد این.  نکند نشینی عقب که بود

 .  کند دفاع زندگیشان و رابطه از که داشت حق.  بود همسرش

 باز با و گذاشت زنگ روی دست پریا.  شدند پیاده ماشین از سه هر خانه مقابلِ 

 رفت که پریوش.  برود داخل که کرد تعارف پریوش به همه از اول در شدنِ 

 : شنید را اش زمزمه و افتاد آیین به پریا نگرانِ  نگاهِ 



 .  میشه درست چی همه -

 مصمم رفتن برای پاهایش ، بگیرد ای دوباره جانِ  تا بود کافی حرف همین

 پریوش با و بودند ایستاده پریسا و درشما در کنارِ .  برود باال را ها پله و شود

 هم بعد و پریا اول ، چرخید نگاهشان ای لحظه.  میکردند احوالپرسی و سالم

 : برداشت جلو به قدمی پریا.  شد فرما حکم بینشان بدی سکوتِ .  دیدند را آیین

 .  سالم -

 آیین صورتِ  به که مادرش نگاهِ  و شد معنی پُر سکوتِ  هم سالمش جوابِ  حتی

 : گفت پریوش.  بود شده خیره

  ؟ تو بیایم نمیکنی تعارف خانوم سیمین -

 هم در ابروهایش پریسا.  رفت کنار راه سرِ  از و داد خودش به تکانی سیمین

 : گفت میشد رد کنارش از که پریا.  بود

 !  میکنه پا به خون ببینتش بابا ؟ آوردی چرا اینو -

 : داد جواب و کشید هم در ابرو پریا

 !  شوهرمه -

 بلند و شد وارد آیین.  کند نشینی عقب پریسا آنکه برای بود کافی حرف همین

 اما بود کرده سالم.  شنید را صدایش پذیرایی از هم علی که جوری.  کرد سالم

 : گفت بود نشانده لب روی که لبخندی با پریوش.  نمیداد را جوابش کسی

 !  ها واجبه سالم جواب -

 حرف به حرص با و کرد باز دهان لحظه همان.  پیوست شانجمع به هم علی

 : آمد

  ؟ میکنه چیکار اینجا پسره این -

 : پرید کالمش میانِ  پریوش

 : زد حرف نمیشه که سرپا اینجوری ؟ بشینیم نمیکنی تعارف آقا علی -



  ؟ بگه چی اومده سال دو از بعد ؟ حرفی چه -

 : نماند ساکت آیین.  بود هشد شروع بینشان لفظی جنگِ  لحظه همان از

 ی خونه ببرم همیشه برای رو پریا که اینجا اومدم قلبی ی عالقه با بار این -

 .  خودم

 علی.  میزد حرف ادب روی از اما بود خودخواهانه لحنش کمی هم هنوز

 : انداخت آیین به نگاهی

 .  نمیده بهت دختر کسی اینجا.  کردی دیر سال دو -

 : آمد حرف به پریوش کند باز دهان آیین آنکه از قبل

 از رابطه این که هنوز.  بزنی دامادت به رو حرفا این نیست خوب.  آقا علی -

 و بودن جوون دوتاشون هر.  کن فکر منطقی یکم بزرگتری شما.  نپاشیده هم

 اشتباها این به دل باشیم عاقل باید ماها.  کمتر یکی بیشتر یکی.  کردن اشتباه

 .  ندیم

 : گفت باشد سوخته دلش که انگار نسیمی

 .  نمیکنم باور رو افتاد که اتفاقایی هنوزم من واال -

 : گذاشت کنار را ترس پریا

 . . . اجازه اگه.  کردیم حلشون هم با ما.  بود تفاهم سو چیزا خیلی -

 : کشید فریاد علی

 ؟ بزنین حرف ما با بود نیازی چه ؟ اینجا اومدین و گذاشتین مداراتونم قرار -

 !  نیارین حسابمون به کردیم عادت

 . . . حرفیه چه این بابا -

 یا زندن خانوادم ببینم نگفتی کلمه یه.  نذاشتی خونه این تو پا اومدی وقتی از -

 !  شد شلوغ سرت رسید که ما به دیدی رو همه جا همه افتادی دوره.  مرده



 میخواست پدرانه حمایت کمی فقط دلش که سالهایی این از بود پر دلش پریا

 دهانِ  و ها خیالبافی از ، مردم حرفِ  از بود ترس بود شده نصیبش چه هر ولی

 !  گویشان یاوه

  ؟ رفته یادتون.  بودم برده آبروتونو من -

 : غرید علی

  ؟ کردی حفظ آبرومونو فرارت و کار این با -

 گو یاوه مردمِ  چون ؟ چرا ؟ بود بد من فرارِ  ؟ نیست یادتون خودتون حرفای -

  ؟ پشتتون میزدن حرف

 .  آمد نزدیکش پریوش که جوری.  بود کرده لرز

 خوب همو حرفِ  وایسادیم پا سر اینجوری.  بزنیم حرف هم دورِ  بشینیم -

 !  خدا به نمیفهمیم

 : گفت پریوش حرفِ  به توجه بی علی

  ؟ خورد بر خانوم به که گفتیم چی -

  ؟ ببرم پدریم ی خونه از باید چرا.  یادمه شبتون اون حرفای هنوز -

 محله این تو هنوز که داریم رو خیلی ؟ زدی جار جا همه رفتی که همونی -

 .  موندگاریم

 خاطرِ  به ؟ داشتم حالی چه من که کنید فکر این به نمیخواین بار یه چرا -

 همش.  نزدم دم و نگفتم هیچی آبروتون خاطرِ  به ، کردم ازدواج مردم حرفِ 

 درگیرِ  روزی یه نکنه که.  بود پریسا واسه ناراحتیتون آخرشم.  مردم خاطرِ  به

 !  بذاره تو خونه این درِ  از پاشو نکنه جرات کسی و بشه من بدنامیِ 

 : گذاشت جلو قدمی.  ببیند حال این به را دخترش نمیتوانست سیمین

 .  میزنیم حرفامونو.  جان مامان بشین پریا -

 : کرد نزدیک پریا گوِش  به را سرش.  گرفت ار بازویش زیرِ  آیین



  ؟ میخوری چیو حرِص  اینجام که من.  خانوم آروم ، پریا -

 !  نبود بیا کوتاه علی

 نافِ  ؟ کجاست اینجا کردی خیال.  میکنیم زندگی مردم همین با داریم ما -

 پشتشون حدیث و حرف که ترسیدم روز هر و کردم بزرگ دختر تا دو ؟ اروپا

 !  ادنی در

 : بماند ساکت نمیتوانست پریا

 روم مرد یه اسمِ  که همین ؟ میشد درست چی همه نمیگرفتم طالق من اگه -

  ؟ میخواین دخترتون واسه که چیزیه این ؟ زندگیه اسمش این ؟ خوشبختم باشه

 : پرید کالمشان میانِ  پریوش

 آروم جان ریاپ.  کنین بس.  هم با بزنیم حرف آروم دقیقه دو اومدیم خدا به -

 .  دختر

 : کشید خودش سمتِ  به را او آیین

 پس رو دوری سال دو این تاوانِ .  بدم دست از رو پریا نمیشم حاضر من -

 میتونم کنم اراده هم جا هر.  زنمه.  باشم دور ازش نمیخواد دلم دیگه.  دادم

 .  بشه درست چی همه که مهمه من برای و خودش برای ولی.  ببرمش

.  بیاید پیش بینشان بحثی که داشت ترس سیمین و میکرد نگاهش انیعصب علی

 باز را در سریع پریسا.  شوند ساکت همه ای لحظه شد باعث در زنگِ  صدای

 آیین.  شدند خانه واردِ  پرهام و خسرو و خان جمشید بعد ای لحظه و کرد

 خودش و کرد سالم افتاده پایین سری با پرهام.  فرستاد بیرون کالفه را نفسش

 او از خوشی دلِ  آقا علی میدانست خوب.  کرد قایم خان جمشید پشتِ  تقریبا را

 : آمد حرف به و زد عصایش به تکیه خان جمشید!  ندارد

  ؟ کردیم دیر -

 : گفت حرص با علی

 .  ببرین تشریف و بگیرین نوتونو دستِ .  اومدین موقع به!  آقا نه -



 : آمد حرف به تحکم با بار این پریوش

 اما کن بزرگی شما میگم هی من ؟ گرفتی دل به رو چی ی کینه آقا علی -

  ؟ کرد بازی جوون تا دو زندگی با میشه مگه.  داره پا یه مرغت انگار

 : گرفت را پریوش حرفِ  ی ادامه خان جمشید

 دور رو پریا مدت این کردم سعی.  نمیشیم این منکرِ .  داشته زیاد خطا آیین -

 بشن عاقل و بگیرن درست تصمیمِ .  کنن فکر زندگیشون به بیشتر بتونن که کنم

 . . .  االن ولی.  شدم خانوادتونم و شما ی شرمنده. 

 : پرید بزرگش پدر حرفِ  بینِ  آیین

 !  ندارم وصی وکیل به احتیاج!  بزنم حرف میتونم خودم من -

 از شنگاه پرهام.  کند سکوت آیین که کرد اشاره خسرو و گزید لب پریوش

 ادامه آیین دیگر بارِ .  میکرد سالم سر تکانِ  با و بود پریسا به چشم ی گوشه

 : داد

.  دیدیم کارامونو ی نتیجه و گرفتیم درسامونو.  زدیم حرفامونو پریا و من -

 باشه شما کنارِ  میخواد دلمون.  بکنیم زندگیمونو هم کنارِ  گرفتیم تصمیم هم حاال

 .  بشه درست ها رابطه داریم دوست. 

 بغضی.  بود آورده بند گلو در را نفسش راهِ  انگار سیب یک ی اندازه به چیزی

 : گفت دیگر بارِ !  نشکند آدم همه آن بینِ  در میزد پا و دست که

 چه پدر و مادر نداشتنِ  میدونم خوب.  چشیدم رو کسی بی دردِ  خودم من -

 پدر اینکه وجودِ  با اونم نمیخواد دلم.  پریاست خاطرِ  به اینجام اگه.  داره حسی

 من که رو چیزی اینکه برای.  بخوره حسرت و باشه دور ازشون داره مادر و

 آدمِ  ترین مهم چون.  میکنم باشه الزم کاری هر نکنه تجربه اون کردم تجربه

 .  زندگیمه

 برایش بود ایستاده اش قدمی یک لرزان پریای که همین.  نمیکرد نگاه کسی به

 .  حرفهایش ی ادامه گفتنِ  برای بگیرد نرژیا تا بود کافی



 .  میخوام جواب و میپرسم سوال یه فقط هم حاال -

 خیره بود هم در ابروهایش هنوز که علی به و آورد باال را سرش.  کرد مکث

 : شد

 و شما کنارِ  اونم ؟ کنیم شروع زندگیمونو هم با پریا منو دوباره میدین اجازه -

 شما وجودِ  با

 از بود شده حال به تا.  کرد نگاه خیره مصمم جوانِ  مردِ  این به ای لحظه علی

 بینِ  مردد نگاهش سیمین.  بود کرده سکوت ؟ بشنود حرف تر صادقانه این

 جمشید و بود راضی آیین حرفهای از پریوش.  بود گردش در دامادش و شوهر

 بزند دست وسط آن بود مانده کم پرهام.  میکرد نگاه اش نوه به غرور با خان

 دو همان از انگار.  میلرزید دستهایش هم هنوز اما پریا!  کند تشویق را آیین و

 !  نمیرفت بین از و افتاده جانش به لرزش این قبل سالِ 

 : شکست را جمع سکوتِ  پریوش

 .  نشکن رو جوون تا دو این دلِ .  شماییم منتظرِ  آقا علی -

 و سر دوباره پریا آنکه از بهتر چی.  میکرد نگاه شوهرش به ملتمسانه سیمین

 خواهر دهانِ  به محکمی مشتِ  اتفاق این با میتوانست حداقل ؟ بگیرد سامان

 !  بزند شوهرش

 : شکست را سکوتش باالخره آقا علی

 !  داره شرط -

 : گفت آیین

 ؟ شرطی چه -

 دارایی و من نداریِ  ، نباشه کار تو تحقیری و توهین!  باشی مرد بدی قول -

 آدمای از جا همه و همیشه و هست بهش حواست ، نمیزنی سرش تو رو خودت

 میشه نه گرفت امضایی اینا واسه ازت میشه نه اینجا ببین.  میکنی دورش بد



 وجدان میخوام!  بگیرم رو ات یقه بیام نکردی رعایت روزی یه اگه حتی

 !  سیوای حرفت سرِ  و بدی قول مردونگیت و وجدان با جا همین.  باشی داشته

 از بیشتر.  کنه اذیتش چیزی و بشه ناراحت نمیذارم وقت هیچ.  میدم قول -

 .  قائلم ارزش براش جونم

 بود نرسانده سن این به دختر.  نبود راحت خیالش اما کشید راحتی نفِس  علی

 محکومش پریا هم چقدر هر!  شود کننده ناراحت ماجرای همه این درگیرِ  که

 !  دختر این برای بود کرده تالش.  زحمتکش و بود پدر هم باز میکرد

 : کرد باز لب اراده بی پرهام.  آورد لب روی لبخندی سیمین

 !  کوچیکتون دختر عروسی ایشاال.  مبارکه -

 : گفت سریع پریوش.  شود قفل دهانش شد باعث پرهام به علی تیزِ  نگاهِ 

 !  وایساده خواستگاری جز بودیم دیده خواستگاری مدل همه -

 تعارف سریع و زد پس را بود گرفته راه اش گونه روی که اشکی قطره سیمین

 : کرد

 .  میارم چای االن.  بشینید بفرمایید.  خدا به شرمندم -

 : کرد زمزمه پریا گوِش  کنارِ  آیین

  ؟ دکتر بریم میخوای ؟ خوبه حالت -

 می پیش که دعوا و بحث اصال.  بود بسته یخ انگشتهایش کمی.  بود شده بهتر

 !  بود ناپذیر اجتناب لرزش این آمد

 .  نیست الزم.  خوبم -

 : گفت پریا به رو علی

  ؟ بودم بدی بابای برات -

 هم باز اما بود زیاد زندگیشان های کاستی و کم.  انداخت پایین را سرش پریا

 هم هنوز سال دو از بعد کردن دوری همه این!  بود جانش.  بود پدرش او



 به چقدر هر ، کار مالحظه چقدر هر.  میکرد احساس را الیشانخ جای گاهی

 .  بودند مادرش و پدر هم باز!  دیگران فکرِ 

 !  نه -

 آیین.  آمد پریا نزدیکِ  علی.  نشستند مبلها روی همگی.  داد تکان سر علی

 نشنود کسی که جوری.  شد وار زمزمه صدایشان.  گرفت فاصله آنها از کمی

: 

 تا دو.  نمیزدم جوش انقدر بودین پسر اگه.  سخته دختر کردنِ  بزرگ -

 این برای کردم کاری هر و زدم حرفی هر.  گشاده دهنشون مردم و دخترین

 زندگی باشه پشتتون حرفی اگه.  کنین زندگی راحت آدما این بینِ  بتونین که بود

 .  بیرون کنی پرت زندگیت از رو آدما نمیتونی.  میشه سخت خودتون

 .  مهمین برام مامان و شما فقط من.  نیست مهم برام کس هیچ -

 : چرخاند آیین سمتِ  به را سرش بعد و شد خیره دخترش به ثانیه چند علی

 .  نیست مهم برام رسمتم و اسم.  نمیام کوتاه بیاد پیش مشکلی اگه بار این -

 : داد تکان سر آیین

 !  دارم هواشو.  نمیشه هیچی -

 پریا به نگاهی بنشیند آنکه از قبل آیین.  نشست خان یدجمش کنارِ  جایی علی

 : زد لبخند و انداخت

  ؟ میخوای چی دیگه.  بابات از اینم -

 راه به رو اش روحی حالِ  اما.  بود یخ انگشتهایش هنوز.  زد لبخند هم پریا

. . .  نمیخواست دیگری چیزِ  هیچ.  اش خانواده کنارش و داشت را آیین.  بود

 .  کند ثبت خودش برای میتوانست را قاب این همیشه برای کاش

 .  زدی حرف بابا با که مرسی!  هیچی -

 .  بکنم کار همه حاضرم خاطرت به من -



 نگاهش پریا.  نشست خسرو و پرهام نزدیکِ  جایی و گرفت فاصله پریا از

 !  اش زندگی تمامِ  ، بود آیینش.  بود کرده فرق اول روزهای با چقدر میکرد

 : شنید را مادرش ایصد

 .  ببر چای سینی یه بیا ، پریا -

.  میکرد تعارف رغبت و میل با را چای بار این.  میرفت آشپزخانه سمتِ  به

 . . . اش زندگی داشتنیِ  دوست مردِ  این به عالقه روی از

 ای لحظه.  آورد در صدا به را پریا واحدِ  زنگِ  و آمد بیرون آسانسور از آیین

 .   شد باز رویش به در ات ماند منتظر

 !  سالم -

 : انداخت خانه داخلِ  به نگاهی.  نشست آیین لبهای روی لبخندی

  ؟ نیست پریوش خاله.  سالم -

 : بیاید داخل آیین تا رفت کنار پریا

 دادِ  به برم دادم سامون و سر که شماهارو گفت.  دنبالش اومد داریوش.  نه -

 !  برسم پسرم دلِ 

 نگاهی.  بست سرش پشتِ  را در و شد خانه واردِ .  زد نما نداند لبخندی آیین

.  بود مانده سالن ی گوشه که پریا ی شده جمع وسایلِ  و انداخت خانه به

 : کرد زمزمه و کوبید هم به را دستهایش

  ؟ کردی جمع وسایلتو -

 .  کوچیک وسایلِ  سری یه و چمدون تا دو.  ندارم اینجا زیادی چیزِ  -

 باال میکردی کشی اسباب پیش روز دو باید!  خانوم میدی لفتش ریدا زیادی -

 ! 

 !  میکنم زندگی اونجا دارم عمال که من ؟ داره فرقی چه -

 .  کرد حلقه کمرش دورِ  دست و رفت سمتش به آیین



 ازم باشی دور که دادم وقت بهت زیادی سال دو این.  باشه همینجوری بایدم -

  . نیست خبرا این از دیگه. 

 آیین موهای ی شده سفید تارهای روی انگشتهایش.  شد آب پریا دلِ  در قند

 : میرقصید

 . میگفت داراییش زدنِ  نام به از چیزایی یه خان جمشید -

 : داد ادامه پریا.  زد نشنیدن به را خودش و شنید آیین

  ؟ بخشیدی رو سهمت تو -

 .  ندارم پولش به احتیاجی من -

 .  ندارم منم -

 : داد توضیح پریا.  کرد نگاهش آیین

 .  خیریه به بدم رو همه میخوام گفتم بهش -

 باور.  داشت دوست را مهربان دخترِ  این عجیب.  شد تر تنگ دستش ی حلقه

 .  بگیرد را تصمیم این نمیکرد

  ؟ مطمئنی -

 : داد ادامه آیین.  کرد بسته و باز تایید ی نشانه به را پلکهایش

 پولدار منم از حتی!  بکنی کارا خیلی باهاش میتونی کنی بولق رو ارثیه اگه -

 .  میشی تر

 : گرفت لبخند طرحِ  پریا لبهای

 میخواستم رو اشون نوه ها عرفانی دارایی تمامِ  از.   ندارم پول به نیازی من -

 !  ندارم اموالشون و پول به کاری دیگه.  دارم االن که

  ؟ میکنی ریدلب داری زیاد روزا این هست حواست -



 وار زمزمه.  میکرد نگاهش خنده صدای این ی شیفته آیین و افتاد خنده به پریا

 : زد لب گوشش کنارِ 

 .  جایی یه بریم باید.  شو حاضر برو -

  ؟ کجا -

 .  دختر شو حاضر پرسیدن جای -

 : کرد آزاد آیین گردنِ  دورِ  از را دستهایش پریا

 .  بگیرم دوش باید اول -

 .  بشم حاضر باال میرم من پس -

 : گفت زرنگی با پریا

  ؟ میریم کجا گفتی -

 : پرید باال ابرویش لنگه یک آیین

 .  باش حاضر دیگه ساعت نیم تا!  نگفتم -

 !  بپوشم لباس چجوری که بدونم باید من -

 ! رسمی چیز یه -

 : پرید باال پریا ابروهای

  ؟ مهمونی میریم -

 .  پایینم هدیگ ساعت نیم.  بسه سوال -

 !  ساعت یک -

 !  دقیقه 45 -

 لبهایش روی لبخندی.  گذاشت سر پشتِ  را معترض پریای و رفت در سمتِ  به

 حمام سمتِ  به پریا!  کند جمع را لبخند این بتواند نداشت امکان.  بود بسته نقش



 میزد چرخ خان جمشید حرفهای سرش در.  سپرد گرم آبِ  به را بدنش و رفت

 ! 

 میدونم ولی.  نمیره خرجش به میزنم حرف چی هر!  یکدندست رهپس این -

 منو بینِ  فرقِ  ولی برزخ تو بندازه مهین مثلِ  منم میخواد.  بیاره طاقت نمیتونه

 از شنیدن مادر یه لنگِ  هنوزم مهین.  میدونم منم میدونه خودشم!  زیاده مهین

 ی رابطه بیخیالِ  و دهکر کینه.  ببینتش و کنه اراده مونده دل به آرزو.  دهنشه

 مادرشو نمیتونه اما بخشیده سلطانیه پسرِ  اینکه با پرهامو.  شده پسری و مادر

.  کوروشمه یادگارِ .  اونه دارم که کسی تنها.  شده من نوبتِ  هم حاال.  ببخشه

 .  میاد در دلش از باالخره ولی.  میدونم دلگیره

 بود رفته در دستشان از زمان ؟ دوساعت ساعت؟ یک.  بودند زده حرف چقدر

 مرد دو این بینِ  پریا.  بود دلگیر آیین های لجبازی و خودش از خان جمشید. 

 و بود اش زندگی سالهای این حامیِ  خان جمشید طرفی از.  بود کرده گیر

 نمیشد ، کند انتخاب نمیتوانست!  اش قلبی احساساتِ  و بود آیین دیگر طرفِ 

 را بینشان ی رابطه زمان تا کند سکوت دبو مجبور فقط. . .  بزند حرفی

 .  کند درست

 لباسهایش بینِ  از ، داد حالت و کرد خشک را موهایش.  آمد بیرون حمام از

 لباسهای روی انگشت که نکشید ثانیه به اما رفت ها مشکی سمتِ  به دستش

 دیدنِ  با.  آمد در صدا به در زنگِ  که بود ریملش درگیرِ .  نشست رنگش شیری

 : گفت معترض در پشتِ  آیین

 !  نشده هم دقیقه 45 هنوز -

  ؟ داری کار دیگه خیلی -

 .  تمومه تقریبا دیگه نه -

.  انداخت سر روی را شالش و کرد تکمیل را آرایشش.  رفت اتاقش سمتِ  به

 : گفت آیین به روی.  کرد کامل مشکی بلندِ  پاشنه بوتِ  با را تیپش.  بود حاضر

  ؟ شدم چطور -



 روی را قرمز رژِ  آن که همین چرخید پریا لبهای روی همه از اول آیین نگاهِ 

 : کرد زمزمه.  کشید راحتی نفِس  ندید لبهایش

 !  عالی -

 به پریا.  شدند خارج خانه از هم با باالخره و نشاند لب روی لبخندی پریا

 : آمد حرف

  ؟ آره.  ندادی جواب زده زنگ بهت بار چند پرهام انگار -

 ؟ گفت هتب کی -

 .  بزنی بهش زنگ یه بگم بهت گفت.  پریسا -

 .  داره دعا التماس -

 . کن کمکش داره گناه -

 بزنه حرفشو جلو بره باشه مرد ؟ کرد کمکم کسی کنم کاری خواستم من مگه -

 سوراخ تو موش میگن شدم خونواده این واردِ  تازه خودم من ضمن در. 

 !  پرهامه منو حکایتِ .  میبست دمبش به جارو نمیرفت

 .  بده جوابشو حداقل -

 .  مخم رو بره میخواد -

 : خندید پریا

 .  نمیارم در کارتون از سر که من -

 به نگاهی.  خورد زنگ آیین موبایلِ  لحظه همان و شدن پیاده آسانسور از

 : گفت و انداخت موبایلش ی صفحه

 .  زد  زنگ آوردیم اسمشو تا!  زادست حالل -

  ؟ پرهامه -



 قبل.  کرد باز پریا برای را ماشین درِ .  کرد رد را تماس و داد تکان سر آیین

 جا صندلی روی که رزی گلِ  و شد خم بگیرد جا صندلی روی چپریا آنکه از

 : گرفت سمتش به و برداشت را بود کرده خوش

 .  بفرمایید -

 : کرد ذوق پریا

 .  خوشگله چه!  مرسی -

 !  نداره قابلی -

 به.  نشست فرمان پشتِ  خودش و بست را در.  شود سوار پریا تا ندما منتظر

 : آمد حرف به پریا کردن حرکت محِض 

 ؟ میریم کجا بگی نمیخوای هنوز -

 !  میفهمی -

 : گفت بحث تغییر برای آیین.  بود شده طاقت بی پریا

  ؟ برمیگرده ِکی پریوش خاله -

 که داره سحر به بستگی البته.  هاشبا بره میخواد اونم گفته.  داریوشه منتظرِ  -

 !  نه یا بندازه بهش پسرشو گل و کنه راضیش بتونه خاله

 .  بشی صمیمی سحر با نمیکردم فکر -

 این به فقط کنار بذاره رو اعتیادش کردم کمکش وقتی.  نمیکردم فکر منم -

 پیِش  برگرده بتونه حداقل.  بشه خالص کیوان و مواد شرِ  از که میکردم فکر

 سرپا دوباره تونست حداقل ولی.  نکردن قبولش خانواده که بماند.  خانوادش

 این تو.  گرفتن پرشو و بال زیرِ  که بده خیر خان جمشید و خاله به خدا.  بشه

 در کردیم سعی.  شدیم خوب هم با کم کم.  میرفت و میومد بودم شمال که مدت

 .  شد دار ادامه ونرابطم اینجوری.  نزنیم حرف دیگه چیزا خیلی موردِ 

 .  ندارم اعتماد بهش هنوزم من -



 .  میشی متوجه بشی آشنا بیشتر باهاش یکم.  شده عوض خیلی -

 کمی.  نه یا میبیند درست داشت َشک که آشنایی راهِ  و افتاد مسیر به پریا نگاهِ 

 : چرخید سمتش به.  شد متوجه آیین.  کرد مکث

  ؟ شدی ساکت چرا -

 .  آشناست خیلی مسیر این میکنم حس -

.  آشناتر ی کوچه ، آشنا خیابانِ .  شد برقرار سکوت بینشان کمی.  خندید آیین

 ندهد نشان را اش طاقتی بی و نکشید جیغ که گذاشت دهان روی را دستش پریا

 .  جوشید اشکش ی چشمه اراده بی. 

 !  عمارت. . .  آیین -

 بیش عمارت.  نبود نگهبانها از خبری.  برد داخل بزرگ درِ  از را ماشین آیین

 در عجیبی روزهای.  گرفت دلش لحظه یک.  بود شده کور و سوت اندازه از

 در وقت هیچ.  نمیکرد باور را بودن اینجا هم هنوز.  بودند گذرانده خانه این

 شنید را آیین صدای.  شد متوقف ماشین.  بود نپرسیده سوال آیین از اینجا موردِ 

: 

 .  شو پیاده -

 : میشنید هم را کیوان صدای انگار زمان هم

 . . . عرفانیه برندِ  ی کاره همه آیین!  ها عرفانی از یکی ی خونه اومدی -

 و نور رقِص  ، ناآشنا محیطِ  ، شب تاریکیِ .  بود شده خالی لحظه آن دلش ته

 : کرد پاره را افکارش آیین صدای. . .  آهنگ آورِ  سرسام صدای

  ؟ کجایی!  پریا -

 آن ی کینه پُر مردِ  به شباهتی هیچ.  شد کشیده عرفانی آیین سمتِ  به گاهشن

 آن محاالتِ  جزِ  بود بسته نقش صورتش روی که لبخندی.  نداشت روزها

 به قلبش. . .  بودن کنارش این از بود خوشحال چقدر امروز و بود روزها



 راهش سرِ  آیین از غیر به کسی اگر ؟ آورد نمی شانس اگر.  بود افتاده تپش

  ؟ ببرد در به زندگی این از سالم جانِ  میتوانست. . .  میشد سبز

 نمیتوانست.  کرد حلقه اش مردانه بازوی دورِ  را دستش و رفت آیین سمتِ  به

 رهایش میفشرد را گلویش که بغض این ، اشکها این.  کند کنترل را احساساتش

 .  نمیکرد

 : گذاشت پریا انگشتهای روی را دستش آیین

  ؟ خوبی -

 : داد قورت را بغضش پریا

 .  باشی داشته نگه رو اینجا نمیکردم فکر -

 سفیدِ  های پارچه.  تغییری هیچ بدونِ  ، بود جا همان وسایل.  شدند خانه واردِ 

 تاریک نظرش به کمی خانه.  بود پوشانده را وسایل و مبلمان تمامِ  روی بزرگ

 فاصله آیین از پریا. . .  بودند راندهگذ اینجا را بدشان و خوب روزهای.  آمد

 .  زد چرخی و گرفت

 .  همونجوریه چی همه -

 .  نزدم دست چیزی به -

 .  افتاد اتفاق دیروز همین چی همه انگار.  نیستم اینجا ساله دو نمیشه باورم -

 .  شد خیره پریا به و زد تکیه دیوار به آیین

 شد ساخته فقط که انگار خوبیاش تمامِ  با خونه این.  موند اینجا تو بدونِ  نمیشد -

 .  بگیره ازم منو عزیزای تا

 به.  شد برابر صد برایش خانه تاریکیِ  حاال.  میکرد احساس را آیین غمِ 

 : گرفت قاب دست با را صورتش و رفت سمتش

 .  میدم قول.  نمیرم کنارت از وقت هیچ من -

 : کرد باز و بست ای ثانیه را پلکهایش آیین



 .  یدونمم -

 با اش دخترانه های پچ پچ از پُر که جایی.  رفت آشپزخانه سمتِ  به پریا

!  نسا گل با کلهایش کل اواخر این و حمیده دادنهای دستور جای.  بود شیرین

 هم آیین.  نداشت را باال ی طبقه به رفتن پای اما گذراند نظر از را چیز همه

 : ایستاد سالن وسطِ  پریا.  نداشت اصراری که انگار

  ؟ رقصیدیم هم با بود اینجا -

 : کرد تر دور کمی جایی به اشاره آیین

 ! اونجا -

 ، نمیشد گره ابروهایش شب آن یادآوری با بار این.  رفت سمت همان به پریا

 .  نمیشد جاری اشکهایش ، افتاد نمی جانش به ترس

 .  یشدم بد خیلی زندگیم اومدم نمی شب اون اگه میکردم فکر داشتم -

  ؟ من اذیتای تمامِ  وجودِ  با -

 .  داشت خودشو شیرینیِ  -

 : رفت سمتش به آیین

  ؟ میگرفتیم قرار هم راهِ  سرِ  چجوری نمیشدیم آشنا اینجوری اگه کردی فکر -

 : داد پردازی خیال ی اجازه افکارش به.  کرد فکر کمی پریا

 بینِ  ولی چرا یدونمنم.  کنم کار فروشی کتاب یه توی میخواست دلم همیشه -

.  میکردم کار روزی یه هم شاید.  میاره وجد به منو بودن کتاب همه اون

 نیست قرار وقت هیچ انگار که اخمایی و همیشگی ژستِ  همون با تو اونوقت

 !  میخواستی کتاب ازم و اومدی می بشه باز

 : پرسید لب به لبخند آیین.  چرخید دیگر کمی پریا

  ؟ اومد می خوشت ازم یاونجور میکنی فکر -



 اون البته!  بودم شاعر مردِ  یه دنبالِ  همیشه ذهنم تو!  نیستم مطمئن.  نمیدونم -

 !  ها موقع

 : داد ادامه را حرفش.  کرد پیشگیری آیین احتمالیِ  اخمِ  از آخرش حرفِ  با

 .  اومد می خوشم جذابیتت از حتما ولی -

 : کشید آغوش در پشت از را او و برداشت قدمی آیین

  ؟ بشیم آشنا میخواستیم چجوری.  میرفتم و میخریدم کتابمو که اونجوری -

.  میدادی رو نایاب کتابِ  یه سفارِش .  نمیخواستی معمولی کتابِ  یه تو مثال -

 هم با اینجوری.  باشم تماس در باهات بهت دادن خبر برای میشدم مجبور منم

 .  میشدیم آشنا بیشتر

  ؟ بود دار موج و رماییخ موهات موقع اون -

 خنده به آیین لبهای.  ببیند را او بتواند تا کرد مایل عقب به کمی را سرش پریا

 : بود شده خندان لبهایش رویا این از هم پریا.  بود شده باز

 .  کمرم پایینِ  تا درست ، بلند موهای.  آره -

 .  میکردم خواستگاری اول ی جلسه همون.  میشدم عاشقت حتما پس -

 : خندید ریز پریا

 ؟ باشم بداخالق شاید -

 .  دارم دوست بیشتر چی همه از رو ها خرمایی اون من.  نیست مهم -

 و نقص و عیب پُر ی رابطه به ، عمارت آن به.  برگشتند حال زمانِ  به دو هر

 اهمیتی چه.  بود خندان هنوز اما لبهایشان.  نمیزد دل به چنگی که آشنایی

 !  داشتند را مدیگره آنها ؟ داشت

 : پرید جا از باشد آورده یاد به را چیزی که انگار پریا

 !  مجنونم بیدِ  -



 : شنید سر پشتِ  از را صدایش.  گرفت فاصله آیین از

 !  همونجاست هنوز -

 اینجا چقدر.  رفت بید سمتِ  به راست یک.  شد باغ واردِ  آشپزخانه درِ  از پریا

 : آمد دنبالش هم آیین!  خانه این ی هنقط ترین امن.  داشت دوست را

 .  میکردم نگاهت اتاق از وقتا بعضی -

 : داد ادامه آیین ، چرخید سمتش به پریا

 .  داری دوستش انقدر که داره چی اینجا ببینم میخواستم -

 که میاد بدت ازم انقدر میکردم احساس.  نمیکردم آرامش احساِس  خونه تو -

 که بود جایی تنها اینجا.  میشه خراب سرم رو تماح بمونم سقف این زیرِ  اگر

 داشته آرامش ساعتی چند میتونم تو خشمِ  از دور و خداست آسمونِ  میدونستم

 .  باشم

 : داد ادامه و چرخید پریا نگاهِ 

 گل هم با بشه که بهار میگفت خان جمشید.  بکارم گل اینجا میخواست دلم -

 . میکاریم

 : کرد تر ردو کمی جایی به اشاره آیین

 ! اونجا -

 ، نمیشد گره ابروهایش شب آن یادآوری با بار این.  رفت سمت همان به پریا

 .  نمیشد جاری اشکهایش ، افتاد نمی جانش به ترس

 .  میشد بد خیلی زندگیم اومدم نمی شب اون اگه میکردم فکر داشتم -

  ؟ من اذیتای تمامِ  وجودِ  با -

 .  داشت خودشو شیرینیِ  -

 : رفت سمتش به نآیی



  ؟ میگرفتیم قرار هم راهِ  سرِ  چجوری نمیشدیم آشنا اینجوری اگه کردی فکر -

 : داد پردازی خیال ی اجازه افکارش به.  کرد فکر کمی پریا

 بینِ  ولی چرا نمیدونم.  کنم کار فروشی کتاب یه توی میخواست دلم همیشه -

.  میکردم کار روزی یه هم شاید.  میاره وجد به منو بودن کتاب همه اون

 نیست قرار وقت هیچ انگار که اخمایی و همیشگی ژستِ  همون با تو اونوقت

 !  میخواستی کتاب ازم و اومدی می بشه باز

 : پرسید لب به لبخند آیین.  چرخید دیگر کمی پریا

  ؟ اومد می خوشت ازم اونجوری میکنی فکر -

 اون البته!  بودم شاعر مردِ  یه بالِ دن همیشه ذهنم تو!  نیستم مطمئن.  نمیدونم -

 !  ها موقع

 : داد ادامه را حرفش.  کرد پیشگیری آیین احتمالیِ  اخمِ  از آخرش حرفِ  با

 .  اومد می خوشم جذابیتت از حتما ولی -

 : کشید آغوش در پشت از را او و برداشت قدمی آیین

  ؟ بشیم شناآ میخواستیم چجوری.  میرفتم و میخریدم کتابمو که اونجوری -

.  میدادی رو نایاب کتابِ  یه سفارِش .  نمیخواستی معمولی کتابِ  یه تو مثال -

 هم با اینجوری.  باشم تماس در باهات بهت دادن خبر برای میشدم مجبور منم

 .  میشدیم آشنا بیشتر

  ؟ بود دار موج و خرمایی موهات موقع اون -

 خنده به آیین لبهای.  ببیند را او بتواند تا کرد مایل عقب به کمی را سرش پریا

 : بود شده خندان لبهایش رویا این از هم پریا.  بود شده باز

 .  کمرم پایینِ  تا درست ، بلند موهای.  آره -

 .  میکردم خواستگاری اول ی جلسه همون.  میشدم عاشقت حتما پس -

 : خندید ریز پریا



 ؟ باشم بداخالق شاید -

 .  دارم دوست بیشتر چی همه از رو ها ماییخر اون من.  نیست مهم -

 و نقص و عیب پُر ی رابطه به ، عمارت آن به.  برگشتند حال زمانِ  به دو هر

 اهمیتی چه.  بود خندان هنوز اما لبهایشان.  نمیزد دل به چنگی که آشنایی

 !  داشتند را همدیگر آنها ؟ داشت

 : پرید جا از باشد آورده یاد به را چیزی که انگار پریا

 !  مجنونم بیدِ  -

 : شنید سر پشتِ  از را صدایش.  گرفت فاصله آیین از

 !  همونجاست هنوز -

 اینجا چقدر.  رفت بید سمتِ  به راست یک.  شد باغ واردِ  آشپزخانه درِ  از پریا

 : آمد دنبالش هم آیین!  خانه این ی نقطه ترین امن.  داشت دوست را

 .  کردممی نگاهت اتاق از وقتا بعضی -

 : داد ادامه آیین ، چرخید سمتش به پریا

 .  داری دوستش انقدر که داره چی اینجا ببینم میخواستم -

 که میاد بدت ازم انقدر میکردم احساس.  نمیکردم آرامش احساِس  خونه تو -

 که بود جایی تنها اینجا.  میشه خراب سرم رو حتما بمونم سقف این زیرِ  اگر

 داشته آرامش ساعتی چند میتونم تو خشمِ  از دور و استخد آسمونِ  میدونستم

 .  باشم

 : داد ادامه و چرخید پریا نگاهِ 

 گل هم با بشه که بهار میگفت خان جمشید.  بکارم گل اینجا میخواست دلم -

 . میکاریم



 شده ساکت آیین.  کرد رها آه پُر را نفسش دل ساده پریای و روزها آن یادِ  به

 از.  است زده زانو پایش مقابلِ  که دید را آیین لحظه همان و چرخید پریا.  بود

 .  رفت عقب به قدم یک که شوک یا بود هیجان

 ؟ میکنی چیکار -

 : آمد حرف به آیین

 خونه که بود خودم تقصیرِ !  ناراحته زدن زانو واسه زیادی شلواره این -

 !  نکردم امتحانش

  . کند گریه ذوق از یا بخندد نمیدانست پریا

 !  آیین -

 کجای اما میکردم خواستگاری اینا از زودتر باید.  بود من از کاری کم -

.  رفتیم اول به آخر از رو مسیر این که انگار ؟ بود عادی آدمای مثلِ  ما زندگیِ 

 !  شناختیم رو همدیگه بعد و شدیم عاشق ، کردیم ازدواج اول

 : بزند صدا را نامش دیگر بارِ  توانست تنها پریا

 !  آیین -

 حرف به و  کشید بیرون جیبش از را انگشتر.  بود آورده لب روی لبخند آیین

 : آمد

 تو هنوزم شاید که هایی اخالقی بد همه این وجودِ  با ، کاستیا و کم این تمامِ  با -

 موندگار همیشه برای و بذاری خونم به پا دوباره میشی حاضر.  باشه وجودم

  ؟ بدی بهم خودت لِ مث دختر یه میدی قول ؟ بشی

 اشاره.  میشد جاری چشمش از که بود اشک آن با همراه ، افتاد قهقهه به پریا

 گردنش دورِ  دست گرفت قرار مقابلش آنکه محِض  به.  شود بلند آیین که کرد

 کرد زمزمه.  شد حلقه دورش آیین دستهای.  فشرد اش سینه به سر و کرد حلقه

: 

  ؟ میکنی گریه که شدی ناراحت پیشنهادم از انقدر -



 میانِ  که آشنایی انگشترِ  به و گرفت فاصله پریا.  بود شوخی از پُر لحنش

 گرفته هدیه تولدش شبِ  که همانی.  شد خیره بود کرده خوش جا آیین انگشتهای

 !  بود داده پس آیین به را آن که بود احمق چقدر.  بود

 پسر بچه شاید بدم بهت دختر یه نمیدم قول اما میشم موندگار خونت تو همیشه -

 !  بشه

 : زد اش پیشانی به ای بوسه آیین

 !  باال بیار انگشتتو فعال.  میکنیم بحث پسرش و دختر موردِ  در حاال -

 حرص با.  کرد دستش به را انگشتر آیین و آورد باال را دستش خنده با پریا

 : گفت

 . . .  بیاریش در انگشتت از اگه بار این -

 : پرید حرفش بینِ  پریا

 .  نمیارم در وقت هیچ -

 قلبش اگر.  بود مانده هایش گریه از دیگر کمی انگار.  داشت بغض هم هنوز

 را خودش جنِس  هم هایش محبت آیین!  نبود دلیل بی ایستاد می خوشی از

 او راهِ  نمیتوانست کسی ، باشد او جای نمیتوانست کسی که آنهایی از.  داشت

.  گرفت جا آغوشش در دوباره!  بود او ی برازنده ها محبت ینا تمامِ !  برود را

 : شنید را اش زمزمه صدای

 ؟ داری دوست رو عمارت این -

 تو کنارِ  چون.  هستن داشتنی دوست برام جفتشون.  الیزه برجِ  هم اینجا هم -

 .  بودم

 : کرد زمزمه و چسباند پریا پیشانیِ  به را اش پیشانی آیین

  ؟ یمونیم کنارم همیشه -

 .  میمونم کنارت همیشه -



  ؟ باشم که جا هر -

 ! باشی که جا هر -

  ؟ ابد تا همدیگه با -

 !  ابد تا همدیگه کنارِ  -

 گرمای که بود خوب چقدر.  میسوزاند را پریا صورتِ  نفسهایش گرمای

 : کرد زمزمه تر آرام بار این. . .  میکرد احساس را حضورش

 .  شد روعش عمارت این از چی همه -

 : آمد ِکش خنده به پریا لبهای

 !  کرد پیدا ادامه هم الیزه تا -

.  بود شده تمام ها جدایی!  وجودش تمامِ  ، بود همسرش.  بوسید گرم را او آیین

 کنارِ  این بود خوب چقدر.  بود گرفته را پریا بوی و رنگ دوباره اش زندگی

 ! بودنشان هم

  چهاردهم فصل

 به دستی.  میرقصید هم روی رنگش خرمایی موجهای ، ادد موهایش به تکانی

 و برداشت را قرمزش لبِ  رژِ .  کرد مرتبشان و کشید اش ابریشمی تارهای

 ی دکلته آبی پیراهنِ .  رفت عقب کمی شد تمام که کارش.  کشید لبهایش روی

.  بود پوشانده را هایش سرشانه برهنگی مواجش موهای.  داشت تن به تنگی

 شانه تا حداقل میدانست که داشت پاشنه آنقدری ، کرد پا به را رنگش آبی کفِش 

 .  میرسد آیین های

 روشن شمعهای.  داشت دوست را خانه کمِ  نورِ .  کرد ترک را خوابشان اتاق

.  بود نظیر بی میسوخت که عودی بوی.  بود کرده تر دلچسب را فضا شده

 در غذایش.  رفت شپزخانهآ سمتِ  به و کشید ریه به را خوشش عطرِ  از کمی

 که انگار رنگش خوش دسرِ  ، انداخت یخچال به نگاهی.  بود آماده تقریبا فر

 .  میزد چشمک



.  گذاشت بشقابها داخلِ  و کرد مرتب را ها سفره دستمال رفت میز سمتِ  به

 سمتِ  به نگاهش.  کشید رز گلهای به دستی و کرد روشن هم را میز وسطِ  شمعِ 

 را اش شماره و برداشت را موبایلش.  بود گذشته 9 از . شد کشیده ساعت

 انگار برج آن از.  شمرد را بوقها میرفت پنجره سمتِ  به که همانطور.  گرفت

.  میزد هم به را شب تاریکیِ  ها خانه چراغِ  نورِ .  بود پایش زیرِ  شهر تمامِ  که

 : شنید را صدایش لحظه همان

 .  میفتم راه دارم -

 را آیین گوِش  اش دخترانه و آرام صدای با.  کرد دلگرم ار پریا بمش صدای

 : کرد نوازش

 .  گفتی همینو پیش ساعت یک -

 : را آیین صدای هم بعد و شنید را ماشین دزدگیرِ  صدای

 .  رسیدم بچینی رو شام میزِ  تا.  میام دارم دیگه واقعا ؟ شنیدی صدارو -

 : گفت حال همان در.  زد لبخند و انداخت اش آماده میزِ  به نگاهی

 .  کن رانندگی احتیاط با.  نکن عجله -

 .  خانوم چشم -

 سینه روی را دستهایش.  انداخت مبل روی را موبایلش و کرد قطع را تماس

 قلبِ  چند شهر این آسمانِ  زیرِ  که میدانست کی.  شد خیره پنجره به و کرد حلقه

 هم از آنقدر نفر چند ای ؟ است تپیدن حالِ  در او قلبِ  مثلِ  درست قرار بی

 سالِ  و افتاد می خودش یادِ  به ؟ دارد کشیدن پر هوای دلشان که دارند فاصله

 در را او تا کند دراز دست بود کافی امسال و بود دور آیین از چقدر!  پیش

 . فرستاد بیرون را نفسش.  بکشد آغوش

.  رفت کارشان قاتا سمتِ  به.  پرید جا از باشد آورده یاد به را چیزی که انگار

 را اتاقی که بودند گرفته تصمیم میزد طرح آیین و مینوشت او که وقتی از

 آیین.  بود کشیده طول خانه تغییراتِ  سال یک.  بگیرند نظر در کارشان برای

 ی خانه حاال.  بود گذاشته تمام سنگِ  هم او و بود سپرده پریا به را چیز همه



 ، گرم.  داشت را آرزویش همیشه پریا که ای خانه به بود شده تبدیل آیین

 این.  بود بزرگ هایشان عاشقانه برای حد از بیش عمارت آن!  دنج ، صمیمی

 به تبدیل را آنجا بودند گرفته تصمیم دو هر.  بود خوب خاطراتِ  از پر برج

 آرام آن در سخت روزِ  از بعد دو هر که جایی.  کند همیشگیشان ی خانه

 .   بگیرند

 اتاق از.  کشید بیرون را ای شده پیچ کادو ی بسته کشو از و زد ورد را میزش

 گذاشت آرایش میز روی را کادو.  شد خوابشان اتاق واردِ  بار این و زد بیرون

 تخت بار این و برداشت را آن دوباره.  نکرد اش راضی.  رفت عقب کمی و

 .  یدیدم را کادو آورد می در را لباسهایش وقتی حتما.  کرد امتحان را

.  شد آشپزخانه واردِ  دوباره و زد بیرون خواب اتاق از.  شد راحت خیالش

.  گذاشت میز روی را ساالد ظرفِ  بار این و کرد چک را فر دهم بارِ  برای

 : داد جواب سریع.  میخورد زنگ خانه تلفنِ 

 ؟ الو -

 !  مبارک ازدواجتون سالگردِ  ، عزیزم سالم -

 : نشاند صورتش ویر لبخندی.  بود شیدا صدای

 .  باشه یادت نمیکردم فکر.  شیدا ممنون -

 نمیره یادم رو خصوص به روزِ  اون بره یادم چی هر ؟ نباشه یادم میشه مگه -

 . 

 :  نشست مبل روی پریا

 ؟ چطوره خسرو ؟ خوبی -

 !  میده اجازه پریسا مگه ولی بزنم زنگ بهت میخوام صبح از.  خوبیم ما -

 : زد لبخند پریا

  ؟ داره چیکار تو با من خواهرِ  -



 بهش بار سه دستورشو.  کنه درست چین ته پرهام برای میخواد ، میدونم چه -

 !  میپرسه میزنه زنگ دقیقه به دقیقه باز گفتم

 .  زده زنگ تو به شلوغه من سرِ  امروز میدونه -

  ؟ همینه کارش روز هر -

 .  بگیره یاد آشپزی باید که دهافتا یادش تازه کرده ازدواج وقتی از!  آره -

 !  کبابه پرهام واسه دلم -

 .  میان بر هم پَِس  از.  کرده جور هم با رو تخته و در خدا نباش نگران -

  ؟ سحر از خبر چه -

 .  شد جمع پریا لبخندِ 

 .  پریوش خاله پیِش  رفته دوباره -

  ؟ قطعیه جوابش -

 من با که اونیه از بیشتر ششارز.  شده وابسته فقط داریوش میگه.  آره -

 .  کنه ازدواج

 .  کرده قاطی کامل هم دختره این -

 .  بود شده 9:30 انداخت ساعت به نگاهی.  شد بلند جا از پریا

 .  نگذرونده رو خوبی روزای -

  ؟ میکنه چیکار داریوش -

 بگه میخواد.  جدیده پرستارِ  استخدام فکر تو.  کرده سرگرم نگین با خودشو -

 .  نیست مهم برام حرس

 !  شد زندگی عجب.  بابا ای -

  ؟ خونست خسرو -



 .  میکرده کار آیین با االن تا کنم فکر.  راهه تو بهش زدم زنگ.  نه -

 خیره خیابان به و زد کنار بیشتر کمی را پرده.  رفت پنجره کنارِ  دوباره پریا

 : شد

 .  نره پیش خوب چی همه میترسه.  داره وسواس آیینم ، تاسیسه تازه شرکت -

!  میکنم فکر عرفانی برندِ  رسمِ  و اسم همه اون به وقتی میسوزه دلم هنوزم -

 .   بده ادامه همونو میتونست

 شده خسته خان جمشید به وابستگی از.  کنه کار خودش برای میخواست دلش -

 .  بود

 تالش داره حسابی.  بودمش ندیده انگیزه با انقدر وقت هیچ میگه خسرو -

 .  میکنه

 .  بره پیش درست کارا میخواد.  طراحیه درگیرِ  شب هر -

 میگیرین جشن سالگردتون برای کردم فکر راستی.  بشه همینطور امیدوارم -

 . 

 .  باشیم خودمون فقط دادم ترجیح من اما داد پیشنهاد آیین -

 : دشنی را شیدا صدای.  برداشت صوتی سیستم سمتِ  به بار این را قدمهایش

 براتون میخواسته گفته پرهام به مهین که میگفت پریسا اما بمونه خودمون بینِ  -

 .  کنه جبران نبودشو سال همه این جوری یه میخواد.  بگیره جشن

  ؟ بذاره مهین جشنِ  تو پا میشه راضی آیین مگه -

 ؟ نبخشیدتش هنوز -

 پیشش برم مدام نخواد ازم هم کسی.  ندارم کارش به کاری ولی بخشیدم میگه -

 که تنهایی با نتونسته هنوز آیین ولی میزنن حرف ببینن رو همدیگه جایی اگه! 

 .  بیاد کنار کشیده

 .  داره انتظار زیادی مهین شاید -



 در.  میگشت نظرش موردِ  آهنگِ  دنبالِ  بود آنجا که هایی دی سی بینِ  از پریا

 : داد جواب حال همان

 جا همین تا.  گرفته سر از رو اش رابطه خان یدجمش با که خوبه باز حداقل -

 .  میکنم شکر خدارو هم

 خدا به زندگیشه و آیین نگرانِ  که انقدری.  شده راحت خیالش هم خسرو -

 .  نیست خودمون زندگی نگرانِ 

 .  کرد پیدا را نظرش موردِ  دی سی پریا

 .  دوستن هم با وقته خیلی -

 : شنید را شیدا صدای.  گذاشت پخش داخلِ  را دی سی

 .  میزنم زنگ بهت بعدا.  اومد خسرو -

 .  زدی زنگ ممنون بازم.  باشه -

 .  خداحافظ.  برم قربونت -

 آماده و کرد پیدا را نظرش موردِ  آهنگِ  آهنگها بینِ  از.  کرد قطع را تماس

 بوق سومین با و گرفت را آیین ی شماره و برداشت را موبایلش.  داشت نگهش

 : داد جواب

  ؟ میزنی زنگ تند تند که شده تنگ برام خیلی دلت -

 : زد خانه در چرخی پریا

 .  کار سرِ  بری مهمی این به روزِ  میدادم اجازه نباید اصال -

 رو گشنه سرِ  هم شبا و میکردی زندگی باهام پاره گلیم یه روی باید اونوقت -

 .  میذاشتی بالشت

 .  میدی حرص منو فقط!   فقیر نه میشی دارا نه نکردن کار روز یه با -

 : داد را جوابش بود مشهود صدایش در که خنده رنگِ  ته با آیین



 .  خونه میرسم زود.  نخور حرص -

 .  بشم انتظارت چشم که نمیکردم فکرشم روزی یه -

 چند امروز میدونی.  کنه اومدن خونه هوای دلم روزی یه نمیکردم فکر منم -

  ؟ پیشت بیام کنم فرار واستخ دلم و شد پرت حواسم بار

 .  میداد گوش آیین صدای به زده هیجان

 !  کنی دلبری و بیای فکرم تو انقدر که نیست حقم این -

 : کرد بدجنسی پریا

 ی نوه بگم خان جمشید به باید!  ننداز من گردنِ  رو خودت پرتیِ  حواس -

 !  انداخته بهم پرت حواس

 : رسید گوشش به آیین ی قهقهه صدای

 فرارم راهِ  ، میمونی جا همین ابد تا.  نیست وارد اعتراض.  خانوم شرمنده -

 .  نداری

 !  بزنم برگشت پست با پسرشونو میخوام ؟ زد حرف فرار از کی -

 .  میکنی زبونی بلبل برام بازم خونه رسیدم وقتی ببینم بذار -

  ؟ یکنیم باور چرا تو گفتم چیزی یه!  پشیمونم میگم االن همین از من -

 .  وایسی پاش باید.  زدی حرفتو دیگه -

 عواقب کردنت دیر این.  نکنم تنبیهت خونه رسیدی وقتی بیاری شانس فعال -

 . داره

!  نخوابیم رو شب کلِ  میشیم مجبور اونوقت.  میشما خطرناک بشی خطرناک -

  ؟ میگم چی که جریانی در

 :  گزید لب پریا

 . بیا زود حرفا این جای!  آیین -



 .  نزدیکم -

  ؟ کجا -

 .  پارکینگ تو -

 : خورد حرص پریا

 .  منتظرم باال بیا زود ؟ نمیگفتی و بودی اینجا مدت همه این -

 به.  بود آماده چیز همه.  انداخت خانه به نگاهی پریا.  شد قطع بینشان تماس

 به دستی و کرد مرتب را رنگ سفید رومیزیِ .  رفت سالن وسطِ  میزِ  سمتِ 

 شانه روی را موهایش.  کرد مرتبشان و کشید گلدان داخلِ  قرمزِ  ایرزه

 را کادویش.  رفت خوابشان اتاق سمتِ  به.  کرد صاف را پیراهنش و انداخت

 گلدانِ  کنارِ  را آن.  برد سالن سمتِ  به و برداشت تخت روی از آخر ی لحظه

 پریا.  دآم در صدا به در زنگِ  لحظه همان کشید راحتی نفِس  و گذاشت رزها

 هم هنوز.  میشد زده هیجان آیین دیدنِ  با قبل مثلِ  هم هنوز.  رفت سمت آن به

 !  بود رویاهایش مردِ  آیین ، نبود خودش دستِ .  افتاد می تپش به قلبش

.  کرد نگاهش خوب.  برداشت عقب به قدم یک پریا دیدنِ  با آیین.  شد باز در

 : آمد حرف به شیطنت با پریا

  ؟ بشی خطرناک قراره گفتی -

 در.  شود خانه واردِ  و بدهد تکانی پاهایش به آیین تا بود کافی حرف همین

 .  بوسید و گرفت آغوش در را پریا.  شد بسته سرش پشتِ 

 ؟ میشی ظاهر جلوم اینجوری که نمیکنی منو قلبِ  فکرِ  -

 : گرفت فاصله کمی پریا

  ؟ بیرون رفتی هخون از صبح زدی تیپ انقدر کی واسه.  ببینم وایسا -

 دوست را حساس پریای این چقدر.  میخرید جان به را حسادتها این تمامِ  آیین

 !   داشت



 ؟ کار سر بره تیپ بد میتونه مگه پوشاک برندِ  عاملِ  مدیر -

 ؟ دیگه منی مال فقط تو هست حواست -

 : زد لبخند آیین

 !  حسود هست حواسم -

 !  حساسم یکم نیستم حسود من -

 جا همه رز گلهای.  افتاد خانه به نگاهش تازه.  شد قهقهه به تبدیل آیین لبخندِ 

 .  بود کرده العاده فوق را خانه فضای شمعها.  میشد دیده

 . میاد هم خوبی بوهای چه.  کشیدی زحمت چقدر -

 .  میکنم آماده رو شام منم کنی عوض لباس تا -

 از را پالتویش.  رفت وابخ اتاق سمتِ  به و زد پریا سرِ  روی ای بوسه آیین

 کرد عوض آبی ی مردانه پیراهن با را اش شکالتی پیراهنِ  و کشید بیرون تن

 و کشید بیرون کیفش از را پاکتی.  کشید موهایش به دستی و ایستاد آینه مقابلِ . 

 آویشن خوبِ  عطرِ  و مرغ بوی.  بود چیده را میز پریا.  زد بیرون اتاق از

 : زد لبخند دیدنش با پریا.  کرد رها کانتر روی را پاکت . بود برداشته را خانه

 .  بخوریم غذا بریم -

 .  رستوران بریم میتونستیم ، کنی آشپزی نبود نیازی -

 را شلوغ فضاهای تحملِ  که بوده دور آیین از میکرد احساس آنقدر ، چرا دروغ

 آینده لِ سا چند تا زیاد احتمالِ  به!  میخواست دونفره خلوتِ  فقط.  نداشت

 .  نمیکرد عوض چیز هیچ با را خلوتشان

 .  کنم آشپزی داشتم دوست -

 کمکش و کشید بیرون پریا برای را صندلی مودبانه آیین.  رفتند میز سرِ  هم با

 .  نمیشد محو لبهایش روی از لبخند.  داشت هیجان پریا.  بنشیند کرد

 !  ممنون -



 : پرسید پریا که یخوردندم غذا.  نشست مقابلش و داد تکان سر آیین

  ؟ میره پیش خوب شرکت کارای -

 .  میکنیم رونمایی فروردین کالکشنمونو اولین.  آره -

 .  باشی رونمایی جشنِ  یه فکرِ  به باید االن از.  خوبه خیلی -

 .  کنم فکر بهش موقع همون میتونم.  نداره خاصی کارِ -

 : پرسید و کرد نگاهش آیین.  داد تکان سر پریا

 .  میاد ِکی جدید کتابِ  -

 .  زود خیلی احتماال.  دیگه نمونده چیزی -

  ؟ داری بعدی کتابِ  برای ای برنامه.  خوبه -

 : ریخت خودش برای آب کمی پریا

 بیاد در بودن مجنون روزِ  و حال این از داریوش اگه.  دارم فکرایی یه.  آره -

 .  میکنم مشورت باهاش حتما

 : شد بلند جا از پریا.  خوردند سکوت در را شامشان ی بقیه

  ؟ نیست ساکت زیادی خونه -

.  پیچید خانه در مالیمش موسیقیِ .  کرد پخش را بود کرده انتخاب که آهنگی

 را حضورش گرمای که بدهد را آیین کادوی تا رفت سالن وسطِ  میزِ  سمتِ  به

 : کرد زمزمه . میزد برق آیین نگاهِ .  چرخاند سر.  کرد احساس قدمی یک در

  ؟ برقصیم -

 .  شد حلقه کمرش دورِ  آیین دستهای.  کرد بسته و باز آرام را پلکهایش پریا

 

  واسم بودنت کافیه ، ترینم خوشبخت تو با



  هم با تهش تا ، بریم باید راهو این

  شه پیدا تو با کردم گم که عشقی بذار

  باشه تو جای خالیه جای چی هر

 

 : پرسید وار زمزمه و کرد محکم آیین گردنِ  دورِ  را دستهایش پریا

  ؟ بود چی کرد جلب من موردِ  در رو نظرت که چیزی اولین -

 .  لغزید پریا موهای موجِ  روی آیین نگاهِ 

 . موهات -

 : آمد تر پایین کمی چشمهایش

 .  چشمات -

 خودش آرام که همانطور.  رسید لبهایش به و گذراند نظر از را سفیدش پوستِ 

 : آمد حرف به میخورد تکان او با هماهنگ پریا و میداد تکان را

 وقت هیچ!  بود حساب بی!  بود عجیب برام مهربونیات.  نبود ظاهرت فقط -

 .  نداشتم انتظارشو

 : داد ادامه هم آیین.  میکرد نگاهش لذت با پریا

 محال لحظه تو خوردنش با انگار.  بود آرامش و مهربونی از پُر!  دمنوشات -

  ؟ میکردی کارو این چجوری.  میشد خوب

 : خندید ریز پریا

 .  کردم جادوت همونا با -

 !  نیست بعید اصال -

 .  بود باران ستاره امشب نگاهش.  زد چشمهایش روی نرم ای بوسه



 

 هامی خنده دلیلِ  تو زندگیمی اتفاق زیباترین تو

 هامی لحظه تمومِ  تو سالهامی و ها هفته و شب و روز تو

 

 زدن حرف وقتِ  که دخترکی.  میدید را سابق پریای همان هم هنوز آیین

 خاطرش به چیزی انگار.  میکرد متعجبش که میترسید او از آنقدر ، میلرزید

 : آمد

 من پای پابه داشتم انتظار ؟ کنی سکوت انقدر مقابلم در میتونستی چجوری -

 !  بجنگی

 اما.  بگیرم رو خودخواهیات مامِ ت انتقامِ  میخواست دلم ، بجنگم میخواستم -

 میتونم میکردم خیال.  بود سخت ایستادن عرفانی آیینِ  مقابلِ  در.  نمیتونستم

 .  میکردم اشتباه اما.  وایستم مقابلت

 .  میشد چجوری زندگیم نمیدونم نبودی اگه -

 آیین قلبِ  روی و آمد پایین انگشتهایش.  داد تکیه او ی سینه به را سرش پریا

 : کرد باز لب.  میکرد احساس دست کفِ  را منظمش ضربانِ .  تنشس

 .  کنم فکر تو بدونِ  زندگی به نمیخوام -

 : گذاشت پریا سرِ  روی و کرد خم را سرش.  فشرد آغوش در را او بیشتر آیین

 !  کنی زندگی من بدونِ  بدم اجازه ندارم قصد من ولی ، خانوم شرمنده -

 زدنشان حرف این چقدر.  داشتند آرامش درچق.  داشت لب روی لبخند پریا

 .  بود خوب

 

 واسم بودی تغییر که ممنونم تو از

 میسازم تو با دنیامو کن باورش اینو



 دادم قول تو به اینو میشیم هم سهمِ  ما

 شادم تو با که همین یعنی تغییر و

 

 !  دور جای یه ، سفر برم میخواد دلم -

  ؟ من بدونِ  -

 : شد خیره آیین چشمهای به و دکر بلند را سرش پریا

 !  تو با -

  ؟ بریم کجا -

 .  نمیدونم -

 : گرفت کردن فکر ِژستِ  آیین

  ؟ ببینیم رو پاریس و فرانسه بریم مثال -

 . بود خوب خیلی میشد اگه -

 رفت کانتر سمتِ  به و گرفت فاصله او از.  نشست آیین لبِ  ی گوشه نیشخندی

 متعجب چشمهایش.  آمد پریا سمتِ  به و برداشت ار بود گذاشته آنجا که پاکتی. 

 برگه آیین و بود شده باز پاکت بعد ای لحظه.  میکرد تعقیب را آیین دستهای

 : گرفت سمتش به را ای

  ؟ چیه این -

 ! مبارک ازدواجمون سالگردِ  -

 بلیت فهمید تازه و انداخت ها برگه به نگاهی.  میکرد نگاهش مشکوکانه پریا

 خوشحالی از جیغی.  است کرده خوش جا انگشتهایش میانِ  رانسهف مقصدِ  به

 : افتاد خنده به آیین که جوری.  کشید

 !  نمیشه باورم ، نمیشه باورم -



 اش خنده.  کرد بوسه غرقِ  را صورتش و شد آویزان آیین گردنِ  از بالفاصله

 .  آمد نمی بند

  ؟ فرانسه میریم داریم!  خدا وای -

 : کرد تایید آیین

 !  فرانسه میریم داریم -

 باور!  هیجانش نمیشد تمام.  نکشد جیغ که گذاشت دهانش روی را دستش پریا

 .  بود رسیده اش خواسته به شبه یک!  نمیکرد

 .  نمیشه باورم هنوز من -

 داریم پرواز دیگه روز دو چون کنی جمع رو وسایلت باید که میگه بلیت این -

. 

 .  شد آویزان آیین ردنِ گ از دوباره طاقت بی پریا

 .  بگم چی نمیدونم!  مرسی ، مرسی ، مرسی -

 فاصله آیین از پریا لحظه همان.  زد پریا گردنِ  به ای بوسه و خندید آیین

 : گفت و گرفت

 .  کن صبر دقیقه یه -

 آیین چشمِ  به لحظه آن تا که خودش کادوی و گذاشت میز روی را ها بلیت

 : پرید باال آیین بروهایا.  برداشت را بود نیامده

  ؟ چیه این -

 .  تو کادوی -

 ! ؟ واقعا -

 برگه حدودِ  در اش اندازه.  گرفت دستش از را کادو آیین.  داد تکان سر پریا

 کرد باز را رویش کادوی کاغذ و ربان.  میرسید نظر به قطور و بود A4 های

 به سشگرشپر نگاهِ .  بود شده سیمی های برگه میزد حدس که همانطور. 



 بود شده صورتش الینفکِ  جز که لبخندی با لحظه همان که.  چرخید پریا سمتِ 

 : گفت

 .  بخون رو اول ی صفحه -

 : خواند بلند و افتاد اول ی صفحه به نگاهش آیین

 !  دوم جلد توست و من میانِ  آنچه -

 رد را آیین آزادِ  دستِ .  شد متمایل سمتش به کمی پریا.  آورد باال را سرش

 : گرفت دست

 که حاال کردم احساس.  دادم جلوه بد رو شخصیتت کتاب اون تو بودی گفته -

.  گردنمه به ِدینی یه بشه چاپ بازم دادی اجازه و نگرفتی رو کتابم چاپِ  جلوی

 چیزایی ی همه و ، رو شخصیتت ، رو احساساتم ، رو دوم جلد روزی یه که

 برای فقط بار این البته.    بنویسم رو نظیره بی نظرم به و افتاده اتفاق که

 ولی!  ندارم وجه هیچ به رو کردنش چاپ قصدِ  باش مطمئن.  تنها خودت

 داریم دوستش دو هر انقدر که زندگیمون و احساساتم از نوشتن کردم احساس

 .  کنه خوشحالت خوندنش و باشه خوب

 می خوشش کادو این از نمیدانست اصال.  شد خیره آیین به محتاطانه نگاهش

 میز روی را شده پرینت های برگه.  شد طوالنی کمی سکوتش!  نه یا آید

 : آمد حرف به و گذاشت

 .  بگیرم کادویی همچین نمیکردم فکرشم اصال -

 : شد مضطرب پریا

  ؟ نیومد خوشت -

  ؟ نیاد خوشم میشه مگه!  عالیه -

 : کرد زمزمه آیین.  شد باز لبخند به پریا لبهای

 !  بخونم رو داستانت اونجا و پاریس بریم میتونیم -



 : داد ادامه را حرفش آیین.  داشتند سفر ذوقِ  هم هنوز

  ؟ اتاقمون به بدیم انتقال رو جشن ی ادامه چیه نظرت -

 : انداخت باال ابرو پریا

 .  نمیاد خوابم که من -

 : کرد زمزمه و چسباند پریا پیشانیِ  به را اش پیشانی

 !  نیست خواب سهوا فقط که اتاق -

 : گزید لب پریا

 !  پررو -

 عجیب که خصوص به.  شده تنگ خوشگله خانوم این واسه دلم حسابی -

 .  دیگه بدی تاوانشم باید میکنی رو کارا این وقتی!  شده دلبر امشب

 !  آیین -

 .  بچرخه اینجاها که ام بچه یه فکرِ  تو من ؟ آیین جانِ  -

 !  بیفته کردن یطونیش فکرِ  به باباش نذاره که -

 : خندید آیین

 !  بکنه میتونه بخواد کاری هر بابا دخترِ  -

  ؟ کردی مشخص جنسیتشم -

 .  دارم فکری یه اصال -

 ادامه و زد اش بینی نوکِ  به ای بوسه طاقت بی آیین.  کرد نگاهش منتظر پریا

 : داد

 فکرایی یه منم ! خرمایی موهای با دختر یه اونم بیاری دختر یه برام تو اگه -

 !  میکنم رمانت دوم جلدِ  چاپِ  موردِ  در



 .  کند فکر چاپ به آیین نمیکرد خیال اصال ؟ میشنید چه.  برد ماتش پریا

  ؟ گفتی چی -

 .  میکنم فکر کتابت چاپِ  به گفتم -

  ؟ میگی جدی یا  میکنی شوخی -

 .  نمیکنم شوخی وقت هیچ بچه موردِ  در من -

 : گفت طاقت بی پریا

 !  چاپ موردِ  در ، نه -

 : گرفت باال را اش اشاره انگشتِ  آیین

 .  نوشتی چی ببینم بخونمش خودم باید ، یک -

 : آورد باال هم را انگشتش دومین

 .  کنی حذفش اعتراض بدونِ  میشد حذف باید جایی اگه ، دو -

 : داد نشان را سومش انگشتِ 

 !  باشه بغلم تو دختر یه دیگه سالِ  ، سه -

 .  نبود حرفی و بحث جای.  شد عمیق بخندشل

 !  قبول شرایطت -

 !  بیاریم جا به رو سوم شرطِ  مقدماتِ  اول بریم پس -

 : گفت میرفتند خواب اتاق سمتِ  به که همانطور.  بود افتاده خنده به پریا

 !  دارم دوست خیلی خیلی -

 نقش ریز ترکِ دخ این ی دیوانه که انگار!  مجنون ، عاشق ، کرد نگاهش آیین

 : کرد زمزمه.  باشد

 ! من ی اندازه به نه -



 

 هامی خنده دلیلِ  تو زندگیمی اتفاق زیباترین تو

 هامی لحظه تمومِ  تو سالهامی و ها هفته و شب و روز تو
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