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 نتوانسته آن را حل کند! یدانشمند   چیجهان است که ه نیا  یده یچ یتنها فرمول پ عشق،

 

 !زند ی را برهم م ی تمام معادالت آدم یگاه

 

 !کشاند ی م  یخواهد شد، که همه را به نابود ییهاباعث برمال کردن راز  یگاه

 

 معشوق خواهد بود!  ی محکم برا  یگاه  هی تک یگاه

 

 فرد!  ن یتر چاره یب یفرد جهان خواهد کرد و گاه نی ترعاشق را خوشبخت  یگاه

 

 رو خواهد داشت!  شیهمه اتفاقات را پ ی گاه و

 

 : مقدمه

 

 دم یکه من د زیجُز صورتِ عشقِ حق، هر چ "

 

 دروغ آمد  شیمین

 

 "دغَل دارد!  َشیمین
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 )موالنا(

 

! حال او به  د ی گنجی در پوست خود نم گفتند ی م  کیرا تبر تش یو موفق آمدندی سرشناس و معروف به سمتش م  یهاکه آدم  نیا از

  یهااز مو  یا! دسته ردیرا از او بگ  اش یامشب خوشحال توانستی نم یزی چ چیبود و ه  دهیرا در سر داشت، رس  شیهر آن چه آرزو 

را مرتب کرد و به سمت همکارش رفت و   اش ی ماکس ی به عقب راند و دامن لباس زرشک د یرس ی بلوند و بلندش را که تا کمرش م

  یکه از سرشب رو  ی کرد و با لبخند  یکه به طرفش گرفته شده بود را در دستش گرفت و تشکر کوتاه  یموناد یل یدنینوش 

 ل**ب به سخن گشود:  شد،ی پنهان نم یابود و لحظه  یجار شیهال**ب 

 

 برقصم!  خوادی دلم م -

 

 زد و دستش را گرفت.  یلبخند  همکارش 

 

 ! می برقص میبر ایخب ب -

 

کردند.   دنی که همه در حال تکان دادن خودشان بودند رفتند و هر دو با هم شروع به رقص  یحرف مشتاقانه به سمت نیگفتن ا با

بود که   یکوب یداد. در حال پا  یم شیبایو ز  فی به اندام ظر ی آرام ییتکان ها ی خواند و گاه ی م ی بلند  یبا صدا ک یگاه با موز

اش محو شد و به مادرش که با اخم او را  سرش را که چرخاند خنده  ستد؛یشد و با عثبااش قرار گرفت و شانه  ی به رو یدست

برد و با تشر ل**ب به   یاآورد و به گوشه  رونش یب ت یجمع انینگاه کرد. سودابه خانوم دستش را گرفت و از م کرد یتماشا م

 سخن گشود: 

 

 ! یرقصی اون وسط م ی ساعته دار  کیونوس؟!  ی شد  وونهی د -
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مادرش طبق معمول آمده بود تا حالش را خراب و    د؛یکش ی قینفس عم تیدرهم گره کرد و با عصبان دایرا شد  شیهام اخ ونوس 

 خرد کند!  شیهاحت یاعصاب ونوس را با نص

 

 خوش بگذرونم؟!  ی و بذار  یامشب دست از سرم بردار  ه ی شهی مامان م -

 

دخترش را مرتب کرد و در همان حال پاسخ  یهامو  نشیبست و سپس با نگاه خشمگ  یالحظه  یرا برا شیهاخانوم چشم  سودابه

 ونوس را داد: 

 

 ییخوای ! مه؟یچقدر دختر سبک و جلف  ندمونیخانواده عموت بگن عروس آ ییخوای ! میزشته شما همش وسط باش  زم، یعز -

 ! ؟یناراحتشون کن

 

 و دست مادرش را پس زد.  د یرا عقب کش خودش 

 

 ! رنیبگ  رادیکه بخوان از من ا  ستنین یاخانواده  نیهمچ نایکه عموا  یدونی مامان! م کنن ی نم یفکر  ن یاونا همچ -

 

 زد و جوابش را داد:  یتا بر اعصابش مسلط شود؛ سپس لبخند مهربان د یکش  یق یخانوم نفس عم سودابه

 

وقت    چیکه من عروس خاندان پارسا شدم ه  یکه خودش رو نشون بده! زمان اد ینم ییکس اول آشنا چ یدختر قشنگم! ه  نیبب -

 کرد!  ریی تغ دش یپدرت تموم عق میکه ما ازدواج کرد نیباشه!اما هم یبابات سنت کردم ی فکر نم

 

 زد و در جواب مادرش پاسخ داد:  ی به مادرش انداخت و پوزخند  ی نگاه معنادار ونوس 
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  سه ی! بعدش هم آراد رو با بابا مقاکننی فکر نم ی که سنت ن یا یعنی به عنوان عروس قبول کردن  گرم،ی باز هی من رو که  ی اونا وقت -

 !؟یکنی م

 

دختر   کایانداخت؛ آن  تیجمع ان یم یاو افتاد! نگاه اد ینازک کرد و از مادرش دور شد. با آوردن اسم آراد تازه به  یچشم پشت

لبش   ی دوباره رو  ی. لبخند د یدر کنار رهام دوستش د کا،یتر از آن دور  یبود و آراد را کم  یگریدر حال گفت و گو با زنان د شیعمو

کرد!   ی ها خوش و بش مو با آن   ستادهیها اشد که در کنار آن  ی تر که شد متوجه دختر  کینزد ؛جا خوش کرد و به طرفشان رفت

 آراد را گرفت.  یقدم بلند به طرفشان رفت و بازو را درهم گره کرد و با دو  شیاخم ها

 

 عشقم!  -

 

زده بود    شیکه رهام چند لحظه پ یو به حرف  کرد ی م ک یکه در دستش بود را به لبش نزد یدنینوش  وان یل  کهیحالدر   آراد

 زد.  یضیشده بود نگاه کرد و لبخند عر شیدایپ دفعه ک یسرش را چرخاند و به ونوس که  د،یخند ی م

 

 شد! داش یمن باالخره په عروسک خوشگل ببه  -

 

ل**ب به سخن   کرد یبود را تماشا م ستاده یها اکه در کنار آن   یدختر یکه سرتاپا  یزد و در حال ی لبخند پر از حرص ونوس 

 گشود: 

 

 سرت گرمه نخواستم مزاحمت بشم! دم ید -
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که او چه   نی به رهام داد و رهام با متوجه شدن ا یازد و اشاره   یبود؛ سرفه کوتاه افته ینگاهش و لحن کالمش را در ی که معن  آراد

 رو به ونوس گفت:  یبود را گرفت و با لبخند پر استرس  ستادهیکه کنارشان ا ی دست دختر د،یگوی م

 

 با من همراه بود!  یمهمون  نیا یتو  جانی لیکنم! ل یرو معرف یل یجان بذار لونوس  -

 

 بود کرد و ادامه داد:  شیکه غرق در آرا  یدختر  یهم نثار چهره  ی و لبخند  د یچرخ ی لیبعد به طرف ل و

 

 رو بشناسن! رانی ا ینمایموفق س  گریباز د یهمه با گهید کنمی هم ونوس هستن فکر م  شونیا جانی ل یل -

 

 جوابش را داد:  کردی ونوس را تماشا م  یکه سرتاپا ی و در حال د یکوتاهش کش یمشک  یبه موها یزد و دست یپوزخند  یلیل

 

 !شناختمی ! چون تا قبلش من شما رو به عنوان مدل م زم؟یدرسته عز ی کرد ی که باز  هی لمیف ن یاول کنمی فکر م -

 

 را درهم گره کرد!  شیهااخم  ونوس 

 

 بودم!  رانیطور ا ن یاز کشور و هم خارج  یهاکَت واک  شتر یب یبودم تو   یمن مدل سرشناس  زم یعز -

 

 باال انداخت. یاشانه  یلیل

 

 رو گفتم که!  نیمنم هم -
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 رخ ندهد رو به ونوس گفت:  ییآن که دعوا ی کرد و برا یاسرفه   د،یرا قرمز د ت یکه وضع  آراد

 

 گفتم؟!  کی عشقم من به تو تبر یراست -

 

 کرد.   ک یزد و سرش را به شانه آراد نزد یضی بود افتاد، لبخند عر وستهیپ قتی که اکنون به حق  ییایرو اد یکه دوباره  ونوس 

 

 !ید یکه تو برام کش امی زحمات ون یرو مد  ت یموفق ن ی! من هم به تو گفتم که ای آره گفت -

 

 زد و آراد را نگاه کرد.   یپوزخند  رهام

 

 ! ده؟یآراد زحمت کش -

 

 ل**ب به سخن گشود:  د یخند ی م  کهی حال! در آمد؟ی از دستش بر م ی اش گرفته بود! آخر او چه کارهم خنده  آراد

 

 ! یاون هست ون ی! مد یپسر عموت تشکر کن یکیاز اون   د یبا قتی جان در حقونوس  -

 

او در آورد و سرش را   ی درهم گره کرد و دستش را از دور بازو گری را باره د شیهاآراد، ونوس اخم   یحرف از سو  نیگفتن ا با

 تمسخرانه تکان داد! 
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 کرده؟!  کار یاز مخالفت با من، چ ر یداداش شما به غ-

 

 ل**ب به سخن گشود:  ی را نگاه کردند و آراد با لحن جد  گریو آراد همد  رهام

 

 ! زمیعز ی دونیرو م  ن یا کردمی کر م ! فشد یهرگز ساخته نم  لمیف نیا کرد ی نم یگذاره ی اگه اون سرما -

 

 تکان داد.  یکرد و سرش را به آرام  ی پوف نه یدست به س   ونوس 

 

 !  ادیدرسته! اما اون اصال از من خوشش نم -

 

 پاسخ داد:  ی بدون معطل آراد

 

از تو   تونمی من نه م! چون نیبد  ر یینظرتون نسبت به هم رو تغ د ی! البته به هر دوتاتون گفتم باادیخوب تو هم از اون خوشت نم -

 دست بکشم نه از برادرم ! 

 

 

 

 آراد دوخت.  ی مشک یرا به چشم ها اش ی نگاه عصب ونوس 

 

همه سال از   نی ! واقعا در عجبم اون که چطور اامیداره که من باهاش کنار نم یاعتقادات مزخرف و سنت  ی سر هی آراد! داداش تو  -

 جاس!اون  یگذرونده و بزرگ شده   کایآمر ی رو تو شیزندگ
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بود کرد و سرش را به عالمت مثبت تکان   ده یپوش  ی که همراه با کت اسپرت اش ی مشک ن یشلوار ج یهاب یدستش را درون ج  آراد

 داد. 

 

آران    کنمی وقتا فکر م  یبرخورد کنه! من خودم بعض ی نطوریکه داشته و داره باعث شده ا ی تیحق با توئه! اما اون به خاطر موقع -

 پدرمه! 

 

 کرد.  د ییکرد و حرف آراد را تا  دنیشروع به خند  یبلند  یبا صدا رهام

 

 ! دمشیند  ی کجاست؟ از اول مهمون یدارم؟! راست یفکر نیمنم همچ  یکنی باور م -

 

 پاسخ داد:  چرخاند ی م تیجمع نی نگاهش را ب کهیحالدر   آراد

 

 ! زنهی مشت تاجر پولدار داره راجب تجارت و کار حرف م هی  البد با -

 

تن   نیبودنش را ده برابر کند، در کنار چند  ک یکه باعث شده بود جذبه و ش   یآراد درست بود! آران با آن کت و شلوار مشک حدس 

موضوعات   نی. جالب بود که از صحبت در مورد اکردی ها گفت و گو مبود و در مورد کار با آن  ستادهیاز دوستان تاجر پدرش ا

به شدت خسته شده و تنها سرش را تکان   ی در مورد مباحث کار  یادیز یاز گفت وگو  پدرش ! اما مهرداد پارسا، شد ی خسته نم

که با کتش ست   اش یمشک  یشلوار مردانه  بیون جدستش را در  ک ی که ی ! آران در حالشد یو با آن ها هم صحبت نم دادی م

  ی قیکه به شدت خسته شده بود نفس عم رش ! پد د یپرس ی م ی گریو سوال د  دادی تکان م ی بود سرش را هر از گاهبود، کرده شده

 :د یها پرصحبت آن  انیو م د یکش
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 پسرم؟!  م یبحث کار رو تموم کن ست یبهتر ن -

 

 شانه پدرش گذاشت. ی زد و دستش را به رو ی وخت و لبخند کمرنگ اش را به پدرش دنگاه پر جذبه  آران

 

 ! نیخسته شد  خوام،ی حق با شماست پدر! من از همتون معذرت م -

 

ل**ب به    برد ی او را به سمت آرام م که ی را تکان دادند. مهرداد پارسا درحال شانیهاو تنها سر  دنیپدرش هر سه خند  دوستان

 سخن گشود: 

 

 ! میهم اونجا دار یکیکوچ  یخونه، مهمون ایآران امشب رو با ما ب -

 

 با همان لبخند پر جذبه و غرورانه اش ل**ب به سخن گشود:  آران

 

 تحملشون کنم!  تونمی و نم   ستمین یمیصم ی لیکه، من با خانواده عمو خ ی دونی ممنون بابا! اما م -

 

 پارسا سرش را تکان داد و ادامه داد:  مهرداد

 

با   د ی! تو بایمخالف باش   شهیکه باهاشون هم  شهی اون دختر قراره همسر برادرت باشه؛ نم نده،یآ ی! تو شهی که نم ینطور یپسرم ا -

 !ستنین  ی کنی اونا اون طور که فکر م ی ندار ییباهاشون آشنا یها دور بودچون سال  شونیو بشناس  یاشنا بش شتر یب لیفام
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 کایگفت. هر دو به سمت آن  یتکان داد و باشه ا   یبحث خاتمه دهد، سرش را به آرام ن یآن که به ا یفکر کرد و برا  ی اندک آران

 .ستادند یرفتند و در کنار او ا

 

 

 

 

 

ها کرد و به  ر مهیاز همکاران شرکت پدرش در حال گفت و گو بود، با آمدن برادر و پدرش حرفش را ن یکیبا  که ی درحال کایآن

 . د یسمت آن دو چرخ

 

 !نید یچه عجب منو هم د -

 

 پارسا دستش را دور شانه تک دخترش انداخت و او را به خود فشرد.  مهرداد

 

 کرد !  ی ! مگه آران صحبت هاش رو تموم م میکه تنهات گذاشت نیا ی برا د یدخترم ببخش -

 

 و جواب پدرش را داد:  د یکش  یقینفس عم  د؛یچرخی م تیجمع  ن ینگاهش ب کهی درحال آران

 

 کمک کنه!   تونهی م ی لیشرکت خ شرفتیبود! تو پ د یدر مورد کار مف یلیهاشون خبابا صحبت  -

 

 ل**ب به سخن گشود:  یهمراه با لبخند کمرنگ  انداخت،ی به برادرش نگاه م  که یباال انداخت و درحال یی ابرو کایآن
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 !هاشهشرفتیفکر پ ی شرکت از االن تو نده یآ س یرئ -

 

 زد و سرش را تکان داد.  ی پوزخند  آران

 

 شرکتم؟! س یگفته من رئ ی ک -

 

 بود، پاسخ داد: دایهو شیکه در صدا  یمرموزانه پدرش را نگاه کرد و سپس با دلخور  کایآن

 

  یحتما هدف  ران یا ییایازت خواست ب یبود  کایآمر یهمه سال که تو  نینقص بزرگ کرده، بعد از ا یب نقدر یبابا تو رو ا یوقت -

 داشته! 

 

 به دخترش انداخت و سپس معترضانه ل**ب به سخن گشود:  یپارسا نگاه مهرداد

 

 ! دهیها از تو بعحرف  نیا کایآن -

 

 به چهره پدرش انداخت و سپس گفت:  ینگاه مین

 

 ! نه؟یاز ا ریمگه غ -
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بودند و باز هم نسبت به او   ده یکش شیرا پ ی تکرار یهاهمان بحث تکان داد، باز هم  یکرد و سرش را به آرام  ی فیاخم ظر آران

 در جواب خواهرش پاسخ داد: بردی اش را سر مکه تنها حوصله  یتیاهم ی خاتمه دادن به بحث ب یحسادت کرده بودند! اما او برا

 

 ! میریشرکت جشن بگ  تی موفق یبرا  د یدور؟! امشب تنها با ی زی رو بر هودهیب یفکرها نیا ستی! بهتر نجانکا یآن -

 

 زد و در ادامه حرف برادرش گفت:  ی لبخند  کایآن

 

 ! یکه تو باعثش هست ی تیموفق  یو البته برا  -

 

او را   تینهایکرد؛ اما باز هم او برادرش بود وب  ی به او حسادت م یکه گاه ن ی. با اد یاش را بوس به طرف برادرش رفت و گونه  سپس

  یو متانت  یگونه بود، با خونسرد نی! در واقع آران اکردی نسبت به او را فراموش م اش یناراحت دهینکش قه ی و به دق داشتی دوست م 

آمده بود همه   کایآمر بود که از  ی طور که مدت کمطرف مقابل را به سمت خود جذب کند! همان  شد ی م عثکه در رفتارش بود، با

و البته   دانستند ی م ل یفرد در تمام فام نیترو عاقل   نیخانواده و دوستان و آشناها به سمت او جذب شده بودند و او را بهتر یاعضا

 !خوردند ی او غبطه م ی کار ت یبه موقع یاکه عده

 

 

 

بود و   ستادهی ا کردند ی را برگزار م شانیهادر آن محفل  که متعلق به پدرش بود و  ی اِل ماننِد باغ تاالر ی سکو ی رو کهی درحال آران

  قتی در حق کرد؛ ی شده بود نگاه م دهیآب پاش  یکه از فواره وسط استخر به رو  ییهاو به نور  د یکشی را م  ش َ گاریطبق عادت س 

شانه سمت   ی که رو ی که با دست د یشیاند ی داشت م اش ی در راه انداز  یکه سع  ید یجد  یپروژه  بهبود و  گرید  ییفکرش در جا

به سمتش برداشت، کنارش   ی رو شد! آراد قدمآراد روبه  افهیچپش قرار گرفت از افکارش خارج شد و سرش را چرخاند و با ق

 در دستش انداخت. گاریبه س   یو نگاه ستادیا
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 ! ؟یرو ترک نکرد  یلعنت نیهنوز ا -

 

 باال انداخت و سرش را به چپ تکان داد.  ییابرو  آران

 

 ! خصوصا اگه عادت کنم بهش! ستمین ی زیکه من تو کار ترک کردن چ یدون ی م -

 

 سو آن سو تکان داد.  نیکرد و سرش را به ا  یخنده کوتاه آراد

 

 !؟یبهش وفا دار باش  ییکه تو بخوا  هیزیچ گاریداداش من، آخه س  -

 

آه   که یکهنه در دلش رخنه کرد! درحال یآراد محو شد و غم یکه خنده د ینکش ی نگفت! طول یز یو چ  د یهم کوتاه خند  آران

 زد و ل**ب به سخن گشود:  یپوزخند  د یکشی م

 

 ! ینبود یگاریفکر کنم االن س  م یاگر مامان و از دست نداده بود -

 

که آراد به شدت به   دانستی وب مبرادر کوچکش دوخت؛ خ نیگرفت و به چهره غمگ  یرنگ یرنگ  ی نگاهش را از نورها آران

  توانستیبود که نم دایپ شیهادر چشم  ی ضربه را او بعد از مرگ مادرشان خورده بود! اما حسرت نی شتریمادرشان وابسته بود و ب

 ! ردیبگ  دهیآن را ناد

 

 پسر! ینشد  یگاریآراد، خداروشکرحداقل تو س  یضربه رو تو خورد  نیشتریب -
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 با تاسف سرش را تکان داد!  نیهم ی در دل او چه خبر است برا دانستی د، خوب مبرادرش را نگاه کر  آراد

 

  یمامان کنارش بود   یلحظات زندگ نی آخر ی که تو ی بود یفکر کن که تو تنها کس ن یآران، اما به ا ی ناراحت یاز چ دونمی م -

 ! مارهیکه مامان ب میخبر نداشت ی من و آرام حت کهی درحال

 

 زد و سرش را تکان داد.  ی پوزخند  آران

 

  ورکیو یبود از بابا خواستم اون رو ن نیهم  ی مامان شدم و برا ی ضیمتوجه مر ی اتفاق یل یدادم، من خ  حیآراد هزار بار براتون توض -

ان  که تونستم کنار مام  یدر ضمن پسر، من کل عمرم و از شماها دور بودم تنها زمان  م؛یکن دایدرمانش پ ی برا ی راه د یتا شا ارهیب

 بود!  یباشم همون دو ماهه آخر لعنت 

 

برادرش که هرگاه    یآب ی رها کرد، نگاهش را از چشم ها مه یونوس حرفش را ن  یبزند که با صدا یگریخواست حرف د آراد

 گرفت و به دوست دختراش که کامال بدموقع آمده بود نگاه کرد و با اخم جوابش را داد:  شد ی تر م ره یت یاندک شد ی ناراحت م

 

 جانم ونوس؟! -

 

نگاهِ   می ناخودآگاه درهم گره خورد و با ن شیهادرهم آن دو، او هم اخم  یهااخم  دنیبه ان دو انداخت و با د یانگاه مرموزانه  ونوس 

 .ستادیا ش یو رو به رو  د یبه آران، به سمت آراد چرخ یبا اکراه

 

 ؟ییایحاضر شدن نم زیخوردن شام، سر م ی همه برا زم یعز -

 

 سرش را به عالمت مثبت تکان داد و سپس رو به برادرش کرد.  آراد
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 تو!   میآران بر -

 

  ینگاه م ین یرا نداشت، بدون آن که حت  یمهمان نیبود حوصله ماندن در ا دهیکش شیکه اکنون آراد پ ییهابا بحث  یی که گو آران

 اندازد پاسخ داد:  ی بود ب ستاده یدر کنارش ا اد یبه ونوس که با فاصله ز

 

 انجام بدم!  د یعقب افتاده دارم که با ی کارا کم یخونه  رمی تو! من م د یشما بر -

 

 اش مچاله شد.کرد و چهره   یف یاخم ظر آراد

 

 خونه!  میجا بر  نیبعد از ا میخوای ! تازه االن سرِ شبِ پسر! م؟یچ ی عنی -

 

 زد و رو به آراد گفت:  یحرف او، لبخند کمرنگ  نیا دنیبود و با شن یاکنون از آمدن آران ناراض ییکه گو ونوس 

 

 ! ادیخوشش نم لی پسر عمو آران از فام کنمی ! فکر میآراد بهتره اصرار نکن  -

 

دختر مو بلوند را تماشا  ن یا یسرتا پا که ی نگاهش کرد؛ درحال  میونوس دوخت و مستق  یبه چهره   رنگش را  یآب یهاچشم  آران

اصال به   یی که گو دانستی م یی پروا ی چرا که او را دخترِ ب د یآیخوشش نم شیدختر عمو نیباز هم احساس کرد از ا کرد،ی م

شلوارش فرو کرد و نگاهش را   یهاب یخونسرد بود دو دستش را درون ج  شهیهمانند هم که ی نبود! درحال بند یها پاها و اصول سنت

  یتیاهم شیاصال برا کرد ی که ونوس در مورد او م  یپرداخت. فکر  دنشیکش گاریبه حرف ونوس نکرد و به س  ییاز او گرفت؛ اعتنا

 !د ینگو یز یچ د ینداشت پس بهتر د
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 وس را داد: حفظ آبرو زد و پاسخ ون یبرا یآران، آراد لبخند  ی جا به

 

 تو جمع ما باشه؟! ادیخوشش ب د ی! آران چرا نباستین  یکنی که فکر م  نطوریا زمیونوس، عز -

 

سوتفاهم را برطرف سازد، اما آران بدون   نیو ا د یبگو ی زیبه آران زد و به او شاره کرد تا چ یکوچک  یبا آرنجش ضربه  سپس

آران،    یاز سو یرفتار  ن یچن دنی! با دگفتی نم یز یدرون استخر دوخته بود و چ یهانگاهش را به نور  ی عکس العمل نیترکوچک 

آراد   رفتی به سمت درب سالن م که یو درحال  د یکش ی قیتکان داد و سپس نفس عم  فکرد و سرش را با تاس  یف یونوس اخم ظر

 ا مخاطب قرار داد: ر

 

 جان، شام رو ِسرو کردن، منتظرتم! آراد  -

 

 با تاسف تکان داد.  ی که ونوس داخل سالن رفت؛ آران نگاهش را به آراد دوخت و سر نیهم

 

 دختر خوشت اومد؟!  نیکه از ا شد ی واقعا چ -

 

 شانه آران گذاشت. یو دستش را رو  د یخند  ی بلند  ی با صدا آراد

 

 !شهی تر از همه، باعث غرورم م شه، مهماون خوشگل و باهو -

 

 را باال برد .  ش یابروها آران

 



 گاه محکم هیتک

19 
 

 دختر ازدواجه؟   نیآراد قصدت با ا نمی بب ؟ یچ ی عنیباعث غرور؟!  -

 

 به سرعت پاسخ داد:  آراد

 

ها که عقد  رسم  نی! اما عمو و بابا از استمیمن مرد ازدواج ن ی دونیآران! تو که م   کنمی فکر نم هاز یچ ن یکه من به ا یدون ی م -

 که هست!  ادت یبه خوردمون دادن  یعمو و دخترعمو رو تو آسمون بستن از بچگ پسر

 

 قدم به سمت برادرش برداشت. کیکرد و   ی فیاخم ظر آران

 

اگر   یهست ی میصم یلیدختر خ نیتو با ا  ادیرو به من بچسبونن! اما آراد به نظر م یآره، خداروشکر من نبودم که بخوان کس -

 ! ؟ی در مورد ازدواج داشته باشه چ  یاون فکر 

 

 زد.   یکرد و نفسش را در هوا فرستاد و لبخند   یپوف  آراد

 

خسته شدم ازدواج   یبعدا که از مجرد  د ی شا کنمی فکر نم هاز یچ نیاالن به ا گمی ! بعدشم من مستین ی دختر  نیونوس همچ -

 که دوسشم دارم!  نیهاست و اخواسته خانواده  نیبا ونوس ازدواج کنم چون به هر حال ا د یبا کنمی کنم! در اون صورت فکر م 

 

تا   کرد ی صبر م د یآن دختر با یعنیوجه قبول نداشت!   چیاو را به ه یبه برادرش انداخت، اعتقادات و فکرها ی نگاه معنادار آران

او مگر از   ی بخواهد خسته شود؟! اصال برادر سر به هوا  ی ک  ستیکامال خسته شود؟! که البته معلوم ن  یکه آراد از مجرد  یزمان

 !شود؟ی خسته م  شیهاطنتیش 

 

 :د یپرس  کردی روشنش م  کهی در آورد و گوشه لبش گذاشت و درحال بش یرا از درون ج یگرید گاریو س  د یکش  یق یعم نفس
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 شد؟! یمیصم نقدریچطور ارتباطتتون ا -

 

 زد و ل**ب به سخن گشود:  ی آن روزها لبخند  ی آور ادیفکر کرد و با  ی اندک آراد

 

ما   نکه یهمه در مورد ا نقدریبده! ا ر یینبود که بخواد رابطه و احساسمون و تغ نمونیب یوقت احساس  چ یاما ه م؛یکه بود   یمیصم -

اون گرچه   دمیشناختمش فهم شتریب یکنه و هرچ دایپ ر ییساده تغ یگفتن تا باعث شد رابطمون از دوست   میهم ساخته شد  یبرا

ما   کننیکه همه فکر م  یمن ی! حت ذارهی نم ی پسر اریخودش رو در اخت یو به راحت  هی داره اما باطنن دختر سخت یظاهر امروز 

 که تا االن رابطمون مونده!   نهیهم ی! برا می مال هم هست

 

را در هوا پخش   گر ید ی میاش فرستاد و ن هی را در ر گارش یاز دود س  یمی زد؛ سپس ن  گارش یبه س  یگریزد و پُک د ی پوزخند  نآرا

 کرد و در جواب آراد پاسخ داد:

 

نذاشته   ارتیخودش رو در اخت گهید یبوده که مثل دخترا نیا لشی دل  ،یاگه تا االن باهاش موند  یبگ  ییخوای م  یعن یپس  -

 هنوز؟! 

 

 در هوا زد و سرش را تکان داد.  ی بشکن آراد

 

  یمن و اون گرفتن مخالفت یکه برا  یازدواج م یخودش کرده و باعث شده به تصم فتهی برخوردش منو ش  نیو البته هم  قایدق -

 نکنم!
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  د ینبا ست،یدواج کردن مطمئن ن از از ی! در نظرش برادرش وقتد ینپرس  ی گریزد و سوال د گاراش یبه س  یتکان داد و پک ی سر آران

آراد هنوز قصد ازدواج را نداشت   یحت ی! وقت کردند ی ها درست مانند نامزدها برخورد م رفتار کند؛ آن   نیچن نیا ش یبا دختر عمو

راحت برخورد   نقدریا یمسائل احساس  نی زد کرده بود که با چن اشتباه برادرش را بارها به او گوش  نی . اکردی م  دواریاو را ام د ینبا

 رفت و در همان حال گفت: نیینداشت! از پله پا ی تیاهم شیبرا گران یآراد احساس و عواطف د یی نکند! گو

 

  ه یخونه از طرف من با بق رم یبخوره! من م عمو و بابا بهم  نیرو نکن که باعث شه رابطه ب  یباش آراد! کار ریپذ  تیمسئول -

 کن!  یخداحافظ

 

تکان داد. از نظر او    یبه رفتن برادرش کرد و سر  یرا گفت و بدون آن که منتظر پاسخ آراد باشد، از باغ خارج شد. آراد نگاه نیا

 ایبرخورد کند  یگریدنداشت بخواهد طور   ی لیاز نظر خودش دل داد،ی نشان م  تیاز اندازه اهم ش یآران به همه مسائل ب

بود و اصال به   ییونوس هم همانند خودش طرز فکرش اروپا  کردی تصور م  را یها نشان دهد؛ زموضوع  ی سر  کیدر قبال  ی تیمسئول

 !آمد ی درست از آب در نم شهیکه البته تفکر او هم   کردی فکر نم ی گرید  زیهر چ ایازدواج 

 

 *** 

 

  ترر یبود و با بارانش هوا را دلپذ  ی رو به سرد ی زییپا یشرکت گذشته بود و هوا  تیکسب موفق  یبرا ی تجمالت   یهفته از مهمان کی

شد. دستانش را در   ادهیشرکت پارک کرد و پ نگ یرا داخل پارک نشیماش  کرد، ی نگاه م یزییبه باران پا که ی کرده بود؛ آران درحال

که    یشد که تمامش متعلق به شرکت پارسا بود، شرکت یاه ساختمان سه طبق یسمت درب ورود  ه فرو کرد و ب  اش یباران بیج

که حال بدست آورده، کرده بود. وارد سالن    یرا صرف ثروت  اش ی زحمت کشش ساخته بود و تمام زندگ یهامهرداد پارسا با دست 

  ی زد و سر  ی شدند و به او خوش آمد گفتند. لبخند  لند که در کنار آسانسور نشسته بودند ب یطبقه اول شد. با ورودش دو پرسنل

  یکه خواست درب را باز کند، صدا نیاما هم د؛یکه پشت درب اتاق پدرش رس  د ینکش یتکان داد و به طرف آسانسور رفت. طول 

ه  ن کیزد گوش داد و هم یم  ادیفر  یبر سر شخص ییپدرش که گو ی. متعجبانه به صداد یپدرش از پشت در به گوشش رس  یعصب

 را گرفت و مانع شد .  شی خواست داخل شود رهام بازو

 

 آران!  -
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 و نگاهش کرد. د یطرف رهام چرخ به

 

 ! کنه؟ی داره دعوا م  یچه خبره؟! بابا با ک -

 

 پاسخ داد:  یاآهسته  یکرد و با صدا ی انداخت و سپس پوف یدور وبرش را نگاه رهام

 

 دفعه بابات واقعا از ارث محرومش کنه!  نیباز گند زده آران! فکر کنم ا وانت؛ی با داداش د -

 

حال به رهام  را از دست او در آورد و به سمت اتاق پدرش رفت و درهمان شیرهام نشده بود؛ بازو  یهاکه اکنون متوجه حرف  آران

 گفت: 

 

 پسر!  یگی چرا پرت و پال م -

 

شخص پشت درب را   اش ی عصب یمهرداد پارسا قطع شد و بعد با صدا یهااد یر ف یکه صدا د ینکش ی به در زد و طول یاضربه 

 مخاطب قرار داد. 

 

 ! نمیرو بب ی خوام کس ی گفتم فعال نم -

 

 جواب داد:  ی آرام ی افتاده بود! با صدا یاتفاق بد  یعنی نیبود و ا  یاز حد عصب شی. پدرش بد یکش  یق ینفس عم آران
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 آرانم بابا! -

 

نشسته بود گرفت و به درب اتاقش   یمبل یلحظه مکث کرد و سپس نگاه پر از خشمش را از آراد که رو  نیپارسا چند  مهرداد

 دوخت. 

 

 تو پسرم!  ایب -

 

 که آران درب اتاق را باز کرد و داخل شد و هر دو را نگاه کرد.   د ینکش یطول

 

 ! دنیافتاده؟! صداتون رو همه کارکنا شن ی اتفاق-

 

 کرد.   دایاز آمدن آران آن هم به موقع خوشحال بود جرعت صحبت کردن را پ ییکه گو  آراد

 

 ! رهی ! آبرومون مشنونی همه صدامون و م  گفتمی منم داشتم به بابا م -

 

پروا است؟! سرش را   ی پسر آنقدر گستاخ و ب ن یچرا ا د یشیو با خود اند  د یبه طرف پسر گستاخش چرخ گریپارسا بار د مهرداد

 نشست. اش ی صندل ی رفت و رو زش ی به طرف م یداد و عصبتکان

 

 به آب داده!  یبذار همه بدونن پسر مهرداد پارسا چه دست گل  -

 

 پسر؟!  یباز چه کرد یعن یبه او کرد؛ که  ی را درهم کرد و آراد را نگاه کرد و شاره ا شیهااخم  آران
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 مهرداد پارسا اجازه نداد تا آراد زودتر موضوع را به برادرش بازگو کند؛ بلکه او به کمکش بشتابد! یصدا

 

 !یبکن ت یتیمسئول یب  نیا ی برا یفکر   هی  د یتونه به دادت برسه آراد! با ی آران هم نم نباریا -

 

 آراد نشست. ی رفت و رو به رو د یو سف   یچرم مشک ی شده بود به طرف مبل ها ج یگ ی که اکنون کم آران

 

 کرده؟!   کاریپسر باز چ ن یا نیبد  حیتوض شهی بابا م -

 

 که مهرداد پارسا جوابش را بدهد آراد با چشمان از حدقه در آمده معترض رو به آران گفت:  ن یاز ا قبل

 

 داداش!   میدر حال خراب کار  مشهیحرف نزن که انگار من ه یجور  ه ی -

 

که    دادی به آب م ی هر بار او دست گل رایز گفت؛ ی مبل داد. در نظرش آراد جوک م ی را به پشت اش ه یزد و تک   یکوتاه  یخنده  آران

 برداشت و به طرف آران گرفت.  زی م یرا از رو  یاتنها آران قدرت جمع کردنش را داشت! مهرداد پارسا پرونده 

 

 چقدر خسارت زده به من!  جان یا نیبب -

 

کرد که پدرش   ییهابود شروع به خواندن برگه   ستادهیا که ی مبل بلند شد و پرونده را از دست پدرش گرفت و درحال یاز رو  آران

  ازشانیمورد ن لیوسا ن یتام ت یکه مسئول یبا شرکت شانیهااز قرار داد  یکیها اشاره کرده بود. حق با پدرش بود! آراد در به آن 

خوب   چیشرکتشان ه یبرا  نیزده بود و ا  یبزرگ ی که به عهده گرفته بودند، ضررمال ی تجارت  جتمعساخت م  یپروژه  ی اجرا یبرا
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و نه    ستیکه اکنون ب  ینه آراد دانست،ی م زیجا یاپسر بچه  ی را تنها برا  ی اشتباه نیآورد؛ چن رونیها ببرگه  ینبود! سرش را از رو 

  دنیبود! آراد با د دنیدر عجب بود! حاال چه وقت خند   همنقش بست که خودش  شیهال**ب  یرو  یسال سن داشت! خنده ا 

 کرد و در همان حال ل**ب به سخن گشود:  دنیشروع به خند  یبلند  ی شد و با صدا شتریخندان برادرش جرعتش ب یچهره

 

 شد! ی نطوریا نیهم ی متن قرارداد رو کامل بخونم، برا د ی من اصال حواسم نبود که با -

 

 دهانش را بست!  گر یمهرداد پارسا بار د ی عصب یاصد  با

 

! از اون طرف آران ما رو به صعود  ؟یمثل آران باش  کم ی ی تونی به شرکت!آراد چرا نم ی ضرر زد ی تو؟! کل ی بخند  ی تونی چطور م -

 خسارت بدم؟!  د یمن االن چقدر با  یدونی ! م ؟یزنی م  نیو از اون طرف تو ما رو زم برهی م

 

و آرامش ل**ب به سخن    یگرفته بود گذاشت؛ نشست و با خونسرد  یها جاکه در وسط مبل  یاشه یش  زیم  یپرونده را رو  آران

 گشود: 

 

 ! میکنی و جبران م م یپرداخت کن د یکه االن با  یخسارت می اجراش کن م یدارم که اگر بتون  یبابا آروم باش! من فکر  -

 

 :د یبه جلو خم شد و مشتاقانه پرس  ی اندک آراد

 

 ! ؟ی چه کار -

 

نداشت! در واقع پدرش   یاگونه مداخله  چی که پدرش نثار او کرد عقب نشست و دهانش را بست! او فعال حق ه  یابا چشم غره  اما

 آران شده بود نگاهش کرد. یفکر تازه    دنیموضوع کند! مهرداد پارسا که اکنون مشتاق شن ن یدر ا یدخالت  دادی اجازه نم



 گاه محکم هیتک

26 
 

 

 ! ؟یچه فکر  -

 

 را درست کرد و ل**ب به سخن گشود:  شیَاسورمه  یمردانه  راهن یپ قهیرا از تنش در آورد و  اش ی باران آران

 

از   ک یشرکت کوچ ک ی م یتونی م م یرو ببر ده یاون مزا میگذاشتن اگه بتون   دهیمزا هی صحبت کردم،  هیروس  ی از دوستام تو ی کیبا  -

 ! ارهیم ییبرامون سود باال نیکه ا م یکن  یراه انداز ه یروس  یشرکت تو نیا یهارمجموعه یز

 

  ز یم ی گرفت و دستانش را درهم گره کرده و به رو ی را از صندل اش ه یبود، تک   امدهیپارسا که اکنون از فکر پسرش بدش ن مهرداد

 :د یگذاشت وپرس 

 

 پروژه چقدره؟  نیا ی تو تمون یدرصد موفق -

 

که در   ییهاشد در مورد پروژه و فکر  یمبل بلند م ی که از رو  یبه زد و در حال ی زیلبخند مطمئن و غرور آم  شه،یمانند هم آران

در   ی که سع ی کار ی اعتماد پدرش را برا شهیبه پدرش و آراد داد و طبق معمول باعث شد تا مانند هم ی کامل ح یسر داشت توض

آران و آراد هر دو از اتاق خارج شدند و به سمت اتاق آران رفتند. وارد   نشایهاانجام دادنش داشت جلب کند! بعد از اتمام صحبت 

  یرو  ی که لبخند پهن ی شد و در حال دایپ شه یرهام مانند هم یکه درب اتاق بسته شود، سر و کله  ن یاتاق شدند و قبل از ا

 نقش بسته بود نگاهش را به آراد دوخت.  شیهال**ب 

 

 باال آراد خان!  یرد بابات و ب ی که باز صدا  نمیبی م -

 

 انداخت پاسخ داد.  ی م  یراحت یهامبل یکه خودش را رو  ی نثار رهام کرد و در حال یاغره  چشم
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 باالس! شهیبابا صداش واسه من هم -

 

 جوابش را داد:  نشستی او م ی مبل رو به رو  یکه رو   یدر حال رهام

 

 ! کنه؟ی برخورد نم یطور  نیا کای! وگرنه چرا با آران و آنیکنی م  یکار  ه یالبد  -

 

 کرد پوزخند زد.   یم  یدستش باز ی تو  لیکه با موبا ی حال در

 

! تنها  دونهی خراب کار م  هی ! منم که رهیگی نم راد یکه اصال از اون ا  نهی ! واسه همکنهی نم ی چیرو که اصال حساب ه کایبابا، آن -

 هستن. شون یا دونه ی کل م  یناکه قبولش داره و اون و دا یکس

 

  نیاش را به چشم زده بود کرد؛ او که از قبل، انتظار چن یطب نک یکارش نشسته بود و ع ز یبه آران که پشت م یادستش اشاره  با

 با تاسف تکان داد.  یبرادرش داشت سر ی را از سو یسخن

 

 مورد قبول همه باشم؟!  ی دوس دارم بچه  ی لیمن خ  یکنی فکر م -

 

 برادرش نگاه کرد .  یخیسرش را بلند کرد و در چشمان  آراد

 

وقت،   چی نفر ه  هی  شهی ! آخه چطور م؟یو عمل کن  ی خوب فکر کن  نقدر یا ی تونی ! در عجبم آران تو چطور م؟یدوست ندار -

 مرتکب نشه؟!  یاشتباه
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 شروع به صحبت کرد: یجد  یگذاشت و با چهره   شیرو رو به یهابرگه  یو خودکارش را رو  د یکش  یق ینفس عم آران

 

 کنند! هیو به خودشون تک ستنیخودشون با یپا ی که رو کننی م دای رو پ نیا ت یتنها باشن و تنها بزرگ بشن؛ قابل ی آدما وقت -

 

 سرش را به عالمت مثبت تکان داد .  رهام

 

کسب کنه اما    تیموفق ییگذرونده، تونسته خودش به تنها ییرو اون طرف بوده و تنها  شیزندگ یدرسته! مثال آران چون همه  -

 تو...

 

 ادامه داد:  دنیخند  انیبه آراد کرد و م  ی با دستش اشاره ا د یخند  یکه م  ی حال در

 

  ی چیتهش هم ه  ،یبود  زهایچ نیو ا دنیخر نیعوض کردن و اون ماش  نیماش  نیو ا ی و دختر باز  ی خوش گذرون ی تو فقط پ -

 !ینشد 

 

  ز یکند، به چ  یچطور خوش گذران نکهیکردند! حق با رهام بود؛ آراد جز فکر کردن به ا دنیو رهام با هم شروع به خند  آران

  ایکردن او بود    حتیدر حال نص ای شهیو هم  کردی گونه رفتار م   نیبود که مهرداد پارسا با او ا ل یدل نی به هم د؛یشیاند ی نم یگرید

 در حال سرزنش کردنش بود! 

 

در حال نوشتن بود؛ بدون آن که آراد را نگاه کند ل**ب به سخن   یاپرونده  ی و رو داشتی که خودکارش را بر م  ی در حال آران

 گشود: 
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و هم جلب اعتماد بابا ر کم ی ینطوریکن ا ی پروژه با من همکار ن یا یرو چند وقت بذار کنار، تو  ت یلطفا خوش گذرون -

رهام و آراد هر دو شرکت را ترک کردند و آران و پدرش در شرکت مشغول به کار بودند. او همانند   شانیها!بعد از صحبت یکنی م

که قرار بود در    یدر مورد شرکت  قیو در حال تحق  کردی اش تالش مپروژه  ی اجرا یبرا غرق در کار بود و با تمام توانش  شهیهم

اش شده بود دکمه تلفنش را  که به شدت تشنه  ی بعد در حال قه ی بود و به شدت غرق در کار بود! چند دق شرکت کننده  اش ده یمزا

 شد را فشار داد .  ی متصل م ی که به منش

 

 خاتون!خانومِ  -

 

  یعصبکه به شدت  ی! در حال امد یخط ن یاز آن سو  ی! دوباره او را صدا کرد اما باز هم جواب د ینشن یلحظه مکث کرد اما جواب  چند 

کرد    یفیرو به رو شد! اخم ظر اش یمنش  یخال ی بلند شد و درب اتاقش را باز کرد و با صندل زش یکرد و از پشت م ی شده بود نُچ

  ی شرکت در حال گپُ و گفت و گو بود! در حال گر ید یبا کارمندها شهی ! مانند همافتیاش را ن یمنشو دور وبرش را نگاه کرد. اما 

به   لیلوکسش آن مکان کوچک را تبد  یهانت یکه تنها کاب  یاُپِن مانند  یبه سمت آشپزخانه  داد یکه سرش را با تاسف تکان م 

تلخ   یاهوه بهتر بود ق د یشد شا مانیپش یالحظه  ی. اما برا رفتبرداشت و به سمت آبسرد کُن  یوانی آشپزخانه کرده بود رفت و ل

را باز کرد   ینتیرفت و درب کاب ی مشک ،یانقره  یهانت یداد و دوباره سمت کاب  ریی را تغ  رش یسرحالش کند! مس ی تا اندک خوردی م

بود راه اتاقش   وان یدرون ل اتیحتوکه نگاهش به م  یخود درست کرد و در حال ی برا یالَتِه  وان یساز رفت. لو سپس به طرف قهوه 

طرف مقابلش پخش شد!   ی بود که رو وانشی ل اتیبرخورد کرد و سپس محتو یکه با جسم د ینکش یگرفت؛ اما طول  شیرا در پ

ونوس که اکنون به خاطر لباسش بلند شده بود   ی عصب یصدا تیشدن لباس طرف مقابل و در نها فی و کث  ر یکدگیبرخوردشان به 

به ونوس دوخت و نگاهش  گرفتی م نی زم  ی شکسته رو وان یکه نگاهش را از ل یآران در حال ! د یطول نکش  شتر یب هیثان نیچند 

 کرد. 

 

 ! ؟یخوب -

 

  ییخودنما شی رو یبزرگ  یکه حاال لکه  یبه شدت درهم گره خورده بود و نگاهش به مانتو کرم رنگ  شیهاکه اخم  ی در حال  ونوس 

 او را نگاه کرد. ت یبود! سرش را بلند کرد و با عصبان کردی م
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 ! ؟یکنیپات و نگاه نم ی! چرا جلو ؟یکور -

 

 پاسخ داد:  یآروم و خونسرد  ی شرمنده شده بود با صدا یلباسش اندک  ی رو  یکه به خاطر لکه  آران

 

 !دمتیمتاسفم! حواسم پرت بود ند  -

 

در    یکه با دستش سع ی مچاله در حال  یو با چهره ا د یکش  یق یآرام شود؛ نفس عم یاز آن بود که با معذرت خواه  تری که عصبان او

 داشت با همان لحن تندش جواب داد:  شیبایو ز متیگران ق ی پاک کردن مانتو

 

 ! ؟یبرم مصاحبه کار  ی خوره؟! حاال من چطور ی به چه درد من م تیمعذرت خواه -

 

 د زل زد. بو  ستادهیبه چهره خونسرد آران را که مقابلش ا گر یرا بلند کرد و باره د سرش 

 

 و برم به مصاحبم برسم!  نم یسرم اومدم آراد و بب ره ی کنم؟! خ کاریمن االن چ -

 

از دستش ساخته نبود! پس   یو تنها به تکان دادن سرش اعتنا کرد و سپس به طرف اتاقش رفت. کار  د یکش  یق ینفس عم آران

درب اتاقش را گرفت؛   رهیکه دستگ  نی به طرف اتاقش رفت و هم نیهم ی نداشت برا یاده یفا یماندن در کنار آن دختر عصبان

 ونوس از پشت سرش آمد.  یعصب یصدا

 

 با شما بودما!   د،یببخش -
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  د یرس  ی به نظر م تربا یز شهیکه کرده بود از هم  ییبایو ز  میمال شیونوس را که با آرا یچهره  گریو باره د   د یبه سمتش چرخ آران

 پاسخ داد.  ینگاه کرد و با خونسرد

 

 بله؟  -

 

 مچاله و لحن تندش ل**ب به سخن گشود:   یچهره با

 

 !ت؟ی وضع  نیکنم با ا کار یمن چ -

 

کرد و درب اتاقش را    یسرسر یزد کرد! آران لباسش را نگاه ی ذوق م یرنگش تو  یاقهوه  یکه لکه  یی به مانتو یادستش اشاره  با

 باز کرد و در همان حال گفت:

 

 اومد! شیکه پ ی کردم بابت اتفاق  یمن عذر خواه -

 

 با دست راستش مانتو کرم رنگ جلو بازش را گرفت و تکانش داد و پاسخ داد:  ونوس،

 

 بره؟!  یم  نیلکه رو از ب ن یتو ا یعذرخواه -

 

هم گذاشت و سپس به طرفش رفت و   یرو  یالحظه  ی را برا شیهااش سر رفته بود؛چشمونوس حوصله  یهاکه با غُر زدن  آران

 . ستادیمقابلش ا
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 مانتو خودم و بهت بدم! ایبرات بشورمش؟!  ییخوای ! م ؟ی از من دار ی االن انتظار چه کار -

 

 د ادامه داد. کر  یشلوارش م  ب یدستش را درون ج  هی که  ی تکان داد و در حال  یرا با کالفگ  سرش 

 

  د یو سف یخاکستر  واری !ونوس، کالفه نگاهش را از او گرفت و به د؟یمانتو دارم که از من درخواست کمک دار  ون یمن کلکس -

داشت و   نمایس  یهااز کارگردان  یکی با  یمالقات   گرید یکند؛ ساعت د یاکنون چه با د یشیاند  نیبه ا  تیاتاق دوخت و با عصبان

 د یشیاند  نی آن نشست و به ا یها رفت و رو از مبل  یکیبه سمت  تیخوبش را از دست بدهد؛ با عصبان ت یموقع نیا خواستینم

  ه یتک اش یصندل ینشست و به پشت اش یصندل  ی رفت و رو زش ینظر گرفته بود به سمت م ریکه چه کند! آران که حرکات او را ز 

به کمک کردن به ونوس را نداشت!  ی لیماانداخت. او ت ینگاه مینو درهم درون مبل فرو رفته بود   ی داد و به ونوس که عصب

ونوس بلند    لیزنگ موبا ی لحظه صدا نی انداخت و مشغول کارش شد؛ در هم زش یم  یرو  یهانگاهش را از او گرفت و به برگه 

در بر گرفت. با  کارگردان، اضطراب تمام وجودش را  اریشماره تماس دست دنیانداخت و با د لشیبه صفحه موبا یشد؛ نگاه

کارگردان تماس گرفته بود تا مطمئن شود ونوس به   اریتماس را برقرار کرد و با او شروع به صحبت کرد؛ دست اش درهم   یچهره

داد که سر وقت مالقات به آن مکان   نانیها اطمکار را از دست بدهد به آن  نیا خواستیو او که ابدا نم  رودی آن مصاحبه م

عنوان امکان نداشت بتواند با   چ یلباسش را نگاه کرد؛ به ه گر یپرت کرد و بارِ د زیم  یرا رو   لی. پس از اتمام تماسش، موبارودی م

برود، نفس  کارگردان  دن یبه د کردی م ییرنگش خودنما یابزرگ قهوه  یتر از کمرش لکه  نییتا پا اش نه یس  یکه از رو  ی آن لباس 

 :د یو رو به آران پرس  د یکش یقیعم

 

 اتاقشه؟!  یآراد تو -

 

 بود پاسخ داد.  شیکه مشغول انجام کارها ی حال در

 

 نه!  -

 

 : کجاست پس؟!ونوس 
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 کرد .  یرا بلند کرد و مکث کوتاه سرش 

 

 ! ادیشرکت ن گه یکنم امروز د ی فکر م ی دونم کجا رفت، ول  ینم -

 

 . ستادیمبل برداشت وا یرا از رو  فش ی ک یعصب

 

 ! ؟یچطور برم مصاحبه کار فیلباس کث  نی! حاال با انجایا ومدمیکاش نم -

 

  لی دل ن یاما تنها به ا آمد ی به فکر فرو رفت! با آن که از ونوس خوشش نم یکرد، اندک یکرد مکث کوتاه ی که او را نگاه م ی حال در

بلند    زیداشت؛ از پشت م ی کیدوستش رها که مزون بزرگ و ش   یآور  د ایبه رحم آمد. با  یاست؛ دلش اندک ش یکه او دختر عمو

از اتاق خارج   خواستی درون اتاقش شروع به قدم زدن کرد و به ونوس که م   گرفتی را م یارهشما لش یکه با موبا ی شد و در حال

 شود گفت: 

 

 چند لحظه صبر کن!  -

 

صبر کند؛ او با شخص پشت خط شروع به    د یکه خواست بپرسد چرا با ن یو هم  د یدر را گرفت و به طرف او چرخ  رهیدستگ   ونوس 

را   چشیکه دوستش در مزونش است تماس را قطع کرد و سوئ نیاز ا نانیصحبت کردن و اطم قه ی صحبت کرد. پس از چند دق

 ل**ب به سخن گشود:  فتر ی اتاق م یکه به طرف درب خروج   یبرداشت و در حال

 

 ! ایدنبالم ب -
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 :د یدرهمش پرس  ی بردارد متعجبانه با همان اخم ها ی آن که قدم بدون

 

 کجا؟!  -

 

  ی شد؛ م ی به آسانسور م یکه منته ییکه وارد راهرو  ی دادن داشت و نه وقتش را! در حال  حیو توض  ستادنیاما نه حوصله ا آران

 رفت پاسخش را داد: 

 

 ! ؟یوت رو عوض کنمانت یی خوا ی مگه نم-

 

که با هم سوار آسانسور   یکه آران قصد دارد او را به خانه برساند ؛ به سمتش رفت و در حال   نیکرد و با فکر ا یمکث کوتاه ونوس 

 در جواب آران گفت:  ی شدند با بدخلق یم

 

 به تو نداشتم!  ی ازین گهی من اگر وقت داشتم برم خونه لباسام و عوض کنم که د -

 

 شلوارش فرو کرد.  یهاب یرا درون ج شیشد و دست ها رهیخ شیو به رو به رو د یشک  یق یعم نفس

 

 ندارم!  ی منم وقت -

 

پرحرف   یها! او از آدم د؟یپرس  ی سوال م نقدر یدختر چرا ا نیا د یشیاند ی داد، با خود م  یکه سرش را با تاسف تکان م  ی حال در

آسانسور   ستادنیحوصله آران را سر برده بود. به محض ا اش یدرپی پ یو سوال ها شیهاو حاال ونوس با غُر زدن   آمد یخوشش نم

که    یکرد و در حال  یپوف شد ینم شیهاسوال  الیخ یب ییراه افتادند؛ اما ونوس که گو یخروجشدند و به طرف درب  ادهیهر دو پ

 :د یپرس را  یدوباره سوال  داشتی پشت سر آران قدم بر م
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که به خاطر تابش نور   ی به او انداخت و در حال ینگاه م یو ن ستادیا ی ا!آران لحظه ؟یمنو کجا ببر   ییخوای م یبگ  شهی پس م  -

 تمام ل**ب به سخن گشود:  یدرهم گره خورده بود با خونسرد شیهادر صورتش، اخم  د یخورش 

 

!  یکن ضیلباست رو تعو ی که بتون  میریم  ییجا ن یکمکت کنم بنابرا خوامی لباست افتاد،م  یکه برا  امی چون مقصر اتفاق نیبب -

 من به کارام برسم! ییخوای اگرهم نم ا، ینپرس و همراهم ب یکمکت کنم سوال یلیپس اگر ما

 

ه رفتن او به داخل  ک  ی . ونوس در حالاوردیب رونیرا ب نشیرفت تا ماش  نگیبه او انداخت و سپس به طرف پارک  یگر ید نگاهمین

  یوقت گریفکر کرد، د  یرا پشت گوشش انداخت و شال سبزش را درست کرد و کم ش یاز موها یاتکه   کرد؛ی را تماشا م نگیپارک

با آران همراه باشد؛ درست بود که در کنار آران به شدت   د یبه قرارش برسد پس بهتر د ات رفتی م د ی با گریساعت د م ینداشت و ن

نداشت در حال حاضر  یاچاره  یی با او را دوست نداشت اما گو ینسبت به او نداشت و همراه یمعذب بود و چندان احساس خوب

رفت و درب کنار راننده را   انداخت؛ به طرفش نشیبه ماش  ینگاهم یرَنجرُوِرِ آران در کنارش ن نیماش   ستادن یتر بود. با اکارش مهم 

  نیب ی به مقصد حرف دن یرا به حرکت در آورد و تا رس  نیگره خورده سوار شد و نشست و آران بالفاصله ماش  یهاباز کرد و با اخم 

 . امد ین شیها پآن

 

  نیتریبازش به و مهینکه با دهان  یشدند. ونوس در حال ادهیپ نیمزون دوستش هر دو از ماش  یآران رو به رو  ن،یتوقف ماش  با

 برداشت و ل**ب به سخن گشود: ی شده بود، قدم رهی گذاشته بود، خ شیرا به نما  شیبایز یهاکه لباس  ی مزون

 

 ه؟ ی مزون مال ک نیا -

 

  ی چوب ی به طرف درب ورود کردی جا مجابه  گرش یبه دست د ی را از دست اش ی و باران کرد ی را مرتب م  لباسشقه ی که  ی در حال آران

 رفت و پاسخش را داد: 
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 ،طراح بِرَند سِت.  ی میمال خانوم رها سل -

 

  ی کایدوران آمرباال انداخت و پشت سر آران به راه افتاد. هر دو وارد مزون شدند و به محض ورودشان، رها دوست ییابرو ونوس 

خندان شروع به   یکه به شدت ذوق زده بود با لب   یا در حالرا در آغوش گرفتند و ره گریبه سمتش آمد و همد  دنشیآران با د

 صحبت کرد: 

 

 شم؟!  یمن دلتنگت م  ی کن ی ! فکر نم؟یخبر به من بد  هی  ران یا یاومد  یوقت  ست،ی! خوب نمعرفتی ب -

 

را  شیهاکه دست ی شده بود او را از آغوشش جدا کرد و در حال انیاش نماچهره  یرو  قیمهربان و عم ی که لبخند  ی در حال آران

 رها گذاشته بود پاسخش را داد:  یو استخوان فیظر یهاشانه  ی رو

 

از من بود،   یکم کار ی کرده بودم. حق دار ی گذار ه یبودم که توش سرما یاپروژه  ر یهمش درگ رانی برگشتم ا ی باور کن، از وقت -

 خوام!  ی واقعا عذر م

 

 آران را لمس کرد.  یزد و بازو   یگریخند قشنگ دلب رها

 

 !دمیشن ی لیبزرگ شرکت پارسا خ تی خبرشو دارم! راجب موفق  -

 

به ونوس   ینگاهم ی داشت شادمان شده بود. ن کایکه در آمر  ییتنها یهاکه در سال ی تنها دوست دنیاش با دکه چهره  ی در حال آران

به چهره بزند! او   قیعم یهاگونه لبخند   نیآران ا شد ی انداخت. باورش نم کرد یکه آن دو و مخصوصا آران را با تعجب تماشا م

 به او کرد و گفت. یو اشاره ا   ستاد یقدم عقب رفت و کنار ونوس ا ک یده بود. آران یسرد و خشک د شهیآران را هم
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که به چهره    یقی آران برداشت و همراه با لبخند عم یبازو  یونوس دختر عموم هستن.رها دستش را از رو  شونیجان، ارها  -

 به سمت ونوس برداشت و دستش را به طرف او دراز کرد.   یداشت قدم

 

 اکران شد درسته؟!  ی که به تازگ  یلمیف  گریخانوم پارسا، باز -

 

 پاسخ داد:  یآرام  یا صدازد و دست رها را فشرد و ب ی زیلبخند غرور آم ونوس 

 

 بله درسته!  -

 

 ! د یکرده بود ی باز ی تونم بگم عال یم  تون ینمایکار س  ن یرو واقعا دوس داشتم. به عنوان اول  لمتی! من فداریمشتاق د -

 

 شده بود شالش را مرتب کرد و در همان حال جواب داد.  یجار شیل**ب ها یرو  ی قی رها لبخند عم یهاف یکه با تعر ی حال در

 

 ! زمیعز ی ممنون، لطف دار -

 

 به او، سپس به آران انداخت. ینگاه مین رها

 

 از من ساختس؟! یخب، چه کمک -

 

 کرد پاسخ داد:  ی مارک دارش را نگاه م یکه ساعت مچ  ی در حال آران
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 شده !  رم ید  یلیبرم خ د یبه تو؛ من با سپارمشی به مانتو داره م ازین یمصاحبه کار  هی  ی ونوس برا -

 

 ل**ب به سخن گشود:   یقیکردن ونوس در مزونش داشت؛ همراه با لبخند عم د یاز خر یادیز  ار یبس لیکه تما ی در حال او

 

 دم شما برو به کارت برس!  ی انجام م  ادیازم برب  یحتما؛ هر کمک -

 

 رها گذاشت. ی بازو ی به رو زد و دستش را یگر یلبخند د آران

 

 !مین یو بب گریمناسب همد  تیموقع  هی  یتو  رم یگی رم! باهات تماس م ی من م زمیپس عز -

 

بود و تنها به   ادیز  شیاز آن دو نفر، از آن مکان خارج شد و به طرف شرکتش رفت. کارها یسرسر  ی را گفت و با خداحافظ نیا

ونوس   یصورت محال بود برا ن یا ریونوس بود؛ او را به مزون رها برده بود؛ در غ  یشدن مانتو  فیخاطر آن که خودش، باعث کث

شد! آن   یجار شیهال**ب  یرو  یرها، لبخند کمرنگ  ی آورادیبا  شد ی م  نشیکه سوار ماش   یرا انجام دهد! در حال ی کار نیچن

که خلق و   نیو آران تجارت! و به علت ا  خواند ی ساختمان بود. رها هنر م  کی در  شانیهاو خانه   کردند ی م  یکوچه زندگ   کیدو، در 

  رانیها اول رها به ابودند و بعد از گذشت سال  هشد  گریکد ی ی برا یدوستان خوب  ی داشت، از بچگ   یسازگار گریکد یبا  شانیخو

آمده بود؛ آن هم به خواسته پدرش که از او خواسته بود تا   رانی برگشته بود و مزونش را باز کرده بود و آران چندماه بعد از او به ا

آران بود که حالش را بهتر کرده   نهامادرشان به شدت افسرده شده بود و ت  یآراد بعداز مرگ ناگهان رایو در کنار آراد باشد؛ ز د یایب

 بود! 

 

که   ن یطرحش شده بود؛ با عجله از مزون رها خارج شد و با فکر ا فته یکه به شدت، ش  یی بایو ز کیپس از انتخاب مانتو ش  ونوس 

آورد که او با آران   ادیدوخت. تازه به  ابانیسو آن سو خ ن یشود تا خودش را به قرار مالقات برساند. نگاهش را به ا نشیسوار ماش 
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باز هم به جانش افتاد! با دست راستش  تی دوباره درهم گره خورد و عصبان شیهارسا بود.اخم پا کتشر ی جلو نشیآمده بود و ماش 

 و زمزمه کرد:  د یکوب اش ی شانیبه پ

 

 و بردارم!   نمیشرکت ماش   گردوند ی کرد منو برم ی خودخواه حداقل صبر م یپسره  -

 

کرد!   ی او را کالفه م ت یوضع نیرفت و ا ینم  شیپ لش یمطابق م زیچ چ یاش انداخت؛ امروز ه یبه ساعت مچ یکرد و نگاه  یپوف

و او را به   د یایو از او بخواهد به دنبالش ب  ردیآراد تلفنش را در آورد و تا با او تماس بگ  ی ادآوریفکر کرد و سپس با   هیچندثان

 مقصدش برساند.

 

  یکه صدا د ینکش  یورد و شماره آراد را گرفت ؛طولکه با شالش ست کرده بود در آ  یسبز رنگ  فیرا پس از گشتن در ک لشیموبا

  یزن یبوق صدا ن یقصد جواب دادن به تماس ونوس را نداشت و پس از چند   ییاما آراد گو  د،یبوق از پشت تلفن به گوشش رس 

افزود   تشینباعث شد تا بر عصبا نیتماس ونوس را به اتمام رساند! ا ستی ن  ییپاسخگوکرد مشترک مورد نظر قادر به   یکه اعالم م

و به مقصد مورد نظرش برود. باالخره پس    رد یدربست بگ   یرفت تا تاکس ابانیپرت کرد و به طرف خ  فش یشود؛ تلفنش را درون ک 

بود برود!   دهیچیکه آوازه اش همه جا پ ی رآمد موفق شد به قرار مالقاتش با کارگردان معروف و مشهو شیکه پ  ییاز ماجرا

  یلمیدر ف  یباز  یکارگردان برا شنهادیفکر کردن در مورد پ ی و در آخر با وقت گرفتن برا  د یطول کش یدو ساعت شانیهاصحبت

 آمد.  رون یب  ی بردار لمیاز شرکت ف یخوشحال و راض د یرس  یاکشن به نظر م  ی که ژانرش تا حدود

 

را فشار   فون یرفت و آ یشد و به طرف درب آهن  اده یپ ه یدرب خانه نگه داشت و او پس از دادن کرا یرا جلو  نیماش  ، یتاکس راننده

کاناپه کنار درب    یرا رو  فشی تمام ک یکه درب خانه توسط خدمتکارشان باز شد. وارد اتاقش شد و با خستگ  د ینکش  یداد. طول

که   یی بایبه لوستر ز د یکش ی م ی قیکه نفس عم  یآن رها کرد و در حال  ی پرت کرد و به طرف تختش رفت و خودش را رو یورود

با کارگردان در موردش صحبت   شیپ ی شده بود که چند  یانامه  لمیف  ریدرگ ی بود چشم دوخت. فکرش اندک زان یبه سقف آو

نداشت! در   ی ری گ م یقدرت تصم یی وگو وددو دل شده ب   یاندک لم یف نی کردن در ا ی باز ی ! براکیاکشن و رمانت یلمیکرده بود. ف

شد. در   انیدرب اتاقش نما ی به در نواخته شد و سپس قامت سودابه خانوم جلو یادر افکارش غرق بود ضربه  قا یکه عم یحال

بود انداخت و با   ده یتختش دراز کش ی دخترش که رو ی به سرتا پا ینگاه می در اتاق را در دستش گرفته بود ن  رهیکه دستگ  یحال

 ! یبعد از ظهر اومد  میسه ون رونیب یدختر؟! از هشت صبح رفت  ییدرهمش شروع به صحبت کرد: معلوم هست کجا یهااخم
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اش   یکه به طرف کمد لباس   یبه مادرش انداخت و سپس در حال ینگاه میتخت بلند شد و ن  یو از رو  د یکش  یق ینفس عم ونوس 

 رفت پاسخ داد:  یم

 

 کار داشتم!  -

 

 .د یدرهمش دوباره پرس  یخانوم کامال داخل اتاق شد و با چهره  سودابه

 

 ! ؟یاما کجا؟! چه کار ی کار داشت دونمی م -

 

دخترش سردر    یقصد داشت از تمام کارها  ییرا درهم گره کرد و سرش را به سمت مادر کنجکاوش که گو شیهااخم  ونوس 

 درهم گفت:   ی چرخاند و با چهره ا اوردیب

 

 و هفت سال سن به شما جواب پس بدم؟!  ستیبعد از ب د یمامان، من با -

 

 !ارم یاز تمام کارهات سردر ب د یرفته من مادرتم و با ادت یکه  نی: بله! دختر مثل اسودابه

 

رها   مهیبود حرفش را ن ده یکه تا به حال تن دخترش ند   یرنگ  یمشک  ی مانتو  دنیاش را به اتمام برساند با دکه جمله  ن یاز ا قبل

 او را نگاه کرد.  یبه جلو برداشت و سرتاپا ی کرد و قدم

 

 ! ؟ید یپوش  گه یرنگ د هی تو صبح موقع رفتن مانتو کرم تنت بود االن چرا  -
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  یتخت پرت کرد و با تاپ مشک ی و درشت مادرش بدهد، مانتو را از تنش در آورد و رو ز یبه سواالت ر یتیبدون آن که اهم ونوس 

 بود از اتاقش خارج شد؛ مادرش هم به دنبالش!  دهیمانتو پوش  ریکه ز ی رنگ  ی خی ن یو شلوار ج

 

 ! ؟یکجا بود   گمی جواب منو بده! م ! ؟یری : کجا مخانومسودابه 

 

که در    یبا کالفگ  رفتی م نییپا د یرس ی م اش ی خانه پدر کیبه سالن بزرگ و ش  چیکه مارپ یاشه یش  یهاکه از پله  ی حال در

 بود پاسخ داد:  دایکالمش پ

 

کردم؟! اصال    ی م کاریکه کجا بودم و چ یکن  می ج نیهمش منو س  ییخوای م  ی: مامان کار داشتم! دست از سرم بردار! تا کونوس 

 !؟یشد  ی راض د ینامه جد  لم یف ه یگرفتن  ی برا ی رفتم موسسه هنر

 

ونوس را در دستش گرفت   ی شده بود بازو یکه به شدت عصب   یرا از دخترش داشت؛ در حال  یحرف نی خانوم که انتظار چن سودابه

 کرد .   ستادنیو او را وادار به ا

 

  یکه رو  ن یا ی! جا؟یرو خراب کن  ندتیآ ییخوای ! چرا م؟ینکن ی باز لم یف گه یونوس! مگه قرار نبود د ی گ یم ی دار  یچ -

 ! ؟ید  ی رو انجام م هودهیب ی کارا ن یا یدار  ،یازدواجت با آراد وقت بذار
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  رون یرا از دست او ب ش یخشمگن مادرش بود! بازو یهابه چشم  رهی که خ ی فرستاد و در حال  رونیبه ب ینفسش را عصب ونوس 

ها را حرف  نیرفت! آنقدر ا ی بود که در مغزش فرو م یاسودابه خانوم مانند مته  یهاو دوباره به راهش ادامه داد. حرف  د یکش

او ندهد و طبق   یهابه حرف  ی تیبود که اهم ن یکار، ا نیبهتر نیشده بود؛ بنابرا ذهنش  یملکه  گریتکرار کرده بود که د شیبرا

تکان داد و با غر   یسر ش،یهاونوس نسبت به حرف  یتیاهمی ب دنیخانوم با د کار خودش را انجام دهد. سودابه   یشگ یروال هم

آخر هرهفته   شام دعوت کند. ی که از دوران قاجار بود رفت تا خانواده شوهرش را برا یاقه یبه سمت تلفن عت اش ی لب  ریز یهازدن 

 پنج شنبه نوبت به خانواده ونوس بود!  نیو ا کردند ی اعضا را به شام دعوت م  گر یخاندان پارسا طبق برنامه د ی از اعضا یکی

 

  یبرا د یاما با د یخوابی م شتر یب یاندک خواستی هنوز هم دلش م د؛یکش  یاازه یشد خم یتختش بلند م  یکه از رو  ی حال در

 یبهداشت  س یاش به طرف سروآلوده خواب یهابا آن چشم  نیشد؛ بنابرا ی بودند آماده م دهیکه پدر و مادرش تدارک د یمهمان

د و  آم رونیرنگش را به تن کرده بود. از حمام ب یکه حوله تن پوش صورت  ی لربع بعد در حا ک یگرفت و  ی رفت و دوش سرسر

  نیج دنیساعت بعد با پوش  م یپرداخت. ن شیموها و به خشک کردن  ستادیبزرگش رفت و مقابلش ا ی قد   نهیراست به طرف آ کی

از اتاق خارج شد و مقابل   ش خوش فرم یهابه ل**ب  ی داشت و با زدن رژلب قرمز ی ریحر یهانیکه آست ی د یسف ز یو شوم یآب

 :د یکرد به گوش رس  ی م ش یکه آرا  یدر حال دایو  یکه صدا د ینکش  ی به درنواخت؛ طول یاو ضربه   ستادیا ش یاتاق رو به رو

 

 !د ییبفرما -

 

ال  توالت نشسته بود و کامال به جلو خم شده بود و در ح  زیکه پشت م دایدر را چرخاند و در اتاق را باز کرد و به و   رهیدستگ 

رفت ل**ب به سخن   ی که به طرف کاناپه درون اتاق م ی بود نگاه کرد و در حال شیهابه پشت چشم ی کیخط چشم بار دنیکش

 گشود: 

 

 ! ؟یهنوز آماده نشد  -

 

 انداخت و در همان حال پاسخ داد:  شیهابه پشت پلک  یق ی صاف نشست و نگاه دق دایو
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 نه هنوز! -

 

 روح او ثابت ماند. یصورت ب  ی رو شیهاخواهرش انداخت. چشم یبه سرتا پا ینگاه م یسرش را به سمت ونوس چرخاند و ن سپس

 

 ! ؟ینکرد  شیتو چرا آرا -

 

 کاناپه داد.  ی به پشت هیکرد و سرش را تک  یپوف  ونوس 

 

 بخوابم!  شتر یخواست ب یندارم! دلم م ی حوصله مهمون -

 

 : د یرفت پرس   یاش م یکه به طرف کمد لباس  ی در حالبلند شد و  زش ی از پشت م دایو

 

 نرفت؟!  شینکنه مصاحبت خوب پ  ؟یشده که حوصله ندار ی چرا چ -

 

 که به شدت کالفه بود؛ پاسخ داد:  ی حال در

 

 کرد!  می نه اون که خوب بود! باز مامان با حرفاش عصب -

 

 به او انداخت. ینگاه میآورد و ن رون ی را از درون کمد ب یرنگ  یاس ی راهنیپ

 



 گاه محکم هیتک

44 
 

 باز هم حرف ازدواجت رو زد؟!  -

 

 را به صورت درهم ونوس دوخت و ادامه داد:   شیتاسف تکان داد و چشم ها  یاز رو  یکه ونوس پاسخ دهد؛ سر ن یاز ا قبل

 

 !ی کن با آراد ازدواج  یی که بخوا  کنه ی تو رو مجبور نم  ی! کسیبه بابا بگ  هی کاف یازدواج رو دوست ندار نیاگه ا زم یعز -

 

ازدواج   نی . او از اد یشیکرد به حرف خواهرش اند   ینگاه م دایو دنی که به لباس پوش   یکرد و در سکوت در حال یکوتاه مکث

نبود!   زهایچ ن یاو ا ی! موضوع کالفگ گذراند ی وقت م  شتریبود که با او ب نیهم ی نبود! اتفاقا او آراد را دوست داشت! و برا یناراض

  یاکه تکه  یتکان داد و در حال ی ! سرش را به عالمت منفگفتی م اش یشغل نده یرش بود که در مورد آماد نیسنگ  یهاتنها حرف 

 را داد:  دایجواب و د؛ یچیپ ی بلندش را در دستش گرفت بود و به دور انگشت اشاره اش م ی از موها

 

  خود ی ب یخوام از دستش بدم!موضوع من فکرا یام! دوسش دارم و نم یکه قراره آراد همسرم باشه راض  نی! اتفاقا من از اداینه و -

 بعد از ازدواجم!  ی دم؛ حت ی کارم ادامه م نی! و به اگرمیباز ه یقبول کنه که من  خوادی م  یک  دونمی مامان در مورد شغلمه، نم

 

کرد و در همان حال   ض یتعو د یرس ی م شیداشت و تا باالتر از مچ پا یپفک یهان یکه آست یساتن راهنیرا با پ اش ی لباس راحت دایو

 پاسخ داد:

 

تو مشکل   یگریمبادا آراد خان با باز ترسه،ی ! میادامه بد  ییخوای کار م نیکه تو بعد از ازدواجت به ا نه یمشکل مامان هم هم -

 ها!داستان  نیداشته باشه و ا

 

 کامل جواب داد:  نان یبا اطم یکرد و بدون معطل  یف یاخم ظر ونوس 
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 ! ذارهیمن هم احترام م قیکنه! آراد همون طور که منو دوست داره، به عال  یاشتباه م -

 

داشت؛ او آراد را چندان    یگر یاو در مورد آراد نظر د د یکرد؛ شا یمطمئن خواهرش انداخت و مکث بلند  یبه چهره  ینگاه دایو

  گریکد یآن دو نفر را متعلق به  لیتمام فام  را یبکند ؛ز توانستی هم نم یدانست! اما مخالفت  ی مناسب ونوس نم  قبول نداشت !و او را

  ینگاه میباال بست و ن ی سرِبنفش ره یرا با گ شیباال انداخت و موها یابود! شانه  دهیچی همه جا پ واجشانازد یو آوازه  دانستند ی م

 س گفت: به چهره خودش انداخت و سپس رو به ونو

 

 فکر کنم مهمونا کم کم برسن! ن،ییپا م یبر -

 

 نیبلند شد. ا فونیآ  یآمدند صدا نییها پاکه از پله   نیرفتند و هم یاشهیش  یهاخارج شدند و به طرف پله  دایدو از اتاق و  هر

 ها به خانه مسعود پارسا بود! نشان از آمدن مهمان 

 

درون سالن جمع شدند.   یهادور هم رو مبل   لیفام  یگرفت؛ همه  ی تمام اعضا صورت م ن یکه معموال ب یاز سالم واحوال پرس  بعد 

خانه شد و با سالم   از همه وارد رترید داد، یم  ش یکرد و به دست خدمتکار خانه عمو  یکه کتش را از تنش خارج م ی آراد در حال

 حضورش را اعالم کرد.  یبلند 

 

 پارسا! لیسالم بر خاندان بزرگ و اص -

 

را   شیو گرمش به استقبالش رفت؛ آراد به سمتش قدم برداشت و گونه زن عمو قیبود که با لبخند عم ینفر  ن یاول خانومسودابه 

 **ب به سخن گشود: کرد ل  یاو را تماشا م یسرتاپا زیبرانگ  ن یکه تحس ی و در حال د یبوس 

 

 ! نیکرد ر یمنو متح  تونیپوش  کیطبق معمول با ش  با یبه! سودابه خانوم زبه -
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 آراد زد.  ی به بازو یضربه آرام د یخند ی م  ی که نخود ی در حال او

 

 پسرم؟!  ی ختیباز تو زبون ر -

 

 

 

آراد را متعلق به خانواده خود بداند!   برد؛ی بود که لذت م یادیاز دوست داشتن ز د یعادت داشت آراد را پسرم خطاب کند! شا او

هم به   دایشد سرش را به نشانه سالم کردن تکان داد. و  ی رد م دایکه از کنار و ی کرد و در حال یهم احوال پرس  ش یآراد با عمو

آراد را   دا،یآن دو بود! و نیب  تنها نقطه مشترک نیو ا آمد یخوششان نم  گریکد یکدام از   چیکه ه  دپاسخش را داد! جالب بو یسرد

که   دانستی دختر مغرور و متکبر م  کیرا  دای کرد و آراد، و   هی به او تک شد ی که اصال نم دانستی اعتماد م ی خوش گذران و ب ی فرد

نشسته بود رفت و در   یامبل دو نفره   ی داد. به طرف ونوس که رو ی ستبا او دست دو شد ی و اصال نم ماند ی م  خی یامانند تکه 

 بود ل**ب به سخن گشود:  یهاش جارل**ب  ی که رو یگرفت و با لبخند پهن  یکنارش جا

 

 من!  یخوشگل و خواستن خیسالم مر -

 

 زد و دست آراد را فشرد.  ی لبخند  ونوس 

 

 ! یاومد  زم،خوش یسالم عز -

 

 :د یبود کرد و متعجبانه پرس  شیت و گو با عموآران رو به پدرش که در حال گف بتیبه جمع انداخت و با غ ینگاه می ن آراد
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 ب ابا آران کجاست پس؟!-

 

 کرد پاسخ آراد را داد:   یرا نگاه م اش ی که ساعت مچ  یرها کرد و در حال  مهیپارسا حرفش را ن مهرداد

 

 ! ادیم  رید  خوردهیاومده،  شی براش پ یآران گفت کار -

 

 : د یدوباره متعجبانه پرس   آراد

 

 اومد؟! شیدفعه براش کار پ کی اون که پشت سر من بود!  -

 

  یف یاخم ظر کردی که آراد را نگاه م یرنگش در آورد. ونوس در حال   ی آب ی شلوارل ی کنار  بیرا از ج لشیحرف موبا نیگفتن ا با

 کرد و گفت: 

 

 اومده!  شیوسط راه تماس داشته کار براش پ د ی! شایحاال چرا دستپاچه شد  -

 

  نیاش را اکه تنها او بشنود جمله  یاآهسته یبه سمت آراد خم کرد و با صدا ی که آراد پاسخش را بدهد سرش را کم ن یاز ا قبل

 گونه تمام کرد: 

 

 ! ومد یبهونه آورد و ن ه ی آد، ی هم چون از خانواده ما خوشش نم د یشا ای -

 

 گرفت جواب داد:   یکه شماره آران را م  یبدون آن که ونوس را نگاه کند در حال آراد



 گاه محکم هیتک

48 
 

 

 .!آدی نه! من باهاش حرف زدم؛ گفت م  -

 

ها با بود که برادر  ی عی! طبکردی تکان داد. آن حجم از عالقه آراد به برادر بزرگش را درک نم یرا از آراد گرفت و سر  نگاهش

نگران و آشفته شود!   ن یچن نیو چند ساله بود؛ ا  یس  یکردن آران که مرد   ریحد که با د نیباشند اما تا به ا یمیصم ریکدگی

 یافزوده شد و باعث شد اندک اش ی برنگران نی . آراد هر چه شماره آران را گرفت جواب نداد و اد یرس یبه نظر م  بیعج ی کم شیبرا

شده بود؟! کجا رفته بود؟! اصال آران تهران را درست و   د یدفعه ناپد  کی طور چ کردی شود! او درست پشت سرش حرکت م  قراریب

نبود! مهرداد پارسا هم که اکنون نگران شده بود   راناز آ ی ساعت گذشته بود و هنوز خبر کی به  کی بلد نبود! نزد یحساب

 به ساعتش انداخت و زمزمه کرد:  ینگاهمین

 

 کرد؟!   ریچرا د -

 

نصب بود؛    وار ید  یکه رو   یبزرگ  ی واریبه ساعت د ینگاهم ین کرد ی م ن ییرا باال و پا ون یتلوز یهاکانالکه   ی در حال خانمسعود 

 :د یانداخت و پرس 

 

 ما کجاست؟! یآدرس خونه  دونهی آران تهران رو بلده؟!ً م -

 

 اش زد و گفت:  یشانی به پ یاضربه  ستیشهر را بلد ن  نیا یهاابان یکه پسرش خ ن یا یآوراد یبا  خانمهرداد 

 

 گرفته باش... اد ینبود! فکر نکنم  ادم یاصال  ی وا ی ا -
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خانواده مهرداد پارسا دور شود!   یاز اعضا ی خانه به صدا در آمد و باعث شد تا نگران فون ی اش را تمام نکرده بود که آجمله  هنوز

خانه قرار داشت؛   یکه در راهرو اصل یرب سالناش به طرف داستقبال به برادر زاده  یکه برا  یزد و در حال ی خان لبخند مسعود 

 ل**ب به سخن گشود:  رفتی م

 

 !د یخب، آقا آران هم رس  -

 

که آران   نی اما هم ستاد،یشادمانش ا یدرب سالن با چهره ی آران جلو  دنیدر خانه را باز کرد و مسعودخان به انتظار د خدمتکار

به او که   یبه جلو برداشت و نگاه ی و ترس به خود گرفت! قدم  یشد لبخندش محو شد و چشمانش رنگ نگران انیدر نما  یجلو

 اضطراب ل**ب به سخن گشود:  اهنوز وارد سالن نشده بود انداخت و ب

 

 شده؟!  ی چ ت یشونیشده؟!پ یخون راهنتیشده؟! چرا پ یآران چ -

 

 را وادار به سکوت کرد:  شیعمو یاهسته آ ی با صدا کردی که سرش به شدت درد م  ی در حال او

 

 کردم!  ک یتصادف کوچ ه ی د،ینگران نباش  ست،ین یخاص  زیچ د یعمو آروم باش  -

 

 بود چشم دوخت. یجار اش یشانیبه او که خون از کنار پ یدرشت شد! با ترس و نگران شیاز پ شیب شیعمو چشمان

 

 ! ؟ی تصادف کرد-
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 . د یحرفش پر انیگفت م  ی سخن م یآهسته ا یکه با صدا  یآرام کردن او در حال  یکرد و برا ی فیاخم ظر آران

 

 ارم؟ یرو در ب یژاکت خون  نیجا برم ا ه ی  شهیبفهمه تصادف کردم ، م  یخوام کس یعمو نم-

 

  ی م نیچن  نیاو انداخت ،حق با آران بود اگر خانواده اش او را ا تیبه وضع ی را قورت داد و نگاه دوباره ا شیآب گلو مسعودخان

به جمع   ینگاه م یکه به شدت مضطرب و نگران شده بود ن  یبه حرف او گوش کند ،در حال د یکردند ،پس بهتر د   ی،سکته م دند ید

 انداخت و گفت: 

 

  قه ی منم چند دق ، ییدست شو  یگم رفت  ی از اتاق ها لباست روعوض کن م یکی ی از آسانسور کنار راهرو برو طبقه باال، برو تو-

 اال. ب امیم  گهید

 

که لبخند پر   ی متوجه اش نشود به طبقه باال رفت .مسعودخان در حال ی که کس  یگفت و به طرف راهرو رفت و به طور   یا باشه

به پشت سرش انداخت  یاش نشست،مهرداد خان نگاه یقبل  ی به ل**ب داشت به طرف مهمان ها رفت و دوباره سر جا یاسترس 

 .د یومتعجبانه پرس 

 

 پس آران؟! -

 

 آن که برادرش را نگاه کند پاسخ داد. بدون

 

 دست و صورتش رو بشوره.  یبهداشت سیرفت سرو -
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را نگاه کرد و سوال مهرداد خان را تکرار کرد و   شیعمو د یبرادرش را د بت یگفت و سرش را تکان داد ،آراد که باز غ یآهان

 را داد.  شیپ ه یهم همان جواب چند ثانمسعودخان باز 

 

قرار داشتند انداخت و به طرف درب سمت راست رفت و وارد اتاق   گریکد یکه درست مقابل   یبه دو اتاق یراهرو شد و نگاه  وارد

  و ستاد یا ییراست داخل شد و مقابل رو شو ک ی یبهداشت سیباز سرو مهیدرب ن دنیکند با د  یزیبه چ  یشد ،بدون آن که توجه

برخورد کرده بود و هردو شخص مصدوم شده   ینیلحظه غفلت با ماش  کی کرد ،با  نگاه نه ی اش درون آ ی خسته و خون ی به چهره 

که از   یشود .صورتش را شست و خون ی که مصدوم شده بودند باعث شده بود تا ژاکتش خون  ییبودند ؛با کمک کردن به آن ها

  جه یجم شد ، سرگ ی زخمش گذاشت ،چهره اش از درد اندک یبرداشت و رو  یکرد و دستمال زیبود را تم یکنار چشمش جار

تخت گذاشت و    یآورد و رو  رونی،وارد اتاق شد و ژاکتش را از تنش ب ند ی بود و باعث شده بود تا همه جا را تار بب دهیامانش را برد 

هم   هنوز نگاه کرد ، نه یخود را در آ گریود را مرتب کرد، بار دب دهیژاکت پوش   ریکه ز یمردانه ا  راهنیوپ ستاد یتوالت ا زی مقابل م

 د یداد تا شا یاش را ماساژ داد و سرش را تکان آرام  قهی توانست به خودش مسلط شود،با دست آزادش شق ی داشت و نم جه یسرگ

آورد و   نییال را پاکه دستم نی،هم د یکش  ق یتخت نشست و سه نفس عم  یرو  ی جیکند ،با گ شیرها ی درد لعنت ن یبهتر شود و ا

  ی دستمال نگاه کرد، ناگهان درب اتاق باز شد و ونوس داخل اتاق شد ، چشمش که به آران افتاد،مکث کوتاه  یرو  ی به خون ها

زدنش را داشت به   غ یباز شد ؛اما آران که انتظار ج ی بنفش غی زدن ج یکه دهانش برا  د ینکش ی شد ،طول ره یکرد و بهت زده به اوخ

که   ی شد ؛در حال دنشیکش  غی دهان او را گرفت و مانع از ج ی او بلند شد با دستش جلو یکه صدا نیسمتش هجوم برد و هم

 زمزمه کرد.  یآرام و آهسته ا ی کرد و با صدا یدهان ونوس بود به چشمان از حدقه در آمده او زل زد ،مکث کوتاه ی دستش جلو

 

 آروم باش آرانم. -

 

  یمشک یکه به چشم ها ی حبس شده بود ،آران در حال نهیبزرگ شده بود و نفسش در س  یونوس درست مانند نعلبک یها چشم

شلوارش فرو   ی ها بیبه عقب برداشت و دو دستش را درون ج یدهانش برداشت و قدم ی کرد دستش را آرام از رو  یاو نگاه م 

  ی فرستاد و دستش را رو  رونیتنفسش باز شده بود ؛نفسش را پر صدا ب راه او گرفت.ونوس که اکنون  یکرد و نگاهش را از چشما

آران در اتاقش باعث شده بود تا شوکه شود و    یباز و بسته کرد ؛وجود ناگهان ی لحظه ا یرا برا  شیاش گذاشت و چشم ها نهیس 

که به خود آمد،   نیدست بدهد،هم ز لباس او و صورتش بر ترسش افزوده شود و باعث شده بود تا کنترلش را ا ی خون به رو دنید

 اش از گلو خارج شد. یلرزان و عصب  یدرهم گره خورد و صدا شیاخم ها
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 ! ؟یکن  یم  کاریاتاق من چ ی تو تو-

 

 

 

 :د یبه دور وبرش انداخت و سپس پرس  ینگاه م ین آران

 

 ماس؟جا اتاق ش  نیا -

 

 فرستاد .  رون یدوباره نفسش را پر صدا ب  ونوس 

 

 بله اتاق منه!  -

 

 تخت بردارد جواب داد.  ی رفت تا آن را از رو یاش م  یکه به سمت ژاکت خون  یتکان داد و در حال یسر

 

 جا اتاق شماس. نیدونستم ا  یخوام بدون اجازه وارد اتاقت شدم نم ی من معذرت م-

 

  یلباس خون  نیاش و هچن یشانیخون کنار پ دنیستش گرفت تا ازاتاق خارج شود ،اما ونوس که با درا گفت و ژاکت را در د نیا

 او چشم دوخت.  یو کنجکاوانه به چهره   ستادیاو کنجکاو شده بود، مقابلش ا 

 

 افتاده؟!  ی ،اتفاق  اد یداره خون م  تیشونیاز پ-
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کرد وارد اتاق شد و با    یکه پشت سرش را نگاه م  یبزند درب اتاق ونوس باز شد و مسعود خان در حال یکه آران حرف ن یاز ا قبل

 .  د یکش  ینگاه کردن به آران نفس آسوده ا 

 

 اتاق ها رو دنبالت گشتم.  ی آران ،همه  ییجا نیا-

 

 و گفت:  د یبه گردنش کش ی دست آران

 

 من بدون اجازه تو اتاق ونوس اومدم!   د یببخش -

 

 که تازه متوجه دخترش شد؛ متعجبانه او را نگاه کرد.   مسعودخان

 

 ! ؟یکن  یم  کار یجا چ نیونوس! تو ا -

 

 .د یبا استرس پرس  تش یتصادف آران و وضع ی آور ادیبا  سپس

 

 آران تصادف کرده؟!  د یکه نفه ی کس -

 

 :د یشد. سرش را به سمت آران چرخاند و با وحشت پرس  یاه د یبه چشمان ترس  لیپر سوال ونوس، تبد  چشمان
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 ! ؟ی نرفت مارستانی! چرا ب؟یتصادف کرد  -

 

زخمش   یکه در دستش بود دوباره رو ی و با دستمال د یکش  یقینفس عم آمد؛ی موضوع خوشش نم ن یاز بزرگ کردن ا اوکه 

 درهمش پاسخ داد:  ی گذاشت و با چهره 

 

 .!د ید ک یضربه کوچ هی  میشونی! فقط پستین یمهم  زیچ -

 

گردنش رابه باال   ل یدل ن یاز آراد کوتاه تر بود و به هم ی . قدش اندکستادی ا ش یبه سمت آران برداشت و رو به رو یقدم  مسعودخان

 ل**ب به سخن گشود:  داشتی زخمش بر م  یکه دست آران را از رو   یکرد؛ در حال  زیو چشمانش را ر د یکش

 

 ! یداشته باش   مارستانیبه ب ازین د یشا منی جون بذار زخمت رو ببعمو  -

 

و در جواب حرف پدرش   ستادیشد. ونوس هم پشت سر پدرش ا ره یبود؛ خ ی خون ی به زخم آران که اندک زش یبا چشمان ر سپس

 گفت: 

 

 خبر ندارن؟!  نای عمو ا خواد،ی م ی زخم ضدعفون نیبابا ا -

 

 به سرعت سرش را عقب برد و پاسخ داد:  آران

 

 !کننی شلوغش م خود یبفهمه! ب ی هم کس  خوامی خبر نداره! نم ی کس -
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 باال انداخت. یاکرد و شانه  یف یاخم ظر ونوس 

 

 !مارستانیب  ی! بهتره بر خوادی زخم پانسمان م ن یدر هرحال ا -

 

امکان داشت عفونت کند و   شد ی نم یفرستاد. حق با دخترش بود زخم او اگر ضدعفون  رونیاش را بنفس حبس شده  مسعودخان

توالت بود   ز یم یکه رو   لشیبه ونوس که به سمت موبا ینگاه م یکه در سرش آمد ن  یبا فکر  ل یدل نی اصال خوب نبود! به هم نیا

 انداخت و ل**ب به سخن گشود:  رفت؛ی م

 

زخم   ار؛یب یبهداشت س یسرو ی رو از تو ه ی اول یها. دخترم جعبه کمک کنهی شلوغش م ود خیجان! حق با آرانه، مهرداد ب ونوس  -

 فقط!   نیای. زود بکنهی آران داره با تلفن صحبت م  گمی م نییپا  رمی . من منییپا نیایکن و ب  کی پانسمان کوچ هی آران رو 

 

به   ی مخالفت چیه یدخترش باشد با عجله از اتاق او خارج شد و اجازه   یاز سو  یحرف بدون آن که منتظر پاسخ نیگفتن ا با

 ونوس انداخت. ی آشفته  یبه چهره یبود نگاه یناراض میتصم نیونوس نداد. آران که از ا

 

 شم!  ی ممنون م ی چسب زخم به من بد  هی! فقط ستیکارا ن  نیبه ا ی ازین -

 

به   یکند! ونوس نگاه نشیشخص مقابل ناخودآگاه تحس شد ی بود؛ که باعث م نیمرد چنان قابل تحس  نیو متانت ا  یخونسرد

  یبود انداخت. آران امروز به او کمک کرده بود پس حاال وقت جبرانش بود! سر  ستاده یآرام او که منتظر وسط اتاقش ا یچهره

رفت و پس از   یبهداشت س یبرداشت و به سمت سرو یت! قدمانجام بدهد نداش  بودکه پدرش گفته  ی جز کار یاتکان داد، چاره 

 تختش نشست. یو بدون آن که نگاهش کند رو  ستاد یمقابل آران ا  ه یاول یهاآوردن جعبه کمک 

 

 کنم!  یزخمت رو پانسمان م  نیبش -
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 تکان بخورد پاسخ داد:  شی اما بدون آن که از جا آران

 

 ...نیبه ا ی ازیگفتم ن -

 

 و او را وادار به نشستن کرد.  د یاو را نداشت؛ ژاکتش را که در دستش بود کش  یهاف که حوصله تعار ونوس 

 

 ! دمی کارو انجام م نیجبرانش ا یمنم برا  ی ! تو امروز به من کمک کردگهید نی! بش؟یکنی تعارف م نقدریچرا ا -

 

تخت در کنار ونوس افتاده بود؛ صاف نشست و   یشدن ژاکتِ در دستش تعادلش برهم خورده و رو  ده یکه به خاطر کش آران

آورد. ونوس   ی م رون یرا از درون جعبه ب یضدعفون لیبود؛ وسا ختهی بلوندش دورش ر یکه موها ی به او انداخت. در حال ینگاه

 نبود! م  یافاده کرد دختر متکبر و پر ا  ی آنقدرها هم که فکر م

 

  یکرد و با پنبه  ک یکرد و سپس خودش را به او نزد یآران رو به رو شد؛ مکث کوتاه ی خی یهارا که بلند کرد با چشم  سرش 

  ی حرکت چی آران بلند شود واز درد ناله کند! اما او ه یزخم او گذاشت. انتظار داشت حال صدا  یکه در دستش بود به رو یالکل

 اش ی صبور  نیهم د یبود شا ی ادیز یدوخت. او قادر به تحمل دردها  نیو به زم  گرفترا از صورت ونوس  شیهانکرد تنها چشم 

 زمزمه کرد: کرد؛ی م ی که زخمش را ضدعفون ی بود که او را خود ساخته کرده بود. ونوس در حال

 

 ؟ یچطور تصادف کرد -

 

  یکرده بود تا به چهره  دایپ بیبود که ترغ ب یقرار داشت دوخت. عج اش ی سانت ک یرا به صورت او که در  شیهادوباره چشم  آران

 او زل بزند. 
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 شد! ی چ دمیجلوم، نفهم  د یچیدفعه پ  هی  نیماش  ه ی -

 

 !ستین  کایمثل آمر ران یا یتو  ی رانندگ ، یحواست رو جمع کن د یآدم! با ی جلو چنیپی همه دفعه م هان یجا ماش  نیا -

 

 تکان داد.  ی امزد و سرش را به آر ی پوزخند  آران

 

 آره واقعا! -

 

 :د یدوباره پرس   ونوس 

 

 !د؟یهم به جز تو صدمه د  ی کس -

 

 نبود! ی جد  یلی: آره اما خآران

 

را نپرسد و   یگر یتا طرف مقابل سوال د شد ی کوتاه و مختصر آران باعث م  یهاگفت و در سکوت به کارش پرداخت. جواب   یهوم

انداخت و در   اش ی شانیبه پ یزخم او زد و نگاه یرا رو  یشخص مقابل را وادار به سکوت کند. پس از اتمام کارش چسب کوچک

 گشود:  سخنل**ب به  شد یتخت بلند م   یکه از رو  یحال

 

 افتاده برات! یاتفاق  ه ی فهمنی م ننی چسب و بب نیا -
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اش  یشانیپ ی را رو  شیاز موها یمیرفت و خودش را نگاه کرد و سپس ن ی قد  نه ی آتخت بلند شد و به سمت  ی هم از رو آران

 . د یپنهان کرد و دوباره به سمت ونوس چرخ ی انداخت و چسب زخم را تا حدود

 

 اتاقت!  یکه بدون اجازه اومدم تو  خوامی ! ممنون، بازم معذرت مننیبی نم گه یحاال د -

 

بود!   هاییزخمش افتاده بود انداخت. جالب بود که آران همانند اروپا  یرو  ی کوتاه او که چند تار  یبه موها ینگاه م ین ونوس 

  یداشتند وتنها آران با آن ها فرق م  یمشک یی خانواده آن ها همه چشم و ابرو یاعضا گری! اما دیخ یو چشمان  یاقهوه  یموها

 شد. یجار شیهال**ب   یبه رو  ی لبخند کمرنگ  انبار در قبال آر ن یاول ی کرد! برا

 

 و االن من به تو !  ی امشب حسابمون برابر شد. تو صبح به من کمک کرد کنمی نداره! فکر م یاشکال -

 

  ی انداخت و تنها سرش را تکان داد؛ سپس به سمت درب خروج یبه لبخند کمرنگ ونوس نگاه د ی بگو ی زی بدون آن که چ آران

 و به ونوس که پشت سرش بود نگاه کرد.   ستادیاز اتاق ا رون یب اش ی ژاکت خون یادآور یخارج بشود با  که ن یرفت و قبل از ا

 

 ! ننیرو بب  یلباس خون ن یا هی بق خوامی اتاقت بذارم! نم ینداره ژاکتم رو تو  یاگر برات زحمت یاِم... راست -

 

 گذاشت. بشی را در ج لشیدرب اتاقش را بست و موبا  ونوس 

 

که کنار   ی. در حال د یبود که آن دو را د ی شخص  نیآمدند. آراد اول نیی!هر دو به سمت سالن رفتند و از پله ها پاستین ی مشکل -

 بلندش ل**ب به سخن گشو:  ی زد و با صدا ی بود. لبخند  ستادیآن نشسته بود؛ ا ی رو کایکه آن  یمبل

 

 چه عجب! باالخره ما چشممون به جمال شما روشن شد، آقا آران!  -
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  یها سالم کرد. به جارفت و با آن  ه یگرفت. سپس به سمت بق مانهیزد و به سمت برادرش رفت و دستش را صم   یلبخند  نآرا

  ن یانداخت و هم یاز سالن بود نگاه یاکه در گوشه  یاانداخت و سپس به مبل تک نفره  یقرار داشت نگاه دایکه در کنار و  یخال

  وان یکه ل یکه به ل**ب داشت در حال یخانوم مانع شد وبا لبخند پهن سودابه  ارد؛ بردکه خواست به سمت آن مبل تک نفره قدم 

 گفت:  گرفتی را به سمت او م مونادیل

 

 !نی! بش ؟ یستادیجان چرا اآران  -

 

  دایکه و یکرد به اجبار به سمت مبل  یکه تشکر م   یرا از دستش گرفت و در حال  وانی به سودابه خانوم ل ی با نگاه معنا دار آران

خانوم قصد داشت هر طور شده با خانواده برادر شوهرش وصلت کند و  آن نشسته بود رفت و در کنارش نشست. سودابه  ی رو

له  با آن مقاب توانستی و نم رفتی نم شیخانوم پبر وقف مراد سودابه  شهی هم یاما زندگ  کند؛اش پسران مهردادخان را داماد خانواده 

 کند!

 

 لبخند زد. مانه یبود صم ستادهی به او که مقابلش ا یاآهسته  ی ونوس را در دستش گرفت و با صدا ف یظر یدستها  آراد

 

 اتاقت؟ ی از تو ی رو آورد لت یموبا -

 

 تنها سرش را به عالمت مثبت تکان داد.  ونوس 

 

 عشقم؟! یکرد   کارایامروز چ -

 

 باال انداخت و پاسخ داد: یاشانه  ونوس 
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 از کارگردانا بهم داده بود!  ی کیکه  یشنهادی پ یبرا یرفتم موسسه هنر  -

 

 را باال انداخت و سرش را تکان داد.  شیابرو یتا  هی  آراد

 

 اش؟جه یچقدر خوب! خب نت -

 

 را به عقب راند و پاسخ داد:  ش یآورد و موها رون یآراد ب یهارا از درون دست دستانش

 

 عاشقانه هم هست!   ییجورایاکشنه و  لمش یف کنم؛ی گفتم در موردش فکر م  -

 

 شه!  ی ساخته م هالمیف ن یکم از ا ی لیخ ران یشده! تو ا اد یاکشن که ز یهالمیف  ننده ی! بهیکه عال  نیخب ا -

 

 جواب داد:  کردی م  را مچاله شیهاکه ل**ب  ی را به عالمت مثبت تکان داد و در حال سرش 

 

 ! هییدختر مظلوم روستا ه ی لم یف  نیبدم! چون نقش ا رییتغ  د یخورده ظاهرم رو با ه یکه  نهیتنها مشکلم ا -

 

 کرد و ادامه داد:   یمکث کوتاه سپس

 

 کنم.   یمشک د یموهام و با -
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شد.   ره یبلوند ونوس خ یکرد و به موها  یفیاخم ظر  داشتی آن نشسته بود بر م یرو  کایکه آن ی را از مبل اش ه یکه تک ی در حال  آراد

  یتفاوت  یبا ب  ن یهم یبه ظاهر ونوس نداشت! برا یباشد؛ در واقع توجه خاص ی چه رنگ  شینداشت او موها ی تیاهم شیچندان برا

 اش را باال انداخت.شانه

 

 !ستیکه ن یخب عوض کن، مشکل -

 

مبل   یبه ل**ب؛ به سمت آران که در سکوت رو  ی ونوس باشد؛ با لبخند   یکه منتظر پاسخ از سو  نی که تمام شد بدون ا حرفش

تفاوت   یب  د یبا نیچن نیبه رفتن او انداخت. آخر چرا ا یدلخور شده بود نگاه  ینشسته بود رفت. ونوس که کم دا یدر کنار و

  یدلخور م های تیاهم یب  نیتربود که با کوچک  ینداشت؟! ونوس دختر حساس  یتیهما چ یه یمسائل جزئ  نیآراد ا ی ! برابود؟ی م

 رفتن آراد به سمت برادرش را تماشا کند. یدرهم گره خورد و با دلخور  دایشد  شیهاموضوع هم باعث شد تا اخم  نیشد و ا

 

 زد زمزمه کرد:  ی از آن موج م طنت یکه ش  یی مبل در کنار آران نشست و با صدا ی دسته  ی رو آراد

 

 هان؟!  ی چوند یما رو پ ی کجا رفت -

 

 زد.  یاو دوخت و پوزخند  طنتی پر ش  ی گرفت و به چشم ها لش ینگاهش را از موبا آران

 

 واسه خودت؟!   یگ یم  یبرو بابا! چ -

 

 صحبتش را ادامه داد:  یگذاشت با لبخند پر غرور  ی شانه آران م  یکه دستش را رو  ی حال در
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  هی  یرفت  یک  ش ی! بگو داداش پچوندمی روش همه رو پ ن یچهل بار تا حاال به ا چوندنام،یپ نینکن! من خودم ختم ا اهیس منو  -

 دفعه؟! 

 

 زد و ل**ب به سخن گشود.  ی بود پوزخند  دهیاو را شن یکه صدا  دایآن که آران پاسخش را بدهد ؛و ی جا به

 

 ! دوننی که خودشون ختم روزگارن همه رو مثل خودشون م ییهاجالبه آدم  -

 

نشاند و طعنه وار   شیهال**ب  ی رو یرا نگاه کرد و لبخند کج دایو  کرد،ی که کمرش را صاف م یسرش را چرخاند و در حال آراد

 پاسخ داد:

 

 ! بیاالن منو مخاطب قرار داد؟! چه عج دایدخترعمو و -

 

 نگاهش را به آراد دوخت.  ش یل**ب ها ی با همان پوزخند رو دایو

 

 نه من با داداشتون حرف زدم، نه شما! -

 

 موضوع بحثت من بودم نه؟!  ی : ولآراد

 

 چشمانش را به آران دوخت. د یخند ی که کوتاه م  یدر حال دایو

 

 ! یهست یک  یعمق باور دار  نقدر یا ی عنی یچسبونی شما به خودت م اد؛یجالبه، اسم ختم روزگار رو ب -
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  هی رو به بق زد ی که قهقه م ی که توجه همه را به خود جلب کرد! در حال ی کرد، به طور دنیشروع به خند  ی بلند  ی با صدا آراد

 گفت: 

 

 !خوامی معذرت م -

 

 گذاشت. کرد یشانه آران که در سکوت آن دو را تماشا م یرا آهسته کرد و دستش را دوباره رو  شیصدا سپس

 

 دخترعمو بداخالقِ ما! ن یداره ا  ی خدا عجب زبون تند  یوا  -

 

 را نگاه کرد و ادامه داد:  دایو سپس

 

 !های برخورد کن ی طور ن یترت اکه با بزرگ   ست ی! اصال درست ن؟یرفتارت با من رو درست کن ییخوای م  ی تو ک داجان،یو  نم،یبب -

 

 گره خورده او را نگاه کرد.  یهاکرد و با اخم  ی پوف دایو

 

 ! اد؟یبه چشم م ادیز نقدر یماه اختالف ا شی تا حاال ش  ی از ک د یببخش -

 

 و رو به هر دو گفت:   د یکش یق ینفس عم کردی که به شدت سرش درد م  ی در حال آران
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 ! د یببخش -

 

 مبل بلند شد و باعث شد آن دو سکوت کنند .آراد: کجا داداش؟!   یاز رو  سپس

 

 دعوت کرد.   زیصرف شام به سمت م ی ها را براخندان مهمان یخانوم با لبکه خواست جواب او را بدهد؛ سودابه  نی.هم

 

ها از شب بود که مهمان  ییهامه یتمام اعضا گذشت و ن ن یب تیمیو خنده و صم ی با شکوه و مقبول با شوخ شهیمانند هم یمهمان

 از خانه مسعود پارسا خارج شدند.

 

به طرف او   د یکش ی م ازه یکه خم ی در حال کایشد. آن ادهیپ یخداحافظ یپارک کرد و برا  اش ی عمارت پدر ی را جلو نشیماش  آران

 .د یرفت و گونه اش را بوس 

 

 ! ؟یمونیجا نم  نیداداش شب و هم -

 

 شوارش کرد.  یهاب یرا درون ج شیزد و دست ها ی لبخند کمرنگ  آران

 

 ترم! آپارتمان خودم راحت رمی! مزمینه عز -

 

که    یتیبود با رضا ستاده یکه در کنار آران ا ی از او به داخل رفت. مهردادخان در حال ی سرسر یتکان داد و با خداحافظ یسر کایآن

 بود ل**ب به سخن گشود:  دایاش هودر چهره 
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 ! ید ینشون م خودت رو  لیفام  یخونه عموت! خوشحالم که کم کم تو  یپسرم، ممنون که امشب اومد  -

 

 را به پدرش دوخت.  اش ی خی یهاچشم

 

 آشنا بشم! لم یباالخره با فام ی همه دور  نیآره، خب وقتشه بعد از ا-

 

برود نگاه کرد؛ حق   نیاز ب  ی دلخور ن یگاه قرار نبود ا چ یه ییدلخور پسرش که گو یهاو به چشم  د یکش   یقی نفس عم مهردادخان

برق   رهیکه کنار ت  یجسم دن یدوخت. با د ک یتار  یباشد. نگاهش ِرا از صورت آران گرفت و به کوچه   ر یداشت از دست پدرش دلگ 

که   ن یا لیاما به دل ند یچراغ برق را درست بب ری ت رِ، یکرد تا آن جسم ز ز ی! چشمانش را ردبود توجهش را به خود جلب کر ستادهیا

  ی جا به جا م ن یزم ی را رو یرو به آران که با نوک کفشش سنگ  لیدل  نیبه هم ست؛یشد ک یسو بود متوجه نم چشمانش کم

 کرد گفت: م 

 

 اون جاس؟!  ه یآران اون چ -

 

ها را تماشا بود و آن  ستادهینور ا ریبود که ز ی گفت چشم دوخت. شخص ی که م ییرد نگاه پدرش را دنبال کرد و به جا آران

 را درهم گره کرد و ل**ب به سخن گشود:  شیهاانه اخم . متعجبکردی م

 

 ! کنه ی و داره ما رو نگاه م ستاده ینفر اونجا ا ه یانگار  -

 

که   نیخود نشان داد و مهرداد پارسا هم  یاز چهره  یواضح تر   ریقدم جلوتر آمد و تصو  نیها زل زده بود چند که به آن  یشخص

که به او   ی قدم عقب رفت و در حال ک یو قدرت تکلمش را از دست داد. د یبه سرعت رنگ از رخسارش پر د؛ یآن شخص را د ر یتصو

 و زمزمه کرد:   دناباورانه سرش را تکان دا کردی نگاه م
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 امکان نداره...  -

 

به سمتش   یها زل زده قدم که به آن  ستی آن که بداند او ک یمتعجبانه به پدرش نگاه کرد و سپس دوباره به آن شخص؛ برا  آران

ل**ب به   یآرام   یبا صدا د یکشی م یکند  یهاکه نفس   یپسرش را گرفت و در حال یبرداشت؛ اما مهردادخان وحشت زده بازو 

 سخن گشود: 

 

 ! ؟یری کجا...! کجا م -

 

 زل زده به ما!  ه یک  نمی بب مخوای م -

 

 لرزانش پاسخ داد:  یهمان صدا با

 

 گداست! کنم ی ولش... کن... فک م -

 

 نبود؟!  شیب یی وحشت کرده بود؟! مگر گدا  نقدریبود نگاه کرد؛ چرا پدرش ا دهیرا چسب شیدست پدرش که محکم بازو  به

 

از پشت سرشان  اش یپر انرژ  یآن که آنها را بترساند؛ با صدا ی به سمت آن دو رفت وبرا طنتیشد و با ش  اده یپ نشیاز ماش  آراد

 گفت: 

 

 !ن؟یکنی نگاه م  نیدار ی به چ -
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وارد شد و تپش قلبش شدت گرفت، سرش را به سمت   شیهابه شانه  یلرزش  دهیوحشت زده بود، ترس   یکه به حد کاف   مهردادخان

 زد:  ادیفر تیچرخاند و با عصبان کرد ی نگاه مها به آن ی ضیآراد که با لبخند عر

 

 آدم رو؟! ی ترسون ی م ی طور نی ا یپسر مگه تو مرض دار  -

 

شده بود؟! آران دست   ی وعصب دهیترس  نقدرینگاه کردند. چرا ا د یکشی م  یتند  یهاو آران با تعجب به او که از خشم نفس   آراد

 سرد پدرش را گرفت. 

 

 ده؟یت پررنگ  نقدریبابا آروم باش، چرا ا -

 

 رفت؛ ادامه داد.   ی آراد چشم غره م ی که برا ی در حال  شیهمان تن صدا با

 

 وقت شب!  نیگرفته ا شی باز وونهی، د! پسره ترسونهیآدم و م  ی چطور ،ینیبی نم -

 

 تمام پاسخ داد:   یبا لودگ کردی که با چشمان از حدقه در آمده به مهردادخان نگاه م  آراد

 

 !میبخند  یبود گفتم آخر شب یشوخ ه ینکردم!  یبابا، من که کار  -

 

 . د یکش رون یخان دستش را از دست آران ب  مهرداد
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 گرفته!  ش یشوخ یبرو بابا، آخر شب -

 

حتم داشت پدرش امشب سر او را   دادی در مرز منفجر شدن از خنده بود انداخت. اگر قهقه سر م ییبه آراد که گو  ینگاه م ین آران

 او را گرفت و ل**ب به سخن گشود:  ی پدرش را کم کند با آرامش بازو تیآن که عصبان  یبرا کردی تنش جدا ماز 

 

 کنم!  ی پسر و ادب م ن یمنم ا  د،یتو استراحت کن د ی! برد یبابا، آروم باش  -

 

 که باعث وحشتش شده بود، دستپاچه پاسخ داد:  یشدن آن شخص بیدور و برش را نگاه کرد و با غ  مهردادخان

 

 ! ؟یبرا چ نیستادیجا ا  ن یداخل، ا ن یایشما هم ب -

 

 نظر داشت پاسخ داد:  ریکه با َشک حرکات پدرش را ز ی در حال آران

 

 ! ؟ی ختیدفعه بهم ر  هی داخل، چرا  اد یخونم، آراد هم م رمی بابا من که م -

 

 اش زد.  یگندم  یهاش یبه ته ر یدست

 

 خوبم!  ختم، ین بهم نرم -
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فقط قصد داشت؛ حضورش را به مهردادخان نشان بدهد؛   ایکه گو ی آن شخص دن ینبود؛ درست بعد از د یخوب ییدروغ گو او

  ی وضع نی به چن ستین ش یب ییکرد گدا  یکه ادعا م ی شخص دن یبود. چرا بعد از د ختهیشده و بهم ر شانیپر نیچن نیحالش ا

 بود که باعث شک آران شده بود.  یافکار هان یکند؛ ا  یشود و قالب ته  وحشتبود که باعث شده بود تا دچار   ده یرا د یافتاد؟ ک 

 

باعث وحشتش شده   ش یپ یکه چند  یانداخت، با مطمئن شدن از نبودن آن شخص ینگاه م یکرد ودور و برش را ن یکوتاه مکث

کند، به داخل باغ رفت. چطور امکان داشت بعد از گذشت   یخراب بدون آن که خداحافظ یو با حال  د یکش ی قیبود، نفس عم

از او   یخبر  گر یکرد؛ د یکه فکر م  ی ! درست وقتند؟یداشت؛ حال بب ا آمدنش ر یاش نگران ی که تمام زندگ  یسال شخص انیسال

 اش ی تک لیل است مب یرختکن گذاشت و به رو   یو آشفته به اتاقش پناه برد. کتش را در آورد و رو  شان یپر ینخواهد شد! با حال

برگشته بود تا تمام   یی گو اش ی دگزل زد. کابوس زن یکیتراس بزرگ اتاقش قرار داشت نشست و به باغ مملو از تار  یکه رو به رو 

که   یاوانه ی نرفته بود؟! زن د اش ی از زندگ شهیهم ی برا شیها پ!اصال مگر آن زن سالکرد؟یم د یچه با رد،یرا از او بگ  اش یهست

  چ یهدرست کرده بود که  شیبرا یبزرگ یکرده بود و چنان پرونده   یبستر ی برده بود و در بخش روان مارستانیخودش آن را به ب

دستانش گرفت   نیبود. سرش را ب  ده یاش دخانه  یگاه نتواند از آن مکان خارج شود. حال امشب آن زن شوم، را درست در کوچه 

  شی! کاش او بود و برادادی م اش یاش زل زد؛ کاش امشب فرشته کنارش بود و دلدارته درگذش   ی بایو به قاب عکس همسر ز

 شود.  کیررا با او ش  شیبود تا غم ها یگاهه یتک

 

 بکنم؟!  د یبا کاریچ ییهامون برگشته! من تنها: فرشته، کابوس شبمهردادخان

 

 زد و ل**ب به سخن گشود: یلبخند  موریگر ی . به روکردی نگاه م نه یخود درون آ ینشسته بود و به چهره میگر دراتاق

 

 ! هی کاف ، یمرس  -

 

  ی و به رو کردی او را درست م ی مشک یاز موها یاکه تکه  ی گذاشت و در حال ز یم ی جواب لبخندش را داد وبِراش را رو موریگر

 پاسخ داد:  انداختیم اش یشانیپ
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 ها!بهت اومده  یلیخ ی مشک زم، یعز -

 

 زده بود نگاه کرد.   شیموها  یکه رو   یچاله به رنگ مشکم  یابا چهره  ونوس 

 

 !ست؟ین نطوریشده! ا یجور  هی  افم یق کنمی آره، اما حس م  -

 

 و در حال مرتب کردنش، پاسخ او را داد:   د یجلو کش یشال زرد رنگش را اندک موریگر

 

برات استفاده   سیاز کاله گ  م یتونی م یینامه برات ذکر کرده بودند که اگر بخوا لمی ف ی! البته تو یخوب شد  ی لیخ زم،ینه عز -

 ! میکن

 

 تکان داد.   یسرش را به عالمت منف  یناراحت با

 

 !شهی م  یاز حد مصنوع شیب اد، یخوشم نم سیاز کاله گ -

 

  ی محل یشده بود؛ لباس  یی ران روستانگاه انداخت. مانند دخت لشیبلند شد و به چهره و استا یصندل  یاز رو  مشیاز اتمام گر پس

نگاه   شیهاالوگ یرا برداشت و دوباره به د  نامهلم یف مور یو با تشکر از گر د یکش ی قی . نفس عمیمشک یو موها  یع یطب یمیو گر

بار فراموش کند!   ک ی هی که خوانده بود و حفظ کرده بود را هرچند ثان ییزهایتا چ شد ی باعث م س کرد. به ظاهر آماده بود اما استر

بزنند که ناگهان درب اتاقش با سر و   شیو منتظر بود تا صدا کرد ی نگاه م اش ی به ساعت مچ رفت؛یکه درون اتاق راه م  ی در حال

که    یشود. در حال انیتاق پرو نمادرب ا یخانوم جلو  سودابه ی و چشمان به خون نشسته  نیباز شد و قامت خشمگ  ادیز یصدا

به سمتش برداشت و با تعجب ل**ب به سخن   یمادرش قدم  دنیبه او زل زده بودند. ونوس با د ری متح یهاهم با چهره  یاعده

 گشود: 
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 ! ؟یکن  یم  کاریجا چ نیمامان! ا -

 

 و بلندش پاسخ داد.  ی عصب ی خانوم با صدا سودابه

 

 ! ؟یکار ادامه بد   نیبه ا ی ! مگه بهت نگفتم حق ندار؟یکن  ی م ی چه غلط  یجا دار  ن یمعلوم هست ا -

 

ها آن   یبودند انداخت و به سمتشان رفت و در را از رو ستاده یدرب اتاق ا  یکه جلو   یبه افراد  یسرش را چرخاند و نگاه ونوس 

 .ستادیمادرش ا ی گره خورده دوباره رو به رو یهابست و سپس با اخم 

 

 ! نییپا اری! صدات رو ب؟یکنیم   یز یآبرور یمامان چرا دار  -

 

 درهم گره زد.  شتر یترسناکش را ب یهااخم خانومسودابه 

 

 زود باش! میری جا م نی رو جمع کن! از ا لتیوسا -

 

در اتاق برداشت و پشتش را به او کرد و پاسخ    یسودابه نگاه کرد و سپس قدم یبرافروخته  یچشمان از حدقه در آمده به چهره  با

 اد: د

 

 کنم!  ی باز لم یف ن یا ی تو  خوامی ! من قرارداد بستم و مامیجا نم چیمن ه  -
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را    شیو صدا د ی!به طرف مادرش چرخمیر ی جا م نیاالن از ا نیرو جمع کن! هم لتیوسا  گم،ی نکن! بهت م تری ونوس! منو عصب -

 بلند کرد. 

 

به حرفت گوش کنم و   خوامی ! مامان دست از سرم بردار؛ نمد؟یکن ی ! مگه من دختر بچم که شما همش منو چک مامیگفتم نم -

 و خراب کنم!  م یشغل ندهیآ

 

  زیآم  د یاش را به طرف او گرفت و تهد به دخترش انداخت و سپس انگشت اشاره یاره یکرد و نگاه خ  ی:سودابه خانوم مکث کوتاه

 ل**ب به سخن گشود. 

 

مجبورم خودم   ی به حرفم گوش بد  ییخوای حاال که نم ،ینیبی م  یزیچ  نیهمچ ی رو تو ندتیخب ونوس خانوم، پس آ ی لیخ -

 دست به کار شم! 

 

فکر بود که   نیبه در بسته زل زده بود در ا یکه عصب ی! ونوس در حال د یرفت و در را محکم بهم کوب یطرف درب خروج به

نفر از   نیچند  ادیداد و فر یبا مادرش بود که ناگهان صدا ی ریبه درگ  دنیشیقرار بود انجام دهد. در حال اند  ی مادرش چه کار

  نیمگر از ا  ایخانوم و کارگردانش گرفته بودند نگاه کرد. خداکه دور سودابه   یتیجمع به آمد. با سرعت از اتاق خارج شد و  رون یب

  یاصحنه  نیچن  دن یسرش گذاشته بود. با د ی را رو  شیکردن کارگردان بود و صدا د ی! سودابه خانوم در حال تهد ؟شد ی بدتر هم م

نگذاشت! با دو قدم بلند به سمتشان رفت و دست مادرش   یاو باق ی برا ییگفت. مادرش ابرو ی بلند  یلبش را به دندان گرفت و وا 

 زد:  ادیفر تیجمع ان یو م د یرا کش

 

 ماما... ن!  -

 

که به شدت   ی ونوس بود که فضا را پر کرده بود. کارگردان در حال  یعصب یهانفس  یافراد حکم فرما شد وتنها صدا نیب یسکوت

 شده بود رو به ونوس گفت:  یعصب
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 ! د یرو ببر فتون یتشر  د یتونی با شما معذورم! م ی ! من از همکارمیکنی قرارداد و فسخ م  نیخانوم پارسا ا -

 

  ان یبلند از م یهابه مادرش که اکنون کار خود را کرده بود نگاه کرد و سپس دست مادرش را رها کرد و با قدم  یچشمان عصب با

کردن دخترش    یرا انجام داده بود و مانع از باز  خواستی که م  یخانوم باالخره کار شد؛سودابهی بدتر نم ن یخارج شد. از ا تیجمع

از آن مکان خارج شد و با   لش یو موبا فی مادرش گوش دهد با برداشتن ک یهاکه به صدا زدن  آنشده بود. بدون  لم یف  نیدر ا

 گرفت و سوار شد. ی نیعجله ماش 

 

که نگاهش را    یفضول   یجلو به راننده  نهی از درون آ ان یرا تار کرده بود. با چشمان گر دگانشید  یبود و جلو دهیامانش را بر ه یگر

 ل**ب به سخن گشود:  ت یچشم دوخت و با عصبان گرفت ی از او نم

 

 ! جلوت رو نگاه کن! ؟ی زل زد ی به چ -

 

 گفت:  یآرام  ی دوخت و با صدا  شیرو به رو ابانیبه سرعت سرش را به سمت خ راننده

 

 برم!  د یکجا با  یگی نم ،یکنی م  هیگر   یفقط دار  ز یر هی  یسوار شد  یاز وقت  ؟ یکجا برم آبج -

 

  یکه زندگ  یکجا برود که چشمش به آدم  د یشیاند ی م ن یکه به ا  یرا پاک کرد. در حال شیهاو اشک د یرا باال کش دماغش

رفت تا او را آرام کند و بودنش باعث   ی م ی شخص  شیبهتر بود پ د یآراد افتاد. شا  ادی! افتد ینابود کرده بود ن ن یچن نیرا ا اش یشغل

 اش یدر شرکت پدر  شهیموقع ظهر در شرکت هم  نیآراد را داد. آراد در ا ی فکر آدرس شرکت پدر  نیآرامش ونوس شود. با ا

شد؛ در   ادهیپ نیرا داد و از ماش   یراننده تاکس  هی . کراستادیشرکت بزرگ پارسا ا یجلو  یبعد تاکس یمشغول به کار بود. ساعت

فش در آورد و با نگاه کردن به اسم مادرش رد  یرا از درون ک  یکالفه شده بود؛ گوش  لش یزنگ موبا یکه به شدت از صدا یالح
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دختر تازه مشهور   یگفتن گذاشته بود؟! او آبرو   یهم برا ی او را نداشت! اصال مگر سودابه حرف  یهاتماس داد؛ حوصله حرف 

 به باد داده بود و تمام زحمات ونوس را خراب کرده بود!  یاو حرفه   یهزاران آدم هنر ی اش را جلوشده

 

فرو رفت و   ی شخص نه یکه خواست وارد شود، با سر درون س  نیرفت اما هم ی بود به طرف درب ورود نییکه سرش پا ی حال در

او زل زده بود نگاه کرد. آران   یبه چهره  یکه با تعجب و شگفت  یشخص  یخی شد. سرش را بلند کرد و به چشمان  ستادنشیباعث ا

  ی! او همان دختر موبلوند زدی پلک هم نم  ی و حت  کردی نگاه م  د یدی بود که او را م ی لباره او ایکه گو  ی دختر  یبه چهره  رتیبا ح

 کند!  ر ییتغ نقدر یروزه ا ک یبود؟! امکان نداشت  شی غرق در آرا شه یبود که هم

 

او را به شدت عوض کرده بود و حال   ییروستا یهابا آن لباس  دش،یجد   یرنگ موهاطور   نیونوس هم یافوق العاده حرفه   میگر

  ن یدرونش تکان خورد؛ در ا ی زیاو چ یابه اشک نشسته  یمشک یهاچشم  دن یبود؛ با د شیباز در حال تماشا مهیآران با دهان ن

ونوس    یو گرفته    یعصب یکه با صدا د ینکش  ی در دلش رخنه کرد، اما طول ی بیعج ساس ونوس اح  دن یبار با د نیاول ی لحظه برا

 ! ؟یبا توئم مگه کَر  -به خودش آمد .

 

 دوخت .  نیینگاهش را از او گرفت و به پا عیبه عقب برداشت و سر یقدم

 

 ؟ یگفت یمتوجه نشدم؛ چ  د،یببخش -

 

  دایمادرش او را پ رفتی پشت سرش آمد. چرا امروز هرجا م  خانوم ازسودابه  یخواست دوباره حرفش را تکرار کند که صدا ؟ونوس 

 داشتیو دست از سرش برنم   کردی م

 

 !؟یری کجا م ی کنم بفهمم دار  بتیتعق د یبا ؟ یدی خانوم: ونوس، چرا جواب تلفنم رو نم سودابه

 

 زد:  اد یو فر د یرا از آران گرفت و به طرف مادرش چرخ اش ینگاه باران نیخشمگ 
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 ! گهیولم کن د  ،ی د یبه خواستت رس  یرو نابود کرد  ی ! همه چ؟یداری چرا دست از سرم بر نم -

 

 کرد تا او را آرام سازد. ی ونوس را گرفت و سع ی بازو سودابه

 

 فقط به خاطر خودت...  کنمی م ی من هر کار  م،ی خونه صحبت کن م یبر ای! ب زمی دخترم؛ عز -

 

 قدم عقب رفت.   کیو   د یکش  رون ی را از دست او ب شیبازو

 

 ...یمنو برد  ی ! مامان، تو آبرویکرد یکار و نم نیا دم یکارم زحمت کش ی من چقدر برا  یکرد یبه خاطر من؟! تو اگه فکر م  -

 

آمده بودند و ونوس و سودابه را تماشا   رونی که با تعجب ب ی به کارمندان ی نگاه میآن دو بود؛ ن ن یمشاجره ب دن یکه در حال د آران

 ها گفت: تمام رو به آن   تیداخت و با جد ان کردند ی م

 

 سرکارتون.  د ی! برگردد؟یکنی نگاه م ی به چ -

 

 به داخل شرکت رفتند.  د یآران کارمندان ترس   یحرف از سو  نیا دنیشن با

 

  ی در بحث  یر یگ  انهیبه م یدر واقع عادت   کرد،ی مادر و دختر نم انیبه بحث م  ی بهتر بود او دخالت  د،یند  زیهم ماندن را جا آران

و او را به   ردیرا در آورد تا با آراد تماس بگ  لشیرفت و موبا نشیبه سمت ماش  گرفتی ها مکه نگاهش را از آن   ینداشت! در حال

آراد   یشرکت پارسا بودند انداخت. شماره  ی درب ورود  یبه آن دو که هنوز جلو  ینگاه م ین نشست و نیجا بخواند. درون ماش  نیا
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  شیدرون موها  ی! دستداد؟ی داشتند جواب نم  اجیپسر احت ن یرا جواب نداد. چرا هرگاه به ا  لشیمول آراد موبارا گرفت اما طبق مع

کنار راننده انداخت و   ی صندل ی نش باز شد؛ سپس ونوس خودش را رویرفتن و نرفتن مردد بود که ناگهان درب ماش  انی. مد یکش

 کرد گفت: ی م ه یکه گر ی در حال

 

 ! یجا بر ن یاالن از ا نیهم شهی م -

 

 را باال برد:  شیصدا نیشده بود که ونوس خشمگ  رهیبود خ دهیپر نشیباره درون ماش  ک یبا چشمان متعجب بارش به او که  آران

 

 ! گهی! برو د؟یکنی نگاه م ی چرا دار -

 

از   ینگاه کرد. ساعت کردی شا مرفتشان را تما ستادهیبغل قامت به سودابه که ا نهیرا روشن کرد و از آ نیماش  ی گفتن حرف بدون

تا او   دادی و اجازه م کرد ی م ی کردن بود. آران هم در سکوت رانندگ  هی اش با سودابه گذشته بود اما همچنان در حال گرمشاجره

 کرد ل**ب به سخن گشود:   یکه هق هق م یکند. در حال   هی خودش را تخل

 

 ؟ یر  ی... کجا م یدار  -

 

 کامل پاسخ داد.  ی با آرامش و خونسرد آران

 

 را به آران دوخت .  سشیجا!چشمان خ چیه-

 

 ! رون؟یب ی از شرکت اومد  یچ ی پس اصال برا -
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 را باال انداخت. شیهاتکان داد و شانه  یسر

 

 خب کار داشتم!  -

 

دفعه    کیدر اشک داشت؟ چرا دختر مگر چق نیمتعجبانه نگاهش کند. ا  گریونوس شدت گرفت و باعث شد تا آران باره د ه یگر

همچنان   یبلند  یبا صدا خواهد ی که مادرش را گم کرده و او را م ی و مانند کودک شد ی لحظه هم آرام نم ه یاوج گرفت؟! اصال چرا 

داشبورت برداشت و به طرف او گرفت. ونوس با تشکر   ی پارک کرد و دستمال را از رو یز سب یرا کنار فضا نی. ماش کردی م ه یگر

 ل**ب به سخن گشود.  کردی را پاک م شیهاکه اشک  یبرداشت و در حال  یلدستما

 

 ... چکی ! من اون موقع، به جز توهیمن باعث شدم به کارت نرس   د یببخش -

 

  یدر حال ی و با خونسرد  د یهم گذاشت و سپس به طرف ونوس چرخ یرو  یالحظه   یو چشمانش را برا د یکش  یق ینفس عم آران

 : د یحرفش پر انیم  زدی م  یاو لبخند کمرنگ  ی بار به رو ن یاول یکه برا

 

 ! ینگران کار من نباش! اون کنسل شد، تو باعثش نبود -

 

  رهیخ کردی آران که با آن لبخند کمرنگ و چشمان پر از آرامش و مهربان به او نگاه م یبود به چهره  نییکه سرش پا ی حال در

چقدر انسان  ی مواقع  نیکند. در چن  هی خودش را تخل توانستی اجازه داد تا م و  د ینپرس  یسوال چی شد. چقدر خوب بود که او ه

  گر یباره د  کردی که همچنان به او نگاه م   یگونه خودش را آرام سازد. آران در حال  نیا د،دارد که بتوان  یشخص  نیبه چن اجیاحت

 ل**ب به سخن گشود: 

 



 گاه محکم هیتک

78 
 

 به آراد زنگ بزنم؟  ییخوای م ای ؟ یبر  یهست بخوا  ییجا اد؟ یاز من بر م ی کمک -

 

 تکان داد.   یرا به عالمت منف سرش 

 

 رو خراب کرد!  ی . مامانم همه چادی بر نم یاز کس یکمک  گهید -

 

 رو خراب کرد؟!   یچ -

 

 . د یبارِ هزارم دماغش را باال کش ی را باال گرفت و برا سرش 

 

  ی قدم ه یها رو به سمت خودم جذب کنم! حاال که تو . تالش کردم تا بتونم کارگردان دمیزحمت کش ی گریباز یها برامن سال  -

 و شهرتم بودم، مامان اومد محل کارم و آبروم رو برد! باعث شد نگاه کارگردان و همه بهم عوض شه!  تیموفق 

 

اشک  یهابغضش بشکند وقطره  گر ید کرد و باعث شد باره فی او تعر یداد، ماجرا را برا   یکه دستانش را در هوا تکان م ی حال در

بهتر از   ی. چه کسخواستی کردن م   هیگر  یشانه برا  ک یداشت که تنها  یلحظه آنقدر احساس بد  نیبغلتد. در ا شیهاگونه  ی رو

را رو شانه آران گذاشت   اش ی شانیو پ د یخودش را به طرف آران کش یامنتظره  ر یطرز غ به آران که حال سر راهش سبز شده بود! 

ولت به او وصل کردند. چشمان  ستی و ب ست یبرق دو یی را نداشت گو ی برخورد نیسر داد. آران که اصال انتظار چن ه یو گر

بود که دوباره   ی حبس شد. امروز او را چه شده بود؟! باره دوم اش نهینفس در س  یالحظه  ی درشت تر شد و برا شهیاز هم اش ی خی

کرد و سپس دست راستش را باال    یرا قورت داد؛ مکث بلند  ش یآب گلو  ی درون وجودش تکان خورد. به سخت  یز یاحساس کرد چ

آرام   ا به او خودش ر هی با تک ی شتریب نانیکار باعث شد تا ونوس با اطم   ن یبرد و پشت کمر ونوس گذاشت و آرام نوازشش کرد و ا

  ییاش خودنماصفحه  یکه در حال زنگ خوردن بود نگاه کرد؛ اسم آراد رو   لشیبه موبا کردی که کمر او را نوازش م  یکند. در حال

 نییکه سرش پا  یلحظه ونوس هم از او جدا شد و در حال  نیداشبورت برداشت؛ در هم  یرا ازرو   لی. با دست چپ موباکردی م

 را دم گوشش گذاشت. لید و موبافرستاد و تماس را برقرار کر   رونی ه داد. نفسش را پر صدا بیتک ی صندل یبود؛دوباره به پشت
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 الو آراد.  -

 

 :د یچیپ یآراد پشت گوش   یپرانرژ یصدا

 

 تاجر، احوال شما؟ ی سالم آقا -

 

پاسخ   کرد؛ی نگاه م  کرد ی را پاک م شیهابود و اشک  نییبه ونوس که سرش پا ی چشم ریکه ز یرا صاف کرد و در حال شیصدا

 آراد را داد: 

 

 !شت؟یپ ارمش یب ییاومده، االن با منه، کجا  شیپ ی مشکل  هی ونوس   یآراد، برا  -

 

 : د یچیپ یآراد پشت گوش  ر یشگفت زده و متح یصدا

 

 داداش؟! ی ذاری سر به سرم م ی ! ونوس با توئه؟ داریچ...  -

 

پسر آن قدر سربه هوا بود؛ که حال   نی! اآمد؟ی خوششان نم گریکد یها که از تعجب آور بود که آران چطور با ونوس بود؟ آن  شیبرا

 آمده! شیونوس پ ی برا ی آران، که مشکل یداشت تا گفته   یشتریب  تیاهم شیمسئله برا نیا

 

 به حرکت در آورد.   گریرا بارِ د نیکرد و ماش   یپوف  آران
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 ارمش؟ یکجا ب  ؟ ییآهان، خب نگران نباش حال ونوس خوبه! بگو کجا -

 

 :د یپرس  ی متعجبانه از پشت گوش  آراد

 

 شدم! جیشده من گ  ی! چ؟یبا ونوس  یتو چطور  گم ی م ؟یگ یمی چ -

 

  یاآهسته  ی! با حرص و صداد؟یپرس یازمشکل ونوس نم یاحمق بود؟! چرا سوال نقدریپسر چرا ا نیا د؛یکش  یینفس پرصدا یعصب

 ادامه داد. 

 

 ! ؟ییآراد احمق بگو کجا -

 

 کرد و سپس ل**ب به سخن گشود:  یکوتاه مکث

 

 اونجام!  گهیساعت د م یونوس رو ببر آپارتمانت ن  رم،یداداش من گ -

 

نثار   یراهی انداخت و در دل بد و ب لشیبه موبا ینگاه م ین ی اعتراض به آران دهد تماس را قطع کرد. عصب یآن که اجازه  بدون

آپارتمانش رفت. امروز باز هم تمام وقتش گرفته شده بود و باعث   گذاشت و به طرف شیپا ی را رو لیبرادر احمقش کرد و موبا

 نرسد.  شیشده بود به کارها

 

  نیبه ا ه یکه از شدت گر  یمُتِوَرم   یتا ونوس داخل شود. ونوس با آن چشم ها  ستاد،یدرب ضد سرقتش را وارد کرد و کنار ا  رمز

قرار داشت انداخت و دامن بلند و گشاد بنفش رنگش را باال گرفت   که مقابلش ی روز افتاده بود نگاهش را به دربِ باز شده و سالن
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. آران داخل شد و در را بست  ستادیمعذبش وسط سالن ا یهابشود. سپس داخل شد و با قدم  وردنشخ  نیمانع از زم اش ی تا بلند 

 بدون آن که ونوس را نگاه کند ل**ب به سخن گشود: گذاشت،ی سالن م یگوشه  زِ یم ی را رو لشیو موبا چ ییکه سو ی و در حال

 

 ! ادیم گه یساعت د می . آراد ننیبش -

 

  یآن نشست و سرش را چرخاند و دور برش را از نظر گذراند. خانه یرنگ رفت و رو  ی طوس  یِمبل راحت ن یسکوت به سمت اول در

  یکه همه به رنگ طوس  ی متعلق به آران بود. لوازم لوکس محله  نیا یهابرج  نیتراز بزرگ  ی کیبود. پنت هاووس  ی کیفوق العاده ش 

  نیبه ا نی البته ا زد؛ی ذوق م  یسوخته بود که رنگ مخالفش تو  یاقهوه  یهابود. تنها پارکت  ده کر بایز تینهای بودند، خانه را ب 

  ی گذشت و به طرف اتاق خوابش رفت و باران خورد ی م نییکه رو به پا یاساخته باشد. آران از ده پله  یبد  یمعنا نبود که منظره 

سو آن سو    نیمبل نشسته بود و سرش را به ا ی به ونوس که رو یاهنگ  میرا در آورد و دوباره به سمت سالن رفت. ن اش یزییپا

  د یو سف   یکه تمامش خاکستر یکیش  یدرست کردن دو فنجان قهوه به طرف آشپزخانه   یانداخت و در همان حال برا  چرخاند ی م

  یابامزه  یهارا با آن لباس  و دوست داشت ا ه یبه ثان هی ونوس بردارد؟! و ثان ی از رو توانستی را نم شیهابود رفت. چرا امروز چشم 

  ی زیکه توجهش به سمت م ی مبل بلند شد و پدر حال ی . ونوس از روند یکرده بود بب ل یاص هیبه دختره شرق ه یشک شب یکه ب

  یهاشهیاز سالن، درست در کنار ش  یابود و در گوشه  انیآن نما یسوخته رو  یاقهوه  یهاکه رگه  ی رنگ  ینسبتا کوچک، مشک

نگاه کرد. چهار قاب عکس  ش یعمو یخانواده یهاو به عکس ستادیمقابلش ا داشت؛ی تراس سالن بود، قدم برم  ییبزرگ و کشو

شانه پدرش که سمت چپ او   ی که دست چپش را رو  یدر حال  قرار داشت و در آن آران ز یبزرگ که در وسط م ی بود. قاب ز یم ی رو

به لنز   قای آران گذاشته بود، هر سه عم نه یس  ی که سرش را رو یقرار داشت گذاشته بود و مادرش در سمت راست او در حال

عکس زد   ی به رو ی . لبخند کردی را به خود جلب م یاننده یبود و هر ب دای در عکس هو  شیزن عمو ییبای. ززدند ی لبخند م ن یدورب

بود ودو دستش دور شانه خواهر و   ستادهیبودند نگاه کرد. باز هم آران وسط ا کایکه در آن آران و آراد و آن ی و به عکس بعد 

  دهیچسب گریکد یبه   مانهیدر اروپا بودند و صم  ،یچرخاند. آران و آراد در کودک ی عکس بعد  یرا به رو  شیهابرادرش بود. چشم 

  یو دوست داشتن  زیعز ش یزد. چقدر آراد برا ی قیشد و لبخند عم رهی آراد خ یبودند؛ به خنده  دنی بودند و هر دو در حال خند 

  ن یآران دوخت. اول یِ کودک  یل**ب گفت و نگاهش را به چهره  ری ز یزمی. عزد یباری کامال از چشمان شرورش م طنتی بود؛ ش 

کرده    جادیا ی رینظ یب ی هم خوان اش ی قهوه ا ی آران بود که با موها یچشمان آب  کرد، ی را به خود جلب م نندهی که، توجه ب یزیچ

  تشیافتد که بر جذاب یب  یچشمانش خط ر یشود و ز زیشد تا چشمان او ر ی که باعث م یبود. در مرحله دوم لبخند قشنگ 

ناخودآگاه سرش را چرخاند و به آران که درون آشپزخانه بود نگاه کرد. او مشغول درست کردن قهوه بود و نگاهش به   افزود؛ی م

 بود و متوجه ونوس نبود. نییپا
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 !یهمونا شد  هی شب ؛ی کرد یزندگ کایآمر یاز بس تو  گم ی م -

 

 

 

 خانه خارج شد؛ سپس پاسخ داد: سرش را به طرف او چرخاند و دو فنجان را در دستش گرفت و از آشپز آران

 

 !ستین هایینه، من تفکراتم مثل اروپا -

 

 و فنجان را به طرفش گرفت. ستادیا زی ونوس در کنار م  مقابل

 

 کنه! ی قهوه حالت رو بهتر م -

 

 گفت:  یرا از دست او گرفت و همراه با تشکر  قهوه

 

 ! گمی چهرت و م ست، یمن منظورم اخالقت ن -

 

 کرد.  اش ی به عکس کودک یانگاه کرد؛ سپس اشاره اش ی کرد و به چشمان آب یکوتاه مکث

 

 !هاستیی اروپا هی باشه، شب یو آران مشک کایکه مثل آن  نیا ی مثال چشم و ابروت به جا -
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 به عکسشان انداخت و سپس ل**ب به سخن گشود:  ینگاه می کرد و ن کی فنجان را به لبش نزد آران

 

 بودم.  دهیکه از مامان و بابا شن نطور یبودم، ا  م یپدربزرگ مادر هی من شب -

 

باز هم چشمانش را به سمت او   کرد ی م  کی که فنجان را دوباره به لبش نزد ی گفت وسرش را تکان داد. در حال ی آهان ونوس 

نگاهش را از او   فون ی زنگ آ یبلوند داشت. با صدا ینسبت به موها ی شتر یب تیبجذا یمشک یدوخت. از نظرش ونوس با موها

 رفت.  یگرفت و به طرف درب خروج 

 

 حتما آراده!  -

 

پشت در   ند یتمام وجودش را فرا گرفته بود و مشتاقانه منتظر بود تا آن دو را بب  یکه کنجکاو  یحدس زده بود! آراد در حال درست

 بار او مواجه شد. طنتیو ش  ضیه آران در را باز کرد؛ با لبخند عرک  ن یبود. به محض ا ستادهیا

 

 داش... تیخانواده حساس  نیکه نسبت به ا یی شه تو ی باورم نم شه،ی : اقا من باورم نمآراد

 

از او خواست تا دهان   یاباال پراند و با شاره  یی که آران نثارش کرد دهانش را بست و او را نگاه کرد؛ آران ابرو یاچشم غره  با

شد. آخِر در   یمتوجه م  ع یها را سردادن بود ببندد و خدا را شکر کرد که آراد باهوش بود و اشاره ی مبارکش را که در حال سوت

که باورش شده بود،    یبه ونوس کرد. در حال یکردنش بود؟! داخل شد و نگاه ان یحال بکه او در   بود یچه حرف نیحضور ونوس ا

 نثار بردارش کرد و آهسته زمزمه کرد:  یونوس واقعا همراه آران بوده؛ چشمک

 

 ! یعشق داداشت آب کن ی رو جلو ختی  ی که باالخره تونست ی مرس  -
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درهم و گرفته به سمتش   یرا بست با چهره  ش یره بغض راه گلوآراد دوبا دنیبه سمت ونوس قدم برداشت. ونوس که با د سپس

 رفت و خودش را در آغوش او انداخت.

 

 آراد؟! ی اومد  رید  نقدریچرا ا -

 

 مضاعف ل**ب به سخن گشود:  یدستانش را دور کمر او گذاشت و با همان انرژ   آراد

 

 که!  رن یگیبه کار م  د یجد  یپروژه  نیچقدر منو سر ا ی دونی آران و بابام بودم. نم  یهمش دبنال کارا زم،یخوام عز ی معذرت م -

 

بلندش به سمت اشپز خانه رفت و در همان حال   یهاها گرفت و با قدم نگاهش را از آن  عی به آن دو انداخت و سر ینگاه م ین آران

 آراد را مخاطب قرار داد: 

 

 ؟یخوری قهوه م  -

 

 پاسخ داد:  رفتی م ی راحت یهاکه به طرف مبل ی ونوس را از آغوشش جدا کرد و در حال  آراد،

 

در سرخوشش را نگاه  سرش را چرخاند و معترضانه برا ی!آران با چشمان متعجب بار؟یدار  یچ یدن ی! نوش خورهی قهوه م ی ک -

 کرد. 

 

 ! ؟یزنیم  ی دنیخانوم حرف از نوش  هی  یخجالت بکش آراد، جلو  -
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 کرد. دنیشروع به خند  یبلند  یدر فکر بود انداخت و سپس با صدا قای نبود و عم ایدن  نیدر ا ییبه ونوس که گو ینگاه آراد

 

 آران!   یگی م یچ خوره ی ونوس خودش م -

 

 خورد؟!   ی م یدنیوقت از روز نوش  نی او هم ا ی عنیخاند. چشمش را به طرف ونوس چر مردمک 

 

 که دست ونوس را در دستش گرفته بود رو به او ادامه داد:  ی با لبخند در حال آراد

 

 مگه نه؟!  -

 

 از افکارش جدا شد و او را نگاه کرد.  ونوس 

 

 هان؟!  -

 

 کرد و با خنده صحبتش را ادامه داد:   یپوف

 

 چنده؟!  لو یپسته ک زم یعز ست،یونوس که اصال تو باغ ن -

 

دستگاه قهوه ساز گرفته بود را برداشت و به طرفش برد در    ری که ز یوان ی بود، ل ره یخ ش یگو  اوهیکه ناباور به برادر  ی در حال آران

 ت:گف  ی بود همراه با ل**ب خوان ستادهیکه مقابلش ا یحال
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 ؟ یخفه ش  ی تونی م -

 

باال انداخت و به طرف تراس رفت   یاونوس افتاده. آران شانه  یبرا  یچه اتفاق ی عنیتکان سر  ن یمتعجبانه سرش را تکان داد؛ ا آراد

  یهانرده  یکه ساعد دستانش را رو  یبه کنار آن دو نشستن را نداشت. در حال یلیها را تنها بگذارد. البته خودش هم تماتا آن 

کامال مشهود بود، را   نش یچرک ی که هوا یاشد. شهر آلوده  رهیخ یآفتاب  مه یو ن ی ابر مه یبه آسمان ن گذاشتی رنگ م ی مشک یِآهن

که    خوردی حسرت م شه یبود و هم شیهاو آدم  ران یرا دوست داشت. اصال او عاشق ا اش ی فی کث  یشهر با همه نیاز نظر گذراند. او ا

  بودی شاد م  یآدم  کایاش بود همانند آراد و آناگر او هم با خانواده  د ی. شاکند   یاش زندگچرا نتوانست در زادگاهش در کنار خانواده 

دانست نود درصد آشناها عاشق و   یم  ی به خوب شد،ی م ل یفام یدر جمع ها حضور داشت و حضورش باعث شاد  شهیکه هم

درست نقطه عکس    نیکرد و ا ی جذب م د را به خو گرانید  شهیهم اش ی انرژ  رایدنبال او بودند. ز  آراد بودند و دختران به  یفته یش 

مغرور و خودپسند است   اریو آشناها معتقد بودند؛ او بس ل یها و فامفرد در خاندان پارسا بود و دوست نیترر یآران بود. او گوشه گ

 بودند.  رهم از او متنف یمیاو معذب بودند و ن  یو جلو  دند یترس ی از دختران از او م یمین  ییو گو شد ی نم یمیصم ی که با کس

 

 ترساندنش ناگهان گفت:  ی برا شه یدر افکارش غرق بود که آراد همانند هم قایعم

 

 ؟ یکنیم  کاریچ یدار  -

 

که به    یبا چشمان متاسف بار شد ی نم  به او وارد ی شوک گریکار د نیو پس از بارها انجام ا شناختی م  یاو را به خوب یی که گو آران

 آراد دوخته بود پاسخش را داد:

 

باز هم   ؛یشنوی م ی ور ی نبود؟ از همه در ی کاف ی تا مرز سکته رسوند  ش یبابا رو چند شب پ ؟ یآدم ش  ییخوای پسر نم -

 ؟ یآدم ش  ییخواینم
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داد با    یها مبه نرده  هی که تک  یکرد و در حال  دن یشروع به خند  ی بلند  یکه مهردادخان را ترسانده بود با صدا  ی شب یادآو یبا  آراد

 خنده ل**ب به سخن گشود:

 

 . رم یاز خنده دره خونه رو گاز بگ  خواستی اون لحظه دلم م  ی عنیبود!  یاون که عال یوا  -

 

 ف تکان داد. سرش را با تاس  د،یخند یکه کوتاه م   یهم در حال آران

 

 گوشت! ی نخوابوند تو ی لیس  هی  ی شانس آورد -

 

 تو گوشم!  زنه ی االن م کردم ی آره خودم فکر م -

 

مهربان تر از هروقت   کرد ی را صاف م شی که صدا ی از فرصت استفاده کرد و در حال د یبرادرش د یهال**ب  ی که خنده رو  آراد

 نامش را صدا زد:  یگرید

 

 آران جون!  گم ی م -

 

 بله؟  -گرفت و به آراد دوخت. ش یرو شی پ یبود نگاهش را از منظره  دایصورتش هو ی که هنوز هم آثار خنده رو ی در حال آران

 

 شانه آران گذاشت. ینشاند و دستش را رو شیهال**ب یرو   یلبخند پهن آراد

 

 رو؟ نیا ی دونستی م آرنی ادات رو در م  ه ی! بق یمرد خودت -
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چرب زبان   نیچن نیا خواستی م  یزی . هروقت چشناختی برادرش را م ی به او انداخت. به خوب  ی و نگاه معنادار ستادیا صاف

 .شد ی م

 

 که گندهات و جمع کنم!   ستمیبار ن نیجوابم نه! من ا ؟یبگ  ییخوای م ی هرچ -

 

 کردو پاسخ داد:   یف یاخم ظر آراد

 

 نکردم که!  یکار  ه؟ی گند چ-

 

 ! ؟یپس چ -

 

شده بود    رهیخ یاداده و به نقطه   هیمبل تک ی سرش را به پشت نیو غمگ   د یبه ونوس که نا ام ینگاه  میکرد و ن  یکوتاه مکث

 کرد:  انی انداخت و سپس آران را نگاه کرد و با ترس موضوعش را ب

 

کمک بخوام به    یوقت  ن یبرا! بنایتو بود  شه یبابا هم یبه جا گاهمه یواسه من ثابت شدس؛ من تک نی ! ایمرد  ی لیداداش... تو خ -

 که...   یدونی م  گم،ی تو م 

 

 هم گذاشت. یلحظه رو   یرا برا شیهاکرد و چشم  کشیرنگ ش  یمشک  نیشلوار ج یهاب ی.آران دستانش را درون ج

 

 -  ییخوای م یطفره رفتن بگو چ  ی .آراد! جا
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 گفت:   یرا بست و بدون معطل چشمانش

 

 جا بمونه!  ن یونوس ا  یچند روز  ه ی  ،ی اجازه بد  خوامی ازت م -

 

گره خورده به صورت پر اضطراب آراد   یهامتعجب و ناباورش را همراه با آن اخم  یهاچشم  ده؛ یفکر کرد اشتباه شن یی که گو آران

 دوخت. 

 

 کنم؟!  کاریچ -

 

 شانه برادرش گذاشت. ی دستش را رو گر یباره د آراد

 

بحث کردن، آخرش هم ونوس   یاوضاعش رو! تازه سودابه خانوم هم زنگ زد، کلکه  ینیبی کنم؛ م  کار یچ دونمی آران بخدا نم-

کمکش   د ی با م،ی دختر عمومونه ما در قبالش مسئول  یکه! ناسالمت  رونیب م یدختر رو بنداز م یتونیگفت محاله برگرده خون! نم 

 ! میکن

 

 و محکم پاسخ داد:  یو جد  د یحرفش پر ان یم آران

 

 امکان نداره!  یزی چ نیحرفشم نزن آراد! چن -
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ها حرف  نیتر از ااما آراد سمج رفت؛ی کرد و م یبود دهانش رابسته بود و راهش را کج م  ی گریکه آران داد، هر شخص د یجواب با

 !شد ی نم الیخیب نشاند ینم یبود و تا حرفش را به کُرس 

 

 کن!  تی ولاحساس مسئ کم یاون دختر برادر پدرمونه،  ؟یفهمی رو نداره! م ییجا گم یآران م -

 

جوک    ی کنه؟ دار ی دختر باهام زندگ ه ی اجازه بدم،  تونمی من چطور م  ؟ ید ینه من! فهم ییمسئول باشه تو  د یکه با ی اون -

 !؟یگی م

 

 درهمش پاسخ داد:  یبا چهره  آراد

 

اون وقت تو   کنن یم د یسف همه ازدواج  گه ی! پسر االن د؟یمادر مرده رو نگرفت  یِهایی اروپا ییِ خُلق و خو کم،یبابا آران! تو چرا  -

 ! بابا مرامت کجا رفته؟! ؟یخونت نگه دار ی تو  یبرادرت رو چند روز  نده یآ یدخترعموت رو، همسر احتمال  یتونینم

 

 زد و سرش را تکان داد.  یپوزخند 

 

 ! ه؟یچ گه ید  یهمسر احتمال -

 

 بامزه پاسخ داد:  ی داد با لحن ی که دستانش را در هوا تکان م  یدرحال  آراد

 

 خدا بخواد اون بشه همسرم!  ایاگه احتماال من بخوام،  ی عنی -
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 نثارش کرد و نگاهش را از او گرفت تا داخل برود که آراد سد راهش شد. ییبرو بابا آران

 

 هم حرف نزن!  ترتک ی بگو چشم! رو حرف برادر کوچ یدی اجازه م  گمی ! مامی جد  ی لیآران االن خ  نیبب -

 

در    یبود که حت یوقت! آراد تنها شخص  چ یباشد، نه حاال نه ه یجد  توانستی گاه نم  چیخونسردش را به آراد دوخت. او ه نگاه

 بودن را نداشت . ی سه در چهارش هم قدرت جد  یهاعکس

 

 و پاسخ داد: د یکش  یق یعم نفس

 

 !ش؟یبریببرش خونه بابا، چرا اونجا نم -

 

بنداز؛اون   نشیغمگ  ینگاه به چهره  ه ی! ستین شتر یکنه! بابا آران چند روز ب داش یباشه، که مثال زن عمو نتونه پ یی جا خوادی م -

 یرو نکش ی که به سمتش دراز کرد  ی به توئه که دست دش یام یخراب شده! تو خراب ترش نکن! اون االن همه  اش یاالن دن

  کیکه قبال داشت را   یتمام شاد ییزد و گو ی ذوق م  یونوس تو  نیمگ غ ی بود چهره  د به ونوس انداخت،حق با آرا یعقب!نگاه

  ییبایشد،در نظرش امروز چشمان او رنگ ز رهیکرد خ ی ساعته از دست داده بود،به چشمانش که به لوستر وسط سالن نگاه م

  نیچن ن یشده بود ا بود که باعث رییرو به تغ  ی زیقدرت عوض شدن داشت؟!پس در نگاه آران چه چ یگرفته بود؛مگر رنگ مشک

 و با صراحت تمام پاسخ داد. د یکش  یقیرفت.نفس عم یم  شیپ نیچن نیا د ی!ناگاه به خود آمد نگاهش را از او گرفت نباند؟یبب

 

 . یچرت و پرتات رو هم تموم کن نیبهتره ا دس،یفا ی ب یهم بگ  یآراد حرفش رو هم نزن، تو هرچ-

 

زد و در   یکه در سرش آمد لبخند مرموزانه ا یکرد سپس با فکر  یانداخت و مکث کوتاه رحمشیبه برادر ب یا  ثانهینگاه خب  آراد

 رفت گفت:   یکه به سمت ونوس م یحال
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 کنم خودم.  یم  شیکارینداره  یباشه اشکال-

 

سقف   کی ر یز ی خترتوانست با د  یاجازه دهد،اصال نم یز یچ نیتوانست به چن  یتکان داد؛نم یبه داخل رفت ؛آران سر سپس

 باشد ،خصوصا ونوس! 

 

که داخل شد ؛ونوس که مقابل   نیکنند،هم دایاو پ ی برا ی گرید  یکند و جا ی بتواند کمک د یبعد او هم داخل رفت تا شا قه ی دق  ده

  یمنتظره دست ها ر یصورتش نقش بسته بود غ یکه رو  یبود با ورود آران به داخل سالن به سمتش رفت و با لبخند  ستادهیآراد ا

 آران را گرفت. 

 

 .  یستیرحم و سنگدل ن ی گن تو ب  یکردم ، اونقدرها هم که م  ی آران ممنونم، ،من واقعا راجبت اشتباه فکر م-

 

او که دستانش را گرفته بود انداخت   یبه دست ها ی نگاه میماتش برده بود ؛نپوستش  ی ونوس به رو  ی که با تماس دست ها آران

 شد. رهیاو خ یبه چشم ها یو سپس با تعجب و شگفت

 

 ! ه؟ی چ یتشکر برا  نیا-

 

 تر شد.   قیونوس عم لبخند 

 

 . گهیجا بمونم د نیمن ا  یکه اجازه داد  ن یواسه ا-
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  یبرا ییجا  یی که گو ی متعجب یکرد و با چشم ها ی بود؟!مکث بلند  ده یدرست شن  شیگوش ها ایبرد!او اجازه داده بود؟!آ  ماتش

که نگاه متعجب    نیدرشت تر شدن نداشت به ونوس نگاه کرد،سپس نگاهش را به سمت برادر سرخوشش چرخاند؛آراد به محض ا

نشاند که باعث شد آران از   شیل**ب ها  یرا رو  یبار  طنتیخاراند و لبخند ش  ا را باال برد و پشت گردنش ر د،دستش یآران را د

  یداشت آران اعتراض ن یقیتواند برادرش را در عمل انجام شده بگذارد؛ ی دانست چطور م  یببرد.آراد باهوش بود و م  یموضوع پ

 .ردیشد بپذ  ی کرد و مجبور م ینم

 

ونوس   ف یو ظر  د یسف ی ون دست هاو سپس دستانش را از در  د یکش  یقیباز و بسته کرد و نفس عم یلحظه ا  یرا برا  شیها چشم

 تمام به آراد نگاه کرد. تیکرد با جد   یفرو م شیها ب یکه درون ج ی آورد و در حال رون یب

 

 نکردم.  یکنم ،کار ی خواهش م-

 

 ؟ ییایلحظه با من م ه یرو به آراد گفت:آراد جان  سپس

 

 را قورت داد.  شی انداخت و آب گلو زدی را به چشمان او که خشم درونش موج م طنتشی نگاه پر از ش  آراد

 

 ! ام؟یکجا ب -

 

ل**ب به سخن   ی برد با خونسرد یکه به سمت اتاق خوابش م یآراد را گرفت و در حال یقدم به سمت او برداشت و بازو  کی

 گشود: 

 

 داداش کارت دارم!   ایب -
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که متوجه شده بود آران    نیدر سکوت به رفتن آن دو چشم دوخت. درست بود در خانه آران به شدت معذب بود و اما هم  ونوس 

  رایکار ممکن بود ز ن یمادرش بهتر دنیبود! در حال حاضر ند  یشکرش باق ی! جاستین  کردند ی م فی که همه ازش تعر ی به آن بد 

سرش برداشت و   ی!شالش را از رو شد یها از دهانش خارج م و چه  کردی برخورد م طور چ د یدی م گر یاگر او را باره د دانستینم

و دوباره   د یکش  یگرفت. آه  یجا شیهاگوشه ل**ب یانداخت؛ پوزخند  اش ییروستا یبه لباس.ها ینگاه م یمبل گذاشت، ن ی رو

 گرفت.  یبود که درون ذهنش جا یسوال  ن ی! اولکرد؟ی مبل نشست. حال او بدون لباس چه م  ی رو

 

و   ستادی درب اتاق خوابش ا ی رفت و جلو  نییمانند پا یچوب یهاآراد را در درستش گرفته بود از پله   یکه بازو  ی آران در حال

 او را رها کرد.  یبازو

 

 زه داد؟! داداشم اجا  یگ یم یری جا بمونه! اون وقت م  نی ا تونهی اون نم گم ی ! بهت مست؟یپسر تو عقل تو کلت ن -

 

 اش را باال انداخت .تفاوت شانه  ی ب آراد

 

 که.   شیشناس  یبمونه م رونیروز ب ک یاز  شتر یونوس ب ذارهیدو روز تحمل کن ، سودابه نم  ه ی! فتادهین ی حاال که اتفاق -

 

 !شناسمشی نه، نم -

 

  یل یبزند نگاه کرد. دل رون یب شیهر آن امکان داشت خون از چشم.ها یی که گو نشیکرد و به برادر خشمگ  ی کوتاه  یخنده  آراد

 !آمد؟ی م  نیآسمان به زم شد؟ی ماند چه م  ی . اگر ونوس دو روز در خانه او مد یدی نم ت یهمه عصبان نیا یبرا

 

 جا، باالخره... نیا زنمی منم که هستم سر م   گذرهی چند روز م نی! اریداداش سخت نگ  -
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 :د یپرس  و   د یحرف آراد پر انیسناکش متر یهاآن اخم  با

 

 ! ؟یجا بمون  نیا ییخوای! مگه تو نم؟یزنی ! سر م؟یچ -

 

 پاسخ داد:  ی بدون معطل آراد

 

 جا بمونم چطور به کارهام برسم پس؟!  نینه! من اگه ا -

 

 !؟ید یفهم  یجاست خودت هم بمون  نیدوس دخترت ا  یتا وقت د ی تو؟! آراد با  یدار  ی چه کار -

 

  ی رو یطانی. لبخند ش شد ی م ره یگونه شده بود خ  نیا تیآران که از عصبان یکه به فک منقبض شده  ی کرد و در حال یکوتاه مکث

 پاسخ داد: یاآهسته  ی صورت او برد و با صدا کیگرفت. سرش را نزد یجا شیهال**ب 

 

. باالخره من  ستیرو بفهمه که صالح ن هاز یچ ی سر ه یجا کنار ونوس باشم امکان داره  نیداداش جوش نزن! من اگه همش ا -

! فقط داداش زنمی به تو! من هم بهتون سر م  سپرمشیازش پنهون بمونه. م  خوامی دارم که م یی زایچ ه یقطعا  گه یآرادم د

 باالخره دخترعمومونه!  های نکن یبداخالق

 

که از آران    یرا باال برد و در حال شیقرارش ابروها  یادآور یانداخت و با  اش ی به ساعت مچ ینگاه م ی حرف.ها ن ن یاز گفتن ا بعد 

 گفت:  رفتی شد و به طرف پله ها م ی دور م

 

 نره!  ادت یبرم، داداش فعال، حرفام  د یمن با -
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  ی دختر توانست،ی احمق چطور م ید. پسره تکان دا  نیو سرش را خشمگ   د یکش ی قینفس عم کرد یکه به رفتن او نگاه م  ی حال در

 !د؟یایقرار بود سر عقل ب ی پسر ک نیحال تنها بگذارد؟! ا نیدوستش دارد را در ا کرد ی که ادعا م

 

همان مبل به   ی به ساعت انداخت و به طرف سالن رفت. ونوس رو ی نگاه ،یبا لباس خانگ  اش یرونیب یهالباس  ضی از تعو پس

باره   او،  یچشمان بسته  دنیبا ددر دستش بود؛  کرد ی پخش م یکیکه موز ی هم در حال لشیحالت نشسته خوابش برده بود وموبا

آهسته به   یهاالن بازگشت. با قدم ها به س از اتاق  یکیرنگ، از درون  د ی سف یملحفه  شتن،رفت و پس از بردا نییها پااز پله  گرید

نشد. او به   داریخورد اما ب ی. ونوس تکان آرام د یکش  رونیرا از دستش ب لیسمت ونوس رفت و آهسته دستش را دراز کرد و موبا

  ی سر ونوس که هر آن در مرز افتادن بود؛ مکث کوتاه دن یشود. با د دار یب یسادگ نیبود و محال بود به ا نیشدت خوابش سنگ 

به نظر   بایز  نیچن نیهم در نظر آران او امروز ا د یشا ایبود.   بایو ز فیصورت ونوس ظر  ید و به صورت او نگاه کرد. تمام اجزاکر

گذاشته بود، نهاد و ملحفه    لمب  یکه کنارِ دسته  ی کوسن  یبه سمت او دراز کرد و سرش را آرام رو  ی! دو دستش را به آرام آمد ی م

 تر از قبل به خوابش ادامه داد. نشد و برعکس راحت دار یاو داد. باز هم ب یرا رو 

 

!  گرفتی ونوس شدت م دن یکه هر بار با د  کرد ی در دلش احساس م یعاد  ریغ ی او را نگاه کرد. چرا امروز لرزش  گریو باره د ستادیا

 . ند یشام بب یبرا  یه سرعت از او فاصله گرفت وبه سمت آشپزخانه رفت تا تدارک فرو کرد و ب شیدستش را درون موها  شانیپر

 

 

 

 

 

 *** 
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از آشپزخانه و   یبود و نور کم کیبا شب خواب نداشت نگاه کرد. همه جا تار یکه فرق  یی را باز کرد و به نور کم سو چشمانش

سو و آن سو   نیسرش را به ا ی جی. با گخوردی م مدرونش قرار داشت به چش یاشش نفره  یناهار خور ز یکه م اش ی سالن کنار

  د؛متوجه ید  یبود و تدارک شام را م ستادهیا ز یکه پشتش به او بود و مقابل م ی آران در حال دنیبا د د،یکش یاازه یچرخاند و خم

بود انداخت.  ش یکه به رو یابه ملحفه  یکوسن گذاشت و نگاه ی کرد و دوباره سرش را رو  ی! پوفکند ی شد کجاس و آن جا چه م

 مبل بلند شد و آران را متوجه خود ساخت. یکرد و سپس از رو  یمکث کوتاه

 

 انداخت. گذراند ی به او که بلند شده بود و با چشمان پف کرده دور وبرش را از نظر م یو نگاه  د یبه سمتش چرخ آران

 

 ! ؟یشد  داریب -

 

 پاسخ داد:  یج ینگاهش کرد و با گ ونوس 

 

 ! که؟یقدر تار نیجا ا نیخواب بودم؟! چرا ا یک من از  -

 

بنشاند حال که او مهمانش شده  شیهال**ب ی به رو یکرد لبخند کمرنگ  یداد و سع  یناهارخور زی م  یرا به صندل اش ه ی تک آران

 . دادی م  رییبرخورد سردش را هم تغ د یبود پس با

 

 آراد رفت!  ی از وقت -

 

 کرده بود انداخت.  ریکه فضا را دلگ  ی کیبه سالن تار ینگاه سپس

 

 ! یخوابیتر م راحت  یجور  نیگفتم ا -
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 پاسخ داد:  رفتی که به سمت کنترل لوستر م  یدر حال یکرد و با بدخلق   یاخم ونوس 

 

 دلم گرفت!  ، ینجوریا ه یچ -

 

  یجان ییروشن شدن فضا گو را زد و با   د یسف یی روشنا ینصب شده بود، برداشت و دکمه  واریکه به د شیرا ازدرون جا کنترل 

 شد و خنده کنان گفت:  رهیمچاله شده بود خ ی به صورت آران که به علت نور ناگهان د،یدی دوباره گرفت. حال بهتر آران را م

 

 !؟یچرا درهم شد  -

 

 به لوستر کرد.  یاه اشار آران

 

 عادت ندارم به نورش! ی لیخ شهی روشن م ر یبه د رید  نیا -

 

 : د یپرس  یقدم برداشت ودر همان حال با تعجب شگفت زیبه سمت م  ونوس 

 

 !شهی ! باورم نم؟ینیش ی م  ی کیتو تار شه یتو هم ی عنی -

 

ل**ب به سخن    زیبرانگ  نیرا باال برد و تحس شیشده بود انداخت. ابروها نیتزئ  یی بایکه به ز  یزیبه م یو نگاه  ستادیآران ا کنار

 : گشود
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 ! دهیرو چ یخوشگل ز یم قس؛یباسل یلیکارت خخدمت  -

 

  ز یبه م ینشست و نگاه  شیزد و روبه رو ی نشست. آران لبخند   زیرفت و پشت م ی به سمت صندل  ادیز  یرا گفت و با اشتها نیا

 کردن را هم بلد باشد.  یباعث شده بود تا او آشپز  ییخوب تنها یهااز حُسن یکیکردن داشت؛ یانداخت. او عادت به آشپز 

 

 ! ادیخوشت ب دوارمیام -

 

گاوه درسته را قورت   ک ینخورده بود و حال قادر بود  ی زیرفته بود چ  رونیکرد. از صبح که ب یزد و تشکر کوتاه ی لبخند  ونوس 

که با قاشق و    یکیرنگ سرام یخود درون بشقاب مشک  یبرا ی را برداشت و مقدار شکایدهد. پس بدون تعارف ظرف واو

  یهم پاستا گوشه  یگذاشت. سپس ظرف پاستا را برداشت و مقدار ش یو ظرف را سر جا خت یست بود، ر لشیاست یهاچنگال

بود با لذت شروع به   اش یی غدا یهانمک که از عادت یو بعد از زدن مقدار د یپاش  شیغذا ی را رو د یبشقابش جا داد و سس سف

  ر یماند. آراد مات و متح هانشخوشمزه باشد! نگاهش را که به آران دوخت لقمه در د نقدریغذا ا نیا شد ی ش نم. باورخوردن کرد 

که لبش به   ی. در حال کردی م شیشده بود و دستانش را در هم قفل کرده بود و تماشا ره یبه اوکه با ولع در حال غذا خوردن بود خ

 رو به او گفت:  شد ی خنده وا م

 

 تر بخور! آروم   ره یگی غذا رو ازت نم ی کس -

 

 پاسخ داد: گرفتی که لبش را به دندان م ی اش را معذبانه قورت داد؛ در حالکرد و لقمه یمکث کوتاه ونوس 

 

م واسه  نخورده بود یچی ه یبردار  لم یرفتم. امروز هم به خاطر ف شیداشتم طبق برنامم پ  م یکه رژ  شب یگشنمه! د ی لیآخه خ -

 ....نیهم

 

 ونوس دور نماند. یهازد که از چشم ی قیونوس لبخند عم  یباره دوم به رو  ی برا آران
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 ! رهی آروم بخور معدت درد نگ  گمی شما درست کردم! فقط م یرو برا  نیراحت باش! من ا -

 

 زل زد.  ز یبه او و سپس به م ی شد! با شگفت یدرشت ونوس قد نلعبک چشمان

 

 ! ؟ی رو تو درست کرد نایا -

 

 پاسخ داد: شد ی که مشغول خوردن م  یچنگال را در دستش گرفت و در حال آراد

 

 آره!  -

 

و به سمتش  ختی آب ر  یوانیسرفه زدنش ل  دنیاش بلند شود. آران با دسرفه  یکرد و باعث شد تا صدا  ریگ  شیدر گلو لقمه 

 گرفت. 

 

 ! نهیهم یبرا ، یآروم بخور  گمی م  نیبب -

 

  توانستی مرد م ک یرا نگاه کرد. چطور  زیاش به او زل زد و سپس م با چشمان شگفت زده  خورد،ی که م ی را گرفت و در حال وانیل

 غذا داشته باشد؟! نات یدر تزئ  یافوق العاده  یقه یو سل یدستپخت عال نیچن

 

 درست کنم!  مرو ین ه ی  تونمی ! من که دخترم نم؟یخوشمزه درست کن نقدریا یتونی م  یچطور  -
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شد. نگاهش را از بشقابش   یجار شیهال**ب  ی داشت رو شخند یبه ن ی ادیکه شباهت ز  یکج شد و لبخند   یلبش اندک   گوشه

 متعجب ونوس دوخت. یگرفت و به چهره 

 

 !یش ی که همه کاره م نه یکردن ا ی زندگ ی! از حُسن مجرد گهیخب د -

 

 حد نبوده!  نی در ا شونیوقت آشپز چیاما ه ؛کننی م ی زندگ ی که مجرد شناسمی رو م  های لی من خ -

 

 داد.   یصندل  یرا به پشت اش ه ی تکان داد و تک ی سر آران

 

نبود که   ایرانیاون طرف هم مثل ما ا یهمش آماده بخورم! غذاها یو چندسالگ   یتا س  یاز ده سالگ  تونستمی خب، من نم -

 ! رمی بگ  ادیکردن رو  ی بهتر بود خودم آشپز نی! بنابراگهید زیچ  ایدرست کنه  ی مثال برام قورمه سبز رم؛کهیخدمتکار بگ 

 

 در دهانش گذاشت.  یالقمه  ونوس 

 

 ! یکمکش کن شهیهم یتونی ! مندتیپس خوش به حال همسر آ  -

 

را   شانینزدن و در سکوت کامل غذا یحرف  گریغذا د انیزد و سرش را تکان داد و دوباره به خوردن مشغول شدند و تا پا  یلبخند 

 ند. صرف کرد

 

 

 



 گاه محکم هیتک

102 
 

 

 

سط رو به ونوس که ظرف و  داشتی ها را بر مکه بشقاب ی بلند شدند. آران در حال ز یجمع کردن م یاز خوردن غذا، هر دو برا پس

 گفت:  داشتی را بر م زیم

 

 ! دمی جمع کردنش رو م  بیونوس، ممنون! من ترت -

 

 پاسخ داد:  داشتی را بر م ی کیسرام یهاوان یکه ل  یکرد و در حال یف یاخم ظر ونوس 

 

 رو بسپر به من!  نایاستادم! نگران نباش ا لیاما تو جمع کردن وسا کنم،ی درسته من کار نم -

 

پارکت افتاد و   یاز دستانش سر خورد و رو  مت یگران ق ی بایز یکیسرام  وانی حرفش کامال از دهانش خارج نشده بود که دو ل هنوز

به   دهیثابت ماند. ونوس که ماتش برده بود با چشمان ناراحت و ترس  وانی ل یشکسته  یهاتکه   شکست. نگاه هر دو به یبد  یبا صدا

نه تنها باعث  افهیق ن یو ا د یباریاز چشمانش م یش، سپس مظلومانه آران را نگاه کرد. شرمندگ یپا یجلو  یخورد شده  یهاشهیش 

را بردارد، به سرعت   هاشهیش  خواستی که م ی شد و در حال اش شده بود! به سرعت خمآران نشده بود که باعث خنده تیاعصبان

 گفت: 

 

 ! ی! از دستم سر خورد! واخوامی من معذرت م یوا  -

 

 خم شد و مچ دست ونوس را گرفت.  یبرساند به سمتش رفت و بدون معطل ی بیکه به خود آس  نیقبل از ا یت یوضع ن یچن دنید با

 

 . یزنی به خودت صدمه م ی رو جمع کن  نایا خوادی نم -
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 گریکد یشد. همزمان هر دو بلند شدند و مقابل  خته ی سرش را بلند کرد و نگاهشان درهم آم نیکرد و شرمگ  یمکث کوتاه ونوس 

 .ستادند یا

 

 که زدم، رو جمع کنم!   یبذار حداقل گند  -

 

تا  شد ی که خم م  یکرد و در حال ونوس انداخت و ناگهان به خودش آمد. مچ دستش را رها نی به چشمان شرمگ  ینگاه مین

 را بردارد رو به او گفت: وان یبزرگ ل یهاتکه 

 

 بود همش!  وان یدوتا ل  ،یکنی خودت رو ناراحت م ستیکه ن  ی خاص زی! چکنمی جا رو جمع م نی! من انیبرو بش -

 

خونسرد باشد؟! اگر شخص   نقدریا توانستی مرد م  ن یگفت و به سمت مبل رفت. چطور ا  یگرید  د یکرد و ببخش یکوتاه مکث

! د یخند ی بودنش م ی ها به دست و پا چلفتساعت  ای کرد؛ی و او را سرزنش م  گفت ی به ونوس م یبود قطعا دست و پاچلفت یگرید

کند که   دایپ  ن یقیموضوع باعث شد تا ونوس  نیو ا فتاده ی ن ی اتفاق چیه  یی که گو د، موضوع چنان برخورد کرده بو ن یاما آران با ا

اتاق کنار اتاق خوابش را به ونوس داد تا در آن استراحت  ز ی. پس از جمع کردن مستین دهد ی که ظاهرش نشان م یز یآران چ

 کند.

 

  د یسف یتخت  . کردی م  نیبودن اتاق را تحس ک یو ش   یز یو تم کرد یرا نگاه م  لیبود؛ وسا ستادهیکه وسط اتاق ا ی در حال  ونوس 

درونش    یقد  نه یآ ک یبه اضافه  ی کوچک یو کمد لباس  شد ی م  یبه مبل راحت لیو تبد  شد ی اتاق بود که جمع م یرنگ، در گوشه 

به   یو نگاه آران درب اتاقش را باز کرد د،یی به در نواخته شد. پس از گفتن بفرما یابود. در حال نگاه کردن به اتاق بود که ضربه 

 کرد و سپس ل**ب به سخن گشود:  ی ونوس کرد. مکث کوتاه

 

 درسته؟!   یها بخوابلباس  ن یبا ا یفکر کنم نتون  -
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را   یاانداخت و سرش را به عالمت مثبت تکان داد. آران که از جواب ونوس با خبر بود لباس تا شده شیهابه لباس  ینگاه ونوس 

 به دستش داد. 

 

 استفاده کن!  نی از ا ایب پوشه،ی جا م نیا ادیم  یوقت کاس،یآن  راهنیپ نیا -

 

به لباس انداخت؛  یدرب اتاقش را بست. نگاه  ریتشکر به سمت او رفت و لباس را از دستش گرفت. پس از گفتن شب بخ با

با شخص   دانستی داشت. چقدر آران با مالحضه بود و م   شیبازوها یتا رو  یکوتاه یهان یکه آست ی رنگ  یاس یبلند  ینخ راهنیپ

  ش یاز پ شیونوس جا خوش کند و نظرش ب یل**ب ها  ی رو قیعم یلبخند   تاکارش باعث شد  نی مقابل چگونه برخورد کند. ا

 کرد. ر یینسبت به او تغ

 

اش را انجام دهد و ونوس  فتاده عقب ا یرفت تا کارها اش ی از خانه خارج شد و به سمت شرکت پدر شه یآران زودتر از هم صبح

تخت   ی و از رو د یکش یاهازیخم انداخت،یاتاق م  لیرا به وسا جشیکه نگاه گ   یشد. در حال داریاز خواب ب ی گریاز هروقت د رتر ید

دوازده بعد   یساعت که اکنون رو  یهاعقربه  دنیصورتش کنار زد و به ساعت نگاه کرد. با د ی رو زرا ا اش ده یژول  یبلند شد. موها

  ییشود و مثال غذا داریگرفته بود تا زود ب می گفت! او تصم یی بزرگ شد و وا ی قد نعلبک شیهااز ظهر جا خوش کرده بودند؛ چشم

  روز یکوچک که د ی را با کش شیتن دست و صورتش موهاشس ازناهار درست کند تا حداقل لطف آران را جبران کند. پس  یبرا

ها باال اتاق آران انداخت و از پله  یبه درب بسته  یسرش جمع کرد و از اتاق خارج شد و نگاه یرا با آن بسته بود باال شیموها

به سمت  داد ی م تکان که با تاسف سرش را  ی کرد و در حال  یخانه، پوف کیشده و سالن تار دهیکش یهاپرده  دنیرفت. با د

به   یل**ب نشاند و نگاه یرو  ی نورش را به داخل بتاباند. لبخند  د یو اجازه داد خورش  د یها را کنار کشرفت و پرده  ی قد  یپنجره 

  ز یم ی که رو لش ینگاهش را از پنجره گرفت و به سمت موبا لشیزنگ موبا  یانداخت. با صدا شیرو  شیپ یفوق العاده  یره منظ 

 تماس را برقرار ساخت. شیهال**ب   ی رو  ینام آراد همراه با لبخند  دنیو با د رفتگذاشته بود 

 

 سالم، آراد. -
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 فراوان و پر محبت گفت:  تی میبا صم شهیمانند هم آراد

 

 زم؟ ی عز یخوب ا، یدختر دن نیترسالم بر خوشگل  -

 

 کرد.  شیاز پ ترق یلبخندش را عم رفتیکه به سمت تراس م  ی حال در

 

 ؟یخوبم، تو خوب  زم، یعز ی مرس  -

 

 ! ؟ییتنهامنم خوبم، یتو که خوب باش  -

 

 شده بود پاسخ داد:  رهیشلوغ خ ابانیکه به خ ی و در حال ستاد یا یآهن یهاله یم کنار

 

 نجا؟ یا یا ینم ؟ییآره تنهام، تو کجا -

 

 کنه؟ یاز اون جا بودن؟! داداش بداخالقم که ناراحتت نم  یستی ناراحت که ن نمی. ببشتیپ امیسر م هی ! عصر زمیچرا عز -

 

 تکان داد و جواب داد:  ی سر ونوس 

 

 با مالحظس!  یل یخ گن،ی که همه راجبش م ه یزی! اتفاقا آران برعکس اون چستمینه اصال ناراحت ن -

 



 گاه محکم هیتک

106 
 

 در جوابش پاسخ داد:  زدی که غرورانه لبخند م ی در حال  آراد

 

 !شد ی شما باورتون نم گفتم ی عشقم، من که م  -

 

 :د یپرس  یمکث کرد، سپس با ناراحت  یگفت و اندک  یهوم

 

 ! ی! کاش کنارم بود ؟یجا بمون نیا ی تونی آراد تو نم -

 

 پاسخ داد. دادی را از دست چپش به دست راستش م لشیکه موبا ی کرد و در حال یکوتاه مکث

 

  د یچند وقته فعال با ن ی! اکنهی م کاریها نرم خونه بابا چکه اگه شب یدون ی سرم شلوغه. م یلیروزا خ نیعشقم، من که گفتم ا -

 کنم!  یبابا زندگ  لیباب م

 

که   ی رف زدن تماس را قطع کردند. آراد در حالح قهی کرد، پس از چند دق د ییسرش را تکان داد و حرفش را تا گر یباره د ونوس 

با   یخونسرد او انداخت و سر  یبه چهره  ی نگاه میبه حرکت در آورد؛ رهام ن گر یرا باره د نیماش   دادی را به دست رهام م لشیموبا

 تاسف تکان داد. 

 

 ! ؟یبخواب گه ید ی شبا جا ذارهیآخه؟! بابات نم یدروغ گو باش  نقدریا یتونی پسر تو چطور م  -

 

 قهقه سر داد.   یبلند  یرهام که در حال ادا در آوردن او بود انداخت و با صدا افه یبه ق  ینگاه مین
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زنگ بخوره   میگوش  کبار ی قهیاونجام، هر پنج دق یفکر کن وقت  اد، یگندام باال م یونوس بمونم، همه  شی بگم؟ من اگه پ ی خب چ -

 ! شه؟یم ی اون وقت چ

 

 را باال انداخت. شیهاتفاوت شانه  ی ب کرد، ی را نگاه م ش یرو شی پ ابانیکه خ  یدر حال رهام

 

 ! یستیازدواج مناسب ن ی و برا ی *نت کارایتو خ**  فهمهی م  یچیه-

 

 پاسخ داد:  شد ی م یکه نگاهش جد   ی زد و در حال ی پوزخند  آراد

 

 رهام!  کنم ی*نت م ایبفهمه دارم بهش خ** د ی.خوام ونوس رو از دست بدم، پس هرگز نبایمن نم -

 

باهاش وقت بگذرون و   شتر یتک پر باش، ب ه ی دختر خوب ی دونیم  ی*نت نکن پسر، وقتایخ**  یاز دستش بد  ییخوای خب اگه نم -

 رابطه رو به ازدواج برسون؛ همه هم که موافقن!  ن یته ا

 

 دنده را گرفته بود پاسخ داد:   گرش یفرمان بود و با دست د  یدستش به رو   کی که  ی در حال  آراد

 

که   کنم یرو م  هامی . آخرش ونوس مال خودمه! فقط من قبل از ازدواج دارم کامل خوش شهی رابطه به ازدواج که ختم م نیا -

 خانومم باشم!  اریبعد از ازدواج فقط در اخت گهید

 

 پوزخند زنان، سرش را با تاسف تکان داد:  رهام
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 پسر! ی دار  ی مزخرف  یده یچه عق -

 

 کرد و پس از چند لحظه به آراد گفت:  یکوتاه مکث

 

 داره!  ازیکه حالش بده و به خاطر کارش ناراحته کنارش باش احمق، بهت ن  ییروزا نیا ی حداقل تو -

 

 سرش را تکان داد.  یتفاوت  یبا ب  آراد

 

. باالخره شهرت  ستیمناسب ونوس ن یل یخ ی گری! از نظر منم بازفتادهی هم که ن ی . اتفاق خاصستیاونقدرها هم حالش بد ن -

 داره .  ی ادیز  یدردسرها

 

 کرد و سپس ادامه داد.  یکوتاه مکث

 

 !هیکردن استاده و غم خوار مناسب یهمدرد  ی ها هم نباش آران هست! اون توروز  ن ینگران ا -

 

 زمزمه کرد:  یآرام  یکنارش دوخت و با صدا  شهیزد و سرش را به ش  ی شخند ین رهام

 

 هست؟! ی داشته باشه ک  یبه کس اجیخودش احت یموندم وقت  دم، یاز ده بار از خانوادت شن ش یحرف و ب نیا -

 

 :د یبه او انداخت و پرس  ینگاه میکه متوجه حرفش نشد ن   آراد
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 ! ؟یگفت  یچ -

 

 ! یچیه -

 

رفتند. رهام به سمت اتاق خودش رفت و آراد به طرف اتاق پدرش   استیو به سمت طبقه ر دند یبعد هر دو به شرکت رس  یساعت

که پدرش او را    یینزده باشم( را گفت. از آن جا یگند   دوارمیبه در نواخت و در دل )ام یاو ضربه  ستادیرفت. پشت درب اتاقش ا

کرده و پدرش از آن با خبر شده. با    یمضطرب کرده بود، که مبادا کار  شهیخوانده بود ترس در دلش نهفته بود و او را همانند هم

ترس   یپوشاندن چهره  یبرا  شهیکه هم  ی که لبخند مصنوع ی را چرخاند و در حال ره یمهردادخان دستگ  ی گفتن از سو د ییبفرما

 نشاند. شیهال**ب  یبه رو  زدی دارش م

 

 !ایپدر دن  ن یسالم بر بهتر -

 

 گرفت و به او دوخت.   زیم  یرو  یهانگاهش را از برگه  د یرس ی به نظر م  نیحوصله و غمگ  یکه به شدت ب ی پارسا در حال مهرداد

 

 ! یسالم پسرم، خوش اومد  -

 

با   ای شهی آرام به او خوش آمد نگفته بود! هم  نیچن نیوقت ا چیپدرش نگاه کرد. ه یکرد و با تعجب به چهره  یکوتاه مکث

 آمده!  ر یبا سرزنش که چرا د ایفراوان بود  تیعصبان

 

ها پرت کرد. در واقع از عمد خودش را پرت کرد  آن   یرفت و خودش را رو  ی راحت یهال**ب گفت و به سمت مبل  ری ز یممنون

اما   ند؛یکه درست بنش  کردی درهمش به او گوشزد م یهابا اخم د یدی کارا م  نیپدرش هرگاه ا رایز ند یتا عکس العمل پدرش را بب
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نامعلوم   یابه نقطه  ره یگذاشته بود خ زیم  ی که دستانش را درهم قفل کرده بود ورو  یالنگفت و در ح ی زیبار چ ن یخان امهرداد

 را با تعجب باال انداخت و صاف نشست. شیبود وغرق افکارش بود. آراد ابروها

 

 ! ؟یبابا خوب -

 

او   یبلندتر  یدوباره با صدا   یشد تا آراد پس از مکث بلند  باعث نیهم به خود نداد و ا ی تکان یاز مهردادخان بلند نشد حت ییصدا

 را صدا بزند.

 

 بابا! -

 

 خان به خود آمد. نگاهش را از رو به رو گرفت و به آراد دوخت.  مهرداد

 

 جانم پسرم؟!  -

 

 :د یشک پرس  با

 

 !هایست یجا ن نی! ا؟ی: بابا خوبآران

 

 و در جواب پسرش گفت: د یکش  یق یعم نفس

 

 ! رهیفکرم درگ  یکمیخوبم،  -
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 :د یکرد و سپس پرس  یکوتاه مکث

 

 چه خبر؟!  -

 

 لبش زد.  ی به رو ی چپش گذاشت و لبخند   یپا ی راستش را رو ی پا آراد

 

 ام؟یب نیکه گفت  نی! کارم داشتستین یخبر خاص ی سالمت -

 

 نشانه مثبت تکان داد. سرش را به  شد ی بلند م زش یکه از پشت م ی در حال  مهردادخان

 

 چون کارت داشتم!  ،ییایآره پسرم گفتم ب -

 

بود و   ترنیغمگ  شه ی. امروز از همد یاز ته دل کش ی شده بود؛ آه رهیکه به او خ  یسمت پسرش رفت و مقابلش نشست و در حال به

 بود. دایاش پکامال از چهره  نیا

 

 سودابه و ونوس افتاده؟!  ن یب یچه اتفاق -

 

دخترش   بتیسودابه حتما به شوهرش خواهد گفت و مسعودخان با غ  دانستی که حدسش درست از آب در آمده بود و م  آراد

 ها خواهد گرفت. جوابش را از قبل آماده کرده بود: حتما سراغش را از خانواده آن
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 درسته؟!  نیبر داراز موضوعش خ کنمی زن عمو با ونوس دعواشون شده، فکر م -

 

 تکان داد .  گری خان سرش را باره د مهرداد

 

 خبر دارم، االن ونوس کجاست؟! -

 

 مبل داد و پاسخ داد:  ی را دوباره به پشت اش ه یتک

 

 باشه که سودابه آدرسش رو بلد نباشه! یی جا خوادی خونه خودمون! گفت م ادینشد ب یکردم راض ی خونه آرانه، هرکار -

 

که به   ی کرد و در حال ی زد. مکث بلند  اش یدرآمده جوگندم  یهاش یبه ته ر یمبل داد و دست یرا به پشت اش ه ی هم تک مهردادخان

 گرفته بود را به زبان آورد:  ی که در ذهنش جا ی شده بود، سوال ره یصورت پسرش خ

 

 ! ن؟یو ازدواجتون گرفت ی مزدمراسم نا خ یتار یبرا  یمیآراد تصم -

 

پسرش  یپدرش از خطاها ایافتاده؟!  ی! نکند اتفاقد؟یرا پرس   یسوال نیدفعه چن ک ینگاهش را به صورت پدرش دوخت. چرا  آراد

 برده بود؟!  ییبو

 

 :د یپرس  ی شک و دودل با

 

 !ن؟یپرس ی سوال رو م  ن یچرا ا -
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سودابه   یهادادن  ر یونوس رو از گ  خوادی م ی . به نحومی ریبراتون بگ   یمسعود موضوعش رو مطرح کرد. گفت که بهتره نامزد  -

 ! هینظر شما چ نمیبب  کنم، ی راحت کنه. منم نظرم مثبته گفتم با تو صحبت م

 

 و خم شد. را از مبل برداشت و به جل  اش ه یو تک د یکش  یق یرا قورت داد و نفس عم شیآب گلو آراد

 

 . میاقدام کن ینامزد یو بعد برا  میو بشناس  گریهمد  شتر یب ی کم م یخوا یما م  ی عنیما هنوز زوده،  یبابا برا-

 

 نه؟ یخان: نظر ونوس هم هم مهرداد

 

 پاسخ داد.  یمعطل بدون

 

منم   میکار هست رهیاالن جفتمون درگ م،یبذار نده یآ یهاماه   یرو تو مونینامزد م یحداقل دوست دار نه،یآره، نظر جفتمون هم-

 پروژه اس.  ی کنم، تمام فکرم االن رو  یکار م  د یجد  ی پروژه   ی که دارم با آران رو

 

بهتر بود   د یکرد، پس شا ی م ی بود، او را خوشحال و راض ید یکه پسرش در حال انجام کاره مف نیفکر کرد، از ا  یخان اندک مهرداد

بعد آراد از اتاقش خارج شد و به سمت اتاق آران رفت و او که   یکارش وقت بگذارد. ساعت ی داد برا ی داد و اجازه م ی نم ری به او گ

که   نیرفت؛ اما هم لشیمبل بلند شد و به سمت موبا  یبه خودش آمد، از رو  لیزنگ موبا یدر افکارش غرق بود با صدا قایعم

صفحه تلفنش افتاد، باز هجوم خون به صورتش را احساس کرد و دوباره احساس کرد نفرت و ترس و   ی چشمش به شماره رو

و دکمه اتصال را فشرد و دم گوشش   برداشتلرزانش   یو در وجودش رخنه کرد، تلفن را با دست ها خته ی درهم آم تیعصبان

 بلند شد. یشخص پشت گوش  ینگفته بود که صدا ی زی گرفت، هنوز چ
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 جناب پارسا. شدمی م  د یاامداشتم ن-

 

 . د یکش یدرهمش نفس تند   یرا قورت داد و با اخم ها ش یگلو آب

 

 ازم ؟  یی خوا ی م ی چ ؟یدار   یچرا دست از سرم برنم-

 

 . د یپرس  هی زد و با طعنه و کنا ی پشت تلفن پوزخند  شخص

 

 متعلق به منه.   یدون  ی خوام که م یرو م   ی زی خوام ازت؟! چ ی م یچ-

 

 و کنترلش را از دست داد.   د یکوب  زیم  یرده رورا مشت ک شیها دست

 

 دست از سرم بردار.   یمن ندار ش یپ یچ یه ؟ید یفهم ستیمتعلق به تو ن ی زیچ چیه-

 

 را بلند کرد.  شیپشت تلفن هم صدا شخص

 

رو   تیکنم مهرداد خان؛ زندگ  ی! ولت نم؟یفهم یکنم م  ی ولت نم یکرد   کاریمن چ  یبا بچه  یدارم، تا بهم نگ   یدست بر نم-

 جناب پارسا. یمن ساخت یکنم که برا   یرو برات درست م  یکنم، همون جهنم ی جهنم م

 

شده بود   یصحبت را از مهرداد خان گرفت ، او که به شدت عصب ی حرف تماس را به سرعت قطع کرد و اجازه  ن یاز گفتن ا پس

سرش گذاشت و   ی افتاد، دستانش را رو کیسرام ی سر خورد و رو زی م ی که تلفن از رو ی پرت کرد، به طور ز یم ی تلفنش را رو
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که او را   یکه درست بعد از همان شب یزن خالص شود؛ زن  نیکه از دست ا کند دانست چه   ی شروع به متر کردن اتاقش کرد، نم

گرفت که با    یسوال م ایکرد و  یم دش یتهد   ایداد،  ی او را آزار م شی داشت و مدام با تماس ها یبود دست از سرش بر نم  دهید

او داشت؟!   یدر زندگ ی که بود و چه نقش زنآن زن چه کرده بود؟ اصال آن   یمهرداد پارسا با بچه   یبچه اش چه کرده ؟! به راست 

 اتاقش رفت.  ی قد   یکرد به سمت پنجره   ی زمزمه م یز یکه چ ی در حال

 

 دم.  ی اجازه رو بهت نم نیا یببر  نیو از ب ذارم حاصل زحماتم ر  ینم  ،یرو خراب کن  میذارم زندگ  ینم-

 

در   ی که قامت آران جلو  د ینکش یگفت، طول  ید ییبفرما رد یشهر بگ  ی که به در خورد بدون آن که نگاهش را از منظره   یضربه ا  با

 بود به پشت سر او نگاه کرد.  ستادهیدرب اتاق پدرش ا یکه جلو  ی شد و در حال انینما

 

 بابا.-

 

و لکنت زبان به سراغش آمد؛   د یو نگاهش کرد، رنگ چهره اش به سرعت پر  د یآران به سرعت به سمت او چرخ یصدا دنیشن با

 باشد؟! دهیرا شن  شینکند آران حرف ها

 

 جانم بابا.-

 

 زد و پاسخ داد.   یلبخند  آران

 

 ن؟ یندار یدارم، کار  یقرار مالقات با محسن  ه ی م، یر  یم  می بابا من و آراد دار-

 

 . د یکش ی نشده بود نفس آسوده ا یز یکه او متوجه چ نی پسرش و مطمئن شدن از ا  ی سخن از سو نیا دنیشن با
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 نه پسرم، به سالمت . -

 

 . د یاز ته اعماق وجودش کش ی کرد آه ی نگاه مآران  ی خال یکه به جا ی تکان داد و از اتاقش خارج شد، در حال ی سر آران

 

 *** 

 

 فکر کرد و زمزمه کرد.   یرا به سمت قفل در دراز کرد؛ اما مردد در هوا نگه داشت، اندک دستش

 

 بهتر باشه در بزنم.  د یشا-

 

که   شیپا یاومدم گفتن ونوس و بعد صدا  ی که صدا د ینکش ی خانه اش را به صدا در آورد، طول فون یداد و آ  ر ییدستش را تغ جهت

که در اثر سوختن   ی خاکستر ی از دود ها  یکه درب خانه را باز کرد با هجوم  ن یهم د؛یبه گوش رس  شد ی م  کیبه درب خانه نزد 

  دایجز دود در آن پ یز یچ بایدر هوا پخش شده بود رو به رو شد، چشمان از حدقه در آمده اش را به سالن خانه که تقر  یزیچ

  ی کرده و سرفه ها ز یکه چشمانش را ر  یونوس نگاه کرد، ونوس در حال یدرهم و مچاله شده  ینبود دوخت و سپس به چهره 

 زد سالم کرد.  یم  یکم

 

 سالم. -

 

رنگ   شیآتش گرفته بود؟! حال چشم ها  یی در ذهنش نقش بست، نکند جا  یسوال  کرد،ی که با تعجب ونوس را تماشا م ی حال در

 .د یزد پرس  ی در آن موج م یکه نگران یگرفت و با کالمبه خود  ینگران
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 افتاده؟! حالت خوبه؟  ی اتفاق-

 

 انداخت. نییسرش را پا یبا شرمندگ رفتی در کنار م ی که از جلو یسرش را به نشانه مثبت تکان داد و در حال  ونوس 

 

 سالمه فقط غذاس که سوخته.  ز ینگران نباش، همه چ-

 

 همه جا را نگاه کرد و دوباره پرسوال او را نگاه کرد.  گریداخل شد و درب خانه را بست و باره د آران

 

 غذا سوخته؟! -

 

به طرف   د یکشی م ن یزم ی را مانند بچه ها رو شیکه پاها یباال انداخت و در حال یحالت دارش را با ناراحت یابروها ونوس 

 گفت:   رفتی آشپزخانه م

 

 کنم اما سوخت.غذا درست  خواستمی م-

 

شده   نیشرمگ   نش یوالد  ی کرده بود و حال جلو ی شده بود که خراب کار  یتخس  یاش و طرز راه رفتنش درست مانند بچه   چهره

  ی نبود ومعن یکه مصنوع  یشد، لبخند  ی جار شیل**ب ها  یرو یراراد یلبخند غ اش یچهره او و ناراحت دن یبود، آران با د

  نهینگاه کرد، سه عدد س  شیو به غدا ستادیاشت و وارد آشپز خانه شد و در کنار ونوس ابه سمت او برد ی داشت، قدم  یگرید

او را به تمسخر   ایشود  ی آن که عصبان ی تر شد و جا قیکرده بودند، لبخندش عم  دایبه زغال پ یاد یکه شباهت ز  یبزرگ مرغ

  کردی جزغاله شده بود نگاه م هک  ی ا تابهی به ماه نه ینگاه خونسرد و آرام بخشش را به صورت درهم ونوس که دست به س  رد،یبگ 

 تمام پاسخ داد.  ی ونوس گذاشت و با مهربان ی بازو ی دوخت و دستش را دراز کرد و رو
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 . یبه خودت صدمه نزد  خداروشکر افته، ی م اد یکردن ز  یآشپز  یاتفاق ها تو  نی خودت رو ناراحت نکن، از ا-

 

اش را به گند  خونسردانه برخورد کند؟! ونوس خانه  نقدریا توانستی گرفت و به او دوخت، چطور م تابهیرا از ماه شیهاچشم  ونوس 

ونوس   یچشم ها  ی در خانه اش بمب منفجر شده، به مردمک مشک  کرد ی شد فکر م ی که هر که وارد م ی بود؛ به طور دهیکش

اش برداشت و به  شانه  یآمد، به سرعت نگاهش را از او گرفت ودستش را از رو   سراغشبه  یهمان احساس لعنت شد و باز هم رهیخ

 رفت.  لش یطرف پنجره ها رفت و آن ها را باز کرد تا دود از خانه خارج شود و بدون آن که ونوس را نگاه کند به طرف موبا

 

 دم.   یزنم سفارش غذا م ی االن زنگ م-

 

غرغر کنان ل**ب به   ی بلند  یبا صدا رفتی که به طرف مبل م یکرد و از آشپزخانه خارج شد ودر حال ی پوف ی با ناراحت ونوس 

 سخن گشود. 

 

 . کردمی م  ی رفت داشتم آشپز ادم یمنم   ختیمامانمه؛ زنگ زد و اعصابم رو بهم ر ره یهمش تقص-

 

 پاسخ داد.  گرفت یکه شماره رستوران را م  ینشست و در حال زی پشت م آران

 

 . یش  یوبآشپز خ یتونی وقت نم  چیه ی رو نسوزون ییتا غذا افته، ی م  ادیاتفاق ها ز نیاز ا-

 

 . د یپرس  جانیسرش را به سمت آران چرخاند و با ه  ونوس 

 

 تا حاال؟!  یتو هم غذا سوزوند   یعنی-
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 . رمیبگ  اد ی: معلومه، اونقدر غذا سوزوندم تا باالخره تونستم آران

 

کرده   دایکه در مورد خودش پ یشد و احساس بد  یجار ش یل**ب ها ی رو یآران لبخند پهن یاز سو  یحرف  نیچن دنیشن با

گونه بودند، با باره   ن یداشت، پس همه ا ی بود حال حس بهتر یعیکامال طب  یز یچ نیچن نکه یرفت، با فکر کردن به ا نیبود از ب

 شد. ینم ذ یلذ  شیشد و غذا ینم  ی کس آشپز خوب  چیاول ه

 

 

 

را جمع کردند؛   ز یم گرید  کی بلند شدند و با کمک  ز یجمع کردن م یکه آران سفارش داده بود هر دو برا  ی از خوردن ناهار پس

که اتاق خواب ها بود رفت و طبق    ییکه در راهرو ی کوچک ی واریانجام داده باشد به طرف کمد د یآن که کار   یسپس ونوس برا

  یدوباره رو  یکه لبخند  ی را به سالن آورد و در حال یرون آورد تا خانه را جارو کند، جاروبرق یرا از آن جا ب ی آران جارو برق یگفته 

 بود گفت:  ییظرف شو ی ها از توگرفته بود به آران که در آشپزخانه مشغول در آوردن ظرف   یلبش جا

 

  ادینم شیهم پ  یمشکل  چیکه ه  یتنها کار آسون کنم، ی گل م یحاال که نتونستم غذا درست کنم؛ عوضش خونت رو مثل دسته -

 جارو کردن. 

 

به سمت وسط   د؛ یرا جارو کش ی نهار خور زیم  ریاش را در دست گرفت و شروع کرد؛ زرا روشن کرد و دسته  ی جاروبرق سپس

ت  بود رف ییبایکه در کنارش آباژور ز  ی رونیها رفت بعد از آن جا به سمت تلوزو به سمت مبل  د یسالن رفت آن جا را هم جارو کش

که نقش و    ییبایرنگ ز یی بود که ناگهان چشمش به دو گلدان بزرگ و کوچک طال دنکرد، در حال جارو کر  زیآن را تم ر یو ز

از آن ها را در دستش   یک یرا خاموش کرد و  ی آن هک شده بود افتاد، ذوق زده به سمتشان رفت و جارو برق ی رو  ینیچ ینگار ها

 رو به آران ل**ب به سخن گشود. ی بلند  ی گرفت و با صدا
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 روش نوشته؟  ی! چ؟یخوشگله، از کجا گرفت ن یچقدر ا ی وا-

 

 به او انداخت. ینگاه م ین داشتی برم زیم  یرا از رو لش یکه موبا  یاز آشپزخانه خارج شد و در حال آران

 

 داده.  ه یروز تولدم بهم هد  ی نیدوست چ ه یرو  نیا-

 

 . د یپرس  جانینگاهش را به آران دوخت و با ه ونوس 

 

 تولدته؟  ک یکه نوشته شده تبر ین یا یعنیواقعا؟! -

 

 را به نشانه مثبت تکان داد.  سرش 

 

 آره. -

 

را در   یجارو برق  یبه او انداخت وسپس دسته  یگذاشت و دوباره نگاه ش یسره جا اطیرا با احت یزد و گلدان سفال ی لبخند  ونوس 

 گفت:  داشتی که به سمتش قدم برم یآران در حال  نی ح ن یدستش گرفت؛ در هم

 

 برو استراحت کن.  دم یو م کارها ر   بیمن خودم ترت  ی خواد جارو کن ی ونوس نم-

 

 ل**ب به سخن گشود.  نان یبا اطم کردی را بلند م  یکه دسته جارو برق یزد و در حال  ی پوزخند  ونوس 
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 رو خورد... .  یزیچ  گه یبار د نینگران نباش ا-

 

پارکت هزار   یکوچک برخورد کرد و گلدان با افتادن به رو  ی به گلدان سفال ی جارو برق ی جمله اش تمام نشده بود که دسته  هنوز

  نیکرد به ا ی اش نگاه مشده  تکه هیکه در سکوت به هد  ی آن دو حکم فرما شد و آران در حال  نیب ب یعج یتکه شد، سکوت

! و چرا هر بار خالفش ثابت  د؟یآ یو از پس کارها بر م   ستین یکند، دست وپاچلفت ت که ونوس چرا اصرار داشت ثاب د یشیاند ی م

اشک در آن کامال   یهاکه حال حلقه  یونوس با چشمان نشست،ی جا م کی مهمان تنها  کیو مانند   شد ی م ال یخی! کاش بشود؟ی م

خراب  اتی خراب کارشده بود؟! او عمل نقدریالل شده بود، چرا او ا ییبود به آران چشم دوخت قدرت تکلم نداشت و گو دایهو

  ی لرزان ی را بسته بود با صدا ش یکه بغض را گلو  یاو را بسنجد؟! در حال ت یداشت ظرف  یسع ایآران را داشت؟!   یکردن خانه  

 گفت: 

 

 ا متاسف...م! من...من واقع-

 

  ی توانست او را عصب یتوانست دل بکند و نم   ینم ی لعنت یهاچشم  نیاو نگاه کرد، چرا از ا یسرش را بلند کرد و به چشم ها آران

بچگانه و   یآن هم با رفتارها شد؟ی نسبت به ونوس جذب م شیتر از پ ش یکرده بود و هر لحظه ب  رییکند؟! چرا رفتار آران تغ 

ظرف را نگاه   یکه تکه ها  یاصال خوب نبود. نگاهش را از او گرفت و در حال نیو ا د یلرزی دلش م ترش یب  او یهای خراب کار

 پاسخ داد.  کردی م

 

 خودت رو ناراحت نکن. ستینداره اتفاق بود، مهم ن یاشکال-

 

ل**ب به سخن   چرخاند ی که م  ی را روشن کرد و دسته را در حال یکرده بود، جارو برق  دایشهامت حرف زدن پ ییکه گو ونوس 

 گشود. 
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 نگران نباش من... .  خرمی برات م نیمثل هم ن یرم چ یکنم، اصال م  یکه زدم و جمع م ی االن گند -

 

آران   بود که  اش ی سانت ک یدر  گرفت،ی م  یظرف سفال  یکیرا باال گرفت و اصال هواسش نبود که داشت دوباره به طرف آن  دسته

از پشت سرش  ستاد؛ یاش ا یسانت کیظرف با دو قدم بلند به طرف ونوس رفت و در یکیبرخورد دسته به آن   دنیبا د

 .تونوس را گرف یهارا دراز کرد و مچ دست  شیهادست

 

  یساس معطرش را کامال اح  ی ونوس بو یسانت ک یمکث کردند، حال آران در   یالحظه  یدر هوا ماند و هر دو برا  شانیهادست

قصد   ییگو  یکیهمه نزد نیکه از امروز به سراغش آمده بود و از ا یشده بود، تپش قلب  دش یبو باعث تپش قلب شد  ن یکرد و ا

داد و با   ی نشان نم ی به کس یخوش   یرو  چ یکه ه ی را چه شده بود؟! مرد  سختمرد  نیرا داشت، ا اش نه یآمدن از س  رون یب

  یب نیچن  نیا یک یهمه نزد نیاو و ا دنیمهربان شده بودو با د نقدری شد حال چه شده بود که با ونوس ا ی نم یمیصم یشخص

 شد؟!  ی قرار م

 

 . نیبش یرو بشکن ز یکه همه چ  نی! لطفا قبل از ایکن  ی خواد کار ی : ونوس نمآران

 

در   د یشنیآران را از پشت سرش به وضوح م  یهانفس  یبه شدت معذب شده بود و صدا یناگهان ی کیهمه نزد نیکه از ا ونوس 

 جوابش پاسخ داد. 

 

 .یهام رو ول کن دست  شهی باشه، م-

 

  یکه رو   یو چندتار د یکش  شیدرون موها ی وار دسترا رها کرد و کالفه  شیهاخودش آمد و به سرعت از او دور شد و مچ دست به

که هنوز هم در همان حالت   ی را مرتب کرد، نگاهش را از او گرفت و با سرعت از او دور شد، ونوس در حالاش افتاده بود  یشانیپ

 زمزمه کرد:  یتکه شده دوخت و با ناراحت ی لبود نگاهش رابه ظرف سفا ستادهیا
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 ونوس احمق؟!   یشد  یدست و پاچلفت نقدر یچرا تو ا-

 

  ونی تلوز  یسالن رفت و رو به رو یگوشه   یمان جا رها کرد و به طرف مبل هارا ه یبزند جارو برق  ی که باز گند  ن یاز ا دهیترس 

 نشست و کنترل را دستش گرفت و مشغول نگاه کردن شد.

 

  کباره ی د؛یکش  یق یعم یهانفس  کرد، ی اتاقش را متر م قرارش ی ب یهاکه دو دستش را به کمرش گرفته بود و با قدم ی در حال آران

را بسته بود سرش را به   ش یکه چشم ها ی به سراغش آمده بود در حال  یناگهان ی ضربان قلبش باال رفته بود و ناخودآگاه تپش قلب

کنار برود؛ اما   دگانشید ی کرد از جلو ینم  شیرها ی گرفته و لحظه ا  ی که درون مغزش جا  یاهرهسو ان سو تکان داد، تا چ نیا

  دگانشید  یجلو  شیتر از پ  شیو ب افتادی برعکسش اتفاق م کرد ی م ی ز یچ دنیند  یه تالش برا بود، انسان هرگا ده یفا ی تالش ب

 یهابه طرف تکه  اندازدیبه ونوس ب ینگاه میآن که ن  دون ساعت بعد از اتاقش خارج شد و ب میاصال خوب نبود. ن نیو ا آمد ی م

بلند شد و به طرف آشپز خانه رفت؛ در همان لحظه هم ونوس   کردی که جمعشان م  یها را جمع کرد و در حالشکسته رفت و آن 

ش را به جهت  یهابهم خورد و آران به سرعت چشم  یاآب بلند شد و وارد آشپزخانه شد، نگاهشان لحظه  وان یخوردن ل یبرا

ل**ب به    کرد ی در دست آران نگاه م ی به ظروف شکسته  یکه با ناراحت ی و در حال ستادیچرخاند اما ونوس مقابلش ا یگرید

 سخن گشود: 

 

 دونش رو برات بخرم.   هی  نیبرم چ دم یقول م  ی بابتش، حقم دار یناراحت شد  ی لیکه خ  دونمی م  خوام،ی آران واقعا معذرت م-

 

  یرو  یکه لبخند کمرنگ   یو در حال د یاو چرخ نیو شرمگ   یمشک ی به سمت چشم ها  یاراد  ریدوباره غ   شیچشم ها مردمک 

 پاسخ داد: ی آهسته ا یبا صدا شد ی م  یجار شیل**ب ها

 

 .  گهید شکننی م ی روز ه ی ینداره باالخره ظروف شکست یاشکال-
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شدن انگشت  ده یبا دستش برخورد کرد و باعث بر ی تکه از ظرف سفال  کی ی اش را کامل تمام نکرده بود که لبه جمله  هنوز

  ی که رو  یبه او انداخت و با خون یگفت و ونوس را متوجه خود ساخت، نگاه ی اش مچاله شد و آخ آراماش شد، چهرهاشاره

 درهم رو به آران گفت:  یهابه سمتش برداشت و با اخم  ی شد، قدم یدستش جار

 

 ! ؟ید یدستت رو بر  یوا  یا-

 

او را گرفت و با تاسف ل**ب   یشده  دهیشده بود انگشت بر  ک یز اندازه به او نزدا شیکه ب  یآن که آران را نگاه کند در حال بدون

 به سخن گشود: 

 

 کجاست؟!  تی اول ی جعبه کمک ها ارم،ی! بذار برات چسب زخم بید یبه خاطر من دستت رو هم بر-

 

خراش کوچک   کیبه خاطر  اش یبود که در زندگ  یبار ن یاول نی ا د؛ یشن یاو را نم ی کر شده بود و حرف ها یی اما گو آران

 یهابود که مانند پسر بچه  بیکرده بود؟! اصال عج دایپ یاحساس  نیبود که چن بیخورد؟!عج ی تاسف م ش یگونه برا  نیا یشخص

  یا! لحظه را نداشته نگرانش باشد؟ یکس گاهچ یگونه حالش دگرگون شده بود! واقعا او ه  نیتوجه ا ی شده بود که با اندک  ینوجوان

قدرت آن را هم نداشت که نگاهش را از صورت ونوس   ی تکان خورد، حت شینشان داد و نه از جا یالعملگذشت اما آران نه عکس

  فونیزنگ ا  یکوچک شده بود بردارد! با صدا ثه حاد نیباعث ا اش ی که در حال غر زدن بر سر خود بود که چرا با دست و پا چلفت

 .د یکش  رونیاو فاصله گرفت و انگشتش را از دست ونوس باز  عایبه خودش آمد و سر

 

کرد    یرا به سمت درب خانه عوض م  رش یکه مس  یذوق زد و در حال  ی از رو ی نگاهش را به درب سالن انداخت و لبخند  ونوس 

 ل**ب به سخن گشود: 

 

 حتما آراد... . -
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به   یحساب شهی آراد که مانند هم دن یاش رو به رو شد، با د ندهیخندان همسر آ شهیشاداب و هم یخانه را باز کرد و با چهره درب

 شد. ترقیبود لبخندش عم ده یخود رس 

 

 چقدر منتظرت بودم عشقم. -

 

اش گونه  یرو  یاشد و بو*س*ه  ک یبه او نزد گذاشتی که دور کمر ونوس م ی در آورد و در حال بشیدستش را از درون ج  آراد

 نواخت.

 

 زود اومدم.  نیمنم واسه هم  ونمدی سالم م -

 

 از وجود آران انداخت و پر سوال ونوس را نگاه کرد.  یبه سالن خال  یدو داخل شدند و آراد در را بست و نگاه هر

 

 ! ؟ییتنها-

 

  یخال یکه خواست به آران اشاره کند با جا  ن یبود سرش را به سمت آشپز خانه چرخاند و هم دهیکه به آراد چسب ی در حال  ونوس 

 او رو به رو شد. 

 

 آرا...-

 

 کرد و سپس ادامه داد.  یکوتاه مکث
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 جا بود.  ن یآران هم-

 

  نیدوختند و پس از چند  شد ی م  یبه سالن بعد  یکه منته یی هر دو نگاهشان را به سمت راهرو یبسته شدن درب اتاق  یصدا با

انگشتش گرفته بود رو به رو شدند. آراد از ونوس جدا شد و به سمت آران رفت و   ی رو یکه دستمال  ی لحظه با قامت آران در حال

 دستش را به سمت او دراز کرد.

 

 فرد خاندان پارسا. نیترسالم بر عاقل -

 

 دست او را فشرد.  زدی که به جمله آراد پوزخند م  یدستش برداشت ودر حال یدستمال را از رو  آران

 

 فرد خاندان پارسا. نیگوتراوه یسالم بر -

 

 پاسخ داد.  یادستش را پشت کمر او زد و با لحن دلخورانه   آراد

 

 گوئم؟! اوهیمن  ن،یباال شما با حرفات ما رو بزن زم  میبری شما رو م  ی باشه آقا داداش ما ه-

 

 جوابش را داد.  شد ی از کنار او رد م  تیاهمی که ب یزد و در حال ی گریپوزخند د آران

 

 کم نه! -
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و حس   آمد ی و کم کم خوشش م  شد ی آنان کمتر دچار حسادت م تی میزد، حال از صم ی به آن دو کرد و لبخند  ینگاه س ونو

تراس بود   ی که رو به رو ی راحت یهامبل  یهستند. هر سه رو  ق یدوست و رف گریدک یبا  نیچن نیکه دو برادر ا داد ی به او م یخوب

 .د یبه دست او کرد و پرس  یاو نشستد. آراد اشاره  ی نشستد، آران رو به تراس و آن دو در کنار هم رو به رو

 

 شده؟!  ی داداش دستت چ-

 

 آران لبش را به دندان گرفت و ل**ب به سخن گشود:  یدهیانگشت بر یادآور یکه آراد جواب دهد ونوس با   ن یاز ا قبل

 

 .د ی ببخش ارم،یواست چسب زخم بمن فراموش کردم   ی وا-

 

 سازد پاسخ داد. یلبش جار ی به رو یلبخند  مه یبدون آن که ن آران

 

 نداره. یبود اشکال ی جزئ زیچ-

 

 

 

 . د یبه آن دو کرد و متعجبانه پرس  ینگاه آراد

 

 شده؟!  ی مگه چ-
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  نییکرد سرش را پا ی که با دستش مبل را لمس م ی کرد و در حال شیها ی کردن از خراب کار فی شروع به تعر نیشرمگ  ونوس 

داشت آراد هم همانند    ازیداشت و ن ینشده بود؛ احساس بد  نیمعذب و شرمگ  ی به خاطر کار نیچن نیانداخته بود، تا به حال ا

که باعث شد، ونوس    یکرد به طور  دنیشروع به خند  یبلند  یاو با صدا یهای خراب کار  دن یآران با او برخورد کند؛ اما آراد با شن

 با تمسخر گفت:  گذاشتی ونوس م  یپا ی که دستش را رو ی در حال دنیخند   ان یبا تعجب به او زل بزند، م

 

 ! ؟یغذا درست کن یخواستی ونوس تو م  -

 

 شد ی م تر از قبل مکه هر لحظه دره یاحرف را گفت و دوباره قهقه سر داد، آران نگاهش را از آراد گرفت و به ونوس با چهره  نیا

  نیراجب چن د یحساس هستند و نبا  اریبس ی موارد نیها در چنخانوم دانستی م شکی ! او بد یخند ی م  د ینگاه کرد، آراد نبا

  زش یدهد، آراد دوباره با لحن تمسخر آم یاکه بتواند به برادر احمقش اشاره  ن یقبل از ا رند،یها را به تمسخر بگ آن  یموضوعات

 ود. ل**ب به سخن گش

 

 کارا رو انجام بده؟!  نیا خواستهیشه ونوس م  یباورم نم ی وا-

 

 بود ادامه داد.  دایاش هوکه آثار خنده درون چهره  ی سرش را به سمت او چرخاند و در حال سپس

 

 !؟یانجام بد  ییخوای رو م یستیکه بلد ن ی چرا کار زمیاخه عز-

 

  رفتی که سمت پله ها م ی بلند شد و در حال شیاز جا یااش احواالتش کامال مشهود بود، بدون گفتن کلمه حال از چهره  ونوس 

 پاسخ داد.

 

 . رمیگی م اد یمثل اون ها،  ی کیهمه که از روز اول بلد نبودن، منم -
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نگاهش را به رفتن ونوس دوخت و  را به تعجب داد،   شیآراد محو شد و جا  یل**ب ها یخنده از رو  یحرف  نیگفتن چن با

 سپس سرش را به سمت آران چرخاند.

 

 کرد؟!   نیچرا همچ-

 

 تمام به برادر کم عقلش نگاه کرد و سپس سرش را با تاسف تکان داد.   تیبا جد  آران

 

 که از حرفت ناراحت شد؟!  یواقعا متوجه نشد -

 

 را باال انداخت و پاسخ داد. شیها شانه

 

 گفتم؟!   ینداره که بخواد ناراحت شه! مگه من چ  یلی نه! آخه دل-

 

 .یفهمی ها مو در مورد خانوم ز یهمه تجربه همه چ نیبعد از ا کردمی ! فکر م؟یعاقل ش  یی خوا ی م ینداره؟! آراد تو ک  ی لی: دلآران

 

 پاسخ داد.  ی مبل داد و با کالفگ  ی اش را به پشت هی کرد و تک  یپوف  آراد

 

 ها چقدر سخته ها! خانوم نیبابا درک کردن ا یا-
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  ی به سو ییدلجو   یو برا شد ی بلند م  شیبه سرعت از جا  افتادی م  یاتفاق ن یاو چن یکرد، اگر برا  یزد و مکث بلند  ی پوزخند  آران

 !گرفت؟ی م  رادیها انشسته بود و تنها از درک کردن خانوم  الیخیاما آراد چرا ب رفت،ی طرف مقابل م 

 

 . اریکن و از دلش در ب  یپاشو برو معذرت خواه ین یجا بش نیکه ا  نیا ی به جا-

 

 .د یکش  یقیصاف نشست و نفس عم آراد

 

 کنه.   یدلخوره محاله آشت  یها تنها بزارم بهتره، تا وقتجور مواقع  ن یونوس رو ا-

 

 به او انداخت.  یرا درهم گره کرد و نگاه تند  شیها اخم

 

 . یکن آرومش کن  ی بشه، سع  شتریب ش یدلخور ی که اجازه بد   نیا یپاشو احمق، به جا-

 

 شد. یجار شی ل**ب ها  یرو  ی طنتیچشمان مردد و پر سوالش به آران نگاه کرد و لبخند پر از ش  با

 

 ! ؟یدونی ها رو از کجا م زیچ ن یتو ا-

 

 پاسخ داد. شد ی مبل بلند م  یکه از رو ی بدون آن که نگاهش کند در حال آران

 

 . اریعقل؛ پاشو برو از دلش در ب یجز تو ب  دونن ی رو همه م زهایچ نیا-
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  دهیکردن از ونوس را نداشت، در واقع عق ی بلند شد؛ کالفه بود؛ حوصله معذرت خواه ش یکرد و از جا ی پوف ی حوصلگ  یبا ب  آراد

برادرش را بشنود   یهاغُر زدن  خواستیعلت که نم ن یاما تنها به ا ست،ین ی به عذر خواه ی ازیمرتکب نشده و ن یداشت، اشتباه

 که ونوس در آن مستقر شده بود رفت.   یاقبلند شد و به سمت ات ییدلجو یبرا

 

 

 

  نقدر یچرا ا دانستی خودش گنگ و نامفهوم بود؛ نم  ی اش هم برا یکه معن ی آه د،یکش  یبه رفتن برادرش کرد و آه ینگاه آران

به سراغش آمده که   د یشد  ی دل درد کرد ی داشت و حس م  یقرار بود؟! چرا احساس بد  ی خراب است؟! اصال چرا بکالفه و حالش 

  یفنجان به دست به طرف تراس رفت و در جا اش یشگ یتلخ هم ی قهوه  ن پس از درست کرد سازد،ی نم شیرها ی لحظه ا

به چسب   ینگاه م ینرده گذاشت و ن ی اش فرستاد، دستانش را رو ه یو آلوده را درر ف یشهر کث نیا یو باز هم هوا  ستادیا یشگ یهم

شد، ونوس که با   انینما دگانشید  یجلو  ش یچند لحظه پ ریانگشتش جا خوش کرده بود انداخت؛ باز هم تصو ی که رو یزخم

آمده   کایاز آمر ی که وقت  ی! دختر د؟کرینم  شیدختر رها ن یچرا فکر ا  خورد، ی انگشتش را گرفته بود و احساس تاسف م یناراحت

حال   دانست،یم   ستین بند یپا ی اصول چیکه به ه  ییپروای دختر ب ک یکرده بود و او را   داینسبت به او پ یاحساس بد  دنشیبود با د

بر   یکار چی بامزه که از پس ه  یپروا بود و نه مغرور؛ حال او را دختر   یبود که ونوس نه ب  افتهیآشنا شده بود، در شتریب او که با 

تازه   یمشک  یو آن موها دانستی م  بایکه اکنون چشمانش را ز  یشخص دانست؛ی بود م ی در حال خراب کار شه یآمد و هم ینم

  یو بور به چشمش نم  بایز یی بود، چطور آن همه زن اروپا ده یکه تا به حال د دانستی م  یی مو نیتراش را خوش رنگ رنگ کرده 

نرده ها برداشت و سرش را به شدت تکان   یآمد؟! چند لحظه گذشته بود که ناگهان به خودش آمد، به سرعت دستانش را از رو 

  بایاو را ز د ینبا کرد، ی به ونوس فکر م د یانب د،یداغش را سر کش ی و قهوه  د یبه گردنش کش ی دست یو عصب   د یکش ی داد؛ نفس تند 

  یرا از آسمان گرفت و با کالفگ  اش ی نگاه عصب لش یزنگ موبا یبا صدا کرد،ی فکر م   د یاو نبا یکدام از رفتارها  چیبه ه د؛خوانی م

  ییخودنما  لیصفحه موبا یکه رو  یبه شماره ناشناس  ینگاه م یآن بود رفت؛ ن ی که تلفنش رو  یزی داخل سالن شد و به طرف م

 انداخت و تماس را برقرار کرد.  کردی م

 

 الو... -
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  یمانده بود و تنها قصد داشت صدا یحرف زدن و حرف نزدن در دوراه  انیم  ییکرد، گو  یکه پشت تلفن بود مکث بلند  یشخص

 که آران دوباره ل**ب به سخن گشود.  د ینکش یآران را بشنود، طول 

 

 الو... -

 

به صفحه   یکرد و نگاه  یفی بار آران اخم ظر نیا د یچیپی م  یپشت گوش  یازنانه تند   ینفس ها ینگفت و تنها صدا یز یهم چ باز

 .د یانداخت وپرس  لشیموبا

 

 ! ؟یزن  یالو چرا حرف نم-

 

که آران دوباره   نیقبل از ا نیآران را بشنود و بشناسد، بنابرا ینگفت؛ او فقط قصد داشت صدا یزی پشت تلفن باز هم چ شخص

به شماره ناشناس انداخت، با  یتلفنش را از دم گوشش برداشت و نگاه  یبوق آزاد گوش  یتماس قطع شد. با صدا  د یبگو یزیچ

گذاشت و به طرف آشپز خانه رفت، هنوز وارد آشپز   ز یم ی را رو لشیبودند، موبا گرفته تماس  یکه حتما اشتباه  نیفکر کردن به ا

آمدند و آران که از کنار پله ها    رونیدست بودند ب ی که دست تو  یکردند و در حال خانه نشده بود که آراد و ونوس درب اتاق را باز 

  ییدرهم گره خورده آن دو، صورت خندان ونوس که گو ی هابه دست  اشی خی که نگاه   ینگاهش به آن دو افتاد، هنگام شد ی رد م 

د که باعث شد احساس درد سراسر وجودس  کر  دایپ یافتاد، ناگهان در اعماق وجودش لرزش  شد ینم  دهیدر آن د ی دلخور چیه

به خودش لعنت فرستاد و نگاهش را از آن دو گرفت و وارد اشپز خانه شد و پشت به   یاحساس  نینهفته شود، با به وجود آمدن چن

اش لمس  که دست ونوس را با انگشت سبابه   یکرد، آراد در حال یو خودش را مشغول به انجام کار ستاد یا نتیآن دو مقابل کاب

 .ستادیآخر ا ی دو پله  ی زد ورو ش یبه رو  یلبخند  کردی م

 

 تو رو ندارم.  یهاکه من تحمل اخم  ی دونی ها؛ م یاز من ناراحت باش  نم ینب گه ید-

 

  یبود که آراد اجازه  زیدل انگ   شیاو انداخت، چقدر برا ی مشک یزد و تنها نگاه پر از عشقش را به چشم ها ی لبخند محزون ونوس 

  اش یشد ناراحت  یو باعث م   کردی و خشنود م  ی حس او را راض نیا شد؛ی قدم م شیپ یی دلجو  یو برا  دادی دلخور بودن را به او نم
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و بود   یچوب یتخته    یها بر رو  جیبه برادرش که مشغول خورد کردن هو یشدند و آراد نگاه النرا فراموش کند. هر دو وارد س 

  نیچن دنی دستش خورد شود، د ر یز یکه هر آن امکان داشت تخته    کردی را با چاقو تکه تکه م  هاج یانداخت، چنان با ضرب هو

 باعث تعجب آراد شد. یصحنه ا 

 

 کمکت. ام یبگو ب ی تخته رو خورد کن ییخوای داداش اگه م-

 

 آن که سرش را به سمت آن ها بچرخاند پاسخ داد.  بدون

 

 ! ؟یگ یم یچ-

 

 به تخته کرد و پاسخ داد.  یبا دستش اشاره ا  آراد

 

 ! ؟یکنی خورد م جی هو تیبا عصبان نقدر یچرا ا-

 

چشمانش را بست؛   ی لحظه ا یو برا  د یکش ی قیبود نفس عم نییکه سرش پا  ینگه داشت و مکث کرد در حال جیهو ی را رو چاقو

به   د یکند پس با ی بود که او را عصبان امدهین ش یپ یشده بود؟! اتفاق  تش یباعث عصبان ی! چ؟ینقدرعصبانیحق با آراد بود چرا ا

 . د ینشاند و به طرف آن ها چرخ شیهال**ب ی به رو یبعد چشمانش را باز کرد و لبخند کمرنگ  یاه یثان شد،ی خودش مسلط م

 

 کنم. ی م کاریدارم چ دمیفکر بودم نفهم ی تو-

 

نشستند پاسخ  ی آن ها م ی که رو یرفتند و در حال یراحت ی سرش را با تاسف تکان داد و همراه با ونوس به طرف مبل ها آراد

 داد. 



 گاه محکم هیتک

134 
 

 

 خبر... . ای ادیخودش م  ا یفکر نکن   نقدریا-

 

  یو به رو مدرهم ونوس ر  یبرد با اعتراض و اخم ها ی اصطالح را به کار م نیرها کرد؛ هرگاه ا مهی اعتراض ونوس حرفش را ن با

 شد.  یم اش یتیباعث نارضا  نیمرگ استفاده کند و هم ینبود که از واژه  ند یآونوس خوش   یشد، برا

 

 کلمه نحس رو نگو.  ن یاِه آراد، چند بار بگم ا-

 

 رو به او گفت:  نشاند یم  شیل**ب ها  یبه رو  یکه لبخند  ی سرش را به سمت آران چرخاند و در حال سپس

 

 رم؟ یبگ  ادیکمکت  ام یمنم ب شهی م ی درست کن  یز یچ ییخوای آران اگه م-

 

 نتوانست و در آخر با تکان دادن آرام سرش پاسخ داد.  اورد،ینه را بر زبان ب یتالش کرد تا کلمه   هرچه

 

 آره حتما.-

 

  دن یبا د رد،یبگ  اد یرا   یز یاند چخندان به سمت آران رفت تا با کمک کردن به او بتو یبلند شد و با لب  شیبا ذوق از جا ونوس 

  یی کایآمر یلم یف یکرده بود؛ در طول انجام کار آراد به تماشا  دایغذا درست کردن پ یر یادگیبه  یادیز ب یکردن آران ترغ یآشپز

که   یشدند، آران با حوصله و در کمال آرامش تمام نکات گرید  کی یبا همکار ی تدارک شام مشغولپرداخت و آن دو در آشپزخانه 

آران را در   یصدا ی آران گوش داد و حت یتمام به حرف ها  تیداد و او با جد   حیونوس توض  یرا برا دادی کردن انجام م  یدر آشپز 

ست کردند. در تمام  و خنده در یکند، شام را با شوخ  فادهضبط کرد تا بتواند از آن است لشیموبا  یدادن به رو   حیحال توض

آن   نیروابط دوستانه ب  یر یبود و او را خوشنود کرده بود؛ با شکل گ شی لذت بخش برا ییهاه یکه ونوس کنار آران بود ثان ی لحظات
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که وقت رشد کردنش   یس احسا رد؛ یآن را بگ  یجلو  توانستی نم گرید یی دواند که گو  شهیکم کم درون آران ر  قیعم یدو احساس 

 اصال خوب نبود.  نینخواهد بود و ا اش ی ری به جلوگ قادر  ی قدرت چیه

 

 *** 

 

آن دو شکل گرفته بود و که هر دو   نی ب ی از مستقر شدن ونوس در خانه آران گذشته بود و حال روابط دوستانه ا ی روز چند 

روز از ماندن ونوس؛ سودابه خانوم که از ماندن او در خانه آران مطلع شده بود، با آران تماس   نیمتوجه آن نشده بودند، در پنجم

برگه   ی زنگ تلفنش نگاهش را از رو یکارش نشسته بود مشغول کار بود با صدا ز یم پشتکه در شرکت  ی گرفت. آران در حال

  یفی شمار ناشناس اخم ظر دن ینگاه کرد، با د لش یه موبابود گرفت و ب هی روس  دهیکه مربوط به مزا یرنگ خط خورده ا  د یسف یها

 کرد و تماس را برقرار ساخت.

 

 الو. -

 

 .د یچیپ یسودابه خانوم پشت گوش  یصدا

 

 الو سالم. -

 

 اش داد و پاسخ داد.  ی صندل ی را به پشت اش ه یکه او را نشناخته بود تک  آران

 

 . د ییسالم بفرما-

 

 آران جان؟! سودابه ام.  ی: خوب سودابه
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 اش کرد.  یگفت و محترمانه شروع به احوال پرس  ی نام او آهان دنیشن با

 

 شما سودابه خانوم. نیخوب هست-

 

 :ممنونم، آران در رابطه با ونوس تماس گرفتم.  سودابه

 

رفت و رو به   یقد   یبرداشت و به سمت پنجره  شیهاچشم  یرا از رو  اش ی طب نکیع شد ی بلند م زش یکه از پشت م ی حال در

 . ستادیا شیرو

 

 .شنومی م  د ییبفرما-

 

و سوال    اندازدیکه با آران هم صحبت شود قصد داشت دعوا راه ب ن یقبل از ا  د،یکش ی قیمکث کرد و نفس عم یاندک  سودابه

ود از راه بحث  ش  ی که با آران نم  د یرس  جهینت  نیتفکر به ا  یاش راه داده؛ اما بعد از اندکپرسش کند که چرا دخترش را در خانه 

 اش بازگردد. تا ونوس را قانع کند به خانه  کردی و از او درخواست م  نمودی را حل م  ضوعوارد شد و بهتر بود تا با آرامش مو

 

 شماس درسته؟!  یخونه  ه یآران جان، ونوس چند روز-

 

 کرد؛ سپس پاسخ داد.  یمکث کوتاه آران

 

 منه.  یبله خونه -
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 را ادامه داد.  شیپاسخ آران حرف ها با

 

اما   ه یهنوز ناراحت و عصب دونم ی م نم یاونجا مونده که من دستم بهش نرسه و ا ن یواسه ا  دونمی تو باشه، م   یانتظار نداشتم خونه  -

 .  کنه یمن و ناراحت م  نیده؛ ا  یجواب تلفن هام و نم یاالن چند روزه که از اون موضوع گذشته و حت 

 

تمام پاسخ   یاما به خود اجازه دخالت کردن نداد پس با خونسرد   دانست،ی دعوا م ن یکه آران سودابه خانوم را مقصر ا نیا با

 داد.   یکوتاه

 

 از من ساختس؟  یچه کمک-

 

 سوال را داشت بال فاصله پاسخ داد. نی انتظار هم ییکه گو  سودابه

 

  شهی برگرده خونه آخه نم د یاد هم گفتم؛ لطفا باهاش صحبت کنبرگرده، به آر ی کن  شیو راض یباهاش حرف بزن خوامی ازت م-

 بمونه.  شتونیونوس پ ستیو درست ن  نیتو بمونه باالخره تو و آراد مجرد یکه همش خونه 

 

در بحث آن دو دخالت کند اما   خواستی فکر کرد، دلش نم ی کم کرد ی نگاه م رون ی که به ب یباز هم مکث کرد و در حال آران

 در اتاق زد و همان گونه پاسخ داد.   یگریو قدم د د یکش ی قی نفس عم نی کند، بنابرا  شیهم به زن عمو یاحترامی دوست نداشت ب

 

 .کنمی باشه باهاش صحبت م -
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 پاسخ داد. ی خوشحال شده بود با خوشحال ییکه گو  سودابه

 

 . یکنیم  یممنون پسرم، لطف بزرگ -

 

 تماس را قطع کرد.  یکوتاه  یپس از خداحافظ سپس

 

نداشت و   یچند روز حال و روز مساعد  ن یفکر کرد، ا ی مبل داد و کم ی را به دسته  اش ه ی گذاشت و تک ز یم ی را رو لشیموبا

و قدرت    زدیبدنش به هم بر ستمیسخت به جانش افتاده بود و باعث شده بود س  یضی مر یی حوصله، گو ی ب ایکالفه بود و  ایهمش 

را از   اش ه یبود، تک گر یبدتر از هر روز د یینبود و امروز هم گو  شیکارها  ی و با حوصله پا لسرحا شهی مانند هم  د،ر یتفکر را از او بگ 

  کرد؛ ی حالش را بهتر م د یمبل برداشت و از اتاقش خارج شد و به طرف اتاق پدرش رفت، سر زدن به مهرداد خان شا  یدسته  ی رو

را بر زبان   د ییمهرداد خان که بفرما یکه صدا  د ینکش یطول ت،به در نواخ ی آرام  یو ضربه  ستادیپشت درب اتاق پدرش ا نیبنابرا

 آورد بلند شد؛ سپس در 

 

 را باز کرد و وارد شد.  اتاق

 

 سالم. -

 

 زد.  ی به آران انداخت و لبخند  ینگاه م یخان سرش را بلند کرد و ن مهرداد

 

 .نیبش ، یسالم پسرم خوش اومد -
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بود و   ستادهیپدرش ا  ز یکه مقابل م  یکرد، آران به سمتشان رفت و نشست و نگاهش را به مرد  یچرم مشک یبه مبل ها یااشاره

و در آخر کالفه وار   کرد ی مدل نگاه م نیآخر ی ها یانداخت، مهرداد خان با دقت به گوش  دادی را به او نشان م لیموبا  یچند گوش 

 داد.   یصندل ی اش را به پشت هیتک

 

 .خوامی خوب م ی گوش   هی دونم من  ینم-

 

 چشمانش را به سمت آران چرخاند. سپس

 

 .هانیا ن یمن انتخاب کن ب ی خوب برا یگوش   هی آران پسرم لطفا -

 

بود را   لیموبا ی ادیکه درونش تعداد ز  یانتخاب کند؛ مرد جوان کارتون بزرگ شیآن مرد اشاره داد به سمت آران برود تا او برا به

 مقابل آران گذاشت. زی م یرا رو   لیموبا  نیچند  یبرداشت و به طرف آران رفت و مقابلش نشست و پس از سالم کوتاه

 

 .د یکنی حاال هر کدوم که شما انتخاب م ناس،یچندتا بهتر نیپارسا هم گفتم ا یها هستن من به آقا ی گوش  د یجد  ی سر نایآقا ا-

 

که از هم خوش دست تر و بهتر    یکیچرخاند و   ز یم ی رو لیچند موبا  ن یاش رابرداشت و به جلو خم شد؛ نگاهش را ب هی تک آران

 بود را برداشت. 

 

 از همه بهتر باشه. نیا کنمی فکر م -
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انداخت و سرش را   لیبه موبا ی نگاه میبرداشت و نشان پدرش داد، مهرداد خان ن زی م یمدلش را از رو  ن یسامسونگ آخر لیموبا

فروش از شرکتش خارج شد،   یمهرداد خان مرد جوان، گوش  لیبعد پس از برنامه دادن به موبا یتکان داد، ساعت د ییبه نشانه تا

 .د یپرس  کردی پدرش را نگاه م  لیکه موبا یشدند آران در حالکه تنها  نیهم

 

 شد بابا؟! ی چ تونیقبل  لیپس موبا-

 

 تکان داد.  یبلند شد و به طرف آران رفت و مقابلش نشست و سرش را با ناراحت زیخان از پشت م مهرداد

 

 خراب شد. میگوش   شیچند روز پ-

 

 متعجبانه و پرسوال پدرش را نگاه کرد.  آران

 

 کارت؟!  میبا س -

 

نگاهش را از   نیهم یبرا د یرس ی دستپاچه به نظر م  ی اندک یی زد؛ گو  یکوتاه یخان پسرش را نگاه کرد و سپس سرفه  مهرداد

 پر سوال آران گرفت و پاسخ داد.  یخیچشمان 

 

 کارتم سوخت.  میآب با س  ی افتاد تو-

 

با او صحبت کرد   یدر کنار پدرش ماند و اندک  گریساعت د  میداد، ن  هی گفت و سپس به مبل تک یرا باال برد و آهان ش یابروها آران

و به او   ستادی با رهام برخورد کرد، مقابلش ا رفتی که به سمت اتاقش م  یاز اتاقش خارج شد. در حال  شیادامه کارها یو سپس برا 

 نگاه کرد. 
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 ! ؟یچطور-

 

 نشاند. شیل**ب ها ی رو  یا مانهیرفت و لبخند صمدست او را گ رهام

 

 شده داداش.  نیسنگ  تیپارسا، سا ی احوال آقا-

 

 فرو کرد. بش یزد و دست چپش را درون ج ی پوزخند  آران

 

 .نمتیبی نم گه یخونم، حاال د یزدی شده، قبال ها سر م نیات سنگ  ه یتو سا-

 

 پاسخ داد.  د یکشی م ی قینفس عم یسرش را تکان داد و در حال رهام

 

 وقت معذب بشه.  ه یونوس خونته گفتم مزاحم نشم   دم یبابا من د یا-

 

 . د یآمده باشد با تعجب پرس  ادش ی یز یچ ییکرد و سپس گو یکوتاه مکث

 

 . یومد ی اونجا، اما ن نمتیبی گفتم م ، ییایبه خاطر بابات م  کردمیاونجا بودم فکر م  ش یخونه بابات، دو روز پ ییایتو چرا نم-

 

 به سمت او برداشت و متعجبانه نگاهش کرد.  یکرد و قدم  ی فیاخم ظر آران
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 مگه بابا چش شده بود؟! -

 

 ! ؟ی : مگه خبر نداررهام

 

 ؟ ی: از چ آران

 

 شد. رهی به او خ ی فراوان  یشد با شگفت ی باورش نم یی که گو رهام

 

 ! دن؟یمدارک بابات و دزد ف یک ی تو خبر ندار-

 

 شد ی پدرش را دزد زده بود و او خبر نداشت؟! مگر م فیشد؛ ک رهیزده به رهام خ رتیاز موضوع خبر نداشت ح یی که گو آران

بود   ک یحال که نزد ساختند،ی مشکل او را مطلع م ن یبود با کوچک تر کایو آران را با خبر نکنند؟! آن موقع که آمر افتد یب  یاتفاق

 خبر نداشت؟! ی اتفاق چیچرا از ه

 

 اشتم.من خبر ند -

 

تعجب کردم   نیواسه هم ی دونی م  کردمی فکر م   گه،ی نفر به تو م نیاول  افته،ی براش ب  ی ! مهرداد خان هر اتفاقشه؟ی : مگه مرهام

 . یستین دمید

 

 تکان داد.  ی را با تعجب و شگفت سرش 
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 رو زدن؟  فشیبوده؟! کجا ک فشی تو ک یحاال چ  دونستم، ی نه من نم-

 

 مقدر پول.  ه یو   لشیموبا ی مدارک شرکت و گوش   یسر ه ی :دمه خونتون، رهام

 

خراب شده،   لشیپدرش افتاد که گفته بود موبا شیپ قه ی حرف چند دق اد یبودند  دهیرا هم دز لشی موبا ی که گوش  نیا دنیشن با

را از آران پنهان   فش ی ک دن یخراب شده و دزد لشیموبا د یداشت که بگو  یلی ! چه دلگفت؟ی دروغ م د یآخر چرا مهرداد خان با

 خواستیرا از آران پنهان کرده بود؟! اگر نم ی موضوع ن یپدرش نگاه کرد؛ چرا چن تاقا ی سازد؟! سرش را چرخاند و به در بسته 

پسر  خواستی اتفاق بود که مهرداد خان نم ن یپشت ا یقتیبه او دروغ گفته بود؟! چه حق لیاو را نگران کند پس چرا در مورد موبا

 نگاهش را از در بسته گرفت و به رهام نگاه کرد.  ی همد؟! با دلخورارشدش بف

 

 باشه رهام فعال. -

 

 و رهام را صدا زد.   ستادیا یز یچ یآور  ادیبود و کالفه تر شد؛ از کنار او گذشت، اما با  کالفه

 

 رهام.-

 

 .د یو به سمتش چرخ  ستادیا رهام

 

 جونم داداش. -
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 کرد و گفت:  یکوتاه مکث

 

 براش افتاده.  ی چه اتفاق دمیبه بابا نگو که من فهم-

 

که دو دستش را به    یگفت. وارد اتاقش شد و در را بست و در حال ی ابه چهره کالفه آران انداخت و باشه  ی نگاه معنا دار رهام

سو به ان   نیا از ار اش ی عصب ی کف اتاق دوخت و قدم ها ی ها کیکمرش گرفته بود و کتش را کنار زده بود نگاهش را به سرام

کرد و با دو انگشت دست راستش گوشه    یداشت؟!پوف  یلی ! چه دلگفت؟ی به او دروغ م د یباچرا مهرداد خان  برد،ی اتاق م یسو

که   ییاز آن جا کرد،ی م داد یدرون چهره اش ب ی خوب نبود و کالفگ  چیدوچشمش را فشار داد و چشمانش را بست، امروز حالش ه

حال   نیو ا شد ی نداشت، کاش امروز زود تر تمام م را او دلش بلرزد  دنیکه برود و باز هم با د نید، رغبت ااش بوونوس در خانه 

از پدرش از شرکت خارج شد؛   یبود در شرکت گذراند و سپس بدون خداحافظ ی. تا پنج عصر با هر جان کندنافتیی م انیبدش پا

حالش بهتر   د یرا با او بگذراند؛ شا یگرفت به سمت رها دوستش برود و ساعت م یاش را نداشت تصمکه حوصله خانه  ییاز آن جا

شهر رفت   یرستوران ها ن یاز بهتر ی کیگذراند، با او به  یرا به خوش  یساعت اش یی تنها دوست دوران تنها دن یکه البته با د شد ی م

 اش رفت. شب به طرف خانه  ازدهیکردند و سپس ساعت  ف یتعر شانییاز دوران دانشجو را  یرا خوردند و ساعت یو در کنار هم شام

 

از ونوس نشد دوباره   ی را فشار داد؛ پس از چند لحظه که خبر  فونیآن که رمز درب ضد سرقتش را بزند آ یمعمول به جا طبق

است رمز در را زد و وارد خانه شد،   رون یبا آراد ب  ایو ده یخواب ایکه ونوس  نیاز او نشد؛ با فکر ا یرا فشار داد و باز هم خبر فون یآ

گذاشت و در    ز یم ی پولش را رو ف یو ک چیرو به خاطر بودن ونوس لوسترش روشن بود انداخت وسوئ  ند چ ن یکه ا ی به سالن ینگاه

که   یناهار خور  زیکه به سمت پله ها قدم برداشت متوجه م  نیکتش را هم در آورد، هم کرد یکه دور و برش را نگاه م  یحال

ونوس از پشت    یرفت ؛در همان لحطه ناگهان صدا زیشده بود انداخت، متعجبانه به سمت م  نی آن تزئ ی رو ییبای به ز ییغذا

 سرش باعث جاخوردنش شد.

 

 . یسالم اومد -
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آران لبش را به    یچشمان شوکه شده دنیو او با د  د یخورد و سپس شکه شده به سمت ونوس چرخ ی تکان آرام شیها شانه

 دندان گرفت و گفت: 

 

 ترسوندمت!   د،یآخ ببخش-

 

 کرد و سپس پاسخ داد.  یتکان داد و مکث کوتاه ی را به آرام سرش 

 

 نداره.  ینه، اشکال-

 

 ذوق زد.  یاز رو  یانداخت و سپس لبخند  زی به م ینگاه میو ن  د یکش  یق ینفس عم ونوس 

 

 که بسوزه درست کنم. ن یغذا رو بدون ا هی باالخره تونستم -

 

با شوق و ذوق فراوارن   زدی م  زی م یرو  یبه غذا  یکه ناخنک ی و در حال  ستادیبرداشت و سمت راست آران ا زیبه سمت م  یقدم

 ادامه داد. 

 

 ذره کمکم بده... .   هی که آراد  ن یکاره منه، بدون ا ز یم نیا یهمه -
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  نیو خوش صحبت شده بود؛ ا  بایزن چقدر ز نیذوق زده و خوشحال او دوخت؛ ا  یرا به سمت چهره  شیهامردمک چشم  آران

  یمانند بچه ها چنان ذوق کرده بود، که لبخند را رو   یکار کوچک نی و به خاطر چن د یدرخشی خندان امشب چقدر م یهاچشم

 او را نگاه کرد.  یج یتوسط ونوس به خودش آمد و با گ سمشده بود، با صدا زدن اآران به وجود آور یهال**ب 

 

 جان؟!-

 

 اش را به او دوخت.  ی نگاه پر از معن ونوس 

 

 ! ستیاون وقت حواست ن گمی که انجام دادم م ییساعته من دارم از کارا کی-

 

 لحظه حواسم پرت رنگ غذاها شد. هی  خوامی : معذرت مآران

 

 سازد.  یاو جار یهال**ب  یباعث شد تا خنده را رو  گر یحرف باره د نیزدن ا با

 

 .م یتو گذاشت  یو برا م یآخرش هم منو و آراد غذامون و خورد ی ومد ین  میمنتظرت شد  یخوب شده، هرچ  ی عنیپس -

 

 زد و نگاهش را از او گرفت.  ی کرد، آران لبخند کمرنگ  ز یبه م یاشاره ا سپس

 

 . نیبود ادمیممنون که -

 

 . د یپله اول گذاشت ومشکوکانه پرس  ی را رو شیپا رفتی که پشت سرش را ه م  یطرف پله ها رفت و ونوس به دنبالش؛ در حال  به
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 ! ؟یشام که نخورد -

 

را همراه رها در رستوران   یذ یکه شام لذ  نیبا ا نیکشند؛ بنابراکرد، دوست نداشت دل ونوس را ب  یو مکث کوتاه  ستادیا آران

 پاسخ داد. ی مصنوع  یناراحت نشدن او سرش را به سمت او چرخاند و با لبخند  یخورده بود، برا 

 

 نه نخوردم. -

 

 او دوخت.  یخی  ی و نگاهش را به چشم ها د ی دستانش را به هم کوب  ونوس 

 

 که درست کردم بخور و نظرت رو بگو.  یاز غذا ایب کنم، ی رو مرتب م زی م  رمی چه خوب پس من م-

 

ذوق   شیآنقدر از پخت غذا اورد؛ یآران ب  ی رفت تا بشقاب و قاشق، چنگال را برا زیبه سرعت از پله ها باال رفت و سمت م سپس

بودن   ذ یشده که لذ  یرآشپز مشهور را گرفته و حال س  ی آشپز یالعملل نیمدرک ب کرد ی م الیخ د ی دی زده بود که هر که او را م

لباسش داخل   ض یحرف ها را نداشت. آران پس از تعو ن یساده که ا  یپاستا کیزبان زد عام و خاص شده؛ آخِر پخت  شیغذا

پاستا در ظرفش   ی مقدار  دنینشست، ونوس هم در کنارش نشست و منتظر چشم به او دوخت؛ پس از کش ز یسالن شد و پشت م

دل ونوس را   توانستی اما نم کرد، یم  یریبه غذا انداخت، با آن که کامال احساس س  ینگاه میفت و ن قاشق را در دستش گر

منتظر    ینداشت، با چشمان مردد به چهره ی خوب یمزه  چیه یی کرد که گو ی نمک یب  یشروع به خوردن پاستا نیبکشند؛ بنابرا

 داد.  ی ونوس زل زد و او سرش را تکان آرام

 

 اگه تو هم خوش...  ومد ی چطوره؟!آ راد که خوشش ن-
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 زد.  یو لبخند  د یحرفش پر ان یم آران

 

 شده.  ی خوب یغذا کنه ی م ی که باره اوله داره آشپز یشخص یخوب شده برا  یلیخ-

 

 گرفته بود به او زل زد. صورتش را در بر  یکه پهنا ی قیو با لبخند عم د یونوس درخش چشمان

 

 ! ؟یگ یراس م-

 

 در دهانش گذاشت و پس از قورت دادن به اجبارغذا، سرش را به نشانه مثبت تکان داد.  ی گریقاشق د آران

 

 . یکنی هم درست م نی معلومه، دفعات بعد بهتر از ا-

 

پختن دوباره   ی برا ی ادیز  یزه یانگ  گرفت،ی م ی صورتش جا یرو  یلبخند پهن ن یونوس بود هم چن  یهر که جا ی فی تعر نیچن با

  ینبود اما با خوردن محتوا  یاخوشمزه  یبود و هم غذا ر یکه هم س   نیآران بود که با ا ونیغذا بدست آورده بود که همه را مد 

 کند.  دایدر دلش راه پ ی او حک شود و احساس خوشنود یهال**ب  ی کامل بشقابش باعث شد لبخند رو

 

 

 

کرد تا به خانه   یدخترش آمد و او را راض دن یان بخواهد در مورد سودابه خانوم صحبت کند، مسعود خان به دکه آر ن یاز ا قبل

چند روز قبل آورده   شیکه آراد برا  یکه مانتو و شلوار ی کند. ونوس در حال ی برگردد و در آخر با تالش فراوان توانست او را راض

که هنوز هم ناراحت بود، اما خودش هم از    نیتاق برداشت و از پله ها باال آمد با ااز درون ا فشیک  ا بود، همراه ب دهیبود را پوش 

کند،   دایادامه پ توانستی قهر نم نیو ا گشتی اش بر مبه خانه  د یخسته شده بود؛ باالخره او با  ی بودن در خانه آران تا حدود 
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که دست   ی با آمدن ونوس به سالن هر دو بلند شدند، آران در حال  ،نشسته بودند  گریکد ی ی مسعود خان و آران که رو به رو

به دخترش  ینگاه می بود و مسعود خان ن ستاده یا شیعمو ی آرنج دست چپش گذاشته بود، مودبانه روبه رو  یراستش را رو 

 انداخت و ل**ب به سخن گشود.

 

 دخترم؟!   یاآماده -

 

که نگاه   یبه سمت آران برداشت و در حال ی مثبت ونوس مسعودخان قدمتنها به تکان دادن سرش اکتفا کرد، با جواب  ونوس 

 او گذاشت. ی بازو ی دستش را رو  دوختی اش مرا به برادرزاده  زش یتشکر آم

 

 . یچند روز دختر بداخالق من رو تحمل کرد ن یکه ا نیعمو جون من واقعا ازت ممنونم از ا-

 

 *ب به سخن گشود. ل*  ز یرا درهم گره کرد و اعتراض آم شیهااخم  ونوس 

 

 بابا... ! من بداخالقم؟! -

 

 کردن دخترش را داشت با او نگاه کرد.   تیقصد اذ ییکه گو  ی با لبخند  مسعودخان

 

 کم نه! -

 

به آن دو   ی پدرش کرد و سپس خودش را مانند بچه ها به او چسباند، آران نگاه ینثار بازو  یکرده سمت پدرش آمد و مشت اخم

 گفت:   شیزد و در جواب عمو ی کرد و تنها لبخند کمرنگ 
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 بازه.  شه یشما هم یمن به رو  ینکردم، در خونه   یکار-

 

 زد.  یبخش تیآورد و لبخند رضا شیبه بازو ی فشار آرام مسعودخان

 

 ! گه؟ید نمتیبی مهرداد م  یممنون پسرم، شب خونه -

 

و   یرفت و اجازه داد تا ونوس خداحافط یکرد و به سمت درب خروج یکوتاه   یتکان داد، مسعودخان خداحافظ ی را به آرام سرش 

درست بود دختر قد    ستاد،یقدم به جلو رفت و مقابل آران ا ک یرا گرفته بود   فشی ک یکه دسته   یتشکرش را کند. او در حال

تا بتواند   گرفتی سرش را باال م د یبا آران ینگاه کردن به چهره   یبرا نیبنابرا د،یرس ی م  ظربود اما در برابر آران کوتاه به ن  یبلند 

 نگاه کرد.  شد ی نم دهیدر آن د یاحساس  چیه یی آران که گو ی خی یهابه چشم  یشود؛ نگاه ره ی او خ یهادر چشم 

 

 . رفتمی کجا م د یبا دونم ینم ی دونم چطور ازت تشکر کنم، اگه تو نبود ی آران من نم-

 

 پاسخ داد:  ی بدون زدن لبخند  آران

 

  ی کن با حرف زدن حلش کن یسع اد یم شی پ ی مشکل ی وقت  ،یوقت دعوا با خانواده از خونه قهر کن  د ی خونه، حتما که نبا یرفتی م-

 .شهی م ی ترمشکل بزرگ   جاد یچون حرف نزدن باعث ا

 

ا صحبت  شد و تنهحل نم  یز یداد، سرش را تکان داد؛ حق با آران بود با قهر و دعوا چ ی او گوش م یهاکه با دقت به حرف  ونوس 

 گفت:   کردی که دستش را به سمت او دراز م  یزد و در حال ی لبخند   نمود،ی ها را حل مکردن بود که سوءتفاهم 
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  میدو تا دوست خوب باش   میتونی به بعد م نیخودمون هم حل شد از ا نیسوءتفاهم ب کنم ی تو رو شناختم و فک م  گهیمن د -

 درسته؟! 

 

 زد و دستش را در دست او گذاشت. ی الک زده ونوس انداخت و لبخند کمرنگ  یهاو ناخون  ف یبه دست ظر ینگاه آران

 

 آره درسته. -

 

 

 

 زمزمه کرد.  یاآهسته  یزد و با ذوق و صدا یطنت یلبخند پر از ش  ونوس 

 

 داشتم ازت کمک بخوام.  ی هر مشکل تونم ی م ،یقراره تو برادر شوهرم باش  ندهیخوشحالم که در آ گه یاالن د-

 

ونوس قرار   یبه راست خت،یدرونش فرو ر یز یبه جان قلبش افتاد و احساس کرد چ ب یعج ی دوباره درد ی سخن نیچن دنیشن اب

مگر امکان داشت؟!   ایدرد تازه به جانش افتاده را تا آخر عمرش حمل کند؟! خدا  نیقرار بود ا یعن یبود همسر برادرش شود؟!  

اش که لبخند به چهره  نیتوان ا گریبود که تمام بدنش را در برگرفت؟! د ی دردچه  ن یتحمل کند؟! اصال ا توانستی چگونه م

که   ی کرد و در حال ی روح وسردش آن دو را بدرقه کرد و سپس در را بست، مکث کوتاه ی ب یبا چهره نیرا نداشت، بنابرا اوردیب

و وارد سالن شد و شروع به قدم زدن کرد،    تاز راهرو گذش  دوخت،ی و نگاهش را به پارکت ها م گرفتی دو دستش را به کمرش م

 زمزمه کرد. کرد ی که سالن را متر م ی! در حال آمد؟ی موضوع کنار م  نیرا قبول کند، چطور با ا یاحساس لعنت  نیا توانستینم

 

 امکان نداره... .  نیا-
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 کنم... .  دایبه اون پ یاحساس  نیچن  تونمی من نم-

 

که به   یرنگ  یاگرد نقره  نه یبه آ  شیهاخوش حالتش فرو کرد، چشم   ی دستش را درون موها تیو با عصبان د یکش  یق یعم نفس

  ادیبه زبان آمده بودند و فر  یی که گو ییهااش زل زد، به آن چشم سرد و کالفه  یمقابلش نصب شده بود افتاد، به چهره   وارید

 از قبل رو به خود گفت:  یبلند تر  یچشمانش را با دو انگشتش ماساژ داد و با صدا آوردند،ی م  شیتلخ را به رو قت یحق  زدند؛آنی م

 

 ... . یبه اون ندار یاحساس  نینه آران تو چن-

 

افزود، ناگهان از کوره در رفت   تشیبر عصبان نیو ا د یرا شن اش ی لعنت یهاچشم اد یفر  یکه چشمانش را باز کرد باز هم صدا نیهم

نبود ل**ب به   ادیشباهت به فر یکه ب یبلند تر  ییپارکت پرت کرد و با صدا ی در آورد و به رو شیرا از جا نه یآ رویو با تمام ن

 سخن گشود. 

 

 ...م. ستیمن عاشق ونوس ن-

 

رفت،   یاحساس فرو خواه نیدر مرداب ا شتر یب ی انکار کن شتریآران هر چه ب گفت ی بود و به او م یبود، کاش کس  ده یفا یب انکار

را   یافاجعه  نیبرادرش بود، چن  یتحمل کند! آن دختر نشان کرده  توانستی آخر چطور م کرد، ی تا ابد پنهانش م د یکه با یاحساس 

کرده بود،   ی حساب شده زندگ شه ینکرده بود و هم یاشتباه چیکه تمام عمرش ه ی آران طور اصال چ کرد،ی کس قبول نم چیه

بود   ی زیبود؛ بلکه عشق چ افتاده یدام ن نی که با خواست خودش در ا کردی باورش م  ی کرده بود؟! ک  یاشتباه نیاکنون چطور چن

و حال آران    کردی مرگ هم انسان را خالص نم لحظه برد و تا  نیآن را از ب شد ی نم گر ید دواند،ی م  شه یر ی که اگر در دل شخص

 را در جسم و روحش داشته باشد. یماریب ن یار بود تا لحظه مرگش هم اقر یی گو
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#54 

 

 

 

 

 

 گریکد یآخر هفته را در کنار  یشگ ی مهرداد خان رفتند تا طبق قراره هم یشدن هوا خانواده مسعودخان به خانه  کیتار با

بود با   ستادهیا دایکه کنار و یکردند، ونوس در حال  ی شروع به احوال پرس  گریکد یمهرداد خان شدند و با  یبگذرانند. وارد خانه 

و سپس به سمت آراد که با   د یاو را بوس  یرفت و گونه  شیگرم گرفت و بعد به سمت عمو  اوبا  مانهیکرد و صم  یرو بوس  کایآن

 رفت.  کرد ی به او نگاه م اش ی شگ یلبخند هم

 

 ! یکه با خانواده اومد  نمی بی : سالم خوشگل من، مآراد

 

 پاسخ داد.  کرد ی م داد یدر او ب  ی که هنوز هم دلخور  یسرش را تکان داد و در حال ونوس 

 

 آران دنبالم.  یبابا اومد خونه -

 

 :د یبه دور وبر انداخت و با تعجب پرس  ینگاه م یا احساس کرد،ن آوردن اسم آران؛ نبودن او ر با

 

 ! ادیپس آران کجاست؟! اون که به بابا گفت م-
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 داد.  رون یلبش را برهم زد و نفسش را پر صدا ب  آراد

 

 .ادی اگر بهتر شد م ست،یمساعد ن  یلیزنگ که زدم گفت خ-

 

 حالش بد شده بود؟!  ی تا ظهر سالم و سرحال بود؟! ک آراد نگاه کرد؛ آران که یکرد و به چهره یف یاخم ظر ونوس 

 

 : اون که تا ظهر حالش خوب بود؟! ونوس 

 

 تا بهتر شم.  خوابمی م  خواد،ی گفت نم مارستانیب می بر امیبهش گفتم بزار ب یدونم هرچ ی : نمآراد

 

 ناراحت سرش را تکان داد.  ونوس 

 

 . کنهیبه خودشون بودن برخورد م   ه ی که تک ییهامثل آدم   شهی!ه مکنه؟ی کس رو قبول نم چیوقت کمک ه  چیچرا آران ه-

 

در کناردرب تراس بزرگ سالن    منینش یهاکه همراه با ونوس به سمت مبل   یفرو کرد و در حال بشیدو دستش را درون ج  آراد

 پاسخ داد.  رفتی م

 

 .گهی بزرگ شده د ینجور یخب ا-
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با حال بدش نشسته بود   ییاش در تنهابه آران فکر کرد؛ حال او در خانه ی فرستاد و در سکوت اندک رون یاش را بجبس شده نفس

مانند  یبود؟! مهمان ی چه آدم گریکنارش باشند، او د اش ی ماریبروند و زمان ب  دنش یاش به دخانواده   ینشده بود تا اعضا ی و راض

امشب دونفر حالشان   یی و خنده بودند، تنها گو  یت و همه در حال گفت و گو و شوخرفی م شیکامل پ   تیدر صمصم شهیهم

پدرش مهرداد خان بود که   یگر یو د کرد یخوب نم  یزود   نیبه جانش افتاده بود که حالش را به ا ی روس یکه و  یخوب نبود، آران 

  یکیکه در نزد  کایمهردادخان آن لیزنگ موبا  ی ادر حال رخ دادن بود. با صد  ی اتفاق بد  ییشده بود؛ گو شهیتر از همقرار  یب

 مبل برداشت و به سمت پدرش رفت.   یجلو  زی م یپدرش بود، تلفنش را از رو  لیموبا

 

 . تونیبابا گوش -

 

 جاخورده دخترش را نگاه کرد.  لشیزنگ موبا یدر فکر فرو رفته بود با صدا  قایکه عم  مهردادخان

 

 شده؟  یچ-

 

 را تکان داد.  لیبا تعجب پدرش را نگاه کرد و موبا کاینآ

 

 خوره.  ی داره زنگ م تون ینشده گوش  یزیچ-

 

انتظارش را   ییکه گو   یتماس شخص  دنیبه صفحه اش نگاه کرد، با د یسرعت تلفن را از دست دخترش گرفت و با تشکر کوتاه به

 پاسخ داد.  رفتی م ی جکه به طرف درب خرو ی بلند شد و در حال شیداشت به سرعت از جا

 

 . یالو، مصطف-
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 با احترام شروع به صحبت کرد.  کرد یمهرداد خان کار م   یبود که برا یشخص  ییکه گو  یمصطف 

 

 ن؟یپارسا خوب هست  یسالم آقا-

 

 ! ؟یکن دایرو پ ی زیچ ی:ممنون؛ چه خبر تونستمهردادخان

 

  ه ی به بق گرید  ینام  نیچن دنیبه اسم راحله... .با شن یخانوم  هیرو زدم، دست  تونیقبل  لیکردم، رد موبا  قی:بله آقا تحقیمصطف 

خانه از او   نی درب هم  یرا جلو  فش یکه آن روز ک  یگوش نداد، پس حدسش درست از آب در آمده بود شخص  یمصطف یهاگفته 

  ی اش را به رومشت شده یهاد، دست اش بوو چندساله  نیچند  یهاکه کابوس شب یاله بود از طرف راحله آمده بود؛ راح ده یدزد

 که تمامش از سنگ بود گذاشت و زمزمه کرد.  یبلند  ی سکو یکه رو  ی گرد زیم

 

 !؟ی بر شیپ ییخوای تا کجا م-

 

بود که راحله جواب دهد تا با او صحبت   دواریخود زنگ زد ام ی را باال گرفت و به شماره تماس قبل  لشیموبا شه یاز هم تریعصب

  م، یخود را کنترل کن تیاوقات بهتر است عصبان یگاه  کرد،ی کار را نم نی بهتر بود ا د یکند، شا  یرا بر سرش خال تشیکند و عصبان

راحله خودش   ار یبود ز اریشانس با مهرداد خان   یی را بدتر از قبل خواهد کرد. گو ز یم شد که همه چیخواه ییهای باعث خراب رایز

 تلفن او را جواب داد. 

 

 الو... -

 

 ینیتند و خشمگ  یهابه خاطر نفس  اش ی نیب یهاکه پره   یدر حال خت؛یاعصابش برهم ر ش یاز پ ترش یآن زن ب یصدا دنیشن با

 آشکار ل**ب به سخن گشود:  یبا حرص شد ی باز و بسته م د یکشی که م
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 ! ؟یدی و جواب تماسا رو هم م  یدزد ی که تلفنم رو م ی شد  حیوق  نقدریا-

 

 بود پاسخ داد.  شهیخونسرد تر از هم یی که گو راحله

 

 بهتر باشه بگم بچم. د یمنتظر تماس بچه هات بودم، البته شا-

 

 را باال برد.  شیاز قبل صدا ترنیخشمگ 

 

 ؟ یزاری ردار چرا راحتم نم! دست از سرم ب؟ یدونی من رو متعلق به خودت م یهابچه  ی تو به چه حق-

 

 ترسناک و پر از خشمش پاسخ داد: یبا صدا رایبه جانش افتاده بود ز ت یعصبان ییهم گو راحله

 

 مهرداد پارسا...  زارمیراحتت نم ه ی کیبچم کجاست و کدوم  ی تا بهم نگ  ن یبب کنم،ی ولت نم  یتا بچم رو بهم برنگردون -

 

 که در حالت نرمال نبود ادامه داد:  ی بغض دار ی کرد و با صدا یکوتاه مکث

 

 . خوامی رو م ن یمن فقط هم ؟ی گی پسر چرا بهم نم ایبچم دختر بود  دونم ی نم ی من حت-

 

 ادامه داد.   ی عاد ر یغ تیدوباره با عصبان  یبازهم پس از مکث کوتاه و
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پس   اد،یکار ازم برم نیکه ا  یدون ی م کنم؛ی د م اگر نفهمم کدومه، سه تاشون رو نابو  کنمی م  اهیخودت و خانوادت رو س  یزندگ-

 حداقل بچم رو بهم برگردون.  ، یتمام ثروتش و گرفت ، یشوهرم و گرفت یبهم بگو حرف بزن؛ تو که با  

 

 .د یپر شیهاحرف  ان یفراوان م  یپارسا با خشم مهرداد

 

من   یمن ندار ش یپ یارو گرفت، تو بچه  زتونیکه انجام داد همه چ ی قانون  ریغ ی رو از تو نگرفتم، شوهرت با کارها یز یمن چ-

اون بچه رو   یخواستی رفته م ادت یکه  نیبه خواست خودت هم گرفتم، مثل ا  دم،یاون بچه رو ازت خر شیو چند سال پ یس 

به   فرستمتیها مل هام بخوره مثل همون سارو هم بدون دستت به بچه  نیا ؛ی رمن ندا  شیپ یزیچ  گهی! پس د؟یستیبهز یبزار

 . یکه ازش اومد  ییجا

 

 و زمزمه کرد.   د یچرخ آوردی م  نییرا پا لشیموبا یکه گوش  ی را قطع کرد و در حال تماس 

 

 که من براش زحمت... .   یزی چ ، یریپسرم و ازم بگ  دمیاجازه نم ،ی ببر ن یتموم زحماتم رو از ب  دمی بهت اجازه نم-

 

و پر از    دهیرها کرد، چشمان ترس  مه یفراوان به او زل زده بود، حرفش را ن  یرتیو با ح  ستادهیکه مقابلش ا   یشخص  دنید با

با لکنت زبان ل**ب به   د،یشخص مقابلش دوخت؛ لرزه به جانش افتاد ورنگ از رخسارش پر یاضطرابش را به صورت شوک زده 

 و...ونو... . - سخن گشود.

 

که از دهان   ییهاسو آن سو تکان داد، باور حرف  نیسرش را به ا یبا شگفت  کرد،ی نگاه م  شیموکه ناباور به ع  ی در حال  ونوس 

قدم عقب رفت؛    کیکه مهردادخان به سمتش برداشت او  ی بود؟! با قدم ده یرا خر  یبود؟! ک ده یخارج شده بود سخت بود، بچه خر

  یشک مانند مرد ترسناک یب د، ی. از او ترس شناسد ی را نم است، که او  یابه یغر ش یرو  بهمرد رو نی احساس کرد ا یالحظه  یبرا

  یزیچ د یاش انداخت، بابرادرزاده  دهیبه چشمان شوک زده و ترس  یمهردادخان نگاه آمد،ی از او بر م ی شده بود که هر کار



 گاه محکم هیتک

162 
 

که نشان از حال بدش بود   ی رمقی ب یچشم ها  با را قورت داد و  شی آب گلو  نیبنابرا کردی م  یکار زد؛ی م  ی حرف د یبا گفتی م

 ل**ب به سخن گشود. 

 

 ... .ید یکه...شن ستین ی اونطور ز یبدم، هم...همه چ حیبزار برات توض-

 

  ش یکه چند لحظه پ یهاو تنها حرف  د یشنی را نم شیعمو یهاکدام از حرف   چیه یی اما آنقدر وحشت کرده بود که گو ونوس 

بود؟! مهرداد خان گفته بود   ده ی! کدام را خرش؟یو چندسال پ یبود؟! س  دهیبچه خر شیعمو رفت،ی در سرش رژه م شیعمو

از آن دو پسر   ی کی کرد ی چطور باور م  ایآران؟! خدا ایآراد بود و  ای  یعنی سآن بچه باشد پ توانستی نم کایآن یعن ی نیپسرم؛ ا

موضوع را تحمل کند. سرش را بلند کرد و با    نیا تتوانسی است؟! اگر آراد بود چه؟ نه! نه! او نم به ی غر کیو  ستین شیعمو

رو شد؛ دستش را    رویدلش ز رد لحظه احساس ک ک ینگاه کرد، در   ش یکه از وحشت و شوک قرمز شده بود به عمو یچشمان

ال  اش را بامعده ی خم شد و تمام محتوا یک یاز درختان در تار یکیو در کنار   د یدهانش گرفت و به سرعت به سمت باغ دو  یجلو

همان جا نشست و سرش را   نینداشت بنابرا ستادنیتوان ا د؛یکشی م  ریاش تمعده  ند،یباعث شده بود تا تار بب  شیهاآورد، اشک 

را پشت کمرش احساس کرد؛ به سرعت سرش را   ی بود که ناگهان دست اش ی در پ یپ یهان گرفت. در حال سرفه زدن ییپا

که تازه وارد باغ شده بود متوجه ونوس شده بود و به کمکش شتافته بود،   ی آران رو به رو شد، آران در حال یچرخاند و با چهره 

ه مقابل چشم  دوبار قت یحق ییآران گو دنیتا حالش بهتر شود. با د  داد یم  ساژدر کنارش خم شده و با دست راستش کمر او را ما

بغلتد،   شیهاگونه  ی رو شیهااز شوک بود راه باز کند واشک  یکه ناش   یآمد و باعث شد کنترلش را از دست بدهد و بغض  شیها

! با  کرد؟ی م  هی کرد، چرا دوباره داشت گر ش نگاه هیکمر او برداشت و چند ثان ی ونوس دستش را از رو  یناگهان ه یگر  دنیآران با د

 رد. زمزمه ک ی آرام یصدا

 

 افتاده؟! ی ! اتفاق؟یونوس خوب-

 

  ن یبود به ا ده یکه به او عالقه داشت فهم  یعشقش و مرد  اش؛نده یهمسرآ یکه در مورد خانواده  ی قتینبود، به خاطر حق خوب

او فرو   نهیو سرش را در س  د یخورده نشسته بود خودش را به سمت آران کش سیخ یهاچمن ی که رو ی حال افتاده بود، در حال

هوا مانده بود؛    ی حبس شده و دو دستش رو اش نه یباز هم شوکه شده بود نفس در س  ه سر داد، آران ک هی گر  یبلند  ی کرد وبا صدا

بست؛ چقدر   یالحظه  ی را برا شیهاشم! چ کرد؟ی آران خودش را آرام م یهاشانه  ی رو دادی سر م  هی دختر گر ن یچرا هربار که ا

 و او را محکم به خود بفشارد. کند که مبادا دو دستش را دور ونوس حلقه    ردیخودش را بگ   ی سخت بود که جلو شیبرا
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 زمزمه کرد. ی آرام  یفرستاد و دست راستش را بلند کرد و پشت کمر او گذاشت وبا صدا  رونیاش رابحبس شده نفس

 

 آروم باش... . -

 

از آغوش   د،ی کشی که دماغش را باال م یدر حال کرد؛ ی بود که آرامش م  یونوس مانند قرص آرام بخش ی او برا ی لحظه صدا  نیا در

 را پاک کرد.  شیهااو جدا شد و اشک

 

 کنترلم و از دست دادم.  د،یببخش-

 

 زد و پاسخ داد.  ی لبخند کمرنگ  آران

 

  ک ی!با آمدن مهرداد خان به سمتشان مانع از حرف زدن ونوس شد. وحشت زده به آن دو نزدمارستان؟یب م یبر ییخوای ! م؟یخوب-

 نبود رو به آران گفت:  دایپ یکیکه از شانس خوبش در تار  دهیپر یبا رنگ  زدی که نفس نفس م یدر حال  ستاد؛ یشد و کنارشان ا

 

 پسرم؟!  ی اومد  یک-

 

 پاسخ داد.  کرد ی را مرتب م  شیکه با دست راستش موها  ی ر حالبلند شد و د نیزم  یپدرش را نگاه کرد واز رو  آران

 

 االن اومدم و متوجه شدم ونوس حالش بده.  نیهم-
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 خان با اضطراب به او نگاه کرد وسپس ونوس را از نظر گذراند.  مهرداد

 

 دخترم؟!   مارستانیب میبر ییخوای م  خته،ی معدش بهم ر  کمیآره -

 

 سرد و خشک پاسخ داد:  شد ی بلند م شیاز جا یکه به آرام ی را نگاه کرد و در حال شیعمو  یبا چشمان برزخ  ونوس 

 

 خوبم.  ست؛ ین یازین-

 

 پاسخ داد.  رفتی که به سمت عمارت م ی زد و در حال یلبخند پر استرس  مهرادادخان

 

 داخل وقت شامه.  م یپس بر-

 

فرو کرده بود پدرش را   شیهاب یکه دستانش را درون ج ی شد، آران در حال ستادنیآران مجبور به ا ی با صدا د؛یکه چرخ نیهم

 صدا زد.

 

 بابا!-

 

بار   ی را برا شی گفته باشد؟! آب گلو ی زیو ونوس را نگاه کرد، نکند ونوس به او چ د یو به سرعت به سمت او چرخ ستادیاسترس ا با

 هزارم قورت داد و جواب داد. 

 

 بله پسرم.-
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 .د یپرس  کردی را در دهانش مزه مزه م  شیهاکه حرف   یودر حال د یکش  یق ی.آران نفس عم

 

 !د؟یبدهکار یشما به کس-

 

 گره خورده را به پسرش دوخت.  یهاترسش شده بود؛ چشمان متعجب با آن اخم  نی گزیبار تعجب بود که جا نیا

 

 نه چطور؟! -

 

نگاهش را   کرد، ی شده بود مرتب م  شانیرا که پر شیبود و موها شیهابه ونوس انداخت، در حال پاک کردن اشک ینگاه م ین آران

 منتظر پدرش دوخت.  یهااز او گرفت و به چشم 

 

و بهتره هر چه زودتر   تیرو بدهکار ی زیگفت شما بهش چ  یم  کرد،ی صحبت م یباهام تماس گرفت از بدهکار یخانوم هی-

 . تیزو بپردا تیبده

 

ناگهان مهرداد خان کنترلش را از دست داد، باز هم لرزه به اندامش افتاد و ترس و اضطراب به جانش   یموضوع نیچن دنیشن با

 .د یوحشت زده پرس   گرفتی او را م یکه بازو  یبه سمت آران برداشت و در حال  ی چنگ زد، قدم

 

 زد؟!  ی حرف یو از کجا آوردن؟ راجب بدهتو ر  یچه موقع بهت زنگ زد؟! اسمش رو هم گفت؟! اصال شماره  -
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را با تعجب به صورت درهم پدرش  شیهارا چنگ زده بود نگاه کرد و سپس چشم  ش یمتعجب به دست پدرش که بازو آران

 دوخت. 

 

 !؟یبابا آروم باش، چرا دستپاچه شد -

 

  نیو ا کرد ی سرش به شدت درد م د،یکش یق ی کرد و نفس عم ی او برداشت و مکث کوتاه یبازو  یخودش آمد و دستش را از رو  به

که به آران زنگ زده بود و درخواست   ییرفته بود! تا جا  ش یبود که امشب به او وارد شده بود، راحله تا کجا پ یاز شوک یدرد ناش 

 ر راحله کرد و سپس رو به اران گفت: نثا ی راهیشده در دلش بدوب د یکل یهاطلبش را کرده بود؟! از پشت دندان

 

 لطفا اگر دوباره باهات تماس گرفت جواب نده.  کنم، یداره، خودم باهاش صحبت م   ی میقد  یبده ه یاون... اون  -

 

 مشکوکانه پدرش را نگاه کرد. آران

 

 !ه؟ی اصال اون خانوم ک اد،ین شی پ یمشکل  گهیکه د م یکنیچقدره، پرداختش م  شیجواب بدم؟! خب بده د یچرا نبا-

 

شد،   یو بهتر نم شد ی بدتر م ز یهمه چ ای! خداکرد؟ی ! چطور او را قانع مگفت؟ی به آران م  د یرا باز و بسته کرد؛ چه با چشمانش

حال   نی زل زده بود و در ا ش یبود به عمو ستادهیا نهیکه دست به س  ینگاهش را به ونوس دوخت. او با خشم و نفرت در حال 

در    نیاو را تحمل کند بنا برا یهادروغ  توانستی نم ن یاز ا شتری! بدانستند یها نمچقدر دروغ گو بود و آن  شیکه عمو د یشیاند ی م

 شد ل**ب به سخن گشود: یکه از کنار آن ها رد م  یحال

 

 رم داخل.  یمن م -
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 زد.  شیکه دور شود آران صدا ن یاز ا قبل

 

 ونوس. -

 

 . د یو به سمت او چرخ ستادیا

 

 بله؟ -

 

 ؟ یندار مارستانیبه ب اجیحالت خوبه احت ی: مطمئنآران

 

و   د یکش ی بود، آه  ده یوحشتناک را فهم  قتی حق ن یدل نگران آران انداخت، چقدر بد که ا شهیمهربان و هم  یبه چهره  ینگاه

 تکان داد.   یزد و سرش را به عالمت منف  ی لبخند محزون

 

 .نمتیبی من خوبم، داخل م-

 

آران؟! آه   ایاز آن دو از خاندان پارسا نبودند؟ آراد  ی کیکه کدام  نیبه ا د،یشیحرف به سمت عمارت رفت و باز هم اند  نیگفتن ا با

و   پنهان بماند  شهیاصال کاش هم د،یفهم  یگاه او نم چیو ه  ماند ی پنهان م شه یموضوع هم نیکاش ا ؛یاتلخ و گزنده  قت یچه حق 

که    یآراد بود، در حال د یرا که مقابلش د  ی کس ن یآراد؛ با ورودش به داخل اول ایخصوصا آران  نشود؛از آن مطلع  یگاه کس چیه

 بود مقابل او قرار گرفت.  شیهال**ب  ی به رو طنتشیپر ش  یلبخندها شهیمانند هم
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  ی و به رو  کردی مردش نگاه م یهاداشتن؟!توان نگاه کردن به آراد را نداشت، چطور درون چشم فی خانوم خانوما کجا تشر-

که   ی نشاند و در حال شیهال**ب  ی رو ی! لبخند اجبار ده؟یخانواده آن ها را فهم ی زندگ قتی حق نی که تلخ تر آورد ی خودش نم

 گرفته بود پاسخ داد.  نییسرش را پا

 

 قدم زدم.   کمیبودم؛  رون یب-

 

اش را در  ! چانه کرد؟ی گرفته بودو نگاهش نم  نییدرهم او نگاه کرد؛ چرا سرش را پا یکرد و متعجب به چهره   یف یاخم ظر آراد

 قرمز او نگاه کرد.   یداد و به چشم ها تیدست گرفت و سرش را به سمات باال هدا

 

 شده؟!  یچرا چشمات قرمز شده؟ چ -

 

گونه شده بود    نیکه از غم ا  یلرزان  یبا صدا فرستادی را باال م شیکه ابروها ی و در حال  د یکش ی قیرا به عقب راند و نفس عم سرش 

 پاسخ داد.

 

 . کنهی سرم درد م ستین  یزیچ-

 

لحظه آران و مهرداد خان هر دو باهم وارد   ن ینه؛ در هم ایتب دارد  ند یاو گذاشت تا بب یشانیپ یدستش را باال گرفت و رو   آراد

  یاد یبدنش باز فر ی لعنت یهاآران که به آن دو خورد، نگاهش رنگ بابخت و سلول  ی خی یهاها برخورد کردند. چشمشدند و با آن 

  نیاز اهم گذاشت و عقب گرد کرد تا قبل   ی را رو شیهابرادرش شده. چشم  ینده یهمسر آ عاشقخفه در وجودش سر دادند؛ او 

  شیهال**ب یرو  ی که لبخند پهن یبود. در حال دهیآراد او را د  رایشده بود ز  ریاز خانه خارج شود؛ اما د ند یاو را بب یکه کس

 کرد.  ش ینثار بازو یونوس برداشت و به سمت برادرش رفت ومشت  یشانیپ یدستش را از رو  کرد ی م ییخودنما

 

 داداش. یاومد ی هنوزم نم-
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 زد.  یاو لبخند  یو به رو  ستاد یبه اجبار ا آران

 

 ! ؟یستیپسر؛ تو سالم کردن بلد ن-

 

 را باال پرداند و پاسخ داد.  شیابروها

 

 نگرفتم.  اد ینچ، به شما رفتم -

 

 زد.  ی پوزخند  آران

 

 ! خدا نکنه. ؟یمن  هی تو شب-

 

 . د یچرخ کردیها را تماشا ممت ونوس که آن و دستش را دور شانه او انداخت و به س  ستادیکرد و در کنارش ا  یف یاخم ظر آراد

 

 !؟ییخدا  میستیهم ن ه یونوس ما شب-

 

  یپر، اما آراد چند سانت ییو ابروها یاقهوه   ییو موها  یخ یبا چشمان  یبه هر دو انداخت؛ قد آران بلند تر بود، پسر  ینگاه ونوس 

نداشتند؛ چطور   گریکد یبه  یشباهت چیها هآن  ایخدا ؛یمجعد مشک یو موها یدرشت مشک یهااز او کوتاه تر بود همراه با چشم

  کایکه آن ییبرادرها نشده بود؟! نگاهش را از آن دو گرفت وبه سالن دوخت، به جا نیهمه تفاوت ب نی کس تا به حال متوجه ا چیه

تا باال بسته بود و الغر و خوش   د یرس یبلند که تا کمرش م  یی خواهرش بود. موها دایدر حال گفت و گو با و کاینشسته بود، آن 
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  یمبل یرو  شه یاز هم ترنیغمگ  د،یچرخ ش یرنگ، به سمت عمو نبه هما یی و موها یدرشت مشک ی اندام بود، همراه با چشم ها

  ی داشت که با موها  یدرشت مشک یهااو هم چشم داد،ی او گوش م  ی برادرش نشسته بود و به ظاهر به حرف ها ی رو به رو

  ش یپ یجازههم بود جز آران. به افکارش ا هیها شبآن   ینداشت، چهره یاز پا به سن گذاشتنش بود هم خون  که نشان  یگندم

 حرکتش باعث تعجب آراد و آران شد. ن یرا بست و سرش را به شدت تکان داد و ا شیهانداد و چشم  ی رو

 

 ! زم؟یعز ی : خوبآراد

 

 زد و سرش را به سرعت تکان داد.  ی خودش آمد؛ لبخند زورک به

 

 آب بخورم.  رمی خوبم خوبم، من م -

 

 به سرعت از آن دو دور شد. یحرف  نیگفتن چن با

 

 . کردی مدام با خودش تکرار م رفتی که به سمت اشپز خانه م ی حال در

 

 . یهم جدا سازها را از شوم فکر نکن و اجازه نده آن  قتی حق ن یفکر نکن به ا زهایچ نیآرام باش ونوس به ا-

 

به رفتن ونوس انداخت و سپس سرش را چرخاند و آراد را نگاه کرد   یذهن آشفته اش را آرام سازد؟! آران نگاه  توانستی مگر م اما

 گفت:   یآهسته ا ی و با صدا

 

 .یبهتر کنارش باش  ستیفکر کنم حالش خوب ن -
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 . د ینه انداخت و دوباره به طرف آران پرخآشپزخا ییبه درب بزرگ و کشو ینگاه می هم سرش را چرخاند و ن آراد

 

 شده مگه؟!  ی زیچرا چ-

 

 . یو ازش بپرس  ی بهتره بر دونم ی : نمآران

 

 فرستاد و پاسخ داد.   رونیرا پر صدا ب نفسش

 

 برو داخل.  رم،ی باشه االن م -

 

جا   نیپدرش به ا یکه پدرش نشسته بود نگاه کرد، او به خاطر سر در آوردن از بده یی را درهم گره زد و به جا شیهااخم  آران

 نییپا یبود آران قانع نشود. با همان تن صدا ی عیکوتاه او را به ظاهر قانع ساخته بود که خب طب یهاآمده بود و پدرش با جواب

 . د یرو به آراد پرس 

 

 که ناشناس باشه؟!  ینداشت یزیچ  یچند روز تماس  نیآراد تو ا-

 

 پاسخ داد.  یزد و با لودگ  شخند ین آراد

 

 .زننی که دوس دارن با داداشت باشن بهم زنگ م یناشناس  یچرا تا دلت بخواد دخترا -
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 . ردیبگ  یجا  شیهال**ب   یرو  یسمت راستش را باال پراند و باعث شد تا آران پوزخند  ی حرفش مغرورانه ابرو ن یاز زدن ا پس

 

 پسر؟!  یر یزن بگ  ییواخی م  ی نطوریا-

 

 کرد و سرش را کالفه وار تکان داد.   ینچ  آراد

 

 کنار.  ذارم ی کارها رو م نیداداش باز شروع نکن، من وقت زن گرفتنم که شد تمام ا-

 

 .د یپرس  ینثار او کرد و پس از مکث کوتاه یاغره  چشم

 

 مثال ناشاس باشه؟! ی داشت یتماس   ینگفت-

 

 سو آن سو تکان داد.  ن یمکث کرد و سپس سرش را به ا ی اندک آراد

 

 ... . کنمی نه فکر نم-

 

 کرد و سپس ادامه داد.  یتماس مکث کوتاه  کی ی آور ادی با

 

 نفر زنگ زد و با بابا کار داشت که خب بابا کنارم نبود. ک ی روزیفقط د-
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ل**ب   دوختی را به برادر کم عقلش م  اش هانهیندر سف که نگاه عاقل ا یفکر کرد و سپس در حال  یکرد و اندک یمکث کوتاه آران

 به سخن دوخت. 

 

 که با بابا کار داره ناشناسه؟!  یکس-

 

 پاسخ داد.  الیخیرا باال پراند و ب شیشانه ها آراد

 

 ! ؟یچ یبابا، حاال واسه  دونم ی چه م-

 

! مگر آب خوردنش چقدر  امد؟ین رون یکه چرا ونوس ب د یشیاند  ن یبه ا چرخاند ی که دوباره نگاهش را به درب آشپزخانه م ی حال در

تمام احساساتش متعلق به برادر کوچک ترش   دانستی که م شد ی م ینگران حال ونوس  ی موضوع نی! با کوچک تر د؟یکشی طول م

  ایاو بود، تمام توانش را به کار برد تا به سمت آشپزخانه نرود و دوباره حالش را جو  رانکه نگ   یخوب نبود! در حال چ یه نیاست و ا

ن  ل**ب به سخ د،یچرخی م  یکه به سمت درب خروج  یقدم عقب رفت و در حال  کیو   د یکش  ی قینفس عم  نینشود، بنابرا

 گشود. 

 

 ونوس.   شیفعال برو پ کنمی م  فیبعد برات تعر-

 

 کرد وادامه داد.  یکوتاه مکث

 

 کن.  یخداحافظ هی بمونم، از طرف من با بق  تونم ی کاردارم نم ی لیمن خ-
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  یهاسنگ فرش  یکه از رو  ی بدون آن که فرصت حرف زدن و اعتراض به آراد بدهد، از درب سالن خارج شد و در حال سپس

 با خود زمزمه کرد.  رفتیم  ی آهن یهاو به طرف درب  گذشتی باغ م  یو مشک د یسف

 

 ! ایبه خودت ب ی لعنت-

 

ونوس پشت    د،یبزرگ آشپزخانه چرخاند، قامت آراد را در کنار ونوس د یو نگاهش را به پنجره  ستادیو وسط باغ ا اورد ین طاقت

زمزمه   یز یگوشش چ  کیکه کنارش خم شده بود، نزد ی اشته بود و آراد در حالگذ  ز یم ی دستش را رو ک ینشسته بود و  زیم

پر از غم و   یلحظه نگاه  نیاو گذاشت، در ا یشانیپ ی رو گرش یو با دست د شتدست ونوس گذا یناگهان دستش را رو  کرد؛ی م

کاش اصال امشب به   کرد؛ ی نم کاش به او فکر د،یکه باعث شد آه از نهادش برآ ب یعج ی آران نقش بست، درد ی درد در چشم ها

بلندش از باغ خارج   یهاشود. با قدم  خالص از او  د یاحساس اشتباه است و با نیخودش را قانع سازد که ا د یاو با آمد،یجا نم نیا

فرو کرد و    شیمتشنج شده، دو دستش را درون موها یبا اعصاب د؛یرا محکم به هم کوب نیشد و درب ماش  نشیشد و سوار ماش 

فرمان   ی بود، دو دستش را رو  دایصورتش هو ی از تمام اجزا یفرستاد، کالفگ  رون یرا باال داد و نفسش را پر صدا ب  شیابروها

ونوس   ی! چهرهشد ی نم  یمرگ بار روس یو ن یو دچاره چن آمد ی نم ران یبه ا  گاهچیزل زد، کاش ه  کیتار  یگذاشت و به کوچه 

پدال گاز   یرا رو  شیرا روشن کرد و با تمام توانش پا نیقصد داشت اعصابش را بدتر کند، ماش  ییو گو  کردی نم ش یرها یالحظه 

  شتریدر هوا پخش شد. هر چه سرعتش را ب اد ینه چندان ز یآمد و گرد و خاک دربه حرکت  یبد  ی با صدا نیگذاشت و ماش 

درون ذهنش رنگ    شتریآن را قبول کند ب خواستی که نم ی قتیو حق  دادی به او م  یشرو یپ یاجازه  شتر یافکارش ب کردی م

را کنار   نی ماش  د؛یو مخوف د  کیها پرسه زد و فکر کرد تا به خودش آمد؛ خود را درون قبرستان تار ابانی. آنقدر در خگرفتی م

کند    هی و خودش را تخل اورد یبه زبان ب ییتلخ را جا  قت یحق نیت اداش  اج یبه دور وبرش انداخت، احت  ینگاه می جاده پارک کرد و ن

  اک ها؛ همه و همه در خ ادیها و فر هیحرف ها، انسان ها، گر  شد،یدر آن دفن م  ز یکه همه چ یبهتر از قبرستان  یی پس چه جا

بود به آن   یکه چندوقت ی شد و به طرف قبر ادهی. پساختی بازمانده را آرام م یهاآدم  اش ی و سرد شد ی سرد قبرستان دفن م

را استخدام کرده بود تا    یکیبه سنگ تازه شسته شده انداخت، مهردادخان  ینگاه ستاد،یسرش ا یسرنزده بود رفت؛ و باال

آن   یرو  یی بایکه به ز  یو به اسم د یسنگش کش ی رو ینگه دارد. کنار قبر نشست و دست زیقبر را شسته شده وتم نیا شهیهم

 شده بود زل زد.  هک

 

 برات، من رو ببخش مادر.   اوردمیبار همراهم گل ن  نیا-
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 نشان از حال بدش بود.  نیوا د یلرزی از حد م ش یب شیکرد؛ صدا ی و مکث بلند   د یکش یآه

 

کردم؛ با    ی حس م شهیوقت کنارت نبودم، اما حضور تو رو هم چیکه ه ن یدلم برات تنگ شده مادر، بدون تو سخته، البته با ا-

 ... . یفرستادی که هرماه برام م ییهاعکس

 

 فرستاد و ادامه داد.  رونیهم نفسش را پر صدا ب باز

 

شما شده باشم... اومدم   ینکردم، که باعث شرمندگ یوقت اشتباه چیهستم که ه  یتنها فرزند  یگفتی به من م  شهیمادر تو هم-

 شدم... من...  یاشتباه نابخشودن  ه یبهت بگم که من... من مرتکب 

 

  قیعم د؛ یبه جلو خم شد و آه کش گذاشتیم  ش یزانوها یرا رو  شیهاکه آرنج دست ی را بست و در حال ش یکرد و چشم ها مکث

 و پر درد... . 

 

  ی دونم چطور اتفاق افتاد؛ من  یکار ممکن رو کردم، اصال نم نیبدتر گفت شهی کردم؛ درواقع م  یمن عاشق شدم... اشتباه بزرگ-

 . دهی که روحم رو داره آزار م  یاحساسات لعنت نیکه نه عشق رو باور داشتم نه ا

 

 شد. یونوس در ذهنش تداع یدوخت و دوباره چهره  یکیاز تار یارا به نقطه  نگاهش

 

  زنم،ی فقط دارم خودم رو گول م دس،یفا ی ب کنمی کنم؛ هرچقدر انکار م   کاریچ د یبا دونمی کردم و نم  دایمن به ونوس احساس پ-

اون حرف بزنه و من فقط گوش بدم، احمقانس   خوادی هاش زل بزنم، دلم مها به چشم ساعت خوادی هست دلم م کم ینزد ی وقت

اش که درست  شرمنده  یهاط به چشم ظرف و بشکونه و غذاها رو بسوزونه و من فق  رتاکنه و هزا ی خراب کار  خوادی دلم م  ی ول

 نگاه کنم... . شهیها ممثل بچه 
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 قبر انداخت.  یمادرش رو یارا به اسم هک شده  نشیو غمگ  را یرا به سمت قبر چرخاند و نگاه گ سرش 

 

 باشم و به همون اندازه هم ازش دور باشم؟!  کیبهش نزد د یبا ی چطور-

 

که در    یرکیرج یج یدر سکوت به قبر فرشته خانوم نگاه کرد و به صدا  د، یچیپ یکیفرستاد و بخار دهانش در تار رون یرا ب  نفسش

درختان بلند و ترسناک   شد،ی در سرش نواخته م  نیغمگ  یدرست مانند آهنگ  رک یرجیج یبود گوش سپارد، صدا اش ی کینزد

در تب صد   کردی تا سردش شود بلکه احساس م شد ی هوا نه تنها باعث نم یرماس  ن ینداشت و ا یترس   چیه شیبرا ییقبرستان گو

  چیباال در حال سوختن خواهند بود و ه یابا درجه  یدر تب  شهیهم  یها وقت عاشقو هشتاد درجه در حال سوختن است، آدم 

 خواهد بود.  نسوختدرد ادامه خواهد داشت و او محکوم به   نیها را درمان نخواهند کرد، اآن  ی تب بُر ی دارو

 

 

 

 

 

 *** 

 

و   د یباریسرد بود و باران نم نم م  شهیشدن آن را داشت؛ هوا مانند هم  نیگزیرو به اتمام بود و زمستان قصد آمدن و جا زییپا

تا او را شاد   رند یبگ  یادوستانه  ی او دورهم ی تولد آران بودند، خانواده ها قصد داشتند برا ه یهد  یبرا  د یخر ی ونوس و آراد در پ

  یرو به آراد که سرش درون گوش  کردی نگاه م ک یبزرگ و ش  یامغازه  نیتری و ی تو  یکراوات ها هب  که ی سازند. ونوس درحال

 بود کرد و گفت: لشیموبا
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 چطوره؟  ن یآراد ا-

 

پاسخ   دوختی م لش یکه نگاهش را دوباره به موبا  یانداخت و در حال یمشک  د یبه کراوات سف ینگاه  م یسرش را بلند کرد و ن آراد

 داد. 

 

 . ادیآران اصال از کراوات خوشش نم-

 

 غرغر کنان ل**ب به سخن گشود.  کردی او را نگاه م که ی را درهم گره کرد و درحال شیاخم ها ونوس 

 

 . ینه؟! کالفم کرد یگی تو م زارمی م  ی هرچ یآراد، چرا دست رو -

 

وادامه   د یکش رون یآراد ب ی را از دست ها لی موبا نیافزوده شود بنابرا تشیباعث شد تا بر عصبان نیو هم د یآراد نشن یاز سو  یجواب

 داد. 

 

 !؟یکن ی چت م یدار  ی ! اصال با ک؟یبردار  تیکردن دست از سر گوش  د یموقع خر شهی م-

 

 گفت:   یدر همان حال به تند  رد یرا از او بگ  لیکه از کاره او جاخورده بود دستش را به سمت او دراز کرد تا موبا  آراد

 

 رو بده.  می ونوس گوش   یکنی م کاریچ-

 

 پاسخ داد.  یرا پشت سرش گرفت و با لجباز  لیموبا یگوش  ونوس 
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 بود! که حواست رو پرت کرده  ی کردی چت م  یبا ک  نمی بب خوامی م دم، ینم-

 

را قورت داد   شی آب گلو  ند؛یرا بب شیهاونوس چت خواستی وجه نم چی ترس در وجودش چنگ زد؛ او به ه یالحظه  ی که برا  آراد

 بود رو به او پاسخ داد.  ده یگاه ند  چیکه ونوس ه  ید یبه سمت او برداشت و با اخم شد  یو قدم 

 

 ! ؟یتو به من اعتماد ندار ه؟ یچه کار نیرو بده، ا  لمیموبا گمی بهت م-

 

  لیتعجب آور بود. موبا ش یبرا نیبود و ا دهیرا از او ند  یرفتار  نیاو انداخت؛ تا به حال چن د یشد  یهابه اخم یبا تعجب نگاه ونوس 

 را قفل کرد و در همان حال ادامه داد.  لیآمد و موبا رون ی ب عیو از واتساپش سر  د یرا از دست ونوس کش

 

 ونوس.  ادیخوشم نم یبهم شک کن  ییرفتارا که بخوا  نیمن اصال از ا-

 

او شد. نگاهش  ی باعث دلخور یناگهان تی عصبان نیرفتار کرده بود و ا ب یکرد و در سکوت به او نگاه کرد؛ عج  یمکث بلند  ونوس 

 بود جواب داد.  ی دلخور  یکه بو ی آرام ی با صدا گشت،ی راه رفته را برم کهی را از او گرفت و درحال

 

 .ادیرفتار تو خوشم نم نیمنم از ا-

 

 زد:  شیبود صدا ستادهیرو ا  اده یکه وسط پ  یبه رفتن او انداخت و در حال ینگاه آراد

 

 ! ؟یر یم ی کجا دار سایوا-
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و با دو قدم   د یکش  شیدرون موها یکرده و باعث رنجش او شده است، کالفه دست ی رو ادهیکه ز افت یجواب ندادن ونوس در با

 را گرفت.  شیبلند خودش را به ونوس رساند و بازو 

 

 .سایونوس وا-

 

بدون آن که   یآرام اما عصب یو با صدا د یرا کش ش یبازو نیشده بود که اجازه نداد آراد لمسش کند بنابرا ر یونوس آنقدر دلگ  اما

 ل**ب به سخن گشود:   اندازدیو ببه ا  ینگاه

 

 به من دست نزن. -

 

 قدم عقب رفت.  کی برداشت و باال گرفت و  شیرا از دور بازو دستش

 

 تند رفتم... خوامی معذرت م  ؟منیبر ییخوای باشه، کجا م -

 

  شیهاکرد و در ادامه حرف ی دست شی و دهانش را باز کرد تا جواب دهد که آراد پ د یکش یقیبود نفس عم ستادهیا کهی درحال

 گفت: 

 

 لیبه وسا ی و من دوست ندارم کس ه یشخص زیچ ه ی ل یموبا یگوش   ،یر یمنو بگ  لیموبا  د یاما خب کاره تو هم زشت بود؛ نبا-

 من دست بزنه.  یشخص
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 پاسخ داد:  کردی م  دادیدر آن ب  یکه دلخور  ییهاآراد زل زد، با چشم  یرا به دندان گرفت و به چهره لبش

 

 ! میداشته باش  د ینبا ی شخص زیچچیآراد پس ه می هستم؟! من و تو قراره ازدواج کن یمن هر کس -

 

 زد و پاسخ داد:  یبدون آن که حرفش را مزه مزه کند به سرعت پوزخند  آراد

 

 ! م؟یبعد در مورد ازدواج صحبت کن ستی بهتر ن م،یندار ندمونیآ یبرا ی برنامه ا چ یما که هنوز ه-

 

 

 

 

 

  نینداشت؟! ا یبا ونوس فکر  اش نده ی! آراد در مورد آد؟یشنی رابه صورت اودوخت، چه م اش ی نگاه پر از تعجب و شگفت ونوس 

ورت آراد نگاه  به ص ی و دلخور یبا ناراحت شناسد،ی را نم ش یمرد جلو ن یاحساس کرد ا یالحظه  یقصد ازدواج نداشت؟! برا یعنی

 حرف آمد:  گریرا درست کند باره د تیآن که موقع  یبرا نیحرف اشتباهش شود؛ بنابرا متوجهبود تا آراد  ینگاه کاف ن یکرد و هم

 

 ...نهی،منظورم ا میخوای که نم  ستین ن یمنظورم ا-

 

برداشت و در همان حال   ابانیقدم به سمت خ ک یآراد گوش دهد  حیشده بود بدون آن که به توض   ریاز حد دلگ  شیکه ب ونوس 

 :د یحرفش پر انیم
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 بشنوم.  یز یچ خوامینم-

 

  یآراد را نداد. در حال  یاز سو یمانیاظهار پش ی برا یادست بلند کرد و سوار شد و اجازه  ی تاکس نیاول یحرف برا ن یاز زدن ا پس

 رش را تکان داد.س  ی اش درهم شده بود دستش را پشت گردنش برد و با کالفگ که چهره 

 

 و درستش کن!  ایب شه،حاالی موقع باز م  یلعنت بهت آراد که دهنت ب -

 

  ی زندگ یرا برا شیهانکرده بود، اما ونوس تمام نقشه  ی با ونوس فکر اش نده ی آراد دلش را شکسته بود، او در مورد آ ی ها حرف

  یکنارش دوخت و به قطره ها  شهیو پر از دردش را به ش  نیبود، نگاه غمگ  ز یغم انگ  ش یبرا نیبود و هم ده یمشترکش با آراد کش

اما مگر   اورد، یکرد اشک به چشمش ن  یو سع  د یدوخت، از ته دلش آه کش آمدند ی م نییپا و  خوردند ی سر م شهیش  ی باران که رو

نگاهش   که یه صورتش شود. درحالبه سرعت روان شیهاتا اشک شد ی مسئله باعث م ن یکه هم د یرنجی ونوس آنقدر زود م شد؟ی م

که تا   یاه یکند؛ تنها هد  یدار یآران ادکلن خر ی برا د یشد، ناگهان به ذهنش رس  ی مغازه ادکلن فروش   کیبود، متوجه  رون یبه ب

نگه دارد و پس   ابانیکرده، به سرعت از راننده خواست تا گوشه خ میرا تقد  هیکه هد  انداختی م یشخص  ادیآخر عمر هم آدم را 

انداخت و سپس   بودشده  نیتزئ  ییبایکه به ز  ین یتریبه و ینگاه میشد و به سمت مغازه رفت. ن ادهی پ نیاز ماش  ه یاز پرداخت کرا

مد نظرش است، ونوس   یی چه بو د یو از او پرس  ستاد یمقابلش ا  ییونوس به سمتش رفت و با خوشرو  دنیداخل شد، فروشنده با د

  ییباال متیبه آدم دست دهد را با ق یتا احساس آرامش  شد یخاص و تلخ که باعث م یی عطر باالخره بو ن یپس از بو کردن چند 

و   اوردیو در آخر تاب ن کرد ی گاه ونوس را نگاه م ی بود و همان طور گاه وب دنیکرد. فروشنده در حال کارت کش یداریخر

 :د یپرس  کرد یرا صاف م  شیصدا کهی درحال

 

 سوال بپرسم؟!  ه ی  تونمی خانوم م د یببخش-

 

 درهم پاسخ داد:  یهاحالش خوب نبود با اخم  ییکه گو ونوس 

 

 د؟ ییبفرما-



 گاه محکم هیتک

182 
 

 

 : د یپرس  دادی که کاغذ و کارت را دست ونوس م ی کرد و در حال یکوتاه مکث

 

 ...! ادینم ادم یرو  لمیرفت؟!اسم ف  نمایپرده س  یرو  ی که به تازگ ی لمیف گریباز ن؟یشما ونوس پارسا هست-

 

اخم   شناختند،ی او را م شیآشکار نهفته شد، چقدر خوب بود که آدم ها کم و ب ی شوق شیهاونوس عوض شد و درون چشم نگاه

 و آرام پاسخ داد:  ن یمت یرا به لبخند داد و سپس دهانش را باز کرد و با لحن شیجا

 

 بله خودمم. -

 

  نیاو را تحس یو ساده  بای ز یس دوخت و در دلش چهره  پر از شوقش را به صورت ونو یهابود چشم ی که پسر جوان  فروشنده

 رو به او گفت:  آوردی را در م یبه سرعت کاغذ و خودکار که ی کرد و درحال

 

 امضاتون رو داشته باشم؟! شهی از طرفداراتون هستم م ی کیمن -

 

  یبرا یی بایز  یکوتاه امضا ی و با نوشتن متن رفت یپذ  لیصورتش را دربر گرفت و با کمال م  یشد و پهنا  ترق یعم لبخندش 

 فروشنده کرد و کاغذ را دستش داد. 

 

 هستم.  دتونیجد  لمیمنتظر ف اقیخوشحال هستم و با اشت یل یخ دنتونی: ممنونم خانوم پارسا از د فروشنده
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 توانستی کت ادکلن را در دستش گرفت و از آن جا خارج شد. کاش مپا یپنهان در نگاهش موج زد و با لبخند محزون  یحسرت

به نم نم   یرو درحال قدم برداشتن بود و توجه اده ی. درون پد یرس ی را داشت م ش یآروز شهیکه هم  یی ایکند و به رو ی دوباره باز

 اش ی به ساعت مچ یآران برود؟! نگاهحال بد چطور به تولد  نیبا ا دانستی نبود و نم ی وبروز خ شی امروز برا یی باران نداشت، گو

را عوض کند در واقع امروز حال آن را هم نداشت که به خودش   شیهابه خانه برود و لباس  توانستی شده بود و نم ریانداخت، د

  ی تدارک تولد کمک کند. در حال رفتن بود که با بوق ها در   کایبرود و به آن ش یطرف به خانه عمو ن یاز هم د یبرسد؛ پس بهتر د 

 داشتی دست از سرش بر نم  ییسمج که گو ینثار راننده  یراه یاعصابش متشنج شد، سرش را برگرداند تا بدوب ینیماش   یدر پ یپ

  کرد، ی او را صدا م نام داده بود و   نییرا پا شهی خودش را که ش  یطور چهره  نیآران را شناخت و هم یآشنا نیکند که ناگهان ماش 

به خانه   یمهمان ی آخر هفته هم برا یبودند؛ حت دهیرا ند  گریبود تا به امروز همد  دهید  شیکه او را در خانه عمو  شیپ یاز هفته 

را پارک کرده بود رفت و کنار   نشیکه آران ماش  یی جا ابانیبلندش به سمت کنار خ یهازد و با قدم  ی بود، لبخند  امده یونوس ن

 . ستادیراننده ا کمکدرب  

 

 سالم. -

 

 نقش بسته بود پاسخ داد:  شیهال**ب   یرو  یلبخند کمرنگ  کهی درحال آران

 

 ؟  یسالم خوب -

 

 !یتو باش  زنهی بوق م  یکه ه  ینیماش   نیا کردمی فکرش رو هم نم ی عجب تصادف ،یمرس -

 

 تر شد و پاسخ داد: لبخندش پر رنگ  آران

 

 .رسونمتی م  ایب ،یش ی م سی بارون خ ری ز نمت،یجا بب نی ا کردمی منم فکرش رو نم-
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 :د یرا باز کرد. سوار شد و پرس  نیو درب ماش  رفت یپذ  لیداشت با او درد ودل کند، با کمال م  ازیبه شدت ن کهی درحال  ونوس 

 

 !؟ یکنی م کاریها چطرف  نیا-

 

 تمام پاسخ داد:   یرا به حرکت در آورد و با خونسرد  نیماش  آران

 

 اونجا درسته؟!  یری م ی کر کنم تو هم دار نا،فیسمت خونه بابا رفتمی داشتم م -

 

 را خراب نکند پاسخ داد:  زیآن که سوپرا یبرا  ونوس 

 

 . زدمیداشتم قدم م  ن یهم یخودم، ذهنم مشغول بود برا  ی کنم برا  د ینه من اومده بودم خر-

 

 : د یپرس  کردی که اصال او را نگاه نم ی در حال آران

 

 بپرسم چرا ذهنت مشغول بوده؟!  شهی م شه،ی محسوب نم ی اگه فضول-

 

  یکند، آه ه یحرف بزند و خودش را تخل  شیساعت پ ک ی یبود تا بتواند درمورد اتفاق،ها یسوال نیمنتظر چن ییکه گو ونوس 

 نم دار زل زد.  یو به جاده  د یکش

 

 سوال بپرسم؟!  هی آران -
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را به او دوخت. چقدر دلتنگ او بود و حال   اش ی خی یهابود؛ چشم  گرید   یینگاه او به جا که ی از فرصت استفاده کرد و درحال آران

به خودش   عایسرکار اشتباه است،  نیکه ا  گفتی به او م  یدرون  ییدوست داشت ساعت ها به او زل بزند؛ اما مانند هربار که ندا

 گرفت.  یاز او م  وررا به ز شیهاو چشم  آمد ی م

 

 بپرس.-

 

 .د یپرس  ی لرزان ی با صدا ونوس 

 

 آراد منو دوست نداره؟! -

 

  ی! مشکلد؟ یرا پرس  ی زیچ ن یشد و باعث شد تا نگاهش را به سرعت به او بدوزد، چرا چن دایآران هو  یو شوک در چهره   تعجب

 پاسخ داد:  یکرد و به سخت  یفرستاد و چشمش را از او گرفت و مکث کوتاه   رونیآمده بود؟! نفسش را پرصدا ب شیپ

 

 !ست؟ین  نطوریا  نیهم ساخته شد  یچرا دوستت نداشته باشه؟! شما برا-

 

 رخ مردانه و جذاب آران دوخت.  م یرا به ن سشیخ یها چشم

 

بست و سپس باز   یالحظه  ی را برا شیهاطرفس و اون...اون منو اصال دوست نداره.چشم ک یمن به اون  یعالقه  کنم یاحساس م-

نگه داشت و به سمت او    یپل پارک و  ی رو ابان،یرا کنار خ نیونوس را نداشت. ماش   یها و درماندگاشک  دن یکرد؛ او طاقت د

 او دوخت. سیخ یهابه چشم  یو نگاه د یچرخ
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 کرده؟!   یکار  اومده؟! آراد شیشما پ ن یب یمشکل-

 

 انداخت. نییدست راستش را درون دست چپش قفل کرد و سرش را پا  ونوس 

 

 ... ستیو اون اصال تو فکر ازدواج با من ن دمیبا آراد نقشه کش ندمیآ  یکه فقط منم که برا  دمیامروز فهم-

 

 آران دوخت و ادامه داد:  یهارا بلند کرد و نگاهش را درون مردمک چشم  سرش 

 

اون   خوامی عالقس که م  یخوام باهاش ازدواج کنم؛ من به اون عالقه دارم و از رو  یترها گفتن، نممن فقط چون بزرگآران من...-

 همسرم باشه...

 

 انداخت و زمزمه کرد:  نییرا دوباره پا سرش 

 

 من آراد رو دوست دارم. -

 

و احساس سوختن سراسر وجودش فرا   کرد ی چقدر حالش را بد م انداخت،ی ها لرزه به جان آران محرف  ن یا دنیشن چقدر

و نگاهش   ساختی او را تازه م یها دردهاحرف ن ی. با ازدی جز آران م یگر یها را به هر شخص دحرف  ن یکاش ونوس ا گرفت،ی م

 زد و ل**ب به سخن گشود:  ی نیگ . لبخند غمکرد ی م  شهیتر از همرا پر درد 

 

  نتون یب دونم ی نم نیبب ، یکه دوست داره باهاش ازدواج کنه توهست  ی تنها شخص گه ی م شهیداره و ...همآراد هم تو رو دوست  -

فرو کش   تشونیهاشون ناراحت کنن تا عصبانطرف مقابل رو با حرف  ننیتو فکر ا  شتریب تیها وقت عصباناومده اما آدم  شیپ یچ
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  کرد،ی ازدواج مخالفت م نیکه بهت عالقه نداره، اگه تو رو دوست نداشت که با ا ستین ی معن ن یکه زده به ا ی بشه، هر حرف

 اونه.  یقلب یخواسته  یعنی  نیها شما رو مجبور نکردن پس اخانواده 

 

 را به صورت اران دوخت.  اش دوارانه یام نگاه

 

 ! ؟یکنی فکر م نطور یا-

 

 یهابود نگاه کرد. دستش را بلند کرد و با انگشت کوچکش قطره  دهیصورت او غلت ی که رو ییهابا همان لبخندش به اشک آران

 اشک را از صورت او پاک کرد و پاسخ داد: 

 

 نکن! ه ی گر گهیشناسم، د  یمطمئنم، من برادرم رو خوب م  کنم ی فکر نم-

 

که   یالش دعا کرد کاش آران آن بچه در د یالحظه  یاو نگاه کرد و برا  ی آب یهاحرکت آران بود درون چشم  ر یکه تحت تاث ونوس 

تا حالش خوب شود و آرام   شد ی آران باعث م رای شده بود نباشد، دوست نداشت او را به عنوان دوست از دست بدهد؛ ز یداریخر

 آرامش کند!  نگونه یا کالتش باشد و در مش شهیشود؛ کاش آران هم

 

به در خانه انداخت و سپس به صورت ونوس که غرق در خواب بود زل   ینگاه م یپارک کرد، ن اش یعمارت پدر  یدرب آهن   یجلو

و    د یکش یتر خودش را دور کند. آه  شی هر لحظه ب شد ی و باعث م  زدی او در گوشش زنگ م  شی ساعت پ مین یهازد، حرف 

 نامش را صدا زد:  ی امآر ی نگاهش را از او گرفت و به کوچه دوخت و با صدا

 

 ونوس...ونوس...-
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او را تکان   یشود، پس الزم بود کس داریآران محال بود ب یهابا صدا زدن  یراحت ن یبود به ا قیعم یغرق در خواب  ییوکه گ ونوس 

مکث کرد؛    یفرستاد و دست راستش را به سمت او دراز کرد، اندک  رونیسازد. نفسش را پر صدا ب دارش یدهد و از خواب ناز ب

سرش را به    کرد، ی معصوم غرق در خواب بود نگاه م یهااو که مانند بچه  یبه چهره  کهی رحالدستش را در هوا نگه داشته بود و د

 زد:  شیصدا یتربلند  یشانه ونوس گذاشت و با صدا ینثار خودش کرد و دستش را رو  ی راهیتاسف تکان داد و بد و ب 

 

 .  دارشویونوس! ب -

 

 رخ آران نگاه کرد.  می به ن د یدی تار م که ی باز کرد و درحال مه یش را نخواب آلود  یهااز چند لحظه چشم  پس

 

 شده؟!  یچ-

 

 بابا. یخونه  مید ی:رس آران

 

آن که   یرا کامل باز کرد و برا  شیهاصاف نشست و چشم شیافتاد، به سرعت سرجا ز یتولد و سوپرا اد یحرف به  نیا دنیشن با

 ل**ب به سخن گشود:  یاآران شک نکند با لحن کالفه 

 

 مزاحمتون شم. خواستمی نم یرسوند ی ش من رو خونه مکا-

 

کردن داشت؛ اما آران هم باهوش تر از   ی باز لم یدر ف یاشد، ونوس استعداد فوق العاده  ی آران جار یهال**ب   یرو یشخند ین

 بدون آن که او را نگاه کند پاسخ داد:  نیروز چه خبر است؛ بنابرا  نیحرف ها بود که متوجه نشود در ا نیا

 

 اون تو چه خبره!  دونم ی ونوس؛ م ستی کردن ن  یباز لم یبه ف یازین-
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 ش را تکان داد. چپ زد و سر  یجا خورده بود خودش را به کوچه عل ی اندک ییکه گو ونوس 

 

 اون تو چه خبره؟!  ؟مگه یلمیچه ف-

 

 کرد.  ی او دوخت و مکث کوتاه ی را به نگاه مشک اش ی خی یهاچشم  مردمک 

 

  دونم ی بلدم، م یرو تا حدود  یگرینگران نباش منم باز ی شغل رو انتخاب کرد نیکه ا ی کرد یواقعا کاره خوب  یهست  یخوب گریباز-

 برخورد کنم. یداخل چطور  د یبا

 

نداده بودند پس چطور   ی سوت چی. آن ها که هد یشیشده بود، متعجبانه به هوش او اند  ره یاو خ یدر چشم ها  کهی درحال  ونوس 

اش مچاله شد، مشتش را گره  رفت و چهره  نیداشت از ب ز یسورپرا یکه برا   یاند؟! ذوق  ده یتدارک د شیکه برابود  ده یآران فهم

 گفت:   اناو فرو کرد و غرغر کن ی کرد و در بازو

 

 آران!  یبرنامه هامون رو خراب کرد  ی! همه ؟ید یاز کجا فهم-

 

 پاسخ داد:  د یکشی خودش را عقب م ی کم که یزد و درحال ی لبخند کمرنگ  آران

 

 ... یتابلو بوده و هست، بهتره سر اون غر بزن   شهیهم کایآن-
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  ییصفحه خودنما ی رو کاینگاه کرد، اسم و عکس آن ی گوش  یرها کرد و به صفحه  مهیرا ن شیهاحرف لشیزنگ خوردن موبا با

را دم گوشش    لید. تماس را بر قرار ساخت و موباشو یجار شیهال**ب  یرو  یی باعث شد لبخند دندان نما نیو هم  کردی م

 گرفت. 

 

 زم؟ یجانم عز-

 

 آرام و خونسردانه ل**ب به سخن گشود:  یجلوه دهد، با لحن  ی داشت خودش را عاد یکه سع یدر حال  کایآن

 

 ؟ییای م ی ک  ؟ییسالم داداش کجا-

 

 پاسخ داد:  دادی سرش را با تاسف تکان م که ی لبش به خنده کج شد، درحال  گوشه

 

 درم   یجلو-

 

 شیهال**ب   ی لبخندش هنوز رو که یگفت و تلفن را قطع کرد. درحال  یاحرف به شدت دستپاچه شد، باشه  نیا دنیبا شن کایآن

 نیزانو بود مرتب کرد. ونوس هم با آن نگاه خشمگ  ی رنگش را که تا رو ی بلند طوس  ی شد و باران ادهیپ نیاز ماش  کرد ی م ییخودنما

به خاطر بارش  که ی فرستاد و درحال رون یداد و نفسش را پر صدا ب  یجا  فشی را درون ک اکتشد و پ  ادهیپ نیاز ماش  اش ی و عصب

 اش درهم شده بود ل**ب به سخن گشود: صورتش چهره ینم باران رو نم

 

  یلیخ ی دونی و آراد بفهمن که تو م کایاگه آن م، یختی برنامه ها ر یلیما خ ،ی خبر ندار ی زیبرخورد کن انگار از چ یجور  ه یلطفا -

 ! خورهی ذوقشون م ی تو
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مدرن و   یری تصو فون ی که خواست آ نیرفت و هم یآهن یهازد و سرش را به نشانه مثبت تکان داد و به طرف در  یگرید  لبخند 

 او را متوقف ساخت: یزن  یبه روز را فشار دهد صدا

 

 جوون؟  د یببخش-

 

مُسن دوخت، زن به   ی زن یده یچروک یو نگاهش را به چهره  د یبرداشت و به طرف او چرخ فون ی آ یدکمه   یدستش را از رو  آران

آشنا بود و رنگش او را سر ذوق آورده   شی ها براچشم ن یگرفت، ا یگری برق زد و نگاهش رنگ د اش ی او چشمان آب دنیمحض د

! ضربان  کشد؟ی را م   دنشیو چندسال است انتظار د  یباشد که س  یهمان ستاده یا ش یکه رو به رو  ی مرد نیا شد ی م  یعن یبود. 

رنگش نقش بست، با آن   د یسف یِخط یهال**ب  یرو  ی مرموز و پر معن یآشکار شدت گرفت و لبخند  یجانیقلبش از ه 

 . تبه سمت آران برداش  ی را متر کرده بود قدم هاابانیها خها با آنسال  ییکه گو  یاکهنه  یهاکفش 

 

 :بله؟! آران

 

 شانیهارنگ چشم  یباشد؛ هم خوان ی ها تصادفشباهت نیصورت آران زل زده بود، امکان نداشت ا ی سکوت تنها به اجزا در

مات و   یو متعجبانه به چهره ستادیآران رفت و در کنارش ا بود به سمت ستادهیراه باشد. ونوس که پشت سر زن ا ی ب توانستینم

 شد.  رهیخ داشتی برنم ن مبهوت زن که دست از نگاه کردن به آرا

 

 خانوم؟ -

 

هشتاد ساله   یزن  ریبه پ شتر یکه ب ییرا قورت داد و با صدا ش یآران بود که زن را به خود آورد. سرش را تکان داد و آب گلو یصدا

 ل**ب به سخن گشود: خوردی م

 

 مهرداد پارساست؟! یخونه  جانیا-
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 آران متعجبانه درهم گره خورد ورنگ نگاهش عوض شد.  یهااخم

 

 بله چطور؟! -

 

 لرزانش پاسخ داد:  یبا صدا زدیبه سرعت پلک م  کهی درحال

 

 ! نمش؟ی بب تونمی م-

 

 با او داشت؟! یو چه نسبت  شناختی زن پدرش را از کجا م نیا آمد،ی به نظر م بیزن را نگاه کرد؛ عج ی سرتا پا آران

 

 ! ن؟یدار کاریو با پدر من چ ن یهست یبدونم شما ک شهی م د ی:ببخشآران

 

 قدم جلوتر آمد.  ک یو   د یزن باال پر یابروها

 

 !ن؟یپس شما پسر مهرداد پارسا هست-

 

  کرد، ی م زیبرانگ  نیرا تحس یاننده یآران را نگاه کرد، قامت بلند و خوش پوش و خوش چهره بودن آران نگاه هر ب یسرتاپا سپس

 نه!  ایکه به شک افتاده بود که آران فرزندش است  یاچه برسد به راحله 
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 منو!  شناسهیراحله! م   نیبهش بگ  شونم،یمیقد  یهاه ی:من از همساراحله

 

 زمزمه کرد:  ی آرام ی او را نگاه کرد و با صدادرهم  یهابا اخم  آران

 

 .نیباش  جان یچند لحظه هم-

 

باالخره ل**ب به سخن   کردی رفت و دکمه را فشار داد، ونوس که تا آن لحظه مشکوک وار به زن نگاه م فونیبه سمت آ سپس

 گشود: 

 

 ! ن؟یبود هیپارسا همسا یاز کدوم محله با آقا-

 

 

 

 

 

 لبخندش محو شده بود پاسخ داد:  که ی او را برانداز کرد و درحال یرفت و به ونوس دوخت، سرتا پا نگاهش را از آران گ راحله

 

 . نیبود ومدهین ایکه شما هنوز به دن ی میقد  یمحله  ه یاز -

 

 :د یبه جواب دادن ونوس دهد کنجکاوانه پرس  ی بدون آن که مهلت سپس
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 ! ن؟یبچه هم دار-

 

 زن؟! بچه چه بود؟!  ن یا گفتی متعجبانه نگاهش کرد، چه م ونوس 

 

 ! ؟ی بچه؟ ک-

 

 پاسخ داد:  یبدون معطل راحله

 

 . شونیشما و ا-

 

او را   یکرد، ونوس رد اشاره زد ی با خدمتکارشان حرف م فون یبه آران که به آن دو پشت کرده بود و از پشت آ یاسرش اشاره با

و با متوجه شدن    د یاز تعجب باال پر شی ها زن و شوهر هستند؟! ابروهازن گمان کرده بود آن  نیدنبال کرد و به آران نگاه کرد، ا

 آمد؛ اخم کرده پاسخ داد:  رون یب  قهمنظور راحله چشمانش از حد 

 

 .میبچه داشته باش  میکه بخوا  می ستیما زن و شوهر ن-

 

 : د یباز هم با همان لحن کنجکاوانه اش پرس  راحله

 

 !ن؟ یا هگ یهمد  یکاره یپس چ-
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! بدون آن که پاسخش را بدهد به سمت  ست؟یداشت که بداند نسبت آن دو چ ی زن چه ربط  نیونوس شدت گرفت. به ا یهااخم

 کنار گوش آران زمزمه کرد:  ی آرام یو با صدا ستادیآران رفت و کنارش ا

 

 مشکوکه!  یلیخ-

 

 در پاسخ ونوس گفت:  اندازدیبه زن ب یبدون آن که نگاه آران

 

 ! هی چ انیجر م ین یبب ادیبزار بابا ب دونم، ی م-

 

شک   نیدست از نگاه کردن به او بردارد و هم خواستی نم ییآران بود؛گو ی رو شیهادوباره زن را نگاه کرد، او باز هم چشم   ونوس 

 . کردی شترمیونوس را ب

 

 فک کنم خوشش اومده ازت آران!  کنه، ی چقدر هم تو رو نگاه م-

 

 نثارش کند.  یاکرد و باعث شد آران چشم غره  ی زیر  یدهانش گذاشت و خنده  یحرف دستش را جلو نیگفتن ا با

 

به   یکیش  یاپارچه  یو شلوار مردانه  یاسورمه  یمردانه  راهنیپ که یخان درحالباز شد و قامت مهرداد  ی که درب آهن  د ینکش یطول

 بود نگاه کرد.  ستاده یآمد و به آران که مقابلش ا رون یتن کرده بود ب

 

 داخل؟!  نیایچرا نم ؟ یداشت کارمیجانم بابا چ-
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قدم به   کی رنگش کرده بود،  یمشک نیشلوار ج  بیرا درون ج شیهادست  که ی بود. آران درحال افتادهیچشمش به راحله ن هنوز

 سمت چپ برداشت و رو به او گفت:

 

 باهاتون کار داره.  تونیساهم-

 

به مهرداد خان دست داد که ناگهان به سرفه افتاد و باعث شد تا   ی راحله، چنان شوک دهیشدن قامت خم دهیکنار رفتن آران و د با

 آران نگران به سمتش برود. 

 

 ! ؟یبابا خوب-

 

  یهاخم شد و نفس نییبه پا ی . کمزدی م  یدر پ یپ یهادهانش گرفته بود و سرفه  ی اش را جلودست مشت شده   کهی درحال

 پاسخ داد:  یف ی ضع یو با صدا د یکش  یتند 

 

 خوبم خوبم. -

 

  که یدرحال ،یاصحنه  نیچن دن ینوازش کرد تا بلکه راه نفسش باز شود. راحله با د ی با دست راستش کمر پدرش را اندک آران

  یکه اندک  یقدم به جلو برداشت و با لحن ساختگ  کی گرفته بود  یجا شیهال**ب   یرو  یزیبرانگ  طان یلبخند مرموزانه و ش 

 ل**ب به سخن گشود:  زدی در آن موج م  ینگران

 

 پارسا. یآقا  نیخوب-
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درب خانه   ی زن آنقدر شهامت به خرج داده بود که جلو نیشد. ا  ره یو به او خ ستاد یصاف ا دهی پر ی آشکار و رنگ  یاضطراب با

درمانده و پر از خشمش را به زن دوخت؛ راحله    ی! آه از نهادش بلند شد و چهره ؟یروز نی! آن هم در چند؟یایمهرداد خان ب

  شیصدا داد،ی را قورت م   شیاب گلو که یتولد گرفته اند. درحال  یچه کس ی مهردادخان برا یامروز در خانه  د یفهمی م  د یهرگز نبا

 را صاف کرد و باالخره ل**ب به سخن گشود. 

 

 . یسالم خانوم حجت-

 

  دهیدرمانده و ترس   نگونهیلذت بخش بود که مهرداخان را ا شیراحله جا خوش کرد؛ چقد برا یهال**ب  ی رو یق یعم لبخند 

 .د یدی م

 

 بودم! دارتونیمهرداد خان، مشتاق د د یلطفا راحله صدام کن -

 

 گفت:   کردی و با شک آن دو تماشا م ق یآران که دق زد و رو به  ی اجبار لبخند  به

 

 .امیداخل منم م  د یپسرم شما بر-

 

 پدرش و سپس راحله را نگاه کرد.  یاه ی ثان آران

 

 . مونمی کنارتون م جان یمن ا-

 

! چطور پسر  د؟کر ی م د یآن دو نفر بود! حال مهردادخان چه با نیب یاداشت بداند چه رابطه   یآران دست بردار نبود و سع ایخدا آه

 شد ی رازها آشکار م یسازد تا به داخل برود؟ اگر امروز همه  ی راض برد،ی م  هی به قض یپ ی موضوع نی باهوشش را که با کوچک تر
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اش خواست تا و اشاره از برادرزاده  مای افتاد! دست به دامان ونوس شد، نگاهش را به او دوخت و با ای اتفاق م ن یا د یچه؟! نه نبا

مهردادخان دارد، با    یبه ماجرا ی زن ربط نی هرطور شده آران را داخل ببرد. خوشبختانه ونوس که تا آن لحظه شک کرده بود که ا

  نیا خواستیوجه نم  چ یبود که به ه یشک او هم جز آن افراد یب شد؛  نیقی به  لیبرد و شکش تبد   ه یبه قض  ی پ شیعمو یاشاره

 منتظره دست او را گرفت.   ریبه سمت آران برداشت و غ  یقدم  نیراز فاش شود؛ بنابرا

 

 تو!  اد یم اش هیداخل، پدرت هم بعد از صحبت با همسا م یآران بهتره ما بر-

 

شده بود،    جیمنتظره ونوس گ  ریرا بست. آران که با حرکت غ ی درب آهنآران را گرفت و به اجبار او را به داخل کشاند و  دست

  که یقدم عقب رفت و درحال  کیدرهم قفل شده شان کرد و به سرعت دستش را از دست اوخارج کرد و  یبه دست ها ینگاه

 گفت:  زد،ی نفس مرو به ونوس که نفس  تیبا اخم و جد  کرد، یمرتب م  ود افتاده ب  اش یشانیپ  ینم دارش را که رو  یموها

 

 اون زن مشکوک بود!  ؟ی بود کرد ی چه کار نیا-

 

 نشاند. شیهال**ب  ی رو  ی مصنوع یکه استرس به جانش افتاده بود، آب دهانش را قورت داد و لبخند  ونوس 

 

 ! گهیبودند د ه یهمسا یعنی نیا شناختشی که بابات هم م ی د یها هم مشکوک نبود، دنه بابا اونقدر -

 

 قدم به سمت در برداشت و در همان حال با سماجت پاسخ داد: ک ی آران

 

 .ستین  ادمیبوده که من  هاهیاز همسا ی کیبدونم کدوم  خوامی م-

 

 و مانع او شد.  ستادیبه سرعت به طرف او رفت و مقابلش ا ونوس 
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بودند   امرزیآقا جون خداب یخونه  هیبودن؟! حتما همسا ه یهمسا ن،یبود  ومدهین ایکه شما به دن یگفت زمان ی د یبابا، آران نشن یا-

 بارون!  نیا ی زدم تو خ یداخل من  م یبر ایب  گه،ید

 

 به ونوس انداخت و پاسخ داد:  ینگاه آران

 

 . امیبا بابا م کنم ی تو برو من صبر م-

 

 او را در دستش گرفت. ی را باز و بسته کرد و سپس بازو شیهاچشم  یالحظه  یبرا  ونوس 

 

 با رو به رو شدن با آراد مجبور شم باهاش هم صحبت شم.  خوامی من نم م؟یلطفا با هم بر هش ی م-

 

 گفت و همراه با او به سمت خانه قدم برداشتند.  یاباشه اورد، یبه او انداخت و در آخر دلش طاقت ن  یادوباره  نگاه

 

 گفت:  ی رو به ونوس با کالفگ  شد ی وارد خانه م  کهی درحال

 

 ...ش ی م سی بارون خ  ریبزار براش چتر ببرم ز موندم،ی بابا م شیپ د یبا-

 

به   ریرها کرد و مات و متح مه یحرفش را ن  آوردند ی صدا بر زبان م کی که تولدت مبارک را  ییهامهمان  جانیپر از ه یصدا با

را به کل فراموش کرده بود   ز یرپراافتاده بود و آمدن راحله سو شیپ یکه چند  ی بودند زل زد، با اتفاق  ستادهیکه مقابلش ا یتیجمع

به سمت مهمان ها   زدی که دست م  یزد و در حال  ییلبخند دندان نما د یاو را د  ی  افهیو حال به شدت شوکه شده بود. ونوس که ق
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دش را  تول مانهیصم یبودند که همگ  شانیها و آشناهاها دوست بودند و بعد از آن  کایکه سمتش آمدند آراد و آن  ینفرات  نیرفت.اول

گونه خندان   ن یتا به حال او را ا  کرد؛ی آران نگاه م  یلبخند به چهره  بابود،  ستادهیا یاگوشه  که ی. ونوس درحالگفتند ی م  کیتبر

  یاصال متوجه دور و برش نبود، با تکان کهی درحال د؛یرس ی به نظر م  تربایز شیهاچشم د یخند ی م یپسر وقت  نیبود! چقدر ا دهیند 

بود، با   نیکه سودابه خانوم به دستش وارد کرد، از افکارش جدا شد و به مادرش نگاه کرد؛ هنوز هم با سودابه خانوم سر و سنگ 

 سرد ل**ب به سخن گشود:  یلحن

 

 بله؟! -

 

 :د یبه ساعت داد و سپس پرس  یادرهمش اشاره شه یهم یهاعادت کرده بود، با اخم  ییلحن سرد دخترش گو  نیکه به ا  سودابه

 

 ! ن؟ی! کجا رفته بود؟یو با آران بود  یومد ی! چرا با آراد ن؟یمعلوم هست کجا بود-

 

 خوردن بردارد پاسخ داد:  ی برا ی زیتا چ رفتی م  یز یبه سمت م که ی به مادرش انداخت و درحال یعصب نگاه

 

 شد. ر یآران کادو بخرم د ی! رفته بودم براه؟ یچه سوال نیا-

 

 ؟ یو با آران برگشت  یچرا با آراد برنگشت دونم،ی رو که م نی:اسودابه

 

 داده بود مادرش را نگاه کرد.  ز یبه م ه ی تک کهی را برداشت و درحال ی آب پرتقال  وانیل

 

 ! ه؟یحرف ها چ  نیاز ا به آراد گفتم برگرده؛ مامان منطورت نی واسه هم د یطول کش شتری. کارم ب دمیراه د نیآران رو ب -
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 پاسخ داد: چرخاند یسرش را به سمت آران و آراد م  کهی به او انداخت و سپس درحال ی نگاه معنا دار سودابه

 

 نکن!  ری قدر د  نیا گه یلطفا د-

 

  زد،ی که دورش حلقه زده بود را کنار م ییهاجوان  که ی تولد به سمت آران رفت. درحال  کیتبر یاز کنار او گذشت و برا  سپس

 .ستادیزد و مقابل آران ا ییلبخند دندان نما

 

 ! یموفق و شاد باش  تیزندگ ی تو  شهیهم دوارمیتولدت مبارک ام زم یآران جان، عز-

 

 زد و محترمانه دست او را گرفت و پاسخ داد:  شیزن عمو یبه رو  یلبخند  آران

 

 ممنونم سودابه خانوم! -

 

 :د یمتعجبانه پرس  کردی دور وبرش را نگاه م   کهی زد و درحال  یگریلبخند دهم  سودابه

 

 داخل؟!  ومد یبا شما ن نمشیبیپس مهرداد خان کجاست؟! نم-

 

که پشت کرد و به    نیگفت و هم ید یدر دلش راه افتاد. ببخش  یپدرش افتاد و باز هم شک و دودل اد یحرف آران به  نیگفتن ا با

 گریکد یلحظه با   نیبود داخل شد. در هم نیو خشمگ  دهیبه شدت رنگش پر کهی خان درحالرفت مهرداد   یسمت درب ورود

 را از هم باز کرد.  شیهانشاند و اخم  شیهال**ب ی رو یلبخند پر استرس  افتاد، برخورد کردند. مهرداد خان نگاهش که به پسرش 
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 پسرم. دمینرس  زتیبه سورپرا-

 

 :د یبه او انداخت و پرس  ینگاه آران

 

 نداره، اون خانوم رفت؟! یاشکال-

 

 بار هزارم قورت داد و سرش را به عالمت مثبت تکان داد.  یرا برا ش یگلو آب

 

 ! میکه من و فرشته هنوز شماها رو نداشت یواسه وقت  مه یقد  یلیخ یهاه یآره بابا جون رفت، از همسا-

 

 . کردند ی صحبت م داشتند ی ها قدم برمبه سمت مهمان گریکد یبا  کهیحالدر 

 

 کرده بود؟!  دا یداشت؟ آدرستون و از کجا پ  کارتونیچ نطور؛ی:که اآران

 

 کرد و سپس پاسخ داد:   یمکث کوتاه  مهردادخان

 

 ها! م یاسم و رسم دار ی دارن ناسالمت هایل یرو جور کنم، آدرس من رو خ ی ازم خواست براش کار ست یخوب ن یلیاوضاعش خ-

 

 که پدرش را بسنجد گفت: آن  ی مشکوک شده بود برا شیاز پ شیکه ب آران
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 حرف، مهردادخان به سرعت رنگ باخت و دستپاچه شد. نیا  دنیکار مناسب جور کنم؟!با شن  هی من براش  نیخوای م-

 

 م. پسر یتو زحمت بکش ستی ن ی ازین کنم؛ ی جور م یکار  ه ینه اصال! من خودم براش  -

 

 !ند یآن زن شوم بب ک یکه آران را نزد ن یآور بود؛ اگفت و از کنار او گذشت. فکرش هم عذاب  ی د یحرف ببخش نیگفتن ا با

 

داشتند   یسع یکه همگ   یجوانان شاد و سرحال یبودند و بزرگ ترها درحال گفت و گو و تماشا یکوبیدر حال رقص و پا هاجوان

و لبخند   کرد ی ها نگاه ممبل نشسته بود، به آن  ی رو که ی بود شاد نگه دارند. آران درحال رانیسال تولد آران را که در ا نیاول

  لیجوانان فام یمجلس گرم کن بود و باعث شده بود تا همه   شهیآراد مانند هم کرد،ی م ییخودنما شیهال**ب   یرو  یکمرنگ 

بود   ی هم عصب  کهی نظر گرفته بود؛ درحال ریمبل در کنار آران نشسته بود، آراد را ز  یدسته   یرو  که یدورش باشند و ونوس درحال 

 : فتو هم ناراحت و حسادت تمام وجودش را فرا گرفته بود، رو به آران گ 

 

 ! ه؟ی نطوریعا آراد چرا او من از دستش ناراحتم ، واق  مینگاش کن! انگار نه انگار که ما امروز بحث کرد-

 

 زد و به ونوس نگاه کرد.  یو پوزخند  د یصورتش کش ی دستش را رو آران

 

 تو. یجلو  کردی نم  ییخودنما نقدر یا ی اگه براش مهم نبود-

 

 به او زل زد.  یسرش را به سمت آران چرخاند و با شک و دودل  ونوس 
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 اونم مثل من ناراحته االن؟!  ی عنیواقعا ؟! -

 

بزرگ را   یدو طبقه   کیچرخدار ک  ز یم یدسته  که ی درحال  کاینزد. آن یگر یش را به نشانه مثبت تکان داد و حرف دتنها سر آران

  کیک  دنیبا خود همراه ساخت. ونوس با د ز یشروع به خواندن تولدت مبارک کرد و همه را ن ی بلند  یبا صدا  برد،ی به طرف آران م 

و از او   خواندند ی تولدت مبارک را م  ی همه دور آران جمع شدند و با ذوق و شادمان رد؛ زد و شروع به دست زدن ک  یلبخند 

 به شمع ها کرد و رو به آران گفت: یمبل بلند شد و نگاه یدسته  ی را فوت کند. ونوس از رو شیهاتا شمع خواستند ی م

 

 ها! یش ی م  ریپ ی آران دار-

 

 پاسخ ونوس را داد: یبلند  یبا صدا ی نیریخودش  یسخ دهد آراد برا که آران پا ن یاز ا قبل

 

 گذاشته.  ی ریپا به دوران پ  گهید ی عنیگذشت،  ی که از مرز س   ی! کسگهیشده د ریپ-

 

جوابش را   یبا لودگ زدی پشت کمر آراد م  کهی او، رهام درحال ینازک کرد و به جا ی به او انداخت و پشت چشم ینگاه م ین ونوس 

 داد: 

 

 ! کنهیکه داداشت سر م   یتو دوران ی زاریو پا م   یس  ی شیم گه ینگران نباش تو هم چهار ماه د-

 

که در   شیآن دو رد و بدل کرد و سپس سرش را به سمت عمو نیبه جز ونوس؛ نگاهش را ب دنیخند  یحرف همگ  نیگفتن ا با

( شیو چندسال پ  یتکرار شد )س  شیبرا گریبود باره د دهیشن شیان عموکه آن روز از ده یابود انداخت، جمله  ستادیکنار آران ا

 سون یسرش را به ا که ی انداخت و درحال نییبه او وارد شد. دستش را پا ی گرید  کو سه، شو  یها را نگاه کرد س شمع  ی جیبا گ

بود نگاه کرد؛ در همان لحظه   شیهاعقب عقب رفت و با بغض به آران که با لبخند در حال فوت کردن شمع  دادی سو تکان مآن

و چندسال   ی فکر نکرده بود؟! س  یموضوع ن ین. چرا به چد یصورتش پاش  یبه رو  یلبخند  شهیآران هم او را نگاه کرد و مانند هم
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 شیهاکه خون خاندان پارسا در رگ  یابه یغر یآن بچه  ی عنی نی، او سه بود یشده بود و سن آران هم س  یداریبچه خر کی شیپ

 نبود آران بود؟! 

 

ها پشت کرد و به طرف  هم گذاشت و به آن  یرا با غم رو  شیهارا از دست بدهد؟! چشم  گاهشه یپارسا قرار بود تک خاندان

سخت بود، اگر آران موضوع را   ی موضوع ن ین. باور چستادیا نه یرفت و داخل شد و مقابل آ یسالن اصل ی راهرو  یتو  ییشودست

آرزو کرد کاش آن   یالحظه  ی برا د؛یبخشی پدرش را نم گاهچ یشک ه ی ب کرد؛ ی ها را ترک مآن  شهی هم ی شک برا یب د،یفهمی م

محال بود   خورد، ی که م یامطمئن بود اگر آراد بود با هر ضربه  دانست،یها را م آن  ی اخالق اتیخصوص  رایآراد؛ ز  ایبود  کایآن ا یبچه 

اب به صورت رنگ   یآب را باز کرد و مقدار ر ینداد و ش  ی شرویپ یاجازه  شتریخانواده و ونوس را رها کند، اما آران! به افکارش ب

 .د یپاش  اش دهیپر

 

 

 

 

 

گذاشت و   اش نه یقفسه س  ی خورد، از افکارش جدا شد و جا خورده دستش را رو یبهداشت سیکه به در سرو یاضربه  یصدا با

قامت   دنیحفظ آبرو بود در را باز کرد؛ اما با د ی که برا  یمصنوع یرا باز و بسته کرد و با لبخند  شیهاچشم  د،یکش  یق ینفس عم

  یدسش را رو  ی او انداخت و با نگران دهیرنگ پر یبه چهره  ی. آراد نگاهد یپر شیش از پیآراد ضربان قلبش شدت گرفته و رنگش ب 

 او گذاشت.  یبازو

 

 !؟ی؟خوب  ده یونوس چرا رنگت پر-

 

 داشت.نگاهش را از او گرفت و به سمت سالن قدم بر  ی او انداخت و با ناراحت اه یس  یهابه چشم  ینگاه مین
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 خوبم! -

 

با دو قدم بلند خودش را به ونوس رساند و دستش را گرفت و مانع از رفتنش   یرفتنش را تماشا کرد و پس از مکث کوتاه آراد

 شد.

 

 ! م؟یصحبت کن شهی م  زمیونوس عز-

 

 توانستی که نمرا نداشت؛ خصوصا آراد  یلحظه توان صحبت با کس  نی هم گذاشت. در ا ی را رو شیهاچشم  یالحظه  یبرا  ونوس 

برود و بر   شیشده بود که حال دوست داشت به طرف عمو  خته ی نگاه کند، آنقدر خشم و نفرت درونش درهم آم شیهادرون چشم 

در حق او کرده    یظلم ن یبه آران فکر نکرده و چن کباریکرده است؟! چرا    ی وحشتناک ر کا نیبکشد. از او بپرسد چرا چن ادیسر او فر

شک   یب کرد، ی ها ا ترک م فکر نکرده، اگر آران آن  یاوابسته برادر بزرگشان هستند، لحظه  نیچن نیکه ا  کایاست، چرا به آراد و آن

داشت؟! باره   ایقضا  نیبه ا ی بود؟ چه ربط یچه کس د ید  که ی ! آن زنده؟ یخصوصا آراد! اصال او چرا بچه خر شدند ی همه نابود م

آران بود خصوصا   هی شب ،یخاکستر  یو موها  دهیرنگ پر یپوست  ،ی شد؛ چشمان آب یآن زن در ذهنش تداع یچهره  گرید

فرزنده خود را   ه به اندامش افتاد، حتما آمد  یافکر لرزه  نیاگر آن زن، مادر آران بود چه؟! با ا ایرنگشان، اوه خدا ی خی یهاچشم

  گفتی بود و م  ستاده یا هی را به سمت آران که در کنار بق شیهاها جدا خواهد شد؟! چشماز آن  ی آران به زود ی عنی ن یا رد؛یپس بگ 

آمد نه   ایکه او به دن یجدا ساختند، شب اش ی واقع یکه او را از خانواده   ی چرخاند، چقدر او امشب خوشحال بود، شب د یخند ی و م 

کرده   دایپ یگاه محکم  هی را شروع کرده بود! ونوس تازه تک ی محکم یدوست  ن یبلکه از شکم راحله! نه او تازه چن فرشته،از شکم 

 بار نامش را صدا زد، به خود امد و جا خورده نگاهش کرد.  نیآراد که چند  یراز فاش شود. با صدا ن یبود، محال بود اجازه دهد ا

 

 بله؟! -

 

 او نگاه کرد.  یبه چهره  ی با دلخور آراد

 

 !گس؟ید  یاون وقت تو حواست جا کنم، ی دوساعته دارم باهات صحبت م-
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 قدم برداشت و در همان حال گفت: کایو آن دایبه آراد انداخت و به سمت و ی سرد نگاه

 

 ندارم آراد!  یمن با تو حرف-

 

 نداشت دست از سرش بردارد، به دنبالش راه افتاد و در همان حال هم پاسخش را داد:  الیخ یی که گو او

 

 ! می ونوس بزار حرف بزن سایاما من حرف دارم وا-

 

  یدهد، به طرف دخترها شیبه حرف ها یبه او نداد و بدون آن که پاسخ ی تینداشت، اهم یامشب اصال حال خوب ییکه گو ونوس 

 .ستادیها اآن  ان یرفت و م لیفام

 

 

 

 *** 

 

اش در ذهنش بود که آشفته  یبود. سواالت متعدد  یتمام نشدن یی فکرش گو  یری روز از تولد آران گذشته بود و ونوس درگ چند 

بود. هرچه با خود    دهیکه فهم یابه فاجعه  کردی جا نرفته بود و تنها در خانه مانده و فکر م  چ یکه چند روز ه ی کرده بود؛ به طور

که   ن یببرد، ا یواقع  قت یبه حق یتا پ کردی او را جذب م  یی روی. نتوانستی ماجرا کنار بکشد نم نیکه خود را از ا رفتی ر م کلنجا

بار خواست از پدرش   نیچند  ی را مرتکب شده بود، حت  یکار وحشتناک ن یچن شیافتاد که عمو شی و چندسال پ ی س  یچه اتفاق

نداشته باشد نتوانست سراغ او برود. در اتاقش در حال   برفکر که امکان داشت مسعودخان از ماجرا خ ن یبپرسد اما با ا یسواالت
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  اورد؛یدو دل بود اما در آخر نتوانست طاقت ب ش یزنگ نزدن و زنگ زدن به عمو نیبه دست مردد بود؛ ب لیقدم زدن بود و موبا

 پاسخ داد:  دخانکه مهردا د ینکش ی را دم گوشش گذاشت. طول ل یرا گرفت و به انتظار پاسخ دادن او موبا شیعمو یشماره

 

 الو. -

 

 خشک و سرد شروع به صحبت کرد:  ی لحن با

 

 سالم عمو. -

 

 دخترم؟!   یخان :سالم عمو جون. خوب مهرداد

 

 راست سر اصل مطلب رفت.  ک یرا بدهد  شیآن که جواب سوال عمو  بدون

 

 . نمتونیبب خوامی م-

 

 :د یکرد و سپس با شک پرس  یتاهمتعجبانه مکث کو  مهردادخان

 

 اومده ونوس؟!  شیپ یمشکل-

 

 خشم دوباره سراسر وجودش را فراگرفته بود، پاسخ داد:  شیعمو یصدا دن یبا شن ییکه گو ونوس 
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 ! ادهیاتفاق بد ز ه یاومدن  ش یهنوز نه، اما امکان پ-

 

  ی حرف نیبندازد؛ که با گفتن چن شیاضطراب به جان عمو شیهابود که تنها دوست داشت با حرف نیناراحت و خشمگ  یقدر  به

 پنهان پاسخ داد:  یمهردادخان با استرس  د،یاش رس به خواسته 

 

 .ستنیها نشرکت بچه  ایب-

 

  یخی نیراه شلوار جرنگش را به هم یرفت. پالتو خزدار طوس  اش یبه طرف کمد لباس  عی گفت و تماس را قطع کرد وسر یاباشه

  فیو ک چی با برداشتن سوئ شیآرا یاسرش گذاشت و بدون ذره  ی رنگ را رو ی مشک یباز بود، شال  شیموها کهی و درحال د یپوش 

  یهادخترش انداخت و با اخم یآماده شده  یبه سرتاپا یخانوم رو به رو شد. نگاه هپولش از اتاقش خارج شد و ناگهان با سوداب 

 :د یه پرس هم گره خورد ی تو

 

 کجا؟ -

 

 آن که دهان مادرش را ببندد پاسخ داد:  یآن که مادرش را نگاه کند به طرف پله ها رفت و برا بدون

 

 آراد.  شیپ-

 

  یجار شیهال**ب  ی بخش رو تیرضا  یلبخند  شیرا باز کرد و به جا شیهااخم یگره   یحرف نی چن دن یخانوم با شن سودابه

 پاسخ داد:  ینسبتا بلند  یساخت و با صدا
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 خوش بگذره دخترم. -

 

و به   د یکش  یا. نفس آسوده شد ی و با ونوس به شدت خوش برخورد م شکفتی زن گل از گلش م نی وسط، ا  آمد ی آراد که م اسم

دل پسر  کند تا خودش را در  ی و هر طور شده او را هم راض کرد ی دخترش م  یکی ن یهم به حال ا یفکر د یرفت. با دایسمت اتاق و

  یکه در حال طرح زدن رو  دایو یطبق عادت داخل اتاق شد و با صورت وحشت زده  نارشد مهرداد پارسا جا کند، بدون در زد

کارش نشسته بود رفت و    زی که پشت م دایاش را درهم کرده بود دست به کمر باال سر وچهره  که یدفترش بود رو به رو شد؛ درحال

 گفت: کرد ی که با تعجب او را نگاه م دایبه و

 

 آوردم!  ایدلم خوشه دو تا دختر خوشگل به دن-

 

 پاسخ داد:  زد،ی بود م  ده یکه کش یلباس   یرا به رو  یرنگ   یقلمو کهی زد و درحال  یپوزخند  دایو

 

 مامان جون!  نیهست یدختراتون راض  یافه یخداروشکر که از ق-

 

 پر از خشم و اعتراضش ل**ب به سخن گشود:  ی درهم گره کرد و با صدا شتر یرا ب شیهااخم  سودابه

 

  یلباس طراح ی جا نشست نیا یو با پسر عموت وقت بگذرون  یسر شرکت عموت بزن هی و   یبه خودت برس   یکه بر  نیعوض ا-

 ! دا؟یو یکنی م

 

 پاسخ داد:  یحوصلگ  یبا ب چرخاند ی سرش را به طرف مادرش م  کهی کرد، درحال  یو مکث بلند  د یدست از کارش کش دایو

 

 ! من و بزار به حال خودم! هیکاف   یکنی بدبخت م یدخترت رو دار  ی کیمن شو، همون اون  الیخی مامان تو رو خدا ب-
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 !؟یزنی حرف م ی از کدوم بدبخت  ره یمیونوس م  ی! ونوس عاشق آراده؛ آراد هم که برا ؟یکنی بدبخت م یچ ی عنی:سودابه

 

 جواب سودابه را داد:  یبا لحن تلخ کرد، یاش را پاک م رنگ گرفته  یهادست  ی و با دستمال شد ی بلند م ی صندل یاز رو  کهی درحال

 

 ! رهیمیخواهر من م ی و خوش گذرون حتما برا اش یآره، اون آراد ع-

 

 

 

 . ستادیبه سمتش برداشت و مقابل او ا یقدم  سودابه

 

  یرو انجام بد  خوامی که ازت م   یکار  د یبا دا،یو  نیهم خوبه!بب یلیآراد خ  اش؟یامادمونه؟! عچه طرز حرف زدن راجب د نیا-

 ! گه؟یهمد  یعروس مهرداد خان و جار نیآخه بده دوتا خواهر بش خوامی صالح شما رو م  کنمی م  یدختر، من هرکار 

 

 را باال برد.  ش یابرو ی تا  کیزد و  ی شخند ین دایو

 

 عمو؟!  یصاحب پوال میبَده بش ی نه بهتره بگ -

 

 ادامه داد:  شیبا خشم به حرف ها یاه ی به سودابه دهد، پس از مکث چند ثان یاکه اجازه آن  بدون
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  یکه دختره باور کنه به آراد عالقمنده و اون پسره   یکرد   یکار  ه یو  یکن ل یهات رو به ونوس تحمحرف یمامان اگه تونست نیبب-

که افسارش رو    هی به آران دارم، نه آران آدم یاچون نه من عالقه  ؛یکار و بکن نیا ی تونی داره، با من نمال قبا هم مثال دوسش   هی

 ! رهی از کجا زن بگ  رن یبگ  م یها که براش تصمبده دست خانواده 

 

 و با حرص پاسخ داد:  د یکش  یینفس پر صدا سودابه

 

خانوادش هم که هست تو فقط با من   هیوارث اموال عموت هم که هست نور چشم ه، ی تاجر بزرگ فه، ی! بخدا اون پسر ح فهیح دایو-

 داماد خودم!   کنمی رو هم م یکیاون   یمن چجور  نیبب  ایراه ب

 

با لحن   رفتی اتاقش م یبهداشت سیبه طرف سرو که ی زد و درحال ی مادرش پر شده بود پوزخند  یهاکه گوشش از حرف  دایو

 پاسخ داد:  یزی تمسخر آم

 

 نقشه بکش! یک یاون  یر اول آراد بشه دامادت بعد برابزا-

 

 :د ی و با َشک و تعجب پرس  ستادی ا یبهداشت س یپشت در سرو  ی عصب یهامتعجبانه رفتن او را نگاه کرد و با قدم   سودابه

 

 !؟یزنی م  یحرف  نیچرا چن-

 

اش پنهان کرده بود را بر زبان  را که خواهرش از خانواده  ی زیچ د،یشیاند ی لحظه تنها به حرص دادن مادرش م ن یکه در ا دایو

 آورد: 

 

 ازدواج رو نداره. ی،ونوس و آراد قهرن؛ رابطشون و خراب شده، بدون که شازده داماد گند زده و گفته آمادگ زم یمامان عز-
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قدم عقب رفت و با    کیبود  شوکه شده که ی کردند؛ درحال  یسر سودابه خال ی را رو ی خیپارچ آب  یی گو  یحرف  نیچن دنیشن با

 نییها پااز پله  ه یسر در آوردن قض ی خراب شده بود پس ونوس امروز کجا رفت؟! برا نشانیعجله از اتاقش خارج شد؛اگر آن دو ب 

 که آراد پاسخ داد:  د ینکش یرا گرفت، طول دآرا  یرفت و به طرف تلفن رفت. شماره

 

 زن عمو؟!  نیبه به بانو سودابه، خوب-

 

 تمام پاسخ داد:   یبا خونسرد کردی حفظ ظاهر م که ی و درحال د یکش  یق یعم نفس

 

 ! چه خبرا؟!؟یدلم خوب ز یسالم عز-

 

 .ستی ن یشما، خبر  ی:سالمت آراد

 

 پاسخ داد:  کردی سالن را متر م کهی درحال

 

 دستش؟!  یدی رو م یلحظه گوش  هی رو جا گذاشته  لشیونوس موبا  گمی پسرم،م یزنده باش -

 

 کرد و با تعجب پاسخ داد.   یمکث کوتاه آراد

 

 .ستیمن ن  ش یونوس پ-
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  یرفته بود! برا یگرید  یفرستاد دخترش به او دروغ گفته بود و جا رونیاش را بکرد و با حرص و خشم، نفس حبس شده  مکث

 کرد و پاسخ داد:  ینبرد خنده کوتاه یی آن که آراد بو

 

 با توئه!  شهیکار، من فراموش کردم فکر کردم مثل هم ی برا رهی از صبح م  آخ اصال حواسم نبود گفته بود-

 

 از قهر آن دو ندارد پاسخ داد:  ی خبر شی که زن عمو ن یکرد و با متوجه شدن به ا  یخنده تلخ  آراد

 

 باالخره؟  نیشد  یپروژه صحبت کنه، راض ه ی ی برا رهی آره درسته به منم گفته بود م-

 

آراد هم خبر ندارد ونوس   ی آمده که حت شی پ ی آن دو مشکل نیحتم داشت ب گریشد، حال د یجار شیهال**ب   یرو  یپوزخند 

باز هم به سرش   د یرفته باشد؟! شا توانستی دخترش کجا م د یاندش  نی جواب او را داد و تلفن را قطع کرد.به ا یکجاست! سرسر

  کرد؛ ی مشکل را تا بزرگ تر نشده بود، برطرف م نیو ا رفتی خان ممهرداد   ش یپهرچه زودتر  د یکند؟! با ی باز ی لمیزده بود ف

 به طرف اتاقش رفت و آماده شد تا به سمت شرکت مهرداد خان برود.  نیبنابرا

 

شرکت   کیبه ساختمان بزرگ و ش  که یپارک کرد و درحال  ابانیرا کنار خ نش یبه شرکت مهرداد خان ماش  دنیپس از رس  ونوس 

 ل**ب زمزمه کرد: ری شد و ز ادهیپ نیاز ماش  کرد، ی نگاه م شیعمو

 

 ! کنهیم  ی داره زندگ  یچه باطن وحشتناک یظاهر عال نیپشت ا-

 

و   ستادند یاو به احترامش ا دن یبا د یاول انداخت، همگ  یبه کارکنان طبقه  ینگاه میزد و به طرف شرکت به راه افتاد. ن  یپوزخند 

  یعنی استیبعد وارد طبقه ر یاراست به طرف آسانسور رفت و لحظه  ک یرا بدهد،  ی که جواب کساو بدون آن  ی سالم کردند ول

 و سرد ل**ب به سخن گشود:  ی درب اتاقش نشسته بود رفت و جد  ی که جلو  شیعمو یطبقه سوم شد؛ به طرف منش 



 گاه محکم هیتک

215 
 

 

 پارسا قرار مالقات داشتم. ی سالم با آقا-

 

 پاسخ داد.  ییبا خوشرو شناختی م ی که او را به خوب ییاسرد و خشک او انداخت و از آن ج ی به چهره  ینگاه یمنش

 

 داخل. منتظرتون هستن!  د ییبفرما-

 

 مهردادخان در را باز کرد و داخل شد.  یکه با صدا  د ینکش ی به در نواخت؛ طول یاتکان داد و به طرف اتاقش رفت و ضربه  یسر

 

 .د یبه او داد تا بنش یارا درهم گره کرده بود با سر اشاره  شیهادست  کهی اش، درحالبرادرزاده   یاخم کرده  یچهره  دنید با

 

 !نیسالم عمو جون بش-

 

پا گذاشت   ی را نگاه کند پا رو ش یاش نشست. بدون آن که عمودو نفره  ی رفت و رو  یراحت یهاکرد و به طرف مبل  یسرد  سالم

 ولب به سخن گشود: 

 

 عمو!  شنومی م-

 

پاسخ  کرد یو کُتش را مرتب م   رفتی به طرف او م کهی کارش بلند شد و درحال ز یکرد؛ سپس از پشت م  یخان مکث بلند  ردادمه

 داد: 
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 ! ؟یبدون  ییخوای م یچ-

 

  شیخونسرد عمو یهامبل گذاشت و به صورت ونوس زل زد. ونوس سرش را بلند کرد و درون چشم ی پشت یدستش را به رو   دو

 نشست. شیهال**ب   یرو  ی شد و پوزخند  رهیخ

 

 ! چرا... د؟یخونسرد باش  نقدریا د یتونی جدا عمو چطور م-

 

 فرستاد.   رونیاش را برا نداشت؟! نفس حبس شده یتلخ و لعنت   قتی کرد، چرا توان به زبان آوردن آن حق مکث

 

 بود؟!  ش یبود که اومد دره خونه؟ما...مادره واقع ی! اون زن ک ن؟ید یچرا آران رو خر-

 

 درون اتاق برداشت و با خشم نفرت گفت: یعصب  یجمله تمام تنش گر گرفت، قدم  نیا دنیبا شن ییکه گو  مهردادخان

 

کس   چ یکردم، براش همه کار کردم، اون مال منه، پسر منه، ه یمن براش پدر م، ی! خانواده آران فقط ما هستستیاون مادرش ن-

 ! رتشیازم بگ  تونه ینم

 

 کرد....  یپول  تی! شما از اون فقط حماه؟ی کردن  یچه پدر ن یخارج؟! جدا از همه بزرگ شه؟! ا نشیفرستاد  نیهم ی:برا  ونوس 

 

 ادامه داد:  ی نسبتا بلند  یو با صدا د یحرف ونوس پر انیم تیعصبان با
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بودم که بغلش کردم، من حسش کردم، من آرومش کردم،   ی نفر نیاومد، من اول ایکه به دن ی اون همون روز ست، یدرست ن نیا-

 ! رتشیازم بگ  تونه ی اون...اون پسر منه راحله نم

 

به کف اتاق زل زد؛ ونوس   ی قرار داد و با ناراحت اش یشانیپ ی انداخت و دستش را رو نییمبل نشست. سرش را پا یرو  یناراحت با

چرا و از کجا سر در آورده بود و راه نفسش را   دانستی که نم  یبا بغض  ناراحت شده بود،  شیحال عمو نیا یبرا  یکم  کهی درحال

 گفت:  شیگرفته بود، رو به عمو

 

 ! ه؟ی داستان اون زن چ نید یآران و چرا خر-

 

 کرد تا سوالش را بپرسد: دایشهامت پ گریباره د  ش یعمو یسکوت طوالن با

 

  ی تو نیکنارمون باشه؛ پس بهم بگ  شهیبره، منم دوست دارم هم شمونیاز پ ایبفهمه  ی زیآران چ خوامی عمو، منم مثل شما نم-

 بتونم کمک کنم!  د یشده بود، شا ی گذشته چ

 

 که بود پاسخ داد:   یکرد و در همان حال یکوتاه مکث

 

شرط اون   نیچون راحله گفت به ا یبدم ول  ی پول خواستمی نداشت، من نم تیاون زن امن  یدستا  یچون که تو دم یمن، آران خر-

با اون زن رو   وقت چ ینفهمن، ه وقت چیهام هبهتره ونوس، لطفا کمکم کن بچه  یقدر بدون   نیدر ازاش پول دادم هم ده ی رو به من م

 بدم!  ناز دستشو خوامی به رو نشن، من نم

 

 ادامه داد:  کردی ونوس نگاه م زیناراحت و غم انگ  یهادرون چشم   کهی را بلند کرد و درحال سرش 
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 از دستش بدم!  تونمی منه، نم ده یما یآران همه -

 

  شیپ د یها باآن  ی ماجرا برا نیتا حالش بدتر شود، چرا ا شد ی عث مو با  آورد ی دلش را به درد م  شیعمو یدرمانده   یچهره

و اگر آران متوجه    کردی حتما از غصه دق م  د یفهمی م کایاگر آن د،یرس ی حتما به مرز جنون م د یفهمی اگر آراد م ی ! واآمد؟ی م

. از اتاق مهرداد خان خارج شد کردی ترکشان م  شهیهم ی و برا کرد یها نگاه نمصورت آن  در  وقتچیه  گرید شد،ی م ی زیچ نیچن

  د یبغض امانش را گرفته بود و راه نفسش را بند کرده بود، چه با ایاتاق آران نگاه کرد، خدا یو به در بسته ستادیراهرو ا ی و تو

. شد ینم ی موضوع بزرگ  نیگاه محکوم به پنهان کردن چن چیوقت هآن  د یفهمی را در مورد او نم  یز یچ نی! کاش چنکرد؟ی م

  کرد، ینم شیرها یالحظه   شیعمو یهاحرف  د،یکش ی قیگذاشت و نفس عم اش یشانیپ ی را بست و دستش را رو شیهاچشم

  ونکه متعجبانه در  یجفت چشم آب ک یرا باز کرد با  شیهاچشمکه  نیواقعا آن زن آران را به پول فروخت؟! چه تلخ! هم

گرفته بود به سمت ونوس خم شده بود، به صورت   نییپا ی سرش را کم کهی زل زده بود، رو به رو شد. آران درحال شیهاچشم

 داد.  ی را به نگران شیدرهم گره خورد و تعجب جا شیهااشک اخم یهاحلقه  دنی شده بود، به محض د رهیاوخ

 

 شده؟!  یزیچ-

 

  د یچک نییاز چشمش پا ی اشک یبعد قطره  یاه یثان زد، ی نم یشده بود و حرف  رهیاو خ یهاهمچنان در چشم  یاگفتن کلمه  بدون

 . ردیآران شدت بگ  ی و باعث شد تا نگران

 

 ؟ یکنی م ه یگر  ی شده؟! چرا دار ی ونوس!چ-

 

 پاسخ داد:  یاگرفته   یکرد، با صدا  یبه سرعت اشکش را پاک م کهی انداخت و درحال نییخودش آمد، سرش را پا به

 

 . یچیه ، یچیه-
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 ناراحت و نگران او را نگاه کرد.  آران

 

 کرده!  کار یآراد باز چ نمیبب  م، یاتاقم حرف بزن م یبر ایب-

 

  ی برا ی خوب یبود که بهانه  نیقهرش با آراد ا  ینکرد و پشت سرش راه افتاد. حداقل خوب یداشت کنار او باشد؛ پس مخالفت اجیاحت

تا اول ونوس داخل شود و سپس خودش هم داخل شد   ستاد یاش داشت. وارد اتاق شدند، آران گوشه ادرهم و گرفته  یچهره  نیا

شده بود با    ره یگرفته ونوس خ یبه چهره  که ی ها نشستند. درحالمبل  یرو  گریدک ی  یرو  به و در را بست. به سمت او رفت؛ رو 

 :د یپرس  ی آرام یصدا

 

 ! یبش ینطور یباعث شده ا یچ  یکن  فی برام تعر یتونی م  یاگه دوست دار -

 

  یانجام م  یچه واکنش ست، ین یقی که دارد حق یزندگ نیا د یفهمی م  یرا به طرف اران دوخت، اگر آران روز  شیهاچشم  مردمک 

حرکتش باعث  نیسو و آن سو چرخاند و ا ن ی!ب ا شدت سرش را با اکرد؟ی چه م دانستی دهد؟! اگر بفهمد که ونوس هم م

 :د یصاف کرد و متعجبانه پرس   را به عقب برد و گردنش  یتعجب آران شد، سرش را کم 

 

 واقعا؟!   یونوس خوب-

 

 پاسخ داد.  یآرام یکرد و با صدا  یپوف

 

 خستم.  ی کمیخوبم، -

 

 :د یبود پرس  داد یدر کالمش ب ی شک و دودل کهی مبل داد و درحال یرا به پشت اش ه یتک
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 آراد؟  دن ید ی اومد -

 

ذهنش    یهارا توجواب  کهی کرد و درحال ی جا؟! مکث کوتاه نیآمدن به ا ی برا گفت ی م د یکامال فراموش کرده بود چه با ایخدا اوه

 پاسخ داد: د یچی را کنار هم م 

 

 که!  ن یستیعمو گفت شما ن یودم که با عمو راجب آراد حرف بزنم، راستاومده ب-

 

 پاسخ داد:  رفتیکارش م   زیو به طرف م شد یمبل بلند م   یاز رو  کهی درحال

 

 . دمیراهرو د یکه تو رو تو  دمیآره نبودم تازه رس -

 

 را بشنود!  شانیبود وگرنه هر آن امکان داشت صدا دهیرا قورت داد و خدا را شکر کرد که آران زودتر نرس  ش یگلو آب

 

 رو به آران گفت: شد،یمبل بلند م   یاز رو  کهی درحال

 

 ! ؟یندار ی کار رم؛ی م گه یخوب من د یلیخ-

 

داد و به سمت او رفت و به   ر یمس ر ییتغسراسر وجودش را فرا گرفت،   یدرون دست آران خورد کنجکاو یکه به برگه  چشمش

 دست او نگاه کرد.  ی کاغد تو
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 ! طه؟یلیب نیا-

 

 سرش را تکان داد و پاسخ داد.  ی خونسرد با

 

 آره. -

 

و بدون آن که به   دهیفهم  یز یبه اندامش افتاد و دستپاچه شد؛ اضطراب تمام وجودش را فرا گرفت. نکند آران چ یاباره لرزه  کی

که لکنت در آن   ییبا صدا دانست،ی را هم نم لش یکه دل بیعج یابرگردد؟! دلهره گرفت! دلهره  کای قصد دارد به آمر د یبگو یکس

 :د یپرس  کرد ی م دادیب

 

 ...کای آمر ی برگرد...  یی...خوا...یم-

 

! زودتر بگو  زد؟ی نم ی و چرا حرف  گفتینم یز یا چترساند، چر  شیاز پ شتر ینگاه ونوس را ب نیشد. ا ره یبه صورت او خ ی جد  آران

  یرو  شهیمانند هم  یمهربان یلبخند  ی چهره جد  نیا ان یدلهره خالص کن! در م  نیو او را از ا ی روی نم شهیهم یکه برا

 شد. یجار شیهال**ب 

 

 . اس ه یروس  طهیلی ب نینه ونوس، فعال قصد ندارم برگردم، ا-

 

 او زد.  یبه بازو  ی مشت یقلبش، که در مرز انفجار بود گذاشت و سپس عصب ی و دستش را رو  د یکش یاآسوده  نفس

 

 !کار؟یچ یری م  هیحاال روس  ،یبرگرد  ییخوای فکر کردم م -
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 پاسخ داد:  کرد ی که ونوس ضربه زده بود را لمس م ییبا دست چپش جا کهی درحال

 

 شم!  روزیهر طور شده توش پ خوامی هست که م  ده یمزا ه ی ، یسفر کار-

 

 زد و با ذوق پاسخ داد:  یق یلبخند عم ونوس 

 

 . گذرهی باز خوش م یهم بر  یکه اگه سفر کار  شهی محسوب م ییخوبه! جز کشورها ه یچقدر روس -

 

 برق انداخته بود زد و پاسخ داد:  شیهاکه از ذوق چشم  یبانمک دختر  ی چهره  یبه رو  یلبخند  آران

 

 ! ؟یرو دوس دار ه یروس -

 

 مدت کوتاه!   ه ی ی کنم، حداقل برا یکه بعد از ازدواجم اونجا زندگ  نهیاز آرزوهام ا یک ی! یلی:خونوس 

 

و    د یکش یپنهان  ی. آهختیفرو ر یزیآران محو شد و درون دلش چ یهال**ب  یباره لبخند از رو  ک یکلمه ازدواج،  دنیشن با

 پاسخ داد:  کردی م  ی دستش باز  یتو  ط یل یبا ب کهی کرد و درحال یکث کوتاهم

 

 .د یمدت اونجا باش  ه ی د یتونی هات موافقه، م خوبه، آراد هم مطمئنن با-
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 پاسخ او را داد:  داد یسرش را با تاسف تکان م  که ی زد ودرحال ی پوزخند  ونوس 

 

 نداره.  یااون که فعال برنامه -

 

بود که معشوقش کنار   نیا کرد ی که آرامش م یشد، حداقل تنها حس نیغمگ  ش یاز پ ش یناراحت ونوس نگاه کرد و ب یچهره  به

 شیهال**ب   ی خنده رو شه یدوست داشت هم  ند،یحال بب نیونوس را در ا خواستی خوش و خندان است، او نم ی گریشخص د

به   یکه حالش را بهتر سازد فکرآن  یخودش! برا  یسته دل شک متیبه ق یکه دوست دارد شاد باشد؛ حت ی و با شخص ند یبب

 گفت:  کردی رو به او که غمزده کف اتاق را نگاه م شد یاند ی ب یزیآن که به چ ی و ب  د یذهنش رس 

 

 ! ه؟ی روس  ی بر ی دوست دار-

 

 را بلند کرد و با تعجب آران را نگاه کرد.  سرش 

 

 دوس...  یل یخب آره گفتم که خ-

 

 پاسخ داد:  یو بدون معطل د یحرفش پر انیم

 

 با ما!  یسفر کار  ه ی گم، ی االن رو م-

 

 گرفت. رنظر یرا باالانداخت و او را ز شیابروها
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 با شما؟!-

 

 پاسخ ونوس را داد:  گذاشتیم  ز یم ی را رو طش یلیب که یرا به نشانه مثبت تکان داد و به او پشت کرد؛ درحال  سرش 

 

برات   د،یرو بشناس  گریهمد  شتریو ب یهست رو برطرف کن  نتون یسوءتفاهم ب ی فر هرچس  نیا یتو  ی تونی آره با من و آراد، م-

 !شهی هم م  حیتفر

 

 اش درهم شده بود پاسخ داد: چهره  کهی و درحال د یکش  یق ینفس عم ونوس 

 

 مسافرت؟!  م یبر میپاش  م، یقهر گه یاز دستش ناراحتم و با هم د ی وقت-

 

به آه بود    هی شب شتریکه ب  یق ینفس عم دوخت، ی م ز ینگاهش را هم به م کهی گذاشت و درحال زیم  یاش را رو مشت شده  دست

 .د یکش

 

ها فقط  آدم  ی و برا کنه ی رابطه رو خراب م زهایچ ن یا ره،یرابطه شکل بگ  ونیم ی اجازه نده دلخور یرو دوست دار  ی اگه کس-

 ! زارهی حسرت به جا م

 

 را فراموش کند.  شیهاحرف  توانستیحق با او بود اما هنوز هم از آراد دلخور بود و نم د یکرده به قامت آران نگاه کرد، شا مکث

 

 حرفاش رو فراموش کنم، دلخورم.  تونم ینم-
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 تکان داد.  شیهابه او انداخت و تنها سرش را به همراه شانه  ی را به طرف ونوس چرخاند و نگاه خال سرش 

 

 خواستم فقط کمکتون کنم. -

 

 و به سمت در رفت و روبه او گفت:  د یصورتش پاش  یبه رو  یلبخند 

 

 ! د؟یبر ن یقصد دار ی ک دم،ی خبر م کنمی فکرام رو م-

 

 . گهی:سه روز دآران

 

  ی در افکارش غرق شد!فکر زندگ  قایاز اتاق او خارج شد و به طرف آسانسور رفت و عم ی کوتاه  یگفت و پس از خداحافظ یاباشه

  نیبود؛ ا ختهی شده بود و ذهنش را بهم ر ختهیآران، همه و همه در هم آم یهاحرف  ش، یعمو یهاخودش، حرف یآران، فکر زندگ 

شد و با   ره یمقابلش خ ابانیروشن کند، به خ را نیماش   کهن یرفت و سوار شد و قبل از ا نشیبه طرف ماش  کرد،یاش مکالفه 

را باز کرد و در کنارش   نیدرب ماش  یدر همان حال بود که ناگهان شخص   د یکش ی فرمان گذاشت و آه ی سرش را رو یناراحت

 تمامش را دربرگرفت. یتافتاد، تعجب و شگف اش ی که نگاهش به شخص کنار  نیگرفت. سرش را بلند کرد و هم یجا

 

 ! ؟یکن  ی م کار یجا چ نیمامان! تو ا-

 

 ل**ب به سخن گشود:   کرد،ی او را تماشا م اش ی مرموز و نگاه پر معن یهابا چشم  که ی درحال  سودابه

 

 آراد، آره؟!  ش یپ یکه رفته بود -
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 پاسخ داد:  گرفتی نگاهش را از او م که یدرحال ی آرام  یباخت، آب دهانش را قورت داد و با صدا رنگ

 

 ... شرکت...گهیخب... خب آره د-

 

 : د یحرفش پر ان یم ی بدون معطل سودابه

 

 . یکه اتاق مهردادخان رفته بود دونم یم  ، یکه با آراد نبود  دونم ی من نده ونوس، م ل یدروغ تحو-

 

. به  شد ی خراب م ز یهمه چ د یفهمی باشد؟! اگر سودابه م دهیها را شنآن  یهاتمام جانش را در برگرفت، نکند مادرش حرف  استرش 

نگاه پر از   که یدرحال  ی نشاند و پس از مکث بلند  شیهال**ب  ی رو یاعتماد کند. سودابه لبخند مرموز توانستی مادرش اصال نم 

 به صحبت کرد:  گرشروعیباره د دوخت،ی را به دخترش م اش ثانه یو خب  یمعن

 

 ! زاره؟ی م  ونیهاش رو با تو در ممهردادخان راز   گهیحاال د-

 

نشان از   یطانیش  یهاچشم  نیحدسش درست بود، ا شد،ی بدتر نم نیاز ا  د،یاز ته اعماق وجودش کش یرابست و آه  شیهاچشم

 بدتر شود!  ز یو حال قرار بود همه چ داد ی راز مهردادخان م نیبردن به بزرگ تر یپ

 

  یکاره وحشتناک  نیبتونه همچ دونست،ی فرد خاندانشون م  نیترخودش رو عاقل شه یکه هم ید خانمهردا شهی : باورم نم سودابه

 انجام بده... 
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ها برده بود، هنوز هم  به راز آن  یکه پ  یاقه ی فرستاد، پس ازگذشت چند دق رون یاش را بکرد و نفس حبس شده یکوتاه مکث

که پُز او را به همه    یبود را هضم کند، فرزند ارشد مهردادخان، کس دهیکه از پشت درب اتاق مهردادخان شن ی موضوع توانستینم

  یبود. با صدا ی عال یسوژه  ک یکهنه داشت  یانه یسودابه که از خاندان پارسا ک ی برا ن یاز خون پارسا نبود و ا داد ی م ل یفام ی

 اد: و خشم بود؛ ادامه د  جانی از ه یکه ناش   یلرزان

 

 ... ستیپسر ارشدش از خونشون ن ،ینوه  د یدی کاش حشمت پارسا زنده بود و م-

 

 :د یحرف مادرش پر ان یم یو پر از خشم یعصب یرا بسته بود، با صدا شیهاهنوز هم چشم  کهی درحال

 

 ! ؟ید یچطور فهم-

 

 بازِ بشنوم اون داخل چه خبره!  مهیکه ن ی در  یبتونم از ال ی بلند بود که به راحت تیمهردادخان از عصبان  ی:اونقدر صداسودابه

 

 کرد و سپس ادامه داد:  یکوتاه مکث

 

 ؟ ی! چندوقته؟! چرا از من پنهون کرد؟یدونی م ی رو از ک زهایچ ن یتو ا-

 

 که به سواالتش جواب دهد طلبکارانه گفت:آن  یرا به طرف مادرش چرخاند و به جا سرش 

 

 برسه خصوصا آراد و آران!  ی به گوش کس د ینبا ؟یامتوجه  ی فاش کن ییو جا  راز  نیا یمامان حق ندار -
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 زد و پاسخ داد:  یپوزخند  سودابه

 

که   یاوونه یهستن؟! اون زن د  ی اصال خانوادش ک یاز کجاست. حاال راست ششیبگم؟! آران حقشه بدونه رگ و ر  د یچرا نبا-

 آران هم سطح من...  یعن یپول بوده؟!  ی ن پسرش رو نداشته؟ ببزرگ کرد اقت یهست؟! چرا ل یک  گفت ی مهردادخان راجبش م

 

 اعتراضش را بر زبان آورد:  یبلند  ی با صدا ونوس 

 

 بشنوم، بس کن لطفا... ی زیمورد چ  نیدر ا خوامی مامان نم-

 

 ادامه داد:  زدی نفس منفس  که ی کرد و سپس درحال مکث

 

اون وقته که   ن یشما گفت شمی بفهمه، مطمئن م هی قض ن ینفر به جز من و شما وعمو در مورد ا کینفر فقط  ک یمامان بخدا اگر -

مهم شده   شی اندازه برا نیپر از خشم دخترش نگاه کرد، آران تا ا یها!سودابه ناباور به چشم نیدی من رو از دست م شه یهم یبرا

  یبرا  نطوریشده بود که ا ی او چه شخص یچند ماه آران برا  ن یاکند؟! در  د یتهد  ن یچن نیرا ا ش که حاضر بود مادر  یبود؟! تا حد 

 درهم، ناباور به دخترش نگاه کرد.  یها! با اخمد یکشی همه شاخ و شونه م ی برا تش یمحافظت از هو

 

 ! ؟یکن د یمادرت رو تهد  ی طور نیا یتو ارزشمند شده که حاضر یقدر برا ن یتا حاال اون ا ی از ک-

 

 پاسخ داد:  یمعطل بدون

 

اون دوست منه لطفا   نمیرو بب شیناراحت خوامی ! نممونهی من مهمه مثل خانوادم م  یاز من نپرس، آران برا  هوده یمامان سواالت ب-

 شه، حداقل به خاطر من!  تینکن اذ یکار
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 .د یپرس  ی نسبتا بلند  یصدا با

 

 ! شس؟یرگ و ر ی ب یپسره  نیا لش ی! نکنه دل؟یآراد قهر کرد  تو چرا با نمیتوئه دختر؟! بگو بب یکاره یبه خاطر تو؟! مگه اون چ-

 

 نشست. شیهال**ب  یرو  ی عصب یپوزخند 

 

 من رابطم با آراد بهم خورده؟!  ی دونی تو از کجا م-

 

 دخترش کرد.  ی عصب ینثار چهره  یشخند ین سودابه

 

 رابطت خراب شده؟!   یچ ی برا نمیباخبر شم؟! بگو بب تونمیمن از دور و برم نم یفکر کرد -

 

 زل زد.  شیرو به رو ابانیکرد و به خ یکوتاه مکث

 

 !د یکن  یشما دخالت خوامی نم م،یکنی م  یخودمون هم آشت م یکنی نداره، ما خودمون قهر م یخاص ل یدل-

 

شد.   ادهیپ نیپارک کرد و آراد از ماش  نشیماش   یام وِ ،آراد جلو  یکه حرکت کند، ب ن یحرف استارت زد، اما قبل از ا نیگفتن ا با

زد، سپس به سمتشان حرکت کرد،   یونوس انداخت و لبخند   نیبه ماش  یبرداشت و نگاه شیهاچشم یرا از رو  اش ی دود نکیع

 کرد:  زمه زد و زم  یآراد لبخند  دن یسودابه با د
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 االن وارث ثروت مهرداد پارسا، آراد تنهاس؟!  یعنی-

 

بود جز سودابه! او را خوب   دهیموضوع را فهم ن یا یگر یبه سمت مادرش دوخت، کاش هرشخص د دانهیرا ناام شیهاچشم

  دهیاز مادرش شن شهیهم را یبزند؛ ز نیاست و چقد دوست دارد خاندان پارسا را زم ص یمادرش چقدر حر دانستی و م شناختی م

  ی بود و بدون پدر و مادر به سخت م یتیکه مادرش  ل یدل  نیتنها به ا نبوده؛  ی ود که حشمت پارسا با ازدواج پدر و مادرش راضب

گذشته را جبران سازد، حتما   ی رهایآن که تحق ی حتم داشت که مادرش برا یموضوع نیچن دنیبزرگ شده بود و حال با فهم

به   ی وقت یکه حت ی وسط بود، شخص نآرا  یکه پا  لیدل نینبود. تنها به ا ند یخوشا شیمسئله برا نیرا آزار خواهد داد و ا  شیعمو

اشاره داد   ستادیسمت ونوس آمد و در کنارش ا شهیکند. آراد به سمت ش  دایتمام وجودش آرامش پ شد ی باعث م کرد، ی او فکر م

داد   نییرا پا  شه یدرهم گره خورده ش  یهاو اخم  یتیکرد و سپس با نارضا ی دهد، ونوس مکث کوتاه نییرا پا شهیتا ونوس ش 

 را به جهت مخالف او دوخت.  شیاهوچشم

 

 ها گفت:جا خوش کرده بود رو به آن شیهال**ب  ی ونوس رو دنیکه با د  ضیعر ی با لبخند  آراد

 

 خاندان پارسا! یبای ز یسالم بر دو بانو -

 

سودابه درهم گره   یهابر زبان آورد که باعث شد اخم  ی را داد اما ونوس پاسخش را به سردگشاده جواب سالمش   یبا رو  سودابه

 :د یرا به ونوس دوخت و پرس  اقشیپر از اشت یهابخورد.آراد چشم 

 

 من؟! دن ید ی طرفا! اومد  نیاز ا-

 

 زد و مغرورانه پاسخ داد:  شیهارا به چشم  اش ی دود   نک یزد و ع ی پوزخند  ونوس 

 

 باطل! ال یخ یزه-
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 زمزمه کرد:  د یشنی که فقط ونوس م  ی آرام ی تر کرد و با صدا کی را باال فرستاد و سرش را به او نزد ش یابرو ی تا ک ی آراد

 

 شم؟ی جذبت م شتر یبرخوردت، ب ن یمن با ا  یدونستی م-

 

 .د یشده بود چرخ رهی قانه به صورتش خشد و به طرف او که مشتا ی ونوس جار یهال**ب  یرو  یشخند ین

 

 باشه!  یطور  نیچون قراره برخوردم باهات هم ، یبه بعد مجنون من باش  ن یپس فک کنم از ا-

 

  ی پدال گاز گذاشت و از آن منطقه دور شد. آراد اندک یرا رو شیصحبت کردن به آراد دهد، پا یکه اجازه   نیزد و بدون ا راهنما

به طرف شرکت رفت. بدون   ی زد؛ سپس پس از مکث کوتاه  یکه به پا کرده بود نگاه کرد و قهقه ا یبه عقب رفت و به گرد و خاک 

 شروع به صحبت کرد:  ی بلند و پر انرژ ی و داخل شد و با صدا د در زدن درب اتاق آران را باز کر

 

 آران پارسا!  یجناب آقا ران، یسالم بر تاجر بزرگ ا-

 

 درون لبتابش بود با آمدن آراد دستپاچه شد و لبتاب را بست و نگاهش را به او انداخت. یبه عکس ره ی که خ آران

 

 ! ؟یستیپسر تو در زدن بلد ن -

 

 انداخت و مرموزانه گفت: یمشکوکانه به حرکاتش نگاه آراد
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 !؟ی که تا من اومدم لبتابت رو بست ی کردی م  کاریچ یشتدا-

 

شده بود، از   رهیخ ز یوجه دوس نداشت آراد بداند درون لبتابش به چه چ  چیآهسته به سمت او آمد و آران که به ه یهاقدم  با

 بلند شد و به طرفش رفت.  یصندل ی رو

 

 ها! ی احمقانه نکن، همش دنبال داستان یفکرا-

 

 اش را به طرف او گرفت. انگشت اشاره  آراد

 

 ! تهیزندگ ی تو یبدونم ک  نمیدنبال ا ستم یدبنال داستان ن-

 

 پاسخ داد:  رفتی اتاقش م  ی تو یهابه طرف مبل  که ی کرد و درحال  یپوف

 

 ! ستیمن ن یزندگ  یتو  یکس گم ی م ؟یکنی چرا باور نم -

 

ست کرده بود،   ی و شال گردن خاکستر یاکه با بافت قهوه  ی رنگ  یشلوار خاکستر بیو دستش را درون ج  د یبه طرفش چرخ آراد

 شد. ره یبه ظاهر خونسرد برادرش خ یاو نشست و به چهره   یمبل رو به رو   یدسته  ی فرو کرد و به سمتش رفت و رو

 

 ! یبدم تو عاشق صیتشخ تونمی دکترا دارم. االن قشنگ م   زهایچ نیرابطه و ا ی من تو ر، یمن رو دست کم نگ  -
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نکرده بود که   ی شده بود؟! او که کار زی هجوم خون را به صورتش احساس کرد، آراد متوجه چه چ یالحظه  ی باخت و برا رنگ

 د یخند یم  که ی مبل ولو کرد ودرحال یبه او انداخت و خودش را رو   ی متوجه شده باشد! آراد نگاه معنا دار ی باعث شود شخص

 پاسخ داد:

 

  تونم یترتم م  کی به من بگو، من برادر کوچ م یرنگت عوض شد، حاال دادادش خودمون ی چطور ن یبب ؛ یواقعا عاشق  ید ید-

 ! ه؟یکنم، دختره ک تییراهنما

 

 اش آراد را تماشا کرد. گره خورده   یکرد و با اخم ها ی کوتاه  ی  سرفه

 

 توش! یباش که گند زد خودت  یبه فکر رابطه  یکن ییمن رو راهنما  ییکه بخوا ن یا ی! جا؟یگ یچرت و پرت م یچرا دار -

 

  ی شد و پس از اندک رهیخ زیبود به م  یگری از هر وقت د تری که جد  ییهااش را جمع کرد و با چشم کرد و خنده  یمکث کوتاه  آرد

 به ونوس پاسخ داد: دنیشیاند 

 

 باهاش ازدواج کنم!  خوادیداداش فکر کنم من واقعا ونوس رو دوست دارم و دلم م -

 

حبس  اش نه یباره نفس در س  ک یترش دوخت، به برادر کوچک  یکف سالن گرفت و به صورت جد  یهاک یرامرا از س  اش ی خی نگاه

آن دو   نی ب یاتفاق د ی! شال؟یتا از او بپرسد چرا و به چه دل کردی در خود احساس نم  ییرویبه او وارد شد، ن قیعم ی شد و شوک

اش گفت و گو  باره در  ی جد  یحال با چهره  کرد،ی مسئله صحبت نم ن یوقت راجب ا  چیکه ه  یافتاده بود که باعث شده بود آراد

 شد. ره یخ شیها.آراد نگاهش را به برادرش دوخت و درون چشمکردی م

 

! فکر کنم واقعا  شه؟ی آران باورت م کنمی م  یواقعا احساس دلتنگ  نمش،یبی نم ی لیو خ کنه یاالن که باهام سرد برخورد م -

 عاشقشم!
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  دن یچقدر عذاب آور بود شن ایکه تا عمق وجودش را سوزاند و خاکسترش کرد. خدا قیعم ی سراسر وجودش را فر گرفت، درد غم

 پاسخ داد: یاآهسته  ینشاند و با صدا شیهال**ب  ی رو  یومصنوع  یاز دهان برادرش. لبخند زورک  ی زیچ نیچن

 

 ببر!  ن یرو از ب  یدلخور   نیکن، ا ی کاریخب پس... -

 

 .د یکش اش ی مجعد و مشک یدرون موها ی دست دانه یناام آراد

 

 کنم آران!  یی دلجو ستمی کنم؟! من اصال بلد ن  کاریچ-

 

دور گردنش    یتاش را باز کرد؛ دس مردانه راهنیمبل بلند شد و دکمه پ یتنفسش کند شده، از رو  کرد ی احساس م کهی درحال

 پاسخ داد: رفتی م  یبه سمت پنجره قد  که ی و درحال د یکش

 

 از تو دلخوره!  یلی اون خ ار،یدلش رو بدست ب-

 

 ! ؟ی کمکم کن شهی داره، داداش م دونم،حقی :مآراد

 

اجازه   ای کرد یبه برادرش کمک م  د یبا د؛یشیاند  ن یمکث کرد و به ا یشده بود، کم ره یخ تخت یشلوغ پا یهاابان یکه به خ ی حال در

که   ییهاخصوصا آدم  ند یاش را ببخانواده  یناراحت خواستی وقت دلش نم چیبرود؟! نه! او ه نیها خراب شود و از ب رابطه آن  دادی م

 خ داد: پاس  کردی م داد یدر آن ب یکه کالفگ   ییو با صدا د یکش اش یشانیپ  یدوست داشت از جمله آراد! دستش را به رو  تینها یب
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 ! یاریکن دلش رو بدست ب  یسع میهست هی روس  ی که تو  یسه روز  نیا ی تو ه،یروس   ادیکنم که باهامون ب ی باهاش صحبت م-

 

 مبل بلند شد و به طرفش رفت. ی خوشحال از رو آراد

 

 . میمشکالت رو حل کن م یتونی تر مو دور از خانواده، راحت میآره اگه مسافرت باش  ،ی چه فکر خوب-

 

 جا خوش کرده بود رو به او گفت:  شیهال**ب  یرو  ی لبخند   کهی شانه آران گذاشت و درحال ی را رو دستش

 

 رهام.  شیپ  رمی داداش خبرشو بده، من فعال م  یکنی م کار یچ نمیبب-

 

به عشق ممنوع و   شد،یاند ی تر براحت توانستی حرف از اتاق آران خارج شد و او را تنها گذاشت. حال که تنها شد م نیگفتن ا با

تر شده بود،  حال که آراد از احساسش مطمئن داد، ی و روحش را آزار م کرد ی ذره نابودش مکه ذره  یکه داشت، به احساس  یپنهان

تا بتواند از   کردی خودش را گم و گور م د یبا  ایداستان قرار داشت،    نیا یکه کجا ن یشده بود ا تراف تر و شفواضح  شیبرا  زیهمه چ

گناه   ایبه سرش نزند خودش را رسوا سازد. خدا گاهچیتا ه کردی ازدواج م  یبا شخص د یبا ایطرفه خالص شود! و  کیاحساس  نیا

 !*** بودو ناتوان شده  خته یبهم ر نی چن ن یمرد چه بود که ا نیا

 

که او   د یشیاند ی م  نیبه ا کرد، ی گذاشته شده بود نگاه م ستاده یان به حالت اآر  یکه کنار پا یرنگ  یابه چمدان نقره  کهی درحال

 بود!  دهید  یرنگ  نی را ا  لشیوسا شتر یب رایز ست؛یاش نقره ارنگ مورد عالقه 

 

 آران؟ -

 

 ونوس دوخت.  یبایکرده و ز شیگذاشته بود گرفت و به صورت آرا  شیکه ساعت پروازها را به نما  یتور یرا از مان نگاهش
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 جانم؟-

 

 خوش رنگش گذاشته بود گفت:  یهال**ب  ی اش را روانگشت اشاره که ی جمع کرد و درحال ی را اندک شیها**ب ل

 

 ! ه؟یارنگ مورد عالقت نقره -

 

 کرده بود پاسخ ونوس را داد.  شیمهمان ل**ب ها یکه لبخند  یکه آران پاسخ دهد رها کنار آران رفت و در حال ن یاز ا قبل

 

 ! ؟ید یآره، از کجا فهم-

 

  رایدختر نداشت؛ ز نینسبت به ا یها هم سفر شده بود انداخت، حس چندان خوببا آن  کبارهیکه  یابه مهمان ناخوانده  ینگاه مین

  کهی . درحالشد ی باعث رنجشش م  ل،یموضوع بدون دل  نیو ا دهد ی نشان م یمیمیاز حد خودش را با آران صم ش یمعتقد بود او ب

 داد:  سخپا یبه سرد  انداختی شانه باال م

 

 . هیانقره  لشیوسا  یخب همه  -

 

 زد و نگاهش را به آران دوخت.  ی لبخند گرم رها

 

 ! یرو دار یالوازم نقره   د یبه خر ادیاعت کا یفقط آمر کردم ی ! فکر م؟یبرنداشت یاهم دست از سر نقره  جانیا-
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 :د یپرس  طنتیمملو از ش  ی به آن دو انداخت و سپس با لحن ینگاه می زد و ن یاانه یلبخند موز آراد

 

 شما؟!  نیهم بود شیپ اد یز کایآمر-

 

 که مکث کند پاسخ داد: بدون آن  آران

 

 فارس زبان!  هیتنها همسا طورن یخب آره، رها تنها دوست من بود، هم-

 

 !نیبود  یمیصم ی لی:پس معلومه خآراد

 

با  انداختی پا م  یپا رو  که ی درون سالن فرودگاه نشست و درحال یهای صندل ی به سمت آراد رفت و در سمت چپ او رو رها

 جا خوش کرده بود، پاسخ داد: لبش  یخاطرات گذشته رو  یادآور یکه با   یلبخند 

 

 ! میرو باهم داشت ی اوقات خوب ،یلیخ-

 

 ادامه داد:  کردی او را نگاه م  کهی را به طرف آران چرخاند و درحال سرش 

 

 .شمی دلتنگ اون روزا م ی لیاوقات خ یگاه-

 

 داد:  یهم پاسخش را با لبخند  آران
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 .شمی اوهوم، منم دل تنگ م-

 

 کرد و ل**ب به سخن گشود:   یکالفه شده بود پوف که ی بلند شد و درحال یصندل  یبه هر دو انداخت و از رو ینگاه ونوس 

 

 ! کنه؟ی حرکت م یپرواز لعنت نیا ی پس ک-

 

  یمشک  ریحر ی و شال یاو شال گردن قهوه  ی چرم مشک ی و باران  یاقهوه  یهااو ثابت نگه داشت، با آن بوت  یرا رو  شیهاچشم  آراد

کند؟! حال که ونوس به   دایخود پ یرا برا  ییدختر دل ربا نیچن توانستی . آخر کجا مد یرس  ی تر به نظر مجذاب شهیرنگ از هم

  نیو خاص بودن ا  ییبایتازه ز شیهاو چشم شد ی به سمتش جذب م شتریب یی گو  گرفت،ی م  دهیو او را ناد  کردی م  یاو کم محل

 رو به او گفت:  یآرام  یشد و کنارش رفت وبا صدابلند  یصندل  ی . از رود یدی دختر را م

 

 !م؟ ی بخور ی زیچ ه ی  میبر یدوست دار  یخسته شد  زمیعز-

 

 را چرخاند و مغرورانه و سرد پاسخ داد:  شیهابه آراد انداخت و سپس مردمک چشم  ینگاه

 

کرد بر اعصاب خود مسلط شود و دوباره    یو سع د یکش  یق ی.نفس عمرمیگی م  یز یچ ه ی رمی نه ممنونم، گرسنه باشم خودم م-

 منتظره دست راست ونوس را دردستش گرفت و زمزمه کرد: ر یغ نیتالش کند؛ بنابرا

 

 سفر!  ییایبا من م یونوس، ممنون که دار   یخوشگل شد  یلیامروز خ-
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قدم   کی از او دلخور بود؟!  ! چرا هنوز هم شد؟ی چرا تمام نم ی دلخور نی شد، ا رهیخ شیهارا به سمت او چرخاند و در چشم  سرش 

 .د یکش رون یشد و دستش را از درون دست گرم آراد ب کیبه آران نزد ی از او فاصله گرفت و قدم

 

 ! ومدمی من به خاطر تو ن-

 

  یچشم ری را کنار زده بود، ز اش ی دستش را به کمرش گرفته بود و پالتو نک مداد  کیگرفته بود و  نییسرش را پا کهی درحال آران

تر  ونوس را از خود دور   ییگو کرد، یهرچه آراد تالش م  کرد،ی از حد با آراد سرد برخورد م شیبه آن دو کرد. ونوس ب  ینگاه

کار   نیپس بهتر خواست،ی وس در دلش نمنسبت به ون یردوا یدرصد هم ام  کی یخواست؛ حتی را نم ی زیچ نیاو چن ساخت،ی م

  یپرواز واعالم ساعت پروازشان، بعد از انجام کارها یها را کم کند. پس از خواندن شماره آن   انیم ی بود هرچه زودتر دلخور نیا

ت سنت  به سم ی و از همانجا با پرواز بعد  دند یرس   سکوها به مابر  ان یشدند. بعد از پنج ساعت در م مایسوار هواپ ،یشگ یهم

به هتل محل   دنیکه در راه داشتند، به محض رس  ی فراوان یرفتند، با خستگ  ه یروس  یخ یو تار  یپترزبورک شهر بزرگ تجار

آورده بود که   رآنقدر بهشان فشا یرفتند تا استراحت کنند. خستگ  گری اتاق د کی اتاق و آراد و آران هم  ک یها به اقامتشان خانوم 

 صرف صبحانه آماده سازند.  یبخوابند و خود را برا یزیدادند بدون خوردن چ  حیترج

 

  یهاشد، با چشم داریبود که پس از آران از خواب ب  ی شخص ن یونوس اول دن،یساعت خواب نیو چند   یاز استراحت طوالن پس

دختر را با خود همراه   نیچرا آران ا د ی شیاند  نیبود انداخت و باز هم به ا ده یبه رها که در کنارش خواب یاش نگاهخواب آلوده 

  شیانداخت. ابروها وار ید ی رنگ رو یاقهوه یبه ساعت چوب ی نگاه میتخت خواب بزرگ و دو نفر بلند شد و ن ی ساخته بود؟! از رو

  ن یو ا داد یصبح را نشان م  قه ی دق  ی! ساعت شش و س شد ی م داریموقع از خواب ب نیبود که او ا یبار  نیاول  د،یاز تعجب باال پر

رفت و پس از   یبهداشت سیبه سمت سرو یجی ! با گبودشده  داریساعت به طور خودکار ب نیونوس تعجب آور بود که در ا یبرا

  راهنیپ دنیآورد. پس از پوش  رونیب کی دست لباس ش  ک یرا باز کرد و  نش یچمدان بزرگ و سنگ  ، یا قه ی گرفتن دوش ده دق

طور   انرا هم شیموها پوشاند،ی م یرا اندک شیهابود که شانه  یتنها بند  شیهان یو آست د یرس ی م  شیانوهاز ی که تا رو  یکوتاه

و پس از   د یلباسش پوش  ی را رو م یکرد؛ سپس پالتو زخ ی میمال شیشانه سمت راستش گذاشت و آرا یکه نم دار بود بافت و رو

داد بدون   حی آرام از اتاق خارج شد. آنقدر گرسنه بود که ترج یهارا برداشت و با قدم لش یو موبا فی بلندش، ک یهابوت  دنیپوش 

  م یرا بخورد. از آسانسور خارج شد و به طرف کافه رستوران هتل رفت و ن ی ن برود و صبحانه مفصلییخبر بدهد پا یکه به کسآن

فوق    یدر کنار پنجره و منظره  ی زیکه پشت م  ییآشنا شخص  دنیبود انداخت، با د شهیتر از همکه خلوت ی به سالن بزرگ ینگاه

شده بود! به   زیجا خوش کرد؛ پس آران هم سرخ شیهال**ب  ی برق زد و لبخند رو شیهاهتل نشسته بود چشم یالعاده 

 ل**ب به سخن گشود:  شهیاز هم تری و پر انرژ ستادیسمتش رفت و مقابلش ا
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 . ریسالم، صبح بخ-

 

او انداخت و   یبه سرتاپا یونوس سرش را باال آورد و نگاه  یصدا دنیبود با شن لشیموبا یسرش درون گوش  کهی درحال آران

 متعجبانه پاسخش را داد: 

 

 سالم! -

 

 دستش کرد و سپس دوباره ونوس را نگاه کرد.  یرو  ی به ساعت مچ ینگاه مین

 

 ! یشد  زی سحر خ -

 

 پاسخ داد: نشستی م ز یو پشت م د یکشی را عقب م  ی صندل کهی زد و درحال یق یعم لبخند 

 

 ! ؟یداریموقع ب ن یشدم، تو چرا ا داریموقع ب نیخودمم تعجب کردم ا-

 

 که تنش بود کرد و در پاسخش گفت:  یاست سورمه  ی به لباس ورزش  یاکنار دستش گذاشت و اشاره ز یم ی را رو لشیموبا

 

 از لباسم؟!  ستیمعلوم ن-
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 را باال انداخت. شیاو انداخت و ابروها یبه ست ورزش  ینگاه مین

 

  ز یم ی را رو شیهاکنم!آران دست ی رو  ادهیشهر پ نیا ی صبح اقامتم تو ن یاول یدوست داشتم تو   ،ی دادی کاش به منم خبر م-

 برداشت.  یرا از صندل  اش ه ی گذاشت و تک

 

 . یرواده یپ م یبعد از خوردن صبحانه بر م یتونی خب م-

 

 را به صورت آران دوخت.  شیخوشحال و ذوق زده چشم ها ونوس 

 

 ؟ی ستیخسته ن ؟ییایواقعا؟! م-

 

 . ستمیخسته ن ام؛ ی:آره مآران

 

 گفت: کرد یکه آمدنش را تماشا م ی به گارسون داد و در حال یااشاره سپس

 

 . میصبحانه سفارش بد  ی برا ی زیچ ه یفعال -

 

هم از   ستند،یآراد و آران تفاوت بود و کامال واضح بود که آن دو برادر ن   انیرا به صورت او دوخت، چقدر م شیهاچشم  ونوس 

صبحانه را در دستش گرفت و سفارش صبحانه داد. پس   ی و منو د یکش  یو ظاهر. آه  قیو اخالق و هم از لحاظ عال  یلحاظ رفتار

هتل   ابانیخ کی که در نزد یی ادرویو قدم زدن از هتل خارج شدند و به طرف پ ی رو ادهیپ یمفصل هر دو برا  یااز خوردن صبحانه 

و هر دو از   دند یشکی سنت پترزبورک را نفس م یسرد و زمستان یو هوا رفتند ی م  گریدک یشانه به شانه  کهی بود رفتند. درحال

 رو به آران گفت:  شماردی رو را م ادهیپ یهابود و سنگ فرش  نییسرش پا که ی . ونوس درحالبردند ی بودن لذت م گریکد یکنار 
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 ! ؟یفکر کرد   کایبه آمر ی برگرد شه یهم ی برا ییکه بخوا  نیوقت به ا چ یآران ه-

 

 ونوس دوخت.  یکه به خاطر باران نم دار شده بود گرفت و به چهره  یسی خ ابانینگاهش را از خ آران

 

 چطور؟!  کا،ینه! قصد ندارم فعال برگردم آمر-

 

 باال انداخت و پاسخ داد: یاشانه

 

 نه.  ای ی بدونم به برگشت فکر کرد خواستمی م  یرو اونجا بود تیزندگ یهاسال  یچون همه  ،ی طور نیهم-

 

 . د یکش ی قیفرو کرد و نفس عم اش ی ر ورزش شلوا بیرا درون ج شیهادست

 

 . رانی درسم هرچه زودتر تموم شه و برگردم ا  کردمی م یآخه کجا برم، من لحظه شمار-

 

 ! ؟یدرست تموم شد برنگشت ی :پس چرا وقتونوس 

 

ه بود و با  رفت دنش یدفعه به د کیکه پدرش  نیبه آن روزها که شوق برگشت را داشت فکر کرد؛ به ا یکرد و اندک  یکوتاه مکث

 به دوشش نهاده بود و او را از برگشت منصرف کرد.  ی نیسنگ  تیدر آن جا مسئول  یشرکت کوچک سیتاس 
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کرد و سپردش به من و ازم خواست  ی اونجا را انداز کیشرکت کوچ ه ی و   کایبرگردم، بابا اومد آمر خواستمی که م  ی:زمانآران

 بمونم، منم به خاطر بابا دوباره همونجا موندم. 

 

  کایکه آران را درآمر یاچرا آن کار را انجام داده بود، بهانه  شیحدس بزند که عمو توانستی م یبه راحت یموضوع نیچن دنیشن با

  انیوقت م چی آران را بزرگ کرده بود؟! او که ه  شیداشت که عمو یادهیبگذارد، چه فا ران یرا به ا شینگه دارد واجازه ندهد او پا

که فرشته،   یاش را صادر کرد، درست وقت اجازه  ش یکه عمو ی را نداشت تا وقت ران یآمدن به ا یهم اجازه ه گا چ یخانواده نبود و ه

  ی آران برا  د،یایب رانیواست تا همراه جسد مادرش به اخوردند از او خ  ی نیسنگ  یضربه روح کایفوت شد و آراد و آن  شیزن عمو

پسر کرده   نیدر حق ا  یاو چه پدر انداخت؛ی خود را بر دوش او م یهاتی مهردادخان تنها حکم معاون را داشت که کارها و مسئول 

 آران حلقه کرد.  یمنتظره دستش را دور بازو  ر یزد و غ ی کرد و افکار شوم را از ذهنش خارج کرد و لبخند   یپوف یبود؟! عصب

 

 نه؟!  میشد ی م  یمیزودتر صم یل یفک کنم منو تو خ ران یا یومد یم هان یاگه تو زودتر از ا-

 

اما  شد؛ی و باعث آرامشش م داد ی م به او  یند یانداخت، کنار ونوس بودن حس خوشا ش یدور بازو  یقفل شده یهابه دست ینگاه

 کرد.  ی در دلش به پا م  یهم طوفان ی از طرف

 

 طوره.  نیآره! هم-

 

 را پهن تر کرد و پاسخ داد:  لبخندش 

 

 کنار من بمون!   شهیبرنگرد، هم کایآمر  گهیلطفا د   ،یبرگشت  ی کرد یکاره خوب یل یمثل تو دارم، آران خ ی واقعا خوشحالم که دوست-

 

 و در جوابش گفت: د یکش  رونیونوس ب یهااز حصار دست ش یزد و آهسته دستش را بازو ی پوزخند  آران
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 . هی روس  ییا یو ب  یازدواج کن  ییخوای کنه، تو که به هر حال م ی نم یبرنگردم که فرق ایمن برگردم -

 

 کرد.  ستادن یو آران را هم وادار به ا  ستادیپالتواش فرو کرد؛ ا بیرا درون ج شیهادست

 

 . نجایا ییایاصال تو هم م  ای گردم، ی باشم! برم نجایا شهیهم یواسه  ستیمن که قرار ن -

 

 شود.  دایهو رشانیز ی شود و خط زی ر یدوباره اندک شیهاکرد که باعث شد چشم  یکوتاه  یخنده  آران

 

 !د یمونی و آراد که کنار هم م   یتو هست نیا تیدر نها ستم، یهمه جا باهاتون ن شه یدختر خوب ،من هم-

 

به نظر   شهیتر از همخوش چهره  دیخند ی م  یشد،چقدر وقت  رهی آران خ یشده  زیر یهاکرد و به چشم  یمکث بلند  ونوس 

را   شیها! اخم شتریاز آراد هم ب د یشا ی است، حت یاخوش چهره  اری آران مرد بس کرد یبود که احساس م ی بار نیاول د،یرس ی م

 و طلبکارانه ل**ب به سخن گشود: درهم گره کرد  

 

 ! یوقت نباش  ه یبرسه که    یروز  ست یوقت هم قرار ن چی ه ، یفرد به من ن یتر ک یتو در حال حاضر نزد ؛یباش  د یبا-

 

  نیشد، کاش واقعا چن رهیو طلبکار ونوس خ  یعصب  یکرد و به چهره   یبود ،مکث کوتاه ستادهیا ش یرو به رو کهی درحال آران

 .شد ی امکان داشت، اما نم یزیچ

 

 من ....  ،یکنی باشم،تو ازدواج م  شه یهم ستی! من قرار نقتهی حق نیونوس، ا-
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 را قورت داد و ادامه داد:  شی کرد و اب گلو یکوتاه مکث

 

 ! نهیا یزندگ  عتیطب کنه ی رابطه رو کمرنگ م نیو ا کنمی ازدواج م تیمنم در نها-

 

رابطه را از دست بدهد؛ چنان به   نیا خواستی گاه نم چی! او هزد؟ی حرف را م نیدرهم گره خورد، چرا آران ا شتریب شی!هااخم

به   یقدم عقب رفت و توجه کی  کرد،ی م یپناهی و احساس ب شد ی آران وابسته شده بود که با فکر نبودنش، حالش بد م

ها را ترک  آن شه یهم یحتم داشت آران اگر ماجرا را بفهمد برا  حال کرد، ینم شدند ی که در کنارش با سرعت رد م  ییهانیماش 

 عقب رفت و دلخور گفت:  ی گریقدم د ماند،ی در کنارش م شه یهم د یرا تحمل کند. آران با ی زیچ نیچن  توانستی نه او نم کند،ی م

 

 .... هی تو مثل   یآران، من رو  ی معرفتی ب ی لیکنار؟! خ یزاری دوستات و م   یهمه  یازدواج کن یتو وقت ی عنیپس -

 

رفت اندخت.   ی م  نیمملو از ماش  ابانیعقب به سمت خکه عقب  شیهادلخور او انداخت و سپس به قدم  یبه چهره  ینگاه م ین آران

که درست در جهت    ینیماش  دن یبا د زد، یکند دلخورانه بر سر آران غر م  هانیبه عبور ماش  یبدون آن که توجه وانهیدختر د نیا

در    نیکه ماش   نیاو را گرفت و قبل از ا یبا دوقدم بلند با شتاب به سمت ونوس رفت و بازو  آمد،یکه ونوس قرار داشت م  ییاج

آران شوکه شده بود؛ تعادلش برهم   یحرکت ناگهان ن یونوس که با ا د؛ یونوس را به طرف خودش کش رد، یاو قرار گ یسانت کی

شده بود و قدرت تنفس نداشت، تمام صداها  حبس اش نه ی. نفس در س ستادیان جا اآران فرو رفت و هم  نهیخورد و سرش در س 

  یخودش؟! برا ایضربان قلب آران بود  یصدا نیا د،یرس ی به گوشش م ی تند تپش قلب یقطع شده بود و تنها صدا شیبرا یی گو

داده بود و حس   ه یبود که خودش به او هد  یعطر تلخ آران را استشمام کرد؛ همان عطر  یرا بست و بو  شیهاچشم  یالحظه 

زد. با   یبو را دوست داشت که مدام به خود م ن یاو ا ی عنی ن یکرد، ا ی عطر استفاده م ن یکه آران از ا دادی به او م یند یخوشا

  ره یبه او خ یرفته بود به طرفش خم شده بود با نگران ونوس را گ  یبازوها شیهابا دست  که ی آران به خودش آمد؛ او درحال یصدا

 : زدی م شیشده بود و صدا

 

 ونوس... -
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 نخورد؟ هوم؟  نیکه به ماش  تییجا ؟ید یونوس حالت خوبه؟! صدمه ند -

 

که اکنون به خاطر   یاآهسته   یشد و با صدا  رهینگرانش خ یهاسرش را به طرف او چرخاند و درون چشم  یجی خودش آمد با گ به

 شوک به لرزه افتاده بود ل**ب به سخن گشود: 

 

 !ستین  میزی من... من خوبم... چ-

 

صورتش   یدستش را رو  ک یقدم عقب رفت و  کیاو برداشت و   یبازوها یرا از رو  شیهافرستاد و دست   رونیرا پر صدا ب نفسش

 پاسخ داد:  یو با ناراحت د یکش

 

 ورد! بهت خ نیفکر کردم ماش   دم،یترس -

 

 نشاند. شیهال**ب  ی رو یکرد و لبخند کمرنگ  یکوتاه مکث

 

 ! ینگران نباش، خوبم، به موقع نجاتم داد -

 

 شد.  رهیونوس خ  افهیبه ق  یصورت جد  با

 

 ! مارستان؟یب میبر  ییخوای ! م؟یخوب ی مطمئن-
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تر شود. دست آران را گرفت   قیلبخندش عم شد،ی و باعث م کرد ی م جادی درونش ا ی بخش و شادمان ت یحس رضا ی همه نگران نیا

 پر از شوقش پاسخ داد:  یهاو با چشم 

 

 !ینگرانم نقدریخوبم آران، ممنونم که ا-

 

به رقص درآمد بود فرو کرد و مرتبشان   اش ی شانیپ ی که رو یی موها انیتازه به خودش آمده بود، دست چپش را م یی که گو آران

شک متوجه احساس  یب د یدی ها را م جا بود و آن ن یا یرده بود؛ حتم داشت اگر شخصشلوغش ک ی ادیتکان داد، ز  یکرد و سر 

کدام    چیحادثه ه نیبود. پس از وقوع ا یاد یز  یاتفاق کوچک نیچن یبرا  ینگران مهه نیآخر ا شد یآران نسبت به ونوس م  قیعم

  شیوارهایکه د ی به هتل بازگشتند. با برگشتشان رها و آراد را در کافه رستوران نیادامه دهند؛ بنابرا  ی رو ادهیرغبت نداشتند به پ

 و آران رو به آن دو گفت:  ستادند یا زشانی ها رفتند و کنار مهر دو به سمت آن  دند،یبود د یاشهیش 

 

 !ن؟یشد   داریب ی ک ر، یسالم صبح بخ-

 

 پاسخ داد:  دادی اش را قورت ملقمه   کهی درحال  آراد

 

 !ن؟ی ! کجا رفته بودن؟یشد  داریب ی شما ک شه،ی م  یتساع مین-

 

 پالتواش فرو کرد و پاسخ داد:  بیرا درون ج  شیهادست  ونوس 

 

 . یرواده یپ می دو ساعت قبل از شما، رفت-

 

 شد.  رهیدرهم ونوس خ یهارا باال انداخت و به صورت سرد و اخم  شیابروها
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 ! ؟یشد  زیسرخ نقدریتا حاال ا ی عشقم تو از ک-

 

نگاهش را از آراد گرفت و جوابش را نداد. رها که درحال هم زدن   یاه یرا مغرورانه به او دوخت و پس از مکث چند ثان  شیهاچشم

 بود کرد و گفت:  ستادهیبود رو به آران که در کنار آن دو ا اش رنسکافهیش 

 

 صبحانه بخور آران جان! نیبش-

 

 . میو برگشت  میکرد  یرو  اده یو پ م ی:ممنون ما قبل از شما صبحانه خوردآران

 

 تکان داد و قاشق کوچکش را کنار فنجانش گذاشت و ادامه داد:  یسر رها

 

 ! میکن  کاریامروز رو چ د یبا م یامروز بگو، حداقل بدون یاز برنامه  نیبش زمیهم خوب، خب عز یلیهوم، خ-

 

به رها دوخت و   ی بود نگاه پر از معن ستادهی هنوز هم ا کهی و در کنارش نشست؛ ونوس درحال د یکنار رها را عقب کش ی صندل آران

و   د یآراد و آران بود را عقب کش نیکه ما ب ی شد و به طرفش رفت و صندل ره یگرفته بود خ یسپس به آران که در کنار او جا

 زمزمه کرد:  یآرام  یو با صدا گذاشتدست ونوس   ی نشست. آراد دستش را رو

 

 ! م؟یصحبت کن ی خصوص م یبر یی جا هیامروز من و تو   شهی ونوس م-
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به حرف   یبود ثابت مانده بود بدون آن که توجه چندان دنیرها و آران که در حال گفت و گو و خند  یرو  شیهاکه چشم ونوس 

 آراد کند پاسخ داد: 

 

 . امینه نم-

 

 با سماجت دوباره ل**ب به سخن گشود:  آراد

 

 مشکلمون رو برطرف کنم.  خوامی ! م؟یکنی م ت یمن و اذ یس چرا دار ونو-

 

 زد.  شیجواب ندادن ونوس دست او را فشار داد و دوباره صدا با

 

 ونوس... -

 

آراد   یهاآن که حواسش را به حرف  یکرد، چرابه جا ی را از آن دو گرفت و به صورت منتظر آراد دوخت و مکث بلند  شیهاچشم

 درمانده آراد نگاه کرد.   یو به چهره  د یکش ی قیآن دو ثابت مانده بود؟! نفس عم یرو شیهادهد چشم 

 

 . دمیمنم خودم رو عقب کش  یندار  ندهیراجب آ یفکر  یهم مونده؟ تو گفت  ی! مگه حرف ؟یبزن ییخوای م  یچه حرف-

 

 پنهان پاسخ داد: ی اش را با او کمتر کرد و با حرصگرفت و فاصله   یرا از صندل اش ه ی کرد و تک  یپوف  آراد
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همه وقت از اون روز   ن یبعدشم ا گم؛ی م  ادیمن چرت و پرت ز  یدون ی به همون، تو که م ی زدم، چرا بند کرد یحرف  هی من -

 ! گهید م یتمومش کن  ایگذشته ب

 

را   شیهاو که در حال حرف زدن بودند چرخاند و اخم آن د  نیزد و سرش را به طرف آن دو چرخاند و نگاهش را ب یپوزخند 

  یمیصم یرا دوست نداشت، آران به جز ونوس حق نداشت با کس  یتیمیصم ن یبود و چن یمیبا آران صم ی ادیدرهم کرد، رها ز 

آنقدر بلند و خش دار بود که هر سه به سمتش   یصندل یز بلند شد، صدایها گرفت و از پشت منگاهش را از آن  ی شود. عصب

 و متعجبانه او را نگاه کردند.  دند یچرخ

 

 ! ؟یری :کجا مآراد

 

 پاسخ داد:  رفتی م ی و به طرف درب خروج داشتی را برم فش یکه ک ی حال در

 

را به   شیهاپس چشم به رفتنش انداخت و س   ینگاه میحرف از آن جا دور شد. آران ن نیاتاقم استراحت کنم.با گفتن ا رمی م-

 شد. رهیطرف آراد چرخاند و موشکافانه به او خ

 

 پسر؟!  یزد  ی باز چه گند -

 

 فراوان پاسخ داد:  ی را باال انداخت و با تعجب شیهاشانه

 

 . میو مشکالتمون و حل کن  می جا صحبت کن ه ی م یبخدا، فقط بهش گفتم بر یچیه-

 

 ! ن؟ی:فقط هم آران
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 شد ورفت.  ی دفعه عصب  هی نگفتم  یز ی:آره بابا، چآراد

 

 ادامه داد:  دادی م  هی تک یصندل  ی به پشت کهی فرستاد و درحال رون ی ب یرا عصب نفسش

 

 کنم.   کاریچ د یبا دونمی واقعا نم گه یشناخت، من د شهیوقت نم  چیها رو هخانوم  نیا-

 

 زد و در پاسخ آراد گفت:  یشخند ین رها

 

  ای ه یحتما همراه با هد  یکن یمعذرت خواه ییخوای م  یها دوست دارن وقت خانوم  ،یتا باهاش صحبت کن یتنها باش   د یبا زم،یعز-

 ! ؟یکار را رو کرد  ن یگل باشه، تا به حال ا

 

 تکان داد.   یرا به عالمت منف سرش 

 

 نه. -

 

 آران؟!   یکنی فکر نم  نطوریتو ا  ه،ی عیکامال طب ن یوا کنه یاالن داره ناز م  گه،ی:خب درها

 

پاسخ   یها را نگاه کند به سردو بدون آن که آن  د یگردنش کش ی به رو یگذاشته بود دست ز یم یآرنجش را رو  کهی درحال آران

 داد: 
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 آره درسته. -

 

 آران دوباره ادامه داد:  د ییتا با

 

 . د یصحبت کن د یتونینم  د یآراد تا تنها نباش  نیبب-

 

 شده بود پاسخ داد:  یعصب یاندک که ی فرو کرد و درحال شیدرون موها  یدست  آراد

 

 .دس یفا  یب کنم یم  یتنها باشه هرکار  خوادیکه اصال با من نم نه یمشکل ا-

 

شانه آران   یفکر دستش را رو  ی پس از کم نیفکر کرد، او قصد کمک کردن به آراد را داشت؛ بنابرا ی کرد و اندک ی مکث بلند  رها

 گذاشت و با ذوق گفت: 

 

 تنها بشن؟ می کن ی کار  هی  هی نظرت چ-

 

 :د یشد و پرس  ره یگرفت و به رها خ  زیرا از م  شیهاچشم

 

 ! م؟یکن کاریچ-

 

 ست؟ ین ی تا تنها باشن، فکر خوب میری بعد ما نم میزاری م ی زیچ ی قراره شام هی:رها
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 کنان سرش را تکان داد.   د ییآران پاسخ دهد آراد به جلو خم شد و تا که ن یاز ا قبل

 

 از دستم فرار کنه و باز اجازه نده صحبت کنم.  خوامی نباشه، نم رونی اما بهتره ب ه؛ یآره فکر خوب-

 

اش را درست  تا رابطه  کرد ی به او کمک م د یبود با نطوریشد، آراد واقعا عاشق ونوس بود؟! اگر ا رهیدر سکوت به آن دو خ آران

بود و قدرت تفکر   دهیو سردرد امانش را بر  یچه کند، کالفگ  دانستیکرده بود و نم ر یگ ی دو راه انی م! کرد؟ی نم یدخالت  ایکند؟ 

او برادرش را دوست داشت و برادرش هم عاشق ونوس   رایز شد؛یگاه مال او نم  چیچه؟ ونوس که ه که را از او گرفته بود، آخر 

بست و   یالحظه  ی را برا شیهانداشت. چشم ی گرینقش د چیها هدرست کردن رابطه آن   یبرا یاشده بود؛ پس او به جز واسطه 

 نگاه کنند.کنند و هر دو به او که عزم رفتن کرده بود  تبلند شد، بلند شدنش باعث شد تا رها و آراد سکو ز یسپس از پشت م

 

 داداش؟  یری : تو کجا م آراد

 

 و پاسخ داد: د یکش  یق یعم نفس

 

 رو با همکارم هماهنگ کنم.  یبرنامه کار  رمی م-

 

 ل**ب به سخن گشود:  ی بود با ناراحت رهیحوصله آران خ ی ب یخی  یهابه چشم  کهی بلند شد و درحال یصندل ی هم از رو او

 

 کنم؟ با ونوس تنها شم و صحبت   ی کنی کمکم نم-
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  نی! نه! او چنشد؟یاند ی به او پشت کند و به منفعت خودش ب  توانستی منتظر برادرش نگاه کرد؛ چطور م  یمشک یهاچشم  به

  یبه آرام  یفرستاد و مشت  رون یباره چندم نفسش را پر صدا ب یبرا  کرد،ی در حق برادرش نم ی نامرد نیچن گاهچ ینبود و ه ی آدم

 اش پاسخ داد:  یشگ یهم انهآراد کرد و با لبخند مهرب ی نثار بازو

 

 رو انجام ندم؟!  یتو کار  ی برا تونمی من مگه م -

 

 رنگ آراد جا خوش کرد، ذوق زده دستش را دور گردن آران انداخت و پاسخ داد:  یصورت یهال**ب  ی رو یق یعم لبخند 

 

 ! یکمکم کن  د یبا کتمیداداش کوچ یناسالمت  شه،ی معلومه که نم-

 

به   یابرنامه   ختنی ! هر سه از کافه خارج شدند و پس از رکرد؟ی چه م اش ی آراد اگر آران را نداشت در زندگ دن؛ یدو باهم خند  ره

 رفتند .  شانیهاطرف اتاق 

 

برود و با آراد هماهنگ کرد که پس از صحبت با چندتن از   شیانجام کارها یدوستانش برا   دنیبعد آران آماده شد تا به د یساعت

و به   د یپوش  رش یدر ز ی روشن یاسورمه   راهن یبه همراه پ  یکت و شلوار مشک وندد، یها بپتا او هم به آن  دهد ی شرکا به او خبر م 

ساعت   کهی ارج شد و درحالکارش از اتاق خ ف یهمراه با ک د؛یهم بست و پالتو بلندش را پوش  یاره یت  یااجبار کراوات سورمه 

و به طرف اتاق   ستاد یوارد راهرو شد و به طرف آسانسور رفت، اما با صدا زدن اسمش توسط ونوس ا  کردی را درست م  اش ی مچ

به ظاهر آماده او   ینگاه م یبه طرف او رفت و ن شد ی خارج م تاقش از ا که ی . ونوس درحالد یها که در کنار اتاق او و آراد بود چرخآن

 :د یداخت و پرس ان

 

 ؟ یری م ییجا-

 

 را به عالمت مثبت تکان داد و پاسخ داد.  سرش 



 گاه محکم هیتک

255 
 

 

 شده؟  یز یآره، چطور؟ چ-

 

 پاسخ داد:  یمعطل بدون

 

 . ادیکه بهش آدرس بدم ب خواستمی لباس، آدرس هتل رو م یپروژه طراح هی  ی برا ه یروس  ادیداره م دایو-

 

 .د یکرد و متعجبانه پرس  یکوتاه مکث

 

 حرکت کرده؟ -

 

 خودمون.  ش یپ ادیباهاش صحبت کردم گفت تازه حرکت کرده، منم گفتم ب  ی:آره وقتونوس 

 

 شلوارش کرد و گفت:  ب یدستش را درون ج آران

 

 روز؟ ید  ومد یپس چرا با خودمون ن-

 

 پاسخ داد:  ی را مچاله کرد و با لحن تلخ اش افه یق ونوس 

 

 ؟ی گی کرده، حاال آدرس رو م ش یراض که نیمثل ا شد،ی نم ی ژش راضپرو یمامان واسه -
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 آسانسور را زد و رو به ونوس پاسخ داد:   یفکر دکلمه  یکرد و پس از اندک یکوتاه مکث

 

 . ادیتنها ب ستیدنبالش، ن   رمی به من زنگ بزنه م د یرس  ی بهش بگو وقت-

 

مرد با مالحظه   ن یشد، از حرف آران خوشش آمد؛ چقدر در کنار ا ی ونوس جار یهال**ب   یرو  یحرف لبخند  نیگفتن ا با

کرد و وارد آسانسور شد،   ی کوتاه یکرد. با باز شدن درب آسانسور آران خداحافظ  یگفت و تشکر یاباشه  کرد، ی احساس آرامش م

نگاهشان از هم جدا شد، آران رفته   شدند و سپس با بسته شدن درب آسانسور رهیخ گرید  کیهردو چشم در چشم  یالحظه  یبرا

چقدر بودن کنار آران را   کرد،یعطر تلخ او را که جا مانده بود استشمام م ی بود و باز هم بو ستادهیبود اما ونوس هنوز همان جا ا 

درس هتل  اطالع بود، آخر چرا آ ی هم از آن ب دش که خو  یوابستگ  شد؛ی تر مبه او وابسته  گذشت،ی م  شتریدوست داشت و هرچه ب

 خبر بود؟!  یکرده بود که خودش هم از آن ب دایبه آران پ یو سراغ آران رفته بود؟! او چه احساس  د یآراد نپرس  ا یرا از رها 

 

ساعت بعد درست هنگام صرف ناهار، آراد با تلفن آران از هتل خارج شد و به سمت او رفت و تنها رها و ونوس در هتل ماندند،   دو

  ینگاه می منتظر آمدن آران بود، ن یی نشستند، ونوس که گو ی زیناهار دوباره به آن رستوران رفتند و پشت مصرف  یها هم براآن

به چهره منتظر   ینگاه می شد توجه رها را به خود جلب کند. رها نگاهش را از منو گرفت و ن عثبه درب رستوران انداخت و با 

 ونوس دوخت. 

 

 . رونیتازه رفت ب اد،یآراد حاال حاالها ب کنم ی فکر نم-

 

 سو آن سو تکان داد.  نیرا به رها دوخت و سرش را به ا شیهاچشم

 

 ! ؟یچ-
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 پاسخ داد: یگذاشت و همراه با لبخند کمرنگ   زیم  یرا رو  منو

 

 آران.  ش یتازه رفت پ  اد،یاون نم یاگه منتظر آراد  گمی م-

 

 در جواب رها گفت:  ی وتاهک  یجابه جا شد و با سرفه  اش ی صندل درون 

 

 . ستمین ی من منتظر کس -

 

با هم همسفر شده   رانیکه در ا یاگاه او داشت، از لحظه  ی گاه و ب یهابه نگاه یند یبه ونوس دوخت، احساس ناخوشا یاره یخ نگاه

مسئله را رها   ن یو ا  و در عوض تمام توجهش به آران است  کند ی م یمحل ی از حد به آراد ب شیبودند متوجه شده بود که ونوس ب

 .د یخندان پرس  ی آن که او را محک بزند با لب  یبرا نی خوب متوجه شده بود؛ بنابرا

 

 ونوس جون؟  د یقراره ازدواج کن  یک-

 

 را از منو گرفت و به رها دوخت.  اش ره یسوال جا خورد، نگاه خ نیکه با ا ونوس 

 

 ازدواج.  یبرا  م ینگرفت یمیهنوز تصم-

 

 درسته؟   نیهر دو تون هم موافق ایهم مناسب دونستن و گو یشما رو برا گفت ی : اما آران مرها

 

 نگاهش را به منو دوخت. دوباره 
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 .  میازدواج مشخص نکرد ی برا یخی آره درسته، اما خب فعال تار-

 

 شانیانتظار آماده شدن غذا پس از سفارش غذا هر دو به د،ینپرس  ی سوال گریبه او انداخت و د ی گفت و نگاه پر از معن یآهان

زنگ تلفن ونوس هر دو از   ی که با صدا دادند ی گوش م شد ی که درون رستوران پخش م  یخارج یق ی نشستد، در سکوت به موس 

  ید یبلند شد و ببخش زیبا تعجب از پشت م ش ینام عمو دن یانداخت و با د لشیابه صفحه موب ینگاه میافکارشان جدا شدند، ن

 را دم گوشش گذاشت. لیگفت؛ سپس دکمه اتصال را زد؛ از رها دور شد و موبا

 

 بله؟ -

 

 .دادی بد م یپر از اضطراب مهردادخان نشان از خبر  یصدا

 

 ؟ ییالو ونوس، کجا-

 

 پاسخ داد:  شد ی همان طور که از رستوران خارج م شیپر ازاضطراب عمو یصدا دنیشن با

 

 شده؟ ی من هتلم چ-

 

 آراد و آران اطرافت نباشن. م،ی حرف بزن میبتون  ییجا ه یبرو  ؟یصحبت کن ی تونی :ممهردادخان

 

 به دور و برش انداخت و پاسخ داد:  ی نگاه مین ستاد، یرفت و کنار در ا یسمت درب خروج به
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 شده؟  یچ د ییصحبت کنم؛ بفرما تونمی م-

 

 گشود:  با عصبانت ل**ب به سخن  یو پس از مکث کوتاه د ی کش  ینفس تند  مهردادخان

 

بفهمه؛ بعد اون   ی کس خوامی من از تو توقع نداشتم؛ من ازت کمک خواستم بهت گفتم نم ؟ یچرا به سودابه راجب اون زن گفت -

 ؟ یگی وقت تو به مادرت م

 

را بست و سرش را با تاسف تکان داد، سودابه باالخره کار خودش را کرده بود و موضوع را بر زبان آورده بود.   شیهاچشم

 شده بود پاسخ داد:   یناراحت و عصب  کهی درحال

 

 .د یمن به مامان نگفتم، اون خودش فهم-

 

 پاسخ داد:  ت یبا همان عصبان مهردادخان

 

 ونوس .  مید یفهمی تو م  موضوع رو فقط من و ن ی! اده؟یاز کجا فهم-

 

ما رو   یهاصحبت اومدم شرکتتون اونم پشت سر من اومده و حرف  ی که من برا  یروز   د؟یتر صحبت کنآروم  شهی :عمو مونوس 

 .زنمی باهاش حرف م  ران یمن اومدم ا  د یریجلوش رو بگ  ی چند روز هی  د یکن  ینگفتم؛ شما سع ی زیمن بهش چ ده،یشن

 

 زد: اد ینفجار بود فردر مرز ا یی خان که گو مهرداد
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 ... نهیش ینکنه راحت نم یسالش رو سر من خال نیچند  یهانه یاون تا ک فهمه؟ی حرف؟ سودابه حرف م-

 

 درهم گفت:  یهاو اخم  تی و با عصبان د یحرفش پر انیم

 

  تیوضع  نیا یاالن تو  ن یکردی اگه به عواقب کارهاتون فکر م ن،یزنی م ادیسر من فر نیکه دار ستمیها ناتفاق  ن یعمو، من مقصر ا-

 . مینبود

 

 پاسخش را داد.  یزد و بدون معطل ی خان پوزخند  مهرداد

 

با مادرت   می درسته ،ما مخالف بود مونمیکه تو دل مادرت به وجود آوردم پش یانه یبله بله مقصر تمام اتفاق ها منم، به خاطر ک-

  چیه ستم،ین مون یخونه و خانوادم پش  یبد اما به خاطر آوردن آران تو  یبه خاطر اون رفتارها مونمیپش م،یستین گه یاما االن د

 .شمینم مون یوقت هم پش

 

را به ستون   اش ه ی کرد و تک  یمتشنج پوف یبه ونوس دهد تماس را قطع کرد. با اعصاب  یاحرف بدون آن که اجازه  ن یاز گفتن ا پس

 تکان داد و زمزمه کرد:  یهتل داد و سر یکنار درب ورود 

 

شده بود   دهیچ ز یم ی که رو  ییخود نشست و به غذا یگشت و دوباره سرجاکنم؟به رستوران باز  کاریآخ مامان، از دست تو من چ -

قاشق را در دستش گرفت و   نیورد؛بنابراخی م  یاچند لقمه  د یحفظ ظاهر هم که شده بود با یاشتها شده بود اما برا ی نگاه کرد، ب

 مشغول غذا خوردن شد.  یبه آرام
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را از درون چمدان  شیهابود و لباس   دهیخوشحال شده بود، در کنار او که تازه به هتل رس  دایاز آمدن و تینهای ب کهی درحال

 شده بود.  ره یخ دایاش زده بود و به وچانه  ر یتا بپوشد نشسته بود و دستش را ز آورد ی م رون یب

 

 نا؟یچه خبر از مامان-

 

 زد و پاسخ داد.  یشخند یبدون ان که او را نگاه کند ن دایو

 

 !؟ییخوای بعد خبر م نجایا یاومد  ستیروز هم ن   هی-

 

 را باال انداخت. شیهاشانه

 

 خب حاال.-

 

 کرد و سپس پاسخ داد.  یکوتاه مکث

 

 نه.  ایرفتن  دونم ی ناهار، نم یبرا  نایعمو یاومدم قرار بود برن خونه  یخوب بودن، وقت-

 

 کرد و جواب داد:   یتمام پوف   یحوصلگ  یب با

 

 رفتن... -
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 زمزمه کرد:  یآرام  یبا صدا سپس

 

 . یرفتن تا مامان راحت بتونه گند بزنه به همه چ-

 

 :د یرس و متعجبانه پ  د یدرست متوجه نشده بود به طرف او چرخ یی که گو دایو

 

 ؟ یگفت یچ-

 

که او چه گفته بود نشد و به طرف رها   نی ا ر یگی پ گرید دایرا بر زبان آورد. با ورود رها به جمعشان و ی چیرا تکان داد و ه سرش 

داشت، پس   یشتر یب یهاها طراح لباس بودند و البته که رها از او تجربه آن  ی هر دو رایاش با او مشورت کند زپروژه  یرفت تا برا

بود و درست برعکس ونوس از او خوشش آمده بود و به سرعت با او   ده یمانند رها را د  یداشت که شخص ی حُسن خوب شیبرا

 دوست شده بود. 

 

 *** 

 

راحت به هتل بازگشتند تا دو   ال یو با خ  دند یکش  یو تمام شدندش آران و آراد نفس راحت ده یشرکت و مزا یاز انجام کارها پس

  م یو به محض ورودشان آران ن دند یشده بود که به هتل رس  کیبسپارند. هوا تار حیراحت به گردش و تفر الیرا با خ گریروز د

 رفته بود کرد و گفت:  فرو   لشیموبا یآراد که درون گوش   بهانداخت و رو  اش ی به ساعت مچ  ینگاه

 

و جور شدن معامله قراره    دهیمزا  یتو  تمونیبه مناسبته موفق یقراره همگ   گمی به ونوس هم م دم، یشام امشب رو م  بیمن ترت-

 . میو شام بخور  می اتاق من و تو جمع ش  ی تو
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 نگاه پر از ذوقش را به آران دوخت و پاسخ داد.  آراد

 

 امشب؟!-

 

 آران دکمه آسانسور را زد و پاسخ داد.  ستادند، یدرب آسانور ا کنار

 

 . گهیآره د-

 

 شانه او گذاشت. یدستش را رو  گذاشتی م  نشیشلوار ج بیرا درون ج لشیموبا کهی درحال

 

 . کنمی برات جبران م ، یدونه ا ه یآخ داداش تو -

 

شام چند نفره نبود   ی به اصرار ونوس برا یاز یآران جا خوش کرد و در سکوت تنها سرش را تکان داد.ن یهال**ب   یرو  یخند پوز

دوست داشت با او همراه   شه یو هم  بردی او از کنار آران بودن لذت م رفت؛ی م  لیونوس هرجا که آران حضور داشت با کمال م  رایز

از ته   یشد، آه رهیشده بود خ دهیچ ییبایکه به ز  یادونفره  ز یو به م ستادیا یابود در گوشه  ردهاتاق را مرتب ک که یباشد. درحال

 و زمزمه کرد:  د ی کش شیدرون موها  یو کالفه دست د یاعماق وجودش کش

 

 . کنهی کار آراد رو خوشحال م نیبه خودت مسلط باش؛ ا ،یآروم باش لعنت-
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  زیم  یدو نفره و مفصل رو  یو شام یالکل  یدنیبود نگاه کرد، نوش  زی م ی که روشن شده رو  یمعطر یهابه آن شمع  گر ید باره

کرد نگاه   ی م یی خودنما زیم  ریشده بود و ز  یبسته بند  ییبایکه به ز یاه ی گرفت وبه هد  ز یرا از م شیهاچشم  کرد؛ی م ییخودنما

به آراد   یامیرا برداشت و از اتاق خارج شد و همان موقع پ اش ی را به دست کرد و باران شیهاو دست کش  د یکش  یکرد، بازهم آه 

و کالفه بود و    یهتل رفت، عصب  یو به اتاق برود؛ سپس خودش به طرف الب د یایهتل منتظر بود، داد که به باال ب یکه در الب

  ی شهر بود نشست و به برف ابانیرو به خ یاپنجره  ی به رو وکه ر  یامبل دونفره  ی کند تا حالش بهتر شود؟! رو د یچه با دانستینم

سو آن   نیبودند که با عجله به ا ییهاآدم   یآمدن رو نییبرف درحال پا د یسف یهاشد، دانه  رهیکه با شدت در حال بارش بود خ

مبل    یپشت یشه سرش را رو یاز ه ترنیرا نداشت و غمگ  ی کار چیرغبت ه بودند جز آران؛  ی همه درحال انجام کار رفتند؛ی سو م

به خودش آمد و نگاهش را از پنجره گرفت و   آمد ی سرش م یکه از باال  دایو  یبود. با صدا رهینامعلوم خ یاگذاشته بود و به نقطه 

 دوخت. دایبه و

 

 سالم. -

 

 نشست. ش یبود انداخت و مبل را دور زد و رو به رو دایهم پ ی پکر او که که از ده فرسخ یبه چهره  ینگاه دایو

 

 ! میشام بخور یکردم قراره همگ  ی ! فکر م؟یکن ی م کاریجا چ ن یسالم، ا-

 

 گرفت.  یجا شیهال**ب   یرو  یصاف نشست؛ پوزخند  شیسرجا

 

 رها بهت نگفت اون شام دونفرس؟ -

 

 .د یرا از مبل گرفت و به جلو خم شد و پرس  اش ه یگرفت تک یجا دا یو یشانیپ ی رو ی فیظر اخم

 

 ! ؟یک ی شام دو نفره برا-
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که مانند   نینبود، توان ا  ریدرهم و ناراحت را بپوشاند اما امکان پذ   افهیق  ن یکرد بر خود مسلط باشد وا  یو سع د یکش  یق یعم نفس

ضربه   شیپا یاش را آرام به رو دست مشت شده که ی انداخت و درحال  نییسرش را پا نیکند را نداشت؛ بنابرا ی باز لم یف شهیهم

 پاسخ داد:  زدی م

 

 آراد و ونوس.  یبرا-

 

  یچهره  نیا لی درهم گره خورد، دل  شیاز پ شتریب شیهااخم  ی آران انداخت و پس از کمث کوتاه یبه چهره  ینگاه  مین متعجبانه 

حال بد، آن نگاه پر از   نیصورت آران دوخت، ا ی را به تک تک اجزا اش ی ز معن آن دو بود؟! نگاه پر ا یپکر و داغون شام دونفره 

باشد،   یزیچ  نیچن توانستی داشت؟! نه نم  یلیجا در کنار او بودن، دل ونوس و همه  یبرا اش یشگ ی هم تیآران و آن حما یمعن

 :د یسو ان سو تکان داد و مشکوکانه پرس  نیسرش را به ا

 

 ! شام دونفره به چه مناسبت؟ ؟یکرد   یکار  نیچرا همچ-

 

 بچرخاند پاسخ داد: دایرا به سمت و شیهاآن که چشم  بدون

 

 که آراد نسب...  ی کنن؛ واسه عشق ی که آشت ن یا یبرا-

 

 : د یحرفش پر ان یو م  د یزد و با حرص دستانش را بهم کوب  یپوزخند  دایو

 

 ؟ یچ یعنیعشق   فهمهی آران؟! کدوم عشق؟ داداش تو م ی گ یم یچ-
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 بود پاسخ داد:  نیی همان حال که سرش پا در

 

 آراد با من صحبت کرد، اون ....-

 

 ادامه داد:  فرستادی م  رونینفسش را پر صدا ب کهی کرد و درحال ی عذاب آور بود. مکث کوتاه ش یحرف برا ن یگفتن ا چقدر

 

 رابطشون خراب شه؟!  د یچرا با خوان،یرو م  گریهر دوشون همد  یآراد به ونوس عالقه داره، وقت-

 

.  د یشن ی م یاو را به راحت  یهاتک تک سلول  اد یفر  دایو یی باشد! گو یمعنی ب توانستی حال بد نم نیشد، ا رهیسکوت به او خ در

 و شک او را صدا زد:   ی در انکار موضوع داشت با دودل  یهنوز هم سع کهی درحال

 

 آران. -

 

درد عشق را    یزده به راحت خ یروشن  یهاچشم  نیشد؛ در ا ره یخ دایسرش را بلند کرد و در چشمان و یاه یاز مکث چند ثان پس

تکان داد و با    یرا به آرام  ها؛ سرش چشم  ن یا دنیکه تا پوست و استخوانش نفوذ کرده بود، با د قی عم ی درد ند،یبب توانستی م

 ل**ب به سخن گشود:  کرد ی م داد یبدر آن   یکه ناباور  یاآهسته  یصدا

 

 ! ؟یشد  یشکل نیآران چرا ا-

 

 را باال برد. شیدو انگشتش چشمانش را ماساژ داد و ابروها با
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 امروزه.  یمال خستگ  کنمی فکر م   س،ین  یزیچ-

 

 را برزبان آورد:  رفتی که در ذهنش رژه م یبه خودش جرعت داد و سوال دایو

 

  د یدی حال هر که او را م نیساعت و در ا ن یکردن بس بود، امشب در ا  یباز لم ی...؟فیحال افتاد نیآران تو... به خاطر ونوس به ا-

کِتمان   گفت؟ی م  د یسوال نداشت چه با  نیا یبرا  یپنهان و سوزناک. جواب  ی است؛ درد دن یکه او در حال درد کش افتیی در م 

 به موضوع ببرد.  یکالفه و درهم پ  افهیق ن یاو آنقدر باهوش بود که از ا شد؟ی باورش م دایو کرد ی اصال اگر کِتمان م کرد؟ی م

 

 سوال رو نپرس!  نیا گه یلطفا د دایو-

 

 کرد و پاسخ داد: ی باز و بسته کرد؛ مکث کوتاه شیهاچشم  یالحظه   یبلند شد، برا  دایاز نهاد و  آه

 

 بشه...  د یآران شا-

 

 مملو از خشم گفت:  ی و با نگاه د یحرفش پر انیم

 

 گفتن ندارم.  ی برا ی موضوع صحبت کنم، چون حرف نیدر مورد ا خوامی لطفا، من اصال نم دایو-

 

 زدن حرفش مصمم تر شد.   یکرد و برا  دایجرعت پ دایو
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 نیا د یشا  ؟ یبد  ی اونا رو آشت ی گرفت می رو، آران چرا سر خود تصم ی که دار ی حس زنهی داره داد م  افتیق ؟ یندار ی چرا حرف-

 اونا خراب شه و...  نیب ز یکه همه چ نیا ی بود برا یابهونه 

 

 قدر خودخواه باشم، اصال من به بودن با...  نی ا تونمی اونا خراب شه، آراد برادر منه، من چطور م نیب یز یچ خوامی من نم دا،ی:وآران

 

 . آوردی نامش را بر زبان م د ینبا یاوممنوع بود؛ حت  ی ونوس برا  اورد؛یب ی کس ینام ونوس را جلو  توانستینم

 

 م. در حق برادرم کن   ینامرد  نیچن خوامی نم کنم، ی به بودن با اون فکر نم-

 

 جا خوش کرد.  دایو یهال**ب   یرو یشخند ین

 

 ! هیعشق چ فهمهی به ونوس نداره، اصال اون نم ی*نت؟ داداش تو اصال احساس ایآران؟ کدوم خ** ی د یچرا شعار م-

 

 پاسخ داد: شد ی م  رهیدوباره به بارش برف خ  کهی سرش را تکان داد و درحال یناراحت با

 

که تمومت کنه   ن یبهتره، جز ا ی لیخ ی کن ی بفهمنش؟ به نظر من بدون عشق زندگ د یکه همه با هیچ  یعشق کوفت  نیمگه اصال ا-

 هم داره مگه؟!  یزیچ

 

  ی بود نگاه کرد، صداقت از تمام اجزا دهیماه بود او را شناخته و د نیکه تازه چند   ییپر از درد و غم پسر عمو یهادرون چشم  دایو

قدر متفاوت باشند؟  نیا توانستند ی بود، چطور دو برادر م  دایکالم و رفتارش کامال پدر  ت یو متانت و شخص  زدی صورتش موج م

آران در آن اتاق همراه   د یآراد با ی کرد، به جا ه یبه او تا ابد تک توانستیکامل که م  ی خوش گذران و آران، مرد اشهیع کی  یگرید
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که در کالمش    یانداخت و با اندوه ریخواهرش را داشت آران بود نه آراد. سرش را به ز اقتیآن که ل دایاز نظر و بود،ی ونوس م 

 آران ل**ب به سخن گشود:  نیتسک  یبود برا  دایپ

 

 سوختن و دم نزدن.  یعن ی دن،یدرد کش  یعنیکه، عشق  ی دونی عشق با تمام دردهاش قشنگه، م-

 

آدم زنده درد و دل   ک یکرد، حال وقت آن بود با   یو مکث بلند  دادی م  مبل  ی را به پشت اش ه یتک که یحالزد و در  ی گرید پوزخند 

 و آرامش گفت:  زیغم انگ  ی. با صدا کردی و با او صحبت م  رفتی ها به مزار مادرش مکند، بس بود هرچه پنج شنبه 

 

هام فقط اون رو  که چشم  ن یاز ا کنم،ی هزار بار خودم رو لعنت م  ی شدم که قراره بشه زن برادرم روز یکه عاشق زن  نیاز ا-

 کنم... کاریچ د یبا ام، یبا خودم کنار ب د یچطور با دونم ینم  دا،یو  زارم یبه شدت ب نهیبی م

 

 کرد و سپس ادامه داد:  یکوتاه مکث

 

 که قبال داشتم ادامه بدم، اما.... ی و به همون زندگ  کایبهتره برگردم آمر گمی ها با خودم موقت    یبعض-

 

 شد و ادامه داد:  رهیخ دایو یهارا بلند کرد و دوباره درون چشم  سرش 

 

 از مزار مادرم.  یحت  کا،یازش دور باشم، از اون، از پدرم، از آراد و آن  تونم ینم-

 

باعث شده بود تا   نیرفته بود و اقرار گ  رش یکامال تحت تاث  دایپر رنگ بود که و شیهاآن قدر درون چشم  شیهاحرف  صداقت

 .شد ی عالقمند م ی مرد نیآن مردک خوش گذران به چن یکاش خواهرش به جا ی کند که ا دایحسرت در دلش راه پ
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 اون وقت... د یشا یموضوع رو به ونوس بگ   نیا ییخوای :آران نمدایو

 

 گفت:  یاز حدقه در آمده اش به تند  یهاو با چشم  د یحرفش پر انیم

 

 کدوم حرف ها؟! -!؟یبفهمه متوجه یا  گهیهر کسه د  ایونوس  خوامی وقت نم  چیه دا،یخودمون بمونه و  نیب د یها باحرف  نیا-

 

ار  دلهره به جانش افتاد، نگاه پر از استرسش را به طرف رها که درست پشت مبل او قر آمد،ی رها که از پشت سر آران م  یصدا با

 شد. ره یمتعجب و پرسوال رها خ  یداشت چرخاند و به چهره 

 

 ؟ یاومد  یک-

 

مبل را دور زد و به سمتش رفت و در کنار آران   شد ی م یجار شیهال**ب یرو  ی که لبخند مرموز  ی کرد و درحال یکوتاه مکث

 نشست.

 

 بفهمه؟ ی کس ییخوای نم یراجب چ نم یاالن، بگو بب نیهم-

 

 آران پاسخ داد:  یبه جا دایو

 

 ! گهید  یشگ یهاس ،مشکالت همموضوعه خانواده  زم، ی عز یچیه-
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 نشاند. شیهال**ب  ی رو یلبخند پر رنگ   دادی را به مبل م اش ه یتک  کهی دوخت و درحال  دایرا به و اش ی پر از معن نگاه

 

 د؟یخب کار اون دو کبوتر عاشق به کجا رس  زم،یمتوجهم عز-

 

 پاسخ داد.  ی باال انداخت و به سرد یاشانه  آران

 

 .کننی فکر کنم هنوز دارن صحبت م  دونم،ینم-

 

 پاسخ داد:  یکند با لحن کش دار اد یداغ بحث را ز ازیآن که پ یبرا رها

 

 طول بکشه.  اد یهم ز د ی با ،یدنیبه هر حال شام دونفرس و شمع و نوش  گه یآره د-

 

داشت به او بفهماند که ونوس مال    ی هم سع د یشا ایقصد سوزاندن دل آران را داشت؟!  یی او چه بود؟! گو یهاحرف  منظور 

خراب تر کند.   ش یاز پ ش یخواهند داشت، قصدش هرچه که بود باعث شد تا حال آران را ب یقیها رابطه عمبرادرش است و آن 

 زمزمه کرد. ی آرام ی با صدا رفتی هتل م ی به طرف درب خروج که ی مبل بلند شد و درحال یشده بود از رو  یعصب  کهی درحال

 

 قدم بزنم.  رمی من م -

 

 او که در حال رفتن بود گفت: کند بلند شد و رو به  یکه دوست داشت او را همراه رها

 

 . امیصبر کن منم ب-



 گاه محکم هیتک

272 
 

 

 جوابش را داد:  یدرهم و گره خورده ا  یهادستش را گرفت و با اخم دایو اما

 

 تنها باشه.  ی بزار شهی م-

 

و   شیبود! کارها دهیآن دو نفر را شن یگره خورده نگاه کرد، او حرف ها یهاو به صورت درهم و آن اخم  د یچرخ دایسمت و به

را   داینشست و دست و اش ی قبل  یها تنها به فکر منفعت خودشان بودند؟ سر جادارش از قصد بود؟! چرا آدم  شین یهاحرف  نیا

 گفت: ی پس زد وبا لحن جد 

 

 نکن.  قیطرفه تشو  کی عشق  ه ی ی لطفا آران رو برا-

 

 و پاسخ داد: د یکش ی قیو از احساس او مطلع شده نفس عم ده یرا شن  زیاو همه چ افتیحرف او در نیکه با گفتن ا دایو

 

 درد بکشه چون... خوامی فقط نم کنم، ی نم قیمن اون رو تشو-

 

 و پاسخ داد.   د یحرف او پر انیم رها

 

 ! ؟یدی م تیاون اهم دن یشما مهم شده؟! به درد کش ی برا به یغر یپسرعمو نیدفعه ا ه یشده که  یچ-

 

 نگاه کرد.  زدی برق م  تیرها که از حسادت و عصبان یهاچشم  را بست و چند لحظه به  دهانش
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و االن بهم   م یبزرگ شده که خواست خودش بوده، خب ما ازش دور بود یطی شرا یمهم بوده، فقط اون تو   شهیما هم  یآران برا -

 که من نگران پسر عموم باشم. عته یو طب م یشد  کینزد

 

 زد.  یشخند ی را به مبل داد ون اش ه یتک رها

 

به ونوس بگو و   ایب یکه تو بهش بگ  ن ینداره، ا ی طرفه سرانجام ه یعشق  ن یکه ا ی دونی م  م،ی رو روشن کن  یز یچ هی بزار  دا یو نیبب-

اگر   شهیفاجعه بزرگ محسوب م  ه ی نی که ا ی دونی کنه و مطمئنا م  ی رو عوض نم ی زیچ ستیآراد عاشق ونوس ن دونمی چه م

کنه باز   دای نسبت به آران پ یخواهرت هم احساس  ی اگر زمان ی حت ه،ی به زن برادرش چ تهاتون بدونن احساس آران نسبده خانوا

  گهیهمد  یرو عوض کنه که آراد و ونوس نشون کرده   قتی حق نیا تونهی کس نم  چیکه ه  یدونی م  کنه ی رو عوض نم ی زیهم چ

 بودن درسته؟! 

 

آخرش چه بود که   یفکر کرد، منظورش از جمله   یاندک شیهااو گوش سپرد و پس از اتمام حرف یهادر سکوت به حرف  دایو

و باهوش    زیدختر ت  نیکرده بود که ا  یداشت؟ ونوس کار یکند؟! مگر احساس   دایبه آران پ یخواهرش احساس  یگفته بود اگر زمان

  نیبه آران داشته باشد پس ا ین طرف تکان داد، اگر خواهرش هم احساس طرف و آ  نیشده بود؟! سرش را به ا ی زیمتوجه چ

 سه نفر خراب شود. ی و اجازه ندهند زندگ رند ی آن را بگ  ی جلو د یشده غلط است، با ن ییتع ش یازدواج از پ

 

  یاآخر رها لحظه  یهاکه داشت کم نکرد و بلکه بدتر شد، حرف  یاز حرارت و تب  ی زیهر چه در برف وسرما قدم زد چ آران

  شیهاچشم انه یچه؟! دستش را بلند کرد و وحش افتادی آن دو م نیب یو او را تا مرز جنون کشانده بود، اگر اتفاق  کرد ینم شیرها

که به آراد کرد، اما در آن واحد   ی ز کمککه انجام داده بود؛ ا ی شد از کار  مانیخود کرد، پش ارل**ب نث ر یز یرا ماساژ داد و لعنت 

که اون دونفر مال   قتهی حق ن یپسر، ا یدر دلش گفت)تو کاره درست و انجام داد  یی شد و ندا مانیافکار شومش هم پش نیاز ا

!  دادی عقل گوش نم یهاکه به حرف  شد ی م  ماریدل ب ی وقت داشت،ن دهیها فاحرف  نیرو بزار کنار( ا یقرار یب  نی،پس ا انگهیهمد 

  زیهمه چ  گفتی اش مدرست بود، اگر از عالقه  دایو یهاحرف  د یگرفت؛ شا  شیخراب عقب گرد کرد و راه هتل را در پ یبا حال

درهم   یهاشد؛ با دست  ل که وارد هت یابه هتل بازگشت و درست لحظه  یشتر یافزود و با سرعت ب شیها! بر قدم کرد؟ی م  رییتغ

که قفل شده بود ثابت   شانیهادست  ی رو اش ی خی یهارو به رو شد، چشم  آمدند ی م  رونیگره خورده آراد و ونوس که از آسانسور ب

هم نهاد و زمزمه   ی را رو شیهاپلک د،یاز ته اعماق وجودش کش  یگرفته بود؛ آه ی میفراموش کرد چه تصم یاه ی ثان یماند و برا 

 کرد: 
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 ! ؟یلعنت  یبکن  ی طچه غل یخواست  یم-

 

  یاز خوشحال  کهی و درحال  د یاز هتل خارج شود، آراد او را د گریکه به آن دو پشت کرد تا باره د نیقدم به عقب برداشت و هم کی

 نام او را صدا زد:  یبلند  یشناخت با صدا یکردنش با ونوس سر از پا نم یآشت

 

 آران! -

 

که از صدتا اخم هم بدتر    یحال بد توان نگاه کردن به آن دو را داشت؟! به اجبار لبخند زورک  نیآخر مگر با ا شد،ی بدتر نم نیا از

هنوز هم   کهی و دستانش را درون پالتواش فرو کرد. آراد و ونوس درحال  د ینشاند و به سمت آن دو چرخ شیهال**ب  ی بود رو

 و آراد ل**ب به سخن گشود. ستادند یلش ااو رفتند و مقاب سمتبودند به  گریکد یدست در دست 

 

 ؟یرفتی کجا م   یداشت-

 

 وجه به ونوس نگاه نکند پاسخ داد:   چیبه ه کرد ی م ی سع کهی کرد و درحال یکوتاه مکث

 

 ...خواستمی م-

 

  کیخودش را به او نزد کهی برود که رها به کمکش شتافت و درحال خواستی کجا م   د یو بگو اوردیب ی چه بهانه ا دانستینم

 رو به آن دو پاسخ داد: کردی م
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 . می بر یکالب  ا ی سکوید  هی و   میشهر بزن  یتو ی دور ه ی م یبر میخواستی م-

 

 به آن دو کرد.   یزد ونگاه مرموز طنت یش  ی از رو ی لبخند  آراد

 

 ! ؟ییتنها-

 

  کردی م دای به آمدن و یکه نگاه  یرها در حال اد، ستیها آمد و در کنارشان اآهسته به سمت آن  یهاهم با قدم  دایبعد و یاه یثان

 پاسخ داد:

 

 .  ادیب  خوادی نم گفتی م  دایآره و-

 

کرده بود انداخت، باز هم همان حس   کی از حد به او نزد شیآران را گرفته بود و خودش را ب ی به رها که بازو ینگاه م ین ونوس 

درهم گره   یهابه دست  ینگاه دا یدرهم بودن هم اضافه شود. و اش؛ی جد  یحسادت به سراغش آمد و باعث شد تا به چهره 

 را به صورت خواهرش دوخت.  احتش خورده آن دو کرد و نگاه پر از حرف و نار

 

 ن؟ یکرد  یشما دو نفر آشت-

 

و سرش را   کردی آراد جدا م  ی دستش را از درون دست ها  کهی نشاند و درحال شیهال**ب   یرو  یکمرنگ  ه یلبخند مصنوع ونوس 

 انداخت. نییپا

 

 .دمشیبرام گرفت منم بخش ه یهد  هی کرد و  یآره. آراد معذرت خواه -
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اتاق گذاشته بود کارساز بود و   یبود و تو  دهیکه آران از طرف خودش به نام آراد خر یاه یآراد و آران بهم دوخته شد، هد  نگاه

لبخند به   توانستی بود؛ اما چرا خوشحال نبود؟! چرا نم   دهیو باالخره آراد را بخش  اوردیب یانتواند بهانه گریباعث شده بود ونوس د

شده بود   ختهیبهم ر ز یبود، بردارد؟ همه چ ده یچیآران پ ی رها که دور بازو یحصار شده  یهارا از دست شو نگاه  اوردیچهره ب

 بود ل**ب به سخن گشود:  دایبودنش از کالمش پ  یکه کامال ناراض  یزد و در حال یپوزخند  دایها سردرگم. وواحساس 

 

 کارها هم بلد بود مگه؟!   نیآراد از ا-

 

 پاسخ داد:  یتند دوخت و با لحن   دای اش را به ونگاه مغرورانه  آراد

 

عشقم و خوشحال  شهیتا هم  دمی کارهام ادامه م ن یبه بعد تا بعد از ازدواج هم به ا نیخوبشم بلدم، از ا ی لیآره خانوم بلدم، خ-

 کنم. 

 

برادرش   ییرا بسوزاند اما گو دایو خواستی تنها م شیهانثار برادرش کرد، او با حرف   ینگاهش را به آران دوخت و چشمک سپس

. رها با ذوق آن دو را نگاه  د یبه صورت او پاش  ی و لبخند مصنوع د یکش  شیبه موها ی دست ی عاد ریو غ   یسوزاند. آران عصب را هم

 کرد و گفت: 

 

 خوب شد مگه نه آران؟  ی لیخ د،یکنارهم خوب باش   شهیهم دوارمیواستون خوشحال شدم، ام  یلیخ ی چقدر عال-

 

را پر رنگ کرد و سرش را به عالمت   اش ی و پر از درد او دوخت، لبخند مصنوع ی خیرا به نگاه  شیهارا باال گرفت و چشم  سرش 

 مثبت تکان داد. 
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 . یلیآره خ-

 

 گفت:  ه یکه دوست داشت از آن مکان خارج شود رو به بق  ی,در حالد یکش  یقیکرد و نفس عم یکوتاه مکث

 

 . می بر گهیما د-

 

 قدم بردارد آراد مانع از رفتنش شد و ل**ب به سخن گشود:   که ن یاز ا قبل

 

 صبر کن داداش. -

 

 را از آران گرفت و به ونوس دوخت.  نگاهش

 

 . گذرهی همراهشون؟! خوش م م یماهم بر-

 

رفتند تا   یوهر پنج نفر به سمت مکان  رفتیپذ  نیها را دوست نداشت؛ بنابرامردد و دو دل آن دو را نگاه کرد تنها بودن آن  ونوس 

را که در آن جا اجار کرده بود   ینیآران ماش  دند،یکه مورد نظرشان بود رس   یبعد به مکان یرا در آن خوش بگذرانند. ساعت یساعت

ها دادند.  ورود را به آن   یاجازه  یانه یرفتند، پس از پرداخت هز  یشدند و به طرف درب ورود اده ین پیاز ماش  یپارک کرد و همگ 

و   دند یخند  یو م   گفتند ی بودند؛ م یو خوش گذران  یکوبیها در آن مکان در حال پااز روس  ی ادیبود و تعداد ز اد یز یق یموس  یصدا

  یهامبل  ی گذشتند و رو خوردی که به باال م   یده پله ا  ی رفتند، از رو یپ ی آ ی به سمت مکان و دند،یرقصی و م دند ینوش ی البته م

در کنار ونوس و آران    دایگذاشته بودند نشستند، آراد و ونوس در کنار هم، سپس و  یا شه یش  یکه در فضا ی کرم رنگ ال مانند 

ده بود تا ونوس تمام حواسش ش  عثکارش با  نیاز او دور شود و هم یمتر یامشب قصد نداشت سانت  یی سمت راستش؛ رها که گو

 لبخند زنان رو به آران کرد و گفت: کرد ی که دور و برش را نگاه م  یآن دو باشد. رها در حال یپ
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 م؟ یرفتی کالب م کایآمر  یچقد تو  ادتهیآران  ی وا-

 

 تکان داد.   یزد و سرش را به آرام ینگاهش را به رها دوخت و لبخند کمرنگ  آران

 

 فراوان ادامه داد:  یقصد نداشت دست از سر خاطراتشان بردارد رو به جمع کرد و با ذوق   ییکه گو  رها

 

 ! مید یرقصی م یجا و کل نیا م یومد یهر آخر هفته م م یجور جاها رو داشت نیسالمون بود و عشق ا ستیب-

 

 به آران سر بزنم.  ومدمیکاراتون م نی: آره منم فقط به عشق همآراد

 

 اش گرفته بود پاسخ داد: به شدت چهره  که ی حالزد و در ی شخند ین دایو

 

 . یومد یم ی واسه چ م یحدس بزن میتونستی هم باز م ی گفتی اگه نم-

 

 نشاند. شیهال**ب یرو  ی چرخاند و لبخند کج دایرا به سمت و سرش 

 

 فکرا رو بزار کنار من عوض شدم... ن یا یول  زم،یعز ییبد راجب من داره تو یفکرا  نقد یکه ا ی تنها کس-

 

 به او انداخت و ادامه داد.  یمنتظره دست سرد ونوس را در دستش گرفت و نگاه پر از عشق  ر یکرد و سپس غ مکث
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 آدم شدم.  گه یدارم عوض شدم و د م یزندگ ی خانوم خوشگل رو تو نیا ی من از وقت -

 

به   یاو انداخت و لبخند محزون  یمشک یهاد و سپس نگاهش به چشم جا به جا ش  یجا خورد، کم یحرکت او کم  نیکه با ا ونوس 

درون دلش شده بود که اتفاقا   ش یتشو کی او حالش خوب نبود، دچار   را یبزند ز یقی از ته دلش لبخند عم توانستی زد، نم  شیرو

نبود، اونا   شیب  یبهانه ا زهایچ نیو ا ی که دلخور نیاز او بود متوجه اش شده بود،ا یکه آراد در حال معذرت خواه  ی امشب موقع

مبل بلند   ی جو را نداشت از رو نیتحمل ا گر ید ی احساس دست خودش نبود. آران که گو ن یو ا کرد ی م  یخودآگاه از آراد دور 

 گفت:  ی را نگاه کند به آرام یشد و بدون آن که کس

 

 .یبهداشت س یسرو رمی م-

 

کرده بود که کامال مشخص بود قصد فرار از آن مکان را دارد. ونوس   ادیسرعتش را ز ی بلندش از آنجا دور شد، به طور یهاقدم  با

 بود کرد .  شیاو هم بلند شد و رو به آراد که در حال تماشا هیحواسش به آران بود پس از چند ثان یهمه  یی که گو

 

 .  یبهداشت س یسرو رمی منم... م-

 

 . امیمراهت به ییخوای :مآراد

 

 شد پاسخ داد.  یآن ها رد م  انیکه از م  یزد و در حال  یلبخند 

 

 .ستین  یازین زم، ی نه عز-
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چرا  دانستی خودش هم نم ستاد،یمردانه به انتظار آران ا ییرفت و در کنار درب دست شو یبهداشت سیعجله به طرف سرو با

و چند لحظه با او صحبت کند. پس   د یایب  رون یبه در بود تا آران ب رهیبود و خ  ستاده یپشت سر او راه افتاده بود و حال منتظرش ا

خارج شد و با   یبهداشت س یدرهمش از سرو افه یدستش انداخته بود با ق  یپالتواش را رو  که یآران درحال قه ی از گذشت ده دق

و سرش را بلند کرد و به او نگاه کرد.   ستادی ونوس ا یکه ناگهان با صدا داشتی بود قدم بر م ره یخ که به کف آن مکان ییهاچشم

 بود نگاه کرد پ. ستادهیمتعجبانه به ونوس که در انتظارش ا

 

 ! ؟یکنی م کاریجا چ نیا-

 

قدم به سمتش برداشت و    کی. ونوس دندیشنی نم ی را به خوب گریکد ی یهابود که حرف   ادیز یبه قد  یکوبیو پا ک یموز یصدا

 گرفت.   واریرا از د اش ه یتک

 

 باهات صحبت کنم.  خوامی م-

 

 .د یپرس  د ینشن یاو را به درست  ی که صدا آران

 

 ! ؟یچ-

 

را نداشت،   یک یهمه نزد نیتحمل ا ییگوش او برد و دوباره حرفش را تکرار کرد. آران که گو  کیشد و سرش را نزد کیاو نزد به

 رو به او گفت:  ی بلند  یو با صدا  د یکش ش یدرون موها  یرفت و دستقدم عقب   کی

 

 بالکن .  یتو  م یبر ایب-
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قرار داشت رفتند. وارد بالکن شدند ودر   سکوی د یاشه یکه بالکن بزرگ و ش  یی جا ،یحرف هر دو به طرف درب خروج نیگفتن ا با

  نیا ییهمهمه را نداشتند و به دنبال جا  نیصدا و ا نیکدام حوصله ا  چ یه ییگره خورده هر دو باز شد، گو  یهاهمان حال اخم

و بزرگ و درختان   ی خیتار یکه ساختمان یی بایفوق العاده ز یکه رو به منظره ا  ی فلز یها  هساکت و خلوت بودند، کنار نرد  نیچن

  ت یمامور ییشدند، بارش برف هنوز هم ادامه داشت؛ گو  رهیو به آن منظره خ ستادند یبود، ا یخیکه در کنار ساختمان تار  ینبوه

  چکدامیقرار نبود دست بکشد. ه اوردیدر نم د یسف رنگکردن شهر سنت پترزبورک را بر عهده داشت و تا کل شهر را به  د یسپ

فرو کرد و   بشیآران دستش را درون ج قهینها در کنار هم به بارش برف زل زده بودند. پس از گذشت چند دقو ت زدند ی نم یحرف

 آورد و بدون آن که ونوس را نگاه کند ل**ب به سخن گشود:  رون یرا ب گارش یپاکت س 

 

 ؟ یکارم داشت-

 

و   د یانداخت و به طرف او چرخ نییاش را پاهم قفل شده  ی آران به خودش آمد، دستان تو ی که غرق در افکارش بود با صدا ونوس 

 شد. رهیروشن کردنش خ گاریبه س 

 

 ...خواستمی آره... م-

 

 کرد و سپس دوباره ادامه داد.  مکث

 

 و برنامه امشب؟  یمعذرت خواه ن یا یواسه  ی تو به آراد کمک کرد نم یبب خواستمی م-

 

 زد و پاسخ داد.  گارش یبه س  یمحکم پک
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 که اون خواست رو انجام دادم.   یمن کار -

 

به   یادهیا  نیوقت چن چ یه قتی کند در حق  یکارها نم  نیوقت از ا چی آراد ه دانستی به او انداخت، او م ی نگاه پر از معن ونوس 

 زدو پاسخ داد:  یشخند ین  نیبنابرا د،یرس ی ذهن آراد نم

 

 .ستیکارها بلد ن  ن یاز ا دونم یو م  شناسمی رو م ...من آراد یخت یبرنامه ها رو ر یو همه  یکه تو کمکش کرد  دونم ی م-

 

گرفته بود آماده کرد، او قصد داشت به آران اعتراف کند   ی که در ذهنش جا ی گفتن حرف  یانداخت و خودش را برا  نییرا پا سرش 

که دهانش را باز کند، آران که اکنون فکر    نیکرده بود، اما قبل از ا ری بود و در عمل انجام شده گ  امده یکار خوشش ن   نیکه از ا

 دارد، نگاهش را به او دوخت و گفت:  ا ونوس قصد تشکر کردن ر  کردی م

 

 . کنمیم   یآراد هرکار ی و خوب یخوشحال یمن برا کنه، ی با هم بودن تو و آراد منو خوشحال م-

 

مشخص   نی ! خوب اکند؟ی شان آران را خوشحال مبه آران دوخت، باهم دبون ی بازش را بهم دوخت و نگاه پر از معن مه ین دهان

شده؟! حرفش را خورد   یو دودل  شیدچاره تشو  د یبه آران بگو خواستیاحمق شده بود که م  کند،یم   یفکر  نیاست که آران چن 

 را قورت داد و سرش را به عالمت مثبت تکان داد.  شیزد، آب گلو   یو لبخند مصنوع

 

 ... درست شد.زیکه... همه چ  میخوشحال ی لی درسته، من و آراد هم خ-

 

 او گذاشت. یبازو  ی زد و دست راستش را رو  یلبخند مصنوع آران
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 خوبه.  یلیخ-

 

گردن   یبرف بود و رو  یکه پالکش گوله   ی فی ظر یبای گردن ونوس ثابت ماند، آن گردنبند ز یرو  نشیغمگ  ی خی یهاچشم

را باز و بسته کرد و   شیهابود، چشم  دهی خود به نام آراد خر یقه یبود که با سل یاه یهد  کرد، ی م ییونوس خودنما  د یو سف کیبار

او   ی بازو یدست چپش را از رو کرد ی را باز م یاشه یکه درب ش   یو در حال د یکش  یآه ؛انداخت نییرا از بالکن پا گارش یس  لتریف

 برداشت.

 

 . هی بق ش یپ میبر-

 

  یپ ی آ  یگفت و سپس هر دو از بالکن خارج شدند.دوباره به طرف و  یانداخت و باشه ا  نییکرد و سرش را پا یمکث کوتاه ونوس 

فرو رفته بود، ونوس در کنارش نشست  اش ی درهم درون گوش  یانشسته بود و با چهره  دایتنها و دند،ی برگشتند اما رها و آراد را ند 

 :د یو متعجبانه پرس 

 

 ! ؟ییچرا تنها-

 

آن ها بود انداخت   یبه ونوس و سپس به آران که در حال نشستن رو به رو  ینگاه م یگرفت و ن لشی موبا ی ش را از گوش نگاه دایو

 و پاسخ داد: 

 

 رفتن برقصن، اونجان. -

 

که اشاره کرده بود نگاه کردند و رها و آراد   ییمکان بود کرد، هر دو به جا ن یا یجا نیترکه شلوغ  یرقص  ستیبه سمت پ یااشاره

داد که آن ها هم به    یااشاره دنشانیدر همان لحظه هم آراد به آنها نگاه کرد و با د دند،ید  گریکد ی یرو به رو  دنیا در حال رقصر
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تکان داد و نگاهش را از او   ی امشب نه آران حوصله داشت و نه ونوس. ونوس سرش را به عالمت منف ییگو اام وندند،یجمعشان بپ

 زمزمه کرد:  ی گرفت و با لحن تلخ

 

 تو خوش بگذرون. -

 

  ادیز یدنینوش  دابودیاز چهره اش پ کهی رد شد و به سمتشان آمد و درحال  تیجمع انیها بود از محرف ن یآراد که سمج تر از ا اما

 و دستش را به سمت او دراز کرد.  ستاد یونوس ا  یخندان رو به رو  یف کرده با لب مصر

 

 . می برقص کم ی  میبر ایخوشگل خانوم، ب-

 

 گردنش را باال گرفت و او را نگاه کرد.  ونوس 

 

 . زمیبرقصم تو خوش بگذرون عز خوامی من نم -

 

 را باال انداخت و متعجبانه پاسخ داد.  شیابرو یتا  هی  آراد

 

 . نمی خانوم، پاشو بب یبود  نیتره یپا ایمهمون یکه تو   ؟تویبرقص ییخواینم-

 

پاسخ  یکرد وبا کالفگ  ی فی ونوس اخم ظر  د،یسمت ونوس خم شد و مچ دستش را محکم گرفت و او را به سمت خودش کش به

 داد: 
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 برقصم.  خوامی نم  گمیآراد، م-

 

 ادامه داد. یشتر یب یو پافشار د یسو آن سو تکان داد و با تاک نیسرش را به ا آراد

 

 .  میریجشن بگ  یی دوتا د یامشب منو و تو با ی پاشو، ناسالمت ی بامن برقص د یبا گمی م-

 

کرد و با   یپوف  دا یبود، و خته یهم باعث آزار ونوس شده بود و هم اعصاب آران را بهم ر اش یتو حال خودش نبود و با پافشار او

 رو به او گفت: ی درهم یهااخم

 

 تو برو با رها جون برقص.  خوادبرقصه، ینم-

 

 زد.  یانداخت و پوزخند  دایبه و ینگاه

 

 برقصم، تو دخالت نکن!  ندم یبا همسر آ خوامی من م -

 

 مبل بلند کرد .  یدست ونوس را هم گرفت و به اجبار او را از رو  ی کیدست چپش آن  با

 

 نکن. م یونوس، عصب  گهیپاشو د-

 

آراد را    یها بلند شد و با دست راستش بازوشد و هرچه تالش کرد تا دخالت نکند نتوانست همزمان با آن  زیکه صبرش لبر آران

 رو به او ل**ب به سخن شود:  ی گرفت و با لحن جد 
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 .یکنی م  تشیاذ ی اصرار نکن دار نقدریآراد، ونوس دوست نداره برقصه، ا-

 

که اصال   ییاو نگاه کرد؛ از آن جا  یهاو سپس سرش را به طرف صورت آران چرخاند و درون چشم  ستادیاز حرکت ا یاه ی ثان آراد

 نثار آران کرد و پاسخ داد:  یدر حال خودش نبود پوزخند 

 

مسائل  ی بخورم و برقصم، بهتره تو یدنیخوشگلم نوش  ینده یبا همسر آ خوامی داداش دخالت نکن، ونوس زن منه، من م -

 . یما دخالت نکن یخصوص

 

گرفت، گوشه لبش را به   دهیناد شد یرا نم  د یکه آراد به صورتش کوب یتلخ  قت یافتاد، حق نییشل شد و پا اریاخت ی ب دستش

 پاسخ داد:  یو به آرام  د یبه دور گردنش کش ی شده بود انداخت، دست  رهیبه ونوس که اکنون به او خ ینگاه می دندان گرفت و ن

 

ها پشت کرد و از پله ها  گفت و به آن  ید یببخش ستد یدر آن جا با توانستی نم کهی .درحالشهی به من مربوط نم یگی درست م -

 درهمش روبه آراد گفت:  یهابه او نگاه کرد و با اخم  یرفت، ونوس با غم و ناراحت نییپا

 

 ؟ ی کرد ی رو  ادهیباز ز ؟ یکنی م ه یچه کار نی ؟ اآراد یگفت   ینجور یچرا ا-

 

 بدهد دست اورا محکم تر گرفت وبا لبخند پهنش پاسخ داد:  ت یآن که اهم بدون

 

 . شهیوقت ناراحت نم چ ینگفتم که نگران نباش، داداش من از من ه یزیچ-
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عقب   یصندل تیبا عصبان رفت،ی ف بار مبه طر که ی رقص برد. آران درحال ستیباالخره ونوس را به سمت پ یاصرار و پافشار با

بر اعصابش مسلط   د یشد، چطور با رهی خ شیجلو ز یو پشت بار نشست و دست راستش را پشت گردنش گذاشت و به م د یکش

شدن   تی که ونوس را در حال اذ نیل**ب نثار خودش کرد، از ا ری ز ی تو لعن د یکوب ز یم ی اش را رو! دست مشت شدهشد؟ی م

بهتر  د یشا  اورد،یب ش یبرا یدنیداد تا نوش   یبار اشاره ا  ی . به متصد کشاند ی از او ساخته نبود او را تا مرز جنون م  یو کار د یدی م

را تحمل    یچه درد رفتی م ادش یو  شد یبهتر م  ی زیاز هر چ شیحال نبودن برا نیدر ا د یشا ساخت،ی خودش را آرام م یبود کم

بود و در کجا قرار داشت. اما   یبرود ک  ادش یتا  د یآن قدر نوش  د،یرا نوش  نیسنگ  کیپ نیبا حرص و خشم چند  نیبنابرا کند؛ی م

در    د بور و بلون ی بود که دختر دنیبرود، در حال نوش  رونیاز ذهنش ب  ی بود که محال بود به سادگ ق یاش آنقدر عمعشق و عالقه 

کوتاه که او را مانند عروسک   یبا لباس  بای روس و ز یشد، دختر  ره یان خاش گذاشت و به آرچانه  ریکنارش نشست و دستش را ز 

انداخت و   یدختر روس   یبه چهره  ینگاه می شروع به صحبت کرد. ن یرا به آران دوخت و به زبان روس  اش ی آب یهاکرده بود، چشم 

از   ییتکان داد، دختر که گو  یالمت منفپاسخ نه داد و سرش را به ع م،یدارد باهم وقت بگذران نبود امکا ده یبه سوالش که پرس 

 تر کرد.  ک یبه او نزد یشانه او گذاشت و خودش را کم ی آران خوشش آمده بود دستش را رو

 

 تنهام. نجایمن هم مثل تو ا م،یباهم خوش بگذرون  میتونی م-

 

گرم و خمار شده بود، اما هنوز هم آن وقار و    یکه چشمانش اندک نیفرستاد، با ا رون یکرد و نفسش را پر صدا ب  یمکث کوتاه آران

درون   نی وقت بگذراند؛ بنابرا ی گریدارد بتواند با شخص د یدرون قلبش ونوس جا  یمتانتش را داشت، محال ممکن بود وقت

 پاسخ داد:  یزبان روس  به  ی شد و با لحن جد  ره یدختر خ یهاچشم

 

 ا خوش بگذرونم . با شم ستمین ل یو ما  ستمیمن تنها ن-

 

 . د یباال انداخت و متعجبانه پرس  ییابرو دختر

 

 ؟ یپس چرا تنها نشست-
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نثار برادرش   ی به ان دو کرد و چشمک ینگاه  ستاد؛یکه خواست پاسخش را بدهد آراد به سمتشان آمد و سمت چپ آران ا نیهم

  رقصدند ی که م  یی داخت و سپس سرش را به سمت جابه آراد ان ینگاه م یخواست. آران ن ی الکل یدنیبار دونوش  یکرد و از متصد 

 رو به او گفت: گشتی به دنبال ونوس م که ی چرخاند و درحال

 

 ! ؟یونوس و تنها گذاشت-

 

 بود پاسخ داد:  یدنی نوش  ادیمصرف ز یکه ناش  یبا لحن کشدار دادی سرخوشانه سرش را تکان م  کهی درحال

 

اش شانه  یتوجه به آراد دست دختر روس را از رو   ی.آران برمی رقصه منم االن م ی اون وسط داره م رم، یبگ  یدنیاومدم نوش -

چشم در چشم شدند،  گریکد یبه دنبال ونوس گشت و در همان لحظه با  شیهابلند شد و با چشم  یبرداشت واز پشت صندل

پوست لبش بود و همان وسط   دن ییشده بود در حال جو ی عصب ی اراد ر ی طرز غ ه که در کنار آران بود ب  یدختر  دن یونوس که با د

به طرفش رفت و کمر او را گرفت و مقابلش   ی شده بود و متوجه اطرافش نبود، در همان لحظه پسر بور رهیبود و به او خ ستادهیا

درهم به   یهاا اخمشده بود گرفت و ب رهیخآران که به او    یآب یهاکرد، ونوس که شوکه شد، نگاهش را از چشم دن یشروع به رقص

 گفت:   یسینگلیشد و به زبان ا رهیدر حال تکان دادن خودش بود خ  شیکه جلو ی مرد

 

 ! ؟یکنی م کاریچ-

 

 تر کرد و گفت:   کیخودش را به او نزد ی کم نیرا بلد بود متوجه حرف او نشد؛ بنابرا ی بور که تنها زبان روس  مرد

 

 با؟ یز یبانو  نیدیبه من رو م  نیافتخار رقصد -

 

  یسینگلیمرد را از دور کمرش باز کرد و به زبان ا یودستها د یخودش را عقب کش د، یگوی مرد چه م ن یهم متوجه نشد ا ونوس 

 پاسخ داد:
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 با شما برقصم.  ستم ین لیمن ما ن،یگ یم  یچ فهممی من نم-

 

که بخواهد از ونوس دور   نیاز انبود، قبل  اریکه تنها زبان کشور خودش را بلد بود  یپسر زبان نفهم نیامشب بخت با ا یی گو

نثار صورتش کرد،   ی را گرفت و مشت چارهیمردک ب   قهیبپرسد  یفراوان به سمتشان رفت و بدون آن که سوال  یشود، آران با خشم

  یاصحنه  ن یچن دنیبا د  کرد، ی م یرا سر او خال تش یافتاده بود و تمام عصبان ی به جان شخص نی چن ن یبود که او ا ی بار نیاول

به رگ   ییقطع شد. آران که گو  کیموز  یکه در وسط بودند پخش شدند و صدا ی و عقب رفت و مردم  د یکش ی فیخف غی ونوس ج

و ونوس    کردی م چاره یآن مرد جوان ب رتنثار صو یدر پ ی پ یکه داشت مشت ها یی رویو ن  یبرخورده بود با تمام انرژ رتشیغ

  ن یچن دنی. آراد با دردیآران را بگ  ی جلو توانستی کس نم چینداشت، ه  دهیتا آرام شود فا خواستیو ترس از او م   ادیهرچه با فر

 سمتشانهم به   دایرها و و  گر ید یو از سو  ردیاو را بگ  یرا رها کرد و به طرف آران رفت تا جلو   یدنینوش  ی جام ها یاصحنه 

  کر یمرد غول پ  نیچند  نیرد،بنابرایرا بگ  شی جلو توانستی نم یکس  ییکل فضا را در برگرفته بود و گو شیهاعربده  یصدا دند،یدو

 کردند. رون یب سکویبار بودند به طرف او آمدند و آن ها را جدا ساختند و هر پنج نفر را از د یاز نگهبان ها یی که گو

 

زد و آن چهار نفر   ی ضرب م نیزم  یرو  شی با پا ی شسته بود، عصبن ییسکو  یرو  ابانیبار رو به خ یدر کنار درب ورود   کهی درحال

به برادرش انداخت و با تعجب   ی.آراد نگاهختیری صدا اشک م یتنها ونوس ب گفت ی نم ی زیکس چ  چ یبودند، ه ستادهیمقابلش ا

 :د یپرس 

 

 ش؟ یرو طرف و زد  ی د یدفعه پر ه ی! چرا هو؟یچت شد تو -

 

 اش را به صورت آراد دوخت.به خون نشسته  یهاپر از خشم و چشم  نگاه

 

بود به ونوس و ولش   دهیاحمق چسب کهیچطور مرد ید ی! ند ؟یزنم زنم کن  یتو معلوم هست حواست کجاست؟! فقط بلد -

 ! کرد؟ینم
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 :د یسرش را به طرف ونوس دوخت و متعجبانه پرس  آراد

 

 مزاحمت شده بود؟! -

 

پسر در   نیا ای شده بود؟! خدا کیپر از اشکش را به آراد دوخت، واقعا او متوجه نشده بود که آن مرد به ونوس نزد یهاچشم  ونوس 

 !کند؟ی م  ریکدام آسمان س 

 

 پاسخ داد:  یونوس با لحن تند  ی به جا آران

 

 ! ؟یازش مواظبت کن ییخوای م  ی نطوریا-

 

رو بهم   سکوید ه ینبود  یازینامزد داره و تموم، ن گفتم ی م  رفتمی م شن،ی دارن مزاحمش م دمیدی خوب داداش، اگه م ی لی: خآراد

 نبود.  اد یهمه داد و فر نیبه ا ی ازین ،یرو تا حد مرگ بزن ارویو   یزیبر

 

 : د یگو  یچه م  د یفهمینم ی بود که حت نیبلند شد، آنقدر خشمگ  شیاز سر جا آران

 

  چ یاجازه رو به ه ن یشه من ا ک ینزد یغلطا نکنه بخواد به ناموس کس نی از ا گه یتک بخوره تا دنبود؟!چرا اتفاقا الزم بود ک یازین-

 کس....

 

 .د یحرف او پر  ان یبه او انداخت و با تعجب فراوان م ی نگاه پر از معن آراد
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 ... یشد  یش یآت نقدریکه ا شهی داداش،ونوس قراره زن من باشه نه تو، پس ناموس تو محسوب نم-

 

 داد ادامه داد:  ی سرش را باتاسف تکان م کهی زد و درحال  یپوزخند 

 

 ! ه؟ی واسه چ تیهمه عصبان نیواقعا ا فهممینم-

 

را باز و بسته کرد،   شیهاانداخت و چشم  نییکرد، سرش را پا یحرف به خودش آمد، دهانش را بست مکث بلند  نیگفتن ا با

. ونوس با  کند ی کرده بود و هرلحظه امکان داشت خودش را لو بدهد و برادرش را آگاه سازد که چه در درونش غوغا م  ی رو ادهیز

  ن یتنها به ا شد،ی هم از دهانش خارج نم  یاشده بود و کلمه  رهیبود خ  ی گونه عصب نیااش به آران که به خاطرش نگاه مسخ شده 

کاش    یکه چه؟ آه آراد لعنت دهد ی کس اجازه نم چیبه ه گفت؟ ی هم وجود دارد؟! او داشت چه م یمرد ن یکه مگر چن د یشیاند ی م

شده بود؛ او به خاطر   ی به خاطرش عصب  نگونهیاش را تمام کند. چرا درون دلش غوغا شده بود که آران اآران جمله  دادی اجازه م

  ختهیرا بهم ر سکوید  ک یآرام و خونسرد بود حال به خاطر ونوس  شهی که هم  یباال زده بود؟! مرد  رتش یرگ غ ن یچن نیونوس ا

برود و از او   رو لحظه چقدر دوست داشت در آغوشش ف  نیکند؟! در ا دای پ توانستی را م یمحکم گاهه ی تک نیاز کجا چن گریبود؟! د

 . د یبگوتشکر کند و 

 

 !یهست شه یچقدر خوبه که تو هم-

 

 را از دور تماشا کنند و بس.  گریکد ی توانستند ی که تنها م   یاشهیو ش  م یعظ ی وارید  د،یدی را مقابلشان م یوار ید شد،ینم اما

 

سرد بودند و رها نگران از   گریکد یو کالفه بودند، آراد و آران با  نیغمگ   یمانند رفتشان نبود، همه به نحو   چیاز سفر ه برگشتشان

نشسته بود و   اش ی صندل یرو  دهی پر ی نداشت با رنگ  یشده بود و حال خوب ماریب یی دست دادن آران بود و ونوس که گو

. د یایسراغش ب  یان حس لعنت کردنشان ناخودآگاه نگاهش به سمت آران بچرخد و دوباره هم  ازرا بسته بود تا مبادا با ب شیهاچشم

با او دردودل   توانستی را انجام دهد و با او نبود، اکنون اگر خواهرش بود م شیمانده بود تا کارها هی در روس   دایچقدر بد بود که و

رنگش را دم در   یپرت کرد و چمدان کوچک مشک ز یم ی را رو شیدهایاش شد و کل خود را آرام سازد.وارد خانه  یکند و اندک
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و به آران نگاه کرد.   ستاد یدر ا ی آهسته وارد سالن شد و جلو یهاشت، پشت سرش رها وارد خانه شد و درب را بست و با قدم گذا

بود؟! رها   ی عصب نقدر یا را چ د،یبه دور گردنش کش یمبل انداخت و دست  یرو  تیاش را در آورد و با عصبانسوخته  یاپالتو قهوه 

 کرد و به سمتش رفت:   یپوف

 

 ! ؟یهست یعصب  نقدریآران چرا ا -

 

 بود انداخت: ستادهیا شیدستش را به کمرش گرفت و نگاهش را به صورت رها که رو به رو  دو

 

 . ستمین  یمن عصب -

 

 پاسخ داد:  د یتا بنش رفتی که به سمت مبل م ی اش کرد و در حالنثار چهره  یپوزخند 

 

کلمه   ه یاونم از صبح که  ،یراه انداخت ییبلبشو نیکه همچ هی روس  ی تو  شبیهست. اون از د تیزیچ  ک ی زنهی داره داد م افت یق -

 باشه؟  تونه ی م ی رفتارات چ نیا لیواقعا دل  ،ی زدی با آراد حرف نم

 

 پُر، و درهمش را به رها دوخت:  یهااخم

 

 ؟ یبگ  ییخوای م  یرها؟! چ هیحرف ها چ  نیمنظورت از ا -

 

  ی لبخند مرموز کهی و درحال  ستادیا اش یسانت ک یمبل بلند شد و به سمتش رفت و در   یبه او انداخت و از رو ینگاه معنادار  رها

 لبش بود پاسخ داد:  ی رو
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و   ی س  یکه تو ی آخه آران گذره، ی م یدلت چ  یبدم تو  صیکه بتونم تشخ  یتابلو بود  ی آران، اونقدر یفهمی منظورم و خوب م -

کتکش بزنه   تونستی بدبخت زبون نفهم و تا م ه یبه جون  وفته ینفر هم دعوا نکرده بود چطور تونست ب کی با  شیدگچندسال از زن

 ؟یگذاشت  دتیعقاتموم  ی بود که پا رو ی چ لشی هان؟! دل

 

 تمام پاسخ داد:  تی قدم عقب رفت و با جد  کی

 

 نبود، بزرگش نکن رها!  یخاص ز یچ لشیدل -

 

 زد و بالفاصله ادامه داد:  یشخند ین

 

با   یهست که حت ح یاونقدر فج یکه دار یاحساس  نیا ی دونی بزار باهات رو راست باشم خودت هم م کنم؟ ی من بزرگش م -

 درسته؟  ی تکرارش نکرد کباریبلند هم  یصدا

 

برداشت و به   یبود، قدم ده یفا یبکند، انگار ب توانستی نم ی را از رها گرفت، درست بود؛ رها دستش را خوانده بود و کار نگاهش

 کرد:   یقبل رها نشست و مکث بلند  یسمت مبل رفت و سرجا

 

 موضوع حرف بزنم.   نیدر مورد ا خوامی نم م،یرها بهتره راجبش صحبت نکن -

 

 شانه او گذاشت: ی رفت و در کنارش نشست و دستش را رو با دو قدم بلند به سمتش  رها
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اگر خانوادت   یفهمی احساس غلطه، م نیا ی دون ی چون م ، یحرف بزن یراجبش با کس  ییخوای نم یحت  نیآران من نگرانتم، بب  -

 شه؟ی م  یبفهمن چ

 

 بفهمه. ست یکس قرار ن  چی: هآران

 

  نتونیب  ی اگه آراد بفهمه چه اتفاق یدونی م  ،یدار  یچه احساس  زنهی آران تو نگاهت داد م  ؟یپنهون کن ییخوای م ی : تا کرها

 ! کنه؟ی چطور برخورد م یبه اون دار  یاگه ونوس بفهمه تو چه احساس  افته،ی م

 

 گفت:   یپر از خشمش را به رها دوخت و با کالفگ  نگاه

 

 . کایآمر گردم ی که برم نه یاصال همه بفهمن، تهش ا ره، ینم  رونیاز ذهنم ب کنمی م  یکنم؟ هرکار کاریچ ی گی م -

 

 شیپاها ی شانه او برداشت و به جلو خم شد و دستانش را رو یفرستاد و دستش را از رو  رونی اش را بنفس حبس شده  رها

از همه به   شتریکه ب  یبود که در ذهنش نقش بسته بود، فکر  ی به حرف دنیشد، در حال سنج رهیخ  یاشه یش  زیگذاشت و به م 

 شود:  ک یآران نزد ه ب شتریب توانستی که م  ن یبه ا کرد؛ی خودش کمک م

 

 ... .یکه وانمود کن نه یا ی بکن یتونی که م  یآران حداقل کار  -

 

 را به طرف او چرخاند و ادامه داد:  سرش 
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که تو   ینفهمه عشق  چوقت ی آراد ه د ی شا ینطوریا ؛ یکن  تیختر رو وارد زندگد  هی  یعن ی ،ی عالقه دار ی به کس ، یوانمود کن -

چپش به   یدر درونش رخ داد، با پا  شتری جمله آخر رها گر گرفت و خشم ب دنی.با شنیاون دار  ندهی چشماته نسبت به همسر آ

 پارکت ضرب گرفت و در همان حال گفت:  ی رو

 

 رو خراب کنم؟  یک  یکنم؟ زندگ م یرو وارد زندگ ی ک -

 

 پاسخ داد: نیشده بود بنابرا ک یاش نزدزد، حال به خواسته ی لبخند  رها

 

 .میخوای رو م گهیمن و تو همد  یبه همه بگ  ی تونیکمکت کنم، م   تونمی من م -

 

حاضر بود وانمود کند که عاشق آران   یعنیبود؟   ی دختر جد   نیا یهارها نگاه کرد؛ حرف ی جد  یزده به چهره رت یو ح  متعجب

 کمکش کند؟ خواستی طور؟! چرا م نیاست و آران هم هم

 

 ؟ یهست ی : رها جد آران

 

 باال انداخت: یرا به مبل داد و شانه ا اش ه یتک

 

 داره؟   یبه دوستم کمک کنم، چه اشکال خوامی آره خب، م -

 

چه بود؟! نگاهش را از او   یشنهادیپ نیکار و دادن چن ن یخونسرد او زل زد، قصد رها از انجام ا یهم مکث کرد و درون چهره  باز

گذاشته بود   ش یرو شیکه پ  یکه راه ابد یبود تا در یکه رها داده بود کاف ی شنهادیپ ی فکر برا یگرفت و به پارکت دوخت، اندک
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  ش یکه حاضر بود برا ی عالم شود، برادر ی صوصا برادرش رسوااش خخانواده یجلو خواستی کار ممکن بود، او هرگز نم نیبهتر

 جان دهد.

 

حاضرند  خواهند ی که م ییزهای بدست آوردن چ ی به فکر منفعت خودشان هستند؛ برا ز یها قبل از هرچاست که انسان ییجا نیزم

رد شوند تا به   گرید  یهاانسان ی رواز  یرحمی ها را بشکنند و با تمام بحاضرند تمام حرمت  ی کنند و حت یباز  گرانید  یبا زندگ

. شد ی م کی سخت و فاجعه نزد ی و به روزها گذشتی م  یگریپس از د  ی کی یسرد زمستان یبرسند. روزها خواهند ی که م یزیچ

درون اتاقش خودش را حبس کرده   نیافسرده و غمگ  ی برگشته بودند، با روح ه یکه از روس   یاچند روز گذشته ن یونوس مانند ا

باره درب اتاقش از افکارش جدا شد و   کی باز شدن  یکه با صدا د ینکش ی را بسته بود و به ظاهر خواب بود، طول شیهابود و چشم 

تاسف و   ی از رو یبود نگاه کرد؛ سر  ستادهی تختش ا ی برداشت و به قامت سودابه که رو به رو شیهاچشم  یچشم بندش را از رو 

 گفت:   یحوصلگ  ی از ب یحاک  یبالش نهاد و با لحن  ی تکان داد و دوباره سر را رو ی فگ کال

 

به سمت تختش برداشت؛   یبه حرف دخترش بدهد قدم ی تیبدون آن که اهم ؟سودابه یریادبگ یدر زدن و  ییخوای م ی مامان ک -

 شد و ل**ب به سخن گشود: کشینزد

 

 ! ن؟یرو برطرف کرد  نتونیمشکل ب ؟ یهمش تو اتاقت خودت رو حبس کرد یبرگشت  ی چرا از وقت-

 

تکرار   نیباعث شد تا دوباره و دوباره سوالش را تکرار کند و هم  نیو هم  د یونوس نشن  یاز سو  یگذشت اما جواب   هیثان نیچند 

شد و نشست و چشم بندش را با   تخت بلند  ی سوال اعصاب خوردکن، باعث شد تا ونوس را کالفه تر از قبل کند؛ از رو نیمکرر ا

 کرد و پاسخ داد:  ی درهمش پوف یهااخم  ابرداشت و ب شیهاچشم  یاز رو  تیعصبان

 

 باهاش ازدواج کنم، دست از سرم بردار.  خوامیکنم، نم ی با آراد آشت خوامیمامان؛ اصال نم  یکرد   وونمید-

 

 دخترش زل زد.  نیخشمگ  ی اش درون چشم هاب و شوک زده متعج  یباشد با دهان باز و چهره  دهیاشتباه شن ییکه گو  سودابه
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 ! ؟یگفت یچ-

 

 و مرتبشان کرد.  د یکش اش ده یژول یدستش را درون موها آمد ی م نیی تخت پا  یاز رو  کهی درحال

 

 .خوامی گفتم آراد رو نم -

 

که   یترسناک یهاگره خورده و چشم  یهشت ی منفجر شود، با ان آبروها یتا سودابه مانند آتفشان د یطول نکش  شتر یب هیثان نیچند 

 . د یاو را گرفت و به سمت خودش کش یبود؛ به طرف ونوس رفت و بازو  تیاز خشم و عصبان یحاک

 

دفعه    هی که  شدهی چ ؟ یشد  وونهید  ؟یعقلت رو از دست داد  ، یرو بگ   یز یچ نیهمچ ی تونی چطور م ؟یازدواج کن ییخواینم-

 برگشته؟ نظرت 

 

 باال برد:  یرا کم  شیو صدا د یرا از دست او کش شیبازو

 

 ؟ یکنی نم دایجز آراد پ ی بحث چ یمامان، همش آراد؛ آراد، آراد، بسه کالفه شدم، ه گه ید  یکرد   وونمید-

 

 را باال برد. شیهم صدا سودابه

 

بهش و آراد   ی بود ده یکه همش چسب شیچطور تا چند وقت پ ره، یصورت بگ  د یازدواج با نیا ست،یتر از اون ن مهم  ی بحث چ ینه ه-

 ! ش؟ییخوای نم گهیعوض شده که د  یشد حاال چ یآراد گفتن از دهن تو خارج نم
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عوض شده بود که احساس او را   ی زیمدت چه چ ن یدر ا دانستی نداشت، خودش هم نم ی به سوالش نداد؛ در واقع جواب یجواب

کند و سپس پس از   سه یمقا گریکد یبا  یاز مغزش دو برادر را ه  یاباعث شده بود تا در گوشه  یسرد کرده بود، چ  نیچن نیا

کند و در عوض آران... به   ه ی به او تک اش ی که بتواند در زندگ  ستین یاصال مرد  اد که آر نیبرسد، ا ی تلخ  ی ریگ  جهیبه نت سهیمقا

 شد،یاند ی به آران ب خواستی او نم شد،ی م  یشرو یو مانع از پ  دادی ه شدت تکان مسرش را ب  د یرس یاز افکارش که م  ییجا نیچن

. بدون آن که جواب  رفتند ی م  شیممنوعه پ ی مرد متبه س  محابایو ب  گرفتند ی از او دستور نم گری افکارش د یبه تازگ  یی اما گو

 اتاق رفت و سودابه هم باهمان اعصاب خرابش به دنبالش راه افتاد.  ی مادرش را بدهد به طرف درب خروج

 

اتفاق افتاده؟ با تو هستم دختر... .از   نتونیب  یعوض شده ؟! چ یچ ش،یی خوایبگو چرا نم گه،یجواب بده د ؟ی چرا سکوت کرد-

  ی برا یز یرفت تا چ خچال یبه مادرش کند، به سمت  یبه راه افتاد و بدون آن که توجه رفت و به سمت آشپزخانه نییها پاپله

 .ستادیرا بست ومقابلش ا خچالی متشنج شده درب  یکند که سودابه با اعصاب دایخوردن پ

 

 . کرده دایکش پ ی لیخ گهیموضوع د  نیا ؛ ینیو برنامه ازدواجتون رو بچ ی کن ی امروز با آراد آشت ن یهم د یونوس با-

 

منصرف شد،    دهینکش ه یکرده؛ اما به ثان یبه اجبار با او آشت  د یکه بگو د ی کالفه وارش را به مادرش انداخت، در دهانش چرخ نگاه

 پاسخ داد.  نیبنابرا کرد؛ ی آماده م میتصم  ن یا یمادرش را برا  د یبا

 

 با آراد ازدواج کنم. خوامی با عمو صحبت کنم و بهش بگم که نم خوامی من م ، یکن  یمنو مجبور به کار  یتونی مامان نم-

 

تا   یی دخترش که گو شد ی شوکه شد، باورش نم شتریب ت یهم از آن موقع د یکردند، شا  یسر سودابه خال یرو ی خیپارچ آب  یی گو

در   ی گریه بود؟ نکند شخص دسودابه را بر باد دهد؛ مگر چه شد  یاهایداد حال قصد دارد رو  ی آراد جان م  یبرا شیماه پ نیچند 

 .د یپرس  زدی در آن موج م  د یکه شک و ترد  ی! با صدارد؟ یبگ  ی مین تصمیبود که باعث شده بود او چن اش ی زندگ
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 آره؟!  یکن  یکار  نیکه باعث شده همچ  تهیتو زندگ  گهید  یک ینکنه -

 

بود، آب دهانش را قورت داد   ا یآدم دن نی او حال سردرگم تر ایو شل شد، آه خدا  د یبود لرز خچالی  رهیدستگ  ی که به رو دستش

 پاسخ داد: ی لرزان  یوبدون آن که مادرش را نگاه کند با صدا

 

 ! نیخوام ازدواج کنم فقط هم یمن نم ست،یمن ن ی زندگ ی تو یکس  چیه -

 

 مانعش شد. گریرفت که سودابه باره د ی سودابه پشت کرد و به سمت درب خروج به

 

رو خراب   زیهمه چ یی باهم بودن تو و اون پسر تالش نکردم، که حاال بخوا یبرا همهن یمگه دست خودته؟ من ا نم،یصبر کن بب-

 . ید یکه شن  نیونوس هم یر یازدواج رو بپذ  ن یا د یبا یکن

 

 تلخ و تند پاسخ داد:  یزد و با لحن  ی پوزخند  ونوس 

 

 نکن. ی خودیپس تالش ب دمی رو انجام نم ییخوای که تو م  ی من کار ،یش ینم ی باز ن یا یمامان تو برنده -

 

را   نیا د یداشت و او با  یزی کردن چ ی در مخف  یچشم ها سع نیدخترش نگاه کرد، ا یهاو درون چشم   د یکش ی تند و عصب نفس

 شد؛ی ماد خانواده اش مدا د یازدواج خراب شود، نه امکان نداشت آراد را از دست بدهد؛ او با نیا دادی اجازه م د ینبا افت،یی درم

در   شد؛ی آراد م  بیثروت نص نیا یحال که آران از رده خارج بود پس همه  شد،ی دخترش م  یبرا د یثروت کالن مهرداد پارسا با

نقطه ضعف دخترش بگذارد. به او   یبهتر بود دست رو  د یامکان نداشت اجازه دهد او را از دست بدهند، پس شا یتی موقع نیچن

 که پشتش را به سودابه کرده و در حال خارج شدن بود گفت:
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 ونوس.  سایوا-

 

 و بدون آن که به طرفش بچرخد ل**ب به سخن گشود.   ستادیا یحوصلگ  ی با ب گر یباره د ونوس 

 

 نک...  هوده یمامان تالش ب-

 

 . رها کرد مه یوار سودابه حرفش را ن د یرسا و تهد  یصدا با

 

 ونوس.   یر یازدواج رو بپذ  نی ا د یبا یدوست خوبت، آران رو از دست ند  ییخوای اگر م-

 

را قورت داد و    ش یمادرش نگاه کرد، آب گلو ی جد  یاش را به طرف مادرش چرخاند و به چهره شوکه   ی و چهره  ر یمتح یهاچشم

 .د یپرس  کرد یمکه لرزش در آن فوران    یتکان داد و با لحن  ی سرش را به آرام

 

 ! ؟ی چ... چ-

 

 به سمت دخترش برداشت. یقدم د یو آن نگاه تهد   یجد  یهمان چهره  با

 

 . یجواب نه به آراد بد  یتونی م  رمیآران رو ازش بگ  یو زندگ   تیو شخص ت یهو یاگه دوست دار -

 

 سو آن سو تکان داد.  نیسر ش را به ا دهیترس  یهمان حالت چهره و آن چشم ها با
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 ... به... آران داره؟! یموضوع... چه ربط نیا-

 

موضوع   نی به تو داره! دونستن ا ی شده! آران چه ربط ی شکل نیداره که ا  یاد یز تیتو اهم ی که معلومه آران برا نطور ی: اسودابه

 مهمه ونوس.

 

 پاسخ داد: د یلرزی م  شیاز پ شتریلرزانش که هر لحظه ب  یرا درهم گره کرد و با همان صدا شیهااخم

 

 .یکن   یباز ش یبا زندگ یبه آران نداره که بخوا ی ربط  چیمنو توئه ه  نیموضوع ب نیماجرا نکن ا نیمامان، اون رو وارد ا-

 

 زد و سپس شمرده شمرده شروع به حرف زدن کرد:  یبه حرف دخترش دهد پوزخند  یتیبدون آن که اهم سودابه

 

هفته   ن یکه آخر هفتس و ا  یدونی م  گم،یرو به آران م ز یجا همه چ نیمطمئن باش امشب هم ی ازدواج رو بهم بزن نیا ی اگر بخوا-

 . انیم نجایا نایعموت ا

 

  ی! چرا سعبود؟ی م  رحمی ب نیچن نیا د ی شد، چرا سودابه با ره یصورت مادرش خ ی قورت داد و به اجزا  گریدهانش را باره د آب

  ن ی! نه امکان نداشت مادرش با او چنکند؟ی م د یتهد  ن یچن نیدخترش را ا  یر دخترش را خراب کند؟ آخر کدام ماد  یداشت زندگ

  یغصه م   د یآران ونوس با ت یو غصه دخترش نخواهد شد، اصال چرا با گرفتن هو  یحتبه نارا یراض چگاهی کند سودابه ه  یکار

  نیبهتر بود در برابر چن د یبود، شا ان یوسط به م ن یا یگریشک احساس د ینبود؟! ب شیبرا شیب ییدخترعمو ک یخورد؟! مگر او 

  یهارا درهم قفل کرد و با چشم  شیهاکارساز است. دست د یتهد  نیپنهان کند که ا کردی م  یو سع دادی مقاومت نشان م ید یتهد 

 زد.   یپوزخند  اش دهیترس 
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 به آران نداره، اصال اون... اون...  ی ربط چ یموضوع ه نیا-

 

 فرستاد و سپس ادامه داد.  رونیحبس شده اش را ب نفس

 

 مامان.  ستیهم کارساز ن دتیتهد   ست،یمن مهم ن  یاون برا-

 

  یبتواند روز  کردی مادرش بشود از دست او فرار کرد و به اتاقش پناه برد، هرگز فکرش را نم  یاز سو ی آن که منتظر سخن بدون

  ی نفس و نابود ی ندارد، احساس تنگ  ی تیاهم شیان براآر  نکهیمصرف کند، چرا با گفتن ا ی انرژ ن یچن نیا یگفتن دروغ یبرا

فرستاد،   رونی و نفسش را پر صدا ب د یکوب اش ی شانیرا به پ شیهاشد! دست شیدایپ کجااز  گر یدل؛ د قیدرده عم ن ی! اکرد؟ی م

 با حرص گفت:  زدی دورن اتاقش قدم م  کهی درحال

 

 . ایبه خودت ب ،یلعنت  ایونوس به خودت ب-

 

  ی زمستان تنش را اندک ی به سمت تراس اتاقش رفت و درب تراس را باز کرد و داخل شد، هوا نیتازه داشت بنابرا ی به هوا اجیاحت

  ینگاه می دار و خاک خورده کرده بود، ناشان را نم خانه  اطیوح د یباری لرزاند و باعث شد احساس سرما کند، باران همچنان نم نم م

بهتر شد و فکرش بازتر،   ی کشاند، حالش کم  شیهاه یرا به ر شانیبود انداخت و بو دهیبا عشق چ اتاقشتراس  یکه تو  ییهابه گل 

نسبت به   یاحساس خاص چیعوض شده بود که ه  ی بود کشاند؛ چ ختهی که آن شب آراد به گردنش آو ی ری زنج ی دستش را به رو

را باز و   شیهاچشم  افتاد،ی م  یاتفاق نیچن د ینه، نه، نباشد؟! ی چه م دند یفهمیاگر دو برادر از احساسش م یآراد نداشت؟! وا  هیهد 

وارد   شیعمو نیماش   د،ید  اطیرا درون ح ش یخانواده عمو شیکرد. با باز کردن چشم ها رونیبسته کرد و افکار شوم را از سرش ب

نفر آران بود که   نیشدند و آخر اده یو آراد پ  نکایشد و همزمان، آ ادهیخانه شد و پارک کرد، سپس او از درب کنار راننده پ  اطیح

اش حبس شود، رنگ از   نه یو نفس در س   ردیباز هم باعث شد تا ضربان قلبش شدت گ دنشیشد، د ادهیاز در سمت راننده پ

به سراغش آمد، دستش را   یمرد همان احساس لعنت ن یا دنیش شد، چرا باز هم با دباز مهمان خانه ا یشانیو پر د یرخسارش پر

 گذاشت و زمزمه کرد  لبش ق ی به رو
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 ! ؟یمعلوم هست چه مرگت شده لعنت-

 

 

 

ها که خواست نگاهش را از آن  ن یافتاده بود؟! هم یحال  نیبه چن ی باشد؟ اصال ونوس از ک توانستیچه م  یشانیهمه پر ن یا لیدل

شدند و   ره یخ گریکد یبه  یاه یچشم در چشم شدند، ثان گریکد یشد و با  ده یناگهان نگاه آران به سمت تراس اتاق ونوس کش ،ردیبگ 

درهمش درب تراس را محکم بست و دو دستش    یهااز تراس فاصله گرفت و با اخم  د،یچرخی م گرید  یی ها بود که به جابعد چشم

که دوست   نیو هم ا ند یاو را بب خواستی هم دلش م آمد؛ی جا نم نیکرد، کاش آران امشب ا  یو پوف   د یکش ش یرا دو طرف ابروها

به   ش یربع از گذشت آمدن خانواده عمو کی خواهد شد.  بلتر از قاو حالش دگرگون  دن یبا د کرد یاحساس م  ند، ینداشت او را بب

دستانش گرفته    نیتختش نشسته بود و سرش را ب  یرفتن را نداشت. رو  نییاو هنوز در اتاقش بود و رغبت پا گذشت،یخانشان م

 آمد. دایو ی به درب اتاقش خورد و سپس صدا یادر حال فکر بود که ضربه  قیبودعم

 

 ؟ ی آج یداریونوس ب -

 

را چرخاند و    ره یبه سمت در رفت و قفلش را باز کرد ود ستگ  یبا کالفگ  ی سرش برداشت پس از مکث بلند  ی را از رو شیهادست

 آراسته و مرتب خواهرش نگاه کرد.  یبه چهره 

 

 خواهرش انداخت و با تعجب گفت:  ی  دهیژول یبه سرتاپا ینگاه دایو

 

 تو؟!  ی شد  یشکل نیچرا ا ه؟ی چه وضع ن ی! ا؟یونوس خوب-

 

 ه کرد و سرش را تکان داد. را نگا دایو
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 خوبم. -

 

 . رنیگی همه دارن سراغت رو م ن؟ییپا ییا یب یآماده بش ییخوای:نمدایو

 

  یبا آران رو به رو شود و از او فرار  خواهد ی نم  د یکه بگو د یرا فشار داد، هرچه کرد در دهانش نچرخ  ره یدستگ  ی کرد و عصب  یپوف

 سرش را به نشانه مثبت تکان داد و پاسخ داد.  نیبنابرا اورد؛یاش را بر زبان باست؛ اما نتوانست جمله 

 

 . امیو م کنم ی لباس عوض م-

 

 شد و زمزمه کرد.  ک یبه او نزد یاش انداخت و قدم به خواهر کالفه  یاره ینگاه خ دایو

 

 واقعا؟!  یشده؟ خوب ی ونوس چ-

 

 زد و جوابش را داد.  ی زورک لبخند 

 

 . امیخورده کسلم فقط، برو منم م ه ی  زم،یخوبم عز-

 

گفت و از او دور   یاباشه  نیاز دهان خواهرش خارج نخواهد شد بنابرا یز یچ کرد ی مطمئن بود هرچه اصرار م  تیوضع ن یا دنید با

که تا    یکرم رنگ  یشلوار راسته  د؛یکش  ونر یرا ب یوارد اتاقش شد و به سمت کمد لباسش رفت و چشم بسته لباس  گر یشد. باره د

  نیشد، اگر با چن رهیخ نهیحوصله باال بست و به آ ی را ب شیو موها د یپوش  ی رنگ  یابافت قهوه  زیبود همراه با شوم شیمچ پا یباال
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بزند   شیهال**ب  یرا به رو  یتا رژلب   د یکه او را چه شده؛پ س بهتر د دندیپرس ی همه از او م رفتیم  نییبه پا ی روح ی صورت ب

 . د یایحالت در ب ن یو از ا

 

  ی قینگاهش بود و آران به او پشت کرده در کنار پدرش نشسته بود. نفس عم رس ر یآراد در ت  ستاد؛یرفت و ا نییاول را پا یپله

 مبل بلند شد.   ی و همراه با لبخند از رو د یا دآمد؛ در همان لحظه آراد او ر نییدوم را پا یو پله  د یکش

 

 ساعته ؟!  میتو ن  یکجا بود  زم؟ یعز ی اومد -

 

به همه سالم کند. در همان لحظه   یبلند  ی لبش بزند و با صدا یرو  یو او ناچار شد لبخند  د ینگاها به سمتش چرخ  یهمه

 حفظ ظاهر پاسخ آراد را داد. یلبش بود برا یرو  ی قیکه لبخند عم ی را گرفت و در حال شی مادرش از پشت سرش بازو

 

 .زمیعز شد،ی داشت آماده م-

 

 ونوس را فشار داد.  ی خندان با حرص بازو یسرش را به طرف ونوس چرخاند و از پشت آن چهره  سپس

 

 آره؟!  ی با من لج کن یرو گرفت مت یکه تصم  نی! مثل ان؟ییپا یی ایب یتخواس ینم-

 

سودابه قصد داشت صبرش را   یی چوپ خطش پر شده بود و امشب گو گریمادرش زل زد، د یهادرهمش به چشم  یهااخم با

 کند.  زیلبر

 

ماجرا   نیا  خوامی م  ،ینفوذ داشته باش  روم گه ید دم ی اجازه نم کنم، یرو تموم م  ز یخسته شدم، امشب همه چ گهیمامان، واقعا د -

 تموم شه.  شه یهم یبرا
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افراد حاضر در   ه یبه نگاه متعجبانه بق  یت یو بدون آن که اهم د یرا چسب شیبرود سودابه بازو نییرا پا ی بعد  یکه پله   ن یاز ا قبل

 گفت:  یآرام یسالن دهد رو به او با صدا

 

 . کنمی آران رو تمام م ه یزندگ  یباشه ونوس پس اول من همه  ،ی نگرفت یمنو جد  د یکه تهد  ن یمثل ا-

 

 آران را صدا زد.  رفتی م  نییکه پا ی را رها کرد و در حال شیبازو

 

 . زمی آران، عز-

 

 .افتد ی ب ی اتفاق نیچن د ینه نبا د؟ یرا به او بگو ز یبه جان ونوس افتاد، نکند واقعا قصد دارد همه چ یاصدا زدنش لرزه  با

 

 بود؛ مادرش را صدا زد.   ده یشوکه و ترس  که ی حال در

 

  تیسودابه بدون آن که اهم ن یجز سودابه بشنود، بنابرا ی آنقدر بلند نبود که کس شی!صدا؟یکن کاریچ  ییخوای مامان صبر کن م-

 منتظر و پر سوال آران نگاه کرد.  یو به چهره  ستادیرفت و کنار مبل آران ا نییها پابه دخترش دهد از پله 

 

 چند لحظه باهات صحبت کنم آران جان.  تونمی م-

 

 مبل بلند شد و بالفاصله پاسخ داد.  ی آران از رو ی از مکث کوتاه پس
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 . د ییحتما بفرما-

 

 به شخص خودت بگم فقط.  خوامی هست که م یموضوع  هی جا نه،  ن ی: اسودابه

 

 رد. را نگاه ک ش یمشکوک وار زن عمو آراد

 

 شده زن عمو؟  یزیچ-

 

 زد.  یها خشکش زده بود چرخاند و لبخند مرموز پله  ی رو ییسرش را به طرف ونوس که گو سودابه

 

 با آران دارم. یکار خصوص  هی-

 

تنها   یعنی ! کرد؟ی کار را م نیا د یآخر چرا؟ چرا با رد، یرا از او بگ  تشی آران را برباد دهد و تمام هو خواستی شک امشب م ی ب او

کند تمام ثروت مهردادخان    یگونه آران را از دور خارج کند و کار نیخواست ا ی هم م د یبا دخترش بود؟! شا ی لجباز  لشیدل

را به مادرش    زش ی کرده بود نگاه ملتمس آم یغالب ته ییشده داماد خودش کند. ونوس که گو رآراد شود و آراد را هر طو بینص

از دست  شه یهم ی و آران را برا گفت ی را م ز ینداشت سودابه امشب حتما همه چ ده ینه فا  د،یکش  یدوخت و نفس کند 

نگاه مادر و دختر چه   یمعن  د؛یآران پر سوال به طرف ونوس چرخ یهاچشم  ره،یدرهم و فشرده شد و نگاهش ت  داد؛قلبشی م

 داشت به دخترش زل زده بود؟!   یراز ییکه گو   یپر معن یهابود؟! چرا ونوس آن باال خشکش زده بود و سودابه با آن چشم

 

 من درخدمتم سودابه خانوم. -

 

 . کردی آران را نگاه کرد و سپس مهردادخان را که با تعجب به سودابه نگاه م  گریباره د سودابه
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 اتاق مطالعه.  میبر-

 

نگاهشان کرد،   ده یترس  یهاوقت گرفتن انتقام از خاندان پارسا بود. هردو باهم به طرف اتاق مطالعه رفتند و ونوس با چشم  امشب

انجام بده   یمادرش خراب شود،فکر کن دختر؛ کار   یها ی آران به خاطر خودخواه ی زندگ دادی اجازه م  د ینبا کرد،ی م  یکار د یبا

مانع مادرش شود؟!   توانستی بفهمد، چگونه م ی گریرا از زبان شخص د اش ی زندگ  قتی حق نیمانعش شو و نگذار آران تلخ تر

  ییایبود دن  افتهیدر  یکه به تازگ  یاز ضربه زدن به آران ی ریراه جلوگ  نیبهتر ی گرفت، آر یدر سرش جا یالحظه  ی ناگهان فکر

  یکه خواست پله  نیپله برداشت وهم یهانرده  ی لحظه دستش را از رو کی ارزشمند است، ضربه زدن به خودش است. در  شیبرا

پرت کرد. همراه با   نییخودش را از پله به پا ی غیپله بود و همراه با ج  ینهاد که لبه  یرا طور  شیاز عمد پا د، یایب نییرا پا یبعد 

و    کردند یم  نگاه پرت شدن ونوس  نییافراد حاضر در سالن شوکه شده به پا یسودابه و آران توقف کردند. همه  غشیج یصدا

که به او برسد آران مقابلش    نیاما قبل از ا  د یشدند، آراد با وحشت به خودش آمد و به سمتش دو خکوبی م شانیهمه سرجا یی گو

 و اضطراب شروع به صدا زدنش کرد.  یپر از ترس و نگران ییبا صدا یجسم ونوس زانو زد و بدون توجه به کس یقرار گرفت و جلو 

 

 شد.... ونوس... .  ینه... ونوس... چ ی وا-

 

بود برد؛   یاو که خون از آن جار یشانیاو را نگاه کردند. آران دست لرزانش را به طرف پ ی و با نگران  ستادند یان اسر آر یباال همه

شده بود و   هوش یب یینداشت گو یاده یزدند فا شیمشکوش بود، هرچه صدا ی ادیز ی نگران همهنی! اد؟یلرزی چرا دستش م 

ونوس و دست   ی زانوها ر یانجام دهد؛دستش را ز ی اجازه دهد کار یآران به کس نکه یاز ا قبلرا باز کند؛   شیهاچشم  توانستینم

کرد و همراه با آراد    نشیبه راه افتاد، او را سوار ماش  یگرفت بلندش کرد و با عجله به طرف درب خروج شیهاشانه  ری را ز گرش ید

آراد را فراموش   یی نگران ونوس شده بود که گو. آنقدر ادند اعضا هم پشت سرشان به راه افت گریرفتند و د مارستانیبه سمت ب

رفت و   مارستانیاو را دوباره در آغوش گرفت و با عجله به سمت ب دنی. به محض رس کردی ونوس فکر م ی کرده بود و تنها به مداوا

از رفتن   یتکرد. ساع  کمکبلند و لرزانش از پرستاران و دکتران طلب    یکه شدند با صدا مارستانیآراد هم پشت سرش، داخل ب 

رنگ درون   یآب یهای صندل  یپارسا رو یخانواده  ی اعضا یاز او نبود، همه  یونوس به داخل بخش گذشته بود اما هنوز خبر 

با   گاهی را گاه و ب  لیراهرو نسبتا طو نی درهم و نگران بود؛ تنها آران بود که ا شانیهانشسته بودند و چهره  مارستانیب ی راهرو

پر از   یهاچشم  نیو ا ی همه نگران نی خودش را کنترل کند؛ ا یاندک توانستی کاش م  کرد،ی پر از اضطرابش متر م یهاقدم

و   ساختی که در آن جا حضور داشتند برمال م  یاندک افراد  ی احساسش را برا یهم همه  د یشا کرد؛ ی استرسش امروز او را رسوا م 
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گاه   چیها هبهتر بود آن  د یاحساس بو برده بودند که شا نیبودند و به ا اش ه از همه متوج شیکه ب  ییهااز بخت بد آران آدم 

کرد که باعث شد تمام تنش به لرزه   یارا به آران دوخته بود در دلش زمزمه  اش ره ی که نگاه خ ی. منصورخان در حالدند یفهمینم

بود که همسرش فرشته به کما   یبود، زمان دهید ده یترس  یهاچشم نی نگران و با ا ن یچن نیکه پسرش را ا  یبار ن یآخر افتد،یب

سو آن سو تکان داد   ن یبه ا یشتافت و غم را مهمان خانوادشان کرد؛ سرش را به آرام  یباق  اریروز به د نیرفته بود و پس از چند 

  ینوشته شده بود همه به سمت دکتر  شی که نام بخش رو ی کرد. با باز شدن درب ی پروراند دور یکه در سرش م  یواز افکار شوم

 و آران باز هم دهانش را قبل از همه به گفت و گو باز کرد.   دند یدو آمد ی م  رونیکه ب

 

 ! ده؟یحالش چطوره؟ خوبه، چقدر صدمه د  شد؟یچ-

 

  ی با لبخند شانه او گذاشت و   ی که او همسر ونوس است دستش را رو  ن یآران کرد و با فکر به ا دهی ترس  یبه چهره  ینگاه دکتر 

 آرامش بخش پاسخ داد. 

 

الزم رو گرفتن ازش، تا   شاتیآروم باش، نگران نباش جوون، حال همسرت خوبه، فقط سرش ضربه خورده که عکس و آزما -

 مونه. مهمون  نجایجوابش ا

 

کرده بود که    یاناش وارد شد و باعث شد رنگ از رخسارش بپرد، آنقدر اظهار نگربه چهره  می عظ یشوک یاجمله  نیچن دنیشن با

 جلو آمد و رو به دکتر گفت:  ی قدم اندازدی به آران ب یکه نگاه  نیدکتر هم گمان کرده بود ونوس همسرش است . آراد بدون ا

 

 ! ش؟ینمیبب می تونی همسرش منم دکتر، م-

 

 پاسخ داد  یآراد و آران رد وبدل کرد و پس از مکث کوتاه ن یب ینگاه پر سوال دکتر 

 

 ... . شونیمن فکر کردم ا  خوامی معذرت م-
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 رها کرد و سپس ادامه داد.   مهیرا ن حرفش

 

 بهوشه.  دش ینیبب د یتونی بله م-

 

 

 

 

 

کف سالن   یهاک یگرفته بود و به سرام نییهمراه با پدر ونوس به سرعت به داخل شتافتند. آران که سرش را پا کایو آن دایو و  آراد

درب    یکه جلو  ی. سودابه در حالردیبه خود گ ی عاد ی دهد و حالت ریی اش را اکنون تغ زار زده  افهیداشت آن ق  ی بود و سع رهیخ

رفتار   یطور د یکه چرا آران با د یشیاند  نیبه آران انداخت و به ا یپر از معن و  قیرفتنش نگاه عم ز بود قبل ا ستادهیاتاق بخش ا

ماه است با او آشنا   نیکه تنها چند  ییدخترعمو ی داشت آران برا  یل یکه دکتر گمان کند؛ ونوس همسر اوست، اصال چه دل کردی م

  نینکات توجه داشت چن نیترکه به کوچک  ی سودابه ا ی! برا؟سرش بگذارد یرا رو  مارستانینگران شود ک ب نیچن نیشده ا

و نگاهش را از او گرفت و به   د یکش  یقیدر دلش نهفته شود. نفس عم ی بود و باعث شده بود تا آشوب   ز یشک برانگ  ش یبرا یموضوع

ان سرش  تا آر د حرکتش باعث ش  نیشانه او گذاشت و ا ی به سمت پسرش برداشت و دستش را رو یداخل رفت. مهردادخان قدم 

 را به پدرش بدوزد.  نشیعاشق و شرمگ  ی را بلند کند و چشم ها

 

 جانم بابا؟!-

 

 :د یرو به او پرس  ی جد  یباشد. مهرداد خان با چهره ا  ده یآهسته و لرزان بود که شک داشت مهرداد خان شن یبه قدر  شیصدا
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 داخل؟!  یی ایب ییخواینم-

 

 تکان داد.  یفرستاد و سرش را به آرام  شی دهانش را به داخل گلو آب

 

 . امیچرا م-

 

 داخل.  می ! بر؟یستادی وا  نجای: پس چرا امهردادخان

 

قبول کند   خواستی نم یی اما گو شناختی کرد، نگاه پسرش را خوب م   تیرا پشت کمر آران گذاشت و او را به داخل هدا دستش

  دادی در سرش جوالن م  شتریکه هر لحظه ب  یافکار نیکرد ا ی و سع  زد  بیوجود دارد! در دلش به خود نه ی فاجعه ا نیامکان چن

 کند.  رونیرا هر طور شده از ذهنش ب

 

اعضا چشم دوخته بود، همه حضور داشتند به جز   ریدرهم به سا  یابود با چهره دهیدراز کش مارستانیتخت ب ی که رو ی حال در

را به سودابه دوخت،   اش ده یاز حادثه گفته باشد؟ نگاه پر سوال و ترس  را قبل  زیآران! پس او کجا بود؟! نکند مادرش به او همه چ

  ریغ شیکه باورش برا د یشیاند ی م  یز یبود به صورت درهم او زل زده بود و به چ ستادهیا ختشدر سمت چپ ت که ی سودابه درحال

  ییافتاده بود؛ مغزش از کار افتاده بود و به صدا یحال ن یبه چن یبود که سودابه با بو بردن از موضوع  یبار  نیاول ییممکن بود، گو 

حد که باعث شده   نیتا ا ی قو یو ونوس شکل گرفته. احساس   رانآ نیب قیعم یسپارد: احساس  یگوش م زد ی م اد یکه در سرش فر

داشت؟! نگاهش را به آراد   ی ! پس آراد چه؟ او چه نقششد؟ی مگر م اندازد،ی بود دخترش جان خودش را به خاطر آران به خطر ب

احساس دور دست آراد بود که  ی ب ی انگشتان ونوس به قدر داد،ی م  یبه او دلدار یدوخت؛ او دست ونوس را گرفته بود و با ناراحت

دخان و آران باعث شد نگاهش را به  . با ورود مهرداکند ی ها را به اجبار تحمل مدست  ن یدهد ا صیتشخ  توانستی م یاننده یهر ب

  گر ید ی خیمردک چشم   نیدرهم گره خورد؛ آخر ا شیهاآن ها بدوزد؛ در همان لحظه با آران چشم در چشم شد، ناخودآگاه اخم 

مرد بود که قصد داشت ازدواجش را با آراد برهم   نیرا خراب کرد؟! پس ونوس به خاطر ا شیهاشد که تمام نقشه  شیدایپاز کجا 

که    یونوس برود با پسر  رد،یرابطه شکل گ  ن یسو آن سو تکان داد؛ محال است بگذارد ا نیامکان نداشت، سرش را به ا نیزند! نه ا

ز تخت ونوس فاصله  ا ی . با ناراحتردیفاجعه صورت گ نیا گذاشتی نم چگاهیکند؟! ه دواج از کجاست از اش شه یمعلوم نبود رگ و ر

 به ونوس دوخت و زمزمه کرد: گر یپر از خشمش را باره د یهاگرفت و عقب رفت و چشم 
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 . یخودت رو بدبخت کن دمی اجازه نم-

 

 

 

 *** 

 

درد در سرش  ی هنوز هم اندک کرد،ی را تماشا م  رنی کاناپه درون سالن لم داده بود و از پنجره ب  یپانسمان شده رو یسر با

که آن    روزی نبود، از د ی نگران یبو که به سرش وارد شده بود؛ پس جا یکه به گفته دکتر به علت ضربه محکم کرد یاحساس م

با   یحساب یو دعوا د یآی اتفاق شوم افتاده بود هنوز با مادرش هم صحبت نشده بود اما حتم داشت که سودابه حتما به سراغش م 

 د،یشنی را گنگ کنار گوشش م شیشدن صدا یاریکه در عالم ناهوش  یشخص  ش یممنوعه رفت، پ یی. افکارش باز هم جاکردی او م

به دنبال پرستار و   هاوانه یسرش گذاشته بود و مانند د ی را رو مارستانیبود که ب یبه حد  اش ینگران  دایکه به گفته و یشخص

  نیزد، ا بیو باز هم بر خود نه  د یکش یبرده بود... . آه بلند  مارستانیو به ب  که او را در آغوش گرفته بود ی شخص گشت،ی دکتر م

که قرار ازدواجشان گذاشته شده   یبه برادر شخص توانستی در حق آراد کند، چطور م  ینامرد  نیچن د یاحساس اشتباه است، نبا

که   ییهاسودابه از پله  یپا ی لحظه صدا نیم به سمت قلبش زد. در ه یرا درهم گره کرد و مشت آرام  شی! اخم هاشد؟یاند ی وبد ب

رفتنش   دنیراه افتاد، با د یبه تن کرده بود به طرف درب خروج  رون یکه آماده و لباس ب ی . در حالد یبه گوش رس  آمد ی م  نییبه پا

 مادرش را صدا زد:   یبلند  ینشست و با صدا شیافتاد، به سرعت سرجا جانشباز هم ترس به 

 

 ؟ یری مامان کجا م-

 

 کرد و به سمتش برگشت.  ی مکث کوتاه ستاد،یا شیپشت کرده به او سرجا سودابه

 

 محل کار پدرت. رمی م-
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  یعن یآرام بود  نیچن ن یا یقصد نداشت کار ناتمامش را تمام کند؟! سودابه وقت ی عنیبه مادرش انداخت،  ی پر سوال و پر معن نگاه

دخترش شد، لبخند   ی ! سودابه که متوجه نگاه پر معند؟یپرس ی که انجام داده بود نم ی از کار یسوال چی در سر داشت، چرا ه  یفکر

 درهم گره زد و رو به ونوس گفت:  شه یمانند هم را  شیهازد و اخم  یامرموزانه 

 

 پدرت. ش یبرم پ د یفعال با  م،یها دارحرف  یلیخ شبت یمنتظر باش منو تو به خاطر کار د-

 

را گم کردو باعث شد نگاهش از   شیمادرش ناخودآگاه دست و پا  یحرف از سو نیاست، با گفتن ا یآدم  ن یسودابه چن درست

قبل از   د یحال او را د ی کرد، سودابه که دگرگون ی انداخت و با انگشتان دستش شروع به باز نییو سکوت کند، سر را پا  ردیاوبگ 

 دار گفت:  شین ی رفتنش با لحن

 

تو و اون   ن یب ی! مگه دوست؟یجون خودت رو به خطر بنداز ی! به خاطر اون آدم حاضر؟یدفعه افتاد ک یچطور برام سواله  -

 ! قه؟یچقدر عم

 

سو آن سو تکان داد و از سالن خارج شد و به   نیسرش را به ا یاش، عصبدختر رنگ برگشته   یاز سو ینکردن پاسخ افتیدر با

شد،   اده یرا پارک کرد و پ سمانشیشرکت پارسا، تل یمدت جلو  یطوالن کی ترافپس از  یرفت و سوار شد. ساعت نشیطرف ماش 

 و زمزمه کرد.  اختپارسا اند  کیبه ساختمان بزرگ و ش  ینگاه مین

 

 دختر من باشه، هر طور که شده.  ی برا د یثروت با نیا-

 

کردن سه طبقه از   ی شرکت قدم برداشت و پس از ط یو به سمت درب ورود د یکش  یق یفکر عزمش را جزم کرد و نفس عم نیا با

کس در   چیاز آدم انداخت، کاش ه ی به راهرو خال ینگاه م یاز آسانسور خارج شد و ن د، یرس  تیریآسانسور خارج شد و به طبقه مد 

ق مهردادخان  پاشنه دارش به طرف اتا یها. با آن بوت کردی را با مهردادخان روشن م فش یپرده تکل ی شرکت نبود تا راحت و ب
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به ساعت انداخت، چهار بعد از ظهر راه نشان   ینگاه م یلبش نقش بست، ن ی رو ی لبخند  ی منش یخال  یجا دن یقدم برداشت و با د

مهردادخان در حال حاضر در شرکتش   که شوهرش اطالع داشت   قیکه از طر یی حتما همه مرخص شده بودند، از آن جا داد،ی م

 مهرداد خان از پشت در آمد.  یکه صدا  د ینکش یبه در نواخت، طول ی و ضربه ا ستادیاست، پشت درب اتاقش ا

 

به   یبود، بدون آن که نگاه ش یجلو یبرگه ها  ی در را چرخاند و وارد اتاق شد. مهردادخان که سرش رو ره ی.دستگ د ییبفرما-

 است ل**ب به سخن گشود.  اش ی فکر که منش   نیاندازد با ا یسودابه ب 

 

 چرا هنوز... .  ی بر ی تونی م ی مگه نگفتم مرخص-

 

 رها کرد و نگاه متعجب بارش را به او دوخت.  مهیسودابه حرفش را ن دنیچرخاندن سرش و د با

 

 سالم. -

 

 کرد و پاسخ سودابه را داد.  یکوتاه مکث

 

 ! ؟یکنی م کاریچ نجایسالم زن داداش، ا-

 

  ی که به سمت مبل ها ی نقش بست و در حال شیلبها یکمرنگ رو  ی روز نداشت، سودابه لبخند  نیآمدن سودابه را در ا انتظار

 قدم برداشت و در حال نشستن پاسخ داد.  رفتی م زش یکنار م

 

 شما.  دنیاومدم د-
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 من در خدمتم.  د ییبفرما ،ی : خوش اومد مهردادخان

 

 باهات صحبت کنم مهردادخان.  ی: اومدم راجب موضوع مهمسودابه

 

با لحن   نیبا او هم صحبت نشد بنابرا ادیز کرد ی م  یسع فهمد ی که متوجه شده بود سودابه در مورد آران م  یکه از زمان  مهردادخان

 رو به او پاسخ داد.  یسرد

 

 ! ؟یچه موضوع-

 

 هامون. : راجبه ازدواج بچه سودابه

 

  روزیکه د یرو برگه بود را متوقف کرد و سرش را باال گرفت و سودابه را نگاه کرد، با موضوع  ی زیل نوشتن چکه در حا ی خودکار

 .شد یاند ی به ازدواج آن دو ب گرید  توانستی آمده بود نم شیپ

 

 : خب؟! مهردادخان

 

 و پاسخ داد. د یبه جلو کش یکند، خودش ار کم  انیاش را بچطور جمله  دانستی که نم ی کرد و در حال یکوتاه مکث

 

 . شهیم  یداره طوالن  یرابطه الک  نیا گه ید م، یریبگ  ی ها نامزدبچه  ی بهتره برا کنمی فکر م -
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اش، آن  آران، نگاه رنگ باخته  ی قراریدر ذهنش نقش بست، ب   روزی د ر یکرد، تصو  یرها کرد و مکث بلند   زیم  یرا رو  خودکار

  ی کار را انجام دهد وقت نیا توانستی نم رد،یبگ  دهیناد توانستی بود را نم  دایپ شیهاکه از چشم  یاز حدش و احساس  شیب ینگران

شت  سوآن سو تکان داد و از پ نی.سرش را به اشد ی پسرش مطئن نبود، نه! آران با ازدواج آن دو قطعا نابود م  ی کیاز احساس آن 

 ل**ب به سخن گشود.  رفتی سودابه م ی که به سمت مبل رو به رو ی بلند شد و در حال زش یم

 

 . میازدواج رو عقب بنداز نیبهتره فعال ا -

 

 .د یپرس  ی را زد؟! با ناباور یحرف  نیچرا مهردادخان چن ره،یسودابه درشت شد و نگاهش ت یها چشم

 

 ! م؟یازدواج رو عقب بنداز د یشده که... با یچرا؟ چ-

 

هنوز از احساست آران مطمئن نبود در موردش   یوقت  توانستی نم د،یچه بگو دانستی نم د،یکش  یقیمبل نشست و نفس عم ی رو

 پاسخ داد. نیصحبت کند بنابرا

 

 . رهیازدواج صورت نگ  نیکه ا  نهیفعال صالح ا کنم یفکر م -

 

شک متوجه   ی خبر داشت، ب ز یرا در برگرفت، پس مهردادخان از همه چ  خشم سراسر وجود سودابه یحرف  نیچن دنیشن با

که کامال از    یو با خشم  د یکش ی پسر خودش. نفس تند  ی گند بزند به زندگ خواستی احساسات آن پسر شده بود و به خاطر او م

 بود ل**ب به سخن گشود.  دایهو شیتن صدا

 

 !؟یکس و کار شد  ی ب یپس تو هم متوجه احساسات اون پسره -

 



 گاه محکم هیتک

317 
 

درهم   شیهاتا اخم   د یطول نکش هی شد؛ به ثان رهیسودابه خ ص یحر یهاشد و درون چشم  دهیمهردادخان به سمت باال کش نگاه

 گره بخورد. 

 

 . یصداش کن ینطور یا دمی حق رو نم ن یسودابه، مواظب حرف زدنت باش، آران پسر منه، بهت ا-

 

 مبل بلند شد. ی زد و از رو یپوزخند 

 

داشت از دهان مهردادخان اسم آران را بشنود    یسع ی حرف نیبا گفتن چن قتی .در حقزنمی حرف م یدارم راجب ک  یفهمی پس م-

زنان   شخند یعبوس سودابه زل زد و او ن  یدر سکوت به چهره  د،ی. رنگ از رخسار مهردادخان پر د یکه به خواسته اش هم رس 

 ر اتاق زد. د  یقدم

 

رو   ی نامرد ن یشده که قراره بشه همسر برادرش، چن یاون پسر عاشق زن ، یآران به ونوس شد  یتو هم مثل من متوجه نگاها-

 ... . کنهیبرادر با برادر خودش نم ه یقطعا 

 

 او دوخت.  ی کرد و نگاهش را به سو یکوتاه مکث

 

 ! کنه؟ی م  کاریآراد بفهمه چ ی وقت یکنی فکر م -

 

 زد.  اد یو فر  د یمبل کوب یرا مشت کرده به دسته  شیهاگر گرفته دست  مهردادخان

 

 کنه.  ترش کیدر حق برادر کوچ  ی کار نیچن تونه ی توهمات توئه؛ آران نم  زهایچ نیرو تموم کن، ا اتیچرند  ن یبس کن سودابه، ا-
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 را باال برد. شیهم صدا سودابه

 

که اون از   قتیحق نیا شه، یباز هم نم یاون پسرو به خاندان پارسا بچسبون  ی تالش کنهرچقدر   ستن،یچون اونا برادر ن تونه، ی م-

 . یپنهان کن یتونیاومده رو نم ی زن روان ه یشکم 

 

داشت با روح و روانش    یسع ی زیچ نینقطه ضعفش گذاشته بود و با چن  ی در مرز انفجار بود، سودابه دست رو  ایگو  مهردادخان

 .د یبر سر او کش یگرید  اد یمبل بلند شد و فر ی کند. از رو یباز

 

 . نجایاز ا رونی بشنوم، برو ب ی زیچ خوامینم گهیتمومش کن سودابه، د-

 

اندک به جان   یترس   یالحظه  ی گوش خراش مهردادخان کل ساختمان را برداشته بود و برا ادیکرد، فر   یمکث کوتاه  سودابه

  نیا توانستی به همراه داشت که م یخشنود ش یبرا نیبود و ا دهیند  ی حالت نیه انداخت، تا به حال مهردادخان را در چنسوداب

 کند.  ی او را عصب نیچن

 

کار و   نیکه ا  یدون ی م گم، ی رو به آران م قت یحق یاون وقت همه  یرو انجام ند  خوامی که م ی اما قبلش اگر کار رمی باشه من م-

 . دمی انجام م

 

  نیسودابه قادر به انجام چن د،یشد، مغزش سوت کش زیر ش یمات برده درهم شد و چشم ها یااش پس از لحظه برد، چهره  ماتش

دست از سر خانواده پارسا بردارد، از همان   خواستی نم گاهچ یه یی! گوشد؟ی تمام م  ی و طمعش ک  نهیزن ک نیا ایبود؟! خدا یکار

بود خودش را   یآشنا شده بود در صدد بدست آوردن اموال پارسا بود و به هر ترفند  خانبا مسعود اش ی در جوان  که ی روز اول

را به   می تیدختر  ک یقابل قبول نبود که   شانیبرا یی زاده که گوآن خانواده اشراف یهای ها کرد و پس از بد رفتارعروس آن 
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کند، و حال تنها با ازدواج آراد و ونوس به   اش خانواده خود و  ی خاندان را برا ن یگرفت تمام ثروت ا  میخانوادشان راه دهند، تصم

 .افتیی هدف دست م نیا

 

 . د یو پر از ترس مهردادخان به گوشش رس  گنیغم یصدا

 

 ! ؟ یوسط خراب کن نیچند نفر رو ا ی زندگ یخوای چرا م ، یرحم باش   یب نقدریا ی تونی سودابه چطور م-

 

 مکث پاسخ داد:  ی ذره ا بودن 

 

ونوس و آراد   شه، یخراب نم شیکس زندگ  چیدرضمن، ه ن،یداد ادی رو بهم   یرحم ی رحم شدم چون تو و خانوادت ب ی من ب-

 اون عاشق دختر منه.  ،یباش  رحمی ب  نقدری خودت ا ینسبت به پسر خون یتونی رو دوست دارن، تو چطور م  گریهمد 

 

! اگر سودابه  کرد؟ی تفاوت باشد؟! پس آران را چه م  ینسبت به احساست آراد ب تتوانسی کرد، درست بود، چطور م  یبلند  مکث

بود و   دهی که او را خر  یمرد  شد،ی اش بود متنفر م یکه قهرمان زندگ  یآران تا آخر عمرش از مرد  گفت،ی را به او م  زیهمه چ

آران را از دست   توانستی آران از او متنفر شود، نم خواستی ها نرسد، نه نمدستش به آن  تاانداخته بود   مارستانیمادرش را به ت

به طرف مبل   نیوغمگ  د یبدهد.ناام تیخودش اهم ی بهتر بود پسرش را با درد عشقش رها کند و به فرزند خون د یبدهد، پس شا

حال درآمده بود   نیبه ا تیاسترس و عصببان تکه از شد  یاعرق کرده  یشانیپ ی آن نشست و دست راستش را رو  یرفت و رو 

 غمزده ل**ب به سخن گشود:  یبدون آن که سودابه را نگاه کند با صدا یطوالن یگذاشت وپس از سکوت 

 

 ازدواج؟!  ن یان به ا یرو دوست دارن؟! اونا راض گهیکه ونوس و آراد همد  ی مطمئن-

 

 .ستادیا شیپا ی شد و جلو ک یگرفت به مبل او نزد یجا شیهال**ب  ی رو ی بخش تیرضا لبخند 
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 . میریمراسماشون در نظر بگ  ی برا یخی آره، من با ونوس صحبت کردم، اونا فقط منتظرن ما تار-

 

 و پاسخ داد:  د یبلند کش یآه

 

 . رهیازدواج کنه و حلقه براش بگ  یاز ونوس تقاضا ی مهمون ی تو  گمی باشه، پنج شنبه شب به آراد م-

 

  یراض داد، یانجام م  د یکه با  یبود و تنها کار دهیرس  خواستی حال به تمام آن چه م د،ید شد ی را در صورتش به وضوح م  تیرضا

  ستیکاف دانست، ی نقطه ضعف دخترش را هم م رای اب خوردن بود ز ش یکار برا ن یازدواج بود؛ در واقع ا ی کردن دخترش برا

 خواهد شد. یاو هم راض  د، یوگفته را به دخرتش بگ  نجایکه ا ییهاحرف

 

و حال    افتیصفت چگونه به خانواده پارسا راه  طان یزن ش  نیاز خارج شدن سودابه از اتاق مهردادخان، آه از نهادش بلند شد ا پس

زل زده بود و به سرنوشت   یابه نقطه  نانهی گ ی! غمکرد؟ی استفاده م شیهابه خواسته  دنیرس   یبرا شانیهااز نقطه ضعف  نیچن نیا

  ی ! با بداد؟ ی م  یدلش جا ی کجا گری راحله را د ،یشگ یزنگ خورد، باز هم همان شخص هم فنشکه تل د یشیاند ی فرزندانش م

 را در دستش گرفت و دکمه اتصال را فشار داد: لیموبا یحس

 

 ! ؟ییخوای م یچ-

 

 .د ی راحله با گوشش رس  یشگ یو پر از خشم هم  یعصب یصدا

 

آب خوش از   هی  زارمی که بچم کدومه، نم نی از ا ی کنی حاال که من رو مطئن نم دم،ید م یزندگ ی که تو یهست  یآدم ن یوترتو ترس -

 . گمی م و یهات همه چرم و به بچه  ی دمه خونت، م  رمی بره، دارم م نییگلوت پا
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کارش را بردارد، از اتاقش خارج شد   ف یگره کراواتش را باز کرد و بدون آن که ک د، یپر شیمانند فنر از جا ی زیچ نیچن نیشند  با

 زد:  ادیو فر 

 

 .کشونمتی م  یبا خودم به نابود  ،ی اگه من رو نابود کن کنم،ی کار و م ن یبخدا ا کشمت،یم   ،یخونم ش  ک یراحله نزد-

 

 قهقه زنان پاسخ داد: راحله

 

از   ی برا یاد یز  یزهایکه چ  یتو هست  نی اما ا ، یکن د یمن رو تهد  ییهرچقد بخوا یتونی از دست دادن ندارم، م یبرا  یز یمن چ-

 دخترت، پسرات، خانوادت. ، یدست دادن دار

 

 : د یکش ادیکه سوار اسانسور شود فر ن یاز ا قبل

 

 راحله...  ر یاز من و بچه هام فاصله بگ -

 

  نیو فرزندانش از چن رفتی اگر او به خانه مهردادخان م  شد،ی بدتر نم ن یباز هم قهقه زد و بعد تماس را قطع کرد، از ا راحله

  ن یا دادی . نه اجازه نمرفتی برباد م اش ی و زندگ  دادی جا از دست م کیرا  شد،همهی تمام م   زیهمه چ  گرید شدند،ی مطلع م یزیچ

اش گرفت و با نشستن پشت فرمون با سرعت به سمت را با عجله از راننده  چیآمدن از شرکت، سوئ رون ی. به محض بافتد ی اتفاق ب

 اش حرکت کرد. خانه

 

ها درب خانه آن   ی وحشت کرد، راحله جلو د ی دی و از آن چه م  ند یاش نورباال گرفت تا کوچه را خوب بدر کوچه  دن یمحض رس  به

و از   د یها بگورا به ان   زیراحله قصد داشت همه چ ییو در حال صحبت کردن بود، گوبود و با ا ستادهیدر ا  یبود و ونوس هم جلو 
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  ان یکه گرفته بود را با او در م یمیآراد برود و تصم دن یبود تا به د  ده یاش ونوس در همان لحظه به آن جا رس  یخوش شانس

 بگذارد.

 

 و پر از خشمش نام راحله را صدا زد. بلند   یشد و با صدا اده یرا به سرعت پارک کرد و پ نیماش   مهردادخان

 

 ! ؟یکنی م ی چه غلط ی راحله، دار-

 

  دنیرا بزند در حال جدال بود، با د فون یا  دادی که سد راهش شده بود و اجازه نم ی درهم با دختر ی که با اخم ها  یدرحال راحله

 اش را گرفت.  قه یبه سمتش هجوم برد و  نیمهردادخان ، خشمگ 

 

 . ینه؟ بگو لعنت  ایو کجاست، آرانه  ه یمن ک یامهرداد،ب هم بگو بچه  کشمتی ! م؟یلعنت   یارز  یمن به پا م   یبرا-

 

  یراحله را در دست ها  د یسف یاستخوان یهاوحشتناک مچ دست ییهاکرد؛ سپس با اخم  یعقب رفت و مکث کوتاه یقدم

 جدا ساخت. راهنشیپ قهی اش گرفت و از مردانه 

 

به چه   ،یجا ندار  نیا یحساب گه یپس د ، یبه من فروخت شیتو بچت رو سال ها پ ،ی من ندار شی پ یابسه راحله بسه، تو بچه -

 ! ؟یزاری جا م  نیپات رو ا یجرعت

 

 را از نوع سر داد:  ادش یشده بود باز به سمت مهرداد خان هجوم برد و فر هاوانه یمانند د یی که گو راحله

 

گوشه   ی خودم و انداخت ؛ یبچم و گرفت ، ید یشوهرم و باال کش یپوال ، یرو گرفت زم یفروختم چون مجبور شدم، تو همه چ-

 مهرداد.  یهست ی وونیبفهمن چه ح د یهات بابچه  مارستان،یت
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راحله   یهابه سمتشان رفت و شانه  ند یآن ها را بب ی را داشت کس نیکرده بود و هر لحظه اضطراب ا  یکه از ترس قالب ته ونوس 

 را گرفت و او را به عقب راند. 

 

 جا برو لطفا... نی،از ا شنوهیم  ی کی نییپا ار یصدات رو ب-

 

 ادامه داد:  شیو با همان تن صدا د یحرفش پر انیم

 

فقط بچم رو   خوامی من ی زیمن که چ ه؟ی ! همون چشم ابشونه؟یکیدختره، پسره، اصال کدوم   ه،ی بچه من ک د یکجا برم؟! بهم بگ -

 ...خوامی م

 

  ی اش به روو فرسوده  ر یرنگ، پ یاب یهااشک بود که از چشم  یهاشد و سپس حلقه  ف یضع یابه ناله  لیتبد   ادش یفر یصدا

  ی اکه بچه  نیا  دنیاست، مگر فهم یکیمطمئن شود فرزندش کدام  خواستی زن حق داشت او فقط م نیا د یشا د،یغلت شیهاگونه 

که   ستیا  چاره یب یوانه ی! راحله زن دست؟ییجا یب یاست، خواسته   یشکل ه که نه ماه در شکمش پرورش داده کدام است و چ

که نه ماه با او    یبود، او حق داشت آران را بشناسد، فرزندش را، همان دهیاش به مرز جنون رس شدن خانه و کاشانه رانیپس از و

به   اش ی وانگ ید  یی گو یاما در اوج جوان  فروخت،ی م د یاشتباه کرده بود؛ فرزندش را نبا کرد،ی مکرد، درونش بود و او را حس  یزندگ

 فرزندش باشد.  دنیتاب د یگونه ب  نیو چندسال ا یکه بعد از س  نیکرد، ا ی روزها را نم ن یبود که هرگز فکر ا یحد 

 

را   شیهابلند شود، شانه ن یزم ی را بسته بود به سمتش را رفت تا کمکش کند از رو شیاو بغض راه گلو  یهابا ناله  ییکه گو ونوس 

آن سه نفر متعجبانه مکث    دنیآمد،اما با د رون یآران از داخل باغ به ب  نیباز شد و ماش   یکه بلند شدند، درب اهن ن یگرفت و هم

 . ستادیکرد و ا
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راحله او را به    یچهره  دنیشد،با آشنا د  رهی راحله خ یهادر چشم  ق یمضطرب آن سه نفر انداخت، سپس دق  یبه چهره  ینگاه مین

 پر سوال به سمتشان رفت. یاشد و با چهره ادهیپ نیو از ماش  د یرا کش یخاطر آورد، دست 

 

 ! ن؟یستادیا نجایسالم، چرا ا-

 

! شد؟ی ها رو به رو مو با آن  آمد ی م  رونیآران از خانه ب د یشد، چرا با  یبدتر نم نیاز ا د،یاز رخسار ونوس و مهردادخان پر رنگ

 به سمت او برداشت. ی ساخت و قددم یجار شیهال**ب   یرو  یپر از استرس و مصنوع یمهردادخان به سرعت لبخند 

 

 !شام بمون. ؟یری سالم پسرم، کجا م-

 

 ود پاسخ داد:شده ب ره یمات برده راحله خ  افهیکه به ق  یحال ستادند،دریا گریکد یبه   کینزد

 

 !ستن؟یشما ن یمیقد   هیخانوم همون همسا نیبرم، ا د ینه کار دارم با-

 

در    بیعج یاحساس  دنشیکه باد  یپسر داشت؛ به طور  ن ینسبت به ا یب یراحله نقش بست، کشش عج یهال**ب  ی رو  یلبخند 

 بود ل**ب به سخن گشود:  رهیبه جلو برداشت و همان طور که به آران خ ی قدم کرد، ی دلش رخنه م

 

 بله من همون خانومم. -

 

  ی درونش وجود دارد که او را مرموز نشان م ی زیچ کرد ی نسبت به او نداشت و حس م یمرموز بود، احساس خوب ش یزن برا نیا

 .د یرا حس کرده بود. به طرف ونوس چرخ ن یو او ا  کردند یم   یرا از او مخف ی جا هستند راز ن یکه ا ی دهد، هر سه نفر
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 افتاده؟!  ی ! اتفاقن؟یستادیدر ا  ی! چرا شما سه نفر جلو د؟یکنی م کاریچ جانیا-

 

به عقب برداشت و   ی است؛ با ترس قدم ی شب از پنهان کردن آن راز لعنت نیامشب آخر  کرد، یتصور م   ییکه گو  مهردادخان

را کف   زیو حتم داشت حال همه چ   ردی دهان او را بگ  ی جلو توانستی کس نم  چیشرور راحله نگاه کرد، ه یه به چهره ملتمسان

را برمال سازد، ونوس مانع شد، ناگهان صورتش را   زی دهانش را باز کند و همه چ اهد که راحله بخو نی. قبل از اگذاردی دست آران م

 سرش گرفت .  یگفت و دستش را به سو  ی بلند  ی درهم کرد و آ

 

 آخ سرم... -

 

به طرفش قدم برداشت و نگاه نگرانش را   ار یخت یناله ونوس ب  یصدا دنیکه اکنون نگاهش به دهان راحله بود ناگهان با شن آران

 او گذاشت.  یبازو  یدستش را رو   او انداخت و یبه صورت مچاله شده 

 

 ؟ یشد؟! خوب یچ-

 

 پاسخ داد:  یف یضع ی با صدا فشردی رام شیکه چشم ها ی بود؛ درحال یماهر  گریباز ییکه گو ونوس 

 

 .رهی م  جیسرم داره گ-

 

ونوس حلقه   یرا دور شانه  گرش یدست د کرد، ی همه رسوا م دگانید  ی و او را جلو داد ی مرد آخر کار دستش م نیا یهاینگران

 ل**ب به سخن گشود:  بردی م  نشیکه او را به طرف ماش  ی کرد و درحال
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 .نیبش نیماش  ی تو  قهیچند دق ایب-

 

مچاله شده اش آران را در   یهابا باز کردن چشم  ند،یعقب بنش یصندل  یرو  اط یرا باز کرد وبه او کمک کرد با احت  نشیماش  درب

  ی نگران او ثابت ماند، تالش برا یهاچشم یحبس شد و نگاهش رو  اش نه ینفس در س  یالحظه  یو برا  د یصورتش د یسانت کی

تر از   یو احساسش قو  دادی را رفته و رفته از دست م  ارش یاخت د یدیخود م  کیرا نزد و بود و حال که ا ده یفا ی مرد ب نیا دنیند 

 بود زد و گفت:  شیدر چشم ها  رهی به ونوس که خ ی. آران لبخند محزون کمرنگ شد ی قبل م 

 

 ! ؟ییایم رون یاز خونه ب ستیحالت خوب ن یچرا وقت-

 

 کرد و پاسخ داد:  یسرفه کوتاه کردی که به فاصله گرفتن آران نگاه م ی حال در

 

 آراد.   دنیاومدم د-

 

 .د ینامحسوس کش ی آه د یچرخ یکه به سمت آن دو م   یرا از ونوس گرفت و در حال نگاهش

 

 .شتی پ ومد یاون م ی کردی تلفن م  ین یآراد رو بب یخواستی اگر م ،یموند ی بهتر بود خونه م-

 

ل**ب به سخن   ی به او انداخت و پس مکث کوتاه یگرینداد. آران نگاه د ینشاند و پاسخ شیهال**ب  ی رو  یمصنوع لبخند 

 گشود: 

 

 ... خوادی م یوچ  نجایا ادیچرا هربار م یمی قد  ه یهمسا نیا نم یداخل ،بزار اول بب برمتی م  یبمون بهتر که شد   نجایا قهی چند دق-
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کند، دستش را به سرعت به سمت آران   ی و باعث شد دستپاچه شود و قالب ته د یرنگ از رخسار ونوس پر یحرف  نیگفتن چن با

 او را گرفت.  یپالتو  نیدراز کرد و آست

 

 نه نرو... -

 

لباسش را محکم گرفته بود متعجبانه   نیاول را برنداشته متوقف شد و سرش را به سمت او چرخاند و به دست ونوس که است قدم

 فرستاد و روبه او گفت:   رونیش را ببود نفس حبس شده   ی گریکه به دنبال گفتن دروغ د ی کرد و درحال یانگاه کرد. ونوس سرفه 

 

 .رهی م  جیراه برم سرم گ تونمی داخل... نم ی ببرمن رو  شهی من... من سردمه، م-

 

را   یز یشده بود که چ یمشکوک شده بود و نگاهش مانند کسان یبیآران نقش بست، ونوس به طرز عج یشانیپ ی رو ی فیظر اخم

  چگاهیدختر ه ن ینگاهش را به طرف پدرش و آن زن دوخت و دوباره ونوس را نگاه کرد، در مقابل ا کند،ی م  یاز او مخف 

پدرش زد و   یبرا یرا روشن کرد، بوق نیشد و ماش  نشیگفت و سوار ماش  یان باشه یبنابرا اورد؛یکلمه نه را بر زبان ب توانستینم

 به او انداخت و دنده عقب گرفت. ی کرد و نگاه مرموز م یصورت مضطرب ونوس تنظ یبرد و رو  نهیدستش را به سمت ا

 

 بود ل**ب به سخن گشود:  دایکه شک در آن کامال هو ییهمان حال با صدا در

 

 !ن؟یبود  ستادهیدر ا  یجلو  ی از ک-

 

 آران دوخت. ی خی یهادهانش را استرس وار قورت داد و نگاهش را به چشم  آب
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 . دمیرو د بودم که عمو و اون خانوم  ده یمن تازه رس -

 

 جا؟ ن یداشت؟! چرا دوباره اومده بود ا  کاری: خب با بابا چآران

 

 ؟!   د یسر هم کند و چه بگو یچه داستان دانستی نم گریفکر کرد، د ی کرد و اندک مکث

 

 جا .  ن یا ادیجور کرده بود، بهش گفته بود ب ی کار ه یام... فکر کنم... عمو براش -ونوس 

 

دهد که ونوس در حال دروغ   ص یتشخ توانستی م  یاننده یو هر ب شد یتابلو م   یبیدختر به طرز عج  ن یا یدروغ گفتن چهره   وقت

 ستادیعمارت ا  یورود  یهاها آمده باشد، کنار پله به خانه آن  ل یدل  نیآران هم باورش نشده بود که راحله به ا نیگفتن است؛ بنابرا

 ونوس باز کرد و دستش را به طرف او دراز کرد.  ی درب عقب را براشد و   اده یو پ د یرا کش ی و دست

 

 بزار کمکت کنم. -

 

گرفت و نفس   د یشد  ی شد، با لمس کردن دست او باز هم تپش قلب ادهیپ نیگرم آران گذاشت و از ماش  یهارا درون دست دستش

گرم به   یساخت، با هجوم احساس  شهیاز همقرارتر  ی باز به سراغش آمد و قلبش را ب یحبس شد، آن احساس لعنت اش نه یدر س 

  نیا خواست،یاحساس را نم  نیو از او فاصله گرفت، نه او ا د یکش رونیآران ب ستقلبش ناگهان دستپاچه به سرعت دستش را از د

داد انداخت   ریی باره رفتارش را تغ ک ی. آران نگاه پر سوالش را به او که به دادی نفوذ به آن را م یاجازه د یغلط بود ونبا ی حس لعنت

  ن یشده بود که ا یز یکرد، نکند ونوس متوجه چ  یکوتاهو مکث  ستادی و ا د یاو خودش را عقب کش  ی از سو یبرخورد ن یو با چن

به سرعت به سمت   گرفتی از ونوس مکه نگاهش را  ی ل**ب گفت و در حال ر یبه او ز ی خودش را از او دور ساخت؟! لعنت نیچن

 رفت.  نشیماش 

 

 .ریمواظب خودت باش، شب بخ-
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سنگ   یکه آهسته از رو  د یبرسد پدرش را د  یکه به درب خروج  نیشد و حرکت کرد، قبل از ا نشیسرعت سوار ماش  به

 زد و در کنارش توقف کرد.  ی بوق رفت،ی درون باغ بزرگ عمارتشان به طرف خانه م  یهافرش 

 

 بابا.-

 

آران نشد و بدون توقف به راهش ادامه   یمتوجه صدا  د،یبار ی خشم م شیهادر فکر بود و از چشم  قای که عم  یخان در حال مهرداد

  ستاد،یآران ا نیکار از افکارش جدا شد و چند قدم جلوتر از ماش  نیاو را صدا بزند، با ا گریداد و باعث شد تا اران بوق بزند و بار د

 انداخت و به سمتش برگشت.  او نیبه ماش  ینگاه مین

 

 جانم.-

 

 اش را نگاه کرد.  دهیداد و پر سوال پدر رنگ پر نییرا کامل پا  نیماش  شه یش  آران

 

 بابا؟!  یخوب-

 

 و پاسخ داد:  د یپاش  شیهابه ل**ب  ی لبخند مصنوع  مهردادخان

 

 شام.  ی بمون برا یری م ی خوبم پسرم، چرا دار-

 

 پاسخ داد: نیندانست؛ بنابرا  زیونوس ماندن را جا  شیبرخورد چند لحظه پ ی آور ادی با
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 خونه.  رمی نه کار دارم م-

 

 که در ذهنش بود را به زبان آورد:   یکرد و سپس سوال یکوتاه مکث

 

 داشت؟!  کارتونیبار چ  نیا ه یخانوم همسا نیا-

 

به ته   ی! دستداد؟ی پسرش م  ل یرا تحو  ی ! چه دروغگفت؟ی م  د یشد، چه با ره یآران خ ی پر از استرسش به چهره  یهاچشم با

 گفت: اورد یآن که آران را از شک در ب ی و برا د یکش ششیر

 

 ازم .  رهیرو بگ  ششیاومده بود همون طلبه چندسال پ-

 

! شکش رنگ گرفت و باعث شد گرید ز یبود و حرف پدرش چ یگرید   زیحرف ونوس چ د،یباال پر ی آران به طرز مرموز یابروها

 تر از قبل شود. مشکوک 

 

 !ن؟یدم در بود  ی از ک نطور،یکه ا-

 

 پاسخ داد:  ی بدون معطل مهردادخان

 

 . میهمون دم در صحبت کرد گهیمن اومدم ونوس و اون خانوم اومده بود، د ی وقت-
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او داده   لی تحو یو هر دو دروغ  کردند یم  ی را از او مخف یزینگفت، ونوس و پدرش چ یز یچ گریتکان داد و د ی را به آرام سرش 

  اورد یرا به حرکت در ب نیکه ماش   نیقبل از ا اندازند،ی در دل او را ب ق یعم یباعث شده بود تا شک شانیبودند و ناهماهنگ 

 مهردادخان رو به او گفت: 

 

 . انیهم م ناتییجا عمو نیا ایآخر هفته حتما ب  نیآران، ا یراست-

 

 افتاده ؟!  ی چرا اتفاق-آران

 

پس   آمد،یمراسم نم نیبه ا گر یو د ختیری شک پسرش بهم م ی ب گفتی و حلقه را به اران م ی فکر کرد، اگر موضوع نامزد یاندک

 پاسخ داد:  کردی که لبخندش را پر رنگ م   یسرش را تکان داد و در حال نیبنابرا د؛یفهمی از مراسم نم ی زیبهتر بود آران چ

 

 پسرم باشه؟!  ا یبرنامه دارم حتما ب زهایچ ن یراجب کار و ا-

 

شده بود وشکش هر لحطه پر رنگ   ر یاز باغ خارج شد. فکرش درگ یکوتاه  یتکان داد و پس از خداحافظ ی سرش را به آرام اران

بودند و از او پنهان   ده یمهردادخان را دزد  لیموبا ی وقت د،یشیگفت اند  که پدرش به او  ی و دروغ یپنهان کار  نیتر از قبل، از اول

 ساختی م یرا از او مخف  یز یچ یکیسازند،  یاز او مخف یزیچ خواستند ی همه م  ایامشب، گو تاداده بود   لشی تحو ی کرده و دروغ

که با افتادن ونوس از پله ها   د یبگو خواستی را به او م  یمسئله مهم ا یسودابه هم گو د،یبگو خواستی را به او م یز یچ یگر یو د

  نیآمد، نکند ونوس متوجه احساس او شده بود که از او ا رون یونوس آه از نهادش ب  یآور   ادیجا چه خبر است؟! با  نینتوانست! ا

را    لشیفکر موبا ن ی. با ادادی رها را انجام م  شنهادیبهتر بود پ د یرها در ذهنش نقش بست شا یهاکرد؟! باز هم حرف  یدور نیچن

 از کنار دنده برداشت و شماره رها را گرفت. 
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 **** 

 

  یلبخند از رو  یااز همه خوشحال بود و لحظه  ش یبود و سودابه ب دهی در حال بارش بود و هوا به شدت سرد، پنج شنبه رس   برف

  ادهیمسعودخان پ  نیکه از ماش  یبود،د ر حال و ونوس را به شک انداخته   دایشاد بودن و نیو ا شد ی محو نم شیهال**ب 

 رو به سودابه گفت: دایو شدند،ی م

 

 خوبه ها.  یلیمامان امشب حالت خ-

 

 پاسخ داد:  کردی که پالتواش را مرتب م   یلبخندش را پر زنگ تر از قبل کرد و در حال  سودابه

 

 . گهیخوشحاله د رهیم یمهمون  یچرا بد باشم؟! آدم وقت-

 

 پاسخ داد:  رفتی که به طرف همسرش م ی را بست و در حال نشیدرب ماش   مسعودخان

 

 سودابه؟!  ادتهیخوشحال بود،   میرفتی م  یمهمون ی وقت شهی هم هم اش یمامانتون جوون-

 

آن  شک  یب  رفت،ی پولدار م  ی لوکس و آدم ها یهایکه با مسعود خان به مهمان یبه زمان د،یشیاند  اش ی به جوان یاندک  سودابه

زد و حرف شوهرش   یداشت. لبخند  تیاهم ش یبرا نیو ا کردی معاشرت م ی پولدار یهابا آدم  رای خوشحال بود ز تینها یها بموقع 

بودند رفتند، همه با هم   ستاده یو آراد به استقبالشان ا  کایکه مهردادخان و آن  یکرد، سپس هر چهار نفر به طرف درب ورد د ییرا تا

 او انداخت.  یبه سرتاپا یبه داخل سالن رفتند. آراد به سمت ونوس رفت و نگاه یشگ یهم یهاکردند و با تعارف یاحوال پرس 
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 خانوم خوشگل من چطوره؟! -

 

 زد و پاسخ داد.  یلبخند سرد  ونوس 

 

 ! ؟یخوبم، تو خوب-

 

 منم خوبم. ی: تو خوب باش آراد

 

  ابیکه سودابه با غ گذشتی از آمدنشان م یاقه ی رفتند و در کنارشان نشستد، دق گران یزد و با هم به طرف د ش یبه رو یلبخند 

 :د یبه دور و برش انداخت و رو به مهردادخان پرس  یآران نگاه

 

 ! اد؟یپس آران کجاست؟ نم-

 

  یق یحضور داشته باشد؟! نفس عم د یمجلس با ن یدر ا  داشت که آران هم حتما د ییسودابه را نگاه کرد، چرا سودابه تاک مهردادخان

 به ساعت انداخت. ی و نگاه د یکش

 

 . رسهی م گهی د قه ی چند دق ه یتو راه بود، -

 

 را بهم زد.  شیهابه صدا در آمد و سودابه لبخند زنان دست فونی که آ گذشتی ساعت از آمدن خانواده مسعودخان م مین
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 خب آران هم اومد! -

 

 مبل بلند شد. یزد و از رو  یخوشحال بود با آمدن آران لبخند   ش یاز پ ش یکه امشب ب  آراد

 

 به استقبالش.  رمی من م -

 

هرچه زودتر خبر   توانستی به پا بود دوست داشت م ییدر دلش غوغا ستاد، یرفت و منتظر آمدن آران ا یطرف در ورد  به

تعجب باور بود که چرا   شیبرا  نیو ا د یکس نگو  چیکرده بود که به ه د یی ن بدهد، اما پدرش تاکامشب را به آرا  یرسم یخاستگار

 آران! ی! حتد؟یبگو یبه کس د ینبا

 

شده بود انداخت و   باتریز  شهیاز هم شیبه رها که ب ینگاه م یکه کنارش بود، نگاهش رنگ تعجب گرفت، ن  یورود آران و شخص  با

 کرد و رو به رها گفت:  یبا هر دو احوال پرس 

 

 باز.  مید یبه به باالخره ما شما رو بعد از مدت ها د-

 

 زد و پاسخ داد:  یچشمک د یرس ی به نظر م شهیخوشحال تر از هم ییکه گو  رها

 

 همو.  مینیبی از قبل م شتریبه بعد ب نیاز ا-

 

ابروبش را باال برد، امشب   یتا  کیکه برادرش را گرفتار کرده بود رها بود؟!   ینگاه پر از سوالش را به آران دوخت، نکند عشق آران

که در کنار   ییبای دختر ز  دنیکند. با ورودشان، همه با د زیرا سورپرا یگر یداشتند و قرار بود هرکس د یاتازه  یهمه خبرها  یی گو

 .  ستاد یو آن دو را نگاه کردند، آران شانه به شانه رها ا  ادند ستیاآران بود، متعجبانه 
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 . یسالم به همگ -

 

تنها   ستادند،ی خود ا ی معمول همه دوباره سرجا یهایکرد و پس از احوال پرس  یرها را به عنوان دوستش به همه معرف  سپس

 کرد.   ینشسته بودند نگاه م  گریکد یونوس بود که پر سوال و با شوک به آن دو که در کنار 

 

 

 

اش چرا آران او را همراه خود آورده بود؟! نکند قصد داشت او را عنوان دوست دخترش به خانوده  کرد؟ی ها آن ها چه مدر خانه  رها

  یهابا چشم د ییجوی که پوست لبش را م   ی نبود، درحال یگر ید زیچ چی د و هبو  یآوردن رها تصادف   د یکند؟! رها را! نه شا ی معرف

آراسته بود،   یعروس  یانگار خودش را برا د، یرس  یبه نظر م بایو ز کی ش  شه یاز هم ش یکرد، ب راندازرها را ب یسرتاپا اش یعصب

  کیاز حد او شده بود، به او نزد شیکه متوجه حسادت ب دایدوخت، و یگر یدخترک جلف! نگاهش را از آن دو گرفت و به سمت د

 شد و آرام زمزمه کرد: 

 

 تابلو نباش ونوس.   نقدریا-

 

 وحشتناکش پاسخ داد:  یهادوخت و با اخم  دای را به و اش ی برزخ یهاچشم

 

 کردم؟!   کاریمگه چ-

 

 .یخوری دو نفر رو م  نیا یفقط با نگاهت دار ی چی: هدایو
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 نیا ایخدا د،یافزای ب اش ی بود تا بر کالفگ  یکاف  دایحرف و نیها چطور است و همحرف تازه متوجه شد نگاهش به آن  نیگفتن ا با

را باز و بسته   شیها! چشم د یتپیمانند سابق نم گر یشده و د ماریب ییقلبش افتاده بود؟ گو ی برا یدختر را چه شده بود؟! چه اتفاق

 نیچن د ینبود، نبا  نیبه آراد که در کنارش نشسته بود انداخت، نه حق آراد ا ینگاه می شود، ن مسلط کرد بر خود   ی کرد و سع

 زد.   شیبه رو ی شد و لبخند  کشیو نزد  د یخودش را به سمت او کش کرد،ی با او م  یکار

 

 آراد. -

 

 به سرعت پاسخ داد.  آراد

 

 . زمیجونم عز-

 

نگاه کرد، چه مرگت شده دخترجان؟!   کردی را نسبت به او در خود حس نم یاحساس  گریکه د ی مرد یهاکرد، درون چشم  مکث

که    یهمان مرد  ن، یبود گر ید ک یبا  شهیو گردش هم حیو تفر هایدر مهمان  ،یبا او بزرگ شد  یکه از بچگ  یآراد هست همان نیا

  کبارهی ؟ یبه سرانجام برسد تو جا زدرابطه  ن یحال که قراره است ا ،یات راه داد  ی سال است به عنوان عشقت او را در زندگ کی

کس   چیاست؟ ه ریامکان پذ  یزیچ نی مگر چن تپد؟ی برادرش م یبرا  اتی قلب لعنت ن یاحساست نسبت به او عوض شده و ا

  یسردرگم  نیا ایشده است! آه خدا وانهی دختر د نیا د یگو ی اگر آران بفهمد چه؟ با خودش نم ردیرا بپذ  یز یچ نیچن تواند ینم

 خواهد؟ی چه از جانش م گرید

 

  نیبازگو کردن ا ی برا ی خوب ی که قصد گفتنش را داشت منصرف شد، حال زمان ی فرستاد و از حرف رون یاش را بحبس شده نفس

 اش با آراد را تمام کند مناسب نبود. که قصد دارد رابطه   یمیتصم

 

 . یچیه-
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 کرد و پاسخ داد:   یف یاخم ظر آراد

 

 ؟ یدار  کارمیچ زم یبگو عز-

 

 سو آن سو تکان داد.  ن یزد و سرش را به ا  یلبخند 

 

 . ستیمهم ن  یچیه-

 

نشد، به سمت   ریگ یپ گرید د،یشیاند ینم  یگرید  زیکه قصد انجام دادنش را داشت به چ  یزیامشب به جز سورپرا ییکه گو  آراد

از همه متعجب بود که چرا آران رها را با خود آورده از کنار ونوس بلند شد و   شیکه ب  دایآران رفت و با او شروع به صحبت کرد. و

 رو به او گفت:  زدی که لبخند م یو در حال  شستبه سمت رها رفت و در کنارش ن

 

 رها جون.  یخوب-

 

 ند و پاسخ داد: قرمز رنگش نشا یهال**ب  یرو  ی لبخند  رها

 

 شده؟!  ی ونوس جون چرا سرش رو بسته چ  ن،یشما خوب زم، یممنون عز-

 

 به ونوس انداخت و سپس پاسخ داد:  ینگاه مین

 

 گذشت.  ریبود که شکر خدا به خ کیحادثه کوچ ه ی  یچیه-
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 باز هم او را نگاه کرد.  دایگفت، و  رلبیز یسرش را تکان داد و خداروشکر رها

 

 .نمتیبب نجایا کردم ی ! فکرش رو نم؟یکنی کارا م  یخب،چه خبرا چ-

 

  ی آرام یکرد و با صدا ک یو سرش را به او نزد  د یچرخ دایزد و سپس به سمت و قیعم ی به آران انداخت و لبخند  ینگاه مین رها

 پاسخ داد:

 

 خانواده داره.  یبرا زیسورپرا ه یامشب آران -

 

در حال رخ دادن    یمتعجب و شگفت زده رها دوخت و سپس به سمت آران چرخاند، چه اتفاق یهارا به چشم اش ی پر از معن نگاه

را   نکاریا د یداستانش است؟! نه او نبا  یپس رها کجا ستیاست؟! نکند آران قصد دارد با رها ازدواج کند؟! مگر او عاشق خواهرش ن

ها از بکند، مانند برق گرفته  ی کار نیآران چن داد ی اجازه م د ینسبت به او شده نبا ی عشق اره خواهرش هم گرفتحال ک کرد،ی م

 : د یحرف آن دو پر ان یو م ستادیمبل رفت و کنار آراد ا ی بلند شد و به سمت آران به آن سو شیجا

 

 .د یببخش-

 

 و در سکوت ب او نگاه کردند. د یهر دو به طرفش چرخ نگاه

 

 :هوم؟ آراد
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 شد. ره یمضطرب به آران خ ییهاآن که آراد را نگاه کند با چشم بدون

 

 م؟ یحرف بزن یچندلحظه خصوص شهی آران م-

 

 شد. رهی مضطربش خ یکرد و پرسوال به چهره  یمکث کوتاه آران

 

 شده؟!  یزیچ-

 

 گفت:  دایرو به و یز یو با لحن تمسخر آم  کرد ی دست ش یپاسخ دهد آراد پ دایکه و ن یاز ا قبل

 

 جون؟!  دایو  یبا داداش من دار  یچه حرف خصوص-

 

 متشنج شده گفت:  یبه حرف آراد نداد و با اعصاب ی تیهم اهم باز

 

 آران لطفا، مهمه. -

 

و آران   ستاند یا ی نهار خور  زیرفتند. در کنار م ی گریبلند شد و با هم به طرف سالن د شیحرف آران با مکث از جا نیگفتن ا با

 منتظر به او نگاه کرد. 

 

 شده؟!  یچ-
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 دستانش را درهم قفل کرد و نگاه ناراحت و غمزده اش را به صورت آران انداخت. دایو

 

 ؟ یآران چرا رها رو همراه خودت آورد-

 

 کرد.  ی فیسرش را تکان داد و اخم ظر آران

 

 . یطور  نیخب هم ؟یپرس ی م  ی سوال نیچرا چن-

 

 ها؟خانواده  ن یب ش؟یآورد نجایداره که امشب ا یخاص ل یکه دل نه ی : منظورم ادایو

 

 .د یکرد و سپس پرس  یمکث کوتاه شد ی او را متوجه نم یهاحرف  ی که معن آران

 

 .فهممی من نم یپرس ی سواال رو م   نیشده؟! چرا ا ی زیچ دایو-

 

 گفت:  تیرا پشت گوش انداخت و با عصبان شیو موها د یکش اش یشانی راستش را به سمت پ دست

 

 ؟ یکن  یدختر رو به همه معرف نیا ی جا، نکنه قصد دار  نیا ی پس چرا رها رو آورد ،ی عاشق ونوس  ی مگه تو نگفت-

 

 پاسخ داد:  یاشده  د یکل یهالحظه بست و با دندان  ی را برا شیهاکرد و چشم  ریینگاه آران تغ رنگ
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 بشنوه.   یکس  خوامی اون جمله رو تکرار نکن، نم گه یلطفا د دا،یو-

 

 نشست. ز یو پشت م  د یکش رون یرا ب  یکرد و کالفه وار صندل ی پوف دایو

 

 در حق خودت و ونوس ظل...  ییخوای چرا م ؟یکن ی کارا رو م نیآران چرا ا-

 

 ادامه دهد.  نیاز ا شتر یو اجازه نداد ب د یحرفش پر انیم

 

دل    یبود که فقط تو  ی زیگذاشتم چ  ونیکه من باهات در م  ی موضوع ن یا ؟یزنی حرف م ی ... لطفا تمومش کن، از چه ظلمدایو-

 غلطه، اشتباهه و نامرده.  می دونیکه م  ی کن ی به کار ینکن من رو راض ی سع کنمی خواهش م مونه،ی منه و همونجا هم م

 

و   ستادیا شیسرجا هی سالن حرکت کرد، اما با ورود بق یکیسمت آن  که منتظر پاسخ بماند به  نیحرف را زد و بدون ا نیا

اش کرده بود و باعث  آشفته  دا یگرفتند. حرف و ی جا زیصرف شام به سالن آمدند و پشت م  یاش زد، همه برابه چهره  یلبخند 

  کرد یم  یباز  شیبا غذا که ی در حال  رفت،ی تر از آن خانه م  عیهرچه سر داشتشده بود نتواند آن هوا را تحمل کند، دوست  

  تیرضا یحساب شیهادر عوض رها که در کنارش نشسته بود با حرف  کرد،اما ی شرکت نم  ی گرفته و در بحث نیرینگاهش را از سا

برداشت و سرش را بلند   شیغدا زدن پدرش دست از بهم  یگرم صحبت بودند. با صدا گریکد یمهردادخان را جلب کرده بود و با 

 کرد و او را نگاه کرد. 

 

 ن؟ یگفت ی زیجانم چ-

 

 را به او انداخت. اش ی خان که حال از احواالت پسرش باخبر بود نگاه پر از معن مهرداد
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 ؟یخوری نم ی زیگفتم چرا چ-

 

کارش همه را   ن یبا ا ییگو کردند، یرا نگاه کرد، همه به او نگاه م  ن یاش انداخت و سپس حاضردست نخورده   یبه غذا ینگاه

 متوجه خود ساخته بود. 

 

 . خوامیاشتها ندارم، معذرت م  نیهم  ی خورده سردرد دارم برا هی-

 

 رو به او گفت:  ی آرام  یرا به طرف رها چرخاند و با صدا چشمش

 

 به استراحت دارم.  اج یاحت کنهی من سرم درد م  م،یبر شهی رها م-

 

 

 

 بلند شد و باعث اعتراض پدرش شد. ز یآن که منتظر پاسخ رها باشد از سر م بدون

 

 ؟ یری آران هنوز سر شبه کجا م-

 

 کنان ادامه داد:   د ییسر او سودابه هم تا پشت
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 . زمیآره آران جان بمون عز-

 

 پاسخ داد:  کردی مردانه اش را درست م  راهنیپ قهیکه   یزد و در حال  یلبخند 

 

 .کنم ی ن مجبرا گه یشبه د هی-

 

 آراد بلند شد.  یبار صدا نیرا برداشت، ا ی بعد  قدم

 

 آران داداش پس چند لحظه صبر کن.-

 

با   دادند ی و اجازه م گذاشتند ی م شیکاش تنها  دارند،ی چرا امشب دست از سرش بر نم د،یکش  ی قیو نفس عم ستاد یهم ا باز

  یرو  ی که لبخند پهن ی دست ونوس را گرفت و در حال یبلند شد و به طور ناگهان  زیدردش تنها بماند. آراد از پشت م

 شد. رهیبه او خ نشاند ی م شیهال**ب 

 

 عشقم. -

 

برخورد را نداشت، متعجب آراد را نگاه کرد، چه    نیشدند، ونوس که انتظار ا ره ی به خصوص سودابه مشتاقانه به او آن دو خ همه

  بیچه است؟! آراد دستش را درون ج یدار برا   یلبخند مرموز و معن  نیدر حال رخ دادن است و ا ی چه اتفاق د؟یبگو خواستی م

منتظر همه درب جعبه را باز کرد و به طرف ونوس   یهاآورد و در مقابل چشم  رون ی را ب ی رنگ  یشلوارش کرد و جعبه کوچک مشک

 گرفت. 

 



 گاه محکم هیتک

344 
 

هم   یمن و تو برا   یدونی که م دونم ی م  دادم،ی کار و انجام م نیا هانیزودتر از ا د یمنتظرت گذاشتم و با ی لیکه خ  دونمی عشقم م -

 . زمیکنم عز یهمه رسما ازت خاستگار یدوست داشتم جلو م،یساخته شد 

 

به انگشتر   یو نگاه ستاد یبلند شد و مقابلش ا ز یاز پشت م یشد، پس از مکث طوالن ره ی! ونوس مات و مبهوت به او خیخاستگار

  ی ب کرد، ی را مبهوت م یاننده یحلقه گذاشته شده بود هر ب ی که رو ییبایکوچک و ز یهابا الماس  یدرون جعبه انداخت، انگشتر

سست شده بود،ن فسش در   اریاخت یب  شیبود و پاها دایاز حالش پ اش ی شد، دگرگون  ده ینگاه ونوس به سمت آران کش اریاخت

نشست و به ونوس   ی صندل ی رو گریبه جلو برداشت و باره د ی قدم شد،ی انگشتر برداشته نم یو حبس شده و نگاهش از ر نهیس 

 شد،ی صحنه رو به رو نم ن یرفته بودو با ا ترکاش زود شد،ی را متوجه نم اش ی که معن  یدر آن نگاه سرد  ش،یهاشد، در چشم  رهیخ

 ند به خود مسلط شود.ک  ی بنوشد و سع یآب برد وتا جرعه   وانیدست لرزانش را به طرف ل 

 

 به همه انداخت. یآورد و نگاه رون ی انگشتر را از جعبه ب اقیبا اشت آراد

 

 .ی وتا آخر عمر مال من باش  یکه با من ازدواج کن  خوامی همه ازت م یمن امشب جلو -

 

  یکرد و حلقه را درون انگشتش کرد، همگ  ک یو سرد ونوس را فشرد و انگشتر را به انگشتش نزد  فیبا لبخند دست ظر همراه

پر از درد آران   یهاچشم  یشناخت، دست ونوس را باال گرفت و جلو  ی که سر از پا نم  یشروع به دست زدن کردند و آراد درحال

نگاهها به سمت آران   یبلند شد و همه  شهیش  خورد شدن یناگهان صدا ت،ک به دست ونوس نواخ  یابا بو*س*ه  د،یبوس 

و   وان یرا فشرد که باعث شکستن ل وان یآران کنترلش را از دست داد و از خشم و درد آنقدر ل شد،یبدتر نم نیاز ا ایخدا د،یچرخ

  خت یبش رکه درون بشقا ییهاشه یاش را باز کرد و به خورده ش ها در دستش شد، به خودش آمد دست مشت شدهفرو رفتن تکه 

بلند شد و به سمتش رفت و   زیکرد. مهردادخان با عجله از پشت م ختن ی خون از وسط دستش شروع به ر یهانگاه کرد، قطره 

 به طرفش گرفت.  یدستمال

 

 ؟ یآران خوب -
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 بلند شد.  زیو از پشت م د یکش ی قیدهانش را قورت داد و نفس عم اب

 

 خوبم... -

 

 راه افتاد.  یبهداشت س ینگاه کند به سمت سرو  ی و به کس رد یبدون آن که دستمال را از پدرش بگ  سپس

 

اش ماسک به چهره   شهیپس چطور نتوانست خودش را کنترل کند؟ چرا نتوانست مانند هم داد، یرخ م  ی اتفاق روز نینه ا مگر

کرد و   یشد، مکث بلند  ره یاش خو به چهره  ستاد یا نهیابل آخوشحال است؟ مق گریکد یبزند و وانمود کند از بودن آن دو در کنار 

بدنش احساس کرد؛   یهااش مچاله شد، درد را در تک تک سلول گرفت، چهره ر یش  ریز ار اش ی آب را باز کرد و دست خون ریش 

 .ختیری مش فرو و در درون کرد ی خفه م شه یرا مانند هم شیصدا  د یبا توانستی بکشد و ناله کند؛ اما نم اد یدوست داشت فر

 

آن که دستش در دست    یکرد، آه از نهادش برآمد، دوست داشت به جابود نگاه مانده   یباق ز یم ی که رو  یبه رد خون ینگاه ونوس 

 .گرفتی او را م یو دست خون  رفتی آراد باشد، به سمت آران م

 

 آراد به خودش آمد و نگاهش را به او دوخت.  یصدا با

 

 . گهیخب خوشگل خانوم جواب مثبتت رو بده د -

 

 آران نبود؟  یکس نگران دست خون چیه چرا

 

 :من...من... ونوس 
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او را در   یو به سمتشان رفت و دست ونوس را گرفت و ناگهان د یپر شیناگهان مانند فنر از جا د، یرا در خطر د تیکه موقع  سودابه

 .د یغوش کشآ

 

 . نیشد  گهیهمد  یشد و نشون کرده  یشما جد  یباالخره رابطه  زم، یمبارکه عز -

 

 گوش ونوس زمزمه کرد:   ریز  یآرام یباصدا

 

 .شهی به ضرر همه تموم م ،یکن  ینگو ونوس؛ اگر کار  ی چیه -

 

 انداخت و رو به مسعودخان گفت:  یونوس نگاه معنادار  یهااش زد و به چشم به چهره  ی لبخند مصنوع سپس

 

 به دخترت؟  یبگ  کی تبر  یخوای عروس نم یبابا -

 

به آن   رهیلبخند مات و مبهوت خ یاگفت؛ اما ونوس هنوز هم بدون زدن ذره  ک یهم به سمتشان آمد و به هر دو تبر مسعودخان

امشب به   خواستی نه، ونوس م ایخدا یکرده؟ وا ی نکند او کار شد؟ی خون بود، مادرش چه گفت؟ به ضرر همه تمام م یهاقطره 

که   کرد ی م ی نیدر دستش سنگ   یشد، انگشتر به قدر  یدهد؛ اما چه شد؟ ازدواجشان رسم ه با او ادام خواهد ی نم گرید  د یآراد بگو

او از جمعشان خارج شد و به طرف   د، یش کند. نگاهش به سمت رها چرخپرت یبکشد و به کنار رون یدوست داشت آن را ب

پشت سر رها از سالن خارج شد و باعث شد، لبخند   ید یو با ببخش  اوردیکه آران رفته بود رفت، او هم طاقت ن  یبهداشت سیسرو

  یو رها با صدا  ستادند یا یبهداشت سی. هر دو پشت سروردیآراد محو شود و نگاه مهردادخان رنگ تعجب گ یهال**ب  یاز رو 

 نگرانش او را خواند:
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 ؟ یخوب  زمیآران جان، عز -

 

 را به رها دوخت: زش ینگاه حسادت آم ونوس 

 

 تو شده؟   ز یتا به حال عز  یآران از ک -

 

 بود انداخت و دوباره او را صدا زد:  ستاده یبه ونوس که در کنارش ا ی نگاه سرد رها

 

 ؟ یدی آران، چرا جواب نم -

 

  یآشفته و چهره یهاباز شد و آران با چشم  یبهداشت سیاما پس از چند لحظه درب سرو د؛ی او نشن یاز سو  ی هم جواب باز

  ی شدند، صحنه ا ره یخ گریکد ی یهادرون چشم  هیچند ثان یکرد و هر دو برا  ی آمد، نگاه ونوس و او به هم تالق  رونیدرهمش ب

اما   زند؛یمعاشق پر ی جان دادن را نشان دهد؛ معشوق دلش برا نیا تواند ی اما نم دهد؛ی معشوق جان م یبود، عاشق برا  ییتماشا

 از لبش را تکان داد زد و نگاهش را از ونوس گرفت.  یمیکه تنها ن  یزورک  یرا بسته اند. آران لبخند  شیبال ها یی گو

 

 من خوبم.  -
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 او را در دستش گرفت.  یشد و دست خون  کشینزد رها

 

 . ارمیبزار برات دستمال ب ومد، یکه خونش بند ن  نیا -

 

را   ی زیبود، دهانش را باز کرد تا چ ستادهیا ش یرفت، ونوس که هنوز سرجا یکنار آن دو گذشت و به طرف جعبه دستمال کاغذ  از

نظر داشت، با عجله به سمتشان رفت   ریبزند و اعتراضش را حداقل به آران برساند؛ اما سودابه که آن دو نفر را ز یحرف د،یبه او بگو

 وار رو به او گفت:   یو مصنوع  ضی عر یو با لبخند  رفتو مچ دست ونوس را محکم گ 

 

 ؟ یری کجا م یونوس، وسط مراسم خاستگار -

 

کشاند؛   یشد نگاه پر از اخمش را به آران دوخت و ونوس را به طرف درب خروجونوس با  یاز سو  یکه منتظر جواببدون آن  سپس

و ونوس به   ستادند یها اپله  ی. رو کردی م یاو را راض د یونوس شود با یتیرضاکه آراد متوجه نا  نیقبل از ا کرد، ی با او صحبت م د یبا

 و با اخم ل**ب به سخن گشود:   د یکش رون یمادرش ب  یهادستش را از دست  کبارهی

 

 ؟ یکنی م کاریمامان، چ -

 

 اش را به او دوخت. ی نگاه برزخ سودابه

 

 ؟ یکن نیکه در حقش کرد ی نامرد نیآراد رو متوجه ا ییخوای م ؟یسمت آران که چ یری تو؟ بدو بدو م ای  کنمی م کار یمن چ -

 

 کرد خودش را نبازد.  یباخت و ترس به جانش افتاد، آب دهانش را قورت داد و سع رنگ
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 کردم؟   یچه نامرد  ه؟ ی*نت چایخ**  ؟یگی م ی دار  یچ ؟ یچ -

 

 .ستادیپله را باال رفت و رخ به رخ ونوس ا کی  سودابه

 

از نگاه تو و اون پسر متوجه احساساتتون نسبت به   تونمی نم  یکنی فکر م شم،ی من خبردار م ی من مادرتم ونوس، تو آب بخور -

 هم بشم؟ 

 

آران هم همان احساس را دارد؟   یعنی کند؟ی اس که خودش نگاهش مآن دو؟ مگر نگاه آران هم نسبت به او همان گونه  نیب نگاه

 د یداشته باشند، نبا یاحساس  گریکد یبه  توانند یها نمنباشد، آن  نگونهینه کاش ا  د، یکش ری و قلبش ت  ختی در درونش فرو ر  یزیچ

 داشته باشند.

 

 یخاستگار  ن یا ،یتا من رو مجبور به ازدواج با آراد کن  ی کن ی هات کارحرف  نینکن با ا ی ، سعمامان ستین  یز یچ نیهمچ -

 تموم کنم.  ویهمه چ خوامی بودم ممسخره از کجا در اومد؟ من به توگفته 

 

برات انگشتر الماس گرفته، تو تا ابد خوشبخت   ن یکلته؟ اون پسر اونقدر دوست داره، بب یدختر تو عقل تو   ؟ی تموم کن  ویهمه چ -

 ؟ یرو خراب کن یخوشبخت نیا یخوای اون وقت م  یکنی م  یزندگ

 

 را به زبان آورد:  بود افته یرا که تازه در  یزی بار چ نیاول یپراز دردش را به مادرش دوخت و برا یهاکالفه و چشم  نگاه

 

 رو؟ نیا یفهمی م  کنمی نم یمن آراد و دوست ندارم مامان، کنار اون احساس خوشبخت -
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کردن او هم آران است، بار   وانه یشده و مسبب د وانه ی داشت دخترش د ن یقی گر یحال د ره، یشد و نگاهش ت ز یسودابه ر یهاچشم

 به انگشترش کرد.  یاشارهمچ دست ونوس را گرفت و دستش را باال گرفت و ا  گرید

 

نه   کنمی م  یکار  کنم، ی خراب م شه یهم ی آران رو برا ی زندگ ، یاریدستت در ب ی انگشتر رو از تو نیا یونوس اگر بخوا  -

در حقش کرده    یبرادرش چه نامرد  گمی و به آراد هم م  گمی رو در مورد راحله بهش م ی همه چ ،یبراش بمونه نه برادر یاخانواده 

 نه؟  ای ید یفهم

 

جا   ک یچطور  یرحمی همه ب نیا ست؟ی چ یکار ها برا   نیدخترش را درک کند؟ ا یچاره ی دل ب تواند ی احساس ندارد؟ نم سودابه

  ی برا زیچه چ شد؟یاند یدخترش ب  یبه خوشبخت د یمگر مادر نبا کند؟ی به دخترش هم رحم نم یحت  رد؟ یگی م  یجا ی در فرد

 رد؟ دا ت یسودابه اهم

 

  د،یکش  ریو قلبش از درد ت  د یغلت شیهاگونه  ی رو شیهاداد، اشک  ختنیفرو ر   یپر از دردش را بست و به بغضش اجازه  یهاچشم

بغض آلود   ی. با صدا کند ی م ی دخترش به خاطر آن مرد هر کار دانستی و م  بودافته ینداشت، مادرش نقطه ضعف او را در یاچاره

 و بعد به سمت درب سالن رفت: رد ک انی جمله را ب ک یو لرزانش تنها 

 

 .بخشمتی وقت نم چیکارت ه  نیمامان به خاطر ا -

 

 

 

که   یداخل شد و به طرف سالن اصل یکرد به خود مسلط شود، درب سالن را باز کرد و با ناراحت یرا پاک کرد و سع  شیهااشک

بود،   نییبود و سرش پاداده   واری را به د اش ه ی و تک بودستاده یت، آران را نگاه کرد، او در کنار رها اجا حضور داشتند رفهمه در آن 

را   شیهابال یی به سمت او برود، گو توانستی باز ذره ذره در وجودش فوران کرد؛ اما نم ی لعنت اس پر زد و آن احس ش یدل برا

بود و به   شدهره یش را از او گرفت و به آراد دوخت؛ او با لبخند به صورت ونوس خو او را از پرواز منع کرده بودند؛ نگاه  بودند دهیچ
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پر از اشک شد، کنارش رفت و بدون آن که آراد را نگاه   شیهاو چشم د ش  دنش یبود، بغض سد راه نفس کش ستادهیانتظارش ا

 رو به او گفت:  یآرام ی زد و با صدا ش یبه رو یلبخند  ستاد،آراد یکند، کنارش ا

 

 . یو فرار کرد  یهست یفکر کردم ناراض -

 

  منتظره ریبه طور غبود و قدرت تکلم را از دست داده بود. آراد الل شده  یینگفت، گو ی زیسکوت تنها سرش را تکان داد و چ در

 ل**ب به سخن گشود:  یمملوء از شاد   یدست سرد او را در دستش گرفت و با لحن

 

 نامزد درسته؟  میمنو و عشقم رسما شد  گه یخب االن د -

 

 .ستادیشدو مقابلشان ا کیزد و به آن دو نزد یخان لبخند  مهرداد

 

 . نیکنار هم خوشبخت بش  دوارم یما بوده، ام  یهمه   یبا هم بودن شما دو نفر آرزو -

 

 سمت پسرش رفت و او را در آغوش گرفت و زمزمه کرد: اول

 

 پسرم.  یازدواج رو داشته باش  ی آمادگ دوارمیام -

 

 پاسخ داد:  یفشرد و با لودگ  مانه یکمر پدرش را صم  آراد

 

 راحت. التی عوض شده خ گهیپسرت د  -
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 اسخ داد: زد و از آغوشش جدا شد و پ یپوزخند 

 

 . ترسمیبدتر م  ی گ یکه م ی نطوریا -

 

  یگر یو ونوس که در عالم د  زدی سوزان دست و پا م یدر جهنم  ییآران که گو دند،یحرف همه به جز سه نفر خند  نیگفتن ا با

قدر درهم بود که هر  ونوس آن  یشد، چهره  کشیدو خبر داشت. مهردادخان به طرف ونوس رفت و نزد  نیکه از حال ا دایبود و و

  میکرد، نکند تصم  یکند، مکث کوتاه ی نم یاست و اصال احساس خوشبخت یاضدهد او نار صی تشخ توانستی م یاننده یب

را به   اش ه یبود و تک نییآران چرخاند؛رسرش پارا به سمت  شیگرفته؟ مشکوک وار به سودابه نگاه کرد؛ سپس چشم ها یاشتباه

عاشق  تواند ی در حق برادرش کند، او نم ی رکا  نیچن تواند ی نه آران نم تپد؟ی م  گریکد ی یدونفر برا   نیقلب ا ی عنیبود، داده   وارید

چه بر سرش آمده بود؟   کباری نیبود، پس انکرده  یاشتباه اش ی در زندگ   چگاهیترش باشد، اصال آران هبرادر کوچک  ندهیهمسر آ

به   یگرید پس از  ی کی. همه ستادیگفت وکنار ا  کیونوس را در آغوش گرفت و به او هم تبر  یسرش را با تاسف تکان داد و با سرد

 طعنه رو به آران گفت: و  یپر از معن یگفتند و تنها رها و آران ماندند، سودابه نگاهش را به آن دو انداخت و با لحن ک یآن دو تبر

 

 ؟ یبگ  ک یبه برادرت و زن برادرت تبر یخوای آران نم -

 

، بدتر از چند  درهم آران  یچهره  سوزاند،ی گونه نم  نیو او را ا شد ی ها از دهانش خارج نمحرف  نیو ا شد ی کاش سودابه الل م  آخ

خودش را حرکت داد و با   یو توانش را از دست داده بود. به سخت رو یتمام ن کند ی نقش باز  توانستی نم گر یشد، د ش یپ هیثان

عطر   یدر صورت او نگاه کند؛ اما بو توانستی بود و نم نییسرش پا ستاد،رونوس یا ابلشانسست سمتشان رفت و مق یهاقدم

 درد بکشد.  شیاز پ شیبود تا قلبش بو باعث شده  کشاند ی تلخش او را به مرز جنون م

 

 مردانه بود ل**ب به سخن گشود:  یاز بغض  یکه ناش  ی لرزان یزد و دستش را به طرف آراد دراز کرد و با صدا ی کمرنگ  لبخند 
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 آراد جان. گمی م  کیبهت تبر -

 

گوشش زمزمه   ر یها نبود دستش را فشرد و سپس خودش را در آغوش برادرش انداخت و مردانه او را فشرد و زباغ  نیکه در ا  آراد

 کرد: 

 

خارج شدند   گریکد یداداش.از آغوش  یپشتم شه یکنارم نبود، ممنون که هم  کردوی نم یکه االن ونوس با من آشت ی داگه تونبو  -

که   ییاش را فشرد و سپس به طرف ونوس رفت و دستش را به سمت او دراز کرد و با صداآراد زد و شانه  یبه رو  یو آران لبخند 

 : دادامه دا آمد ی از ته چاه در م  یی گو

 

 ونوس! -

 

کرد،    شتریرا ب اش یشانیها پرنگاه در آن چشم  یالحظه   یو چشمان پر از اشکش را به صورت آران دوخت، برا  اورد یطاقت ن  ونوس 

مگر او عاشق برادرش   ست؟ین ی مگر او راض د؟یدی ونوس م یهااشک است که درون چشم یهاها حلقه  نیا د؟یدی درست م

 ست؟ی چ ی برا ه یگر نیپس ا ستین

 

 .نیخوشبخت بش دوارمیام گم،ی م  کی تبر -

 

  یاز کف کند و اشکش روانه صورتش شود، اشک تاریبود تا اخ یتماس دست کاف ن یسردش را درون دست آران گذاشت، هم دست

دستش بود نگاه کرد.    یکه رو   یاشک یرنگ نگاه او عوش شد و به قطره  خت؛ یدست آران ر  یاز گوشه چشمش سر خورد و رو 

ونوس را   یهارا جدا کرد و با شلوغ کردن وسر و صدا شانه  شانیدست ها و سودابه به سمتشان آمد   د؛ یبگو یز یکه چ ن یقبل از ا

 گرفت و گفت: 

 

 . زمیگرفته، مادر فدات شه عز  شیگر رسهی م ش یمیشده که داره به عشق قد  یاحساسات نقدریدخترم ا -



 گاه محکم هیتک

354 
 

 

 ونوس را در آغوش گرفت و زمزمه کرد:  سپس

 

 . زیخودت رو جمع و جور کن ونوس؛ گند نزن به همه چ -

 

را کنارش تحمل   ی کس توانستی نم گریآران بود و د تابی چقدر قلبش ب بود افته یخودش را کنترل کند؟ حال در توانستی م مگر

 خواهد داشت.هم ن گرینداشته و د چکسیرا به ه یاحساس  ن یچن چگاهی ه ییکند؛ گو

 

ها فاصله گرفت، به سمت پدرش رفت و ل**ب به  زد و از آن  یلبخند  شانیو به رو  د یخراب خودش را عقب کش ی با حال آران

 سخن گشود: 

 

 . ریشبتون بخ رم،ی م گه یبابا من د -

 

  وانی ش از درد لنداشت؟ چرا آن موقع که پسر ی تیاهم شیبه آران انداخت، واقعا حال پسرش برا ینینگاه غمگ  مهردادخان

و   د یکش  یق یو نفس عم د یمهم نبود؟ چون مرتکب اشتباه شده بود؟ لبش را گز شینکرد؟ چرا برا یرا شکست کار یاشهیش 

 شانه آران گذاشت: ی دستش را رو

 

 پسرم.  ر یشب بخ -

 

شدند و   نیسالن رفتند و هردو سوار ماش  ی کند همراه با رها به سمت درب خروج یخداحافظ ی گریآن که ازشخص د بدون

مغزش قفل    ییکند، گو ی رانندگ توانستی حال بود که نم شانیرا به حرکت در آورد و از باغ خارج شد. آنقدر آشفته و پر نیماش 

نبود و   آمد یکه از رو به رو به سمتشان م   ینیماش غرق در افکارش بود که متوجه   قدرآن  داد، ی را به او نم یکار  چیشده و فرمان ه
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که ترس تمام وجود رها را فرا گرفته بود به سمتش خم شد و دستش را   ینداشت، در حال  ی ا دهی فا  زدی م شیهر چه رها صدا

 زد:  ادیفر چرخاند ی که فرمان را به چپ م یفرمان گذاشت و در حال  ی رو

 

 آران،مواظب باش.  -

 

ترمز گذاشت.   یرا رو  شیکرد و به موقع پا تیهدا ی لحظه آران به خودش آمد و دستپاچه فرمان را به سمت جاده خاک ک ی در

 :د یبا اضطراب به رها نگاه کرد و نگران پرس  زدی نفس م که نفس   ی کرد و در حال  یمکث بلند 

 

 ؟ ید یصدمه ند  ؟ یخوب -

 

 تکان داد.  یسرش را به عالمت منف  یپس از چند لحظه با ناراحت گفت و  ی اش گذاشت و آخ آرام یشانیپ یدستش را رو  رها

 

 آران.  یبود هر دومون رو به کشتن بد  کینزد ؟یکنی فکر م  یبه چ ی معلوم هست دار  ده،یفقط ضربه د م یشونینه خوبم، پ -

 

اش را  نفس حبس شده .ترن یغمگ  شهیتر و از همبد  شهیرا بست، حالش بد بود، از هم ش یفرمان گذاشت و چشم ها  یرا رو  سرش 

 ل**ب به سخن گشود:   فشی ضع یفرستاد و در همان حال با صدا رون یب

 

 .یکن  ی رها، فکر کنم بهتر باشه تو رانندگ خوامی معذرت م -

 

داد و به   ن یرا به ماش  اش ه یتک ه یچند ثان ی و برا شد اده یرا باز کرد و پ نیرها باشد درب ماش  یکه منتظر پاسخ از سو  نیا بدون

 شیهاچشم  ی از جلو یاونوس با آن انگشتر لحظه  ر یشد، تصو رهیخ شد ی از آن رد م ی نیبار ماش  کی که هر چند لحظه  یابانیخ

 اش یی و در همان تنها گشتینمباز  رانیبه ا چگاه یازدواج. کاش ه نیاز ا اش ی و خوشحال  آرادشاد  ری تصو نیهمچن شد؛ی محو نم
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  کایاست که به آمر نیکار ا ن یبهتر ای. گوشدی م  شانیحداقل دردش کمتر بود و کمتر پر کرد، ی م یزندگ اش بدون داشتن خانواده 

 .گشتیمبر  د یبود و حال به خاطر آراد هم باجا خوش کرد؛ او به خاطر آراد بازگشته  شیهال**ب ی رو یبرگردد، پوزخند 

 

  ند؛یحال بب نیدوست نداشت آران را در ا  ستاد،یدرهمش به سمت او رفت و مقابلش ا  یشد و با اخم ها اده یپ نیاز ماش  رها

 متشنج شده رو به او گفت:  یبا اعصاب نیبنابرا

 

 رو.  تیوضع  نیتمومش کن ا ؟یکنی م  کار یبا خودت چ یآران دار  -

 

 زده اش را به رها دوخت.   خی یها چشم

 

 انجام بدم؟  د یبا یتمومش کنم؟ چکار د یچطور با -

 

ها هم  همسرش و بعد از مدت  شه یهم م گهی برادرته، تا چندوقت د ینامزد رسم گه یکن، فراموشش کن؛ اون د رونش ی از ذهنت ب -

 برادرت اونا کنار هم خوشحالن آران تو ...  یهامادر بچه   شهیم

 

 :د یحرفش پر ان یم یسرد و جد  ی رها را نداشت با لحن یهاحرف  نیکه طاقت ا آران

 

 ؟ یار یبه زبون ن ی رو ه دونم ی که خودم م ییهاز یچ شه یرها بس کن، م -

 

 را از حد معمول باال برد و گفت:  شیصدا رها
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 پس فراموشش کن... .   یدون ی رو م هاز ی چ نیاگه ا -

 

 زد:  اد یتر بود، فربد  یگر یامشب از هر شب د یی هم که گو آران

 

تمام فکر و ذهنم اونه،    یوقت نم؟یبی همه جا اون و م یکنم وقت   رونیرو از قلبم و ذهنم ب ی اون لعنت د یبا ی چطور ؟یچطور  -

به عقب برداشت و با بهت به   ی قدم بود دهیگوش خراش آران را نشن ادیفر ی کنم؟ رها که تا به حال صدا کاریکنم رها؟ چ کاریچ

از گوشه چشم آران   یکه اشک د ینکش ی افتاده؟ طول ی حال نیواقعا آران است که به چن صشخ نی هراسان او زل زد، ا یچهره

مگر تا چه اندازه عاشق   ایآه خدا خت؟یریونوس اشک م   یرها چند برابر شود، آران برا یو باعث شد تا بهت و ناباور  د یچک نییپا

 را دوست دارد؟  یشده؟ تا چه اندازه آن دختر لعنت

 

و   یشانیپر نی و ا رد یخودش را بگ  ی کرد جلو ی سع د،یکش ی قیاز صورتش را پوشاند و نفس عم یمی برد و ن  راستش را باال دست

 او گذاشت.  یمردانه  یشانه  ی شد و دستش را رو کش یبعد نزد یاه یببرد. رها ثان  نیحال زار را از ب

 

 هوم؟  ،یفراموشش کن ی اونجا بتون د یشا  کا؟یآمر  م یبا هم برگرد یخوای آروم باش، م زم یآران، عز -

 

 سو و آن سو تکان داد و زمزمه کرد:  ن یبود سرش را به اکه صورتش را پوشانده ی حال در

 

 ندارم.  ن یهم جز ا یاگه ید یچاره  -

 

  کنار راننده   ی قرمز رنگ را از صندل یهارز  یبا یدسته گل ز که نیپارک کرد و پس از ا شیعمو یدرب خانه  ی را جلو نشیماش 

خدمتکار   یکه صدا د ینکش ی اش را فشار داد؛ طولرفت و دکمه  فون یو لبخند به ل**ب به طرف ا شد اده یپ نیاز ماش  داشتی مبر

 بلند شد:
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 تو جناب پارسا. د ییبفرما -

 

بشاش و شاداب   یو به محض باز شدن درب سالن با چهره  ستادیدرب سالن ا ی بزرگ خانه مسعودخان گذشت و جلو اطیح از

 سودابه رو به رو شد.

 

 گفت:   سودابه

 

 آراد جان.  ی خوش اومد  زم،یبه به سالم داماد عز -

 

 پاسخ داد: ی مملوء از انرژ یو با لحن  د یسودابه را بوس  یگونه 

 

 ن؟ یخودم، خوب یبایز  یسالم زن عمو -

 

 رو به او گفت:  زیکرد و اعتراض آم   یف یدرب سالن رابست و اخم ظر  سودابه

 

 . زمیعز یمنو مامان صدا بزن  د یبا گه یتو د  ه؟ی زن عمو چ -

 

 تر شد.   قیآراد عم لبخند 
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 حق با شماس چشم.  -

 

بود   دهیخر ش یکه برا ییهاگل   دنیو با د د یایسو آن سو چرخاند؛ انتظار داشت حال ونوس به استقبالش ب  نیسرش را به ا سپس

 :د یبا شک پرس  نی دن ونوس نبود بنابرااز آم یخبر  یی ذوق زده شود؛ اما گو

 

 ونوس خونس؟  -

 

 کرد و به سرعت پاسخ داد:  یسرفه کوتاه سودابه

 

 اتاقشه.  یبرو باال تو ،یآره، آخ من فراموش کردم بهش بگم تو اومد  -

 

  شه یهم یکه وارد راهرو شد با چهره  نی رفت، به محض ا شد ی به اتاق ونوس م یکه منته ییهارا تکان داد و به طرف پله سرش 

نگاه  شد یکه از اتاقش خارج م   دایو به و  ستادیدرب اتاق ونوس ا  یاش زد و جلوبه چهره  یشخند ی رو به رو شد، ن دایو یاخمو

 کرد. 

 

 خواهر زن اخمو و بداخالق؟ یچطور  -

 

 به آراد انداخت. ی درب اتاقش را بست و نگاه پر از اکراه دایو

 

 خوب بودم.  نمیکه تو رو بب  نیا تا قبل از  -
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 زد و سرش را با تاسف تکان داد.  یاقهقهه  آراد

 

بهتره باهام   شم،ی االن شوهر خواهرت محسوب م گه یمن د ن یبب ؟یر یاز خانوادتون بپذ  یمن و به عنوان عضو  یخوای م  ی ک -

 جان.  دایو ی مدارا کن

 

 پاسخ داد:  یآرام ی که به او پشت کرده بود با صدا  یبه آراد انداخت و سپس به راه افتاد، در حال ی و نگاه سرد  ستادیا یالحظه  دایو

 

 ورق برگشت.  د یشا دونهی چه م ی کس -

 

 : د یکه درست متوجه حرف او نشده بود پرس  یکرد و در حال  یف یاخم ظر آراد

 

 ه؟ ی منظورت چ -

 

به در   ی تکان داد و تق  یمکث کرد و سپس سر   یز راهرو خارج شد. آراد اندکرا به زبان آورد و ا یچ ی را باال انداخت و ه اش شانه

 ونوس رو به رو شد:  یعصب ی که با صدا د ینکش ی زد، طول

 

 .د یدست از سرم بردار  نم،یرو بب یکس  خوامی نم گمی مگه نم -

 

 کرد و متعجبانه نامش را صدا زد: را چرخاند و در را باز  ره یزده دستگ و شوک  جاخورد

 

 نوس؟و -
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  یآراد دستپاچه از رو  دن یتختش نشسته بود، سرش را به طرف صدا چرخاند و با د  یتراس رو  یکه رو به رو   ی در حال  ونوس 

ل**ب به سخن   د یکشی که دماغش را باال م ی پاک کرد و در حال عی صورتش بود را سر یکه روانه  ییهاتخت بلند شد و اشک 

 گشود: 

 

 ؟ یاومد  یسالم، ک  -

 

  تیوضع نی ا کرد؟ ی م ه یو پر سوال به او زل زد، چرا ونوس داشت گر  ی پر از شگفت یاو با چهره  ستادیسمت چپ تختش ا آراد

 :د یپرس  رفتی و به طرفش م زدی که تخت را دور م  یدر حال ست؟ یچ یبرا  گریناجور د

 

 ؟ یکنی م  هیگر  یتو دار  ختس؟ یبه هم ر زی چرا همه چ ؟ یخوب زم یعز -

 

 به چپ و راست تکان داد. را به سرعت  سرش 

 

 . کنهی اوت م می آلرژ  شهیموقع از سال من هم ن یکه ا ی دونیکنم؟ م   هی گر ی نه واسه چ -

 

اتاق به   نیا ل یبود. دلشده  ختهیکه همه به هم ر یلیپخش و پال و وسا یهاکرد و دور برش را نگاه کرد؛ لباس   یمکث کوتاه آراد

 ختس؟ ی به هم ر نقدریچرا ا  نجایا - نبود! یاز آلرژ  گریو اعصاب خرابش که د  ختهیهم ر

 

  نیو غصه ا تی پس از برگشتنشان به خانه از عصبان ش یو دور و برش را نگاه کرد، دو شب پ د یبلندش کش یمشک یهابه مو  یدست

 بود.کرده   یخال لشیرا سر وسا شیهابود و عقده حال در آورده  نیاتاق را به ا
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 . هی نطوریا نجایا نیهم نکردم، به خاطر هم داش یکه پ  گشتم،ی م ی زیچ ه یداشتم دنبال  -

 

ها را به طرف  نشاند و گل  شیهابه ل**ب  قیعم ی را از هم باز کرد و لبخند  شیهابود، اخم حرفش را باور کرده  ا یکه گو  آراد

 ونوس گرفت. 

 

 واسه توئه.   نایدلم برات تنگ شده بود، ا زم، یعز -

 

  ی نشد و حت انیاش نمادر چهره  ی و ذوق ی شاد چیشده بود انداخت، ه نیتزئ  ییبایکه به ز ی قرمز یهابه گل  ینگاه م ین ونوس 

  ینگ و لبخند کمر د یکش  یونوس سابق نبود. آه   گریبود؟ او دگل ها دراز کند! چه بر سرش آمده  یبه سو  توانستی دستش را نم

 گرفت.   ادها را از آرنشاند و گل شیهال**ب  ی رو

 

 ممنونم.  -

 

خودش را عقب   ی اراد ریاو را ببوسد، ونوس به طور غ یکه خواست گونه  ن یشد و هم کشیبه سمتش برداشت و نزد یقدم  آراد

  ی قیو سپس نفس عم  ستادیصورتش ا یبود در چندسانت که به شدت تعجب کرده  یحالو باعث شد تا آراد مکث کند، در  د یکش

بود، دستش را  به شدت به او برخورده  ییبود و گوبا او نکرده  ی برخورد ن یتا به حال ونوس چن د،ی و خودش را عقب کش د یکش

 بود ل**ب به سخن گشود:  دایدر آن هو ی که دلخور ییبا صدا گرفتی که از او فاصله م   یشلوارش کرد و در حال بیدرون ج

 

 . رونیب میبر ی ندار یخاص یاگه برنامه  -

 

گفت، او ونوس سابق   یاکوتاه باشه  یانداخت و پس از مکث  نییآراد شده بود سرش را پا یچهره  ر ییمتوجه تغ ییکه گو ونوس 

شود و   کیبه او نزد  یاجازه دهد مرد  توانستی خودش تحمل کند، نم  ک ینزد توانستی را نم یشخص چیه یهانفس  گرینبود، د
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که    نیرفت و قبل از ا ی که ونوس را نگاه کند به طرف درب خروج. آراد بدون آن بودشده  جاد یدر او ا  یارادر یحاالت به طور غ نیا

 گفت: ی آرام و سرد یخارج شود با صدا

 

 .ی منتظرم تا آماده ش   رونیب -

 

  ی دستانش گرفت و لعنت  نیتخت پرت کرد و سرش را ماب  یها را رو گل  ی کرد و با ناراحت ی از خارج شدن آراد از اتاق پوف پس

بود و  بود، او عوض شده رممکنیغ شیبرا ن یآراد را ناراحت کند؛ اما ا خواستی حال را دوست نداشت؛ دلش نم نیگفت؛ ا  رلبیز

پالتو   دنیش رفت و پس از پو  شیهاسست به طرف لباس  یهم کند، با پاها یکار  توانستی نگاهش رنگ سابق نداشت و نم گرید

کردن را    شیرمق آرا ستاد، یا نهیا یرا سرش کرد و جلو  اش یمشک  یروسر ی خاکستر نیکمرنگ همراه با شلوار ج  یصورت

پس از گذشت دو روز از   ی دختر اماراد را مشکوک نکند، آخر کد  ن یاز ا شتریتا ب زدی اش مبه چهره یماسک د ینداشت؛ اما با

بهتر   ی هم برا  نیکرد؛ اما هم ی میمال شینشست و آرا  زیپشت م یحوصلگ یبا ب شد؟ی و افسرده م شانیپر نیچن نیا اش ی نامزد

  ت، ها رفنهاده بود، از اتاق خارج شد و به طرف پله  بش یرا در ج لشیکه تنها موبا یحالساعت بعد در  م یبود. ن ی کاف اش افه یشدن ق

حال آران در کنار   خواستی ال صحبت کردن بودند؛ چقدر دلش منشسته بودند و در ح گریکد یپدرش به همراه آراد در کنار  

 نیا د یتصور به خودش آمد و سرش را به شدت تکان داد، نبا  نیبعد از ا یاه ی ثان رفت،ی م رون یبود و همراه با او بپدرش نشسته

اش به سمت آن دو رفت و در کنار مبل  آهسته  یهاآمد و با قدم  نییها پاممنوع بود. از پله  شیاتصورات بر  نیا کرد ی ها را مفکر

 .ستادیپدرش ا

 

 ام.من آماده  -

 

 بلند شد. شیزد و از جا ی ونوس انداخت و لبخند کمرنگ   یبه سرتاپا یرها کرد و نگاه  مهیحرفش را ن  آراد

 

 . میری خب، عمو ما م ی لیخ -

 

 هر دو زد.  ی به رو یسرش را چرخاند و هر دو را نگاه کرد و لبخند  مسعودخان
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 خوبه، خوش بگذره بهتون .  -

 

آشکار ل**ب   یبه آن دو انداخت و با ذوق ی که از سالن خارج شوند، سودابه به سرعت از آشپزخانه خارج شد و نگاه ن یاز ا قبل

 به سخن گشود: 

 

 . د یبه مشکل برنخور گه یکه د  د یهم بکنرو  تونیعقد و عروس  یدایکم خرها کمبچه  -

 

زن قصد دارد جانش را   نیو سرش را به سرعت به طرف مادرش چرخاند و دلخورانه او را نگاه کرد، ا  ستادیا شیسرجا ونوس 

که او را همراه خود هم قدم    یونوس حلقه کرد و در حال یقلبش را به آتش بکشد؟ آراد دستش را دور شانه  خواهد ی م  ای رد؟یبگ 

 پاسخ داد:  کردی م

 

 لباس.  د یخر می اتفاقا امروز تو فکر بودم بر -

 

 زد.  یی به ونوس انداخت و لبخند پر از معنا ییراینگاه گ سودابه

 

 شدند و از کوچه گذشتند. نیخراب از خانه خارج شد و سوار ماش  ی بعد با حال قه ی دق چند 

 

اصال حضور آراد را در   یی بود و گوکه در حال پخش بود گوش سپرده  ی میمال ک یبود به موزدهش   رهیخ ابانیکه به خ یحالدر 

به   ره یاو که خ یبه چهره  ینگاه م یبود. آراد ن شیاهایو غرق در رو  بردی نا به هنگام به سر م  یدر خالئ کرد، یکنارش احساس نم

حرکت   نی نوس برد و انگشتانش را گرفت و فشار داد، همو  فیظر یهارا به سمت دست تشبود انداخت و ناگهان دس  ابانیخ
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او را نداشت،   ی حرکت از سو نیبکشد، آراد که انتظار ا رون یها بپرد و دستش را از دست او ب بود تا ونوس مانند صاعقه زده  یکاف

 : د یکرد و پرس  ی فیاخم ظر

 

 ؟ یونوس! خوب -

 

 . د یکش ی قیکرد و نفس عم یمکث کوتاه ونوس 

 

 خوبم.  -

 

 شه.  کیبهت زند  یکس  یخوای اصال نم ؟ی شد  یطور  نیچرا امروز ا -

 

 بود . . اعصابش متشنج شدهد یکش ی را باز و بسته کرد و پوف شیهاچشم

 

 . امیکه گرفتم، عصب ی به خاطر آلرژ -

 

 زد.  یشخند یدوخت و ن  ابانینگاهش را به خ آراد

 

 .یکرد  دای پ یانگار نسبت به من آلرژ -

 

آراد را مشکوک    نیاز ا ش یآن که بحث را عوض کند و ب ی کرد بود. برا  دایپ یبود و نسبت به آراد آلرژ شده  ن یواقعا چن یی گو

 باشد. شهیکرد مانند هم یو سع د یکش ی قی نکند، نفس عم
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 ؟ یر یکجا م -

 

 م؟ یتو نظر بده کجا بر دونم، ی نم -

 

 را باال انداخت. شیهاشانه  حوصلهی فکر کرد و سپس ب  یاندک

 

 . دونمی نم -

 

 دارن.  ی ها؟ امشب مهمونبچه  ش یپ می بر ییخوای م -

 

خودش را    یدنیبرقصد و با نوش  دردی هزاران آدم ب ان یبرود و همراه با آراد م یدوست نداشت مهمان گریفکر کرد، د ی کم بازهم

 م**س.ت گرداند.

 

 اونا رو ندارم.  ینه حوصله  -

 

تا از دور برگردان رد شود پاسخ  چرخاند یکه فرمان را به سمت چپ م  یحالداد و سپس در  یرا تکان آرام کرد و سرش   یپوف  آراد

 داد: 

 

 . مینیمزون رها چندتا لباس ست بب میری پس م  -
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  ابان یاخم آلودش به خ یبود و او با چهره را به سمت مزون رها کج کرده   رش یآراد مس اورد، یکه اعتراضش را بر زبان ب ن یاز ا قبل

تا نتواند حضورش را تحمل کند.   شد ی باعث م نینسبت به او نداشت و هم ی احساس خوب ند،ی. دوست نداشت رها را ببشد ره یخ

 ل**ب به سخن گشود: شد ی م  ادهیپ نیکه از ماش   یمزون رها پارک کرد و در حال ی لورا ج  نشیساعت بعد آراد ماش  مین

 

 باشه.  نجایکاش آران هم ا -

 

نام آران   دنیبود که با شن یجانی در اندامش احساس کرد که همه و همه از ه ف یخف یماند، لرزش  رهیدستگ   یونوس به رو  دست

شدند و در کنار هم   ادهیپ نیاو در آن جا حضور نداشته باشد. از ماش  کردی آران را نداشت و دعا م دنیسراغش آمد. نه او طاقت د

بود سرش را به سمت آن دو چرخاند و   اش ی رفتند، به محض ورودشان رها که در حال صحبت با مشتر ی به سمت درب ورود

 هر دو زد.  ی به رو یرا باال انداخت و لبخند  شیابروها

 

 .نیسالم خوش اومد  -

 

و به   ستادیبودند رفت؛ مقابلشان ا ستاده یا یبه اتمام رساند و به طرف آراد و ونوس که در کنار رگال  اش ی ا مشتر حرفش را ب سپس

 کرد.  یبا هر دو سالم و احوال پرس  ی گرم

 

 . نتمونیبی زوج خوشبخت، چقدر خوشحالم که م -

 

 زد.  یونوس حلقه کرد و لبخند کمرنگ  یدستش را دور شانه   آراد

 

 ممنون رها جون، چه خبر؟ سرت شلوغه؟  -
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 به دور و برش انداخت و پاسخ داد:  ینگاه رها

 

 .مینی بش یپ ی آ ی تو قسمت و میبر  نیایکه خلوته، ب  ینیبی م -

 

 گرفتند. یها جاآن   یبودند، رفتند و رو  ی پ یآ  ی که در قسمت و ییهاسه به طرف مبل  هر

 

 اش زد. چهره  ی به رو ی به ونوس انداخت و لبخند  ینگاه مین رها

 

 خوبه؟  یدوران نامزد   ؟یونوس جون چطور  -

 

 پاسخ داد:  ی خوش رنگش کند به سرد یهانثار ل**ب  ی بدون آن که لبخند  ونوس 

 

 خوبه  -

 

 .یستین  شهیمثل هم  کنمیافتاده ونوس جون؟ احساس م یاتفاق -

 

متوجه   ی تا کس کرد ی را سرهم م یهمه دروغ یبرا د یچقدر بد بود که با د،یکش ی قیمبل داد و نفس عم ی اش را به پشت هیتک

 آشوب درونش نشود. 

 

 عود کرده .  میآلرژ -
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 ناراحت به خود گرفت و پاسخ داد:  یاچهره رها

 

 عود کنه؟!  تیآلرژ د یمراسمت با کی چقدر بد، آخه نزد ی وا ی ا -

 

که   یارا به مبل تک نفره  اش ه یداد پاسخش را ندهد. رها تک حیکرد، ترج  انیب ی رف را با منظور خاصح  نیکه احساس کرد رها ا او

 گفت: انداختی پا م ی که پا رو یحالبود داد و در نشسته  شیرو

 

 مد نظرتونه؟   یخب من در خدمتم لباس  -

 

 گذاشت و رفت. شان یجلو ز یم یه رو نقش به سمتشان آمد و سه فنجان قهو زی ر یکه آراد پاسخ دهد، دختر  ن یاز ا قبل

 

 گفت:   آراد

 

 . مینیست رو بب یلباس ها  میآره اومد  -

 

 باال انداخت و پاسخ داد:  یی ابرو رها

 

 . د ینیلباس عروس بب  نیفکر کردم اومد  -
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 !نکهیمثل ا یاز ما عجله دار  شتری ب ی لی:رها جان شما خونوس 

 

پاسخ   رفتیزنانه بود م  یهامردانه و کت  یهاکه کت   یکه به طرف رگال یحالمبل بلند شد و در  یونوس را نگاه کرد و از رو  رها

 داد: 

 

 .د یریرو بگ   تونیکه آران بره مراسم عروس   نیقبل از ا  نیآخه فکر کردم بخوا -

 

 :د یرا درهم گره کرد و متعجبانه پرس  شیهااخم  کند، آراد شانیو پر   ختهیبود تا ذهن هر دو را به هم ر یحرفش کاف نیهم

 

 بره؟ یی مگه داداش قراره جا -

 

 زد .  ی را در دستش گرفت و لبخند محو ی کت رها

 

 ! د؟یدونی مگه شما نم -

 

 :د یمبل برداشت و با شک پرس  یاش را از پشت ه ی تک آراد

 

 و؟ یچ -

 

 پدرتون بهت گفته.  کردمی فکر م کا،یگرفته برگرده آمر  میکه آران تصم نیا-
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 گفت:  ی مملوء از شگفت یبا لحن  بودستاده یکه ا ییجامبل بلند شد و همان یبود از رو زده شده که شوک  ی حال در

 

 !کا؟یبرگرده آمر خوادی آران م -

 

را به   به هدف خورد و توانست رفتن آران رش یآراد انداخت، ت  ریمتح  یونوس و سپس به چهره  یبه چهره بهت زده  ینگاه رها

 به گوش ونوس برساند .  ینحو

 

 هم... شون یپارسا صحبت کرد و ا یبا آقا روزیآران د ن،یشما خبر ندار دونستمی من نم -

 

 : د یمتشنج شده پرس  یبا اعصاب داشتی که به سمتش قدم برم یحالو در  د یحرف رها پر انیم ی بدون معطل آراد

 

 ه؟ یراض  دونه؟ی بابا م -

 

که   یحالراه افتاد و ونوس در  ی درنگ به طرف درب خروج یاتنها به تکان دادن سرش اکتفا کرد و پس از آن آراد بدون لحظه  رها

  دنینه او طاقت ند  د؟یدی او را نم گر ید یعنی شه؟یهم یبرا رفت؟ی م رانیپشت سرش به راه افتاد، آران از ا بردی در شوک به سر م

  زدی آراد که او را صدا م ی. با صدادادیاجازه را نم نیونوس به او ا رفتی م  د ینوس را تنها بگذارد، نباو  تاو را نداشت، او حق نداش 

 را باز نمود و سوار شد. نیبه خود آمد و درب ماش 

 

آپارتمان آران گذاشته و قصد بلند کردن انگشتش را نداشت.   فون ی آ یدکمه  ی بود دستش را رو یکه به شدت عصب ی در حال  آراد

سالن رفت و در را باز کرد و با   ی با عجله به طرف درب ورود یپدری زنگ پ دن یآران که در حال خوردن قهوه اش بود، با شن

 آلود آراد رو به رو شد.غضب  یچهره
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 چته پسر؟!   ؛یرو سوزوند  فون ی سالم، آ -

 

آران نگاه   یبه چهره  ی و با ناراحت  ستادهیخود ا  ی از کنار او رد شد و وارد خانه شد، ونوس هنوز سرجا اش ی عصب یهابا قدم  آراد

و   نیغمگ  ی به چهره  ینگاه م یبود. آران ندوباره گرفته   یجان دنشیبا د یی بود و حال گواو تنگ شده  یچقدر دلش برا  کرد،ی م

 :د یپرس  یآرام یونوس انداخت و متعجبانه با صدا یده یرنگ پر

 

 افتاده؟  یاتفاق -

 

انداخت، تعجبش دو چندان شد، در را رها کرد و به طرف آراد که پشت به او وسط   نییرا به دندان گرفت و تنها سرش را پا لبش

 :د یپرس  یبا نگران شد ی م  کیرفت و در همان حال که به او نزد بود ستادهیسالن ا

 

 افتاده؟  ی آراد، اتفاق -

 

  دادی در آن ب  یدلخور  یهاکه رگه  ییو با صدا د یچرخ معرفتش یفرستاد و به سمت برادر ب  رونیش را بانفس حبس شده  آراد

 ل**ب به سخن گشود:  کردی م

 

 ؟یدر حق من بکن   یکار  نیچن ی تونی آران، چطور م دمیعمرم ند  ی از تو تو ترمعرفت ی ب -

 

  یو برا د ینکند برادرش از احساس او مطلع شده! رنگش به سرعت پر خت، یدرون آران فرو ر   یزیناگهان چ یحرف  نیگفتن چن با

 بار ترس به جانش افتاد. نیاول
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 کـــردم؟  کاریچــــ -

 

 به آران نگاه کرد.  زدی ها موج م در آن  ت یتنها عصبان ییکه گو  ییهاشد و با چشم  کی به آران نزد یگریقدم د  آراد

 

  ؟یبه چه حق ؟یو بر   یبزار  یخوای اون وقت م ، یدونی خوب م نویآران، ا  یکتر یبه من نزد یزندگ ی تو یاگه یتو از هرکس د -

 ؟ یریرو بگ  م یتصم  نیا یتونی چطور م 

 

فرستاد و    رونیاش را بحرف نفس جبس شده  نیبود. با گفتن ادرجه رد کرده   ستیو ضربان قلبش از دو  بودده یبه لبش رس  جانش

  ن یاز دست بدهد و ا شهیهم یاحساس کرد برادرش را قرار است برا یالحظه   یرا بست، برا شیهاانداخت و چشم نییسرش را پا

 ل**ب به سخن گشود:  یآرام یبود با صدا نییکه سرش پا یحالترس را به جانش انداخته بود. در 

 

 داداش من مجبو...  -

 

 ادامه داد:  ی نسبتا بلند  یو با صدا د یحرفش پر انیم  ادآر

 

 بشنوم.  گهینفر د کیکه از زبون   نینه ا ،یگفت ی به من نگو داداش، من اگه داداشت بودم بهم م -

 

  نیاز او دور شد و به طرف مبل رفت و قبل از ا شهیتر از همآراد نگاه کرد، کالفه  نیخشمگ  یسرش را بلند کرد و به چهره آران

  لیبود انداخت، آه از نهادش بر آمد، دلداده   هی تک ی ناهار خور ز یپر از اشک به م یهابه ونوس که با چشم  یینگاه گذرا ند یکه بنش

دو قدم به   شد. آراد با  رهیخ یاگرفت و در سکوت به نقطه  یمبل جا  یرفتن؟! رو  ل یدل ستیچ تیهادرون چشم  یهااشک

 ل**ب به سخن گشود:  یو با ناراحت ستاد یطرفش رفت و مقابلش ا
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 ؟ یبر ی بزار  یگرفت   میدفعه تصم  هیچرا   ،ی ندار یتو که اونجا کار  ؟ یبر ییخوای آران، چرا م -

 

 رو بهت بگم.  لشیمجبورم آراد، ازم نخواه دل -

 

 را باال برد:  شیصدا دوباره 

 

 دارم، نرو.  ازی داداش من بهت ن  ه؟ی چ یکوفت  تیمجبور ن یآخه چرا؟ ا -

 

 زد.  ی به ونوس انداخت و لبخند محو یرا باز و بسته کرد و نگاه شیهاچشم  آران

 

 .زنهی ها رو نمحرف نیآراد، مرد گنده که ا یشیمتاهل م  ی دار  گهیتو د -

 

 ؟ یکن کاریچ  یخوای نرو آران، اونجا تنها م کنه؟ ی نم دایپ ازیبه خانوادش ن گه ید  کنهی که ازدواج م  یداره؟ مگه هرکس  ی چه ربط -

 

 کرد و سرش را با تاسف تکان داد.  ینچ  آران

 

 ؟یمجبورم آراد متوجه  گم ی م -

 

 :د یشلوارش کرد و پرس  یهاب یرا درون ج شیهادر سالن زد، دست یکرد و سپس قدم یکوتاه مکث
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 که؟  ی گردی خوب، بر م  ی لیخ -

 

 پاسخ داد:  ی آرام ی با صدا یو پس از مکث بلند   د یکش یانداخت و آه  نییرا پا سرش 

 

 برگردم.  ستیقرار ن -

 

 

 

 

 

  گری. بار ددادی آزارش م نیو ا کند ی *نت مایمشکل خود اوست؛ مشکل روحش است که در قبال آراد احساس خ** د یبگو چگونه

ل**ب به   یپس از مکث طوالن چرخاند یدر انگشتش م که انگشرتش را  ی انداخت و در حال نییو سرش را پا د یکش  یق ینفس عم

 سخن گشود: 

 

 ...خوامی آراد من...من...م-

 

غرق  اش یشانی سرد چطور پ یهوا  نیآخر در ا د،یکش اش ی شانیپ یرا بست و دستش را رو  شیهارا به دندان گرفت و چشم لبش

 عرق بود؟! 

 

 . می باهم ازدواج کن  میتونی ما...من و تو...نم  یعنیمن...-
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و پس از   امد یاز آراد ن ییصدا چیبود منتظر عکس العمل آراد ماند. ه نییکه سرش پا یحالفرستاد و در  رون ی را پرصدا ب نفسش

 د یخند ی که م یحالآراد باعث شد تا سرش را بلند کند و به او نگاه کند. آراد در  یخنده  یناگهان صدا قه ی گذشت چند دق

 شد.  کیبه ونوس نزد یگرفت و به جلو خم شد و اندک   یصندل ی پشترا از  اش ه یتک

 

 !زم؟یعز ی کن ی افتاده شوخ ادتیو حال بدت،   ی افسردگ ی تو-

 

اراد محو شود، ناگهان آراد مانند   یهال**ب  ی نگاهش باعث شد تا خنده از رو ن یگرفته به او زل زد و هم یبا همان چهره  ونوس 

 ل**ب به سخن گشود:  یبلند شد و با لحن تند  مبل ی منفجر شد، از رو  یآتشفشان

 

 ه؟ یچ م یازدواج کن م یتونی ما نم نگه یا ل یدل-

 

 انداخت. نیی سرش را پا گریبار د ونوس 

 

 ازدواج رو ندارم.  ی...من آمادگتونمی آراد من...نم-

 

 زد و پاسخ داد: ی پوزخند  آراد

 

 نداره که.  ی عقب کار میندازی باشه ازدواج رو م ؟ یندار یآمادگ -

 

 گفت:  ی لرزان یکه بغض کرده بود با صدا یو در حال ستاد یمبل بلند شد ومقابل آراد ا  یکالفه از رو  ونوس 
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کار و در حق خودمون انجام   نیا تونم یبهت بد کنم، من نم  خوامیباهات ازدواج کنم، من نم تونمی آراد من رو ببخش، من نم-

 بدم متاسفم. 

 

دستش گذاشت و به او پشت کرد، قصد داشت به سرعت از   ان یآورد و دست آراد را گرفت و انگشتر را مرا از دستش در  انگشترش 

  نیبهش برخورده بود محال بود به ا ییتا خودش را گم و گور کند؛ اما آراد که گو ییخارج شود و برود جا ش یعمو یخانه

ونوس را گرفت و او را به طرف خودش   یرا گرفته بود بازو خشم سراسر وجودش را ف ه ک یحالدست از سرش بردارد. در  هایسادگ

 چرخاند.

 

 ه؟ یسادگ نیبه هم ی ! فکر کرد؟یبوده رو تموم کن  نمونیکه ب ی هرچ یخوای م  یبا معذرت خواه لی بدون گفتن دل نم، یبب سایوا-

 

 رو تمومش کنم.  ی کابوس لعنت  نیبزار برم و ا یستیکه مقصره منم تو ن  یمن بهت بد کردم، اون دونم ی :آراد مونوس 

 

 را باال برد:  شیصدا آراد

 

هم بود از   یما اسممون رو  ؟یکنی منو ول م ی دار ی به من بگو به خاطر چ ه؟ یراحت  نیونوس؟ مگه به هم  یگ یم  یدار  یچ-

باهم در   سالک یچرا  ؟یگفت ی نم یزیها چچرا اون موقع  یبود  یاگر ناراض م یقراره ازدواج کن یروز  ه یکه   م یدونستی م یبچگ 

 ؟ ینگفت ی چیه  میارتباط بود

 

ونوس را فشار   یهابازو  شیهابا دست افزود،ی م  شتریاو ب  ت یسکوتش بر عصبان ن یانداخت و سکوت کرد؛ هم نییسرش را پا ونوس 

 زد:   ادیداد و فر

 

 هان؟  یخوای من رو نم  گه یعوض شده که د ی چ ؟یکنی جواب بده چرا سکوت م -
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 را بهم فشرد و کالفه وار پاسخ داد:  شیهاچشم  ونوس 

 

 لطفا ولم کن...  یکنی م  تمیاذ ی آراد دار-

 

 تر پاسخ داد: باال ییصدا  د یبا همان تن صدا و شا آراد

 

 ... یعوض شده بگو لعنت  ی بگو بهم چ دارم،ی دست از سرت برنم  رمیتا جوابم و نگ -

 

 زد:  ادیهم از کوره در رفت و فر ونوس 

 

 دوستت داشته باشم.  تونمی نم  گهیسم، احساسم نسبت بهت عوض شده، داحسا-

 

در مرز انفجار بود او را رها کرد و   یی آراد نگاه کرد. آراد که گو یبه خون نشسته یهاپر از خشم و اندوهش به چشم  یهاچشم با

 پاسخ داد:  د یخند ی که با حرص م  یبه عقب هلش داد و در حال

 

من کنارت باشم و فرداش احساست  یمن عروسک دست توئم که امروز احساس داشته باش  ی احساست عوض شده؟ فکر کرد-

 دور آره؟   یآشغال پرت کن  هی عوض شه منو مثل 

 

 وارد اتاق شدند.  کایدهد درب اتاق آراد با شتاب باز شد و مهردادخان و آنکه ونوس پاسخ ب ن یاز ا قبل
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 باال؟ آراد؟  نیچرا صداتون و برد  نجا؟ی: چه خبره امهردادخان

 

 زد:  اد یفر شیبا همان تن صدا گریبدهد به سمت ونوس رفت و بار د  کایبه پدرش و آن ی تیکه اهمبدون آن  آراد

 

 ونــــوس؟  یداد  ح یرو به من ترج  ی من عوض بشه؟ ک  باعث شده احساس تو نسبت به  یک-

 

 

 

باعث   یاز دهان آراد مهرداد خان سست شد و دستش را به مبل کنارش گرفت، پسرش چه گفت؟ ک  ی سخن نیچن دنیشن با

 ونوس و آران خبرداره شده بود!  نیعوض شدن احساس ونوس شده؟ نکند آراد از احساس ب

 

 . ستادیلرزان و صورت پر از اضطرابش به طرف آراد رفت و مقابلش ا یهاپا با

 

 بحثتون شده؟  یشده؟ سر چ یچ  نم یآروم باش پسر، بگو بب-

 

رفت و از اتاق خارج شد و   فشی طاقت ماندن در آن اتاق را نداشت به سرعت به سمت ک گریآمدن مهردادخان ونوس که د با

 کرد، از کنار پدرش گذشت و به دنبالش راه افتاد.  شتر یآراد را صد برابر ب تیکارش عصبان نیهم

 

 ؟ ید یم حیبه من ترج ی رو دار  یک  ؟یبه من جواب بد  د یبا ؟ یریکجا م -

 

 ...ستایونوس...با توئم وا-
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  ی افزود و رو شیهاآراد پشت سرش بود. آراد بر قدم  طورن یرفت و هم یآمد و به طرف درب خروج نییها پاسرعت از پله  به

 مچ دست او را گرفت.  اط یسالن در ح یدرون درب ورود  یهاپله

 

 . کنمی ولت نم یتا بهم جواب ند  نم، یبب سایوا-

 

 مچ دستش را از دست آراد آزاد کند گفت:  کرد ی م یکه سع  ی کالفه در حال ونوس 

 

 . یکنی م تم یاذ ی آراد دستم رو ول کن، دار -

 

جواب بده ونوس،   یمن و دوست ندار گهید  ،یخوای من و نم  گهیاومده که د ت یزندگ ی تو  یک  ؟یداد   حیرو به من ترج ی :کآراد

 جواب بده... 

 

کرد او را از ونوس جدا کند و در همان حال ل**ب به سخن   یپسرش را گرفت و سع یهاو بازو  د یبه موقع رس  مهردادخان

 گشود: 

 

 !یکنی م  هی کارا چ ن یپسرم اروم باش، ا-

 

 زد:  ادی فر  یدوخت و با عجز و ناتواننگاهش را به مهردادخان  آراد
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دخترم، تا بهم نگه    نیاحساسش به من عوض شده! مگه من عروسک دست ا خواد؛ی منو نم  گهیم  گه؟یم ی داره چ  ینیبی مگه نم-

 کنم.   یمنو نخواد ولش نم گه یباعث شده که د یچ

 

خانه را ترک   عتریدر آرام کردن آراد داشتند و از آن طرف مهردادخان به ونوس اشاره داد تا هرچه سر یسع کا یو آن  مهردادخان

شد؛   نشی از عمارت خارج شد و سوار ماش  د یدوی م  کهیحالگوش خراش آراد کند در  یهااد یبه فر یکه توجهکند و او بدون آن 

 ه خارج شد.را روشن کرد و از آن کوچ نیماش   کردی م  هی که گر یحالدر 

 

  ادیبا خشم خودش را از پدرش و خواهرش دور ساخت و فر نیانجام بدهد بنابرا توانستی نم ی کار گرید یی با رفتن ونوس گو آراد

 زد: 

 

 .خوادی بفهمم اون چرا منو نم د یبره من با نیچرا گذاشت ن؟یچرا جلوم رو گرفت-

 

نخواستن   توانستی هم نم د یشا ایبود شده  وانهید  گونهن یند، آراد از عشق ابود زل زدشده هاوانه یدر سکوت به او که مانند د دو هر

نشست و   یاشه یش  ی صندل ی سکو رفت و رو ی رو یهای و صندل ز یبه سمت م زدی نفس م که نفس   ی ونوس را قبول کند. درحال

پر از خشم و در   ی بود با لحنشده  ره یخ نیکه به زم یحالگذاشت؛ در  شیپاها یرا رو  دستانشانداخت و آرنج دو  نییسرش را پا

 حال آرام ل**ب به سخن گشود:  نیا

 

 برخورد نکرده...  ینطور یتا به حال با من ا کسچ یفکر کرده من آشغالم که هر وقت دلش خواست منو بندازه دور؟ ه-

 

 و ادامه داد:  د یکوب زیم  یاش را رو مشت شده  دست

 

 باشم نه اون.  د یبخواد من با د یکه نبا  یاون-
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 گفت: ی آرام  یو صدا  یآرام کردنش با خونسرد  یشد و برا  کشینزد مهردادخان

 

نگران   خوادی ازدواج به هم بخوره نم نیا زارمی باشه، من نم  ونیدر م ی کس یپا د یحتما که نبا ،یکنی اشتباه فکر م یپسرم دار -

 ...یباش 

 

 کرد:   انیآشکار ب یو با حرص د یحرف پدرش پر انیم

 

هست   یکیمنو دوست نداره، مطمئنم   گهیاومد که د شیزندگ یتو  یمهمه که ک  نیمن ا یبابا، برا ستیازدواج برام مهم ن نیا-

 منو بزاره کنار. یراحت ن یوگرنه امکان نداره به هم

 

 پاسخ داد:  تیبا عصبان کایآن

 

 . تاشوناقیل  یپ رن یها مباشه؛ ولش کن داداش، آدم  شیزندگ یتو  ی اصال هر ک-

 

 را نگا کرد.  کایبه خون نشسته آن یهاچشم با

 

به   کنه؟ ی *نت مایبدم اون وقت اون به من خ** لیتشک ی صادقانه باهاش زندگ خواستمی دختر عوض شدم، م  نیمن به خاطر ا-

 منم ولش کنم؟! یراحت نیهم
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به فکر   د ی زد، با اط یدر ح  یو قدم  د یکش اش ی شانیبود دستش را به پ ده یموضوع ترس  نیاز حد از ا ش یب ییکه گو خانمهرداد 

بود   نیتنها راهش ا  کرد؟ی م  د یکرده نشود، چه با ش یکه چرا نامزدش رها  نیمتوجه ا گاه چیکند که آراد ه  یتا کار بود ی م یاچاره

 .کردی آراد چه م  یی رسوا نیا دنیمبا فه دانستی وگرنه نم کردی دور م ران یاز ا شه یهم یآران را برا  ترع یکه هرچه سر

 

  د یکه از کجا با د یشیاند ی م ن یبه ا زدی ضرب م نیزم  یبه رو  شیکه با پا یحالبود و در جا نشستهشده بود؛ اما آراد هنوز همان شب

  اجی. احتخواهدش ی نم گریاو را پس زده و د ی موضوع را هضم کند که دختر ن یتوانست ا ی بفهمد که ونوس چرا او را نخواسته، نم

  نیدرد و دل کند و از غرورش که خرد شده بود حرف بزند، با ا ششی داشت تا پ  ازیحال به او ن شت،به صحبت کردن با آران دا

  نشیماش  چیبود، رفت و سورفت و به سمت رانندشان که درون اتاقک خود نشسته  نگ یبلند شد و به طرف پارک شیفکر از سر جا

 را گرفت و سوار شد و به طرف خانه آران رفت. 

 

تاب فرو کرده و به دنبال  بود سرش را در لپ را به چشم زده  اش یطب  نکیکارش نشسته بود و ع ز یکه پشت م یحالدر  آران

ها ج شد و از پله را در آورد؛ از اتاقش خار  نکشیآورد و ع رون یتابش بسرش را از درون لپ فون ی آ یمهاجرتش بود. با صدا یهاکار

  یبه اجزا یگرفته و داغون برادرش رو به روشد، نگاه  یدر را باز کرد با چهره   کهن ی. همترف یباال آمد و به طرف درب ورود 

 بود ل**ب به سخن گشود:  نییکه سرش پا یصورت آراد انداخت. آراد در حال

 

 سالم -

 

 پاسخ داد:  متعجبانه 

 

 تو.  ایسالم، ب -

 

ها نشست. آران  از آن  یکی  یتراس رفت و رو  ی رو به رو یهاراست به طرف مبل  کیرا حرکت داد و وارد خانه شد و   شیپاها

که آراد با وجود    یلیتنها دل  دانستی مکث کرد؛ سپس به سمت آشپزخانه رفت تا قهوه آماده سازد، م یدرب خانه را بست و اندک 

 کرده.   دایبه او پ اجیاست که دچارش شده و احت یه است، حتما حال بد آمد  اش که نسبت به او داشت به خانه  یناراحت
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 ؟ یخوری :قهوه مآران

 

  یرا جلو  یکیدر همان حال سرش را به نشانه مثبت تکان داد و آران با آماده کردن دو فنجان قهوه، به طرف برادرش رفت و    آراد

رو به   یهال**ب کرد. آران به طرف مبل ر یز ی تش گرفت و تشکرکه برادرش را نگاه کند قهوه را از دس او گرفت. آراد بدون آن 

 نشست و منتظر به او زل زد.  یانفره مبل تک  ی او رفت و رو ی رو

 

 آراد؟  یخوب-

 

 .د یرا به برادرش بگو  زیهمه چ توانستیسرش را بلند کرد و به آران نگاه کرد، خدا را شکر کرد که هنوز آران را داشت و م  آراد

 

 . میبا ونوس به هم زد-

 

را   وانی اما توانست خودش را کنترل کند؛ ل  افتد؛یب هاک یسرام ی بود از دستش رها شود و رو ک یدر دست آران شل شد ونزد  وانیل

 گذاشت و با بهت به آراد نگاه کرد.  ز یم ی رو

 

 !؟یچــــ-

 

 سرش را بلند کرد و او را نگاه کرد.  گر یباره د آراد

 

 با من ازدواج کنه.  تونهی امروز اومد خونه و انگشترش رو از دستش در آورد و گفت نم-



 گاه محکم هیتک

385 
 

 

 به او زل زد و او ادامه داد:  ی بدون گفتن کلمه ا آران

 

وست نداره باورت  من رو د   گهیمنو گذاشت کنار داداش، بهم گفت احساسش نسبت به من عوض شده؛ گفت د   یراحت ن یبه هم-

 !شه؟ی م

 

 مملوء از اضطراب نفسش را حبس کرد.  یدهانش را قورت داد و با قلب آب

 

 ...ش ؟ لیدل-

 

 آشکار ل**ب به سخن گشود:  یدر سالن زد و با حرص  یمبل بلند شد و قدم عصب یاز رو  آراد

 

  ه یاحمق بودم که واسه خاطر اون داشتم داده، من چقدر  حیهست که اون رو به من ترج شیزندگ ی نفر تو کیواضحه،   لش یدل-

 آخه چطور؟   کنه؟ی *نت م ایخواد؟ چطور متوجه نشدم که داره بهم خ**  یمنو نم   دمیچطور من نفهم شدم،ی م گه یآدم د

 

 فرو کرد.   شیدرون موها یگذاشت و دست اش ی نیل**ب پا ی را رو شیهادندان  آران

 

 *نت کنه . ایکه بخواد بهت خ** ستین ی ونوس دختر ،یکنی اشتباه فکر م یدار  د یآراد شا-

 

 گفت:  تیو با عصبان  د یطرف آران چرخ به

 



 گاه محکم هیتک

386 
 

من رو دوست نداره، اون منو   گهید که نیا ؟ یچ ی عنیکه زد  ی حرف ی*نت کرده، معناینفر به من خ** ک یهست، داداش اون با -

هم بود،   ی داداش ما اسممون رو خواست،ی ن من رو ممند شم او من به اون عالقه   کهن یدوست داشت، عاشق من بود، قبل از ا

دفعه اون همه سال با هم بودن ما   ک یاومد که  یچندماه ک ن یا یبدونم تو  خوامی م ر، یچندماه اخ نی خوب بودتا...تا هم زیهمه چ

 . رمیآروم بگ  تونمی تا نفهمم نم د،یرو بفهمم آران با نیا د یاز من براش بهتر بود با یرو خراب کرد، ک

 

 

 

 

 

خراب   زیهمه چ ش یچند ماه پ د،یشیکه او زد اند   یبرادرش بود به حرف یبه خون نشسته  یهابه چشم رهیکه خ ی در حال آران

ها با رابطه را تمام نکرده بود. ساعت نیامکان نداشت؛ ونوس به خاطر او ا نیگذاشت. نه ا ران یرا به ا شیاو پا ی شد؟! درست از وقت

طور که  بود و قصد داشت هر قتی حق افتنی  یتر از صبح شود؛ اما باز هم در پآرام  یشد اندک عثآران صحبت کرد. درد و دل با

  داریرا خراب کرد. ساعت از سه نصفه شب گذشته بود و تنها آران بود که ب زیشان آمد و همه چرابطه   ان یم یشده بداند چه شخص 

فرو رفته بود   ی کیکه در تار  یو به شهر ستادهیاش ابزرگ خانه  اس بود درون تررا به تن کرده  مشیضخ  یکه پالتو  یحالبود و در 

ونوس و   ییموضوع امشب را هضم کند. اگر جدا نستتوای بود و نم ریبود، فکرش درگ دار یبود، آراد خواب بود و او هنوز هم ب رهیخ

حدس بزند خودش   توانستی که قطعا م  یونوس به خاطر شخص  کرد یطور که آراد فکر م آراد به او ارتباط داشت چه؟ اگر واقعا آن 

را از آران   شیهاچشم  یاپر از اشکش لحظه  یهاونوس با چشم   یشب نامزد د،یشیاند  شتر یرا بهم زده بود چه؟ ب شانیاست نامزد

  ی آن روز ونوس در خانه اش؛ زمان یهاهقآن هق زد، ی درونش موج م یخاص ی بود و معنگرفته  یگری او نگاهش رنگ د گرفت، ینم

در   د یچی را کنار هم م زیهمه چ یسر داد. درست وقت  هی گر ی مانند کودک  کند ی را ترک م رانیا  شهیهم ی آران برا د یکه فهم

  توانستی موضوع نم نیکرد، ا  یو پوف   د یکش شانشیپر ی درون موها  یدست  یاز ماجرا به او ارتباط داشت. عصب یمین افتیی م

 توانست او باشدیکار نم*نت ایداشته باشد، آن خ** قت یحق

 

ش شود،  فا  ز یتا همه چ شودی و باعث م آورد ی م  یعشق هزاران بال را سر آدم  کی  یدارد؛ گاه یبیعج یهای ها بازبا آدم  یزندگ

 . ردی را بگ  ی جون آدم یکه ممکن است گاه ی خطرناک یهاراز
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مفصل   یاآماده کردن صبحانه  ی شد و برا  داریب شه یبخوابد؛ اما زودتر از هم ینتوانسته بود درست و حساب شبیاز د نکهیبا ا آران

ساعت بعد آراد از   کی داد،  ب یرا ترت  یمفصل  یبهتر کند به طرف آشپزخانه رفت و صبحانه  یحالش را کم کهن یآراد و ا یبرا

 بود انداخت. ز یم دنیبه آران که در حال چ یشب قبلش وارد سالن شد و نگاه بد شد و با همان حال  داریخواب ب

 

 . ریسالم صب بخ-

 

 او زد و پاسخش را داد:  یبه رو  یلبخند  آران

 

 صبحونه.  ا یسالم ب-

 

 ل**ب به سخن گشود:  زیآم  نیتحس نشستی م  زیکه پشت م یحالآمد و در  زی باال انداخت و به طرف م ییابرو آراد

 

 . ندتیداداش، خوش به حال همسر آ ی د یچ یز یعجب م-

 

 نشست. زی زد و پشت م ی پوزخند  آران

 

 کنم؟!  یچرا خوش به حال اون ؟ مگه قراره من هر روز آشپز -

 

 .یها رو بکنکار  نیتو ا کنه ی حتما اون هر روز مجبورت م یکه تو دار  یاقه ی سل نی:با چنآراد

 

 آراد رو به آران گفت:  قهی نگفت پس از گذشت چند دق ی زیکرد و سرش را تکان داد و چ  یکوتاه  یخنده  آران
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 ؟ یبرام انجام بد  ی کار ه ی  شهیداداش م-

 

 اش را قورت داد و پاسخ داد:لقمه  آران

 

 آره حتما بگو.-

 

 . یونوس و باهاش صحبت کن   شیپ ی بر شه ی:مآراد

 

 پاسخ داد:  یارام  یبود با صدا نییکه نگاهش پا یحالکه فنجان را گرفته بود شل شد. در  یدست

 

 ؟ یدر مورد چ-

 

 و سپس پاسخ داد:   د ینوش  یچا ی کرد و مقدار ک یفنجان را به لبش نزد  آراد

 

 اومد که منو گذاشت کنار.  ش یزندگ ی تو  یبوده؛ ک ی ما شده ک ییباعث جدا کهی خوام بدونم اون   یم-

 

  د یبار ی خشم م شیهاهنوز هم از چشم  ییسرش را بلند کرد و به آراد که گو ی آب دهانش را قورت داد و پس از مکث کوتاه آران

 شود.  یموضوع  نیچن ال یخیدانست که محال است ب ی شناخت و م ینگاه کرد، برادر کله شقش را م
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 باشه.  یاگهی د ز یچ شییجدا لیدل د ی...شاد یبوده؟ شا نتونیب یحتما کس یکن  ی :آراد چرا فکر مآران

 

 :د یرا درون بشقاب پرت کرد وبا حرص پرس  ی خور یچا قاشق

 

 به من بگو. یدون   یباشه؟ اگه م نی از ا ریغ تونه ی م ی چ ؟یچ-

 

به شدت به آراد   ش یکه تا چندماه پ  یباشد؟ آدم ن یاز ا ر یتوانست غ یم  یل یسکوت به او نگاه کرد، حق با او بود آخر چه دل در

 اش ی صندل ی به پشت هی آمد! کالفه تک یخواهدش، مگر با عقل جور در م یدوستش ندارد و نم گرید  کبارهیمند بود حال به عالقه 

 ادامه داد:  شیبا همان تن صدا قهیچند دق شتنگفت؛ آراد پس از گذ  چ یداد و ه

 

 وارد شم؟   گهیراه د ه یاز  ا ی یباهاش حرف بزن ی ریم-

 

 بود پاسخ داد: شیرو به رو  یکی که نگاهش به بشقاب سرام  یحالو در  د یکش  یق یعم نفس

 

 . رمیم-

 

کور   شیاش ادامه داد؛ اما آران به کل اشتهال**ب گفت و به صبحانه   ر یز ی آراد شکل گرفت، ممنون یهال**ب  ی رو  یلبخند 

 بخورد.  یز ینتوانست چ گر یشد و د
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صحبت کنند و ونوس که   ی و در مورد موضوع  ند یرا بب گریهمد  ییبعد آران با ونوس تماس گرفت و از او خواست تا جا یساعت

غروب   کیخواهد آمد. نزد دنشیو به او گفت که امروز به د رفتیپذ  د یرا به آران بگو  یخودش هم قصد داشت موضوع مهم یی گو

رفته بود و به آران گفته بود هر گاه ونوس آمد به او   رونیبارش بود، آراد ب حال  رزمستان د یهاباران  نیآخر یی بود و گوشده

  یی شکل انداخت. گو یاره یدا  لیاست یوار یبه ساعت د یحال خواندن کتاب بود، نگاهدر   حوصلهیکه ب  یحالاطالع دهد. آران در 

  ، یرونیلباس گرم و ب   دنیبرسد. پس از پوش  شیهاار برود و به ک د ی بهتر د نیبنابرا د،یایب دنشیونوس امروز قصد نداشت به د 

شد و به طرف    نگ یشد و وارد پارک اده یرا برداشت و از خانه خارج شد و به طرف آسانسور رفت. از آسانسور پ شیهاد یو کل چییسو

چرم   یباران  بیرا از درون ج لیبلند شد، موبا لشیزنگ موبا یرا باز کند صدا نش یکه خواست درب ماش   نیرفت. هم نشیماش 

  لیتماس را برقرار ساخت و موبا کرد، ی م یی صفحه خودنما ی اش انداخت، نام ونوس روبه صفحه  یرنگش در آورد و نگاه یاقهوه 

 را دم گوشش گرفت.

 

 بله. -

 

 ؟ ی:سالم آران خوبونوس 

 

 :ممنونم . آران

 

 :د یپرس  اش حوصله ی گرفته و ب ی با صدا ونوس 

 

 ؟ یاتمانت، خونه من اومدم آپار-

 

 بود انداخت و پاسخ داد:  نگ یبه خودش که در پارک  یآران درهم شد؛ نگاه یچهره
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 اونجا.  امیبرو باال م نگم یمن تو پارک-

 

 تر بود پاسخ داد:  حوصلهی ب  شهیاز هم ییکه گو ونوس 

 

 تو هم بعدش برو به کارت برس.   رم،یگی وقتت رو نم   ی لیخ نگ یپارک ام ینه من م-

 

آران به    دنیشد و با د نگیبعد ونوس وارد پارک  قهی. چند دق ستادی داد و ا  نشیبه ماش  ه یگفت و به انتظار او تک یاباشه  آران

تر از  تر و رنجون الغر  یی به او که گو کردیم اش ی باران ب یرا درون ج شیهاکه دست  یحالو در  ستادیطرفش رفت. آران صاف ا

 دچار شده بود؟!  یوضع  ین یشد، چرا ونوس به چن نیبود نگاه کرد، غمگ  شهیهم

 

 زد.   یو لبخند کمرنگ  ستاد یمقابل آران ا ونوس 

 

 سالم. -

 

 لبخند مهربانش را نثار او کرد.  شهیهم مانند 

 

 باال؟ م یبر ییخوای م ست یمناسب حرف زدن ن نجایسالم، ا-

 

 سرش را به چپ و راست تکان داد.  ونوس 
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 . رمیگی وقتت رو نم ی لیجا خوبه، خ ن ینه هم-

 

 دادو پاسخ داد:  ی سرش را تکان آرام آران

 

 باهات صحبت کنم. یدر مورد موضوع خواستمی باشه منم م-

 

 به او نگاه کرد.   داد ی بود که در ذهنش جوالن م یاز گفتن حرف  یمضطربش که ناش  یهابا چشم  ونوس 

 

 ر مورد؟ د-

 

 انداخت و پاسخ داد:  نییرا پا سرش 

 

 در مورد تو و آراد. -

 

 موضوع را نداشت. نیتوان گوش دادن به ا ییبحث خسته شده بود و گو ن یاز ا گریونوس کالفه و درهم شد. د  یچهره

 

 . دنیجا در مورد خودم و آراد شنبه خدا خسته شدم از همه  د یموضوع رو تموم کن  نیا شه یآران م-

 

 و پاسخ داد:  د یکش  یق ینفس عم آران
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 ... لیدل خوادی اما ونوس به آراد هم حق بده اون...اون م ؛ یحق دار دونم، ی م-

 

 انداخت و ادامه داد:  نییکرد و سرش را پا یکوتاه مکث

 

 رو بدونه .  تون ییجدا لیدل خوادی م-

 

 پاسخ داد:  حوصلهی زد و ب نگیدر پارک یقدم  نهیکرد و دست به س   یپوف  ونوس 

 

 داره؟!  ی ا دهیموضوع چه فا  نیا دنیصحبت کنم، اصال فهم لش یراجب دل خوامینم-

 

 دار ونوس نگاه کرد.تب  یهارا بلند کرد و درون چشم سرش 

 

 ...یاگه یکه تو به شخص د نه یبه خاطر ا تونییجدا کنه ی ...فکر مکنهی شده، اون فکر م هاوونه یآراد مثل د-

 

 آور بود. سخت و عذاب شیها براحرف  نیچقدر گفتن ا ایهم مکث کرد، خدا باز

 

 .یعالقمند شد  یاگه ی:به شخص دآران

 

 یهانگاه  ن،ی*نت کردایشد »تو و آران به آراد خ** یمادرش در ذهنش تداع یهانگاه ثابتش را به آران دوخت، حرف  ونوس 

  ن یدارتون به هم« اگر سودابه درست گفته بود و واقعا آران هم همان احساس را به او داشت پس چرا حال آمده بود و ا  یمعن
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را   ی اش فرو کرد و سوالپالتو  بیرا از هم باز کرد و درون ج شیهاگره خورد و دست درهم  شیها! اخمد؟یپرس ی ها را از او م سوال

 بر زبان آورد:  رفتی که در ذهنش رژه م

 

 خوشحال؟! ا ی یآران تو از جدا شدن من و آراد ناراحت شد -

 

 !د؟یبود که از او پرس  یچه سوال  گرید  نیونوس نگاه کرد. ا ی جد  یزده سرش را بلند کرد و به چهره بهت  آران

 

 ه؟ یچه سوال  ن ی! ا؟یچ  یعنی:آران

 

 پاسخ داد: یبا لحن تند  ونوس 

 

 عالقه دارم که اون رو گذاشتم کنار؟  ی نسبت به شخص یکنی تو هم فکر م   ؟یکنی م ی بدونم تو چه فکر خوامی م-

 

 را بست و پاسخ داد:  شیهاچشم  آران

 

 . نیدرست شه هم  نتون یب زی همه چ خوامی فقط م کنمی نم ی فکر  چیمن ه-

 

آن دو را درست کند؟   ان یم کردی م  یچرا هربار سع کرد؟ ی م ی فداکار نقدریزد و سرش را تکان داد، آخر چرا او ا ی پوزخند  ونوس 

 تراز قبل پاسخ داد:  یعصبان
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  یخوا ی م ؟ یمن و اون درست کن  نیرو ب ز یهمه چ یکنی م  یمامور درست کردن رابطه من و داداشت؟ چرا هر بار سع ی تو شد -

 !؟یترس  ی هم م د یشا ایبزنن؟  تی ونشیپ یبرچسب فداکار رو 

 

 

 

ها چه بود که ونوس بر زبان آورده بود، ونوس از  حرف  نیپر از خشم ونوس نگاه کرد، ا یکرد و به چهره یمکث کوتاه آران

 و خشک پاسخ داد:  ی جد  یرا درهم گره کرد و با لحن  شیهااحساسات او با خبر شده بود؟! اخم 

 

 بترسم؟  د یبا ی از چ ؟ی چه فداکار  ه؟یمنظورت چ-

 

 کرده بود پاسخ داد:   دایشهامت صحبت کردن پ ییکه گو ونوس 

 

 اس.فاجعه   هی که  م یدونی هم تو مکه هم من و  ی زیترس از چ-

 

درهم گره خورد،   شتریب شیهاو اخم  د ییشدن گرا ره ی رو به ت اش ی خ ی یهاکرد، چشم  ر ییتغ شیهارنگ باخت و حالت چشم آران

 انداخت. نییپا نیرا باز و بسته کرد و سرش را شرمگ  شیهاچشم

 

 .  م یبحث خاتمه بد  ن یونوس بهتره به ا-

 

 پاسخ داد:  تیشد و با عصبان ک یبه او نزد یبود و قصد نداشت بحث را تمام کند قدمداغ کرده   ییکه گو ونوس 
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  یچرا اومد  یدون ی تو که جواب سوال آراد رو م کنه، ی آدم بز دل که از احساساتش فرار م هی آران،  ییترسو   هی تو  ،یترس ی م  ید ید-

 هان؟  هی چ مونییجدا لی که دل یپرس ی از من م 

 

 را باال برد:  شیصدا ی تر  یرا باز و بسته کرد و با لحن جد  شیهاچشم  آران

 

 ونوس تمومش کن لطفا.-

 

 زد و پاسخ داد:  ی شخند ین ونوس 

 

 آدم...   هی تو  یار یحرفت رو به زبون ب یتونی هم نم ستیجا ن نی جز من و تو ا ی االن که کس ی حت ،یی چقدر ترسو نیبب-

 

 از گلو خارج شد: ادش یآران بلند شد و فر یصدا ناگهان

 

چون تو   ارمی به زبون ب تونستم ی ...شدم، از همون اول تو رو دوست داشتم؛ اما نمیکه بگم عاشق تو لعنت   ترسمیام...مآره من ترسو -

 ...ستین یشدن وقتچ یه ه،ییفاجعس، رسوا یزی چ نیچن ؟یفهمی . برادرم، م ی برادر من بود ینشون کرده 

 

 اش ادامه داد: آرام و کالفه  یبا صدا د یچرخی م نشیکه به طرف ماش  یحالانداخت و در  نییآورد و سرش را پا نییرا پا شیصدا

 

 ونوس...  ستین یشدن وقت چیه ی داره گفتنش وقت دهیچه فا-
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  یونوس روانه  یاهاشک  د،یبود چرخشده ره یبه او خ یبه طرف ونوس که با بهت و ناباور  د یاممچاله شده و نا یابا چهره  گرید بار

 .دایهو اش نه یصورتش شد، قلبش مچاله شد و درد در س 

 

به طرفش برداشت و در   ی دوخت، قدم ختیری و نگاه پر از غمش را به او که اشک م د یاش به طرف او چرخغمزده  یبا چهره  آران

به طرفش   یاندک  کردی را پاک م  شیهاکه اشک  یحالدستش را باال آورد و صورت ونوس را لمس کرد و در   ستاد؛یا اش یسانت کی

 ل**ب به سخن گشود:   یآرام یخم شد و با صدا

 

که از هم دور   نه یراه ا ن یبهتر ست،ین یکه شدن ی دونی ونوس...م کنه، ی م  شترینداره فقط دردمون رو ب یادهیگفتنش فا  ید ید-

 . شهیهم یبرا میباش 

 

شد و خودش را در آغوش او انداخت و سرش را   ده یکه دست خودش باشد، به طرف او کشگرفت و بدون آن  نییسرش را پا ونوس 

را آهسته بلند کرد و ارام پشت   شیهادست  ارادهی کرد و سپس ب ی. آران مکث بلند ختیاشک ر صدای آران گذاشت و ب نه یس  ی رو

که    فیاما ح دادند؛ی هم جان م یبودند و برا گریدک ی تابی چقدر هر دو ب د،یطلبی آغوش را م نیکمر او گذاشت، چقدر دلش ا 

نگاهش را از آران   انیگر یهاجدا شدند، ونوس با چشم گریکد ینبود، هر دو به خودشان آمدند و به سرعت از  شتریب  هیچند ثان

رفت و سرش را   نشیبود به طرف ماش  ستادهیا جاکه هنوز آن  یحالخارج شد و آران در نگیبلندش از پارک یهارفت و با قدم گ

 بود را پاک کرد.   دهیصورتش غلت ی که رو  یفرمان گذاشت واشک ی رو

 

 

 

 *** 

 

بود و به بارش تند   ستادهیا ابانیخارج شده بود و کنار خ نگیاز پارک  ی. در بهت و ناباور کردی بود باور نم دهیو شن ده یرا که د آنچه 

  ییبود که گوسرد شده ی نداشت، بدنش به قدر دن ینفس کش یبرا  یجان یی نفسش حبس شده بود و گو کرد،ی باران نگاه م
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سو و آن   نی که سرش را به ا یحالدچار شود. در   یحال بد  ن یعمرش ممکن نبود به چن تمامبود، در   دهیمرگش فرا رس   یلحظه 

 ل**ب به سخن گشود: دادی سو تکان م 

 

 .ستیاون آدم آران ن  ست؛یکرده باشه. نه ممکن ن یکار  ن یامکان نداره، امکان نداره آران با من چن نیا-

 

ه  گر  یهادر آغوش گرفتن آن دو در ذهنش نقش بست و پس از آن مشت  یخشم سراسر وجودش را فرا گرفت؛ صحنه  ناگهان

 زد:  ادیو فر د یاش را به فرمان کوبشده

 

 امکان نداره...امکان نداره...امکان نداره...لعنت به شما.  -

 

تمام   شد،یبدتر از قبل م  چیه شد ی تر که نمداشت خودش را آرام سازد اما آرام   یسع گونه ن ینداشت و ا یتمام شیهااد یفر یی گو

. پس از پرسه زدن در  ساختی اش را از گلو خارج ممردانه  یهااد یو فر ختیری اشک م  تیاز عصبان کردی م ی که رانندگ یحالراه در 

را   یکه نگهبان درب ورود   د ینکش یرا زد طول فون ی را دم در رها کرد و آ  نشیشد و ماش  اش ی پدر مارتع یوارد کوچه  هاابانیخ

 آشفته آراد متعجبانه گفت:  یچهره  دنیباز کرد و با د 

 

 ن؟ یم اقا، خوبسال-

 

نشان از   یکی تار نیبود و ا کیتار  مهیکه پاسخ نگهبان را بدهد به طرف ساختمان حرکت کرد و وارد خانه شد؛ سالن نآن  بدون

ها باال رفت. در راهرو  به طرف طبقه دوم رفت و از پله  اندازدیب یکه به دور و برش را نگاهبدون آن  داد، ی نبود اشخاص خانه م

آن که متعلق به آران بود نگاه کرد، به طرف   ییکه اتاق خودش و اتاق رو به رو  ییته راهرو جا به ش قرمز  یهاچشم و با  ستادیا

ندارد. در را   ییمانده و آران در آن جا یهاست خالکه سال  ی شد؛ اتاق دهی ها رفت و ناخواسته بدون اراده به طرف اتاق آران کشاتاق

به اضافه غم کمر شکنش چند برابر شد،   تشیاتاق برادرش خشم و عصبان دنیبا د یی اتاق انداخت، گو یبه فضا یباز کرد و نگاه

 :د یکش  ادیهمه جا را برهم زد و فر توانستی افتاد و تا م  لشیبه جان وسا های وارد اتاق شد و ناگهان ماننده وحش
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 ! یرو بکن ار نکیبا من ا ی لعنت بهتون، لعنت به تو آران،لعنت بهت...چطور تونست-

 

  یقاب را از رو   انهیبود رفت و وحش گریدکیشانه   یرو شانیهادست  مانهی که صم یحالکه در آن آران و او در  یطرف قاب عکس به

 هاوانه ینماند، پس از خراب کردن کل اتاق مانند د ی ازش باق ی زیتا هزاران تکه شد وچ  د یکوب  نیدر آورد و بارها آن را بر زم  وارید

 سر داد و کنار تخت نشست و ناله سر داد:  هی گر  یبلند  یبا صدا

 

 ؟ ی؟چطــــوری*نت کن ا یبه من خ** ی چطور تونست ؟ یکار و با من کرد نیچرا ا-

 

بود که ونوس را از او گرفته   ی مرد د یپرستی حکم پدر داشت و او را م  شیکه برا  یاز جانش، کس ترز یسخت بود، برادر عز باورش 

  توانستینم  ییدارو چ یبود که هشده  یمارانیبود و مانند ب ده یچیکه عاشق نامزدش شده بود، درد در اعماق وجودش پ  یبود، مرد 

کرد؟   ی موضوع را هضم م  نیا د ی. چگونه باشد ی بدتر از قبل م  گذشتی که م  یاشد وهر لحظه یدهد، آرام نم  نیدردش را تسک

 هاوانه یکه آرام گرفته بود دوباره مانند د یاقه یشد و پس از گذشت دق رهیخ یادر سکوت به نقطه  قه ی ! چند دقشد؟ی آرام م چطور 

برخورد کرد.    کایکه درب سالن را باز کرد با آن نیآمد و هم نییها پابلند شد و از اتاق خارج شد. از پله  شیاز سرجا نیشد، خشمگ 

 : د یپرس  یبه عقب برداشت و به صورت داغون آراد نگاه کرد، با بهت و شگفت  یبا برخوردش به آراد قدم  کایآن

 

 ؟ یشده؟ خوب ی داداش چ-

 

او را نا   ت یکه وضع کایباغ حرکت کرد، آن ی رفت و به طرف درب خروج نییسکو پا یجلو یهانداد واز پله  کایبه آن ی جواب آراد

 را گرفت.  ش یو بازو  د یبه دنبالش دو د یبسامان د

 

 ؟ یکرد   هیآراد، چرا چشمات قرمزه؟ گر-
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 زد:  ادیدست او را پس زد و فر  آراد

 

 ولم کن، از همتون متنفرم، برو دست از سرم بردار. -

 

و متوجه   دانستی شدن برادرش را نم  وانهید ل یبه عقب برداشت، دل یرا رها کرد و قدم  شیاو بازو ادیوحشت زده از فر کایآن

طور هم به طرف  پدرش را گرفت و همان  یدر آورد و شماره   فشی !تلفنش را از درون ککند ی برخورد م نگونه ی چرا آراد ا شد ینم

که کنار درب اتاق   شه یش  یاکه خواست وارد اتاقش شود، توجهش به تکه   نیدوم شد و هم  یساختمان حرکت کرد، وارد طبقه 

  ی تا حد امکان درشت شد. طول شیهاآران افتاده بود جلب شد، به طرف اتاق رفت و با باز کردن درب اتاق دهانش باز شد و چشم

 که مهرداد خان تلفنش را پاسخ داد:  د ینکش

 

 جانم بابا.-

 

 به پدرش که پشت خط بود پاسخ داد:  کردی اتاق آران را نگاه م یشکسته شده  لیکه وسا یبا اضطراب و وحشت درحال کایآن

 

 بابا، آراد ... -

 

 : د یروزها اضطراب آراد را هر لحظه داشت با دلهره پرس  ن یا ییکه گو  مهردادخان

 

 ؟ یآراد چ -

 

 رفت و به من گفت از هممون متنفره و...   رونیاالن از خونه ب نیشده، هم هاوونه ی :آراد مثل دکایآن
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 ادامه داد:  یکرد و با ناباور  یکوتاه مکث

 

 رو شکسته و داغون کرده.  ز یهمه چ ختهیاتاق آران رو به هم ر-

 

 گفت:  کایل**ب گفت و سپس با اضطراب به آن ریز  ییاز ماجرا با خبر شد وا ییکه گو  مهردادخان

 

 بره. یزاشتینم یگرفت ی جلوش رو م-

 

 خته؟ یشده بابا؟ چرا آراد اتاق آران رو به هم ر  ی و رفت. چ  د ی:اصال به من اجازه نداد، سرم داد کشکایآن

 

  رون یکه از قبرستان ب یحالآراد را گرفت و در  یرا بدهد تماس را قطع کرد و بالفاصله شماره  کایکه پاسخ آنبدون آن  مهردادخان

و اضطرابش افزوده شد و    یجواب ندادن آراد بر نگران ایباشد،  امدهی ن شیزند پ یکه حدس م  یاتفاق  کردی خدا خدا م آمد ی م

  تیدر عصبان  یتواند هر کار ی پسر کله شقش م دانستی آراد را گرفت، م یو دوباره شماره  د ش  نشیحالش بدتر شد، سوار ماش 

افزود.   اش ی بر شدت نگران نیرا خاموش کرد و ا لش یبعد آراد موبا ی به شدت هراس داشت، چند  ی هرکار نیانجام بدهد و از ا

 آران از پشت تلفن آمد: یگرفته  ی ده بوق صدا تآران را گرفت، پس از گذش   یشماره نباریا  کرد ی م ی که رانندگ یحالدر 

 

 بله بابا-

 

 و اضطراب پاسخ داد:  یمملوء از نگران ی با لحن مهردادخان
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 ؟ ییآران کجا-

 

 گرفته و لرزانش پاسخ داد:   یبدتر بود با صدا ی گریامشب از هر وقت د یی که گو آران

 

 خونم. -

 

 آران گفت: یگرفته  یبدون توجه کردن به صدا مهردادخان

 

 .ستیازش ن یکن، تلفنش رو خاموش کرده و خبر داش یبرو دنبالش و پ ستیپاشو، آراد حالش خوب ن -

 

آراد و   ،یشگ یرا ماساژ داد، باز هم همان بحث هم شیهادست آزادش چشمرا باال انداخت، با  شیکرد و ابروها  یپوف  آران

 پاسخ داد: اش ی گرفته و عصب ی. با صداشیهامشکل

 

 . شهیکه هست آروم م ی هر چ ن؛ یبابا ولش کن-

 

 پاسخ داد:  تیپارک کرد و با عصبان ابانیخ یگوشه   مهردادخان

 

 دنبالش.   یبر د یبا ستیبرادرت حالش خوب ن گمی بهت م  ؟ی چ یعنی-

 

 پاسخ داد:  کرد ی م دادیب شیخشم در صدا یی هم که گو آران
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 . شهیخوب م گهیساعت د  کیبرم دنبالش، خسته شدم بابا، اگه حالش بده  د یبا شهی حالش بده، هم شهیآراد هم-

 

 زد:   ادیفر  مهردادخان

 

 آران؟ تو چت شده؟ ینسبت به داداشت ندار  یتی دنبال داداشت، مسئول ی بر د یاحمق با یپسره-

 

 را باال برد:  شیو صدا  د یهم به مرز انفجار رس  آران

 

امشب   هی درد خودم باشم،  ی تو د یامشب رو بزار ه ی داشته باشم، منم حالم بده،   یدر قبال کس  یتیمسئول خوامی امشب رو نم هی-

 امشب رو تنها باشم... ه ی رو بزارم کنار، بابا بزار  کنم ی خوب مرو   هی که فقط من دارم که حال بق  یتیمسئول نیا خوامی رو م 

 

تماس را قطع کرد. مهردادخان   خوامیآران فرصت نداد و با گفتن معذرت م  د یماجرا را بگو خواستی که مهردادخان م  نیهم

بود حال همه بد بود   ی حرکت کرد.شب سخت گر یل**ب نثار آران کرد و بار د ریز  یبود احمقشده نیو خشمگ  ی که عصب  یدرحال

خان هر چه  بود. آن شب مهرداد به پا کرده  یوارد خاندان پارسا شده و آشوب   مغ یی با خبر نبود! گو ی گریاز حال د چکس یو ه

آراد نشد، ترس داشت مبادا پسر  از  ی ماند و هرچه منتظر شد خبر  داریکند و تا صبح ب دایتالش کرد نتوانست پسرش را پ

تنها فکر و   یی را ندارد، گو ی ضوعمو نیآراد تحمل چن دانستی و م شناختی م  یدست خودش دهد. او را به خوب  یکار  عقلشیب

را گذرانده بود و در   ی بود؛ او هم شب سخت نینداشت که حال آران هم بد بود، او هم غمگ  یتیاهم ش یذکرش آراد بود و اصال برا

و زجه زده بود.    ختهیکه داشت اشک ر یبود و آن عذاب وجدانکه دچارش شده ی وضع ی وهم برا مارش یقلب ب یهم برا  اش ییتنها

 .چیه گر یبود و د اش یمهردادخان پسر خون ینگران نهات
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بود و به حالت نشسته خوابش برده بود.   شبش ید  یاز دوازده ظهر گذشته بود که تلفن آران زنگ خورد، او هنوز هم سرجا ساعت

را در دستش گرفت و   ل یکنان موبا ازهیخواب آلود دور و برش را نگاه کرد و خم یهاو با چشم  د یاز جا پر لشیزنگ موبا یبا صدا

 پاسخ داد:  ی جیبا گ

 

 الو؟ -

 

 : د یچیپشت تلفن پ کا یآن ان یرب و گرمضط یصدا

 

 الو داداش. -

 

 نست. شی و صاف سرجا د یخواب از سرش پر کایآن ان یگر یصدا با

 

 ؟ یکنی م  هی گر ی چرا دار ؟ یآن شدهیچ-

 

 پاسخ داد:  کردی م  هی که گر یدر حال  کایآن

 

 آر...آرا...د... مارستان،یب ا یداداش ب-

 

 : د یپرس  یبلند  یمبل بلند شد و با صدا یزده از رو  وحشت

 

 شده؟ی نکن بگو چ هی گر کا یآن ؟یآراد چ -
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 پاسخ داد:  کرد ی هق مکه هق  یکرد ودر حال  یمکث کوتاه کایآن

 

 . الدیم مارستانیب ایب-

 

رفت و دست   یبهداشت سیرا فرا گرفته بود؛ به طرف سرو شینتواست ادامه بدهد و تماس را قطع کرد، آران که ترس سرتاپا گرید

پارک   الدیم مارستانیب ی ساعت بعد جلو کی که به تن داشت از خانه خارج شد.  ی روزید یهاو صورتش را شست و با همان لباس 

راست به طرف اطالعات رفت و   ک یرفت. وارد شد و  مارستانیب یشد و با سرعت به طرف درب ورود  ادهیپ نشیکرد و از ماش 

 که درون اتاقک اطالعات نشسته بود گفت: ی رو به پرستار  زدی نفس مکه نفس  یحالدر 

 

 شده؟  یجا بستر  نیسالم خانوم، آراد پارسا ا-

 

م آراد  زد و پاسخ سالمش را داد و سپس به دنبال نا یاپر از اضطراب آران انداخت و لبخند خونسردانه  یبه چهره  ینگاه پرستار

 انداخت و سپس پاسخ داد:  ینگاه وتر یکامپ  تور یدرون مان

 

صد برابر   اش ی تا حد امکان درشت شد و نگران اش ی خی یهاچشم  ژهی و یهانام مراقبت  دنی.با شنژهیو یهادوم مراقبت   یطبقه -

  یهاسست از پله  یهاافتاده بود؟! با پا  شی برا ی خوب بود؟! چه اتفاق روزیاو که تا د کرد؟ ی چه م ژه یو یهاشد، آخر آراد در مراقبت 

  دنیگذشت وناگهان با د ژه یو یهاکه فلش زده بود به سمت مراقبت  ییشد، از راهرو یگذشت و وارد سالن بزرگ  چیمارپ یاشهیش 

توان راه رفتنش را   ی نمانده بود از اضطراب و نگران یز یو چ  زدی قلبش تندتند م ستاد، یا ژهیو یهااش در کنار درب مراقبتخانواده 

و خودش را در آغوش او انداخت و همراه با    د یبه طرفش دو انیگر  ید، با چشم هایبود که او را د ینفر ن یاول کایاز دست بدهد، آن

 هق ل**ب به سخن گشود: هق

 

 ...ستیآران، آراد حالش خوب ن-
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بود. او   انیهمه گر یهاچشم  کردی عمو و پدرش نگاه م  یبه خانواده  ی با بهت و ناباور دکری را نوازش م  کایکه کمر آن ی حال در

سست به   ی از آغوشش خارج شد و او با پاها کایآن کنند،ی م  هی گر  گونهن یچه برسر برادرش آمده که همه ا دانستی هنوز هم نم

»آراد حالش خوب   شد ی تکرار م شیو مدام برا  دادی در گوشش صدا م یپدرش مانند زنگ  شب یطرف پدرش حرکت کرد جمالت د

او   ان یو سردرگم بود به پدرش که گر کرد یرا باور نم یز یکه هنوز هم چ ییهاو با چشم  ستادیبرو دنبالش« مقابل پدرش ا ست،ین

آن نتوانست   کیشد. مهردادخان با خشم و نفرت به آران نگاه کرد؛ خشم تمام وجودش را فرا گرفت و در   ره یخ کرد ی را نگاه م

ونوس وحشت زده   اش ی لیس  یآران کرد. با صدا ینثار گونه   ی محکم یل یخودش را کنترل کند و دست راستش را باال آورد و س 

و    مهردادخانخانواده پارسا هم مانند ونوس با بهت به  ی اعضا یآن دو را نگاه کرد، قلبش مچاله شد و صورتش درهم شد. همه

از   شیکه صدا یحالرا بست، مهردادخان در  شیهاانداخت و چشم  نییزد؟ آران سرش را پا یلیپسرش س  آران نگاه کردند، چرا به

 زد: اد یفر د یلرزی م تیعصبان

 

 فقط به خاطر تو آران.   ته،یوضع  نیا ی نکردم...آراد به خاطر تو تو تیرو ترب یابچه  نیمن چن  ، یستیتو پسر من ن -

 

 و او را به عقب هل داد.  د یآران کوب  ینه یرا به س  شیهادست

 

سر پسرم   ییدست به کشتن خودش زده...اگه بال  ی که تو در حقش کرد  یبه خاطر نامرد  ، یکه تو در حقش کرد ی به خاطر کار-

 . یتنها مقصرش تو هست ادیب

 

مکث کرد و   هی چند ثان ، یگریتر از هر وقت دبود و حالش بد  نیرا بسته بود چند قدم عقب رفت. شرمگ  شیهاکه چشم  یحالدر 

 از راهرو خارج شد. نیریسا یهاچشم  یجلو  یاپس از لحظه 

 

  تیاش درهم شده بود، مهردادخان واقعقلبش فشرده و چهره  شیاز پ شی که مهردادخان نثار آران کرده بود ب  ییهابا حرف  ونوس 

برداشت تا به طرف او   یمطلع بود دردناک بود. قدم   زیکه از همه چ یونوس  ی برا ن یود و اهمه به زبان آورده ب یاو را جلو یزندگ
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از بغض و خشم   شیهاکه ل**ب  یحالرا گرفت، مادرش را نگاه کرد و همراه با عجز در  تشبرود اما سودابه مانع شد و دس 

 ل**ب به سخن گشود: د یلرزی م

 

 نداره...اون تنهاس...  یاون گناه شش،یبزار برم پ-

 

دور از همه نشاند و سر دخترش را   یصندل ی او را رو نیکرد او را آرام کند بنابرا  یدست دخترش را فشرد و سع نانه یغمگ  سودابه

 گذاشت. اش نه یس  ی رو

 

بهم   زیچهمه  ینیبی اون پسر؛ لطفا ونوس خودت رو کنترل کن، نم  شیپ ی که بر ستین یآروم باش دخترم االن وقت مناسب-

 . یکنی رو خراب تر م  ز یاون فقط همه چ ش یبا رفتنت پ خته، یر

 

 اش گذاشت.شانه  یبه سمت مهردادخان رفت و دستش را رو  مسعودخان

 

که آراد قصد جون خودش   ه یگناه اون چ ؟ یزد یلیچرا بهش س  ؟یبود به پسرت گفت ییهابود؛ چه حرف  یچه کار  نیمهرداد ا-

 رو داشته؟ 

 

 بود با عجز ناله کرد:  نییکه سرش پا یحالنشست و در  شیپاها  یورد و رو سر خ مهردادخان

 

من و   د ینبا کرد ی کار رو با من م  نیا د یآران نبا زد،ی م  بیآس  د یبزنه، نبا ب یبه برادرش آس  تونهیپسر من نم ست، یاون پسر من ن-

 . کردی م مون یو پش د یامنا

 

 مهرداد؟!   هی کرده؟ ماجرا چ  مونتیپش ی :از چمسعودخان
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  یاش را فشرد و برا شانه  زد،ی ها را محرف  ن یداشت ا نه یکه در س  ی او از درد کرد ی م ال یپاسخ ندادن مهرداد، مسعودخان که خ با

 رام کردنش گفت:آ

 

 . هیاون پسر قو شه، یاروم باش مرد، نگران نباش آراد حالش خوب م-

 

سمت راست صورتش به خاطر   افتد،یو دستش را به درخت گرفت تا ن  ستادیا ی بزرگ رفت و کنار درخت کاج مارستانیب پشت

بود و قلبش فشرده شده بود، احساس مرد  و قرمز شده بود، درد در اعماق وجودش رخنه کرده  سوختی که خورده بود م  یلیس 

چه؟ او   یبرادرش قصد داشته خودش را بکشد، آخر برا  شد ی باورش نم ست،ین ی گناهش بخشودن یی را داشت که گو   یگناه کار

زده بود؟! آه از   یکه با نبودش دست به خودکش حد عاشق ونوس بود  ن یآراد تا ا یعنیخبر نداشت!  اش یی که از آن احساس کذا

و آن احساس بد به   دش دادن به خو  تی بدون اهم شهیکه پدرش به او زنگ زده بود مانند هم شبیکاش د ی نهادش برآمد؛ ا

 توانستی صورتش راپوشاند، نه م  شیهانشست و با دست ن یزم ی بزند. رو  یکار  نیدست به چن گذاشتی و نم رفتی دنبال آراد م 

  میعشق را لعنت کند.ن نیبود که خودش و ا نیانجام بدهد ا توانستی که م  ی بزند، تنها کار ادی فر توانستی کند و نه م ه یگر

زل زده بود؛ پس   یابود به نقطه  ه یاز گر یکه ناش  ی قرمز یهااما هنوز هم در همان حال نشسته بود و با چشم  ؛ ساعت گذشته بود

  یامسعودخان نگاه کرد، با چانه  یغمزده  یاش احساس کرد، سرش را چرخاند و به چهره شانه  یرا رو  یدست  هی از گذشت چند ثان

 :د یپرس  د یلرزی که از شدت بغض م

 

 چطوره؟  تش یعمو؟ وضع شد یچ-

 

 نشاند. شیهابدتر بود بر ل**ب  ه یکه از گر  ینینشست و لبخند غمگ  شیپاها ی قدم برداشت و مقابلش رو مسعودخان

 

 هنوز.  ومدهینکرده، به هوش ن یر ییتغ  تشیوضع-
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 زد:   بیها زد و با خشم به خود نهچمن ی اش را به رودست مشت شده د، یرا با درد بست و لبش را گز شیهاچشم  آران

 

 شدم.  تیوضع  نیلعنت به من، لعنت به من که باعث ا-

 

 او را گرفت و گفت:  یرا درهم گره کرد و دست مشت شده شیهااخم  مسعودخان

 

رو بهم زد،   شی نداره که نامزد یر یدختر منم تقص ی که، حت  یستیپسر؟ آروم باش، مقصرش تو ن  یدونی چرا تو خودت رو مقصر م-

 دکترا باال سرشن نگران نباش... نیمن مطمئنم، بهتر شه، یآراد حالش خوب م

 

 لرزانش پاسخ داد:  ی را به چپ و راست تکان داد و با صدا سرش 

 

 اتفاق واسش افتاده؟  نیا ی چطور-

 

 و نگاهش را از آران گرفت و پاسخ داد:  د یکش یآه  مسعودخان

 

واقعا   ایوان گردان خورده، گوتا تونسته الکل خورده و بعدش هم چند بسته قرص ر گنیدوستاش م  ،یرفته بوده مهمون شبید-

 قصد جونش رو کرده بوده. 

 

 کرد و با تاسف سرش را تکان داد.  یکوتاه مکث

 

 زده! یکار  ن یآراد چطور دست به همچ فهممی کار رو بکنه؟ من نم ن یا د یچرا با یآخه به خاطر به هم خوردن نامزد -
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با   دادی سراغش رفته بود، کاش به دنبالش رفته بود واجازه نم شبیکاش د ی گفت، ا  رلبیز  ییو وا د ی کوب اش ی شانیرا به پ دستش

 آران انداخت. یداغون و وارفته  یبه چهره  ی و نگاه  ستادیکار را بکند. مسعودخان ا  نیخودش ا

 

 بهش حق بده.  ست،ی ن ی مناسب تیوضع  ینباش اون االن تو  ر یداخل؛ از پدرت هم دلگ   می بر ایپاشو پسرم، ب-

 

 را نگاه کند پاسخ داد:  شیکه عموآن  بدون

 

 . امیمنم بعد م د،یشما بر دم،ی حق م  دم، ی حق م-

 

درخت گرفت،   یدستش را به تنه   گریها بلند شد و بار دچمن  یو او را تنها گذاشت. از رو  د یکش یگفت و آه یاباشه  مسعودخان

نکرده بود و    رییتغ  یچ یا کرده بود. چهار ساعت گذشت؛ اما هکار ر نی بود و با خودش اشده  وانه ید  بارهک یآراد چرا  دانستینم

را   مارستانیبود که بنشده  یراض گونه چی به اصرار مسعودخان به خانه رفتند؛ اما ونوس ه دایآران همان بود. سودابه و و تیوضع

بر   نیو ا د یکشی حال بد آران هم درد م ی بود که او برا نیاز آران نداشت تنها تفاوتش ا یترک کند، حال او هم دست کم

نامعلوم نگاه   ی انشسته بود و به نقطه  یمکتین یرو  مارستانیب اط یهوا رو به غروب بود و آران هنوز هم در ح افزود، ی م اش یناراحت

  کایآن یخشد. با صداو گر نه امکان نداشت بتواند تا آخر عمر خودش را بب   د یایبر سر برادرش ن ییبال کرد ی و در دل دعا م  کردی م

به   یداشت او را هم راض  یسع عودخانمس  ییسرش را چرخاند و به او و مسعودخان نگاه کرد. گو کرد،ی بحث م یبا کس یی که گو

  شیبلند شد و به طرفشان رفت و مقابل عمو مکتین ی همانجا بماند. آران از رو خواستی و م  شد ینم  یراض کا یرفتن کند؛ اما آن

 .ستادیا

 

 عمو!-

 

 او را گرفت.  ی وبازو ستادیآران به طرف او رفت و کنارش ا  دنیبا د کای. آندند یدو به طرف او چرخ هر
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 داداش؟   یخوب-

 

 گفت: شیزد و سپس رو به عمو یخواهرش را فشرد و لبخند  دست

 

 خونه .  ارمشیباشه، من شب م کایآن نیبزار-

 

 پاسخ داد: ی فیتکان داد و همراه با اخم ظر ی سر مسعودخان

 

رو   کایبرن، گفتم من آن  د یبا ه ی بق مونه ی نفر م ه یبمونه فقط   زارنی رو که نم چکس ینداره، ه یادهیبودنِ همه فا نجایاخه پسرم، ا-

 خونه. ارهی ونوس رو ب تون یکی نیمونی بابات م ایببرم، شب هم اگه تو 

 

 :د یپرس  ی کرد، متعجبانه با لحن سرد ر ین تغآرا  ینام ونوس چهره  دنیشن با

 

 نجاست؟ یمگه ونوس هم ا-

 

 فرستاد و پاسخ داد:  رون ینفسش را ب گریبار د مسعودخان

 

 . مونهیم جان یهم گه ی بره خونه م شه ینم ی هم راض شونیبله، ا-
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 پاسخ داد:  یو کالفگ  یبا خستگ انداختی م  کایآن یکه دستش را دور شانه  یحالو در  د یکش  یق ینفس عم آران

 

 . ارمشونیمن م د یباشه عمو شما هم بر-

 

 خارج شد.  مارستانیها را هم مطلع سازند از بشد آن  ی اگر خبر که نیزد و با گفتن ا ینیلبخند غمگ  مسعودخان

 

 :د ی پرس  ینگاه پر از غمش را به برادرش دوخت و با ناراحت کایاز رفتن مسعودخان آن پس

 

 افتاده؟  ی شما چه اتفاق ن یزد؟ ب  یلیبابا بهت...س  داداش چرا -

 

او خودش   گفت؟ی م  د یچه با د،یکش  یانداخت و آه نییپا نیسرش را شرمگ  ستاد،یاو برداشت و مقابلش ا یرا از دور شانه  دستش

 .دانستی را که خورد نم ی لیس  ی اصل لیهنوز دل

 

 دنبال آراد نرفتم.   شبیاون ناراحت شد که من د فتاده ین ی :اتفاق خاصآران

 

 :د یپرس  د یکشی که دماغش را باال م ی به او انداخت و در حال ینگاه معنادار  کایآن

 

 بود؟! خته یاتاق تو رو به هم ر ی چ یبود؟ اصال آراد برا  یبابا چ یهااون حرف  ی پس معن-

 

 بود؟  ختهیبود؟ آراد اتاقش را بهم ر دهینگاه کرد، درست شن کایآن یمتعجبانه سرش را بلند کرد و به چهره   یحرف  نیگفتن چن با
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 :د ی پرس  یبا بهت و ناباور  همراه

 

 بود؟  خته یآراد...اتاق منو...بهم ر -

 

  ی تو و بابا و آراد چ نیرو داغون کرده بود. داداش شما چتون شده؟ ب  لتیوسا کرده بود،  که یتکه ی:آره، عکس دونفرتون رو ت کایآن

 بزنه؟  ب یبه خودش آس  خواستهی چرا آراد م گذره؟ی م

 

 

 

  یالحظه  ی در گوشش صدا داد و برا یمانند زنگ  کایآن ی مسخ شده به خواهرش زل زده بود، صدا یابا چهره  یبهت و ناباور  در

خود   یها سرجاو آدم  د یتابی نم د یخورش  کردند؛ی ابرها حرکت نم ستاد،ی آن ا کیدر    زیو تار شد و همه چ  رهیت ش یبرا ایدن یی گو

بود، او عکسشان را  نسبت به ونوس با خبر شده  اش ی بود که آراد از احساس لعنت ده یرس  نیقی به  گریبودند، حال د ستادهیا

حال افتاده«   نی»آراد به خاطر تو به ا  «ی *نت کردایپدرش در سرش صدا داد »تو به برادرت خ** ی کرده بود. صدا  کهیتکه یت

برادرش را   یحالش شد و بازو  ی متوجه دگرگون  کایکه آن د یایفرود ب  ن یزم ی بود رو ک یسست شد و نزد شیپاها یالحظه  یبرا

 گرفت و با ترس به او نگاه کرد.

 

 د؟ی! چرا رنگت پر؟یآران خوب -

 

آراد متوجه   د ی نبا افتاد،ی م  یاتفاق  نیچن د ی بار سرش را به چپ و راست تکان داد، نه! نبا نیبود چند  ن یکه نگاهش به زم یحالدر 

اش آب دهانش را به  بسته  یهاکه با چشم یحالجدا ساخت و در  کایرا از دست آن شیبازو شد،ی ممنوعه م  ییعشق کذا نیا

 و ارامش پاسخ داد:   انلرز یبا صدا  فرستادی فرو م  شیگلو
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 خوبم. -

 

به   ی هوش یکه برادرش در آن در ب ی دوم و اتاق یلرزان به طرف طبقه  یهاراه افتاد، با قدم  مارستانیکنار او گذشت و به سمت ب  از

و ونوس   و بدون توجه به پدرش  ستادیکه برچسب قرمز رنگ بزرگ ورود ممنوع را زده بودند ا ییهاشه یرفت، مقابل ش  بردی سر م

!  د؟یایب شیپ ش یبرا توانستی هم م نیمگر بدتر از ا ایهزاران دستگاه بود نگاه کرد. آه خدا ریبودند، به آراد که ز  ستادهیجا اکه آن 

 را بست زمزمه کنان تکرار کرد.  شیو بغض راه گلو   د یاش لرزچانه

 

 کردم...  کاریکردم آراد...چ کاریمن باهات چ-

 

بلند شد و   یصندل ی زل زده بود انداخت و آرام از رو نیگرفته بود و به زم  شیهادست  ان یسرش را م  که ش یبه عمو ینگاه ونوس 

پر از بغضش ل**ب به سخن   یبا صدا اش ی دل دار  یرا به او دوخت و برا  اش یو نگاه باران د یکنار آران رفت. به طرفش چرخ

 گشود: 

 

 ...نگران نب... شهی آران...اون حالش خوب م-

 

 بود به ونوس نگاه کرد.  دایاشک در آن هو یهاکه حلقه  ییهاسرش را چرخاند و با چشم آران

 

 دچار شده...  تی وضع  نیشد...آراد به خاطر من به ا ی نجوریبه خاطر من ا-

 

نداشت، او که تا   یگناه  نبود؛ او نیسمت راست صورت آران ثابت ماند، دلش به درد آمد، حق آران ا ی قرمز یونوس رو  یهاچشم

نامزد کردنشان   شیهابا چشم  یعشق ممنوع را درونش سرکوب کرد و حت  نیتوانست خودش را از ونوس دور ساخت تا توانست ا

 انداخت و با بغض پاسخ داد:  نییبد حقش نبود. سرش را پا حال  نیحقش نبود، ا ی لیس  نیرا تماشا کرد، ا
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 دوسش ندارم...  گهیود که رفتم و بهش گفتم...گفتم داشتباه از من ب ست،یبه خاطر تو ن-

 

 از ونوس فاصله گرفت.  ی به پدرش انداخت و سپس قدم  ینگاه میو کالفه سرش را تکان داد و ن  نیاندهگ  آران

 

 من...  دهیاون فهم-

 

ونوس به احساش اعتراف کند، خصوصا حال که احساس عذاب وجدان تمام    یبتواند جلو  گر یادامه دهد، محال بود د نتوانست

  ی که جوابش را بدهد به طرف درب خروجکشانده بود. از او فاصله گرفت و بدون آن  ی وجودش را در برگرفته بود و او را به نابود

به انتظار بهوش   مارستانیب اطیدرح  گرفت  م یتصم ن یباشد از او شرم داشت؛ بنابرا خانمهرداد یهاچشم ی جلو توانستی رفت، نم

اش را به  خانواده  نیبود وا امدهیکه افتاده بود گذشته بود؛ اما آراد هنوز به هوش ن  ی.دو روز از اتفاق ناگهانند یآمدن برادرش بنش

  شیاو سرزدند و برا آمدند و به  مارستانیدو روز هزاران آدم به ب نیوحشت انداخته بود و خواب و خوراک را از همه گرفته بود. در ا

  انیپا یدل آشوب ن یو به ا  د یایآراد قصد نداشت به هوش ب ییاما گو د؛ی ایافسوس خوردند و دعا کردند که هرچه زودتر به هوش ب

 نبود.  نیبدتر از ا یمجازات چیآران ه یو قطعا برا   کردی برادرش را مجازات م گونهنیدهد؛ او ا

 

که مهردادخان در سالن بود او   ی دو روز زمان ن یبود، در ا ره یخ یابه نقطه  دانهینشسته بود و ناام مارستانیب یهامکتین ی رو آران

 اش را نداشت.و توان نگاه کردن در چهره  د یکشی . از پدرش خجالت منشستی م رون یب

 

سبز   یفضا یهامکت ین یآران که رو متوجه  رفتند ی که به طرف سالن م  یحالشدند و در  مارستانی داخل ب دایهمراه با و سودابه

 گفت:   دایو رو به و د یکش یق ینشسته بود شدند، سودابه نفس عم مارستانیب

 

 . امیتو برو داخل منم االن م-
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 به آران انداخت و سپس با اخم رو به مادرش پاسخ داد:  ینینگاه غمگ  دایو

 

 ره. نداشته باش، حال اون االن از همه بدت شی کار  کنمی مامان خواهش م-

 

 نثار دخترش کردو با تشر پاسخ داد:  یاچشم غره  سودابه

 

 باهاش حرف بزنم فقط. برو داخل تو.   خوامی که برم باهاش دعوا کنم م ستم ین عقلی ,قدر بنیا-

 

  ی قیآرام از سودابه دور شد و به سمت ساختمان رفت؛ اما سودابه نفس عم یهادر هم گره خورده با قدم  یهاهمراه با اخم  دایو

 . ستادیو به سمت آران رفت و کنارش ا د یکش

 

 سالم. -

 

  یخم شد و دستش را جلو  یسپس اندک  اندازد،یبه او ب  ی قی در فکر بود متوجه او نشد و باعث شد سودابه نگاه عم قای که عم آران

 صورت او تکان داد. 

 

 آران -

 

 بلند شد. مکتین ی سودابه از رو دنیآران به خودش آمد و با د هانناگ

 

 متوجتون نشدم. د یبله؟ ببخش -
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 زد و پاسخ داد:  ی لبخند کج  سودابه

 

 !؟یکه متوجه اومدن من نشد  ی کردی فکر م قیعمنقدریا یبه چ -

 

 بود پاسخ داد:  تریجد  شه یکه از هم  یابود با چهره نییکه سرش پا یحالدر 

 

 . یچی به ه-

 

 فرستاد و ل**ب به سخن گشود: رونیاش را ببه او انداخت. نفس حبس شده  یاره یکرد و نگاه خ  یمکث کوتاه  سودابه

 

 اما گوش نداد.  شه؛ی خراب تر م زیبه دخترم گفته بودم که اگه از آراد جدا بشه همه چ-

 

 زد و ادامه داد:  یپوزخند 

 

آران   نیپارسا شد. بب یخانواده  یمنجر به نابود   مید ینداره، عاقبتش رو هم د یز یچ ییجز رسوا میدون ی رفت که م یاحساس  یِپ-

منظورم رو    ،یشیدور م نجایاز ا شهیهم  یو برا   یشیداشته باشه، مانع اون دوتا نم  تیبرادرت برات اهم یو زندگ  یاگر عاقل باش 

 ؟یفهمی م

 

بود که به   ن یکار ممکن هم  نیبهتر ییپر از حرص سودابه نگاه کرد، حق با او بود، گو یهاسرش را بلند کرد و به چشم آران

دهانش را باز کند متوجه ونوس شد که    کهنی آن دو نباشد. قبل از ا نیب یرا ترک کند و مانع  رانیمحض به هوش آمدن برادرش ا
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خودش را به آن دو رساند و کنارشان   زدی نفس مکه نفس  یها برساند.درحالخودش را به آن  تتند قصد داش  یهابا عجله و با قدم 

 رو به سودابه کرد و گفت:  دهیپر یبا رنگ  ستاد،یا

 

 ؟ یکنی م کار یچ نجایمامان ا-

 

بود مبادا راز   دهیدخترش ترس  ست،ی چ دهیرنگ پر نیا ل یدل دانستی ونوس دوخت؛ خوب م   را به اش ی نگاه پر از معن سودابه

ونوس و آران    انینشاند و نگاهش را م شیهال**ب  ی رو یلبخند کج   نیبنابرا اوردیمخوف و ترسناک خاندان پارسا را بر زبان ب

 : دادمملوء از طعنه پاسخ   یچرخاند و با لحن

 

 وقت مناسب. ی برا  زارمی گفته نشده؛ اما مهست که  هاز یچ یل یهنوز خ-

 

کالفه به رفتن مادرش زل زده   یادرهم و چهره  یهاآران زد و از کنارشان گذشت. ونوس که با اخم  یبه رو  ی را گفت و لبخند  نیا

بد بود با   اش ی حال روح ینبود. آران به حد کاف  قتی حق ن یفرستاد؛ حال زمان گفتن ا رون یاش را آسوده ب بود، نفس حبس شده 

را درون   شیهاکه نگاهش به ونوس بود دست یحال. آران در خواستیرا نم  ن یو ونوس ا شکستی م  شه یاز هم ش یب قت یحق نیا

 رو به او ل**ب به سخن گشود:  ی جد  یشلوارش فرو کرد و با لحن بیج

 

 ! د؟یکنی م ی از من مخف د یرو دار ی ونوس شما چ-

 

پر سوال آران دوخت، آب دهانش را قورت داد و من من   یهاجا خورده از سوال او؛ نگاهش را از مادرش گرفت و به چشم  ونوس 

 کنان پاسخ داد: 

 

 ! م؟یکن  ی رو مخف یزی...ازت...چد ی...چرا بایچی...هیه...ه-
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 شیهاکنند. آران دست   انیدرست حرفشان را ب  توانستند ی بود که لکنت زبان داشتند و نمشده ییهابود و مانند آدم  دهیپر رنگش

 زل زد.  شیهادرون چشم  م یشد و مستق کیقدم به او نزد  کیشلوارش کرد و  ب یرا درون ج

 

 ونوس؟  کنم یم  کاریچ گنی که بهم دروغ م  ییهادر مقابل آدم  ی دونی م-

 

 داد.  سو و آن سو تکان نیکه ترس تمام وجودش را فرا گرفته بود سرش را به ا یحالدر 

 

 کار؟یچ-

 

 بود پاسخ داد: رهیاو خ ی درون مردمک مشک اش ی خ ی یهاگونه که با چشم کرد؛ سپس همان یکوتاه مکث

 

 رو از زبونش بشنوم؛ اما...  قتی تا حق  کنم ی داشته باشه، صبر م تی طرف مقابلم برام اهم ی وقت-

 

 و سپس ادامه داد:  د یکش  یق یعم نفس

 

 هم دروغ بشنوم اون وقت... در مقابل صبرم باز  ی اما؛ وقت -

 

 کرد:  ان یدهانش را با ترس باز کرد و ب  ونوس 
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 ؟ یدوسش ندار گه ید-

 

 زد و نگاهش را از ونوس گرفت و به دور و برش انداخت. یپوزخند 

 

 . یترکشون کن شهیهم ی برا ی تونی اما م ؛یرو دوست نداشته باش  ت یمهم زندگ یهاآدم  ی تونی نم وقتچیه-

 

ونوس انداخت و از کنارش گذشت. غم عالم در دلش رخنه کرد و   یبهت زده  یهارا به چشم  اش ی را گفت و نگاه پر از معن نیا

 افتاد و راه نفسش را بست، نگاهش را به رفتن او دوخت و زمزمه کرد:  ش یبه جان گلو ییکذا  یروزها  نیبار هزارم در ا ی بغض برا

 

 ...یبخشی منو نم -

 

نداشت و   یتمام  شیهابود، غصه  یشاک زی و همه چ  ایبود از دست دنشده ده یجا کش نیبه ا اش یزندگ ان یجر کبارهیکه به   نیا از

  خواهد یکردن را نم  یدلش زندگ  گرید د یآی به وجود م اش ی که در زندگ  ییهاانسان با بحران  یبود. گاه دهیبه آخر خط رس  یی گو

نا به سامان آراد بود؛ حال که در عشقش شکست خورده بود و   تیحال که مسبب وضع شت،احساس را دا نیو او هم حال هم

 گریراز آران هزاران دروغ سرهم کرده بود د  نیترآران را داشته باشد، حال که با پنهان کردن بزرگ  توانستی نم وقتچیه

متوقف   اش ی کرد کاش زندگ  یست و آرزو مخوای کردن نم ی دلش زندگ  گرید هان یا یکنار او باشد؛ با وجود همه  توانستینم

 ها را نداشت.*** غم  ن یتوان مقابله با ا  گریخسته شده بود و د یی. گوشد ی م

 

شدن نداشت نشسته بود   داریقصد ب ییرفته بود و گو ق یعم یکه برادرش به خواب  یاتاق  یدر چند متر   یصندل ی رو شهیهم مانند 

نشست و   یصندل ی و خسته بود. رهام به سمتش رفت و در کنارش رو شه یتر از همگرفته بود، کالفه  شیهادست  ان یو سرش را م

 ل**ب به سخن گشود:  یزیغم انگ  یادست راستش را پشت کمر او گذاشت و با صد 

 

 من مطمئنم. ادیبه هوش م  ه ییآروم باش داداش، آراد مرد قو-
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 پاسخ داد:  یف ی ضع یو با صدا  د یکش یهآ

 

 ...افتهیبراش ب ی ...اگه اتفاقومدهیچند روز شد که به هوش ن  -

 

 و پاسخ داد:  د یحرفش پر انیم رهام

 

 بد فکر نکن.  یهازیحرف رو نزن پسر...به چ  نیا-

 

با   یات و پس از گذشت لحظه رد شد و به سمت اتاق آراد رف شانیاز جلو ی بعد پرستار قه ی نداد، چند دق ی و پاسخ  د یکش یآه

دکتر و دو پرستار با عجله به سمت اتاق آراد رفتند و داخل   نیچند   دهینکش ه یها رفت و به ثانآمد و به طرف پله  رون یعجله ب

به دکترها که    شه یبلند شدند و به طرف اتاق رفتند و از پشت ش  شانیهای صندل یاز رو  ینگران اها بآن  دنیشدند. رهام و آران با د

 :د یبا اضطراب پرس  کرد ی که دکترها را نگاه م یحالسر آراد بودند نگاه کردند. رهام در  یباال

 

 داخل؟!  دنیدفعه چرا همه پر ه یشد  یچ-

 

نداشت به سمت درب اتاق رفت و   ستادنیت اکه طاق یحالبعد در  یاه ینداد و ثان یدر مرز سکته زدن بود پاسخ یی که گو آران

 رو به دکترها گفت:  ی وارد شد و با نگران

 

 شده؟ ...حال برادرم خوبه؟  یچ-
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 به او انداخت و به طرفش رفت و محترمانه پاسخ داد:  یو نگاه د یاز پرستارها به طرف آران چرخ یکی

 

 . میدیبهتون اطالع م  د یداشته باش   ف یتشر رون یمحترم ب  یآقا-

 

 تر پاسخ داد: به جلو برداشت و نگران ی شدت گرفت، قدم شیاز پ شیحرف ضربان قلب آران ب  نیگفتن ا با

 

 شده مگه؟ ی برم؟ چ رونیچرا ب-

 

 زد.  یبه طرف آران آمد و لبخند آرامش بخش شناختی م  یاز دکترها که خانواده پارسا را به خوب یکی

 

 .م ی رو چک کن شونیاتیعالئم ح میبه هوش اومدن ماهم اومد  شون یجناب پارسا حال برادرتون خوبه، ا د ینگران نباش -

 

 کرد:   انیآشکار ب ی فرستاد و با ذوق  رونیاش را بدوباره گرفت، نفس حبس شده  ی زد و جان یبرق شیهاچشم

 

 به هوش اومد؟!-

 

 او را گرفت و با آرامش خاطر پاسخ داد: ی که خواست به طرفش برود، دکتر مانع شد و بازو نیمه

 

 باش. رون ینه فعال ب ایبه وجود اومده   شیبدن ستم یس  یتو  یمشکل  م ینیبب م یعالئمش رو چک کن د یآران جان فعال با-
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حرف دکتر نبود   رفتنیجز پذ  یااما چاره  زد؛ی برادرش پر م دن ید  یکه تمام وجودش برابه دکتر انداخ؛ با آن  یی و نگاه گذرا ستادیا

با عجله   بردیو اضطراب به سر م  ی در نگران  ییآهسته از اتاق خارج شد. به محض خروجش رهام که گو یهاگفت و با قدم  یاباشه

 .ستادیبه سمتش آمد و مقابلش ا

 

 آران؟ حالش خوبه؟  شد یچ-

 

 آران نقش بست. سرش را به عالمت مثبت تکان داد و پاسخ داد:  یهال**ب  یرو  ی از گذشت چند روز باالخره لبخند  پس

 

 خوبه...به...به هوش اومد.-

 

 آران را در دست گرفت.  یگرفت و ناگهان ذوق زده بازو  یارهام رنگ تازه  یهاچشم

 

 پسر، خداروشکر...  شه ی! ...باورم نم؟یبه هوش اومد؟ جد -

 

صحبت   گریدک یکه با  یحالها درساعت بعد دکتر  م یباز آراد ماندند. ن یهاچشم  دن یپشت در به انتظار د یدو با خوشحال  هر

 ها با عجله به طرفشان رفت تا از سالمت کامل برادرش مطمئن شود. آن  دنیاز اتاق آراد خارج شدند. آران به محض د کردند ی م

 

 دکتر حال آراد چطوره؟  ی اقاشد  ی:چآران

 

 زد:  ی کرد و لبخند آرامش بخش و مطمئن دش یپوش سفرو  ب یرا درون ج شیهااز دکترها دست  یکی
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چند روز   یهوش ی ب ل یرفته و دل ن یبدنشون بود از ب ی که تو یتمام سم م یکه روز اول انجام داد ییکامال خوبه، با شست و شو-

 از حد الکل همراه با قرص بوده که خداروشکر خطرش کامل رفع شده.  شی به خاطر مصرف ب رشونیاخ

 

و در دل خدا را شکر کرد که خطر رفع شده و حال    د یکش یاآران نقش بست، نفس آسوده  یهال**ب  یرو  ق یعم یلبخند 

 ها گفت: از دکترها کرد و سپس رو به آن  یاژه ی برادرش خوب است. تشکر و

 

 ننش؟ یبب انیبه خانواده اطالع بدم ب تونمی م-

 

 پاسخ داد: فشردی آران را م  ی که بازو یسرش را به عالمت مثبت تکان داد و در حال  دکتر 

 

هفته در   ک یوارد نشه حداقل تا  شونی به ا یاسترس  گونه چ یطور ه ن یو هم د یوجه خسته نکن چی رو به ه ض یحتما؛ فقط مر-

 سکوت و آرامش به سر ببره. 

 

 رو به او گفت:  یحالکر کرد. رهام به سمتش آمد و با خوش تش بازهم

 

 . مشینیبب  میبر-

 

و تازه به   ختی درونش فرو ر ی زیچ ستاد،یا  یدرب ورود  ی زد و همراه با رهام به طرف درب اتاق او رفتند؛ اما ناگهان جلو  یلبخند 

توان رو به رو شدن با برادرش را   ا یرا بردارد، گو ی سست شد و نتوانست قدم بد  شیآورد آراد متوجه احساساتش شده بود. پاها ادی

او شد کنارش قرار گرفت و نگاه   ستادنی. رهام که متوجه استادیگرفت و ا ره ی. دستش را به دستگ د یکشی نداشت و از او خجالت م

 به او انداخت. ی متعجب بار
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 ! ؟یستادیچرا ا شد؟یچ-

 

 قدم به عقب برداشت. ک یرا به چپ و راست تکان داد و  سرش 

 

 باهاش رو به رو شم. تونم ینم-

 

 کرد و پاسخ داد:  ی فی اخم ظر رهام

 

 ؟ یتونی چرا نم-

 

 به عقب رفت.  ی گریرا باز و بسته کرد و قدم د شیهاچشم

 

 خبر بدم.  ه یمن به بق  نشیتو برو بب-

 

بلندش از طبقه دوم خارج   یهارا به رهام بدهد از کنارش گذشت و با قدم  یپرسش سوال  یحرف بدون ان که اجازه  نیگفتن ا با

مسعودخان را   یشماره  کرد،ی نم ی که با پدرش هم صحبت ییجارا در آورد و از آن  لشیرفت. موبا مارستانیب  اطیشد و به طرف ح

 افراد خانواده را مطلع سازد.  ه یبق خانگرفت و به او اطالع داد تا مسعود
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آراد آمده   دنیو دوست و آشنا به د لیافراد فام یبود و همه  ی گریتر از هر وقت دشلوغ  الدیم یخصوص مارستانیبعد ب یساعت

بود و بدون آن که   ده یتخت دراز کش  یرو بردی کامل به سر م یج یکه هنوز هم در گ یحالشوند. آراد در  ایبودند و حال او را جو

پاسخ دادن تنها سرش را   یکرد و برا  یآمده بودند را نگاه م  دنشیکه به د یافراد  یهمه  زش با یهاتنها با چشم د یبگو یسخن

را به داخل راه ندادند و اجازه دادند   یکس گر ید نیزود خسته شد و بنابرا ی لیگونه که دکتر گفته بود آراد خ. همان دادی تکان م

آران و ونوس نماند. دوست نداشت  دن یداشت، در انتظار د  ادیبه  یخوباش را به اتفاقات قبل از حادثه  یاستراحت کند، او که همه 

بود و از روز  روز از بهوش آمدنش گذشته  ک یبدتر خواهد بود.  شهیآن دو حالش از هم دنیبا د کردی و احساس م ند یها را ببآن

  یهادن ی. خسته از دد یکش یاه به سقف بود نفس آسود  ره یکه خ یصحبت کند. در حال توانستیم  ی قبل بهتر بود و تا حدود

نداشت و   ی مساعد  یخالص شود و به خانه برود. حال روح مارستانی اقوام بود و دوست داشت هرچه زودتر از ب یکسل کننده 

را فراموش    ی زیچ ی نبود که به سادگ یاو آدم  کرد؛ ی فرو کش نم تشیو عصبان شد ی خارج نمآران از ذهنش  یهاحرف  یالحظه 

سودابه   دنینگاهش را از سقف گرفت و به در دوخت، با د  حوصلهی درب اتاقش باز شد، ب گر یکردن بود که بار د کر کند. در حال ف

 .دند یتخت بنش یکرد رو  یکرد و سع یپوف شد ی وارد اتاق م ی کوچک یکه همراه با قابلمه 

 

 ل**ب به سخن گشود:  ییروبه طرفش آمد و با خوش  ی قیبا لبخند عم سودابه

 

 سالم پسرم امروز حالت چطوره؟ -

 

 پاسخ داد:  ی فیضع یداد و با صدا ی را تکان آرام سرش 

 

 سالم زن عمو، ممنون خوبم.-

 

 اد:کنارش گذاشت و در همان حال پاسخ د زی م یرا رو  قابلمه
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 .زمی رنگ و روت باز شده عز ،یهم بهتر روز یخداروشکر، از د-

 

 نگفت و سودابه صحبتش را ادامه داد:  ی زی چ گریگفت و د  یهوم

 

 ... یبخور د یجز سوپ نبا  ی زیبرات سوپ پختم و آوردم، فعال چ زمیعز-

 

 : د یحرفش پر ان یمملوء از طعنه م  یبه سودابه انداخت و با لحن ی نگاه پر از معن آراد

 

 . د یبه من محبت کن خوادی پس نم ستمیدامادتون ن  گهیمن د  ست،یکارها ن نی به ا یاز ین گهیممنون؛ اما د-

 

به خاطر داشته   ات یرا با جزئ ز یقابلمه ثابت ماند، انتظار نداشت آراد همه چ ی رو شیهاحرف سودابه جا خورد و دست  نیگفتن ا با

 آراد نگاه کرد.  نهی پر از خشم و ک یهاو درون چشم  د یزد و به طرف او چرخ ی باشد. لبخند پر از استرس 

 

 ...خوادی آراد نم ن یبب ؟یستیدامادم ن  گه یتو د  یچ یعنی ؟یزنی م  هیها چحرف  نیا-

 

 پاسخ داد: یرا باز و بسته کرد و با لحن تند  شیهاچشم  آراد

 

  دمیرو د زیخودم همه چ یهابا چشم  دم،یرو فهم دمیفهمی م د یکه با یز یمن چ د، یکن ی رو ماست مال یز یمن چ  یبرا  خوادینم-

 . دمیهام هم شنو با گوش 

 

 : د یدرهمش پرس  یهانشست و با اخم  ی صندل ی رو سودابه
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 گفته اشتباه بوده.   یز یبهت چ ی هرک ؟ی د یشن ی چ ؟ید یرو د  یچ-

 

 پر از استرس سودابه نگاه کرد. یهازد و سرش را تکان داد و سپس درون چشم  یپوزخند 

 

 من روگول نزن زن عمو، من خودم... -

 

 تخت کوباند و پاسخ داد:   یاش را رو گره شده  یهاکرد، مشت  یکوتاه مکث

 

احمق فرض   ه ی*نت کردن، من رو  ایبرادرم با دخترت به من خ**   دم،یهاشون رو شنحرف  دم،یخودم برادرم و دخترت رو د -

 کردن... 

 

جز انتقام   یز یچ چیبا ه یی بود وگو یعصبان تینهای تا آراد را آرام کند او ب د یبگو د یچه با دانستیکرد، نم   یمکث کوتاه  سودابه

  ک یرا خراب کرده بود، در  ز یل**ب بر آران لعنت فرستاد که همه چ ر یرا قورت داد و ز ش ی. آب گلوشد ی گرفتن حالش خوب نم

بود که عشقشان را به   دهیرس  ییکرد، آن دو کارشان به جا ی طور شده بود آران را دور م ره د ی به سرش زد، با یلحظه فکر 

را با   شیهاوجه. ل**ب   چی؟! به هبشود دامادش  خانوادهی ب یکه آن پسره   دادی اعتراف کرده بودند؟! مگر سودابه اجازه م گریکد ی

 که مردد بود رو به آراد گفت:  ی تر کرد و در حال زبانش

 

 .وقتچ یاون پسر با دختر من باشه ه دم یاجازه نم  وقتچ یآراد، من ه-

 

 زد.  یشخند ینگاهش را از سودابه گرفت و ن  آراد
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 ندارن. یاجیاحت  چیشما ه یاونا به اجازه -

 

 

 

 

 

 کرد.  ک یگرفت و خودش را به او نزد دست آراد را   سودابه

 

که آران پاش    نیتا قبل از ا ی دونی تو م  کنه،ی رو قبول نم ییرسوا نیچن  گه یکس د چ یکه نه تو، نه من و نه ه  دونمی آراد م  نیبب-

 باز بشه ونوس عاشق تو بود، همه جوره تو رو دوست داشت... ران یبه ا

 

 کرد و سپس ادامه داد:   یاه یچند ثان مکث

 

ترفند دختر من رو    کیآران با هزار و  ست، یمقصرش دختر منم ن زم، یاما عز کنه؛ ی حرف حالت رو بدتر م نیگفتن ا دونم ی م-

که   ییهازیاز تو جلوتره، اون تموم چ  شهی که آران هم  ینیبی بشه، م روزیاون پ ی و نذار یعاقل باش  د یتو با ده، یسمت خودش کش

 خاندان پارسا نداشته و نداره، چون... یتو  ی چینسبت به ه یحق  چیکه ه  یصورت ر خودش برداشته د ی حق تو هست رو برا

 

منظورش چه بود؟! آران حق او را گرفته بود؟! در چه   زدی ها را م حرف نینگاه پر سوالش را به سودابه دوخت، چراسودابه ا آراد

 :د یمملوء از سوال و تعجب پرس   یمورد؟ با لحن

 

 ماس.  ینسبت به خانواده نداره؟ اون پسر ارشد خانواده  ی زن عمو؟ چرا حق ه یمنطورتون چ-



 گاه محکم هیتک

430 
 

 

 کرد:  انیب یارسا و آهسته  ی زد و با صدا یم در انجام فکرش بود لبخند مرموز که اکنون مصم  سودابه

 

 اون نه از پدر توئه و نه از مادر تو .  ست،ی تو ن ی آراد، آران...برادر واقع-

 

پر از شرارت سودابه شد. او چه گفت؟! درست   یهابه چشم  ره یمسخ شده خ  زدی در آن موج م یکه بهت و ناباور  ییهاچشم با

کند؟!   یسودابه قصد دارد با او شوخ  ممکن است؟ ی زیچ نی! مگر چنست؟یاو ن یآران برادر واقع  دار؟یب ایخواب است  د؟یشن

 زد و سرش را به چپ و راست تکان داد.  یکوتاه یخنده که حرف او را باور نکرده بود  یحالدر 

 

 ؟ یکنی م  یباهام شوخ ی دار  ؟یزنی م ه یها چحرف نیازن عموحالت خوبه؟ -

 

 پاسخ داد:  اش یجد  یبا همان چهره  سودابه

 

  چیاون ه ست،یپارسا ن یآران اصال از خانواده  ست، یکنم؟! آران برادر تو ن یباهات شوخ ی موضوع نی راجب چن تونمی به نظرت م-

که به تو تعلق داره رو اون به دست آورده، اعتماد پدرت،   ییزهایتمام چ گمی که م نه یهم ی نسبت به خاندان پارسا نداره برا یحق

 که مال تو بوده رو ازت گرفته...  ییزها یچ یآراد اون همه   گرفت،ثروت پدرت، نامزدت رو ازت  

 

ممکن است؟!   ی زیچ ن ی! مگر چنستیزده بود.آران برادرش ن آراد محو شد و شوکه شده به سودابه زل  یهال**ب  ی از رو خنده

  ی ندارد؟! آب دهانش را قورت داد و در حال ی نسبت چیکنارش بود حال با او ه اش ی زندگ یکه همه   یگاهش، مرد  ه ی برادرش، تک

 :د یپرس  ی فیضع یرا تکان داد و با صدا ش سر کرد ی که ناباورانه سودابه را نگاه م

 

 س؟ ی...آرا...ن برادر من نیچ...چطور   ؟یگ یم  یدار  یچ-



 گاه محکم هیتک

431 
 

 

 مملوء از محبت پاسخ داد:  یدست آراد گذاشت وبا لحن  ی و دستش را رو د یکش ی قی نفس عم سودابه

 

  نیا د یدرست مثل تو جاخوردم؛ اما با دمیها رو شنحرف  نیکه از ونوس ا ی منم زمان ه، ی سخت قتیحق  دونم ی دلم، م ز یعز نیبب-

که االن هم   وونس ی د ه ینسبت به خاندان پارسا نداره مادر اون  ی حق چیه ستین شمایر اصال از خانواده اون پس ، یریرو بپذ  قت یحق

  م یتقس بهیغر هی با  د یکه حق تو تنهاس رو نبا یی زهای...آراد چکنهیم  د یهر روز بابات رو تهد  و  گردهی در به در دنبال پسرش م

 مثل... ی پسر خون ه یکه  نیبدونه با ا زش یآران رو وارث همه چ تونه ی پدرت چطور م ،یکن

 

 که بغض کرده بود ل**ب به سخن گشود:  یحالدست او را پس زد و در  تیبا عصبان د یشنی سودابه را نم یهاحرف  گریکه د  آراد

 

 . نیتنهام بزار شه یزن عمو م-

 

 مچاله شده پاسخ داد: یاکرد و با چهره   یمکث کوتاه  سودابه

 

 فکر کن...  نیاما به ا ؛یناراحت شد  دونم ی م  زمیعز-

 

 را باال برد.  شیرا بست و صدا شیهاچشم  آراد

 

 زن عمو... رون یب د یلطفا بر-
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را از آراد نداشت. پس   ی برخورد نیمکث کرد، انتظار چن ی بلند شد و اندک ی صندل ی بلند آراد جا خورد از رو ی که از صدا  سودابه

شده بود و   رهیاتاقش خ د یسف واریبه د بردی به سر م یآهسته اتاق را ترک کرد. او که هنوز در بهت و ناباور  یهابا قدم  یاه یاز ثان

را باور کند؛ چطور    یخوفناک قتی حق نیچن  توانستی ! چطور مست؟ی. آران برادرش ندادی ذهنش جا م رون سودابه را د یهاحرف

از او دور هم بود باز در تمام مشکالت کنارش بود و   یوقت   یعمرش کنارش بود، حت یهاکه تمام سال ی باور کند مرد توانستی م

را درون مشتش گرفت و دست آزادش را   د یندارد. مالفه سف اش انواده با خ یبود او اصال نسبت افته یشتافت، حال در ی به کمکش م

 مزمه کرد: سخت ز  یسرش قرار داد و با بغض  ی رو

 

 ...؟!! یممکنه؟ آخه چطور  ی زیچ ن یچطور چن-

 

 

 

. با  میجز آرام گرفتن ندار یو راه میها هستآن   رش یهر چقدر که درد داشته باشند و سخت باشند مجبور به پذ  هاقت یحق

را به اتاقش راه   ی را درون اتاقش راه نداد و به پرستارش گفت کس یشخص چیروز کامل ه ک یبود  دهی که از سودابه شن ییهاحرف

 .ند یبب خواهد ی را نم یافتاده که کس شیبرا ی تفاقباز چه ا  کهن یندهند و همه نگران از ا

 

  یشد و به طرف اتاق آراد به راه افتاد قصد داشت با پسرش خلوت کند و درباره  مارستانیبعد مهردادخان صبح زود وارد ب روز

 موضوع را فراموش کند.  نیکند او را آرام سازد تا ا ی آران و ونوس با او صحبت کند و سع

 

به   ستاد،ی ا کردی نگاه م شهیو او را از ش  ستاده یآران که پشت درب اتاق آراد ا دنیها باال آمد و به طرف راهرو رفت و با دپله  از

کرده بود نگاه کرد، آه از    تیترب خواستی طور که مکرده و آن خودش او را بزرگ  یهاکه با دست ی پسر د یقامت بلند و رش 

را به او گفته بود با   یبد  یهاآن روز حرف  د،یکشی از او خجالت م ییبود؛ اما گو با او شده  ردننهادش برآمد؛ دل تنگ صحبت ک

 نواخته بود.  ی لیهمه به گوشش س  ی و جلو   ستیکه داشت رازش را فاش کرده بود و به او گفته بود که پسرش ن یتیعصبان
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. آران با غم و حسرت به آراد که خواب بود زل زده بود و درون دلش  ستادیدرهم به طرفش رفت و پشت سرش ا  یاچهره با

ها را آمد قصد داشت آن  شیاش پخودش و خانواده  نیکه ب  ی کدرورت و  یبد   تیوضع ن یکه با چن نی برپا بود. ناراحت از ا ییغوغا

رزرو کرده بود و درون   گرید  یهفته  یکه برا   یط یگرفت و به بل نییسرش را پا  برود، شه یهم یترک کند و برا  گرید یاتا هفته 

مهردادخان را نداشت   دن یبا پدرش برخورد کرد. او که انتظار د د یکه چرخ ن یو هم  د یکش قیعم یدستش گرفته بود نگاه کرد؛ آه

 کرد وسپس ل**ب به سخن گشود:  یبه عقب برداشت و مکث کوتاه یجاخورده قدم

 

 سالم.  -

 

 درون دست آران انداخت. ط یبه بل  ینگاه مهردادخان

 

 ؟ یینجایا ی سالم، از ک -

 

او را نگاه کند، هم از دست او دلخور بود و هم از او   توانستی گرفت، نماش نهاد ونگاهش را از پدرش را درون پالتو   ط یبل آران

 شرمنده بود. 

 

 . شهیم یساعت ک ی -

 

داشت   ی که سع یحالبوده! آب دهانش را قورت داد و در  نجایاز ساعت هشت صبح ا یعنی را نگاه کرد؛  اش ی ساعت مچ  مهردادخان

 ود:ل**ب به سخن گش یآرام  یکند با صدا یی از پسرش دلجو

 

 . میکنی خونه؟ آراد رو مرخص م یی ایپسرم امروز م -
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 کرد.   انیآشکار ب  یاو گذاشت و با غم یشانه  ی زد و دستش را رو یو پدرش را نگاه کرد، لبخند   د ینگاهش را به باال کش آران

 

 همه بهتره.  یفکر کنم اگر اونجا نباشم برا -

 

کرد و از او دور شد. مهردادخان که اکنون   یسرسر یپدرش باشد، خداحافظ ی از سو یرا گفت و بدون آن که منتظر پاسخ نیا

از دست داده و   شهیهم یپسرش را برا  ییبه رفتن آران نگاه کرد، احساس کرد گو یکرده بود با ناراحت  شهیغم عالم درون دلش ر

 . بوددر انتظارش نخواهد   یخوب  یروزها گرید

 

به ل**ب زد و به طرف آراد رفت؛   یدر را گرفت و آرام در را باز کرد و همان طورهم لبخند  رهیو دستگ  د یطرف اتاق آراد چرخ به

 را بسته بود انداخت و ارام زمزمه کرد:  شیهابه صورت او که چشم  ینگاه

 

حرف آراد   نی.به محض گفتن ادادمی جواب مادرت رو م  ا یاون دن چطور  د یبا دونم ی خداروشکر که حالت خوبه، وگرنه نم -

  یبود و خودش را به خواب زده بود! مهردادخان با تعجب نگاه داریرا باز کرد و نگاهش را به مهردادخان دوخت، او ب شیهاچشم

 نبود انداخت. دایپ ونشاندر  ی خواب آلودگ ییاو که گو یهابه چشم 

 

 ! ؟یداریب -

 

که درون   نیکه رغبت ا اد یقدر زبود، آن  نیتخت نشست، از مهردادخان خشمگ  ی و رو  د یو خودش را باال کش د یکش  یق یعم نفس

 پاسخ داد: یصورت پدرش نگاه کند را نداشت. با لحن سرد

 

 .نمیرو بب  ی کس خواستمی آره نم -
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 :د یروبه او پرس  یآن نشست و همراه با لبخند  ی و رو  د یچرخ دار کنارش را جلو کش یمکث کرد و سپس صندل  ی اندک مهردادخان

 

 امروز حالت چطوره پسرم؟  -

 

 کرد:   انیاش را بست و با نفرت ببه خون نشسته  یهاچشم

 

 به من نگو پسرم.  -

 

 را به صورت او دوخت.  اش ی جا خورد و نگاه پر از شگفت مهردادخان

 

 ؟یناراحت ی زیشده؟ از چ ی زیچ -

 

 صورت او را نگاه کرد.  یاجزا  هی و چند ثان  د یبه طرف پدرش چرخ نیاش را قورت داد و خشمگ کرد و بغض هزار باره   یبلند  مکث

 

کدوم    چیکه ه ی داره در صورت ی قهوه ا یو موها ی آب یها! چرا آران چشم ست؟یما ن هی چرا آران شب کردمی فکر م نیبه ا شه یهم -

 .نید یمالی م  رهینبودن. چه قدر خوب با دروغاتون سر ما رو ش  ی شکل نیاز خانواده ما ا

 

و نتوانست پلک بزند، بدنش سرد شد؛ بهت و    ستادیثابت ا شیهاپلک یالحظه   یخون به صورتش را احساس کرد و برا  هجوم

 ل**ب به سخن گشود:  د یزلری م  شیکه صدا  یرا قورت داد و در حال شی شوک به او وارد شد. آب گلو

 

 ! ؟یزنی م هیها... چحرف  نیا ه؟ی من... منظورت چ -
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 کرد: ان یب ی نسبتا بلند  یرا مشت کرد و با صدا شیهادست

 

که جونم و براش    یاون لعنت دمی... فهمستیکه آران برادرم ن دمیفهم دم،یرو فهم زیبابا خودت رو نزن به اون راه، من همه چ -

 با من نداره...  یرابطه خون  چ یحال و روز افتادم ه ن یکه به خاطرش به ا ی اون ست،یداداشم ن دمی م

 

  یباشد، ناباور از پشت صندل دهیآراد فهم شد ی شد که ادامه بدهد. مهردادخان که باورش نم نیشد و مانع از ا ش یسد راه گلو بغض

موضوع را   ن یسرهم کند تا ا ی را آرام کند و چه دروغکه آراد  د یبگو د یلحظه چه با ن یدر ا دانستی بلند شد و سکوت کرد، نم

  د یکه نبا  یاخر به گوش شخص د یترس ی م نیاز ا شد،ی همه پراکنده م انی راز دست به دست م  نیا د یبان د یفهمی آراد م  د یببندد. نبا

 گفت:  یبا ناراحت سست به طرفش رفت و یهاگرفته بود دوخت، با قدم  شیهادست  ان یبرسد. نگاهش را به آراد که سرش را م

 

 رو بهت... ز یبدم... همه چ حیهام گوش بده بزار توضبه حرف  کنمی آراد... پسرم خواهش م -

 

را بست و در همان حال   شیهاچشم  کرد؛ی صورتش سر خورده بود را با پشت دست پاک م ی که رو ی اشک یکه قطره  ی حال در

 پاسخ داد:

 

 هستن؟ ا یخانوادش ک ، یو از کجا آورد یبدونم آران رو چطور  خوامی فقط م -

 

 طرف آراد خم شد و مچ دست راست او را گرفت و با غم پاسخ داد:  به

 

 منه پسر من... اون پسر  امرزت،یمادر خدا ب  کا،یپسرم، من، تو و آن میخانوادش ما هست -
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 . ستادیآمد و مقابل مهردادخان ا نییپدرش را پس زد و از تخت پا دست

 

 کاریبابا تو با ما چ م؟ یبازهم ما خانوادش هست هی بفهمه ماجرا چ یوقت   یکنی فکر م ؟یزنی حرف ها گول م  ن یخودت رو با ا -

 ! ؟ی کرد

 

 و پر از خشمش گفت:   یجد  یکرد و سپس با صدا یکوتاه مکث

 

اگر   گفت؟ یم  د یچه با د،یکش اش ی جوگندم ی به موها ی را بست و دست شیهاچشم  ؟مهردادخان یگرفت ی چرا آران رو به فرزند  -

  ی. با سستبخشد ی موضوع نم نیاو را به خاطر ا گریمطمئن بود آراد از او تنفر خواهد شد و د  گفتی را به آراد م قت یحق یهمه

کرد. پس از    فیآراد تعر یلرزانش داستان را برا   یقرار داد و با صدا اش ی شانیپ ینشست و دست راستش را رو  یصندل ی رو

 شد. شتریبدتر از قبل شد و نفرتش از همه و همه ب چیکردن ماجرا آراد بهتر که نشد ه  فیتعر

 

از دست داده بود و   بارهک یهمه را به  ییگاهش را داشت، نه ونوس را داشت و نه پدرش را، گو  هینداشت، نه تک یچ یه گرید حال

پرت کرد و   واری آورد و به طرف د رونیسرم را از دستش ب ت یگر گرفت و با عصبان شه یشده بود. مانند هم شتریب ه شیدردش از هم

 زد:  ادیفر

 

 بابا... ی رو داغون کرد مونیلعنت بهت بابا... لعنت به همتون... زندگ -

 

  ریکرد او را آرام سازد اما امکان پذ  یرا گرفت و سع شیهابا سرعت به طرفش رفت و دست د یاو ترس  یوانگ یکه از د  مهردادخان

به   ی دکتر و پرستار وارد اتاقش شدند و با زدن آرام بخش نیچند  نیبنابرا شد؛ی هر لحظه بدتر از قبل م چیه شد ی نبود، آرام که نم

 او را آرام کردند. 
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که   نی ماند و روز بعدش مرخص شد. به محض ا مارستانیهم در ب گریروز د  کی کرد،  دایکه آراد پ  یاجبار با حال بد  به

خانواده انتظار او را   یاعضا یگرفت، همه  ش یشد و راه خانه را در پ ادهیپارک کرد او پ نگیرا درون پارک نیمهردادخان ماش 

  ی قدم شد و با ذوق و شوق  شیبود که پ ینفر  نیاول کایبودند. آن ستادهیا بالش سالن به استق یدرب ورد  ی و جلو دند یکشی م

که   ن یبه سمتش آمدند و از او استقبال کردند و از ا  گریفراوان به سمت برادرش رفت و او را در آغوش گرفت و بعد از او افراد د

 کردند.   یرا به دست آورده بود اظهار خوشحال اش ی سالمت

 

بود و ذهنش   شانیل از بدنش خارج شد؛ اما افکارش هنوز هم پربه ک یض یسرحال آمد و مر یدوش حساب ک یاز گرفتن  پس

  بیعج ی و درد قی عم یشوک شیبرا ستیکه متوجه شده بود آران برادرش ن ن یشده بود؛ ا شیاز پ شیب اش ی ر یآشفته، حال درگ

ش به اتاق آران  سرش را چرخاند چشم نکهیاز اتاق خارج شد و هم شی ها. پس از خشک کردن موسوزاند ی را م اش نه یبود که س 

را چرخاند و در را باز کرد. خدمتکاران اتاق   ره یرفت و دستگ  یی آهسته به طرف اتاق رو به رو یهاخورد، آه از نهادش برآمد با قدم

درب اتاق را   آورد، ی و دلش را به درد م  کرد ی م یی خودنما وار ید ی رو  یمیآن قاب عکس قد  یخال ی را مرتب کرده بودند؛ اما جا

 زمزمه کرد:  رفتی ها مکه به طرف پله   یمحکم بست و در حال 

 

 برات ناراحت باشم. د ینبا م یباهم ندار ی نسبت چیما ه-

 

قصد نداشت به    ییاز آران نبود گو  یآمده بودند رفت. هنوز هم خبر  دنش یکه به د ییهاآمد و به طرف مهمان نییها پاپله  از

و با آراد رو به رو   د یایب ش یم کالم شود؛ اما ونوس با اصرار فراوان سودابه مجبور شده بود به خانه عموو با او ه  د یایآراد ب دنید

ان   یهادر فکر فرو رفته بودو به حرف  قایدور از همه نشسته بود عم یمبل ی که رو  یو آراد در حال بودند شود. همه دور هم نشسته 

ود؟ آران هر چه را که متعلق به آراد بود ار از او گرفته بود؟! پدرش، اعتماد  واقعا حق با سودابه ب د یشیاند ی روز سودابه م

  ستادیکه مقابلش ا  یشخص  دنیگرفته بود.غرق در افکارش بود که با د او اش، محبت مادرش، عشقش، ثروتش همه را از خانواده 

  قیونوس داغ دلش تازه شد و دردش عم دنیبا د یی بود نگاه کرد؛ گو شهیتر از همونوس که سرد   یسرش را باال گرفت و به چهره

. 

 

 ل**ب به سخن گشود:   یاآهسته  یآراد انداخت و با صدا یجد  یبه چهره  ینگاه ونوس 
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 ؟ یبهتر-

 

 زنان پاسخ داد:  شخند ین یاکرد و پس از لحظه   یمکث کوتاه آراد

 

 چطورباشم؟!  د یبا -

 

 و در جواب آراد پاسخ داد:  د یکش  یق یعم نفس

 

 . نیکنم هم یخواهدعوا کنم اومدم فقط... فقط حالت رو بپرسم و ازت عذر ایباهات بحث  ومدمیآراد من ن-

 

 :د یکرد و پرس   یف یاخم ظر آراد

 

 برادر!  گفتمی که بهش م یتو و شخص   ن؟یکه در حقم کرد یبابت نامرد  ؟ یبابت چ یعذر خواه-

 

آن دو چه گذشته بود؟! آب دهانش را   انیبود م ده یبه خون نشسته آراد ثابت ماند، آراد فهم یهاچشم  ی نگاهش رو جاخورده

 کرد:  انیقورت داد و با لکنت زبان ب

 

 !؟یگی م  ی ... چیچ -

 

 .ستادیا اش یسانت  کیشد و در  ک یکه در خانه حضور داشتند انداخت و سپس بلند شد و به ونوس نزد ی به افراد ینگاه می ن آراد
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که جونم رو براش    یاونم با کس ی*نت رو در حق من کرد ایخ**  نیترونوس، تو بزرگ  دمیخودم د یهارو با چشم  ز یمن همه چ -

 ... دادمی م

 

 زد و ادامه داد:  یکرد و سپس پوزخند  یکوتاه مکث

 

 . یلیدختر خ  ییتو پر رو  یلی ! خ؟یکنی م ی معذرت خواه ی حاال اومد  -

 

و سرش را   د یکش  یدوخت. آه  زدیموج نم شیهادرون چشم   یزیکه جز خشم و نفرت چ   یپر از اشکش را به آراد یهاچشم

 انداخت و پاسخ داد:  نییپا

 

  م یبش تیکدوممون اذ چیه خواستمی بود که نم نیا یرو بهم زدم فقط برا  می ... اگر من نامزدمی... در حقت نکردینامرد  چ یما ه -

 .کشهی دست م  زش یبه خاطر تو داره از همه چ خوادی وقت بد تو رو نم  چیاون... ه

 

 زد و پاسخ داد: ی گرید پوزخند 

 

 بره که عاشق نامزد من بود آره؟  ادم ی د یبا شیمدال بهش بدم؟ به خاطر فداکار زه یجا د یبا -

 

آراد را نداشت از   یهاناخودآگاه مشت شد و اعصابش باز هم متشنج شد. ونوس که تحمل حرف  شیهادست  د یجا که رس  نیا به

با   گر یداد وارد آن خانه نشود و به خانه خودشان برود و د  حیشد. ترج اط یرفت و وارد ح ی کنارش گذشت و به طرف درب خروج

 آزاد خلوت کند.  یدر هوا  ی به طرف روف گاردن رفت تا اندک خراب یاراد رو به رو نشود. آراد هم با اعصاب
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  ی خی یهابرخورد کرد، سرش را بلند کرد و به چشم ی شخص نه یرا باز کرد و ناگهان به س  ی پر از اشکش درب خروج یهاچشم با

و سرش را   د ی را عقب کش کرد. خودش  خی شیهاتپش تند قلبش شروع شد و دست  شهیکه به او زل زده بود نگاه کرد. همانند هم

 انداخت. نییپا

 

 . د یسالم ببخش -

 

 گرفته و درهم او زل زد.  یپالتو کرم رنگش کرد و به چهره  بی را درون ج شیهاقدم به عقب رفت و دست  کیهم  آران

 

 سالم.  -

 

ش را پنهان کند.  داشت حال بد   یسع یگر یو د دند یکشی خجالت م  گریکد یاز   یی نزدند گو ی کدام حرف  چیگذشت وه  هیثان چند 

 فرستاد و خونسردانه ل**ب به سخن گشود:  رونیاش را بگرفته ونوس زل زده بود نفس حبس شده   یکه به چهره  ی آران در حال

 

 ؟ یخوب -

 

  ی گریکسان د  یبار نه برا نیداشت؛ اما ا یطوالن یاه ی گر  یبه شانه او برا اجیبه آران داشت، احت اجیاحت شه یمانند هم یی گو ونوس 

 و بدون آن که نگاهش کند پاسخ داد:  د ی کش ی شده. آه ن یعشق ممنوع و نفر نیا یهر دو نفرشان، برا  یخود او، برا  یبلکه برا 

 

 خوبم.  -

 

 که خواست از کنار آران رد شود آران او را صدا زد و مانع از رفتنش شد. نیحرف هم ن یاز گفتن ا پس
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 ونوس. -

 

 .د یخو به طرف او چر ستاد یبه آران ا پشت

 

 جانم.  -

 

پنهان سازد. آران هم به طرفش   شیهااحساستش را از درون چشم توانستی و نم شد ی م اراده ی خودش نبود در مقابل آران ب دست

همه   نیا انیپشت کنند و با هم از م ا یحاال به تمام دن نیهم توانستند یشدند. کاش م  رهیخ گریدکی به  یاو هر دو لحظه  د یچرخ

 را صاف کرد.   شیو صدا  د یکش ش یدرون موها  یکنند. آران دست لوتخ  یی فرار کنند و بروند جا یبد 

 

 رو که...  یرو که.....هرچ یونوس ....هر چ  -

 

کرد   یشد و سع  رهیونوس خ یهابه چشم گریبار د نیکرد برخورد مسلط شود بنابرا ی را باز و بسته کرد و سع شیهاچشم

 را حفظ کند.  اش ی خونسرد

 

  خوامیبه نفع هر دونفرمونه، من نم نی که ا  یدونی ونوس، م  م یاومد رو فراموش کن ش یپ نمونیکه ب   یز یها و چبهتره حرف  -

که من   ییزهایاومد، اون حرف ها، اون چ شیپ نمون یب ی که...چ میبهتره فراموش کن نیخانوادم برسونم بنابرا ایبه آراد  یبیآس 

 .شد ی زده م د یگفتم همش اشتباه بوده و نبا 

 

 کرد و سپس ادامه داد:  یکوتاه مکث
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 کنم.  یخواستم باهات خداحافظ گردمی هم برنم  گه ید رمی م  رانیاز ا لیبعد از سال تحو گه ید یمن هفته  -

 

تمام   زیهمه چ گرید  یود. هفته شده ب ی رفتنش قطع ند، یو باعث شد آران را تار بب د یاش غلتگونه   یاشک سمچش رو  یقطره 

  ریامکان پذ   ییشود؛ اما گو اش ی هق لعنتتا مانع ازهق   د ی. لبش را گزختند یری اشک م گریکد ی یتا ابد برا تابی و دو دل ب شد ی م

 پاسخ داد: یاگرفته  یانداخت و با صدا رینبود، سرش را به ز 

 

 بود.  یمعنی ها همش پوچ و ب اون حرف  ، یگ یدرست م -

 

 داد و پاسخ داد:   یشد، سرش را تکان آرام انیکنج ل**ب آران نما  یکج لبخند 

 

 . کنمی م ی خوشبخت ینداره، برات آرزو   ی معن چیدرسته، پوچه و ه  -

 

  یهش کند از درب آهن راه افتاد و ونوس هم بدون آن که نگا اش یرا گفت و به ونوس پشت کرد و به طرف باغ عمارت پدر نیا

گرفت،   شی دست ها  انیسرش را م ینشست و با کالفگ  اش ی در باغ خانه پدر ی کتینم یرا از سر داد. رو  اش ه ی خارج شد و گر

بود به جانشان افتاده بود و هر دو تا مرز مرگ   یچه درد  گرید نیا ایکرد، خدای درد م شهیاز هم شتر یناآرام بود و قلبش ب

  گریدکی به خون نشسته به آران و ونوس که با  یهابود و با خشم و چشم  ستادهیروف گاردن ا ی که باال ی .آراد در حالبردی م

سودابه   یل**ب گفت. با صدا ر یز یلعنتمقابلش زد و  یچوب زیم  یرا مشت کرد و رو شیهاصحبت کرده بودند نگاه کرد. دست 

 گرفت و به سودابه دوخت.  نشستی م مکتین ی که از پشت سرش آمد نگاهش را از آران که رو

 

 زم؟ یعز ی من برد یهابه حرف  یحاال پ -

 

 سرش را تکان داد.  یعصب
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 ؟ یچه حرف -

 

 بود پاسخ داد:  رهیکه به آران خ ی و در حال  ستادیا ش ینزدک

 

 رو ازت گرفته.  زت ینداره همه چ ینسبت چیکه باهات ه ی اون آدم کهن یا -

 

  ی نسبت چیه یشد، به راست رهیگرفته بود؛ خ شیهادست  ان یفرستاد و در سکوت به آران که سرش را م رون ینفسش را ب یعصبان

 ! شود؟ی آن همه خاطرات چه م فینداشتند؟! پس تکل  گریدکیبا 

 

از شر آران خالص   شهیهم ی کند که برا ی بود تا بتواند کار یآراد انداخت، حال فرصت خوب یعصب یبه چهره  ینگاه سودابه

 شوند.

 

 پسرم .  یر یرو ازت گرفته بگ  زتیکه همه چ ی آدم نیحقت رو از ا یتونی :آراد تو م سودابه

 

 را به سودابه دوخت. نگاهش

 

 بکنم؟!  تونمی م  کاریچ -

 

 گفت:   کردی آراد نگاه م انهیانتقام جو  یاهکه دورن چشم   ی کرد و در حال  یبلند  مکث
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که متعلق   ییزهایاون وقت تو تمام چ کنه، ی پشت سرش رو نگاه نم  گهیو د  ره ی م نجایاز ا ستیخانواده ن نیبفهمه از ا ی آران وقت-

  ییخوایکه م   یکنی نم ی تر از همه عشقشت، درضمن تو کار بد پدرت، ثروتش، اعتمادش، مهم ، یار یبه خودته رو به دست م

 .یآران رو بهش بگ  ی زندگ قت یحق

 

  یی بلند شده و گو مکتین یسودابه گوش داد و سپس سرش را چرخاند و به آران که از رو  یهاو در سکوت به حرف ستادیا صاف

  یدر حق کس ی کار وحشتناک نیچن توانستی نگاه کرد، او م رفتی م  یها شده بود و به سمت درب خروجآن  دن یاز د مانیپش

 کند که حکم برادرش را داشت؟!

 

که   ییهایبه بد  رند،یگی نم ی درست یهامی تصم رود ی هستند و انتقام درون مغزشان رژه م یکه رنجور و عصبان یهنگام هاانسان

 شند یاند ی م کند ی که روح ناآرامشان را ارضا م  ی و تنها به کار شند یاند یکنند، به عواقب کارشان نم  یقصد انجامش را دارند فکر نم 

 و بس.*** 

 

آراد   نیبه ماش  یشد، نگاه اده یپارک کرد و پ کرد ی م ی که آران در آن زندگ ی ساختمان مسکون یرا جلو نشیماش  ی قرار قبل طبق

او رفت و درب جلو   نیچشمش برداشت و به طرف ماش  یرا از رو  اش یدود  نکیاو پارک کرده بود انداخت و ع یکه درست جلو 

 شده بود چرخاند.  رهیخ ابانیرا باز کرد و کنار دست راننده نشست؛ سپس سرش را به طرف آراد که به خ

 

 پسرم؟  ینیبب نجایمنو ا یخواستی چرا م  -

 

او را نگاه   نکهیانبرده بود. بدون  اد یکه انجام داده بود را از  ی کرد، هنوز هم از پدرش دلخور بود و کار وحشتناک  یمکث کوتاه آراد

 کند پاسخ داد: 

 

 سوال ازتون بپرسم؟ ه ی تونم ی بابا م -
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 متعجب بار به صورت مبهم پسرش نگاه کرد.   مهردادخان

 

 بپرس پسرم.  -

 

 مملوء از انتقام به او نگاه کرد.  یهاو با چشم  د یو به سمت پدرش چرخ د یکش  یق یعم نفس

 

 ؟ یکنی من و آران کدوممون رو انتخاب م ون ی م یمجبور به انتخاب بش ی اگه روز -

 

 درهم گره خورد.  شیهااخم یاه یو پس از ثان د یباال پر ی از تعجب و شگفت شیابروها

 

 رو...   یکی تونم ی چطور م ن،یمن هست ی آراد؟ شما جفتتون پسرا یپرس ی م  هی چه سوال نیا -

 

 :د یحرف او پر  انیم  یرا باز و بسته کرد و با کالفگ  شیهاچشم

 

کدوم رو انتخاب   ستیو خونت ن  شهی که از ر ی خودت و پسر یپسر خون ونیبدونم م خوامی کلمه م  هی بابا شعار نده لطفا،  -

 !؟یکنی م

 

افکار   ییو گو د یباری شرارت م  شینبود، از چشم ها شه یمانند هم گریکرده بود و د ر ییآراد نگاه کرد، او تغ افه یسکوت به ق در

 بودن رو به پسرش گفت: یسرشار از جد  یو لحن یدر سر داشت. با دلخور  یشوم

 

 حرفت رو رک و راست بگو. ؟یاومد  نجایچرا ا ؟یبرس  ی به چ  ییخوای سواال م نیآراد با ا -
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 تکان داد. آراد جا خوش کرد، نگاهش را از مهرداد خان گرفت و سرش را   یهاگوشه ل**ب  یپوزخند 

 

 بدونم چقدر برات ارزش دارم.  خواستمی م  دمیپرس  یطور  نینگران نباش بابا، هم-

 

 پدرانه پاسخ داد:  یشانه آراد گذاشت و با لحن  ی خان دستش را رو مهرداد

 

آراد؛ لطفا   ایکنار ب ه یقض نیوهم آران، با ا کایو همه کس؛ هم تو، هم آن  ز یاز همه چ ش یب یمن ارزش دار  ی پسرم معلومه که برا -

 هست.  یتو و آران فرق  ن یفکر نکن ب

 

امکان داشت   ا یصد کلمه درونش جا خوش کرده بود، آ ییکه گو  یمعنادار یهازد و پدرش را نگاه کرد، از آن نگاه  ی گرید شخند ین

 پدرش زد.  یبه رو  یو لبخند  د یکش  شیدرون موها ی آراد مانند سابق شود؟! دست

 

  یدعوتش کن همه  ل یسال تحو یباهاش رو به رو شم، شما برو و برا تونستمی آران، من نم شیباال پ ی که بر نجای ا یایگفتم ب -

 کنم.  یدوست دارم اونجا باهاش آشت ان یم لیفام

 

 .د یپاش  شیبه رو ی آراد لبخند  میتصم نیاش برگشت، خوشحال از او رنگ به چهره  د ی مهردادخان درخش یهاچشم

 

 !؟یکن ی رو م  نکاریواقعا پسرم ا -

 

 بود پاسخ داد: رهیخ  ابانیکه به خ  یرا به نشانه مثبت تکان داد و در حال سرش 



 گاه محکم هیتک

448 
 

 

 خاتمه بدم.  ز یبه همه چ د یبمونم، با ریاز برادرم دلگ  خوادی دلم نم اد یباالخره سال نو داره م -

 

شد و به طرف آپارتمان   ادهیپ نشیاز ماش  ی سرسر یآراد به شدت خشنود بود با خداحافظ م یتصم نی که از ا ی در حال  مهردادخان

 دهد. انیو دعواها پا های دلخور ن یخود به ا  الیدعوت کند و به خ  لیسال تحو ی آران رفت تا او را برا

 

  شه یمجلل مانند هم ی محفل دند،یچرا  یمفصل یمانند هر سال برنامه  لی سال تحو ی مهردادخان با آران و دعوتش برا دار یاز د پس

را   نشیرا بگذرانند. آراد ماش  یباشند و ساعات خوش  گریدک یودوست و آشنا در آن ساعت کنار  لیفام  نکه یا ی برا رینظی و ب یعال

داشبورت گذاشته بود نگاه کرد؛ اعماق   یکه رو   یرا خاموش کرد وبه پاکت  نیکردن ماش  ارکبرد و پس از پ نگ یداخل پارک

که قصد   یباعث شده بود تا نسبت به کار  نیهنوز هم انتقام بود و به هم شیهاوجودش احساس ترس داشت؛ اما درون چشم 

گذاشت و از   اش ی کت مشک  بیدرون ج راگرفت، پاکت   یجا شیهال**ب  یرو  ی تر باشد. لبخند شرورانجامش را داشت مطمئن 

  یرا رو  نیهفت س  یها و آشناها. سفره گرفته تا دوست  ل یشد و به طرف عمارت رفت. همه حضور داشتند، از فام هادیپ نیماش 

  شتهها گذااز مهمان ییرایپذ  ی برا یگری د ز یم ی را در کنارش رو یدنیو نوش  ی بودند و انواع و اقسام خوراک ده یچ یی بایبه ز زیم

 چرخاند ی افراد م ان یرا م شیهاطور که چشم نیکه آمده بودند انداخت، هم تیبه جمع یبودند. آراد وارد خانه شد و نگاه

  یبود؛ با لباس  بنده یو فر  بایز شهیاو را برانداز کرد ، مانند هم یبود افتاد. سرتاپا ستادهیا دایو و کایچشمش به ونوس که در کنار آن

  دایو ی بود و به ظاهر به حرف ها ستادهیا د یرس ی که تا کمرش م اش یمشک  یو موها  بایز ی شیبا آرا یکاربن  ی به رنگ آب بایبلند و ز 

که سرش را چرخاند چشمش به پشت سر آراد خورد. باز    نیو هم د یکش ی که خسته شده بود آه یدر حال   داد،ی گوش م  کایو آن

ونوس به پشت سرش   ره ی به سراغش آمد. آراد که متوجه نگاه خ ود ب اش ی از زندگ ی بخش گریکه د یب یهم همان حس و حال عج

مشت شود. برعکسِ   یالحظه  یبرا شیهاو به آران چشم دوخت. همان احساس نفرت سراغش آمد و باعث شد دست د یشد، چرخ

 .ستادیا لشنشاند و به طرف آران که در حال درآوردن کت اسپرتش بود رفت و مقاب شیهال**ب   ی رو یلبخند  شیدرون غوغا

 

 سالم داداش.  -

 

لحظه مکث کرد و سپس کتش را بدست خدمتکار داد و به او زل زد، نگاه   نیر رو به رو شدن با آراد را نداشت چند که انتظا آران

 پاسخ داد:  یآرام  یاش را از او گرفت و با صداشرمنده
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 سالم آراد.  -

 

 به برادرش دوخت. انهیرا انتقام جو شیهاکج شد و چشم  شیهال**ب  ی آراد رو لبخند 

 

 ! یاین دنم یکه بعد از به هوش اومدنم به د یباش  معرفتی ب نقدر یا کردم ی فکر نم -

 

 گرفت.  نییچرخاند و نگاهش را پا شیهارا در دست نشیماش  چیسوئ

 

 . دنتید  امیمتاسفم، نتونستم ب ی حق دار -

 

 شانه آران گذاشت.  ی قدم به جلو برداشت و دست راستش را رو ک ی آراد

 

 .می رو خراب کن ونمون ی دختر م  ه یبه خاطر   د ی، نبا میاگهیآران، از خون همد   میما داداش  -

 

 زد و پاسخ داد: یاو تنگ شده بود. لبخند کمرنگ  ی برادرش نگاه کرد؛ چقدر دلش برا یسرش را بلند کرد وبه چهره آران

 

 تو بشه مطمئن باش. ی که باعث ناراحت نمک ی نم یبا تو خراب شه، من...من کار  ونم یم  خوامی وقت نم  چیآراد مطمئن باش من ه -
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  کینبود که بخواهد خراب شود. حال آراد او را به چشم  یاانه یها مآن   نیبه او زد، ب یاشد و در دل خنده  ترق یعم لبخندش 

طرفش   . بهد یدی آران را نم یهاگذاشته بود که صداقت چشم   ریمغزش تاث ی سودابه چنان رو یها. متاسفانه حرف د یدی م  هیغرب

 : فترفت و برادرش را در آغوش گرفت و گ 

 

 . میآران چون ما داداش  دمتیشدم، هم ناراحت؛ اما بخش یاز دستت هم عصبان  نکه یبا ا -

 

  توانستیم  نکهیو خوشحال از ا  رفتیم   رانیتر از اآرام  ی زد و کمر برادرش را نوازش کرد، حال با دل ی بخش تیلبخند رضا آران

از   یکردند. ساعت  یشروع به احوال پرس   ل یوارد سالن شدند و با فام گریدک ی. در کنار د یآراد را ببن کباری یمانند سابق چندماه

صحبت کردن متوجه ونوس شد   انیناگهان م کرد ی بود و با او صحبت م ستادهیکه کنار رهام ا یحال  ر گذشته بود، آران د یمهمان

دوست   ی بایسراغش آمد، زن ز یشگ یهم یهااو ماند و دوباره حس  ی گفت و گو بود، نگاهش ثابت رواز پسرها در حال   یکیکه با 

شانه   ی به رو  ی دست پسر ی با اوهم صحبت شود، نگاهش رو توانستینم  یبه عنوان دوست هم نداشت و حت  گریرا د اش یداشتن

کرد؛ لبش را   یی خودنما اش یانیپش ی رو شد ی م  ختهیکه حسادتش برانگ   یگریماند، اخم مانند هر زمان د  ره یونوس گذاشته شد خ

ونوس را ترک    یعشق نینبا چ خواستی ها برود. او چطور مشود که به سمت آن  نیرا به کار برد تا مانع از ا ش یرویو تمام ن  د یگز

احساش بود که مهردادخان به همراه آراد به طرفشان آمدند و کنارشان بود؟! در حال جدل با  ریامکان پذ  شیکند؟! اصال برا

 زد.  ی بخش تیبه دو پسرش انداخت و لبخند رضا ی. مهردادخان نگاهستادند یا

 

 .زمی عز یپسرا نمیبی خوشحالم که شما رو کنار هم م  ی لیخ -

 

ها غم عالم در دلش رخنه  حرف  نیبا ا  یی ونگفته بود و گ ی زیچ کسچیرفتنش به ه میزد، هنوز از تصم یلبخند کمرنگ  آراد

 . کردی م

 

 را باال گرفت. اش یدنینوش  وانی زد و ل یطنت یلبخند پر از ش  آراد

 

 . یپدر و پسر یبه سالمت  -
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  وانش ی. آراد لدند یرا جرعه جرعه نوش  شانیهای دنیکار را انجام دادن، سپس نوش   نیاز او ا ت یو مهردادخان و رهام هم به تعب آران

 اندخت. اش ی به ساعت مچ یآورد و نگاه نییرا پا

 

 ق؟یساعت چند دق  لیسال تحو -

 

 اش دوخت و پاسخ داد: بزرگ خانه  یوار ینگاهش را به ساعت د مهرداخان

 

 . گهیساعت د می ن بایتقر -

 

 زمزمه کرد:  یرا آرام تکان داد وبه آرام سرش 

 

 .که ینزد زیخوبه پس؛ سورپرا -

 

 

 

. ستادند ی ا گریدک یدر کنار  ز یبود رفتند و دور مشده  دهیآن چ  یرو نیهفت س  یکه سفره   یزیلبخند زنان به طرف م  یهمگ 

  ل ینصب کرده بودند تا از آن پخش لحظه سال تحو وار یکه به د یشیپرده نما ی و تاک ساعت بلندشده و نگاه همه رو  کیت یصدا

را اعالم   د یبلند شد آغاز سال جد  شیکه از پرده نما ی توپ ی ساعت مشخص شده و صدا یبزرگ رو  یبود. با آمدن عقربه  ند یرا بب

که اورده   یجی رو به د  لیفام ی از پسرها یک یرا دادند و  اهایکه همه هد   د ینکش ی کردند. طول  یو رو بوس   کیشروع به تبر یوهمگ 

 گفت:   یبلند  ی بودند با صدا
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 ق؛ یخوبت رو شروع کن رف ی آهنگا هیال وقت خوشگذرونحا ی جیخب د -

 

 :د یحرف او پر ان یم ینسبتا بلند  یشروع کند آراد با صدا یجی د نکه یقبل از ا اما

 

 دارم.  زیسورپرا  ه یصبر کن، من  د ی:نه فرآراد

 

بود زمزمه   ستادهیا شیکه کنار دخترها یشد، در حال  ی سودابه جار یهال**ب   یشد و لبخند رو   دهیهمه به طرف او کش نگاه

 کرد: 

 

 حسابه مهرداد پارسا. هی حاال وقت تسو -

 

 نگاهش را از آراد گرفت و به مادرش دوخت.  ونوس 

 

 ؟ یزنی حرف م ی از چ -

 

 دخترش را نگاه کرد.   سودابه

 

 .یفهمی االن م  -

 

 . ستادیرا به پدرش دوخت و سپس به سمت آران رفت و مقابلش ا اش یکتش در آورد و نگاه پر از معن  ب یپاکت را از درون ج آراد
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 .ابندس ی ندهیهاتون واقعا سخت بود؛ اما خب جوبُرس  یهاشونه  ونیسر تو و بابا از م یکردن مو  دایپ -

 

را به سمتش دراز کرده بود   یرنگ  د یمتعجبش را به آراد که پاکت سف  یهاحرف نگاه آران رنگ تعجب گرفت، چشم  نیگفتن ا با

. دند یکه آراد زد هر دو مقصود او را فهم   ی. با حرفد یطور ونوس پر نیانداخت و در عوض رنگ از رخسار مهرداد خان و هم

  نیچن نی اش کند و ابا خانواده  ی کار ن یکه آراد بخواهد چن شد ینم. باورش اند صورت آران ثابت م یمهردادخان رو  یهاچشم

 :د یرا نابود کند. آراد پاکت را از او گرفت و پرس   زیهمه چ

 

 آراد؟  هی چ نیا -

 

 صورت مچاله شده ونوس ثابت ماند. ینگاه کرد و سپس رو  نیر یمنتظر سا یهابه چشم  آراد

 

 داداش. م یبهم بگ  می تونی نم گه یبرگه فک کنم د ن یخوندن ا توئه داداش، البته بعد از ی زندگ قت یحق نیا -

 

درهم گره خورد پاکت را باز کرد   شیهاحرف آراد اخم نیهمه درشت و نگاهشان رنگ تعجب گرفت. آران که با گفتن ا یهاچشم

  یجواب منف  یرو  د ینوشته شده بود چرخ ش یکه در جواب آزما یکلمات  انیم شیهاکه داخل بود نگاه کرد. چشم  یاوبه برگه 

نامفهوم است، چطور امکان داشت   شیکلمات برا  ن یو ا خواند ی کرد اشتباه م حساس ماند. ا ره یخود و مهردادخان خ یِ ان ا ِید

د از  چه بود؟ احساس کر های مثبت و منف ن یاو با پدرش مطابقت نداشه باشد؟! مگراو پسر مهرداد پارسا نبود؟! پس ا یِ ان ا ِید

که   ینگاهش را از برگه گرفت و به شخص د اش آمشانه  ی که رو ی. با دست ند یبی تار م شیهاو چشم شودی سرش دود بلند م

همه که متعجب در سکوت به او   ن یشخص پدرش نبود؟ مهردادپارسا پدرش نبود؟! نگاهش را ب نیبود نگاه کرد، ا ستاده یکنارش ا

  به در آن نبود ل**ب  یی روین چیه ییکه گو  یو لرزان  فیضع یخان را نگاه کرد. با صدازل زده بودند چرخاند ودوباره مهرداد

 سخن گشود: 
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 دروغه درسته؟  نیبابا ا -

 

و    یعصب یبود. آران خنده خته یانداخت، کار از کار گذشته و آراد زهرش را ر نییاش سرش را پافرسوده  یهاخان با چشم  مهرداد

 . ند یمهرداد را خوب بب  افهیگرفت تا ق نییپا  یزد و سرش را اندک یناباور

 

 اره؟!  گه ید ه یشوخ ن یا ن،ییپا یندازی بابا... چرا سرت رو م -

 

 زد و ل**ب به سخن گشود:  یشخند ین آراد

 

  ی رو مخف قتی حق نیها ازت او سال دهیبابا تو رو خر یگی که بهش م یآدم  ن یو ا  یستیخانواده ن نی آران، تو پسر ا ستین یشوخ

که به خاطرش به من بد   ه یدختر نیبهت دروغ گفتن باز هم هستن؛ نمونش هم نجایکه ا ییهاکرد و بهت دروغ گفت، البته آدم 

 . یکرد

 

اش چشم ممنوعه  ی بایو بغض آلود عشق ز ان یگر یکه به سمت ونوس اشاره شده بود نگاه کرد و سپس به چهره   یدست  به

مووع را پنهان کرده بودند؟! پس او   نیو همه ا ست یخانوده ن نیدوخت. مگر ممکن بود؟! چطور همه به او دروغ گفته بودند؟ او از ا

از افراد   ک ی  چی!هست؟یخواهرش و آراد براردش ن کایآن ست؟یمهرداد پدرش ن ست؟یفرشته هم مادرش ن یعن یاز کجا آمده ؟ 

سرش را تکان داد و در   د،یاش غلتگونه  یرو  یاشک سمچ یندارند؟ فکش منقبض شد و قطره  یبا او نسبت ینمهما  نیحاضر در ا

 عقب عقب رفت.  کردی که ونوس را نگاه م  یحال

 

 . ستیممکن ن  یز یچ نیچن -

 

خم   ی رفت. مهردادخان با کمر ی که در دستش بود به طرف درب خروج  یاجا ماندن را نداشت، همراه با برگه توان آن   گرید یی گو

. هر دو وارد باغ شدند و آران بدون توجه کردن به صدا  د یکنارش نشست و ونوس با سرعت پشت سر آران دو ی صندل ی شده رو
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شد و   کی. آران درب را باز کرد وارد کوچه تاررفتی م  یخراب به طرف درب خروج ی آشوب و حال ینوس با سرعت و دل  یهازدن 

 غرق در اشک ل**ب به سخن گشود:  یو دستش را گرفت و با صورت  د یهمان موقع ونوس به او رس 

 

  ن یاگه... اگه چن دونستمی ازت پنهون کنم م  خواستمی بهت دروغ بگم آران. نم خواستمی بدم... من نم حیآران بزار برات توض -

 ... آران... یاریطاقت نم... یرو بفهم یزیچ

 

 پاسخ داد:  د یلرزی که از خشم، غم و بغض م ییونوس را نگاه کند با صدا  کهن یدست او را پس زد و بدون ا آران

 

 . د یبه من دروغ گفت -

 

و با   د یکوب  نیماش  شهیدو دستش را به ش   کردی م  ه یبلند گر یبا صدا گر یشد ونوس که د نشیرا گفت و با عجله سوار ماش  نیا

 پاسخ داد:  ه یگر

 

 تو رو خدا نرو... آرا... ن.  تونمی هام گوش بده، آران من بدون تو نم نرو. آران به حرف  کنمی آران خواهش م -

 

جا را روشن کرد و با سرعت تمام از آن  نشیونوس نبود، ماش  یهاالتماس  یصدا دن یبد بود که قادر به شن ی حال او به قدر یی گو

درآمد و به ونوس   ی نداشت.سودابه جلو یاده یو زجه نامش را صدا زد فا ه یشد و هرچه با گر خکوبی م  شیدور شد و ونوس سرجا

برهنه او را   یهاگرفت. با تعجب به طرفش رفت و شانه   ینگاهش رنگ تعجب و شگفت  زد،زل  زدینشسته و زار م  نیزم یکه رو 

 رفت. گ

 

 ونوسم پاشو مامان سرده... پاشو. -
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  هی گر انیبلند شد و سودابه را هل داد و م  ن یزم ی از رو هاوانه یکرد و سپس مانند د ی مادرش را نگاه کرد و مکث کوتاه ونوس 

 زد:  ادیفر

 

رفت... ازم متنفر   ... من رو تنها گذاشت وید یرس  یخواستی که م ییزهایراحت شد؟ حاال به چ التی... خیرفت... راحت شد  -

 شد... از هممون...

 

آران را از دست   شه یهم یو برا   دهیبه اتمام رس  اش ی زندگ  یینگاهش را به آسفالت کوچه دوخت، گو کرد ی هق مکه هق  ی حال در

 به طرفش برداشت . یرا از دخترش نداشت قدم ی حال بد  نیداده بود. سودابه که انتظار چن

 

 ونوس مامان آروم باش..اون.. -

 

 زد:  ادیباز هم فر ه یصحبت به سودابه نداد و با گر یاجازه

 

 تو رو مادر خودم بدونم.  تونمینم گه یبهت بگم مامان. د خوادی دلم نم  گهیازت متنفرم... د-

 

 را بپوشد و به دنبال آران برود.  شیهارا گفت و از کنارش رد شد و وارد باغ شد تا لباس  نیا

 

ها خارج  که داشتند از منزل آن   یها خواستند تا منزل پارسا را ترک کنند و همه با شوکمهمان  یو مسعودخان از همه  رهام

 شدند.

 

 زانو زد.   شیپا یآلودش به طرف مهردادخان رفت و جلو اشک  یهاناباور با چشم  کایدر سکوت گذشته بود که آن یاقه یدق
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 هان؟ ست؟یکه آران پسر شما ن  یچ  یعنی  ه؟ی چ انیبابا جر -

 

 زد و سرش را تکان داد.  ی پوزخند  آراد

 

دروغ بزرگمون    هی ها دروغ گفتن و با به هممون سال  کهن یا یعنی  ده، یخر وونه یزن د ه ی از  ده،ی بابا آراد رو خر کهن یا ی عنی -

 . دهیکرده بچه خر یکار وحشتناک ن یکردند، پدر ما همچ

 

آراد گر گرفت و اعصباش متشنج   یهابا حرف  یی نشست، مهردادخان که گو هاک یسرام یشدت گرفت و ناباور رو  کایآن یهااشک

 زد:  ادیبه گوشش نواخت و فر یکممح  یلیبلند شد و به طرف او رفت و س  ی صندل ی شد از رو

 

پست فطرت بزرگ کردم آره؟   هی بزرگ کردم؟  ی... من چیکن ی کار نیبا برادرت چن  ی ... چطور تونسترونیب جان یبرو گمشو از ا -

 کنار تو بود....   شتریاز منم ب ی؟! اون لعنت بود  نیکه بهت کرد ا ییهای جواب خوب

 

 آهسته و بغض آلود شد. شیانداخت و صدا نییسرش را پا د یکه رس  جان یا به

 

 داشته باشم. ی پسر پست نیچن تونمی . من نمیستیتو پسر من ن   قتی هممون همه کار کرد... اون وقت تو... در حق ی برا -

 

 کتش را گرفت.   قهی درمانده او زل زده بود رفت و  یبه طرف آراد که مسخ شده به چهره  دوباره 

 

 ...ی... نابودم کرد ینابودم کرد  -
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 آن نشاند. ی برد و رو  ی برادرش را گرفت و او را به طرف مبل یبه طرفش رفت و بازوها مسعودخان

 

 آروم باش داداش... آروم باش.-

 

 به مسعودخان نگاه کرد.  زدی اشک در آن موج م یهاکه حلقه  ییهاچشم با

 

 کنم؟   کاریاز دست دادم مسعود. حاال چ شه یهم ی پسرم رو از دست دادم... اون و برا -

 

  ه یخانواده گر نیکرد و به حال خودش و ا  یها را نگاه م بود و آن  ستاده یدر ا ی اشک بار جلو یهاکه با چشم  ی در حال  ونوس 

خارج شد    گر یبرداشت و بار د فش یکرمش را همراه با ک  یرفت و پالتو ی کنار درب ورود  دارنه یآ ی به طرف چوب لباس  کردی م

 شد و حرکت کرد.  نشیاش بدون آنکه سودابه را نگاه کند سوار م

 

پل   ی. به خودش آمد و ناگهان رو شد ی بدتر و بدتر م یی نبود و گو ینداشت؛ حال خرابش خوب شدن یاده یفا  ابانیزدن در خ پرسه

  هی ها رفت و تکشد و به طرف نرده  ادهیپ نی کنار راننده بود از ماش  یصندل ی که مچاله شده رو یابرگه   . همراه باستادیا یپارک و 

خانواده   نیتلخ و سخت. او فرزند ا قت یها بود، همان حقنکرده بود و همان رییش را نگاه کرد. کلماتش تغیبرگه آزما گریداد و بار د

را از گلو   ادش یپرت کرد و فر نییتکه کرد و از پل به پادر دستش را تکه  بدتر؟! برگه  قت یحق نیاز ا ی بودند و چ ده ینبود، او را خر

در مغزش    گر یپس از د یکیراحت شود؛ اما نشد. سواالت  یسپرد تا اندک  سمانگوش خراشش را به گوش آ  ادیخارج ساخت. فر

لحظه    نیاش را از سر داد. در امردانه  ه یها گذاشت و گرنرده  ی. سرش را رو شد ی بدتر م قه ی به دق قهیو حالش دق   گرفتی م یجا

بود   دهیگرفت. حال که فهم  شیرا دوباره در پ هشد و راه خان نیسوار ماش  گریکلمات هم قادر به گفتن حال بد آران نبودند. بار د

و اصال چرا او    ستیمادر و پدرش ک گفت یمهردادپارسا به او م  د یبا گرفتی جواب سواالتش را م د یپس با ستند یاش نها خانواده آن

باز نگاه کرد و داخل   مهیشد به در ن ادهیرا قفل کند پ  شیماشن کهن یدرب عمارت پارسا پارک کرد و بدون ا ی بود؟! جلو دهیرا خر

باز   یدهان  که خدمتکار درب را باز کرد و با د ینکش یرا فشرد. طول  فونیخشم آلودش به طرف ساختمان رفت و آ یهاشد و با قدم 
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لرزانش   یکه هنوز آنجا بودند دوخت، با صدا  یآران نگاه کرد. داخل خانه شد و نگاهش را به افراد   دهیبه چهره داغون و رنگ پر

 سخن گشود:  ه ل**ب ب

 

هاچه کرد تا بشنود آن  ز یرا ت شیهابود، گوش  ستاده یخراب درون تراس ا ی بدونم.آراد که اکنون با حال ز یراجب همه چ خوامی م -

 شد.  کیبود نزد ستادهیمبل بلند شد و به آران که وسط سالن ا یاز رو  دوارش یام یها. مهرداد پارسا با چشمند یبگو خواهند ی م

 

 پسرم...  یاومد  -

 

 اشکش را پاک کرد.  ی را بست و قطره  شیهاچشم

 

 ... هستن؟ ای... م... مادر و پدرم ک؟ید یچرا منو خر -

 

  گفت؛ ینم ی زیکس چ چیحکم فرما بود و ه یشد. سکوت بد  ره یمهردادخان خ ک یرا باز کرد و درون مردمک تار شیهاچشم

 انداخت. نییمکث کرد و سپس سرش را پا یا. لحظه مهرداد خان بودند   حاتی همه منتظر توض یی گو

 

که انجام داد    یقانون  ریمن بود؛ اما به خاطر کارغ ک یتو شر یخالص کنم. پدرتن  وونه یزن د هی من... فقط خواستم تو رو از دست  -

که دنبالش بودن    ییرو به مامورا دونستم یکه م   ییزهایفقط چ شیرقانونیغ ی خاتمه دادن به کارها ی مجبور به فرار شد و من برا 

  یلیدام داشت خکه حکم اع یگفتم و اون رو گرفتن و بعد مشخص شد اون تو کار مواد مخدر بوده و جرمش به خاطر حمل مواد 

 ....تیبود و در نها ادیز

 

 انداخت و ادامه داد: نییکرد و سرش را تا حد ممکن پا مکث
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رو که   یهرچ  نیهم ی برا ستین نیجرمش اونقدر سنگ  کردمی اون اعدام شد. من مسبب اعدام حشمت نبودم فکر م تیدر نها -

 ... یعن یبه مامورها گفتم؛ اما راحله همسرش....  دونستمی م

 

  ن یکه چند  یهمان زن ی آشنا بود. راحله؟... آر شیاش را به مهردادخان دوخت چقدر اسم راحله برابه خون نشسته  یهاچشم ناباور

 .ی درب خانه پدرش آمده بود، زن مرموز چشم آب  یبار جلو

 

 : د یحرف پدرش پر انیقدم جلو نهاد و م کی

 

 بود؟!  تونیمی... قد هیهمسا ی گفتی که م  ی راحله...؟ همون زن -

 

 را به نشانه مثبت تکان داد و ادامه داد:  سرش 

 

  ؛یروان  ماریب ه یبود،  ماریب یاون از بچگ  امرزیبود به گفته حشمت خداب یو پدرش خارج ی رانیزن دو رگه بود مادرش ا ه یراحله  -

ام کنن حالش خوب بود؛ اما  حشمت رو اعد  نکهیباهاش ازدواج کرد، تا قبل از ا نیهم یاما حشمت به شدت عاشق اون بود برا 

راحله رفتم تو رو نه    دنیکمک به د  یمن برا ی عود کرد و اون حالش بد بود وقت شیماریب د یخبر فوت حشمت بهش رس  کهنیهم

  تیو در نها می برد مارستانیباعث شد حالش بد شه و اون و به ب تیماه حامله بود و به خاطر موضوع حشمت بحثمون شد و در نها

 . یاومد  ایتو به دن

 

 شد. کی رمق آران نگاه کرد و به او نزد یو ب  حسی ب یهابغضش را فرو داد و سرش را بلند کرد و به چشم  د یکه رس  نجا یا به

 

  ی هادست  یشدم پسرم، تو تو  فتتیهام گرفتم از همون لحظه اول ش دست  یاز لحظه تولدت من کنارت بودم آران، من تو رو تو  -

داشت نه حال    یبود نه پول اون جنون داشت حالش بد بود حشمت رو از دست داده بود، ورشکست شده ، یراحله در امان نبود
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پول دادم و بهش گفتم سهم   شنهادیمن بهش پ ن یهم ینگهت داره برا  خواستی نم یستیتو رو بزاره بهز خواستی ... اون میخوب

 در عوض تو رو به من بده و اون قبول کرد.  بهش و دمی رو از شرکت م امرزش یشوهر خداب

 

 تلخ و گزنده بود.  اش ی زندگ  قتی قدر حقگرفت، چه  شیهادست  نینشست و سرش را ب  یصندل  ی شکسته رو ی کمر با

 

 کرد و ادامه داد:  ی خان مکث کوتاه مهرداد

 

پسر   ، یم بزرگ کردم پسرم، تو پسر منخود یها. من تو رو با دست مونیبه زندگ یفرشته از لحظه اول عاشق تو شد، رنگ داد  -

برادر   نیمن و مادرت، بهتر ی پسر برا نیفرزندم، بهتر  نیبهتر یجون ما، شد  یهمه  ی کردم تو شد  ت یمن و فرشته، من تو رو ترب

  نیکه من چن ی ! در صورتیست یکه تو از من ن گفتمی بهت م ومدمی... چطور مکانیهمه نزد  ی برا گاهه یتک ه ی و   کایآراد و آن یبرا

 ...زهای چ نیخون و ا نیو ا شاتی آزما نیرو باور ندارم ا یزیچ

 

 اشک بارش را به مهردادخان دوخت.  یهاگرفت، سرش را بلند کرد و چشم   یآران جا  یهاگوشه ل**ب  یپوزخند 

 

  د یمن از خانواده دورم! چرا من با برام جالب بود که چرا فقط  شهی! همستم؟یپسرت ن یو بهم گفت  یرو باور نداشت   یز یچ نیچن -

حق نداشتن از   کایدرس بخونم؛ اما آراد وآن  کایآمر رفتم ی م یاز بچگ  د یکنم! چرا من فقط با لیکنم و تحص  ی برم خارج زندگ

همه   ی که کردم جلو  ییخطا ن یحق اشتباه کردن داشتن؛ اما من نداشتم، درسته؟ با اول شه یمکنارتون تکون بخورن، اون دونفر ه

  کهنی که با ا  قدربودن یکه من پسرت هستم؟ ارزش من ا یباورداشت یطورن ی. استمیپسرت ن ی و گفت ی بهم زد ی لیس  هی

 ... شیمزدنا یتماشا  امیب ی عذابم منو دعوت کرد یمن به اون دختر احساس دارم و تو  یدونستی م

 

 .ستادیلرزان بلند شد و مقابل مهردادخان ا  یاکرد و با چانه  مکث
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جهنم دست    ه ی ی عاشق بودم و داشتم تو  نکه یداشت؟ ا  تیداشت بابا؟! حال بد و خرابم برات اهم تیحس و حال من برات اهم -

 داشت؟! یت یبرات اهم زدم ی و پا م

 

 مسعودخان را نگاه کرد.  د یلرزی اش مکه لبش را به دندان گرفته و چانه  ی درهم و در حال یاافه یاعضاء چرخاند، با ق نیرا ب نگاهش

 

  ی من نبود ی بودم، تو عمو بهیغر ه یچون واقعا  امبه یغر ل یدوست و آشنا و فام ون یم قدرن یا شهیجالب بود برام که چرا من هم -

 شما... ای یبهم نداشته باش  ی حس خاص ی پس حق داشت

 

 به سودابه کرد.  یااشاره

 

 . بهیغر هی بودم...  به ی چون من غر اد، یاز من خوشتون ن وقتچ یه نیشما... حق داشت ای -

 

 غمناکش را دوباره به مهردادخان دوخت.  نگاه

 

 ها هم اون داره که بهم بزنه. حرف  ی سر هی  نم، یاون زن روهم بب خوامیآدرس راحله رو بهم بده م  -

 

 اش گفت: هقهق  انیبه طرف آران رفت و دستش را گرفت و م کایآن

 

 م؟یستی خواهر و برادر ن گه یما د ؟یما رو ترک کن   ییخوای م ؟یکن   کاریچ ییخوای داداش م -

 

 بدتر بود نثار او کرد.  ی سوزناک  هی از گر یی که گو یرا نگاه کرد و لبخند  خواهرش 
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 تموم شد. نجایکار من ا زم یرو خواهر و برادرم ندونم، متاسفم عز ی تو و اون لعنت تونم ی وقت نم چیه من  -

 

 کرد.   انیبه مهردادخان انداخت و قبل از رفتنش رو به او ب یرا گفت و نگاه نیا

 

 باهاش صحبت کرده باشم. رمی م رانیدارم از ا نکه یقبل از ا خوامی منتطر آدرس راحله هستم م -

 

و نفس حبس  ستاد یسکو ا ی رو هیچند ثان  ی رفت و خارج شد؛ برا یرا گفت و به همه پشت کرد و به طرف درب خروج نیا

بود. سرش رابلند کرد و نگاهش به آراد که دورن   شه یتر از همدر حال انفجار بود و قلبش فشرده  ییفرستاد، گو رونیاش را بشده

 نگاه کرد.  شیهازد و دورن چشم  ی خورد. پوزخند  کرد یو او را تماشا م  ستاده یتراس ا

 

 آراد پارسا. یبدون که موفق شد  ی منو خرد کن یخواستی اگر م  گم،ی م  کیبهت تبر -

 

  ان یدستش را م ی به نرده تراس زد و عصب ی ودش را گرفت مشتتمام وج  یمانیو احساس ندامت و پش  د یلرز یالحظه   یآراد برا  دل

ضربه را به خودش وارد کرد   نیترشد، او بزرگ  رفتی م  یبه قامت شکسته آران که به سمت درب خروج رهیو خ  د یکش شیموها

و پشت سر آراد  درهم به سمت تراس رفت  یهانابود شد. رهام با اخم  شهیهم یبرا را از دست داد و  اش ی آدم زندگ نیترمهم

 سرد ل**ب به سخن گشود:  یو با لحن  ستادیا

 

 ؟ یو بکن نکاریبا داداشت ا یآراد چطور تونست -

 

 خراب گفت:  یو با اعصاب د یرا از خشم بست و به طرف رهام چرخ شیهاچشم
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 قراره بشه زن برادرش.  دونستی که م  یتو؟ اون چطور تونست عاشق نامزد من بشه؟ عاشق کس یگی م  یچ -

 

 شد. ره یاو خ یهابه جلو برداشت و درون چشم  ی قدم رهام

 

  وقت چیگفت و ه  ک یبهت تبر تینامزد یاومد تماشا ی احمق، حت یهمه کار کرد پسره  گهیدبودن شما دوتا کنار هم  ی آران برا -

  ی اومد  ؟ یکرد  کاریاون وقت تو ...چ رفتی م  شه یهم یخراب شده برا  ن یاون داشت از ا شعوریب  ره،یشما قرار بگ  ون ینکرد م یسع

 !دن؟یتو رو خر  ی گی دستش و بهش م  یدی م  شیآزما ه دوست و آشنا برگ یجلو هالم یمثل ف

 

 و ادامه داد:  د یآراد کوب  ینه یرا به س  دستش

 

 ! شهیکه باورم نم  ی و تو فکر انتقام بود ی عاشق ونوس بود نکهیآراد؟ نگو به خاطر ا  یکار رو کرد  ن یآخه؟ چرا ا ی تو آدم -

 

 را بلند کرد:  شیرهام را گرفت و صدا  قه ی  آراد

 

 . رمیازشون انتقام بگ  خواستمی کردن م یاونا با احساسات من باز که ن یآره به خاطر ا -

 

 برد:  را باال شیآراد را گرفت و صدا قهی هم  رهام

 

همش در حال  ، یرو کنارش داشت گه یبود ده نفر د ت یزندگ یونوس تو  ی کرد؟ پسر تو وقت  یباز  یبا احساسات ک ی ک -

 کرد ها... ن؟  ی باز ی با ک ی ک  ، ی*نت کردن بودایخ** 
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  رهیدرهم به آراد خ یاافه یشدند و سپس مسعودخان وارد تراس شد و آن دو را از هم جدا کرد و با ق   ره یخ گریدک یبه  هیثان چند 

که رهام زده   ییهانداشت با حرف  ی دامادش نشد. سودابه هم حال خوب وقت چ یدر دل خدارا شکر کرد که او ه  یالحظه  ی شد و برا

شده بود! مهردادخان که   ده یچیدرهم و پ ز یچقدر همه چ ایآه خدا رد؟ک ی *نت مایبه دخترش خ** اد بود ناباور و در شوک بود. آر

در   کایها رفت؛ آنخم شده به طرف پله  یبلند شد و باکمر ی صندل ی،درهم از رو   کردیدر وجودش احساس نم  ینفس گرید یی گو

 و او را صدا زد:   د یبه طرف پدرش چرخ کرد ی م ه یهمان حال که گر

 

 بابا؟  یری کجا م -

 

 پاسخ داد: آمد ی از ته چاه در م  ییکه گو ییصدا با

 

 تنها باشم.  خوامی م -

 

کرد و کل فضا   دایعمارت مهرداد راه پ انیرازها غم م یو با برمال شدن همه   دند یرس  یانیپا یاشب به نقطه  کیپارسا در  خاندان

 را اِشغال کرد. 

 

 

 

 یخشک شد نگاه نیدرب ماش   رهیدستگ   یرا روشن کند؛ اما دستش رو  نیرا در آورد تا ماش  چشی از خانه خارج شد و سوئ آران

 انداخت و زمزمه کرد:  نیبه ماش 

 

 . ستیاز پارسا متعلق به من ن یز یچ چیه -
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را   یکس چیو ه ز یچ چیرا داشت که ه یمیتیبه راه افتاد. احساس  یاصل ابانیبه طرف خ ادهیپرت کرد و پ نیرا کنار ماش  چیسوئ

  ل یبودند و حال دل ی در حال پنهان کار  شهیبود؛ هم دهیرا از دست داده بود. چه قدر دروغ شن زش یهمه چ بارهک ینداشت. به 

 شد،ی که راحله با او رو به رو م ی وقت شانیهاافه یونوس و آن رنگ به رنگ شدن ق  یهال دروغ یبود، دل دهیپدرش را فهم یهادروغ 

بود. پدرش   دهی که نفهم  زهایدار بود. چه چ  ی معن شیو نگاها شد ی م شیهابه چشم  رهیخ شهیکه هم  ی مرموز ی آه آن زن چشم آب

  شیرها یستیبود که قصد داشتند در بهز یاچاره ی پسر ب کی  وبود، ا وانهید  کی را به جرم مواد مخدر اعدام کرده بودند و مادرش 

ساختمان   یرا جلو روحشی و ب جونی کز کرد و راه رفت تا به خودش آمد جسم ب  ادهیآن قدر پ سخت تر و بدتر. نیاز ا یکنند. چ

  رمقی . بکردی م ی زندگ ن بود که در آ یاخانه  نیکه متعلق به خودش بود هم  یزیبه برج انداخت، تنها چ ی. نگاهد یخانه اش د

 را بست. شیهاگذاشت و چشم شیزانوها ی را رو شیهاخلوت نشست و آرنج دست ابانیجدول کنار خ ی رو

 

از اشک ونوس رو به   سیخ یهارا باز کرد و ناگهان با مردمک  شیهاچشم  کند ی مقابلش نشسته ونگاهش م ی کس نکهیاحساس ا با

  یی و پالتو یکه با همان لباس کاربن  یل. در حاد یکشی و انتظارش را م  ستادهیها منتظرش مقابل ساختمانش ارو شد. ونوس ساعت

 پر از بغض ل**ب به سخن گشود: ییزده بود با صدا و بود مقابل آران زان دهیپوش  ش یکه رو

 

 آران...  -

 

زل بزند و اجازه دهد او   شیبایها به عشق زساعت توانستی بدون ترس م ییبه ونوس شد، حال گو رهیپاسخ دادن خ بدون

 کند.  ان یرا ب شیهاحرف

 

 ؟ یدی هام گوش مبه حرف  -

 

کرد و سرش را    دایتب دار و قرمزش را به او دوخته بود. ونوس جرعت حرف زدن پ یهاهم ل**ب به سخن نگشود تنها چشم باز

 حبت کرد: شروع به ص ه یهمراه با گر  کردی م یباز شیهاکه با انگشت  یانداخت و در حال نییپا
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مار و ترک   یهمه  ستیکه پدرت عمومهرداد ن  یکه... بفهم یاگر بفهم دونستمی از دستت بدم آران. م  خواستمی من... نم  -

 ... یری و م یکنی م

 

 شد. ره یبود خآب شده  ییسرد آران که گو یهای خ یبلند کرد و به  گریرا بار د  سرش 

 

تموم مشکالتم،   ی تو  ،یو همه جا تو کنارم بود  شه یکنم چون هم یزندگ تونمی مبدون تو ن دم یبه خودم اومدم د یآران من وقت  -

  شم یاز پ خواستمی نفس بکشم، من... نم تونستم ی که اگه نبود نم ی امن و محکم بود گاهه ی تک ه یدردهام تو برام  ی هام، توغم  ی تو

  زاشتمیو نم گرفتم ی راحله رو م ی همش جلو ن یهم یکردم پنهانش کنم، برا  یسع ن یهم یبرا  ،یرب  شمون یاز پ خواستمی نم یبر

به هدفش نرسه...   کردم ی م ی مهرداد بود و من با کمک عمو سعکردن عمو  د یدر حال تهد   شهیباهات حرف بزنه، اون زن هم ادیب

 . نیفقط هم میاز دستت بد  میخواستی آران ما نم 

 

گرفت   اش یشان ینبود. دست راستش را مقابل پ شیب  ینداشت و کابوس   قت یحق نیو قلبش مچاله شد. کاش ا  د یلرز شیها**ب ل

که به خاطر    ی کرد و در حال  یرا از سر داد. ونوس مکث بلند  ه یانداخت و نگاهش را از ونوس گرفت، مغرورانه گر نییوسرش را پا

شانه آران گذاشت و آران   یشد و دستش را رو  کی به او نزد ی جرعت داد و اندک دش حال بد آران قلبش فشرده شده بود به خو 

به شانه ونوس   ه یشکست و با تک یشخص یبغضش را جلو  ییها تنهاشانه او گذاشت و پس از سال   ی بار سرش را رو نیاول یبرا

و نوازشش کرد. پس از چند   تدست چپش را پشت کمر او گذاش  ختیری که اشک م   یر حالکرد. ونوس هم د  هی خودش را تخل

او را نگاه کند از   که ن یسمجش را پاک کرد و بدون ا یهاشانه ونوس بلند کرد و اشک  یبه خودش آمد سرش را از رو  قه یدق

 گفت: ی خفه ا ی مقابلش بلند شد و به او پشت کرد و با صدا

 

 . نمیکدوم از شماها رو بب چیه  خوامی نم گهیو د ستم یآران ن  گه یتموم شده، من د گه ید زی ، همه چبرو  نجایونوس از ا -

 

 .د یو تار شد و بغض امانش را بر ره ی ت شیبرا ایدن د،یکش  ریو قلبش ت   د یونوس لرز  دل

 

 جهنم تنها نزار.  ن یا یمن بازم دوستت دارم بازهم عاشقتم منو تو  یباش  ی تو هرچ ؟یهست یپس ک ی ستیاگه آران ن -
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 را تکان داد وپاسخ داد:  سرش 

 

 ... یچی ه ستمین ی چیمن ه  -

 

  انیبه سمت ونوس برگردد وارد ساختمانش شد. ونوس م یارا گفت و به طرف ساختمانش حرکت کرد و بدون آنه لحظه  نیا

فرمان گذاشت و   ی رفت و سوار شد و سرش را رو  نشیبه طرف ماش  حسی ب یا بدناش رفتن او را تماشا کرد و سپس بهقهق

را به روز داد. مهرداد خان با   شیجا یاه یو س   د یک و خوفناک به اتمام رس یکرد.آن شب تار ه یبلند گر ی بار هزارم با صدا یبرا

از دست داده با راحله تماس گرفت و آدرس خانه آران را به او داد و اجازه داد تا راحله به   شه یهم یپسرش را برا  که نیا دنیفهم

دوباره   ید ی ام یخبر  نیچن دن یبود با شن ده ش  د یناام گرید یی بود برود. راحله که گو دنشیها در حسرت دکه سال  ی پسر دنید

لرزان زنگ خانه را فشرد.   ییهاو با دست ستادیاش ااش رفت و پشت درب خانه گرفت و به محض گرفتن آدرس آران به خانه 

نگاه کردند و سپس لبخند   گر ید ک یهردو به  قهیرو به رو شدند، چند دق  گریدک ی که آران درب خانه را باز کرد و با   د ینکش یطول

 شد. یراحله جار یهال**ب  ی رو ی پر از شوق

 

 باشه. به یغر ه یمال  تونه ی خودمه نم یهاکه هم رنگ چشم   ییهاچشم  نیا دونستم ی م -

 

وحشتناک   ییهاو چندسال لمس کند؛ اما آران با اخم  ی به جلو برداشت و دستش را دراز کرد تا پسرش را پس از گذشت س  یقدم

 سو و آن سو تکان داد. نیقدم عقب رفت و سرش را به ا کی

 

 رو از زبون تو هم بشنوم. هاز یچ یسر  هی  خوامی فقط م دونم ی که تو رو مادرم م  ستین نیا نمتیخواستم بب نکهیا لیدل -

 

 جمع شد.  شیهاکه دستش در هوا مانده بود لبخندش محو شد و اشک درون چشم  ی در حال راحله
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 ؟ یوجودم پرورش دادم مادرت ندون  ی که نه ماه تو رو تو ی من ی تونی چطور م ؟ یدونی منو مادرت نم -

 

 در سالن برداشت و راحله داخل خانه شد و در را بست. ی د و سرش را تکان داد و قدمز یپوزخند 

 

 ؟یاونقدر راحت من رو فروخت نی! به خاطر همی شکمت پرورش داد ی :نه ماه من رو توآران

 

 ادامه داد:  زدی که نفرت درونش موج م  ییهاکرد و آران با چشم  ی شوک زده دهانش را بست و مکث بلند  راحله

 

 کرد راحله خانوم.  ف یرو تعر زیمتاسفانه مهرداد پارسا همه چ -

 

 کرد: ان یو با عجز ب د یبه طرفش رفت و دست او را محکم چسب هاوانه یمانند د راحله

 

تو رو دادم به اون   نیهم ی برا ، ینیبب بی تو آس  خواستمی پسرم منو ببخش، من اشتباه کردم، اون موقع حالم خوب نبود. نم -

 ...نیهم ی ... برانیهم ی برا  ستیدر انتظارت ن  یخوشبخت چیه وونه یبا منه د دونستمی ... م دونستمی خانواده م 

 

 کرد:   انیو با نفرت ب  د یکش رون ی و لرزان راحله ب ریپ یهارا از دست  دستش

 

 که من خوشبخت شم!  ی . در قبال من پول گرفتیمنو با پول فروخت یبه سادگ  نیهم ی برا -

 

 سر داد وادامه داد:  ی عصب یاقهقهه 
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  ی جنس یدونی مگه نم  ؟یخواست ی م یچ  ؟یهمه سال اومد  ن یبدونم چرا بعد از ا خوامی . م یدار  یپاک  یچه قدر حس مادرانه  -

 راحله خانوم؟  شهیپس گرفته نم شه، یکه فروخته م

 

 پاسخ داد:  یو زار   هی نشست و با گر  نیزم ی رو

 

بود   یاسم تو عل می تو اسم انتخاب کرد ی نگو، من تو رو دوست داشتم هم من هم بابات، ما برا ینطورینگو پسرم، ا یطورن یا -

 که اون پولدارا ساختن. یپسرمن و حشمت نه آران ؛یعل

 

  ی آب یهازانو نشست و نگاهش را درون چشم ی نسبت به او نداشت. کنارش رو یاحساس  چیبه راحله انداخت، ه ی با اکراه نگاه

 کرد:  انیسرد ب ی راحله دوخت و با لحن

 

 جان یکه اونا ساختن، حاال لطفا از ا ینه پسر تو و شوهرت و نه آران  ستمینره من پسر تو ن  ادت ی وقتچی رو ه  نیا ستم،ین یمن عل  -

 هات رو ندارم. برو تحمل ناله 

 

نخواهد داشت، آب دهانش را قورت داد   گاهچیآران را ه افتیترسناک و مملوء از احساس تنفر بود که راحله در شیهاچشم  قدرآن

 جه زد.ز ی بلند  ی را بست و با صدا شیهااو را گرفت و چشم   یها پا  وانهیو ناگهان مانند د

 

من... مادرتم...   ،یمنو دوست داشته باش  د ی ... تو... تو بایتونی نم ،یش  از مادر خودت متنفر یتونی نداره تو نم قتی حق ن ینه، نه، ا -

 .یباش  یعل د ی... تو بایعل ، یهست ی نه اونا تو عل کردم ی بزرگت م  د یآوردم نه اونا... من با ایمن تو رو به دن 
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 هاوانه یآزاد کند، راحله مانند د شیراحله را از حصار پا یهاهرچه تالش کرد نتوانست دست د یاو را د  یعاد ر یکه حرکات غ آران

که توانست آن لحظه انجام دهد با آمبوالنس تماس گرفت   ی. تنها کار د یکوبی م نیشده و جنون سراغش آمده و خودش را به زم 

  یشهرام انتقال دادند و بستر  ی روان مارستانیخراب او را دوباره به ب یداشت برگردانند. با حال تعلقکه   ییو او را به جا ند یایتا ب

  شه یهم یتا برا رفتی ف فرودگاه مکه وداع آخرش را با قبر فرشته کرده بود به طر  ی کردند.آران چمدانش را بسته بود و در حال

انداخت و به نام   ششیبه صفحه نما یکند تلفنش زنگ خورد، نگاه کتکه خواست حر نیشد وهم نی را ترک کند. سوار ماش  رانیا

 جواب دادن و جواب ندادن تماس را وصل کرد.  ان یصفحه نگاه کرد، دودل م ی سودابه خانوم رو

 

 .د ییبفرما -

 

 ل**ب به سخن گشود: ینیو شرمگ   لرزان یبا صدا سودابه

 

 . یجواب بد  کردم ی سالم، فکر نم -

 

 پاسخ داد:  یو با لحن سرد د یکش  یق یعم نفس

 

 .  نم یبیشما رو نم گهیو د  رمی من دارم م د،یباش  ی زینگران چ ستین  ی ازین گهیسودابه خانوم د -

 

 ل**ب به سخن گشود:  ی پر از غم ی و با صدا د یکش  یآه  سودابه

 

  نکه یا ی کردن آراد برا ک یبا تحر ختم،یرو بهم ر ز یهمه چ تیآران... من رو ببخش، من بهت بد کردم من با برمال کردن راز زندگ -

دختر    اقتیآراد اصال ل دمیو ناراحتن، من تازه فهم  نیهمه غمگ  ست،یرازت رو فاش کنه به همه بد کردم، اوضاع خانوادت خوب ن 

  نی... من... من واسه اگهی. هم با ونوس بود و هم با ده تا دختره دکردهی *نت مایدخترم خ**  هنداشت، از همون اول ب من رو 

 ...کردمی اما اشتباه م ؛ یچون از خاندان پارسا نبود ینخواستم تو کنار دخترم باش  وقتچیه
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 کرد و سپس ادامه داد:  یکوتاه مکث

 

نداره فقط   یگناه  چیو دروغ ه ی همه بد  ن یا ونیکنه، اون م یزندگ تونهی بدون تو نم اون  ستی آران، حال دخترم خوب ن -

نگم، همون   ی زیجون خودش رو به خطر انداخت تا من راجب خانواده تو چ یحت ن یهم یاز تو محافظت کنه، برا  خواستی م

 که صدات زدم تا باهات حرف بزنم...  یشب

 

 دوباره ادامه داد:  شیهاهقهق  انیکردن بود م  هی در حال گر یی هم مکث کرد گو باز

 

بدون   کنمی آران خواهش م  خوره،ینم ی چیو ه نه یبب خوادی رو نم  چکسیجسد شده، ه هی مثل   زنه،ی حرف نم چکس یبا ه -

 نرو.  یی دخترم جا

 

صورتش را   شیهاپرت کرد و با دست یکناررا به   ل یبود تماس را قطع کرد. موبا ده یامانش را بر هیکه گر  ی را گفت و در حال نیا

ونوس جانش    ی ها را نداشت، به راستحرف  نیا دن یفرو کرد، قلب عاشقش تاب شن شیرا درون موها شیهاپوشاند و سپس دست 

  ی به خاطر او با جان خود باز وانه ی د یها پرت کرده بود افتاد، دختره خودش را از پله  که   یآن شب اد یرا به خطر انداخته بود؟! 

 رفت. کشاند ی که احساسش او را م ی ناآرام به سمت یرا روشن کرد و با قلب نیکرده بود! ماش 

 

 .بلند شد  فون یمستخدم از پشت آ  یکه صدا د ینکش ی رافشرد، طول   فونیو آ ستادیدرب خانه معسودخان ا  پشت

 

 د؟ییبفرما -

 

 کرد و سپس ل**ب به سخن گشود:   یرا صاف کرد و مکث کوتاه شیصدا
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 سالم ونوس خانوم خونس؟  -

 

 بالفاصله پاسخ داد: مستخدم

 

 داخل.  د ییپارسا، بله هستن بفرما ی سالم اقا-

 

 دم در.   انیچند لحظه ب  د یبگ  شهی:ممنونم، مآران

 

او را   یتاب دور   نیاز ا شی.دلش بکردی م  یونوس لحظه شمار دن ید یبرا  یی را نهاد، در دلش غوغا بود و گو فون یگفت و آ یچشم

که   کردی م  یبود باز  شیپا ر یکه ز یبه در داد و با سنگ  ه یداشته باشد. تک یانه ینسبت به او ک توانستی نم گاهچ یه یینداشت و گو

به   ییهارو به رو شدند. ونوس با چشم گریکد یرا برداشت و ناگهان با  اش ه ی باز شد و او تک خانهدرب  قه ی پس از گذشت چند دق

و آران درون خوابش   د یدی خواب م یینبود، گو یاشکسته آران نگاه کرد. قادر به گفتن کلمه  یبه چهره ده یپر یگود نشسته و رنگ 

شد و آب دهانش را قورت داد. لبخند   کیجلو برداشت و به او نزد  به  یداده بود. آران قدم  انیپا شیهاکابوس  یآمده و به همه 

 شد.  رهیخ شیهاو ترس، دست سرد ونوس را در دستش گرفت و درون چشم د ی ترد یازد و بدون ذره  ی محو

 

 ؟ یو همراه من باش  ی رو ترک کن نجایا یحاضر -

 

را به حرکت در آورد و زمزمه   اش ده یرنگ پر د یسف یهادوباره به او دادند. ل**ب   یجان یی رنگ گرفت و گو رمقشی ب یهاچشم

 کرد: 

 

 ؟ یچ... چ -
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 اش را نوازش کرد. صورت او برد و گونه   یتر شد. دستش را به سو آران رنگ گرفت و پررنگ لبخند 

 

 هم.  یبرا میا ممنوعحس کنم م کهن یبدون ا ،ی تیمحدود چیونوس، بدون ترس، بدون ه  یکنارم باش   خوامی م -

 

  نه یس  ی خودش را درون آغوش امن آران جا داد و سرش را رو یموج زد و پس از مکث بلند  شیهااشک دورن چشم  یهاحلقه 

 محکم و گرم او گذاشت.

 

 .رمیمی البته که حاضرم، من بدون تو م  -

 

 را نوازش کرد و درون گوشش زمزمه کرد.  اش ی مشک یدستش را بلند کرد و موها آران

 

 .یتیممنوع  چیعاشقتم ونوس بدون ه-

 

 کرد:  انیکامل ب   نانیونوس نقش بست و او هم با اطم جونی ب یهال**ب  ی پررنگ رو یلبخند 

 

 من هم عاشقتم بدون ترس. -

 

 ***** 
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 سال بعد.  سه

 

  کردی و با تلفن صحبت م ستادهیبه ونوس که کنارش ا یگذاشت و نگاه  نیزم  یدستگاه برداشت و رو  ی دو چمدان را از رو هر

به آران   یکرد و سپس نگاه یبا پدرش خداحافظ یانداخت و منتظر قطع کردن تماس او شد، پس از چند لحظه ونوس با شادمان

 او حلقه کرد.  یانداخت و دستش را دور بازو 

 

 خانوادم.  دن یدارم واسه دذوق   ی لیآران خ یوا  -

 

 دست او را با محبت فشرد و گفت:  آران

 

 خانوادمون.  دن یواسه د -

 

 به مرد محبوب و سخاوتمندش انداخت. ی قدردان نگاه

 

بد   یلیکه عمو بعد از تو حالش خ ی دونیم   شون،ید یآران، خوشحالم که بخش ین یرو بب نایعموا ییخوای خوشحالم که باالخره م -

 شد. مونیآراد هم از کارش پش طورن ینابود شد. هم زش یشد و همه چ نینشبود و خونه 

 

 شده بود پاسخ داد:  رهیخ  شیبای که به صورت همسر ز یو در حال   د یکش ی آه آران

 

خوام هرچه زودتر پدرم و خواهر و برادرم   یحالم بهتره و م  کنم یاحساس م دمشون یبه زمان داشتم ونوس؛ اما حاال که بخش ازین -

 رو...  کا یمخصوصا پسر آن  نم،یرو بب
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 زد و گفت:   یلبخند پراز ذوق ونوس 

 

 آره؟ ه یشدن حس خوب یی دا -

 

  یمملوء از احساس خوشبخت یو با لحن  د یونوس کش  یشکم برآمده   ی را به نشانه مثبت تکان داد و سپس دستش را رو سرش 

 کرد:  انیب

 

 . کنمی دخترم رو حس م ومده یمن هنوز ن  زم، یداره عز  یاپدر شدن حس فوق العاده  شترازاونیب -

 

 کرد:   انیفراوان ب  یبه فارغ شدنش نمانده بود انداخت و با ذوق  شتر یدوماه ب  ییاش که گوبه شکم برامده یهم نگاه ونوس 

 

 دخترمون به تو بره.  یهادوست دارم چشم  -

 

 زد و پاسخ داد:   یلبخند  آران

 

 من هم دوست دارم موهاش مثل مامانش باشه.  -

 

رفتند تا برتمام   د یکشی را م دنشانیکه انتظار د یازدند و از فرودگاه خارج شدند و به سمت خانواده  گریدک ی یبه رو  یلبخند 

 را سرشار از عشق و محبت آغاز کنند. ی دهند و دوباره زندگ انیها پاو غم  هایبد 
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 کند.  ی را استوار و مستحکم م شیهاه یاز عشق ومحبت است که پا یانی خانواده جر  ست،یها ندر رگ   کسانی ی خون ان یجر هخانواد

 

 خندان و شاد آرزومندم. یسرشار از عشق و دل  یهمه قلب  یبرا
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