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 ياش م نهيس. نداشت دنيدو يبرا يتوان گريد. داشت يو بلند بلند قدم بر م ديكش يم نيزم يناتوانش را رو يپاها

كند، و حاال  يم بشيتعق يزد احساس كرد كس رونيهمان اول كه از خانه ب. دشوار بود شيبرا دنيسوخت و نفس كش

  از سكنه چه كند؟ يخال و عيوس ابانيخ نيدانست در ا يچند پسر افتاده بود و نم ريگ

خود با  نيسه پسر كه در ماش. آزردند يچندش آورشان او را م يمزاحمان دست بردار نبودند و با حرف ها انيم نيا در

 نيزم يدر بدن نداشت به ناگاه تعادلش را از دست داد و رو يجان گريكه د اريكا. آمدند يبه دنبالش م كايار ِ هر قدم

 يكه موها يپسر اول. افزودند وابلند خود بر وحشت  يخنده ها اآمدند و ب رونيب نياز ماشپسرها . آسفالت ولو شد

  :او را نظاره كرد و گفت صشيحر يرفت و با چشم ها كايبود، به طرف ار دهيپوش يداشت و لباس چسبان يبلند

  رفتن ازخونه خطر داره؟ رونيوقت شب ب نيا ينگفت... خانوم خوشگله - 

بدنش حس  يكه ترس را با تك تك اعضا ينشست و خود راجمع كرد، در حال نيزم يرو ديلرز يه مهمانطور ك كايار

  :زد ادينگاه شرر بارش را به او دوخت و با نفرت بر سرش فر ،كرد يم

  ...خفه شو آشغال - 

  :اشك به آنها نگاه كرد و ادامه داد يپشت پرده  از

  !ديگمش ديبر! نيدست از سرم بردار - 

زاغ داشت، با  يكوتاه و چشمان ييموها. او نشست يجلو آمد و روبه رو يپسر دوم. سر دادند يبلند ي خنده پسرها

  :گفت يهيلبخند كر

  !م؟يدست از سرت بردار... اوه اوه - 

  :برد و ادامه داد كاياز اشك ار سيدستش را به طرف صورت خ و

  ...شم ! گريعمرا ج - 
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كه تمام وجودش را  يفشرد تا از ترس يهم م يرا رو شيكه دندان ها يدرحال. با نفرت دست او را كنار زد كايار

  :و گفت ديحرفش پر انيگرفته بود بهم نخورد، مفرا

  !كنم يم كتونيت كهيخودم ت يدستا نيبا هم دياگه گورتون و گم نكن - 

از آنها با  يكي. دندخنده ز ريهر سه پسر با نگاه كردن به هم ز. زده باشد يحرف نيخودش هم باور نداشت كه چن يحت

  :زنانه گفت "نسبتا ييصدا

  !دميترس يوا يا - 

به نگاه متعجب . بلند شد شيپسر چشم زاغ را به عقب هل داد و از جا ،ديد يكه فرصت را مناسب م كايار انيم نيا در

با خنده به  گريدو پسر د. كرد دنيشروع به دو عيسر يليو بعد خ برداشت،عقب  سمت به يشد و چند قدم رهيآنها خ

 خاستاز جا بر در حالي كه دردي در مچ پايش احساس مي كرد پسر چشم زاغ. كردند ينگاه م كايدوست خود و فرار ار

  .ديدو كايبه دنبال ار تيو با عصبان

  !ديولش كن فرش - 

 دايپ يكس هنكيخوشحال از ا. ستاديجلوتر ا يكه با سرعت از كنارش رد شد و كم ديرا د ينيماش ديدو يكه م همانطور

مسن  يمرد. آمد يپسر چشم زاغ هنوز هم به سمتش م. را بلندتر كند شيكرد قدم ها يزد و سع يلبخند خسته ا ،شده

به مرد  يوقت كايار. از او فاصله نداشت رفت شتريب يكه چند قدم كايشد و به سمت ار ادهيپ نيماش از يجوگندم ييبا موها

 يا يمرد با نگران. اش را در چنگ فشرد نهيزد، س يكه نفس نفس م يو در حال با وحشت به چشمان او نگاه كرد ،ديرس

  :گفت تيتوام با عصبان

  !شده؟ يچ! افتاده؟ ياتفاق... ار - 

  :حرف زدن نداشت با دست به پشت خود اشاره كرد و گفت يكه نا كايار

  .مزاحمم شدن... مزاحم... اونا... اون - 
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  :لب گفت ريه در حال فرار بودند نگاه كرد و زبا اخم به پسران جوان كه هر س مرد

  .نيماش يتو برو تو - 

كه عقب عقب  يبه هم فشرد و در حال يبه عقب برداشت، دندان يبود قدم گريتر از دو پسر د كيچشم زاغ كه نزد پسر

  :زد اديرفت فر يم

  !طهيو روشن كن، اوضاع خ نيماش - 

  :زد اديفر تيدر هوا تكان داد و باعصبان يدست انساليم مرد

  ...ده هاحرومزا يا - 

مرد . از جا كنده شد يديشد راژيبا و نيماش ،بعد از سوار شدن د،يرس نيچشم زاغ آخر از همه و لنگان به ماش پسر

نشسته بود  نشيماش كه در يبه دخترك. تاسف تكان داد ياز رو يشده بود، سر رهيخ نيكه به دور شدن ماش يدرحال

  . شد د سواركرد و خو ينگاه مهربان

  ؟يكن يكار م يخلوت چ ابونيخ نيا يتو... موقع شب نيا - 

  :گفت هيانداخت و با گر نييسرش را پا كايار

... ن... من ست،يمن ن يگردم به اون خونه، اونجا جا يبر نم گهيمن د... من... من . ستميبخدا من از اون دخترا ن... بخدا - 

  !تونم برگردم خونه ينم

  .گرفت يشترياش شدت ب هيگر و

  !ه؟يبپرسم كه مشكلت با خانواده ات چ ديبا ديشا ه؟يمشكلت چ يبه من بگ يتون يم - 

هم  يچشمانش را رو يمرد با مهربان. به دو طرف تكان داد يمنف يسرش را به نشانه  ختير يكه اشك م يدر حال كايار

  :فشرد و گفت

مشكلت حرف  يدرباره  "بعدا. خودم يخانواده  شيبرم پ يمن امشب تورو م. نكن هيگر گهيد. نداره دخترم يراديا - 
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  چند سالت بود؟  ه؟ياسمت چ يراست. ميزن يم

بود كه انگار قبال درباره سن خود  دهيپرس ياو سوالش را طور. با نگاه متعجب خود مرد را برانداز كرد يچشم ريز كايار

  :جواب داد ديشن يم يبه سخت كه خود ييبا صدا! آورد يبه او اطالعات داده و او به خاطر نم

  ...كايار... من... م - 

دانست چرا، اما  ينم كايار. تكان داد به معناي فهميدن يزد و سر يمرد لبخند خسته ا. نزد و سكوت كرد يشتريب حرف

  .شناخت يرا م اوانگار كه . كند نانيگفت كه به آن مرد اطم يدر قلبش م يحس

كه از چاله  ديترس يم. نداشت نيجز ا يچاره ا. قانع شد بايكه او زد تقر ييباحرف ها اما ،مرد را قبول نكرد يهمراه اول

  »!يلعنت ياز اون خونه  ريهر جا غ«: با خود گفت! ن؟ياز ا ريكرد غ يچه م. فتديداخل چاه ب

  :گفت كايهمراهش را درآورد و رو به ار يگوش مرد

  .رميگ يتماس با منزل م هيمن  - 

  :زد و گفت يبرگشت، لبخند كايبه سمت ار ،دنديكه به منزل مرد رس يزمان. دش ادهيپ نياز ماش و

  .شو دخترم ادهيپ - 

 نيبر ماش هيگذاشت و با تك نيزم يلرزانش را رو يپاها. برد و آرام در را باز كرد رهيبا ترس و لرز دست به دستگ كايار

سر . ديد يرا مقابل خود م يبزرگ اريبس اطيح. نديل را ببتوانست داخ كايراباز كرد و ار يمرد در ورود. ستديكرد با يسع

تكان  شياز جا كايار. محسور كننده بود يعيطب ييبايز نيبودند و ا پوشاندهكوچك و بزرگ  يرا درختان اطيتا سر ح

 كامل به سمت او كايبدن لرزان ار دنيبا د ،شد يمرد كه داشت وارد خانه م. حبس كرد نهينخورد و نفسش را در س

  :زد و گفت ينيبرگشت، ترس و وحشت را در چشمان او خواند، لبخند غمگ

  ...نترس... كنم ياالن همسرم و صدا م. نترس دخترم - 

  :گفت يبلند نسبتا يبه سمت خانه نگاه كرد و با صدا و
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  .با مهمونمون اومدم ايمهناز خانم؟ مهناز جان؟ ب - 

آمد،  يگردش م متناسب، كه به صورت يو لب و دهان يكمان يابروان ،يآب يبلند قد با چشمان يبعد زن قهيدق كي درست

 يحيچرخ خورد؛ لبخند مل كايهمسرش و ار انينگاهش م. انگار كه از قبل منتظر آمدن آنها بود. گذاشت رونيقدم به ب

  :زد و گفت

  .سالم حامد جان - 

  :او داد ليرا تحو گرشينگاه كرد و لبخند د كايبه سمت ار و

  .يخوش اومد زم،يسالم عز - 

 يياز آشنا ينگاهش رنگ. زن از قبل منتظر ورودش بوده است نيكرد كه او احساس كرد ا ينگاه م كايبه ار يطور

  :زن كه اسمش مهناز بود گفت. داشت

  حامد جان؟ ميخانم رو دار نيبا ا ييشده ما افتخار آشنا يچ! يچه مهمون خوشگل - 

  .به همسرش نگاه كرد و

  ...ر همكارم هستند، اومدهجان دخت كايار - 

  :مكث كرد و اضافه كرد يكم

  .نهيمن دوره بب شيپ - 

  :آورد ادامه داد يكه كتش را در م يحال در

ازم . از خونه دور كنه يمدت كياومده كه همكارم مجبور شده دخترش و  شيخانواده ش پ يهم برا يمشكل هي - 

داشته  يهواش و حساب يدرسش بهش كمك كنم، هم همگ يما باشه، كه هم تو شيمدت پ هيخواست كه برم دنبالش، 

  .ميباش

فكرش را  يحت. ديدانست چه بگو يتعجب كرده بود و نم يكه مرد گفته بود حساب ياز دروغ. ديبوضوح رنگش پر كايار
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  .تبا تعارف مهناز خانوم به داخل خانه قدم گذاش! بهيغر كيآن هم . كند يلطف نيكرد كه آن مرد به او چن ينمهم 

حامد خان را  يصدا. ديانداخت و كوله اش را محكم تر چسب نييسرش را پا. نشاند يمبل يخانوم او را به زور رو مهناز

  :ديكه از همسرش پرس ديشن

  مهرسا كجاست؟ - 

  .نكرد ارتيرو ز زمونيشد مهمون عز فيح. ديفردا كالس داشت زودتر خواب - 

  :مهناز خانوم بود يدر فكر حرف ها كايار

  ».كمكم كن ايخدا! شه يم شونيزيچ هي! زنن انگار منتظر بودن يحرف م يجور هي... كنن ينگاه م يجور هي«

  .مهربان او به خود آمد يصدا با

  ؟يشام خورد - 

  .تكان داد يمنف يبه نشانه  يسر

  ؟يخور يم - 

  .نگاهش كرد رهيهم سر تكان داد و خ باز

  .اتاقتو بهت نشون بدم ايپس ب - 

  :نشست گفت يمبل م يكه رو يالخان در ح حامد

دست لباس  هي. شد يعجله ا يكم كيكارا . ارهيهمراه خودش ب ياديز ي لهيخانم ما وقت نكرد وس كايار نيا يراست - 

  .بهش بده مهناز جان زيتر و تم

از . م قدم شدمهناز خانم به سمتش رفت و با او ه يبا اشاره . شد و فقط نگاه كرد اليخ يلباس دارد اما ب ديبگو خواست

را  نشيحرف نگاه غمگ نيموقع گفتن ا. را به او نشان داد و گفت كه اتاق ستاره است يمهناز خانم اتاق. پله ها باال رفتند

  .دوخت كايبه ار
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  .مهرسا هستش كه االن خوابه يهم برا تياتاق كنار - 

. او را فراموش كرد نينگاه غمگ عيسر يليبا نگاه كردن به اطراف اتاق خ. رفت گريد حاتيتوض يسر كيبعد از گفتن  و

اتاق كه بزرگتر از اتاق مهرسا و ستاره  يكيآن  اي ست؟يدوست داشت بپرسد ستاره ك يليخ. بود باياما ز ،كوچك ياتاق

  است؟ يچه كس يبرا ،رسد يبه نظر م

 يرو. قرار داشت يتخت كمد كيمالفه و پرده ها، نزد نطوريرنگ بود، هم يها سوسن واريد. شد رهياتاق خ يها واريد به

شد كه خواب و خوراك  يچند شب م. شده بود دهيكرد و كوب يتمام بدنش درد م. داد هيتخت نشست و به بالشت تك

 قيعم يخود بخواهد به خواب نكهيكرد بدون ا يم رآن شب فك عيحال كه به وقا نيدر هم. نداشت اي يدرست و حساب

  .فرو رفت

 ديچيكه در گردنش پ يخواست سرش را بچرخاند اما درد. آمد چشم باز كرد يم رونياز بكه  يداديداد و ب يصدا با

 يبود به سرو صدا دهيهمانطور كه دراز كش. گردنش گذاشت يدست راستش را باال آورد و رو. مانع از حركت او شد

  :دز يم اديفر ينسبتا بلند يحامد خان با صدا. گوش سپرد رونيب

  !احمق؟ يپسره  يبود يصبح كدوم گور 7تا ! توامبا ... نيآر! صبر كن - 

  :گفت يو لحن بد يپسر با گستاخ. ديرا شن يبلند پسر يصدا

  !خوب شد؟... يو درسخون يرفته بودم خر زن !نيبد ريفقط گ! نايبد ريفقط گ! اهههههه - 

  :خان با خشم گفت حامد

جور  يكالس ها ريبگ ياون همه معلم خصوص! ؟يو تو قبول شد تيرياون مد يفكر كرد !اونم تو؟ !؟يك! درس؟ - 

 پلميد هي يكه من احمق تر از تو خجالت نكشم بگن پسر دكتر احد... احمق يآخرشم با رشوه قبول شد... سيواجور بنو

  !ست؟يبس ن يخودت و ما نذاشت يآبرو برا. هم نداره

زد  يزند، البته حدس م يه اش حرف مدربار تيبا عصبان نطوريكه حامد خان ا ستيدوست داشت بداند آن پسر ك يليخ
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  .كه پسر او باشد

فكر  نيزد و به ا يپوزخند. از او بشنود ييحرف ها نيكرد چن ياصال فكرش را نم. بود دهيمهربان د يخان را مرد حامد

   .در خانه اش مشكالت خودش را دارد يكرد هر كس

   »!ستيمشكل من ن يمشكل شماها به بزرگ اما«

  :كه گفت ديرا شن مهناز خانوم يصدا

  .شه يم داريب كايشماها ار اديداد و فر نيبا ا! آروم تر كمي - 

  :كرد يعصب يخنده ا نيآر

  ؟ه؟يكدوم خر گهيد كايار - 

  ...كنم بذار به موقع ش يآدمت م - 

رد كه فكر ك شتريب. آن مرد را دوست داشت يليدل چيبدون ه. باشد يداد كه عصبان يدر دلش به حامد خان حق م حاال

  ؟او را از چنگال سه گرگ نجات دادهواضح تر كه  نياز ا يليدل ديد

 ديچيكه در اتاق پ يعطر زنانه ا. كند يريجلوگ شيكرد از لرزش پلك ها يسع. در چشمانش را بست يصدا دنيشن با

را  يزينم چآمد، متوجه شد مهناز خا يخش خش پارچه ا يصدا. او را مطمئن كرد كه مهناز خانم وارد اتاق شده است

  .گذاشت زيم يرو

كرد و  يدختر خواب آلود را باز كينقش  يجد يليخ كايار. را صدا كرد كايار يبا مهربان زيم ياز گذاشتن لباس رو بعد

  :زد و گفت يچشمانش را تنگ كرد و لبخند مصنوع. چشم گشود

  .ريبخ... صبح. سالم - 

  :گرم جواب داد يرا با تبسم كايخانم لبخند ار مهناز

  ؟يديخوب خواب. ريصبح تو هم بخ - 
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  .تخت نشست يخود كنار زد و رو يمالفه را از رو يبه آرام كايار

  .خانم... خا دميبله، خوب خواب - 

  :شد و دست او را در دست گرفت و فشرد ليبه سمت جلو متما يخانم كم مهناز

  .راحت باش. يحرف بزن ياصال دوست ندارم باهام رسم - 

  :ادامه دادو  ديرا عقب كش خود

  .نهيمهرسا از صبح منتظرِه كه تو رو بب - 

  !من - 

  :آمده باشد برگشت و گفت ادشي يزيانگار كه چ. برخواست و به سمت در رفت شياز جا مهناز

  .و عوض كنو لباس هات  ريحتما دوش بگ. گذاشتم زيم يلباس هارو رو - 

 شياما ذهنش گنجا. آمده را در ذهنش هضم كند شيپ اناتيكرد تمام جر يماند و سع رهياتاق خ يبه در بسته  يمدت

  .گذاشت و فشرد جگاهشيگ يدستانش را رو. همه اتفاقات جورواجور را نداشت نيا

دانست  ينه؟ م ايكند  يم يدانست دارد كار درست ينم. كرد يآن خانه، درون اتاق دو احساس متضاد رابا هم تجربه م در

  .ش بقبوالند كه درست استداشت به خود ياما سع ستيكه مطمئن ن

 يآب يبرمودا و شال يبا شلوار ل يبه رنگ آب بايز يسارافون. به لباس ها انداخت يرا شانه زد نگاه شيموها نكهياز ا بعد

و احساس نا  ديترس يم ي، هنوز كم...اما رديدوست داشت دوش بگ يليخ نكهيبا وجود ا. قرار داشت زيم يكنار هم رو

  .كرد يم يامن

انداخت و با دلشوره به سمت  نهيدر آ يگريلباس ها نگاه د ضيبعد از تعو. را عوض كرد شيحمام رفتن لباس ها بدون

. بوده ستادهيمتوجه شد كه دختر گوش ا يبه خوب. ديبه سرعت خود را عقب كش يدر را كه باز كرد دختر جوان. در رفت

مهرسا دو . مهرسا است يبه ظاهر خجالت دخترِ نيا هحدس زد ك. و هول كرد ديترس يخودش هم مانند دخترك كم
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  :به عقب رفت و لبخند زد يقدم

  .سالم - 

 كاياما از نظر ار. صورتش به مادرش رفته بود يگرد داشت، گرد يو صورت يمشك يمتوسط، چشمان و ابروان يقد مهرسا

  .داشت تا مهناز خانوم يشتريدر كل چهره اش به حامد خان شباهت ب

  .سالم - 

  :و گفت ديكش شيدستش را پ جان،يگل انداخته از ه ييفراخ و گونه ها يا چشمانب مهرسا

  .اسم من مهرساست - 

  :كرد مانند او لبخند بزند يبرد و سع شيدستش را پ يطوالن يبعد از مكث كايار

  .كاميمنم ار - 

  :را فشرد كايار دست

  .شوقتمخو يليباهات خ يياز آشنا - 

  :تكان داد و گفت يسر. كرد تعجبش را پشت لبخندش پنهان كند يسعشد و  رهيبا تعجب به او خ كايار

  ...نطوريمنم هم... آره - 

  :شد و ادامه داد رهيخود خ يلباس ها به

  .زحمت دادم... كه ديبخش يم - 

  :و اضافه كرد ديرا عقب كش دستش

  .بابت لباس ها ممنون - 

  :ادزد و سرش را به سرعت به سمت چپ و راست تكان د يلبخند مهرسا

در واقع  نجا،يا يايكه م يستين ييدانشجو نيتو اول. ترم ياگه به خجالت باشه من از همه خجالت. تعارف و بذار كنار - 
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  ...دور ليفام. بود ليفام ياز دخترا يكيدوره ها داشته، البته  نيهم قبل تو از ا گهينفر د هي. ينفر نيدوم

  :زد يدوخت و لبخند كايره نگاهش را به اردوبا. گرفت و به پله ها نگاه كرد كاياز ار چشم

  .ايب يزود... صبحانه زيرم سر م يمن م - 

  :زد وگفت يلبخند مچهيهم ن كايار

  !اميم... به صورتم بزنم يآب هي - 

در . به دست و صورتش بزند يبه اتاق برگشت تا آب كايار. شد ريسراز نييتكان داد و از پله ها به سمت پا يسر مهرسا

 يداشت تا با آب سرد كم ازياما حاال واقعا ن. كنجكاو مهرسا نبود ينگاه ها ريفرار از ز يبرا شيب يار بهانه اك نيواقع ا

  .اورديحال خود را جا ب

چشمان درشت به رنگ  ،يصورت استخوان. صورتش به وحشت افتاد ي دهيرنگ پر دنياز د. شد رهيخ نهيخود در آ به

  :رنگ ييامجعد و خرم ييبا موها رهيت يقهوه ا

  ...لعنت به تو - 

 نهيآب به آ يكرد مشت يكه در خود احساس م اديز يبا نفرت. گرفت نهينگاهش را از آ. ديلرز يبغض چانه اش م از

  .دست و صورتش را خشك كرد يبا دستمال كاغذ. آمد رونيب يياز دستشو و ديپاش

برخورد كرد؛ شانه اش درد گرفت؛  يگهان با كسگذاشت كه نا رونيدر را باز كرد و قدم به ب. سمت در اتاق رفت به

  .شد رهيِ پسر جوان خ يدست به شانه گرفت و به نگاه گستاخ و عصبان

  » !ِ؟ نيآر نيا«

  . كرد يرا به خود جلب م يهر دختر ي رهيكه نگاه خ ييبايداشت، ز يبيعج ييبايز ديد يكه در مقابل خود م يپسر

كوچك و  يلب ها. زد يم يا روزهيف شتريب د،يرا به سمت خود كش كايارنگاه  بشيكه رنگ خاص و عج يآب يچشمان

 يپسر چهره ا نيكه دقت كرد متوجه شد ا شتريب ،يمتوسط و استخوان يكليه ده،يو كش يكمان يابروان ،يقلوه ا
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د و از كر هيتشب ينيزم يفرشته  كيرا به  نيردر ذهن خود آ. شد ينم دايدر صورت او پ ينقص چيدخترگونه دارد، ه

  .به لب آورد يخود پوزخند فيتوص

و  اورديخود را جمع و جور كرد، تاب ن يبه چهره نشاند و كم ياخم ،ديبدن خود د ياجزا يرا رو نيآر صينگاه حر يوقت

دانست كه حاال چرا احساس خجالت و خشم را با هم  ينبود، اما نم يا يوقت دختر خجالت چيه. انداخت نييسرش را پا

  :و محكم گفت يجد يليخ. ندك يتجربه م

  .ديبخش يم. سالم - 

  :شده بود گفت خيم كايصورت ار يكه هنوز نگاهش رو يزد و در حال يا هيلبخند پر كنا نيآر

  و دارم؟ يبا چه كس ييافتخار آشنا. كه بشه بهش نگاه كرد ميديدوست و آشنا د يو تو يكيچه عجب ما ! كاليبار- 

و مسخره اش به سر آمده بود، سرش را باال گرفت و  زيآن پسرك گستاخ و نگاه هحوصله اش از دست  گريكه د كايار

  :گفت يجد يليشد، خ رهيبه چشمان او خ

  .خوام برم يم ستين يا گهياگه امر د كا،يار - 

  :دياز تعجب و شوق كش يحاك يباال انداخت و سوت ييابرو نيبود، آر افتهيخود را باز يمياخالق قد باالخره

  .اخالق گندت نيملوس و بانمكت نه به ا ي افهينه به ق! تو دختر يچه خشناوه اوه  - 

  :گرفت و گفت نينگاه پر نفرتش را از آر د،يلرز ياش از خشم م ينيب يشده بود و پره ها يشيآت يكه حساب كايار

  .خوام رد شم يبرو كنار م! درست حرف بزن - 

  .ستاديخود ا يپله ها را كه تمام كرد در جا .شد رياز كنارش گذشت و از پله ها سراز يبا تند بعد

  .شعوريب... پدرت حق داره! نكبت يپسره  - 

توانست  يروبه رو شدن با حامد خان و مهناز خانوم را نداشت، اما تا ابد كه نم يحوصله و رو اديز يبا وجود گرسنگ حاال

لب  ريز ديكه رس زيو به راه افتاد، به م ديكش يقينفس عم! فحش بدهد نيبه آر اي ؟نگاه كند واريو به در و د ستديآنجا با
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با ترس و دلهره به  ديحامد خان را آنجا ند يلبخند جواب سالمش را داد، وقت بامهناز خانم . گفت و نشست يسالم آرام

  :ديشد و پرس رهيمهربان زن خ يچهره 

  حامد رفتن؟... عمو... ع - 

  :گذاشت گفت ياو م يجلو يچا يوانيكه ل يخانوم در حال مهناز

  .يسر كالس بر دياز فردا با يگفت كه بهت بگم آماده باش. مارستانيرفت ب زم،يآره عز - 

  .ديرا د نيكنارش نشست، سر چرخاند و آر ينگفت، همان موقع كس يزيسكوت كرد و چ كايار

  .ريصبح بخ - 

مهناز خانم شروع به  اديز يهااما با اصرار  ديكش يخجالت م يكم. داد سكوت كند حينگفت، ترج يزيكرد و چ اخم

 يرو نيآر زيتمسخر آم يبه فكر فرو رفت، آنقدر كه حواسش به نگاه ها يچا دنينوش نيدر ح. خوردن صبحانه كرد

  :افكارش را پاره كرد يمهناز خانم رشته  يصدا. صورت خود نبود

خواستم بهت بگم . يستيهست و تنها نخونه  نيآر يبرم كالس، مهرسا هم رفته كالس، ول ديجان، من امروز با كايار - 

  .يكه بدون

  .ندياو را بب يتوانست لبخند مسخره  يشد، م رهيخ نيگرد شده از ترس به آر يو با چشمان دياز چهره اش پر رنگ

  »!!ان وونهيد! پسر الدنگشون تنها باشم؟ نيخوان كه با ا يم«

  .انداخت ريفرستاد و سر به ز رونيرا ب قشيعم نفس

  »تر از تو هوونيد نه«

 نيبه آر يشده بود دست او را در دست گرفت و فشرد، با لبخند اشاره ا كايار يترس و نگران يخانم كه متوجه  مهناز

  :كرد و گفت

  .ستين يچيدلش ه يپسر نكن، تو نيا لينگاه به شكل و شما - 
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 رهيهمه رو تو چشاش ذخ ستيتو دلش ن يچيآره ارواح عمه ش ه«: تكان داد، در دل گفت يزد و سر يمصنوع لبخند

  ».كرده

  .شد رهيو به در خ ديكش ينفس راحت. به داخل اتاق ستاره رفت و در را قفل كرد كاياز رفتن مهناز خانم، ار قبل

  !نياز ا نيا - 

با عجله و ترس به  ،زند يم ضربه به در يكس ديد يوقت. عقب برداشت سمت به يو قدم ديدر از جا پر يبا صدا ناگهان

  :نلرزد شيكرد صدا يدر رفت، سعپشت 

  !بله؟ - 

  :ديرا شن نيخندان آر يصدا

  .بخورتت يكه كس ستيقرار ن! ؟يچرا در و قفل كرد - 

اش را جلو داد و  نهيرا صاف كرد، س شيصدا. داشت يقلب نانيدانست چه كند اما به حامد خان و مهناز خانم اطم ينم

 يزيچ نيدر را آرام باز كرد، اول. كرد يجنگ آماده م يكه خود را برا خنده اش گرفته بود، انگار. سرش را باال گرفت

  :كرد و گفت علبش را جم نيبود، آر نيآر يلبخند مسخره  ديكه د

  داخل؟ اميتونم ب يم - 

 نيو با اخم به لبخند آر ديكش يقيكرد ترس را از چهره اش دور كند، نفس عم يدهانش را به زور قورت داد و سع آب

  .نگاه كرد

نگاه  ؟يخراب شده رو باز كرد نيا ياصال واسه چ. دميشدم كه فكر كنه خبر مرگم كپ يكاش الل م! كردم يغلط عجب«

  »!بدبخت دهيكن داره با چشماش قورتت م

از پشت سرش باعث شد  نيآر يصدا. باز كرد يفرستاد، چشمانش را بست و به آرام رونينفس لرزانش را ب گريد بار

كه  نيترسان به آر يا افهيقلبش گذاشته بود، با ق يكه دستش را رو يبه عقب برگشت و در حال. بپرد متر به هوا ميكه ن
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  .تخت نشسته بود نگاه كرد يرو

  :به تخت كرد يزد و با سر اشاره ا يلبخند نيآر

  د؟ينيبش ديد يافتخار نم - 

  :ديپرس جيگ يسرش را عقب برد و با حالت يكم كايار

  !كجا؟... ك!... ؟يچ - 

 كايار دياش را از د هيكار هم موفق بود، اما نتوانست نگاه پر از كنا نيكرد خنده اش را پنهان كند و در ا يسع نيآر

  .كند يمخف

  .تخت يرو... كنار من - 

  :گفت يجد يليهم فشرد و خ يرا رو شيتنش مور مور شد، دندان ها تمام

  !من راحتم... رينخ - 

  .شده اش ور رفت خيس يبا موها ياد و كمتكان د يتفاوت يب ياز رو يسر نيآر

  ؟ينبود رانيچند وقت ا نجا،يا يمدت كوتاه اومد هي يبرا ،يكن ينم يزندگ رانيا دمياز بابا شن - 

همه دروغ سر هم كرده  نيچرا حامد خان ا د،يدانست چه بگو يتعجب كرده بود و نم يآن حرف ها حساب دنيشن از

  داشت؟ يزومواقعا ل يعنيداشت؟  يبود؟ چه لزوم

  :به خود آمد و گفت نينگاه متعجب آر با

  .يدو سه سال... هي... من... خب - 

  :تكان داد و با تمسخر گفت يدست نيآر

  !هه ،يكرد يزندگ رانيخارج از ا تيحاال من فكر كردم كه از دوران طفول - 

  .ا فرا گرفته بودترس احساس خشم و نفرت وجودش ر ينداشت، به جا ياخم كرد، اصال احساس خوب كايار
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  »!خارج از كشوره يِعشق زندگ البد«

  :گفت تياو را زودتر از سر خود وا كند با عصبان نكهيا يپسرك مزخرف را نداشت، برا نيا يبعد  يسوال ها ي حوصله

  !ن؟يمن بد ليحرف هارو تحو نيكه ا نجايا نياومد... شما - 

  :سر داد يبلند يخنده  نيآر

  .كن يمعرف... يزيچ... يروانشناس هيخودت رو به ! اباب يزن يم يعصب يليخ - 

  :با تمسخر اضافه كرد و

  !كا... ير... ا - 

  :خنده دوباره تكرار كرد انيسر داد، در م يگريد يمسخره  ي خنده

  ! هيچه اسم گهيد نيا! كا؟ير - 

  :را باال برد و گفت شيصدا تيتحمل نداشت با عصبان گريكه د كايار د،يدوباره خند و

 هيخودتون رو به  ديكه با ديشما هست نيدوما ا! گُلِ هياسم ِ  كايخدمتتون عرض كنم ار ديبا! خانم كاينه و ار كايوال ارا - 

خود و  يب يخنده ها ن،ياسم ها مشكل دار انيتازه، در ب. ديش يم گرانيمزاحم د ليدل يچون ب. ديكن يروانشناس معرف

  !كردنِ مو و نون شب هم واجب تره خيو س تيريس مداز در يواجبه، حت يليخ... نيد يسر م يالك

برخاست و به  شياز جا. نگاه كرد كايپر از خشم به ار يباز و چشمان مهين يخشك شد، با دهان نيلبان آر يبر رو خنده

 باز كايشد، ار كيبه او نزد گريقدم د كيبا لبخند  نيآر. به سمت عقب برداشت يو قدم ديترس كايرفت، ار كايسمت ار

. فرار نداشت يبرا يگريو راه د ديچسب واريبه د كايار نكهيتا ا ادندكار را ادامه د نيا. داشتقدم به عقب بر كيهم 

در اتاق  يا يليس يكه ناگهان صدا رد،يرا بگ كايبرد تا دست كوچك ار شيبا همان لبخند مسخره اش دست پ نيآر

. ديخود كش يشد و دست به گونه  رهيخ كايسرخ از خشم ار ي افهيگرد شده به ق يبا چشمان نيآر. انداز شد نيطن

  :زد اديبود فر يعصبان نياز دست خودش و حامد خان و آر يكه حساب كايار



 

 

نه نودهشتياكتابخا    كاربران انجمن نودهشتيا و هيوا ناديا  –اريكا 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٩

 يپسر... نيهمچ دميكه من د ياز اون پدر و مادر! شما آشغاال هستن؟ يدخترا اسباب باز يفكر كرد! يآشغال عوض - 

به  يحت! هه! آدم؟ گنيواقعا به تو هم م! يخودخواه و مغرور هم هست... يفيكث يليخ نكهيتو عالوه بر ا! رفت يانتظار نم

  !من رو با تو تنها گذاشتن و رفتن؟ يحساب چهموندم رو . يكن يخونه تون هم رحم نم يمهمون تو

را به  اكيبود كه ار يبيعج زيزد اما در نگاهش چ ينم يداد، حرف ياو گوش م يبا سكوت به حرف ها نيتمام مدت آر در

  :ديبا انگشت به در اتاق اشاره كرد و غر كايار. انداخت يوحشت م

  .به پدر و مادرت نگم يزيچ يخوا ياگه م... رونياتاق گورت و گم كن و برو ب نيزود از ا - 

  :خفه گفت ييزد و با صدا يپوزخند نيآر

اگه من ... يدون يم. يديبدم ترس يليبترسونمت كه خ يخواستم كم يفقط م ،يجنبه باش يقدر ب نيكردم ا يفكر نم - 

 ندازم،يصورت تو تفم نم يتو يمن حت ؟يهست يك يواقعا فكر كرد ،يا يدختر احمق از خود راض هيپستم تو هم 

ندارم، اما منتظر اون  تيگردونم، فعال كار يبر م ترو به دهيكش نيا يروز هي ست،ين يكن يها هم كه فكر م ينطوريا

  .روز باش

 يلبخند مغرور ديلرز يكه تمام بدنش از ترس م يدر حال كايار. ديزد و در را محكم بهم كوب رونيز اتاق با يبعد عصب و

يكه فكر م رايز. كرد ياحساس خوشحال شتريناراحت نشد، بلكه ب نيآر ياز حرف ها. شد رهياتاق خ ير بسته زد و به د 

  . اورديو حرصش را درب رديكرد توانسته حالش را بگ

اتاق به  ياز پنجره . آمد نيماش كي راژيو يداد، بعد از آن صدا يم نيته شدن محكم در خانه خبر از رفتن آربس يصدا

را  يليزمان كرد، برگشت و موبا ياو را متوجه  يآهنگ ياز عابر بود، صدا يخلوت و خال ع،يشد، كوچه وس رهيخ رونيب

اش  يكنجكاو. شد رهيخ شگرشينما يشت و به صفحه بردا را ياست، گوش نيآر يمطمئن شد كه برا. ديتخت د يرو

  .سبز را فشرد يگل كرده بود، دكمه  يحساب

  ن؟يآر ييمعلوم هست كجا چيه... الو - 
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  :زد و فقط گفت يپوزخند كايار

  !الو - 

  :ديچيپ يمتعجب و نازك دخترك در گوش يصدا

  شما؟؟... الو - 

او  ي افهينشست و با پوزخند، انگار كه دخترك آن طرف خط قتخت  يرو ،كه زمان و مكان را فراموش كرده بود كايار

  :گفت نديب يرا م

  بگم شما؟ ديمن با ن،يشما تماس گرفت - 

  :را باال برد و گفت شيغويج غيج يصدا تيبا عصبان دخترك

  ؟يهست يتو ك! خفه شو - 

  .شد رهيرا از خود دور كرد و با تعجب به آن خ يگوش كايار

  »!گرده باال خونه رو دربست داده رفته يباهاش م يو هر ك خودش«

  :گفت هيكرد و با كنا كيرا به گوشش نزد يدوباره گوش و

  ...بهتره به مامان و دينه؟ شا... يالبد مزاحم - 

  :زد گفت يموج م شيكه در صدا يبا ترس عيسر يليخ دخترك

  !مهرسايي؟... تو... هستم نيمن دوست آر - 

  :انداخت شيانه هاش يكرد و شال را رو يخنده ا كايار

  .دوست دختر ثابت داشته باشه هيخوره  يبهش نم شناسميكه من م ياون پسر - 

  :را باال برد شيصدا تيحرصش درآمده با عصبان يكه مشخص بود حساب دخترك

  ؟؟يهست يك. كن يخودت و معرف! نداره يبه تو ربط - 
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  :كرده بود گفت دايپ نايجر شيسرشار در تمام رگها يكه لذت يپوزخند زد، در حال كايار

  .اتاق من جا گذاشته يو تو شيدر ضمن، اون دوست پسر لوست گوش. ستياسم منم به تو مربوط ن - 

گذاشت و  زيم يرا خاموش كرد، آن را رو يزد، منتظر جواب دخترك نماند و گوش ياتاق من لبخند تلخ يلفظ كلمه  از

  . ديتخت دراز كش يروخود 

 دايپ يكرد كه تا االن پدرش برا يفكر م نيمانده بود، به ا رهيو به سقف خ دهيخت دراز كشت يشد كه رو يم يساعت كي

  !دهد؟ يرا به خود م سيپل شياصال زحمت رفتن پ ايكند؟ آ يكردنش چه م

بدون آن كابوس ها  نجايدوست نداشت اعتراف كند، اما در ا ييجورها كي. كرد يم يخانه احساس راحت نيدر ا چقدر

  ... شمار يب يها يآن بدبخت يعذاب بكشد، بدون همه  نكهيبود، بدون ا دهيخواب

زد كه  يشالش را بر سرش انداخت، حدس م. تخت نشست يو رو ديشدن در خانه از جا پر دهيمحكم كوب يصدا با

  .نشست شيلب ها يرو يتياز تصور خشم او لبخند رضا. است نيآر

  :زد اديآمد، در همان حال فر يو باال م ديكوب يپله ها م يرو را محكم شيبود پاها يكه عصبان يدر حال نيآر

  !؟ييكجا - 

  :را باال برد شيآماده كرد و مانند او صدا گريد يجنگ يخنده احساس ترس كرد، خود را برا انيدر م كايار

  .نيخودم هستم آقا آر يمن سر جا - 

  .بود ختهيبهم ر شده اش خيس يگشت، موها نايقاب در نما انيم نيآر يعصبان ياتاق به شدت باز شد و چهره  در

  !؟يگفت يمن چ ينايتو به رم - 

  :ديبه خود گرفت و خند يبامزه ا ي افهيق ديكه شن يزيچ از

  !من؟ ينايرم - 

  :لب ادامه داد ريدوخت و ز نيآر يرا به چشم ها نگاهش
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  .حالم بهم خورد - 

  !يلعنت يمن بذارم پا رو د يبخوا نمينب گهيد. به درك كه حالت بهم خورد - 

  .رديبگ دهيرا نشن يلعنت يكرد كلمه  يزد و سع يپوزخند كايار

 - ؟يدمِ له شدت هستُ  ناراحت  

  :زد اديشد فر يم شتريب تشيكه هر لحظه شدت عصبان نيآر

  !لوس ننر يكنم دختره  يم تيحال... بذار! مسخره - 

نتونسته خودش جواب بده باباش و فرستاده سر . ستندخانوم ه نايشما رم يلوس اون دوست دختر نازناز! من؟! لوس؟ - 

  .وقت من

  :به در كرد و ادامه داد ينگاه

مزاحمم  يخواستم استراحت كنم كه حساب يم رون،يب نييحاال بفرما ،يديمن و هم د ،يحرفت و زد ن،يخب آقا آر - 

  . نيشد

  :زد و گفت يحرصش گرفته بود، پوزخند يوابهمه حاضر ج نيكه از ا نيآر. ادا كرد هيآخر را شمرده و با كنا كلمات

  .سنگ پا بوده كم كرده يهر چ يرو! ستيرو كه ن - 

 سرگرمي جالبي بود، كرد، نيزد و پشت به آر يزيآم طنتيش يشده لبخند دانيم روزيباز هم پ نكهيخوشحال از ا كايار

  . خود بنشاند يرا سر جا يلوس از خود راض يپسره  نيداشت ا ميتصم

  

 * * * * *  

  

صورت خود  يرا بر رو ينگاه ينيسنگ. ناهار حاضر شد زيكه به جانش افتاده بود سر م يو اضطراب اليفكر و خ يكل با
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 ريو سر به ز اورديطاقت ن. دوخت، تپش قلبش شدت گرفت نيآر يجنگجو دگانيدر د دهيحس كرد، سر بلند كرد و د

احساس كه چگونه  نيبا ا. شروع به خوردن كرد يشتريب يتهابر لب نشاند و با اش يروزمنديلبخند پ نيآر. انداخت

اون موقع تو براش  ده،ياون با نگاهش به تو فحش م. سرت توخاك «: را داده بر خود لعنت فرستاد نيجواب نگاه آر

 يم هاشتبااما انگار . كرد بعد از خوردن ناهار حامد خان از او بخواهد كه با هم حرف بزنند يفكر م» !يش يم ديسرخ و سف

از سر حسرت  ياتاق را از نظر گذراند و آه ريدلگ يفضا. به اتاق رفت و در را بست. خود رفتند يهمه بر سر كارها. كرد

. آورد رونيبه سمت كوله اش رفت و عكس مادرش را ب. اتاقش تنگ شده يخواست اقرار كند كه دلش برا ينم. ديكش

با . نداشت ختنير يبرا يخواست فعال اشك يواقع اگر هم م دركند،  هيدوست نداشت گر. شد رهيبا حسرت به آن خ

  :كرد گفت يكه خود را مرتب م يدر حال. ستادياولش گذاشت و ا يعكس را سر جا عير خورد سركه به داي چند تقه 

  ن؟ييبفرما - 

نگاه  كايود و با خجالت به ارزده ب ينيرنگش، لبخند نمك يانار يبا آن گونه ها. در داخل اتاق كرد يسرش را از ال مهرسا

  .كرد يم

  تو؟ اميتونم ب يم - 

  :زد يمصنوع لبخند

  !يد يتو چرا همش من و خجالت م. هيچه سوال نيا... هه - 

كرد  يكه داشت سع يو دلشوره ا يبا وجود دلخور ،توقع داشت حامد خان پشت در باشد. ندياو تعارف كرد كه بنش به

  :گفتزد و  يمهرسا لبخند. لبخند بزند

  ؟يتو امروز چطور با برادر من ساخت - 

  :تكان داد يكرد و سر يتامل خنده ا يبعد از كم. منظور او نشد ياول متوجه  كايار

  ... گهيخب د - 
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  :بار كرد و گفت طنتيش يخنده ا مهرسا

 يليافتاد خ شيعصبان پكر و ي افهياومدم و نگام به ق يوقت. نتونسته بوده روشو كم كنه يدختر چيتا االن ه. دونستم يم - 

  !!هيعصبان ياون حساب .تعجب كردم

  :زد و گفت يبه خود گرفته بود پوزخند يمغرور ي افهيكه ق كايار

 يول. گم يو م نيكه ا ديالبته ببخش. بشه ليتكم اتيهنوز مونده تا عمل. تازه اولشه. است اريدست بس يدست باال - 

  .ادب هستن يب... ه چه عرض كنمك يكم... يواقعا خودخواه و مغرور و كم شونيا

  :زد و گفت يچشمك مهرسا

  . حرفتو قبول دارم - 

  :زد يلبخند خجول و

  .كنه يم تياذ يليخ. بشن فشيتونن حر يمامان بابا هم نم - 

  !؟يد يتو چرا جوابش و نم... خب - 

  :زد ينيلبخند مت مهرسا

  !بحث كنم؟ يچ يبرا ارميدونم كم م يم يوقت. رمش و نداآماده  يجواب ها يحوصله . زنم يمن باهاش سر و كله نم - 

  :تكان داد و گفت يسر كايار

  چند سالته؟. بهش فكر نكن. ستيمهم ن - 

  !؟يتو چ. ستيهنوز مشخص ن. رشته دارم رييخونم كه البته قصد تغ يم يمعمار. سال 19 - 

 يپزشك يدانشجو به لطف پدر شما هاما فعال ك. خونم خانم يم يمعمار يِمنم مهندس! چه جالب«: با خود گفت كايار

  :گفت به خود آمد ، خيلي سريعديمهرسا با آن لبخند مرموزش را د ي رهينگاه خ يوقت كايار» .هستم

  .هستم يپزشك يمگه حامد خان نگفتن؟ من دانشجو - 
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  :استتكان داد و از جا برخ يسر مهرسا

  . خوره يكمتر م ...يعني... خوره يت نم افهيراستش سن و سالت كه اصال به ق - 

  : گفت يناگهان يليخ و

  ؟يخواب ظهر و دوست دار - 

  :زد و گفت يآسوده شده بود لبخند الشيكه خ كايار

  ؟يبخواب يبر يخوا يم يعني - 

  :ديكش يا ازهيخم مهرسا

  .بدجور... اوهوم - 

  .شد رهيخ كايكرد و به ار يزير ي خنده

  .عادت دارم... منم. باشه برو - 

  .توانست بخوابد يكه در سر داشت نم يشانيبا افكار پر كاياما ار. رفت تا به خوابش برسد رونياز اتاق ب مهرسا

  

* * * * *  

  

بلند شد تا . ديپاك كرد و چهره درهم كش نيتخت نشست، آب دهانش را با آست يرو. خوابش برد يكه ك دينفهم اصال

 رونيب يياز دستشو يوقت. دهيكه خواب ستين ياديزبا نگاه كردن به ساعت متوجه شد مدت . دييدست و صورتش را بشو

در اتاق را باز كرد و  اطيبا احت. آمد يم ياز اتاق كنار وصداها گنگ بود . ديرا شن نيمهرسا با آر يگفتگو يآمد صدا

  :مهرسا. تا بهتر بشنود ستاديپشت در ا

كار  ياصال تو به ما چ. رونيب يخودت بر ت دختردوسبا  يتون يشما هم م. رونيب ميتنها بر ميخوا يما دوتا م. آقا رينخ - 
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  !؟يدار

  :قصد باال برده باشد گفت يكه انگار از رو ينسبتا بلند يبا صدا نيآر

  !گهيد نهيشه دل آزار هم يبه بازار كهنه م اديطرف اون دختره؟ نو كه م يتوام رفت! ه؟يچ - 

ما  يگ يم يايم "بعدا. كنه يكنن ناراحتت م ينم قبولش گرانيو د يخوا يم كه يزيچ. يهست ينجوريهم شهيتو هم - 

  !گهيبسه د. اتيچرند نيو از ا ميكن يباهات لج م

. او نشود ستادنيفالگوش ا يعجله به خرج داد تا مهرسا متوجه  كايار. آمد رونيب نياز اتاق آر يناگهان يليخ مهرسا

مهرسا با عجله به سمت او . شد نيپخش زم يخورد و به طرز دهشتناك زيكف راهرو ل كيسرام يرو شيپا ريفرش ز

  :ديرفت و با ترس پرس

  !؟يخوب! شد؟ يچ - 

شروع كرد  فتادهين يمطمئن شد اتفاق خاص يوقت ،بود ستادهيآمده و پشت مهرسا ا رونيصدا از اتاق ب دنيكه با شن نيآر

شد كنترل  يم يعصب يوقت شهيمه. صورتش كنار زد  يرا از جلو شيموها. كرد يدرد م شيبدجور پا كايار. دنيبه خند

  :اش گفت يشگيلحن رك هم مانمتوجه باشد با ه نكهيبدون ا. داد يخود را از دست م

  .شده يچ نميبب اميب نيكه منو كنجكاو كرد نيانقدر بلند حرف زد. شماهاس ريهمش تقص - 

  :و ادامه داد ديكه داشت چهره درهم كش ياز درد ،شد رهيخ شيپا به

  .بال سرم اومد نيرو نشه ا ميجكاوكن نكهيا يبرا - 

  :گفت ديخند يكه م يدر حال نيآر

  .ناقصت كرد تيفضول نيآخرشم ا - 

  :آرام اضافه كرد بعد

  .ينكن يزبون دراز نقدريشد كه ا يپات اون زبونت داغون م يكاش به جا - 
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  :است گفتخ يبر م شيكه به كمك مهرسا از جا يدر حال كايار

  .هاتون خالص بشن ياز دست لوس باز يملت هيكه  يبش نايرم يب شااليشما هم ا - 

  »!و از كجام آوردم و گفتم؟ نيا«: و به سرعت انديشيد

. اورديآب قند ب يكم كايار دهيبهبود رنگ پر يشد تا برا ريمهرسا از پله ها سراز. نگفت يزيزد و چ يپوزخند نيآر

  :از فرصت استفاده كرد و گفت نيآر

 ييدخترا. يم جنگ به پا نكنلَمن اَ يموضوع مسخره برا هيبا  گهيب تو گوشت فرو كن تا دگم خو يبهت م يزيچ هي - 

از  يكيهم  نايرم. خوام باهاشون باشم يكوتاه م يدوست هي يدونن من فقط برا يم زمير يكه باهاشون طرح رفاقت م

  .الم نكنموضوع رو  نيانقدر ا. يكنه گوگول ينم يمن فرق ينبودنش برا ايپس بودن . اوناس

  :نگاه پر از نفرتش را به او دوخت و سر تكان داد كايار

مردم و  يدخترا يكه تو دار ينفر همونطور هي يروز هيمطمئن باش . نيهم ندار وونياسم ح اقتياز شماها ل يبعض - 

جواب  يلعنت يايدن نيا يتو ديباالخره تو هم با. يخور يم يرو دست بزرگ يروز هي. رهيگيم يتورو به باز يد يم يباز

  .يپس بد

  :كرد يمسخره ا يخنده  نيآر

  .از مادر زاده نشده - 

تو هم . كنم يم آدمت« :و در دل گفت راه او كرد ينگاه پر نفرتش را بدرقه . بعد با همان خنده به سمت اتاقش رفت و

  »...همتون. ديجور هيهمتون ... گهيد يمردا يمثل همه 

را گرفت و  وهيتخت انداخت و آبم يبا خنده شالش را رو. آورده بود وهيآبم شيبرا. تخت نشست يكمك مهرسا رو با

  .دينوش

  :با لبخند گفت مهرسا
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 ياصال م. ديخر رونيب ميبهتره بر ياوردين ياديكه تو با خودت لباس ز يياز اونجا. دوستاش ي مامانم رفته دوره خونه - 

  !يما هست شيپ يدونم تا ك يمن كه نم. رميبگ يادگاري هيخوام برات 

  :زد و در جواب گفت يلبخند خجالت زده ا كايار

  . مونم ينم... اديز. ندارم ياجيمن احت ،يلطف دار... نه ممنون - 

  .رسه يتو تعارف كردن به من نم يچكسيبا من تعارف نكن كه ه - 

  :فترفت گ يم رونيكه از اتاق ب يمهرسا در حال. زير خنده زدنددرهم گره خورد و هر دو  نگاهشان

  .منتظرتم نييمن پا... كمد يخودت هم تو يلباسا يراست - 

  

 * * * * *  

  

  :متوقف شدند نيآر يرفتند كه با صدا يم رونيدر ب از

  .اميتا آخر شب هم اونجا هستم و نم. نهيبه مامان بگو امشب تولد رام... مهرسا - 

  :كرد و گفت ياخم مهرسا

  .نداره يربط چيبه من ه. دونن يخودشون م گهيمامان بابا هم د! وستاتموندم تو كار تو و د. كار هر شبته نكهيا - 

  :روبه مهرسا گفت يكرد و با لحن خشن ياخم

  ...يزبون درآورد - 

  :دستش را باال آورد. كاره رها كرد مهيزنگ تلفن همراهش حرفش را ن يصدا با

  .رسونمتون يسر راه م نيصبر كن - 

  :دادبعد به تلفن همراهش پاسخ  و
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  !ونم؟ج - 

 - ...  

  .آره... اميحتما م. باشه  - 

 - ...  

. بشه ياديز الغوزياون  يشلوغ نكنه، خوش ندارم جلو اديبه داداشت بگو واس امشب ز. ياوك. تسين يكار زمينه عز - 

  .يتا ها يبا

 - ...  

  :گفت ينسبتا بلند يو با صدا رديزبان خود را بگ ينتوانست جلو كايار

  !د؟يبرسون مارو ديخوا يتموم شد؟ نم - 

  :باال انداخت ييابرو نيآر

  خواد تورو برسونه؟ يم يحاال ك - 

  :زد يلبخند و با حرص به سمت مهرسا برگشت كايار

  .ميبهتره خودمون بر - 

  :بلند شد نيشاد آر يخنده  يصدا

  .يكردم خانوم يشوخ ؟يكن يحاال چرا قهر م. بابا يا - 

  :تكان داد و گفت ديره اش را به حالت تهدبه سمت او برگشت، انگشت اشا تيبا عصبان كايار

  !يخانوم ديگ يباشه كه به من م ونبار اول و آخرت - 

با  كايار. ناگهان هر دو به سمت او برگشتند. ديخند يدو خوشش آمده بود و م نيا انيكه مهرسا از كل كل م ظاهرا

  :، مهرسا با قيافه اي مظلوم گفتيعصبان يبا چهره ا نيدلخور و آر ينگاه
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  .شد ريد گهيد ميبر ديايب! ديزن يخب بابا چرا با نگاهتون م! ه؟يچ - 

. بود شدوستان نيتر يمياز صم يكي نيرام. وستيبه جمع دوستانش پ زيرا به مقصد رساند و خود ن كايمهرسا و ار ن،يآر

  . گرفت يمختلف جشن م يكه به بهانه ها نايبرادر رم

توانست از  ينم. با خود به همراه دارد يكرد كه پول كاف يخدا را شكر م كايار. به خانه برگشتند ديدو بعد از خر هر

به خاطر حامد خان بود تا خودش، دوست نداشت او را  شتريترسش ب. زدند يكارت استفاده كند چون حتما ردش را م

راست به اتاق  كي كههر دو آنقدر خسته بودند . مي دانست كه اين از پدرش بر مي آيد. خانواده اش كوچك كند يجلو

  .رفتند شانيها

  

* * * * *  

  

  .اتاق به صدا در آمد در

  .دييبفرما - 

  :حامد خان بود كه گفت يصدا

  .با اجازه - 

  .بعد وارد اتاق شد و

  .كنم يخواهش م دييبفرما - 

  اجازه هست؟ - 

  !هيچه حرف نيا - 

  :زد و گفت يخان لبخند حامد
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  .دم يطولش نم اديز نيهم يبرا يدونم خسته ا يالبته م. نمباهات حرف بز يفقط اومدم كم. دخترم نيبش - 

  :مكث كرد و بعد ادامه داد يكم

  .ياز خودت بگ شتريب كميدوست دارم  - 

  »دينگاهش را از حامد خان دزد كايار

 يم يمثل دختر خودتون معمار... سالمه 19خب ... دانشجو هستم بايدختر تقر هي. بگم ديبا يدونم چ يمن نم... من - 

  ... خونم و

  !؟يك اي ياز چ! ؟يفرار كرد يچ يبرا - 

  ...همخون هياز ! بگم يدونم چه جور ينم... از... از - 

  :تكان داد يشد و با اخم سر رهيخ كايلرزان ار يدست ها به

ه من دور شيپ يماه 3من به خانواده م گفتم كه قراره . يما بمون شيپ يتا هر وقت كه خواست يتون يخب، تو م اريبس - 

 اي ينگ يزيو چ يسه ماه سكوت كن نيا يتو يتون يم. يبر يكه دوست دار يهر كالس يتون يم ست،ياما الزم ن. ينيبب

 شيپ يموجه ليحتما دل. يبه فكر خانواده ت هم باش ديبا. يريعاقالنه بگ ميتصم هي ديبا. يبرام حرف بزن يتون يم

  !درسته؟ ،يخودت دار

  :انداخت و گفت نيش را پارفت سر يكه با شالش ور م كايار

  ...تونم يو م ستمين يريدختر فق... من. كنم يمن جبران م... من. شما و خانوادتون هستم ونيمن مد - 

  !؟يبه من پول بد يخوا يدخترم؟ م يجبران كن يخوا يم يچطور - 

  :نگاه درمانده اش را به او دوخت و گفت د،يچيمستاصل در خود پ كايار

  !كنم يحتما جبران م يلو. دونم ينم... خب - 

  :خان از جا بلند شد حامد
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  !؟يبود؟ تجرب يرشته ات چ... آآ. خودم شيپ يايمدت م نيتو ا - 

  ... يمعمار. نه - 

  .امديدر آن لحظه از نگاه و لبخند حامد خان خوشش ن كايار. زد يفكر كرد و لبخند مرموز يخان كم حامد

  .من آشنا دارم. يبر يكالس خصوص ديبا. يدرست و ول كن ديتو نبا - 

  ...به يازيمن ن - 

  .مهمه يليمن خ يبرا. يدخترم دوست ندارم تعارف كن - 

  .كند ياصرار م نيچن نياو مهم است و ا يدانست چرا برا ينم. نگاه نامطمئنش را به حامد خان دوخت كايار

... رميگ يم يفعال مرخص. كنن يم داميدنبالم و پ انيچون مطمئنا م. تونم برم يدانشگاه كه نم. ديشما بگ يهر چ - 

  ...هم نشيهز

  .يگ يبه خودم م يبه بعد پول خواست نياز ا. نزن نهيحرف از هز - 

  :كه حامد خان ادامه داد ديچهره درهم كش كايار

  چطوره؟... كينزد ي ندهيآ هي... يجبران كن يتون يكنم، اونوقته كه م يمنم كمكت م ،يبرگرد يگرفت ميبعدا كه تصم - 

  :تكان داد و در را باز كرد تياز رضا يحامد خان با لبخند سر. داد ليتحو يمصنوع يو لبخند ديكش يقيعم نفس

  .دخترم ريشب بخ - 

 نيرا بدون ا يزمانه كه مردم كار نيآن هم در ا. بود بيعج شيرفتارها برا نيا. ناراحت ايدانست خوشحال باشد  ينم

 يخصوص يحال خوشحال بود كه قرار است به كالس ها نيبا ا. دهند يخودشان داشته باشد انجام نم يبرا يكه سود

كابوس  نيا. دياش از خواب پر يشگيهم يكابوس ها دنيداما باز هم با . ديخواب شيآن شب راحت تر از شب پ. برود

و آرام . كرد يم يديشد ياحساس تشنگ. داشت يبا او بود و دست از سرش بر نم زمان فوت مادرشاز  يلعنت يها

سنگ اپن  يرا بر رو وانيل. ديپر كرد و نوش يآب وانيل. بدون سر و صدا از اتاق خارج شد و به سمت آشپزخانه رفت
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  .ديكش يفيخف غيج. و او را محكم نگه داشت ديچيدست دور كمرش پ دوگذاشت كه ناگهان 

  ....سسسس - 

. بزند غيخواست ج ينم. كرد يحس معطر او را  يبو. دهانش گرفت يهم فشرد و دستش را جلو يرا رو چشمانش

. بود دهيد زيخودشان ن يحالت ها را قبال در خانه  نيا. آمد يبه نظر مست م. ديرا د نيبرگشت چشمان خمار آر يوقت

  . وجودش را فرا گرفت يشتريترس ب! خمار و لحن شل و ول ي افهيق

  .حركات مسخره اش را بدهد نيبخواهد پاسخ ا كاينبود كه ار يدر حال عاد نينداشت، آر يفرار راه

و به صورت او  ديبا نفرت خود را عقب كش. شد يم شياز پ شتريهر لحظه ب كايبر كمر ار نيآر يفشار دست ها شدت

  :كرد و گفت يخنده ا نيآر. نگاه كرد

  ...يشيچقدر ناز م... يترس يم يوقت يدون يم - 

راجع به او  يتوانستند هر فكر يم. نديبب نيد و او را با آرشو داريب يخواست كس ينم. گفت راهيبد و ب نيدل به آر در

  »!ميدختر فرار هي من«. بكنند

  .ترفند از آنجا برود كيكرد با  يسع كايپس ار. حركات و افكار او شده بود يمتوجه  نيكه آر ظاهرا

  .خوام برم يم.. من... يمرس... م - 

  : دينال ارياخت يب كايار. مچ دستش را گرفت و فشرد نيآر

  ... ييييآ - 

  .مير يبا هم م! ن؟ كجا؟وجوو - 

  :پاسخ داد تينتوانست خود را كنترل كند و با عصبان گريد

  !كشم يم غيوگرنه ج ،يبرو گمشو اونور عوض! مير يو با هم م يچ يچ - 

ق شده بود اتا كينزد. ديفرصت استفاده كرد و با وحشت به سمت اتاقش دو نياو هم از ا. دور شد كاياز ار يكم نيآر
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در اتاق را  نيآر. شد دهيكش نيبخواهد به داخل اتاق آر نكهيبدون ا. دهانش را گرفت يو بعد جلو دياو را كش يكه دست

  :ديبا خشم غر كايار. بست و به سمت او برگشت

  !؟يواقعا مست... تو... ت! نكن آبروت و ببرم يكار هي! احمق؟ يكن يكار م يچ - 

  .بزنم ييها ترفند هيمنم بلدم . نوچ - 

  !برو گمشو اونور. كشم يم غيوگرنه ج. رونيخوام برم ب يبرو اونور م - 

  !نه؟. يخودت اومد. اتاقم يتو يايمن كه مجبورت نكردم ب. خب بكش! ؟يكش يم غيج - 

  :شد رهيخ نيباز به آر يبا دهان و چشمان كايار

  ...يمن از اون دخترا يفكر كرد... يپست يليواقعا كه خ - 

  .فكر تمام تنش به لرزه افتاد نياز ا. نست ادامه دهدتوا ينم

  !نه؟ يخرم كن يمستم و خواست يتو هم فكر كرد - 

  :زد و ادامه داد يپوزخند

  ...شدم ياستاد گهيد. نقش ها اومدم نياز ا اديمن ز - 

  .ياستاد كثافت كار. آره - 

سرش  يو دست بر رو ديكش يآرام غيج كايار. ديرا از سرش كش كايشال ار يناگهان يليبرد و خ شيدست پ نيآر

  .كرد يم يو راحت تياحساس امن شتريب نگونهياما در آن خانه ا ،نبود خيلي مقيد. گرفت

  ...اونو بده به من يعوض - 

 نيشال را از دستان آر. بپرد نيرنگ آر يرا باال برده بود كه باعث شد كم شيصدا. آمد يداشت اشكش در م گريد

  .كند يتوانست تعجبش را مخف يدر تعجب بود و نم كاياز اخالق خاص ار نيآر. ش انداختسر يو رو ديكش رونيب

  .شه ياونور به ضررت تموم م ياگه نر - 



 

 

نه نودهشتياكتابخا    كاربران انجمن نودهشتيا و هيوا ناديا  –اريكا 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٥

  .سنيكه تو كتابا كه سهله، تو آسمونا بنو رميازت بگ يحال! ياتفاقا كور خوند - 

كه  يتمام مدت مانند گربه ا كايار. دش رهيخ كايبه ار يبا لبخند و نگاه مرموز. تخت نشست يكنار رفت و رو نيآر

. در را باز كرد عيحركت سر كيبا . در افتاد يرو ديچشمش به كل. خورد يجنگ است با هر حركت او تكان م يآماده 

و  ديبه سمت اتاقش دو عيسر. كرد نيزد او را نقش زم نيآر ياپاه نيب يناگهان ضربه ا كايشد كه ار كيبه او نزد نيآر

  .زد يچنگ م شيبر گلو يبيبغض عج.  ديكش يداد و نفس آسوده ا هيبه در تك. ر قفل كرددر را چند با

  ...آشغال. كاراش منو بترسونه نيتونه با ا يفكر كرده م. احمق يهرزه  يپسره  - 

  :گرمش را با دست گرفت اشك

  ...يعوض! كنن؟ يپسرشون اعتماد م نيبه ا يچه جور - 

 يبا سرو صدا. هم رفت يطلوع آفتاب بود كه چشمانش رو يها كينزد. د و فكر كردپهلو به آن پهلو ش نيصبح از ا تا

 هيبه بق يزيموضوع چ نيگرفته بود از ا ميتصم. ديكش رياش ت نهيافتاد س شبياتفاق د ادي يوقت. شد داريب نيمهرسا و آر

 نيهم نيآر ينقشه  دياصال شا. كه برودرا نداشت  ييفعال جا. كنند رونيببهانه او را از خانه  نيخواست به ا ينم. دينگو

خواست او را  يپس البد م. خبر نداشت كايار ياصل تيكرد؟ او كه از هو يم يكار نيهمچ ديچه با يبرا نياما آر! بود؟

  .آورد يهجوم م كايبود كه به ذهن ار يها سواالت نيا! دهد ياز آنجا فرار

سال داشت در آنجا  50از  شيكه به نظر ب يمرد. رفتند ييبايو ز لوكس ياز صبحانه به همراه حامد خان به خانه  بعد

وجود شباهت  نيبا ا. داشت يشكسته ا يبود چهره  انيدر چهره اش نما يبر خالف حامد خان كه شاداب. كرد يم يزندگ

  .ن شخص محترم برادر حامد خان استيمتوجه شد كه ا يبعد از معرف. به هم داشتند ياريبس

را برداشت و شروع كرد  يگوش ياحد يتلفن خانه زنگ زد و آقا. استراحت كرد يكم ياحد يآقا سيرپس از اتمام تد

  .رديرا بگ يخواست تا گوش كايدست از ار ينگذشته بود كه با اشاره  يا قهيهنوز چند دق. به صحبت كردن

  .الو سالم - 
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  .اومده شيساختمان پزشكان برام پ ينفرانس توك هي. دنبالت اميتونم ب يخواستم بهت بگم من امروز نم. سالم دخترم - 

  .اميمن خودم م ديشما راحت باش ست،ين يمشكل - 

  .و بده به محسن ياصال گوش... به محسن بگو كه محمد. نه اصال - 

  :كرد ياحد يآورد و روبه آقا نييرا پا يگوش كايار

  .خوان با شما حرف بزنن يم... ياحد يآقا - 

  :با لبخند گفت كايرا گذاشت و رو به ار يحرف زدن گوش يبعد از كم. داد ياحد يرا به دست آقا يگوش

  .رسونه يتورو م اديمحمد از شركت م. صبر كن دخترم كمي - 

  :زمزمه كرد يانداخت و با لبخند حسرت بار نييرا پا سرش

  .رسوندمت ينبود خودم م ينطورياگه اوضاع قلبم ا - 

  .زحمت يهمه رو انداختم تو ديببخش - 

  :شد و گفت رهيخ كايار يبه چهره  قيعم يبا لبخند ياحد يآقا

  .خداست بيمهمون رحمت و حب ست،ين يزحمت چيه - 

در ذهنش نام  كايالبته ار. بودند يدوست داشتن يخانواده همگ نيظاهرا ا. انداخت نييزد و سرش را پا يلبخند كايار

  :كرد و گفت كايار ي دست نخورده وانيبه ل ينگاه ياحد يآقا. را فاكتور گرفت نيآر

خونه  نيا يتو يزن نكهيبذار به حساب ا ستيخوب ن نجاياوضاع ا ينيب ياگه م. گذره يسال از فوت همسر من م يليخ - 

  .شهينم دايپ

  .خدا رحمتشون كنه - 

 رونيب شهيپسر هم دارم كه هم هي. خونه نذاشته نيپا به ا يا گهيزن د چيدو نفر ه يكياز  ريبعد از فوت همسرم به غ - 

  ...هه! گن غول يبود اما حاال بهش م كيشركت كوچ هياوالش . كنه يشركت و اداره م هي. از خونه س
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با شنيدن كلمه ي شركت، كنجكاوي اش گل  .نبود ياز كار پسرش راض اديظاهرا كه ز. تكان داد يزد و سر يپوزخند

  :كرد و گفت

  خونه؟ يم يالشه و چه رشته اشه بپرسم پسرتون چند س يم يول... باشه يفضول ديشا - 

  :زد و گفت يبا شوق لبخند ياحد يآقا

  ...قبلش. خونده تيريسالشه، مد 30 - 

  :كاره رها كرد و ادامه داد مهيحرفش را ن يطرز مشكوك به

  ...بزرگتره نياز پسر عموش آر يچند سال هي. رد كرده يهم جهش يچند سال ادشيبه خاطر هوش ز - 

نثار صورت آن  دهيكش كيمتاسف بود كه چرا  يليخ. افتاد شبشيكار د ادي. ديكش ريت قلبش نياسم آر دنيشن با

  :با اشاره به روبه رو گفت ياحد. آمد  رونيب اليفكر و خ ياياز دن ياحد يآقا يبا صدا. پسرك گستاخ نكرده است

  .پسرم محمد - 

. ستاديجمع و جور تر ا يبا سر سالم كرد و كم .است ستادهيدورتر ا يكه كم ديرا د ياو را دنبال كرد و مرد جوان نگاه

 ييبايز نيمانند آر. داشت رهيت يمحمد چشمان و ابروان ،كه بور بود نيبر عكس آر ،يعضالن يكليمحمد بلند قد بود با ه

كه گوشه  يخصوصا با آن پوزخند. شد يدر چهره اش مشاهده م يخاص ييِرايو گ تيجذاب ياما نوع ،نداشت يدخترانه ا

 نيچهره اش خسته بود با ا. رديرا از نگاه مرموزش بگ خيره اش نگاه كايداد ار ياجازه نم ،بش جا خوش كرده بودل ي

  .داشت يبيحال چشمانش برق عج

  :كه بر لب داشت چند قدم جلو آمد و گفت يبا همان پوزخند محمد

  !درسته؟! كا؟يار - 

  :تكان داد يشد و سر رهيتعجب به او خ با

  د؟يشناسيشما منو از كجا مبله، ! سالم - 
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 يرفتار ب نياز ا كايار. دهينشن يزيانگار كه اصال چ. گذشت و سمت پدرش رفت كايتفاوت از كنار سوال ار يب محمد

  »!منو برسونه؟ نيقرار ا يعني« .هم فشرد يشد و دندان رو نياو خشمگ يادبانه 

  :گفت كايرا بزور از او گرفت و با اشاره به ار نگاهش ،شد ينم ريپسرش س يچهره  دنيكه انگار از د ياحد يآقا

  ...گهيساعت د ميبه عموت گفتم ن. شده رشيد يخانم و برسون كه حساب نياالن زودتر ا - 

به . خانواده پر از رمز و راز بود نيافراد ا ينگاه ها.  امدياصال از آن نگاه خوشش نم. نگاه كرد كايبرگشت و به ار محمد

 شتريب كايار داخمالو ي افهيق دنيچون لبخندش با د. كند يم حيشده و دارد تفر كايار تيعصبان يآمد متوجه  ينظر م

  .شد

 - شمبه چ...  

متعجب بر  كايار. اش كند يخواست تا همراه كايسر از ار يكه گذاشته بود برداشت و با اشاره  يزيم يرا از رو چيسوو

  »!دارن يخانواده مشكالت روان نيا يپسرا ي همه« .كرد ينم يجا مانده بود و حركت

را  كايار يكرد كه انگار حوصله  يرفتار م يمحمد طور. رفت رونيكرد و ب يخداحافظ ياحد ياز آقا يمصنو يلبخند با

 يرا نداشت، كس يياما جا. گرددازاولش ب يفرار نكرده بود كه سر خانه . بودن متنفر بود يادياز احساس ز كايار. ندارد

  »!احمق ياز حامد خان ممنون باش ديبا! دختر ستين يا چاره« !نبود

گرفت  ميآخر سر تصم. دو دل بود. نديدانست كجا بنش ينم. زد يمدل محمد را از نظر گذراند و پوزخند نيآخر نيماش

  ».منو داره ياون االن حكم راننده . درك به« :در دل گفت. نديعقب بنش يدر صندل

  .نگاه كرد ونريزد و از پنجره به ب يپوزخند محمد

  »!مثال؟ يكه چ. خب باش! يتفاوت يب يبگ يخوا يم«

چشاتون در  يا« :كرد و در دل گفت ياخم. صورت خود حس كرد ينگاه او را رو ينيسنگ كايگذشت ار ريكه از مس يكم

  ».رو آدم ديكن يزوم م ديايب نييپا ديكه باال بر اديب
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  .نگاه كند به چشمان او نهيمحمد باعث شد با عجله از آ يصدا

  ه؟يتون چ يليرشته تحص - 

به  يكار دار يتو چ. اصال به تو چه. يهم خبر دار گهيد يزايالبد از چ يدون ياسمم و م يوقت«: ديخواست بگو يم دلش

  :اما در عوض پاسخ داد» !من؟ يليتحص يرشته 

  .پدر شما شيپ اميم ياضير تيتقو يبرا! يپزشك - 

  »!نكنه باباش يا عموش بهش گفتن و من نمي دونم !بگم؟ ديمن چقدر با ؟يدون يچقدر م تو«

  :زد و گفت يزيلبخند تمسخر آم محمد

  ...هه! خانم دكتر. بله - 

. گذشت يم يها به سخت هيثان. هم مشكل تر بود نياز آر يكي نيتحمل ا. نكند يرا مشت كرد تا حركت دستانش

زد و خم شد تا  يلبخند. شد ادهيپ نيبه سرعت از ماش ددنيرس يوقت. كرد يخود حس م ينگاه محمد را به رو يگهگدار

  .پسر لبخندش محو شد نيا يپوزخند مسخره  دنيتشكر كند كه با د

  .نيممنون كه منو رسوند - 

  :را با تعجب باال داد و گفت شيابروها محمد

  .بود فهيظاهرا انجام وظ! كنم يخواهش م - 

بوق از آنجا  كيمحمد دور زد و با . او را حس كرد زيآم هيكنا لحن ينشد اما به خوب رشياز حرف محمد دستگ يزيچ

  :تكان داد و گفت شيبرا يدست يلبخند زورك كيبا  كايار. رفت

  .زيه يپسره  يبرنگرد گهيد يبر - 

 يكه جلو ديرا د نيبرگشت آر يوقت. مشكوك محمد بود و حواسش به دور و اطراف خود نبود ينگاه ها ريدرگ ذهنش

  :سد راهش شد و گفت نياما آر ،ر رفتتفاوت به خود گرفت و به سمت د يب يا افهيق. است يعصب يليخ و ستادهيدر ا
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  !؟ياون پسره شد نيسوار ماش يواسه چ - 

  :شد نهيزد و دست به س يپوزخند كايار

  !ن؟يپرس ياز من م يسوال نيكه همچ ديكاره هستيچ يجنابعال! خوام يعذر م يليخ - 

  :باال برد را شيبا خشم صدا نيآر

  !؟ياون آشغال شد نيسوار ماش يواسه چ! جواب سوالم و بده - 

 ديحالت تهد نيچشمان آر. كرد يواقعا احساس ترس م. ديرا گرفت و سرش را عقب كش شيبا دست گوش ها كايار

شد و مچ  كينزد كايبه ار. ديخود را عقب كش ينگاه وحشت زده اش را از او گرفت و كم. كرده بود دايپ يو بد زيآم

  :با حرص گفت. ديدست او را محكم چسب

  !!ه؟يچه هفت خط يشد نشيكه سوار ماش ياون يدون يم چيه - 

  :ترس گفت يبا كم اورد،يب رونيب نيداشت دستش را از دست آر يكه سع كايار

... نوچ .ستيباشه هفت خط تر از تو ن يهر چ! دميتورو د يبار پسرعمو نياول يمن برا... ستيمهم ن! دستمو ول كن - 

  !ولم كن

  :ديداد و او را جلو كش كايار ليتحو يعصب يخنده  نيآر

  !خوش گذشت نه؟ يليخ. يبراش دست هم تكون داد! يو تا آخر باز كرده بود شتين - 

حرف ها و افكار خود بود  ريآنقدر درگ. است چاندهيرا پ كايكه دست ار ديبه خود آمد و د نيآر كايار اديبلند شدن فر با

  :كه اشكش درآمده بود گفت يدر حال. نشست نيزم يو رو ديچياز درد به خود پ كايار. به دست او نداشت يتوجهكه 

  ! ؟يكن يبا من رفتار م ينطوريكه ا يهست يتو ك - 

  :از درد سر داد يچسباند و ناله ا نهيرا به س دستش

  ...مامان... يييآ! گه؟ يبهت م يزيچ يكس يرس يم تيو به گندكار ير ياونور م نوريخودت با دخترا ا - 
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  :گفت يشرمنده به خود گرفت و با نگران يا افهيق نيآر

  .نتونستم خودم و كنترل كنم دمياون د نيهم تورو تو ماش يوقت. باور كن نگرانت شدم. ديببخش - 

  :زانوانش گذاشت يسرش را رو كايار

  .نمتيبخوام ب يبرو اونور نم. مثل تو نگران من بشه يكيالزم نكرده  - 

  :شرمسار گفت نيآر

  .ترسم دستت در رفته باشه يم. درمانگاه ميبر ايب رونيب ومدنين نايحاال تا مامان ا! گهيد ديگفتم ببخش - 

  .ر خانه رفتخود به سمت د يذاتِ  يبا لجباز. گوش نكرد نيبلند شد اما به حرف آر كايار

  :تماس افتادبه ال نيآر

  .كنم يم خواهش. صبر كن! بابا غلط كردم - 

 يزد و روبه رو يچرخ »!اولشه آقا تازه« .به لب آورد يروزمنديو لبخند پ ستاديكه پشتش به او بود در جا ا يدر حال كايار

  :ستاديا نيآر

  .ميبر - 

عشق  شهيهم. ها تنگ شده بود ابانيدادن در خ راژيو يچقدر دلش برا. خودش افتاد نيماش ادي نيآر نيماش دنيد با

 نيپدرش جور ا شهيكه البته هم. آمد يم شيپ شيبرا يشماريب يها يگرفتار شيكارها نير همسرعت بود و س

 يگريد زيكرد حواس خود را به چ يو سع شردهم ف يرا رو شيپدرش دندان ها يادآوريبا . ديكش يها را م يگرفتار

سر هم كرد و با اشاره از  يدروغ نيكار؛ آر نيا يبود برا يتلفن همراه او خود بهانه ا يبلند شدن صدا. معطوف كند

  . تكان داد يزد و سر يپوزخند كايار. دينگو يزيخواست چ كايار

احساس لذت  هينگران بق يها افهيق دنيبا د كايبه خانه برگشتن ار يوقت. بود امدهين شيدستش پ يبرا يا يجد مشكل

داشته باشند و آن را  يواقع يهستند كه محبت يهنوز كسان ديد يبلكه م ،طر كه آنها را نگران كردهخا نينه به ا. كرد



 

 

نه نودهشتياكتابخا    كاربران انجمن نودهشتيا و هيوا ناديا  –اريكا 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٢

 نيو با نگاه مشكوكش داشت آر ستيچ انيخواست بداند جر يمدر جواب سوال حامد خان كه . بدون ترس بروز دهند

  :خورد، گفت يرا م

  .رگ به رگ شده كميفقط . نيكرد و افتادم زم ريپام گ. نشده يزيچ - 

  :امه دادادنگاه كرد و  نيمرموز به آر يلبخند با

  .نگران بشن هيبق مينخواست. و منو رسوندن درمانگاه دنيزحمت كش نيآقا آر - 

  :گفت هيزد و به كنا يخان پوزخند حامد

  !مينيب يخونه م يو تو نيما آر كايبه لطف ار .، خدارو شكربله - 

  .ديتاق رفت و خوابهم بدون خوردن شام به ا كايار. از پله ها باال رفت و داخل اتاقش شد يحرف چيه يب نيآر

  

* * * * *  

  

  :خواب آلودش گفت يبا صدا. سرش انداخت يتخت نشست و شال را رو يرو كايار. زد يبه در اتاق م يكس

  .دييبفرما - 

  :زد و گفت يلبخند. مكث كوتاه داخل شد كيخان بعد از  حامد

  .ريصبح بخ - 

  .كرد خود را مرتب كند يآمد و سع نيياز تخت پا عيسر كايار

  ....ريصبح بخ... ديببخش - 

  .سر كالس يدنبالت تا بر اديچون محمد داره م. يبش داريكردم اما الزم بود ب دارتيببخش ب. هول نشو دخترم - 

  :رفت وا
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  !تونم برم يخودم م... آخه... آ - 

  .ستين يزحمت. رسونه يخواد بره شركت تورو هم م ينگران نباش سر راه كه م... آ آ! يتو دست من امانت. نه - 

خودم برم؟  شهينم! خانواده؟ نيآدم قحطه تو ا« .خود تنها گذاشت اليفكر و خ يايرا در دن كايرفت و ار رونيخان ب حامد

  ».من نشده يخوبه بابا

  :ديحوصله نال يتخت نشست و ب يرو

  .داغون بشه ديدستم با يكي نيالبد بعدشم ا! اون پسر و تحمل كنم يمسخره  ينگاه ها ديبازم با - 

در همان . را جمع كند زيبعد از خوردن صبحانه به مهناز خانم كمك كرد تا م. رفت نييو صورتش را شست و به پا دست

  :حال مهناز خانم گفت

  .رميبرم لباسمو بگ ديبا گهيمن د زميعز - 

  :ديباال انداخت و پرس ييابرو يبا فضول كايار

  !لباس؟ - 

در  يخدا چقدر جشن و عروس يوا... هم هست الياز فام يكي يعروس. نيپس فردا تولد آر! بهت نگفتن هنوز؟... آه - 

 يزيچ هيتو هم . رهيو براش بگ نيمهرسا قرار سفارش آر. ديبخر ديدوست دار يو هر چ ديبا مهرسا بر يراست! شهيپ

  .خودت بخر يبرا

چقدر . مادرش افتاد ادي. شد رهيحركت به رفتن او خ يب كايار. گونه اش گذاشت يرو ينرم يشد و بوسه  كايار كينزد

نشست  يم شيبر گلو يخانواده بغض نيا تيميصم دنيبا د. داشت ازيحضورش را ن. مادرش تنگ شده بود يدلش برا

  .اش نباشد بانهيغر ختنيشاهد اشك ر يبه اتاقش رفت تا كس عيسر. بود يكه شكستنش كار دشوار

  .شود يم كشيكه نزد ديرا د نيآر. رفت ييرايآماده شد و به سالن پذ يقياز دقا بعد

  !يخانوم ريصبح بخ - 
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  :كرد و در جواب گفت ياخم

  .ريصبح بخ - 

  :كرد و گفت يخنده ا نيآر. جر و بحث نداشت يحال و حوصله . رديبگ دهيكرد آن كلمه را نشن يسع

  !يپر ينم گهيد. يآروم! چه عجب - 

با . خود گرفت يو نگاهش را از آن پسرك ب ديكش يقيدر عوض نفس عم. ديبگو يزينگاهش كرد و خواست چ كايار

  .زنگ از جا بلند شد يصدا دنيشن

  ؟ير يشد؟ كجا م يچ - 

  :شانه جا به جا كرد يرا رو فشيك

  !جواب پس بدم؟ ديهنوزم با - 

  :را از او گرفت و بدون نگاه كردن ادامه داد شيرو

  .رم كالس يبا اجازه دارم م - 

  :مشكوك گفت يبا نگاه نيآر

  ؟يبر يخوا يم يحاال با ك !كالس؟ - 

  :كرد خونسرد باشد يفرستاد و سع رونيحوصله اش را ب ينفس ب كايار

  !كه خدمتتون عرض كنم ستميشناسنامه و كفشش و بلد ن يشماره  گهيد. شما يپسر عمو. ياحد يمحمد، پسر آقا - 

  :به سمت در رفت و گفت يعصب نيآر

  ... صبر كن. كنم ينكبت و آدم م نيمن ا - 

  :جب جلو رفت و مانع از رفتن او شدبا تع كايار

  ! زشته يليخ يكار نيهمچ هي! آخه به خاط چي؟! ؟يچ يعني - 
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  .يمث اون بر يا يالش هي نيكه با وجود من تو با ماش نهيزشت ا! زشت؟ - 

  :فتلب گ ريكرد و ز نيبه رفتن آر ينگاه خسته ا. كوچك خانه رفت اطيبعد به سرعت خارج شد و به سمت در ح و

  !دست تو سپرنميكه نم شناسنتيتورو م! بي ادب - 

  . بعد به دنبال او روانه شد و

ه داده يتك نيبه ماش. محمد افتاد ي دهيكه نگاهش به قامت بلند و كش ديبگو يزيخواست چ. رفت رونيب نيسر آر پشت

دست به كمر روبه  نيآر. دانداخت و با كف كفشش له كر نيزم يرا رو گاريس. ديكش يم گاريخاص س يبود و با ژست

  :فتگ يزد با لحن بد يكه نفس نفس م يدر حال. ستاديمحمد ا يرو

  !شده داتيفقرا پ ريطرف فق! يراه گم كرد! زيعز يپسر عمو. آقا محمد... سالم! به به - 

و آرام  زد يپوزخند ينسبتا طوالن يبعد از مكث. دوخت نيشده اش را به آر كيبار يحركت چشم ها يهمانطور ب محمد

  :گفت

  .سالم - 

  :گفت يدراز كرد و با خونسرد نيدستش را به سمت آر. جدا شد نيتكان داد و از ماش يسر كايار يبرا

  ؟يچطور - 

نكرد و دست  يحركت نيآر. از محبت داشت يِ كم يكه از خشم و نفرت پر بود، رنگ و بو نيبر خالف نگاه آر نگاهش

به سمت . كتش گذاشت بيدستانش را در ج يشتريزد و با اعتماد به نفس ب يپوزخند. و آسمان ماند نيزم انيمحمد م

. دوخت نياش را به آر رهيدوباره نگاه خ. طرف است يهمزبان نف يانگار كه با بچه . تكان داد يكرد و سر يچپ نگاه

  :ديبه او توپ يعصب يبا لحن نيآر

 يم نيواس هم... اون شركت شلوغه يسرت تو شهيمنَكه ه! طرفا؟ نيا ياومد يداشت يكار! ؟يزن يحرف نم ه؟يچ - 

  !كه يدون يم. پرسم
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  .ديدر چشمانش جه طنتياز ش يبينكرد، فقط برق عج يتفاوت چيمحمد ه ياما چهره . بود زيآم هيكنا نيآر لحن

  .دختر خانم ها يسرت برا يموها يوقت دارم اندازه  يول... آقا پسرا يمن كال سرم شلوغه برا - 

  :زد و گفت يلبخند يعصب نيآر. شد رهيخ كايبه ار بيعج يحرف با لبخند نيا از گفتن بعد

  !ط بكشيمارو خ يپس برو سرت و با همون دخترا مشغول كن و دور خونه ! نه بابا - 

  :خود كرد و گفت يبه ساعت مچ يمحمد نگاه. به ته كوچه كرد يبا دست اشاره ا و

  !عموجان ِامر .. .رو برسونم كايمن اومدم سر راه ار - 

  :گفت عيسر نيآر

  .به سالمت. برمش يخودم م! اريكا نه و اريكا خانم - 

  :كرد و ادامه داد كايبعد رو به ار و

  .برو داخل آماده شو - 

  »!من كه آماده ام«: نثار او كرد يهينگاه عاقل اندر سف كايار

اما  ،را گوش كند نيدوست نداشت حرف آراصال  نكهيبا ا. كند جاديا يخانواده مشكل نيا يها يدوست انيخواست م ينم

  :رو به محمد كرد و گفت نيآر كا؛يبا رفتن ار. كرد و به داخل رفت يكوتاه يِخداحافظ. بود زاريب زياز نگاه محمد ن

  !يچيبه پروپاش بپ نمينب. مواظب باش... نكن، ساده س كاينگاه به زبون ار - 

  :زد و گفت يپوزخند محمد

  !است نيمسئله ا ...هوس ايعشق ! ؟آره ؟يعاشق شد! ه؟يچ - 

  :ادامه دادتكان داد و با نگاه مغرورش  يسر ديخند يكه م يحال در

  !؟يكن يفكر نم نطوريا. دونستن كه خواستن من برسونمش يم يزياما البد چ. هيا كهيخوب ت... اوهوم - 

  :توپيددستش را مشت كرده بود با خشم  كه يدر حال نيآر
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  !خرد نكردم انتر فتيدهن كث يگم كن تا دندوناتو تو دهنتو ببند و گورتو - 

كاپوت گذاشت و سرش را  يداده بود، دستانش را رو هيتك نيكه به ماش يدر حال. او داد ليتحو يگريپوزخند د محمد

  :ديكش يقينفس عم. باال گرفت

  ؟يش يم كيشر يبا ك يدار. يريگ يپس ماز عمو برج و  يكياون  يدار دميشن - 

  !شه يد پخش مخبرا زو - 

  !پسر يزودتر از اون كه تو فكرش و بكن - 

  :با لحن جدي اي گفتسوار شود برگشت و  نكهيقبل از ا. رفت نيرا در دستانش چرخاند و به طرف در ماش چيسوو

  .نذاز ازت سوء استفاده كنن. يبهتره مواظب باش - 

  :لب زمزمه كرد ريشده بود ز رهيدور شدن او خكه به  يدر حال نيآر .حرف سوار شد و راه افتاد نياز گفتن ا بعد

  .يتو بهتره مواظب خودت باش - 

  

* * * * *  

  

خود را داشت مطمئن بود دمار از  يقبل تياگر موقع. بود نيمبل نشسته بود و منتظر آر يدرهم رو يبا چهره ا كايار

 يگوش نم انشيبه حرف اطراف يراحت بود كه به يدختر بلبل زبان و سرسخت كايار. آورد يآنها در م يروزگار هر دو

. يو ندار يچكسيه. باال بدبخت يكالهت و بنداز ديبا« .اشتند ياما چاره ا گران تمام مي شد، شيرفتارها برا نيا. كرد

  »!يگشت ياما بر نم يمرديم دياگه حامد خان هم نبود با

  .رانداو را از نظر گذ داخمالو يسر بلند كرد و چهره  نيآر يقدم ها يصدا با

  .ميپاشو بر - 
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  »!يكرد ينگاه م نهيآ يبه خودت تو يبگ راهيبه پسر عموت بد و ب كهيكاش قبل از ا يا«

  .را برداشت و بلند شد فشيحرص ك با

  

* * * * *  

  

  :شدن گفت ادهيقبل از پ كايار. حكمفرما بود ينيسكوت سنگ ياحد يبه منزل آقا دنيتا رس نيماش در

  .ممنون - 

  .به سرعت خود را عقب بكشد كايباعث شد ار نيا. گاز داد و رفت كايوجه به اربدون ت نيآر يول

  !چه مرگشه ستيمعلوم ن. وونهيد! زهر مار - 

 ارياخت يب ديمهربان حامد خان را د يچهره  يوقت يول. ديايبه دنبالش ب نيتمام شد منتظر بود تا آر سيكه تدر يزمان

  :گفت شد و نيسوار ماش. زد و خوشحال شد يلبخند

  .سالم عمو حامد - 

  :تكان داد يزد و سر يبه كار برد لبخند كايكه ار يخان از لفظ حامد

  .يخسته نباش. سالم دخترم - 

  .كنم ينم يكار چيه... من كه... شما نيهمچن. ممنون - 

  .تونه انجام بده يجوون م هيكه  هييكارها نيدرس خوندن خودش جزو بهتر. حرف و نزن نيا - 

  .زد يانداخت و لبخند ريزسر به  كايار

  شه باهاتون حرف بزنم؟ يم - 

  .ميكن يكار و م نيهم ميخب ما دار - 
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  .كرد يباز فشيزد و با بند ك نيغمگ يلبخند كايار

  ...يعني... داستان... خوام يم... يول. دونم يم - 

  :تكان داد و گفت يخان كه حال او را درك كرده بود، سر حامد

  !درسته؟ ،يبگ تياز زندگ يكم يخوا يم - 

  :آره تكان داد و حامد خان ادامه داد يسرش را به معنا كايار

  .يزن يهم تو حرف م م،يخور يرستوران هم شام م هي ميريبا هم م - 

  .ميآزاد حرف بزن يتو هوا... خب. ..بهتره. ندارم ليم يچيمن به ه! نه نه - 

  !همونجا خوبه نه؟... دارم يه منگ. پاركه هيجلوتر  كمي. هر جور كه مايلي... باشه دخترم - 

  .تكان داد دييتا يبه نشانه  يبا لبخند سر كايار

  

* * * * *  

  

وقت برام كم نذاشتن،  چيپدر و مادرم ه. كردم ياز همون اول تو ناز و نعمت زندگ. بودم يسلطان يتك دختر خانواده  - 

 نيا... پول و پوشاك و ياما پدرم محبت رو تو گه،يكرد و هم از لحاظ د يم رابميمادرم هم از محبت س... خصوصا مادرم

 نياز ا لياوا. پدرم بودن يقايدوستا و رف شتريمن ب انيالبته اطراف. بودم انميمورد توجه اطراف شهيهم. ديد يمزخرفات م

ون جاش ياز توجهات ب دميرس يسالگ 15به سن  ياما وقت. دارم يكردم كه چه پدر يفراموش م ومد،يهمه توجه خوشم م

ثروت پدرمه،  نيا! كه مركز توجهاتم ستميمن ن نيدونستم ا يم! ستيتوجهات خالص ن نيدونستم ا يبدم اومد، چون م

  ...نيا... پدرمه نيا

  :هم فشرد و با نفرت ادامه داد يرا رو شيها دندان
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تو  يتونن ثابت كنن چ يفقط خودشونن كه م... من، اما در باطن يمن و خوشبخت يها نقشه داشتن، در ظاهر برا يليخ - 

  !گذرهيو م گذشتيپوكشون م يكله ها

! دونم ينم... هي... رنج هيدرد،  هيغم،  هي... هياظطراب،  هي شهيهم. ستيكردم حال مادرم خوب ن يروزا احساس م اون

اما . كنن يبحث م يدونستم سر چ ينم. كرد يدعواهاش با بابا هم حالش و بدتر م. نگاه و صورتش بود يتو نايا شهيهم

ازش سوال كردم مامان  يوقت. داد يم ريگ يبه همه چ. شده بود ريگپدرمم هم بهونه . كرد يم تيمادرم و اذ يزيچ هي

  :چش شده؛ گفت

  .ستين شيزيچ. خسته س - 

شده بود، كم مونده بود  ينجوريها ا يتازگ. اورديهاش و تا به خونه هم م يپدرم مشروب خور اياون آخر! مسخرس هه،

  .تموم شد يمادرم همه چ يو زار هيكه با گر ارهيآشغال قمار بازشم ب يرفقا

بار داشت با خودش  نيمامان رفتم پشت در اتاقش، ا ي هيگر يچند سال بعد با صدا نكهيماجراها ادامه داشت، تا ا نيا

  !سرمه يپر از بغضش تو يهنوز صدا. زد يحرف م

 ينم گهيببخش كه د شت،يپ اميتونم شبا ب يرم، ببخش كه نم يدارم مببخش اگه ... زميمن، عز يكوچولو يدخترم، پر - 

  ....ييتونم برات قصه بخونم، الال

  .لرزوند ياش تنم و م هيهق گر هق

  ...ببخش... ستمين يببخش كه مادر خوب - 

 دنيدبود، با  سينشسته، صورتش از اشك خ نيزم يعكس من و بغل كرده و رو دميو رفتم تو، د اوردميطاقت ن گهيد

التماسش كردم كه . دست و پاش و غرقه بوسه كردم ختم،يپاش زانو زدم و پا به پاش اشك ر يجلو. ديترس يليمن خ

  .كرد يم ميو چهره ش و از من قا ختير يم شكزد، فقط ا يخواست حرف بزنه، حرف نم ينم ه،يچ انيبهم بگه جر

خب، . گفت راهيبد و ب يداد كرد و كل يداد ب يكل. رونيد ببازومو گرفت و منو كشون تيپدرم اومد داخل و با عصبان هوي
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  .سرطان داره ضه،يالتماس باالخره بهم گفت كه مامانت مر يبا كل... هه! عاشق مامان بود

وقت بود كه  يليخ. كردم يسر م يو نفهم دنينفهم يوقت بود كه تو يليخ. گفت يچ دمياولش نفهم يعني... دمينفهم

كه مادرمو  ديروز نكش 40به ! يليخ. بهتر بود يليخ دميفهم ينم يوقت دميد دميهم فهم يوقت. مزد يم تيخودم و به خر

چطور آب ! نفهمم يليكه خ دميتازه فهم !اون هيچ وقت نخواسته بود كه درمان با شيمي درماني بشه .از دست دادم

  !نشده بودم؟ شيماريب يچطور متوجه ! دميد يو نم دنشش

 يپدرمو م ي هياون نبود سا يوقت. خواستم يو نداشتم، مادرمو م زيچ چيو ه چكسيه يصله حو. شده بودم افسرده

. مردم بون يپوال دنيكه به فكر چاپ شيو عوض يلعنت يبا شركا. خودش بود يشركت لعنت ياما اون همش تو. خواستم

  ...خوندم يم م،خوند يخوندم، م يشبانه روز م. خوندم يفرار درس م يبرا گهيد

  :داغش گذاشت و ادامه داد يشانيپ يداد، دستش را رو هيتك كمتيرا به ن شآرنج

 يخواد، سرو كله  يخودم نم ياز پدرم منو برا ريبه غ ايدن نيا يتو يچكسيكردم ه يفكر م شهيحال هم نيا با

تا اون  .شروع كردن به پارس كرن دنيمادرم و دور د ي هيشده بود، تا سا دايپول پرست هم پ يعوض يخواستگارا

  .كردم يهمشونو رد م! ما بذاره يخونه  يحق نداشت پاش و تو يكس... بود

  :روز پدرم گفت هي نكهيتا ا

شركت  يافراد سهامدارا نياز ا يليخ! ؟يكن يهمشونو رد م ليدل يچرا ب! ؟يچ يعني! كايار يريبگ ميدرست تصم ديبا - 

  ...دختر يفهم يد نم! ؟يفهم يم! هستن

باهاش بحث نكردم، با خودم گفتم اونم داغونه، بدتر از من، اون عشقش و از دست . خواستم بفهمم ينم دم،يفهم ينم نه،

از آشناها  يكيروز خالم بهم زنگ زد، گفت  هي. ترم دانشگاه آزاد بودم نياول ،يمعمار يدانشگاه قبول شدم، رشته . داده

شوهر  كارويقول دادم اول ار امرزيبا گفته بوده به اون خداببا. ومدهيهم بدش ن رتيغ يكرده و اون ب دايبابا زن پ يبرا

مي  !دونم يگفت، چه م يم ينجوريا مريم خاله. رفت يخرش م يليبود كه خ دشيجد ياز شركا يكيطرف ... بدم بعد
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  . اون زنيكه ازش خواسته تو رو دك كنه در غير اين صورت بايد قيد خودش و بزنه گفت اينا بهونه س،

به خاطر  تخواس ياز مرگ مادرم نگذشته به فكر ازدواج بود، م يرو سرم خراب شده بود، پدر من هنوز سال ايدن گهيد

فقط . ما نبود نيجز بحث كردن ب يارتباط چيه گهيكارمون شده بود دعوا و كل كل، د! خودش منو مجبور به ازدواج كنه

  ...بحث بحث بحث

  :گفت يم يه

مملكته، كارش  نيا يسهامدارا نياز بهتر يكيتاجر بزرگ بوده، خودش  هيبزرگش  پدر كا،يكنه ار يفرق م يكي نيا - 

 يخوا يم يچ گهيشن، د يكار جلوش خم و راست م نيا يسن كم بزرگا نيا يوضعش توپه، جوونه، تو. حرف نداره

  !بچه

  :زدم و گفتم داد

  !؟يفهم يم... من هنوز بچم بابا!! آره من بچم - 

و بحث راجب اون پولدار  كهيوقت پدرم شده بود اون زن يندارم، همه  ييجا يلعنت يونه اون خ يتو گهيكردم د حس

. خواست من شوهر كنم يچرا م دميفهم يما درآوردن، حاال م يخراب شده  يسر از زندگ يدونم چطور يكه نم يلعنت

  .گذاشت يخواستگاربا من قرار  يبدون هماهنگ... هه ره،يچون خودش بتونه زن بگ

 يخال يخسته بودم از نگاه كردن به جا گهيخسته بودم از جنگ اعصاب، د گهياون خونه نداشتم، د يتو ييجا گهيد

 يدست خشك و خال هي يرفت و حت ياون زن م يكه پدرم پشت تلفن برا ييخسته بودم از قربون صدقه ها گهيمادرم، د

  !خسته بودم... اما من... هخوب مپول هست حال من يكرد تا وقت يفكر م د،يكش يرو سر دخترش نم

 زاريشده بودم، ب زاريمردا ب يشدم، از همه  يم وونهيس داشتم د بهيزن غر هيبه خاطر  نكارايا يهمه  دميد يم نكهيا از

پدر به  هي نكهيا! اده؟يز يليخ نيا. خواستم يمحبت م... من فقط! خواستم يمن شوهر نم! خواستم يهستم، من ثروت نم

  ... حق من بود نيا! دخترش محبت كنه؟



 

 

نه نودهشتياكتابخا    كاربران انجمن نودهشتيا و هيوا ناديا  –اريكا 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٣

رفته  نايو نداشتم برم، خالم ا ييجا رونيزدم ب يو جابه جا كردم، وقت لميشب قبل از فرار وسا دوبفهمه  يكس نكهيا بدون

 بميتعق نيماش هيكرد، اولش احساس كردم  ينانيشد بهشون اطم ينم ايخارج بودن  اي ليفام هيبودن خارج از كشور، بق

  .شد دايپ يعوض يپسرا ناو يبعدشم كه سروكله زد،  بشيكنه بعد غ يم

  . ديگه بقيه ش و خودتون مي دونيد

  :بيني اش را باال كشيد و ادامه داد

  . حتي جرعت نمي كنم سر خاكش برم. بعد از مرگ مادرم، احساس مي كنم يه مرده ي متحركم - 

برد و  شيلرزانش را پ يمكث دست ها يكمبا  كايار. گرفت كايدر آورد و به سمت ار يكتش دستمال بيخان از ج حامد

  :لرزان او دوخت يزد و نگاه مهربانش را به دست ها يدستمال را گرفت، حامد خان لبخند

پدر تو حق انتخاب داره، به من بگو بعد . گناهه نيبدتر يديو بدون كه نا ام نيكنه، ا يم يزندگ ديانسان با ام... دخترم - 

هم  يخودش و داره، سن و سال اجاتيرده و احتم هيكار كنه؟ اون  يچ ديپدرت با تيدگسر خونه و زن يتو بر نكهياز ا

  !كنه؟ يمردن زندگ ديبه ام ديچون همسرش، عشقش فوت كرده حاال اونم با يعني. كه نداره

  :انگشانش فشرد و با نفرت گفت انيرا م دستمال

! كاش عاشق بود. دياريمرد ب نيادرم و كنار اسم اخوام اسم م ينم. نيحرف و نزن نيكنم شما ا يخواهش م! عشق؟ - 

خوام ازدواج  يمن كه بهش گفته بودم نم! خواد دخترش به زور شوهر بده؟ يكه م يدونه وقت يم ياون از عشق چ... هه

 در. كنه تا بتونه به اون زن برسه رونيب شيكه منو از زندگ تخواس ياما اون م. باشم ششيخوام پ يندارم، م يكنم، سن

  ...هارو خواست تا من ازش دور بشم نياون بدتر. عشق مادر من و داره يكه ادعا يحال

  :زد و ادامه داد يپوزخند

  .من كار و واسش راحت كردم... در واقع - 

از  اي ياستگارهات و رد كنوكه پدرت ازدواج نكنه خ ديام نيفقط به ا... يتا آخر عمر ازدواج نكن يتون يقبول كن كه نم - 
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  !ستين ياصال منطق نيا... يفرار كنخونه 

  :ديبا خشم غر كايار

  !د؟يكن يها فراموش م يزود نيبه ا ديو دم از عشقش بزن ديكه واقعا عاشقش باش يكس... ديشما به من بگ!! منطق - 

  :و گفت انداخت نييشد، سرش را پا رهيخ كايبراق ار يخان با اخم به چشم ها حامد

  .نه - 

  :و ادامه داد ديكش يآه

  .كنم يفراموش نم - 

  :ديبا بغض نال كايار

 يپس چرا م! كنه عاشق اونه يكه پدرم هنوز ادعا م يدر حال! چرا مادر من انقدر زود فراموش شد؟ ديخب حاال بگ - 

اون  ياحساساتش رو برا يهمه ... محبتش يچرا همه ! زنه؟ يازدواج كنه؟ چرا انقدر براش له له م كهيخواد با اون زن

  !همه ش كشك! شد؟ يپس عشق به مادرم چ... ال من به دركداره؟ اص

  ...نه ايدونم كه پدر و مادرت واقعا عاشق هم بودن  يمن نم... دونم دختر ينم - 

  ... دميد ياون مرد هم م يادعاها دم،يد يمن داغون شدن مامان و م دم،يد يمامان و م يمن عشق و عالقه ! بودن - 

  !ادعا يگ يم يخودت دار - 

  :لرزانش را جمع كرد يكه در گلو داشت لب ها ينياز بغض سنگ اكيار

  .خوب و نداره يزندگ هي اقتيل ياون عوض! پست فطرته يآدم دروغگو هياون ... دونستم ياون موقع نم - 

  .باشه اون پدرته يهر چ! نگو دختر جان ينطوريا - 

  !نداره اسم هم نيا اقتيل يكشه، حت يم دكيپدر و  هياون فقط اسم ! پدر؟ - 

 يخود بلند م يو با چشمان سرخش به حامد خان كه با تعجب از جا دياش را باال كش ينيرا پاك كرد و بلند شد، ب اشكش
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  .شد نگاه كرد

  !ن؟يكن يو م نيدوست دارم بدونم چرا كمكم كرد يليخ... راستش. نيمن گوش داد يممنون كه به حرف ها - 

 يآمدن نداشت، بعد از مكث رنيب اليپا گذاشته بود و خ يزيغم انگ يايه دنشد، ظاهرا ب رهيخ يخان به گوشه ا حامد

  :گفت يطوالن

 هي يشب برا هي. اتفاق فوت كرد... هياون بر اثر . دخترم ستاره افتادم ادي دميتورو كه د... خب... يعني... داستان تو - 

اون شبم حرف حرف . كرد يگوش نم چكسيبود و به حرف ه ينبود، دختر كله شق ريد يليرفت، خ رونيب يموضوع

 يتو... جنازش و... هفته... كيبعد از . برنگشت گهيو د رفت ره،يو بگ شيتا كتاب درس رهيم ييخودش بود و گفت تنها

  .تجاوز شده بود... كردن، بهش دايكرج پ يها ابونياز ب يكي

  .زد يم يزده بود و رنگ صورتش به سرخ رونيحامد خان ب يشانيپ يرو رگ

  .شدم يم يباز نيوارد ا ديدخترم افتادم، من با ادي... جونت... دور از... دميتورو كه د - 

لحظه خودش را  كي يبرا زد،يبهم بر نطوريداد كه ا يمرد حق م نيبه ا. تعجب كرد "يباز" ياز انتخاب كلمه  كايار

  .ديستاره گذاشت و تمام بدنش لرز يجا

ستاره ! دهياما چه فا. شدن دايهم پ گهيد يكه گرفتن دوتا شونويكيرد . زدن كردن و دار داياون پست فطرت ها رو پ - 

  !شد يزنده نم گهيمن د ي

 نييسرش را پا. متاثر شد شياز پ شترياشك حامد خان ب دنيبا د كايار. ديحامد خان لغز يگونه  يرو ياشك قطره

  :گفت يانداخت و با لحن شرمسار

  .دميپرس يم دينبا ديببخش - 

 يدرد و دل م هيقض نيراجب ا ششيكه پ يهست ينفر نياول ييجورا هيتو . زدم يحرف م ديبا. يكرد ير خوبنه، كا - 

  .كنم
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درد و  شيبود كه حامد خان برا يشخص نياول نكهياز ا. در دل دارد يشمار يب يمرد حرف ها نيمتوجه شد كه ا كايار

  .كرد دايپ يدل كرده، احساس خوب

  

* * * * *  

  

  :ديپرس كايكرد كه ار يخانه حركت مبه سمت  نيماش

  ...يتو يمجان... تونم يمن نم... ديدون يم - 

  :خان مجال ادامه به او نداد و گفت حامد

  !يحرف و بزن نيفكرشم نكن كه اجازه بدم ا يحت - 

كوت داد س حينگاهش چنان ترسناك شده بود كه ترج. كه حامد خان با اخم به او نگاه كرد ديبگو يزيخواست چ كايار

  .كرد يشروع به باز فشيانداخت و با بند ك نييكند، سرش را پا

 يزودتر م. كرده بود رييتغ نيآر يشد كه رفتارها يم يدو سه روز د،يرا د نيآر نيخانه ماش نگيدر پارك دنديرس يوقت

اصال . بود "اره" لميف دنيو مشغول د دهيكاناپه دراز كش يمهرسا رو. هر دو آرام به داخل رفتند. ماند يم شتريآمد و ب

  .ورود آنها نشد يمتوجه 

  »!نهيهم بب ييلمايف نيهمچ هيكردم  يفكر نم«: ديشياند كايار

مهناز . ديكش غيو از ترس ج ديمتر به هوا پر ميمهرسا ن. گفت »يپخ«زد و  يبه پشت سر او رفت، لبخند شرور طنتيش با

  .و نگاهش را به آن دو دوخت ستاديپله ها ا انيآمد، م نروياز اتاق ب زين نيآر. آمد رونيخانوم از آشپزخانه ب

  :ديخند يانداخت و با شرمندگ نييسرش را پا كايار

  .بكشه كيبار يبود كه كار به جاها كيظاهرا نزد... اما... كنم يخواستم شوخ! شرمنده - 
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  .پرت كرد كايبود كوسن را به سمت ار دهيترس يكه حساب مهرسا

  !ه؟يا يچه شوخ نيا وونه،يد - 

مهرسا به دنبال او . داد يبه سرعت جا خال كاياما ار رد،يرا بگ شيتا شانه ها ديپر كايبه سمت ار يحركت ناگهان كي يط

ندارد، پشت او سنگر  يكه راه فرار ديد يو وقت ديرس نيپله ها به آر انيدر م. تر بود عيفرز تر و سر كاياما ار د،يدو يم

  :مهرسا نفس زنان داد زد. گرفت

  .تو گود ايب ياگه مرد - 

  :باال انداخت ييكرد و ابرو يخنده ا كايار

  !تو گود؟ اديخان ب نيآر يخوا يم ستم،يخب آخه مرد ن - 

شده  جيگ يكه حساب نيزده بود بكشد، آر رونيشالش ب ريرا كه از ز كايار يبافته شده  يدست دراز كرد تا مو مهرسا

  :را باال برد و با اخم گفت شيبود صدا

  !ايداد ريمهرسا گ گهيول كن د! رفت جيبسه بابا سرم گ - 

 يشدند، انگار كه واقعا حال و روز خوش رهيخ نيآر ي دهيرنگ پر يهر دو به چهره . ستاديا زيمهرسا ن كا،يار ستادنيا با

  :زد و گفت يلبخند ديخود د يرا به رو كايكه نگاه نگران ار نيآر. نداشت

  .رم تو اتاقم يم - 

 رياخ يظاهرا او هم از رفتار ها. نگفت يزيشد، اما مهرسا شانه باال انداخت و چ رهيبه مهرسا خ يبال جواببه دن كايار

به . و تعادلش را از دست داد ديلرز شيگرفت، پاها جگاهشينرفته بود كه دست به گ شتريدو پله ب. متعجب بود نيآر

 رونيبار حامد خان از اتاقش ب نيمهرسا ا غيج يا صداب. هل داد واز پشت او را به جل كايشد كه ار دهيسمت عقب كش

  .به آن سمت رفت عيسر نيآر تيوضع دنيبا د. آمد

حامد خان فشار . كرد به زور به خوردش بدهد يآب قند درست كرد و سع شيمهناز خانم برا. را به اتاقش بردند نيآر
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به سكوت  نيگفت كه آر يمدام م. ر او را خلوت كنندبروند و دور و ب رونيرا گرفت و از همه خواست تا از اتاق ب نيآر

  دارد؟ ازين ييزهايچ نيشده و به چن نگونهيا اوآورد چرا  يسر در نم كايار. دارد اجيو آرامش احت

به سمت آشپزخانه  كايار. زد يمهناز خانم هنوز هم نگران بود و مانند مرغ پركنده بال بال م. آمدند رونياز اتاق ب همه

خرده  يمتوجه  وان،يموقع برداشتن ل. مهناز خانم آب قند درست كند يآن دو را تنها بگذارد و هم برا يكم رفت تا هم

نشست و خرده  نيزم يرو. اتفاق افتاده است نيو داد آنها ا غيج طراحتمال داد به خا. شد نيزم يرو ي شهيش يها

مهناز خانم و  يگفتگو يصدا. نكرد يما توجهزخم شد و خون آمد، ا يانگشت سبابه اش كم. ها را جمع كرد شهيش

  .ديشن يمهرسا را م

  :گفت مهرسا

  .چه مرگشه ستيمعلوم ن. زنه يهم حرف نم يبا كس. همش تو خودشه - 

  :كرد و گفت يخانم اخم مهناز

  !درست حرف بزن! مهرسا - 

  .گم بهت بابا نفهمه يم يزيچ هيمامان  - 

  ؟يچ - 

 يهمون دختره . هم بهم زده مونشيبا اون دوست م. ستميكارم داشت بگو ن يبه بعد هر ك نيبه من گفته از ا - 

  .خورده ييجا... يگمون كنم سرش به تخته سنگ. هم عوض كرده شيخط گوش... دمشونيبار باهم د هيكه  بيبدترك

  ؟يديخودت د - 

  ...هم از خودم كمك گرفت خب ييجاها هي. خودم يدوتا چشما نيآره بابا با هم - 

  :زد و گفت يكرد لبخند يآب را باز م ريكه ش يحالدر  كايار

  .شه يداره جالب م - 
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مهناز خانم . رفت رونيآب قند را برداشت و ب وانيدستش ل يكيآن  با .آب گرفت تا خون پاك شود ريش ريرا ز دستش

  :گفت يبا نگران. افتاد كايانگشت ار يگرفت نگاهش به خون رو يرا از دست او م وانيداشت ل يوقت

  !شده؟ يدستت چ - 

  :كند و لبخند زد يبرگ از دستمال كاغذ كي كايار

  .زخم شده كمي. ستين يزيچ - 

  شد؟ ينطوريچرا ا رميبم - 

  .ستين يزيچ... گفتم كه... خدا نكنه - 

  :آرام زمزمه كرد ييلب داشت با صدا يبر رو طنتيپر از ش يكه لبخند مهرسا

  .يما نگران تر يتو از همه  نكهيمثل ا - 

   .رديبگ دهيرا ناد شيگونه ها يكرد گرما يكرد و سع ينيرياخم ش اكيار

  »!خندم يبه ارواح عمه م م من«

  

* * * * *  

  

  .باز كند نيداشت خودش سر صحبت را با آر ميتصم. بود ستادهيا نيسر آر يخان باال حامد

  ؟يكار كرد يبگو چته؟ باز چ - 

  :تكان داد يحوصلگ يب ياز رو يكرد و سر ياخم نيآر

اون ... همه پاك و فرشته پسرت گناه كار. يبود ينطوريهم شهيهم. يخدا به من مشكوك ي شهيبابا شما هم كه هم يا - 

  !؟گهيد هينجوريا... دل عمو و پسرت گناه كار زيمحمد انتر عز
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  !يرس يبه نظر م شونيپر يليخ... اصال ؟يا ختهيبگو چت شده؟ چرا انقدر بهم ر. بحث و عوض نكن - 

  :و ادامه داد ديكش يآه

  .شناسميجونور و م يتو يا گهيد يمن پدرتم و بهتر از هر كس - 

  ...ين يچيه - 

  :خود كند يكرد نگاه او را متوجه  يگذاشت و سع نيآر يچانه  ريرا ز دستش

  .حرف بزن - 

  :ديسرش را كنار كش نيآر

  ...ين يزيگفتم كه چ - 

  :و با اخم گفت ديكش يقيخان نفس عم حامد

  .يرم تا تنها باش يمن م. درد و دل نكن يوست ندارد. باشه - 

  :او را متوقف كرد نيآر يرفت كه صدا يسمت در م به

  ...بابا - 

  :تكان داد يحوصله برگشت و سر يب

  ه؟يچ - 

  :مكث كرد و سپس ادامه داد يكم نيآر

  ...ديببخش - 

آمده  رونيب نيكلمه از دهان آر نيا باور نداشت كه. شد و چندبار پلك زد رهيخ نيآر يخان متعجب به لب ها حامد

  .باشد

  !؟يگفت يچ - 
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  :حوصله به او نگاه كرد يب نيآر

  خوبه؟. نيخوا يكه م يشم اون يم. رم ينم يزيسراغ چ گهيد. تموم شد يهمه چ گهيد - 

  !حالت خوبه بابا؟ - 

  !پسرتونم خب من! ميآشغال عوض هيذاتا  يكه انگار ديبا من رفتار نكن يجور هيبابا تو رو خدا  - 

شانه اش  ينامطمئن به سمت او رفت و دست به رو يتوانست تعجبش را پنهان كند با لبخند يكه نم يخان در حال حامد

  :انداخت و گفت نييسرش را پا نيآر. گذاشت

  .خوام بگم يهم هست كه م گهيد يچ هي - 

  جانم؟ بگو پسرم؟ - 

  :انداخت و اخم كرد نييرا تا آنجا كه جا داشت پا سرش

  ... من... خب... راستش - 

  :سرشار از احساس گفت يذوق زده شده بود، با لحن يحساب يناگهان رييتغ نيخان كه از ا حامد

  شده پسرم؟ يبگو؟؟ چ - 

  :كرد گفت يكه من من م يو در حال ديكش يقينفس عم نيآر

  .شدم كايعاشق ار... ع... خب... من - 

 نيآر يشانه  يدستش را از رو. باشند ختهيسرش ر يرو يآب سردانگار كه سطل . جمله وا رفت نيا دنيشن با

 چه خواست باور كند كه ياما انگار نم. بود را در ذهن خود هضم كند دهيكه شن يكرد معنا و مفهوم كلمات يسع. برداشت

  :بود گفت يو سردرگم يجياز گ يناش هدرهم ك ييدستش را باال آورد و با اخم ها كي. است دهيشن يزيچ

  !پسر؟ يگ يم يدار يچ يفهم يم چيه! كا؟يار... ا! ؟يچ - 

  .دوسش دارم... فهمم كه ياالن قشنگ م... آره بابا - 
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  .و سر تكان داد دياش كش يجوگندم يبه موها يدست. ديفكر بگو يب يپسره  نيدانست چه در جواب ا ينم

  !؟كه دست من امانته يبش يعاشق دختر يايب ديتو با... همه دختر نيا نيب - 

دوسش ... كه ستيدست خودم ن ختم؟يچقدر بهم ر دينيب ينم. خوشحالم يليخودم خ ديفكر كرد! بابا؟ يگ يم يچ - 

  !دارم

  :داشت، گفت يبرم نيداخل اتاق كوچك آر يا يبلند و عصب يكه قدم ها يخان در حال حامد

  .نه نه نه - 

  :و ادامه داد ستاديا

  !كن اون دختر نامزد داره فكر... فكر كن... اصال! فكرشم نكن يحت - 

را گرفت و خود ادامه  نيحرف زدن آر يداد جلو يتكان م تيكه آن را با عصبان ياشاره اش را باال برد، در حال انگشت

  :داد

  .كايخصوصا خود ار... نگو يزيچ هيقض نيراجب ا يچكسيبه ه... در ضمن - 

  :ديتخت نشست و با خشم پرس يرو نيآر

  آخه چرا؟ - 

ما  يبرا كايار. يش يوقتش كه بشه خبردار م... كه بشه تشيموقع... پسر يهست كه تو ازشون خبر ندار ييزايچ هي - 

  ...يعني! ستيمناسب تو ن... كايار... ستين

  :را بست شيو چشم ها ديخود كش يشانيبه پ يدست

  !ايخدا - 

  بابا؟ يچ يعني - 

زمزمه  يبا ناتوان. شود ياو فشرده م ي دهيرنج يه شد و احساس كرد كه قلبش از چهر رهيلرزان پسرش خ يچانه  به
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  :كرد

  .فعال بهش فكر نكن. نكن يفعال كار نكهيا يعني - 

  ...ام - 

بخواب و  ريحاال هم بگ. يكه بدون ستيو صالح ن يدون يدونم كه تو نم يم ييزايچ هيمن . گم يم يمن چ نيبب - 

  .استراحت كن

  .جواب تنها گذاشت يسوال ِ ب ايدن كيآمد و او را با  رونيز اتاق با عيسر يلينگاه كند خ نيبه آر نكهيا بدون

  

* * * * *  

  

. مهرسا و مهناز هراسان بلند شدند. ديآ يم نييكه از پله ها پا ديرفت حامد خان را د يكه به طرف پله ها م يحال در

  :ديپرس يزده بود با نگران ياتيكه خودش حدس يمهناز در حال

  !شده حامد؟ يچ - 

  :پاسخ داد يعصب يكرد با حالت ينگاه م كايار يخان همانطور كه به انگشت چسب خورده  دحام

  .بود نييفشارش پا يكميحالش خوبه، فقط . نشده يچيه - 

  :و ادامه داد دياش كش يشانيبه پ يدست

  !ن؟يبه ما شام بد ديخوا ينم... خب - 

  .شد يتكان داد و به سمت آشپزخانه راه يسرراحت نشده بود، با اكراه  الشيخانم كه انگار هنوز خ مهنار

از  يليم يبا ب زيسكوت و سكون سر م دنياو هم با د. خوردن نداشت يبرا ييجز مهرسا اشتها يچكسيشام ه زيم سر

 نيآر. باز بود مهين نيدر اتاق آر. هم بعد از كمك به مهناز خانم به سمت اتاقش رفت كايار. بلند شد و رفت زيپشت م
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 كي يدلش برا. معصوم نبود يپسر بچه  كيشباهت به  يبچهره اش . و چشمانش را بسته بود دهيراز كشتخت د يرو

  .داد هيتك واريدر كنار رفت و به د ياز جلو عيسر نياما با تكان خوردن آر. لك زده بود  يكل كل درست و حساب

  ».!نه اينجا خونه ي خاله س، نه اين پسر خاله! شو دختر يشر باز اليخ يب«

  

* * * * *  

  

متوجه باشد لبخند  نكهيبدون ا كايار. را برساند كايخواست تا ار نياز خوردن صبحانه حامد خان با اكراه از آر بعد

رفت و  رونيمهناز خانم ب. انداخت نييشد و سرش را پا رهيبه حامد خان خ نشيغمگ يبا چشم ها نيآر. زد ييدلفر

  . دمهرسا را به كالسش رسان زيحامد خان ن

چه  اي ديدانست چه بگو يمتعجب بود و نم نيرفتار آر يناگهان ريياز تغ كايار. را به مقصد رساند كايدر سكوت ار نيآر

 نكهيبوق رفت بدون ا كيبا زدن  نيآر. ديشد و در را محكم به هم كوب ادهيپ نيبا اخم از ماش دنديرس يكار كند؟ وقت

  :لب گفت ريز كايار د،يبگو يزيچ

  .اخالق گندتون و ببرن مردشور - 

  !سالم خانم اخمالو - 

  .است ستادهيپشت سرش ا بشيو غر بيكه با لبخند عج ديمحمد را د. شد رهيو با وحشت به عقب خ ديجا پر از

  »!رون؟ياومد ب يك نيا«

  :كرد يشد و تمام حرصش را سر محمد خال شتريب شيها اخم

  !دينخورده پسر خاله نش ييبهتره كه چا - 

  :كرد گفت يم بيكه دستانش را در ج يسرداد، در حال يسرحال يه خند محمد
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  !يياخمالو يليقبول كن كه خ - 

هنوز زنگ را نزده بود كه محمد دستش را گرفت و مانع . لب گفت و دستش را به سمت زنگ دراز كرد ريز يشيا كايار

پوزخند محمد آثار خشم و نفرت در  دنيكم كم با د. ديخود دستش را به عقب كش رانيبا نگاه ح. كار او شد نياز ا

  .گرفت يچشمانش جا

  !و به من نزن فتيدست كث گهيد. كردم ياما باور نم يهست يفيبودم آدم كث دهيشن - 

  .بچسبد واريشود و به د ليرو به عقب متما يكم كايسرش را جلو برد كه باعث شد ار محمد

  !؟يدوست دار. ياز اونا باش يكي يتون يو هم مت. كردم دايكه خواستم دست پ يمن تا به حال به هر چ - 

  :و با نفرت گفت از روي حرص خنده اي سر داد كايار

  !ستميمن مثل تو ن يول. ارزش بودن يحتما مثل خودت ب يكه بدست آورد ييزاياون چ - 

  :شوخ پاسخ داد يباال انداخت و با لحن ييابرو محمد

  !؟يالبد بدتر - 

 يوقت. برد و با حرص زنگ را فشرد شيندهد، دست پ يداد جواب حيسكوت كرد و ترج كايار. قدم به عقب رفت كي و

دانست  يم. كند يكه كرد نتوانست درست نقش باز ياما هر كار رديبه خود بگ يخونسرد ي افهيكرد ق يداخل شد سع

  . حالش شده يشانيپر يمتوجه  ياحد يآقا

  

* * * * *  

  

  :ديرا شن نيآرام آر يصدا. محمد بود يحرف ها به كايطول راه تمام هوش و حواس ار در

  كالس چطور بود؟ - 
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  :تكان داد يشد و سر رهيبه او خ جشيبا نگاه گ كايار

  ؟يچ - 

  ...هه - 

  :گرفت و گفت دهيرا نشن نيصدا دار آر پوزخند

  .آره خوب بود ... آها - 

  !گهيبهت گفته بودن د. دختر خالم هست يامشب عروس - 

  .رهخوش بگذ. خوبه. آره - 

  :را به او دوخت و گفت زشينگاه استفهام آم نيآر

  !؟يايمگه تو نم! كه خوش بگذره؟ يچ يعني - 

  :شد رهياو داد و به جلو خ ليتحو يزيآم طنتيش يلبخند كايار

  !بشه؟ يكه چ اميشماست، من ب ينه، دختر خاله  - 

  !خاله تورو هم دعوت كرده يول - 

  !!منو؟ - 

  :داد باال انداخت و ادامه يا شانه

  .نه اون منو شناسميشمارو م ينه من خاله  - 

  .ياما دعوت شد - 

  :زد و گفت يا يلبخند زورك كايار

  .يش ينم الشيخ يو ب يكن يم ديكل زيچ هي يرو يليتو خ ه؟يچ يدون يم - 

  :گرفته بود گفت يكه ژست بامزه ا يداد و در حال كايار ليمغرور تحو يلبخند د،يد نطوريكه ا نيآر
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  !يخانوم دميپا شاه كل هي يبر ندارمگه خ - 

  !نكن يخانوم يلطفا انقدر خانوم! نوچ - 

  :كرد يخنده ا نيآر

  !خدا به داد برسه - 

  :لب گفت رينازك كرد و ز يپشت چشم كايار

  !پررو يپسره  - 

جواب  ييروكرد كه مهناز خانم با خش يشد سالم آهسته ا ييرايداخل پذ يوقت. شد و زنگ خانه را فشرد ادهيپ نيماش از

  :سالمش را داد

  .جان كايبدو برو اتاق مهرسا آماده شو ار - 

  !من؟ - 

  :تكان داد يو سر ديخند كايار يحركت بچگانه  به

  . ميبا هم حرف زد يكاف يبه اندازه  روزيما د... زود برو و آماده شو ستيپاره كردن ن كهياصال وقت تعارف ت - 

  ...آخه من - 

  .گهيرو دب! انقدر من من نكن دختر - 

  :مهرسا از باال او را به خود آورد اديفر يصدا. رفت يگريرا به سمت پله ها هل داد و خود به سمت د كايار

  !!گهيد ايب - 

بعد از آن . در اتاق آمد يصدا. ديرنگش را اتو كش ييبلند و خرما يبه تن كرد و موها يا روزهيف راهنيكمك مهرسا پ با

  :گفتكه  نيآر يزده  جانيه يهم صدا

  تو؟ اميتونم ب يم - 
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  :خود را به پشت گوش زد و گفت يحلقه شده  يموها مهرسا

  ...تو ايب - 

  .حبس كرد نهياو ثابت ماند و نفسش را در س ينگاهش رو نيورود آر با

 نيلبخند آر دنياما با د. توانست چشم از او بردارد ينم كايبرازنده شده بود و ار اريبس يدر آن كت و شلوار مشك نيآر

 يرا به رو نيآر ي رهيخ ينگاه . ديشالش را جلو كش شتريب يكم. دوخت نييخود را جمع و جور كرد و نگاهش را به پا

  .را به خود آورد نياعالم حضور كرد و آر خود يمهرسا با صاف كردن صدا. كرد يصورت خود حس م

  !شده؟ يزيچ - 

  .يچيه... نه! هان - 

دهانش گرفت و خنده  يمهرسا دستش را جلو. رفت و آن دو را تنها گذاشت رونياز اتاق ب يگريبدون گفتن حرف د و

  .كرد يزير ي

  .خل و چل پاك زده به سرش يپسره  - 

  »!اون از من خوشش مياد؟«. دوخت نيياو داد و نگاهش را به پا ليتحو يمصنوع يلبخند كايار

توانست  يرا نداشت اما نم يهمانيم نيا يحوصله . به سمت منزل خواهر مهناز خانم حركت كردند يهمگ يقيبعد از دقا

  .ديرا بگو نيا

 ياحساس خوب كايار. خود نشستند يها يصندل يگرفتند و رو ياز باغ جا يدر گوشه ا ياز سالم و احوال پرس بعد

س حامد خان، متوجه شده بود كه تمام حوا يو اخم و تخم ها نيآر ي رهيخ يخصوصا از نگاه ها. نداشت و معذب بود

هم در گوش  يچند بار. گشت يم يا به دنبال شخصيبود  يانگار كه منتظر كس. زدن اطراف باغ است ديمهرسا به د

  :لب گفت ريمهرسا ز زيبه م يشدن دختر كيبا نزد. گفت و لبخند زد يزيمهناز خانم چ

  ...خدا يوا - 
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  .فتدياش ب يشانيپ يرو يزير يها نيانداخت و گذاشت چ نييسرش را پا و

به  ياش حساب يطانيو ش ظيغل شيآرا. زانوانش به تن داشت ريدكلته كه تا ز يراهنيپ. شد رهيبا دقت به دختر خ كايار

رفت و با  نيكنار آر. لوند با همه خوش و بش كرد يو با لبخند ستاديا زيم كينزد. كرد يآمد و جلب توجه م يچشم م

  :گفت يمصنوع ييعشوه ها

  !؟يخوب! ييدايكم پ ؟ييپسر دا يچطور - 

  .تكان داد يزد و سر يدختر پكر شده بود، لبخند مصنوع نيا دنيبا د يكه به نظر حساب نيآر

  ؟يهان يتو چطور... يه - 

  :دستش را جلو آورد و با ناز گفت يهان

  م؟يدور برقص هي يد يافتخار م !چرا نشستي عروسي مانداناس ها...به لطف شما - 

  .شد نگاهش را از او گرفت و اخم كرد يمنظور او نم يه متوجه ك كايار. كرد كايبه ار ينگاه نيآر

  .قول رقص دادم كايراستش من به ار... نه - 

 يهان ي رهيمتوجه شد نگاه خ كايار. درهم رفت شيبه او اشاره كرده بود كرد و اخم ها نيكه آر يبه دختر ينگاه يهان

  :با تعجب رو به او گفت امد،يشش نخو چيخودش ه ييرها يبرا نياز حرف آر. شال او است يبه رو

  !از شما داشتم؟ يدرخواست نيهمچ يمن ك! من؟ - 

 يبازو يهان. كرد يم تشياذ يحساب نينقشه اش را به هم زده بود و ا كايار. گفت يبا اخم سرش را تكان داد و پوف نيآر

  :و گفت ديرا كش نيآر

  !يبودن يتو كه انقدر خجالت... گهيپاشو د. اريانقدر بهونه ن - 

 .شد رهيآن دو خ دنيبا حرص به رقص كايار. رقص رفت ستيبه وسط پ يبرخاست و با هان يصندل يبه اجبار از رو نيآر

  »!دنيمثل دوتا كرم به هم چسب«



 

 

نه نودهشتياكتابخا    كاربران انجمن نودهشتيا و هيوا ناديا  –اريكا 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٧٠

آن جمع دوستانه و  انيدر م شيبار خود را معذب تر از پ نيا. سرش برداشت يمهرسا شالش را از رو ياصرارها با

  .افتي يخانوادگ

... ستنيمن ن يخانواده  نايا. ستيمن ن يجا نجايا! هستن؟ يك نايهستم و ا يمن ك! كنم؟ يم يچه غلط نجايا من«

  »!خانواده

 يبه هان يپسر كه شباهت كم نيمهرسا متوجه شد ا يشد كه با معرف كيآنها نزد زيقد بلند به م يپسر يقياز دقا بعد

  .است ييفراتر از پسرعمه و دختر دا ديرباوط مهرسا و حم ديرس يبه نظر م. است يبرادر بزرگ ِ هان ديدارد، حم

 يلحظه ا يبرا. بعد از آن هم مهناز خانم و حامد خان رفتند و او را تنها گذاشتند. رقص رفت ستيبه پ ديبا حم مهرسا

 شيبازو يدست ناگهان. بود ستيپ يرو يها يمحو نور پرداز كايشده بود و ار جاديا ييايرو ييفضا. چراغ ها خاموش شد

فكر كه او  نيبا ا. مرد است كيمتوجه شد  بتشياما از ه نديفرد را بب آن يتوانست چهره  ينم. و او را بلند كرد ديرا كش

  :و گفت ديرا اشتباه گرفته خود را عقب كش زيم يكيتار نيدر ا

  !آقا نياشتباه گرفت - 

  :زمزمه كرد  ييآشنا يصدا

  د؟يدور رقص و به من افتخار بد هيكنم  يخواهش م. مكن يوقت اشتباه نم چينه، من ه - 

 ياز طرف. برد ستيدر پ يرقصنده ها انيمرد دست او را گرفت و بزور به م. نداشت يا دهياعتراض كند اما فا خواست

 چيه. زيارت كندرا  ندينش يآشنا هست و به دل م شيصدا نقدريشخص كه ا نيا يخودش كنجكاو شده بود تا چهره 

با حركات موزونش  ياما همراهش به خوب. قصدتوانست درست بر يآمد و نم يخوشش نم يفرنگ يرقص ها نياوقت از 

شخص مطمئن  نيبم و دلنش ياست، اما با فكر كردن به صدا نيفكر كرد كه آر يلحظه ا يبرا. كرد يم يياو را راهنما

چشمانش را  يوقت. چشمانش را ببندد كه ث شدشد نور چشمانش را زد و باعچراغ ها كه روشن . كند يشد كه اشتباه م

 يبود كه انگار م ينگاهش طور. كند يو با غرور نگاهش م ستادهيا شيكه روبه رو ديخندان محمد را د ي چهرهباز كرد 
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  »!؟يتو چنگم يديد«: گفت

 يشده بود، تالش كايترس و وحشت ار يمحمد كه متوجه . به عقب برداشت و از او دور شد يفكر وحشت زده قدم نيا با

 يرفت و رو زيبه سرعت به سمت م زين كايار. رفتاحترام تكان داد و  يبه نشانه  يسر. دوباره به او نكرد يكينزد يبرا

  :گرفت و گفت ياكنارش ج يمهرسا با شاد. اش نشست يصندل

  !؟يديتو هم رقص - 

  .مثبت تكان داد يبه نشانه  يسر كايار

  !كنه؟ تيبود كه تونست راض يك نيا. يكن ياز من يكل ايگم ب يمن بهت م يوقت - 

  :عوض كردن بحث گفت يشد و برا رهيوحشت به چشمان كنجكاو مهرسا خ با

  .پسر عمته نكهياز ا ريالبته غ ؟يدار يچه نسبت ديشه بپرسم با حم يم - 

  .انداخت نييسرخ شده بود، سرش را پا يحساب شيكه گونه ها يزد و در حال يلبخند مهرسا

مشكالت هست كه باعث عقب افتادن  يسر هي... اما خب... ميرو دوست دار گهينامزدمه، راستش ما همد ييجورا هي - 

اونا مي خوان . راستش پدرش راضي به اين ازدواج نيست. هنوز نتونستيم نامزديمون و رسمي كنيم .از كارها شده يليخ

  ... از ايران برن

انداخته بود  نيكه دست دور كمر آر يهان دنيبا د. فهمد يرسا را ممه يتكان دادن سر نشان داد كه حرف ها با

  :گفت هيزد و به كنا يپوزخند

  ازدواج كنه؟ نيهم قراره با آر يهان - 

  :متعجب به خود گرفت و گفت يا افهيق مهرسا

 يم شهيهم اديوشش نمازش خ! رفاقت كنه چه برسه به ازدواج يره با هان ينم رهيبم يزن ياگه از ب نيآر... نه بابا! ؟يچ - 

  .از اندازه جلفه شيب يگه هان
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  :لب ادامه داد ريشد، اخم كرد و ز رهيخ نيو آر يخود به هان و

  !ديدرست برعكس حم - 

  . همه تفاوت و تضاد در تعجب بود نيكه خودش هم از ا انگار

  . تكان داد ديتائ يبه نشانه  يدوخت و سر يدوباره نگاه كنجكاوش را به هان زين كايار

به آن قسمت از سالن . از سالن اتفاق افتاده بود، باعث شد حواسش پرت شود يگريد يكه در گوشه  يو جوش جنب

. زدند يدست م شانيبرا زين هيو بق دنديرقص يمسخره تانگو م يافتاد كه با حالت يشد، نگاهش به دختر و پسر جوان رهيخ

باعث شد نگاهش را همانجا ثابت نگه  يزن يآشنا ي رهچه دنيزد و خواست به سمت مهرسا برگردد، اما د يلبخند

آشنا  شيزن برا نيا يچقدر چهره . را گرفت و رفت شيپالتو يكرد، مرد يم يزن داشت با حامد خان احوال پرس. دارد

 و به پشت سر برگشت، ستاديحامد خان از حرف زدن باز ا يزن با اشاره . شد يم جيگ شتريكرد ب يهر چه فكر م! بود

و  بيعج شيبرا ديد يكه م ييصحنه ها. از تعجب باز مانده بود كايدهان ار. ديمرد را كش يرا دراز كرد و بازو تشدس

  ! امكان نداشت نيتوانست باور كند، ا يهرگز نم. قابل باور بود ريغ

  »!نجا؟يا... اونا«

به آنها  زيپدر محمد ن ،ياحد ياآق. نديبزرگ را دست در دست آن زن چشم سبز بب يكرد، پدرش، سلطان ينم باور

 يمهرسا را نم يصدا يحت ستاد،يا شيدر جا كايار. كردند ييها راهنما زياز م يكيرا به سمت  ايو ثر يسلطان وست،يپ

توان ادامه دادن  شيدو قدم به سمت آنها برداشت، اما پاها. خود نبود يرو نيو كنجكاو آر رهينگاه خ يو متوجه  ديشن

كه به آنها  يزمان. بغضش را فرو خورد و عزم خود را جزم كرد ست،يدر انتظارش ن يخوب زيت چدانس يم. نداشت

  :لرزان و آرام گفت ييخود شد، حامد خان با صدا ينگاه مضطرب و ترسان حامد خان به رو يشد متوجه  يم كينزد

  ...كايار - 

بود كه نگاهش به  ايمحو صحبت با ثر پدرش ستاد،يپدرش ا يتوجه به او از كنارش گذشت و درست رو به رو يب
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  :دخترش افتاد

  ...زميعز! كايار - 

. سوخت يبود و چشمانش م نيچه گفت، سرش سنگ ديفهم شيلب ها يحركت آهسته  يفقط از رو د،ياو را نشن يصدا

ت در و لباس افتضاح، دس ظيغل شيبا آن آرا! ايشد، ثر رهيكه كنارش نشسته بود خ ينگاه از پدرش گرفت و به زن

  .صحنه بود نيانگار كه از قبل منتظر ا. ددا يم كايار ليپدرش انداخته بود و لبخند پر غرورش را تحو يبازو

 يتوانست جا يحاال نم. پدرش بود يها پا به پا يها و سخت يخوش يكه در تمام ب،يمحجوب و نج يمادرش افتاد، زن ادي

 ييصدا يب يادهايبار كلمات و فر ريشد، ز يداشت له م. اورديبرن و دم نديجلف و پول پرست را بب يدختر ا،يمادرش، ثر

  »...نجايكنن؟ ا يكار م يچ نجايا«: ديآورد، از خود پرس يكه بر سرش هجوم م

گفت، صحنه ها چه  يم يزيكرد، انگار داشت چ يحركت م ايثر يلب ها. شد رهيخ ايتر به ثر قيرا كج كرد و دق سرش

  . بلند شد شيپدرش از جا! آهسته شده بود

بكوبد، حامد خان به سرعت  ايدست خود را باال برد تا بر صورت ثر يمتوجه نشد ك يحت د،يفهم يبود و نم جيگ كايار

دستان پدرش با . واضح بود زيآمد، حاال همه چ كايبه سمت ار تيپدرش با عصبان. ديمداخله كرد و دست او را در هوا قاپ

خون و  دنيبا چش. درهم رفت شيدهانش مزه كرد و اخم ها رخون را د يشور. گونه اش نشست يتمام سرعت بر رو

چند  نيكه در ا يتمام نفرت. شد رهيآمد و با نفرت به پدرش خ رونيسر شده از دردش، از شوك ب يلمس كردن گونه 

  :سال در خود جمع كرده بود را به زبان آورد

  !نم؟ينحستون و بب ي هيسا ديبا رميهر جا كه م !ازتون متنفرم! خوره يحالم از تو و اون زن بهم م - 

  :ديحامد خان را شن نيخشمگ يصدا

  !نبود نيقرار ما ا ؟يسلطان يآقا - 

  »!قرار«
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 يدست رو د؟يخواست بگو يچه م مانشيبا نگاه پش. شد رهيحامد خان خ نيخشمگ يبرگشت و به چهره  يجيگ با

اما  ند،يب يكرد به خود بقبوالند كه خواب م يكان داد و سعت يسر. گذاشت و گونه اش را فراموش كرد شيها قهيشق

  :لب گفت ريكرد، ز يم يگاحساس خف. داد ينم ياجازه ا نيكه در دهانش بود چن يطعم تلخ خون

  ...خوابه هي نيا... آره! شم داريتا ب رونيبرم ب نجاياز ا ديشم، با داريب ديبا - 

  .درا گرفت، پدرش بو شيبازو يبرود كه كس خواست

تو فكر ! يكن يم يمن باز يو همه جا با آبرو شهيهم. يكن ينم رييوقت تغ چياما ظاهرا ه ،يكردم درست بش يفكر م - 

آدم ها رو من  نيا يهمه ! به تو لطف كردن؟ يالك نطورياونا هم يفكر كرد... ياحد يهمون آقا اي هيحامد خان ك يكرد

تو  ه،ياحد يهمون آقا ايحامد خان برادر محسن  ه،ياحد يپسر آقا دمحمكه قراره با تو ازدواج كنه  يفرستادم، اون كس

احمق، اون وقت  يبه لطف من دختره ! ؟يمراقبت از تو جمع شده بودن، به لطف ك يهمه آدم برا نيا! عمو يگ يبهش م

  ...تو

چهره  ا،يثر يلب ها ينداشت، پوزخند رو ياحساس خوب. شد يسلطان يآقا يحرف ها يجلو آمد و مانع از ادامه  محمد

مبهوت افراد حاضر  يچهره ها ،ياحد يدرهم حامد خان و آقا ي افهيق ن،يمتعجب آر يپر از بغض مهرسا و چهره  ي

 يدور سرش م ايكرد نفس بكشد، اما دن يرا فشرد و سع شيگلو. كند يدر سالن، همه و همه باعث شد تا احساس خفگ

كرد آن شب نحس را به خاطر  يسع ستاد،يا ياز حركت باز م اي، كاش دنرا نگه دارد ايتوانست دن يكاش م. ديچرخ

  .اورديب

مرموز، مزاحمت چند پسر  نيشدن توسط آن ماش بيمشكوك پدرش، تعق يخانم، حرف ها يمشكوك گل يها نگاه

  ...چشم ها شان،يآنها، چشم ها بيو غر بيعج يحامد خان، حرف ها دنيجوان و بعد از راه رس

  :كرد لب تكرار ريز

  ...چشما... چشما - 
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  !زم؟يجان عز كايار - 

نه . كرد دنيشروع به دو يبه سمت در خروج يگريحرف د چيمهناز خانم بود، دست او را پس زد و بدون ه يصدا

شلوغ  ابانيخواست از خ يم. نباشد ايحركت دن يمتوجه  نگونهيا ديتا شا ديدو يم د،يشن يم يزيو نه چ ديد يم يزيچ

را گرفت و  شيبازو يدست. دوخت ابانيماتش را به خ هبه عقب برداشت و نگا ياز وحشت قدم ينيبوق ماش رد شود كه با

 دهياما فا. بكشد رونيِ او ب رومندين يانگشت ها انيشده بود، چشمانش را بست و خواست دستش را از م ريغافلگ د،يكش

  .محمد قفل شد نيرد و نگاهش در نگاه خشمگچشمانش را باز ك. تر بود يقو يلياو خ ينداشت، دست مردانه  يا

  !؟يريبم يخوا يم! ؟يشد وونهيد - 

  ...ديخوا يم ياز جونم چ - 

  :زد اديرا از خود دور كند، فر يجيكرد آن حالت گ يسع. دينشن يزيچ زيبود كه خود ن نييو پا فيآنقدر ضع شيصدا تن

  ...ولم كن! د؟يخوا يم ياز جونم چ - 

 يبكشد، مرد رونيداشت دستش را از چنگال قدرتمند محمد ب يبا تمام قدرت سع. داد يمنفرت به او قدرت  احساس

قابل تحمل  كايار يكه در نزد پدرش محبوب باشد برا يزيچ. بود همان خواستگار محبوب پدرش است دهيكه تازه فهم

  .ه اش متنفر بودبدنش از او و خانواد يااز محمد متنفر بود، با تك تك سلول ه! نفرت بود، نفرت. نبود

  !ولم كن كثافت - 

  .آورد شيبه بازو ياديو فشار ز ديكش نشياو را به كنار ماش محمد

  ...يييآ - 

  .ستين يخوب تيموقع نجايا - 

  :كرد و ادامه داد كايار يبه لباس ها ينگاه و

  .ميبهتره بر - 
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 نيآر. كرد يرا نگاه م كايو ارداشت  نيزد، دست به كاپوت ماش يكه نفس نفس م يافتاد، در حال نيبه آر نگاهش

زل بزند  كايدر چشمان ار نطوريداشت كه ا ياو چه حق! خواست؟ يچه م گريكرد، او د يداشت با نگاهش به او التماس م

بازوان محمد قرار  انيبخواهد در م نكهيقفل كرد و بدون ا نيآر جيپر از اشكش را در نگاه گ يچشم ها! و التماس كند؟

  .گرفت

  

 * * * **  

  

تخت نشست و دست  يرو. بود دهيدراز كش ييتخت آشنا يو رو كيتار يباز كرد، در اتاق يرا به سخت نشيسنگ چشمان

 يرا به خاطر م زيكم كم همه چ. ديكش ريسمت راستش از درد ت يگونه  شيبا جمع شدن چشم ها. به سرش گرفت

خواست از  ستندين كشينزد زينفرت انگ داتوجوآن م نكهيخوشحال از ا. نبود يچكسيبه اطراف نگاه كرد، ه. آورد

و نفرت چسب را كند  تيبا عصبان د،يشد و سوخت، به آن سمت برگشت و سرم را د دهيبلند شود، اما دستش كش شيجا

رفت بلند  يكه م يتوجه به خون يكرد، ب جاديا شيدست ها يرو يكيبار اريخون، ش. ديكش رونيو سوزن را از رگ اش ب

  ...اتاق خودش بود و آن قاب، قاب عكس مادرش نجايرفت، ا زيم يسمت قاب رو هب. ستاديشد و ا

  .فشرد و قاب را در آغوش گرفت يا شهيقاب عكس ش يرا رو شيها لب

 يم تيوضع نيا يمن و تو يدار ؟يچرا تنهام گذاشت... يچرا رفت! شدم؟ ليچقدر خار و ذل ينيب يمامان، مامان جونم، م - 

  ؟ينيب

  :زد اديبه خود فشرد و فر ترشيرا ب عكس

  !ه؟يگناه من چ! بود؟ يآخه چرا خدا؟ گناه من چ - 

در اتاقش دست نخورده و همه  زيچ چيه. شد دهيكردن نگاه سرخش به لب تاب بازش كش يو زار هيگر ياز كم بعد
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  .لب تاب به شارژ بود، به سمت آن رفت و آهنگ مورد عالقه اش را گذاشت. مانند قبل بود زيچ

  

  با تو باشم ديشا ،يديرو چه د داخ

  غم رها شم نيبا نگاهت، از ا ديشا

  صه رد شدغ ديشا ،يديرو چه د خدا

  عشق و بلد شد نيراه رسم، ا دلم

  تنگاه اديبه  ،قرارم يب هنوز

  م تو بارون، بازم چشم به راهت نشسته

...  

  

* * * * *  

  

  :پدرش كه گفت يخسته  يآمد، و بعد صدا يدر م يصدا. دانست چند روز است كه خود را در آن اتاق حبس كرده ينم

  .خوام باهات حرف بزنم يم... در و باز كن بابا نيدخترم، ا كا،يار - 

را  زيم يكرد از جا بلند شود، ساعت رو يسع. تخت نشست، چشمان خمار و گود افتاده اش را به در دوخت يرو

 كايار. افتاد نيزم يرو يبيآس چيتاب كرد، ساعت بدون هكه در بدن داشت به سمت در پر يكم يرويبرداشت و با ن

  :زد اديفر

  ...ديتنهام بذار، تنهام بذار - 

  :تخت نشست، ادامه داد يشد، رو يجار شياز چشم ها يهم اشك ناتوان باز
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م خوا ينم ؟يببر نيمونده كه از ب يچ ؟يمونده كه خراب كن يچ گهيد! بس نبود؟ يزد ؟يخوا ياز جونم م يچ گهيد - 

  ... ديريبم ديبر... ديگمش ديهمتون بر! نمتونيخوام بب يو بشنوم، نم چكودومتونيه يصدا

مادرش  اديتخت ولو كرد و به  يخود را رو. آمد، ظاهرا كه رفته بود ينم ييصدا رونياز ب گريكرد، د هيگر يا قهيدق چند

كرد مانند  يكه فكر م يكه توسط كسان ييروزها الياما باز هم فكر و خ. خواند را تكرار كرد يم شيبرا شهيكه هم ييالال

  :زد اديو فر ديبالشت كوب يسرش را رو. داشت ياز سرش بر نم تخانواده اش دوستشان دارد رودست خورد، دس

  ...بسه، بسه گهيد... بسه، بسه - 

دوست . را باز كرد زنگ تلفن اتاقش چشمانش يبا صدا. حال شد و به خواب رفت يكلمه را تكرار كرد تا ب نيا آنقدر

 فشيكه در بدن نح يآرام بلند شد و با درد. بلند شود و جواب دهد ديگفت با يبه او م ينداشت جواب دهد اما حس

  .برداشت زيبود به سمت تلفن خ دهيچيپ

  ...الو - 

  .مرد پشت خط است كيآمد، مطمئن بود  يم يپشت سر هم شخص يها دنينفس كش يصدا

  !حرف بزن - 

رفت،  كشياتاق تار يبه سمت پنجره . ديكوب شيرا محكم بر سر جا يگوش يحوصله و عصبان يب دينشن يجواب يوقت

عرق  يبا بو. سرش را خم كرد و لباس در تنش را بو كرد. بود كياتاق را كنار زد، آسمان هم مانند دلش تار يپرده 

  .در هم رفت شيو اخم ها ديسرش را به عقب كش

  ...يلعنت - 

از  يروح و خال ينگاه ب د،يبه صورتش پاش يآب نهيداخل اتاق خود رفت، بدون نگاه كردن در آ سيسمت سرو به

  ... روح يدوخت، به آن دو چشمان به گود افتاده و ب نهيش را به آساحسا

 يهمان لب ها ده،يبه گود افتاده، همان صورت رنگ پر يهمان چشم ها! آخر مادرش شده بود يروزها هيشب چقدر
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 يبه خون رو. مات تر از قبل شد رشيتصو د،يكش نهيرا به آ سشيزد و دست خ يخسته ا لبخند... ان، همانخشك و لرز

  .دستش نگاه كرد

از محمد و تمام  ن،ياز پدرم، از آر. گرفتن يمنو به باز يكه منو و زندگ ييكسا ياز همه  رم،يگ ياز همشون انتقام م - 

  ...ايثر... ايخانواده ش، از ثر

 ياما آن حس جان ست،يدانست چ ينم. شد يم شتريو ب شتريكرد هر لحظه ب يم ينيكه بر قلبش سنگ ياهيس حس

  .بود دهيدوباره به او بخش

در  قهيچند دق يبرا. ديرا درآورد و به سمت حمام رفت، وان را تا آخر پر از آب كرد و درونش دراز كش شيها لباس

  .آب بود ريصورتش ز يهمه  د،يآب كش ريهمان حالت ماند، كم كم خودش را به ز

  ...دو، سه، چهار، پنج، شش ك،ي

توانست تحمل  يم ياما تا ك. وان فشرد و تحمل كرد يتحمل كرد، دستانش را بر لبه . توانست نفس بكشد ينم گريد

ا شد و ب يجار سشيخ يگونه ها يرو شياشك ها. و نفس گرفت، تند تند نفس گرفت دياراده خود را باال كش يكند، ب

  .ديچانه اش رس نييصورتش به پا يآب رو يقطره ها

  !يخودت و بكش يتون ينم يحت. يجرعت كشتن خودتم ندار يحت ،ياحمق هيتو  - 

  .هم گذاشت يرا باال زد و چشمانش را رو شيموها

 ختنيشك را يو پدرت شروع كرد، حاال به جا يباز نيا كا،يار يو تو شروع نكرد يباز نيا ،يبه خودت بباز ديتو نبا - 

  .يماجرارو خودت انتخاب كن نيآخر ا ديكردن با يدختر هالو و احمق و باز هيو نقش 

به  يرنگ يو شلوار صورت زيآمد و بل رونيبعد از دوش گرفتن ب. بلند شد شيكرد و از جا انهيموذ يخنده ا هيگر انيم در

  :ن دادتكا يزد و سر ينگاه كرد، لبخند نهيو در آ ديبه خود رس يكم. تن كرد

  !ريبگ يزندگ ...و كن يحس هست، زندگ نيكه ا يتا وقت - 
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* * * * *  

  

كه  ديخانم را د يآب وارد آشپزخانه شد و گل يصدا دنيبا شن. در خانه نبود يچكسيرفت، ظاهرا ه نييپله ها پا از

  :تكان داد يمشغول شستن ظروف است، با نفرت او را برانداز كرد و سر

  .يرودست خورد هم رزنيپ هياز  يحت - 

آمد و  يخانم م يهر روز گل. نخورده يزيدانست چند روز است كه چ يآب را برداشت، نم يرفت و بتر خچاليسمت  به

آب بود  يبتر دنيمشغول سر كش. رفت يگذاشت و م يغذا را پشت در م ينيگرفت س ينم يجواب يزد، وقت يبه در م

وقت نتوانسته بود آن زن  چيكرد، اما ه يكار م شانيرابود كه ب يسال 12حدود . خانم شد يگل ي رهينگاه خ يكه متوجه 

  :خانم كه هل شده بود با من من گفت يگل. فوضول را دوست داشته باشد

  !سالم خانم - 

  .خشك كرد نيرا با آست شيو لب ها ديكوب زيم يرا رو يبتر

  !؟يخوب! خانم يسالم، گل - 

  :خانم با همان نگاه خشك گفت يگل

  .خانه سوت و كور بود خانم دينبود - 

  :تكان داد يزد و سر يپوزخند

  .سوت و كور باشه دينبا نجايا يگ يپدر اونقدرها هم كه تو م زيو عز ديبا وجود همسر جد! چرا سوت و كور؟ - 

  .واسشان خانه گرفتن اوردن،ين نجايوقت ا چيه شونوينه خانم جان، آقا ا - 

  .ديمقابل خود خند رزنيچشمانش را گرد كرد و به پ كايار
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  !ايتو هم خوب اخبار دست اول دار! د؟يجد يخونه ! چه غلطا - 

  .ولو شد يصندل يرو يحال يو با ب ديبه شكمش كش يدست كايار. نگفت يزينگاه كرد و چ كايخانم با تعجب به ار يگل

  .بده بخورم يزيچ هيگشنمه،  - 

  :ر كردخانم نگاه كرد و با تحكم تكرا يبه گل دينشن يجواب يوقت

  !گفتم گشنمه - 

  .بله خانم - 

كرد  يزد و فكر م يبا خود حرف م. اش بود يشگيعادت هم نيكرد و شروع كرد با خود حرف زدن، ا كايرا به ار پشتش

  .شود ينم شيحرف ها يجز خودش متوجه  يچكسيه

  :كه گفت پدرش يخسته  ير خانه آمد، و بعد صداد يساعت بعد صدا كي

  ؟يگل - 

  .سرعت از آشپزخانه خارج شد خانم به يگل

  .سالم آقا - 

  نشده؟ داريب كايسالم، ار - 

  :جواب داد يگل يزد و به جا رونياز آشپزخانه ب عيسر يليخ

  .شدم داريوقته ب يليچرا، خ - 

 اكيار يبه گود افتاده  يگونه و چشم ها دنينگاه كرد، با د كايبه ار يپدرش با نگران. احساسش را به او دوخت ينگاه ب و

 د،يخود را عقب كش يزاريرا ببوسد كه او با ب كايار يخواست گونه  يشينما يجلو آمد و با حالت. درهم رفت شياخم ها

  :زد يو لبخند اورديخودش ن يبه رو يسلطان

  .خوشحالم كه حالت خوبه دخترم - 
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  »!دخترم؟«

  :بدون نگاه كردن به پدرش گفت يتفاوت يبا ب كايار

  .رو مطرح كنم يوضوع مهمم هيخوام  يم... خوبه - 

  .دانستن موضوع تنگ شد يبرا يسلطان يآقا يها چشم

  ؟يچه موضوع! موضوع؟ - 

  .شكم تازه پر شده اش گذاشت يمبل نشست و دست رو يرو

  .خوام جوابشون و بدم يم د،يفردا خواستگار محبوبتون رو دعوت كن ديتون يشما م - 

  ؟يچه جواب! جواب؟ - 

  .بابا جون... ديبهتره دعوتشون كن ديبدون ديخوا يم اگه. ديانقدر عجله نكن - 

  :اضافه كرد يمصنوع يبا لبخند ديسكوت پدرش را د يوقت. بابا جان را با نفرت ادا كرد ي كلمه

  .كنه يم يدم كه مطمئنا شما رو راض يم يجواب ن،ينگران نباش - 

  .خود پناه برد كيپدرش را ترك كرد و به اتاق تار يگريحرف د چيه بدون

  

* * * * *  

  

  !اما نه، هنوز احساس داشت، نفرت. شد رهياز احساس خود خ يروح و خال يب يبه چهره  نهيآ در

باز  يو به پنجره  دير دست از كار كشزنگ د يصدا دنيبا شن. ديرا برداشت و به چشمانش كش اهيزد و مداد س يلبخند

را  ياحد يمحمد و آقا. چشم دوخت رونيرا كنار زد و به بو به سمت پنجره رفت، پرده  اورديطاقت ن. اتاق نگاه كرد

  .داد يمحمد دوخت كه داشت با لبخند به پدرش دست م بهكه در خود سراغ داشت  ينگاهش را با تمام نفرت د،يد
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  ...بخند... آره بخند - 

  .زود پرده را انداخت يلينگاه محمد به آن سمت شد و خ يلحظه متوجه  كي يبرا

  !زيچه ت - 

در بلند  يتقه  يشده بود كه صدا يانتظارش طوالن. كند شيخانم صدا يبه تن كرد و منتظر ماند تا گل يا يرسم سلبا

  .شد

  !بله؟ - 

  تو؟ اميتونم ب يم - 

  .كرد يرا از پشت در هم حس م نيا كايار. زد يخونسرد و با صالبت حرف م شهيبم محمد بود، مثل هم يصدا

  .دييبفرما - 

  .كند و موفق هم بود يدختر خونسرد را باز كيكه بتواند نقش تالشش را كرد  تمام

  .برگشت كايوارد اتاق شد، در را بست و به سمت ار يبه آرام محمد

  ؟يشيدر و بستم ناراحت نم نكهياز ا - 

  :احساس گفت يباال انداخت و خشك و ب يشانه ا يتفاوت يبا ب كايار

  .نه - 

باالخره به حرف آمد و به  كايار نيسنگ يبعد از سكوت. كرد بيت در جدوخت و دس كاينگاه مرموزش را به ار محمد

  :اشاره كرد يصندل

  .ياحد يآقا دينيبنش دييبفرما - 

پسري كه محبوب  !بود زاريپسر متنفر و ب نيچقدر از ا. محمد داد ليتحو يكرد و لبخند كج ديآقا تاك يكلمه  يرو

  . پدرش است
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  !ن؟ييپا مايب ديمنم كه با نيكردم ا يفكر م - 

  :داد هيهم انداخت و تك يرا رو شيپاها محمد

  .ميكن يمن خواستم اول با خودت حرف بزنم و بعد مراسم و رسم - 

  ...اما اصوال - 

  :ديپر كايحرف ار انيبه م عيسر يليدوخت و خ چهينگاهش را به قال محمد

  .به اصل و فرع نداشته باش يكار - 

  :دوخت و زمزمه كرد كايبود نگاه موشكافا نه اش را به چشمان ار نييبه پا ليبعد همانطور كه سرش متما و

  .شناسمينگاه و خوب م نينگاه انتقامه، من ا ست،ينگاهت نگاه صلح ن - 

  :فشرده اش را از هم باز كرد يخود را حفظ كند، سرش را باال گرفت و لب ها يكرد خونسرد يسع كايار

  !عاشقانه ازت استقبال كنم؟ يو با نگاه رميست بگكه پرچم صلح د يخوش به حالت، توقع نداشت - 

  :ديكش زيم يبرد و رو شيكنار خود دوخت، انگشت پ زيم يزد و نگاهش را به رو يلبخند محمد

  !مثبت؟ ه؟يجوابت چ - 

  :كه جا خورده بود گفت كايار

  !؟يچ - 

  !نه؟... جوابت مثبته - 

  ؟يگارخواست يايم يچ ياصال برا يتو كه انقدر به خودت مطمئن - 

  .جواب من نبود نيا - 

  :اعتنا گفت يچرخاند و ب گريد يسر به جانب كايار

  .ستيمعلوم ن - 
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  ه؟ياگه كه جواب حضرت واال منف رهيصورت بگ يخواستگار نيا يخواست يچ يپس برا - 

  !؟يبدم تا زودتر به كارت برس يجواب منف ياگه دوست دار! وقت گرانبهات و گرفتم؟! ه؟يچ - 

  :انداخت و گفت نييسرش را پا كايار. نگاهش كرد رهيت و خنگف يزيچ محمد

  .ستيجواب من معلوم ن - 

  .مثبته - 

  :سر بلند كرد و گفت يعصب كايار

  .شهيجوابم مثبت نم يدارم كه تا اونارو قبول نكن ييخودم شرط و شروط ها يمن برا! يشه انقدر مثبته مثبته نكن يم - 

  . دادرا باال شيبه جلو خم شد و ابروها محمد

  .شنوميخب، م - 

  ! يچقدر كم صبر و تحمل - 

  .دستش ور رفت ينازك كرد و با ناخن ها يچشم پشت

  ...جدا و دور از يمنظورم خونه . ميكن يبه دور از همه زندگ ديكه با نهيخب، شرط اولم ا - 

  :تنگ شده گفت يو با چشمان ديپر كايحرف ار انيبه م محمد

  .رم و از اون جداشمتونم پدرم و تنها بذا يمن نم - 

  :زد و گفت يا يموذ يلبخند كايار

  .يكار و بكن نيخوام كه ا يدونم م يو م نياتفاقا منم چون ا - 

كه از  كايار. ثابت ماند كايقرار ار يب يچشم ها ياش رو رهينكرد، فقط نگاه خ يرييتغ چياحساس محمد ه يب صورت

  :طاقت شد و گفت يآمد، ب ينگاه او خوشش نم نيا

  !ينگام نكن ينجوريشه ا يم - 
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  :سرش را خم كرد و گفت يتوجه به حرف او كم يب محمد

  شرط دوم؟ - 

  :جا به جا شد و با تعجب گفت شيدر جا يسر بلند كرد و به او چشم دوخت، كم كايار

  !؟يقبول كرد... يعني - 

  .ينكرد مونميشرط دومت و بگو تا پش - 

  .چشم بدوزد نيو به زم بچسبد يبه صندل يمحكم محمد باعث شد كم لحن

  .و منم راحت باشم يتو راحت باش يعني م،يهم دخالت نكن يكارا يكه تو نهيشرط دومم ا... خب - 

  .داد هيتك يزد و دوباره به صندل يپوزخند محمد

  !؟يستيراحت تر ن يبابات باش يتو خونه  ؟يازدواج كن يخوا ياوصاف چرا م نيبا ا - 

  :با خشم گفت كايار

با من  يخوا ياصال تو چرا م! ؟يكن يو م يكرد يم يازدواج با من پافشار يكه برا ييتو نيرفته ا ادتي هنكيمثل ا - 

  ؟يازدواج كن

  .خودم و دارم ليمن دال - 

 - خودم و دارم ليخب منم دال... ا.  

  :گفت كايفرستاد و بدون نگاه كردن به ار رونيحوصله بازدمش را ب يب محمد

  .عاشقتم... فرض كن كه - 

  .عاشق روشنفكرم هيكه  يفرض كن يتون يتو هم م! يزن يچه راحت از عشق حرف م - 

  :تكان داد يدوخت و سر كايخندانش را به ار نگاه

  شروط؟ يباق - 
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  .ناز به خرج داد يبا غرور سرش را باال گرفت و كم كايار

  .باشه بعد از ازدواج شيباق - 

  :زد و گفت يپوزخند محمد

  .شرط دارم هيخب منم ! نطوريكه ا - 

  !تو؟ - 

  .ميهر چه زودتر ازدواج كن ديبا... اوهوم - 

خنده  انيدر م. ديدهانش را تا آخر باز كرد و با همان نگاه متعجب بلند بلند خند رد،يتعجب خود را بگ يجلو نتوانست

  :گفت شيها

  !؟يبش يانسلط يتا داماد خانواده  يكن يم يهم كم تحمل، حتما لحظه شمار يليخ! پسر يزرنگ يليخ - 

  :سمت جلو خم شد و آرام گفت  به

  !نه؟ يمنم خبر دار ياز حساب بانك - 

  .داد هيتك يخود را جمع جور كرد و به صندل يشده، كم رهيكه به او خ ديمحمد را د يخشك و جد يچهره  يوقت

  ... رشتيب ديشا يدارم، حت يكاف يبه اندازه  ،يدون يحتما م. به ثروت پدر تو ندارم ياجيمن احت - 

  .اقتتياز ل شتريب ديشا يآره، حت - 

  .اش كرد يجر شياز پ شتريداد كه ب كايار ليتحو ينگفت و لبخند بانمك يزيچ محمد

  .فكر كنم ديمن با - 

  !يكردم فكرات و كرد يفكر م - 

  .يخب اشتباه فكر كرد - 

  :داد كايار ليكرد و باز هم از آن لبخند ها تحو كايبه ار ينگاه خاص محمد
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  .يفسقل ييپررو يليخ - 

  :و نگاه از محمد گرفت ديرنگش پر يفسقل يكلمه  دنيشن با

  .يبه من نگو فسقل... دونم، دوما ياوال خودم م - 

  .اديهات خوشم م يغرور و لجباز نياز هم - 

  !اش ياز احساس و لحن خشك و جد يو نه به صورت خال شيحرف ها نيمحمد نگاه كرد، نه به ا به

  »!دم ياما نه، من شروع نكرده بودم، من فقط دارم ادامه ش م... وع كردمو شر يخطرناك يباز«

  :را به خود جلب كرد كايزد و توجه ار زيم يبا انگشتش چند ضربه به رو محمد

  ...خب - 

  !؟يچ... خب - 

  كا؟يخوام ار يمن جواب م - 

  :و گفت ديكش يقينفس عم. انداختاش  يشانيبه پ ينياو را به اسم كوچم صدا كرد، احساس انزجار كرد و چ نكهيا از

  .ستميمن مطمئن ن - 

  .مطمئن شو و جواب بده - 

مردانه،  يتيبود، جذاب ينبود، اما مرد جذاب بايمحمد، ز. داشت در آستين يجواب يهر حرف ي، برادحوصله نگاهش كر يب

پدرش و  يبخواهد با همدست نكهياآمد، قبل از  ياش م ياستگاروو محمد به خ ديد يماجراها او را م نياگر قبل از تمام ا

 نيمثل االن به ا ايشد به او جواب مثبت بدهد؟ آ يحاضر م مباز ه كايار ايآ رد،يبگ يرا به باز كايار يزندگ شيعمو

  كرد؟ يشدت نسبت به او احساس تنفر م

 شيبرا. دارد دانست كه محمد هم مقاصد خودش را يم ست،ين نيچن نيدانست كه ا يداشت؟ عشق؟ نه، م يتيچه ن او

  :گفت يبه آرام ،ينسبتا طوالن يو مكث اليبعد از فكر و خ. مهم انتقام خودش بود. ستيمهم نبود كه مقاصد او چ
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  .موافقم - 

  .ديمتعجب از رفتار محمد نگاهش را از او دزد كايار. شد رهياو خ ياخم كرد و به چشم ها كايحرف ار نيبا ا محمد

  »؟چه مرگشه اروي نيا ستين معلوم«

 چينشست و ه شيدر جا زين كايار. ديايب نييبه پا گريد ي قهيچند دق زيخواست او ن كايرفتن از ار نييقبل از پا محمد

 هيدانست با گر يدانست چرا، فقط م ينم. متنفر است نياز آر شترياز محمد ب ديد يكرد م يحاال كه فكر م. نكرد يحركت

  :شد و زمزمه كرد رهيبه قاب عكس مادرش خ. كند يها نقش بازمثل آن ديبرد، با ينم شياز پ يكار يو زار

 يدلم به پا شده، فقط با گرفتن انتقام برا يكه تو يشيكنم، اما آت يكار م يدونم دارم چ ينم قايدق... دونم يمامان، نم - 

  .بود رانيكاش خاله ا. شه يتو و خودم خاموش م

 يباز نيكند، كم كم از ا يخوب بلد بود نقش باز. كرد ياحوال پرسرفت و شروع به  نييبه پا قهياز گذشت چند دق بعد

 رياخ ياز پنهان كار يبعد از احوال پرس د،يرا كاو كايار يشرمزده چهره  يپدر محمد با نگاه ،ياحد يآقا. برد يلذت م

 يكرد نم يكه م يمرد متنفر باشد، هر كار نيتوانست از ا ينم. كرد يخودش و برادرش معذرت خواه يخانواده 

كنار پدرش نشست، او . او را آرام كند يكم ديزد تا شا يلبخند شيبرا. خود متنفر باشد يتوانست از آموزگار چند روزه 

  :زمزمه كرد كايكنار گوش ار يبه آرام

  .زميخوام عز يتورو م يمن فقط خوشبخت. يدياشتباهات منو بخش نكهيممنونم دخترم، ممنونم از ا - 

در  يخشك و جد ،اما محمد. آمد يخوشحال م اريبه نظر بس زين ياحد يآقا. شاد و سر حال بود تينها يپدرش ب يصدا

  .كرد يم ياو هم داشت نقش باز كايكرد، به نظر ار ينگاه م از سالن ينشسته بود و به گوشه ا شيجا

  »!معلومه كه نه... مسخره س! شقمه؟واقعا عا يعني. خودم مثل«

  

* * * * *  
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شانه  يرو يدست با،يواجور و رنگارنگ اما زبود، پر از درختان جور بيبزرگ و عج اريبس ديد يبل خود مكه مقا يباغ

به  كينزد نقدريشد كه مادرش را ا يباورش نم. زن قفل شد يبرگشت و نگاهش در چشمان قهوه ا. گذاشته شد شيها

مادرش به سمت . فاصله گرفت كايت و از ارعقب برداش بهقدم  كياو  يخواست او را در آغوش بكشد ول. نديب يخود م

شدند، به خود آمد و به دنبال  يآنها دور م. شناخت يآشنا بود انگار كه او را م شيرفت، قد و قامت مرد برا يمرد

آن  تكه مادرش و آن مرد به سم ديرا از دور د يبلند زن ي هيسا. ديرس يها نمبه آن ديدو ياما هر چه م د،يمادرش دو

  :كه گفت ديشن ييتند، صدارف يزن م

  .انتقام نه يبرا - 

به سر و  يرفت و آب يياز عرق بود، به سمت دستشو سيزد و خ ينفس نفس م. و از جا بلند شد ديكش يخفه ا غيج

  :با خود تكرار كرد. صورتش زد

  ...نماز بخونم دينماز بخونم، با ديبا - 

. گرفت يم يواند و بعد از آن، آرامش بود كه در قلبش جاخ ينماز م يكرد ركعت يم يوقت احساس ترس و نا آرام هر

  .ديبعد از خواندن نماز به سمت قاب عكس رفت و آن را در آغوش كش

باشم  ديهستم، اما با يببخش كه دختر بد. خوام گوش كنم يدونم و نم يهم م ديبود، شا يدونم منظورت چ يمن نم - 

مي . هر شروعي يه پاياني داره .خوام تمومش كنم يروع كردن و من فقط مو اونا ش يباز نيا. مونه يازم نم يچيوگرنه ه

  !اين سرنوشت ِ منِ. خوام پايان اين بازي و خودم رقم بزنم

  

* * * * *  
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خانم . بود شگريدست خانم آرا ريز شگاه،يبه خودش آمد كه در آرا يزمان كايار .باد گذشت برق و مثل زيچ همه

  :داد لشيتحو يكرد و لبخند خسته ا كايبه ار ينگاهبعد از اتمام كار  شگريآرا

  .يبود يعال زم،يعز يشد يعال - 

  :زمزمه كرد يبه آرام كايار

  .ممنون - 

  :خم شد و گفت كايبه سمت ار يبود كم يكه زن جوان شگريآرا خانم

  .يخودت و نگاه كن يتون يم - 

 ،يكمان ييجوان با ابروها يدختر د،يرا د يگريص دشخ ،نگاه كرد نهيكه به خود در آ يزمان. او را به جلو هل داد و

به خرج  يا قهيسل چيانتخاب آن ه يبه لباس دكلته اش كرد، برا ياما با ظرافت، نگاه ظيغل يشياصالح شده، آرا يصورت

 نيه االبت. بخواهد ينظر كاياز ار نكهيانجام داده بود، بدون ا ييهارا خود محمد به تن يعروس يتمام كارها. نداده بود

  .خواهد بكند يكه دلش م يو هر كار رديبگ ميتصم ييبود كه محمد خود به تنها كايخواهش خود ار

دور  يبا ناباور نيميس. تنها نباشد شگاهيهمراه شد تا در آرا كايكه تازه از سوئد آمده بود با ار نيمياش س ييدا دختر

  :و گفت ديرحرفش پ انيبه م كايكه ار ديبگو يزيو خواست چ ديچرخ كايار

  !شدم؟ يعال يبگ يخوا يم - 

  :زد و گفت يلبخند نيميس

  !يمعركه شد! دختر... آره - 

  :به ساعت كرد و گفت ينگاه نيميس. نگفت يزيزد و چ يپوزخند كايار

  .يمردم از گشنگ ميبخور اورديهم ن يچياصال ه! زنه يشوهرت چرا زنگ نم نيا - 

  :خود را حفظ كند يكرد خونسرد يسعنگاه كرد و  يواريبا اخم به ساعت د كايار
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  .دونم ينم - 

  .زنگ در آمد يصدا يقيبعد از دقا. داد سكوت كند حيشد، ترج كايحال خراب ار ينگفت و متوجه  يزيچ نيميس

  .فرما شدن فيآقا دوماد تشر - 

  :گفتدوخت و  نيمينگاه خسته اش را به س كايار. كمك كرد تا شنلش را تن كند كايبا عجله به ار نيميس

  .ومدنيهم م نايخاله ادايي و كاش  - 

  :رود گفت يطفره م يزيكه مشخص بود از چ يدر حال نيميس

  .شه يم مونيپش يمثل چــ نهيبغ كرده بب ي افهيق نيبخند كه آقا دوماد تورو با ا كميخب عروس خانم  - 

 نيميو س كايار دنيداده بود، با د هيتك نشيبه ماش بيمحمد دست در ج. رفتند رونيب شگرياز حساب و كتاب با آرا بعد

دستش را در دست محمد گذاشت  ديبا ترد كايدستش را دراز كرد، ار. به سمت جلو برداشت يجدا شد و قدم نياز ماش

كرده  شيآرا يتوانست چهره  يم يداشتند و محمد به خوب رهم قرا يسر بلند كرد درست رو به رو يوقت. و جلو رفت

  :زد و گفت يلبخند ند،ياو را بب ي

  .يعوض شد يليخ - 

  :باال انداخت و گفت ييابرو ديخود ثابت د يرا بر رو كاينگاه ار يوقت

  !كنم؟ فيا ازت تعرداستان كه مثل تو يتوقع ندار - 

  :نگفت و محمد ادامه داد يزيباز هم چ كايار

  !ميايهم مه بهتره بگم ب اي. اديبهت م... حال نيبا ا - 

  :را صاف كرد شيصدا يشينما يگرفت و با حالت دهان يدستش را جلو نيميس

  ...االن خب آخه! ديبش كيتو ج كيج ينطوريا يبعد از مراسم عروس ستيبهتر ن... گم يم... اوهوم اوهوم - 

رفت، در را باز كرد و  نيمنتظر محمد بماند به سمت ماش نكهيبا اخم بدون ا كايار. ادامه نداد گريكرد و د يا خنده
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  .شد نيباال انداخت و سوار ماش يمحمد شانه ا. خندان محمد دوخت يگاه متعجبش را به چهره ن نيميس. نشست

را گرفت و كنار  شيمحمد بازو. آمد يشد باران گل و هلهله بود كه بر سرش فرود م ادهيپ نيعروس از ماش يوقت

  :گوشش زمزمه كرد

  .يكن لبخند بزن يسع - 

 يب يهااز محمد با اصرار تيبه تبع زين كايار. ها دادآن ليتحو يسالن لبخند گشاداز  رونيخود با نگاه كردن به افراد ب و

  .افراد حاضر، داخل شد يها دنيدست و هورا كش انيزد و همراه محمد در م يشمار عكاس لبخند مصنوع

 چيه كايت اما اراتاق داش دمانيمتفاوت از چ يفيتعر يهر كس. آماده شده بود رفتند شانيكه برا يمحمد به اتاق عقد با

 كيمنتظر تبر ،داد يمتشكرم پاسخ م يكه با كلمه  ييها كيو تبر يشينما يها ياحوال پرس انيدر م. ديد ينم يزيچ

دانست چرا انقدر  يبر لب بزند، نم يروزيدر نگاه او بدوزد و لبخند پ رااش  انهيمنتظر بود تا نگاه انتقام جو. نفر بود كي

 ارياو هم بس يبرا شد، يكند، و بعد نوبت محمد م يكار او را له م نيكرد كه با ا يساس ماز خود مطمئن بود، اما اح

  .داشت

  ....شما را به عقد دائم لميبنده وك ايآ ،يسلطان كايخانم ار - 

 يرا تر كرد و به نگاه ها شيلب ها! ديرس د،يرس يم ديكه نبا يزياما چ. سوم برسد يخواست دفعه  ينماصال دلش 

  .نشسته بود نگاه كرد شيچشم به محمد كه خونسرد در جا رياز ز. شد رهياتاق خ منتظر در

هم  يسرش را باال گرفت و چشمانش را رو» ...هه! االن بگم نه نيمن هم ستيانگار اصال براش مهم ن! تفاوت يب چه«

  :فشرد

  ...بله - 

و محمد را در  كايار يتكرار يو حرف ها ايهدابعد از اعالم . شد يخراب م كايبود كه بر سر ار كياز تبر يهم آوار باز

آمده شده بود نگاه هراسانش را به  شيپ تيموقع يكه تازه متوجه  كايار. آن اتاق خفه كننده تنها گذاشتند و رفتند
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كرواتش را شل كرد و با  يگره  يكم ستاد،يا كايار يروبه رو مدمح. محمد دوخت و آب دهانش را به زور قورت داد

  :گفت يشيانم يحالت

  !شم يدارم خفه م - 

  :دينگاهش را از او دزد كايار

  !نده سمسخره و خفه كن يلياتاق خ نيكنم ا يمنم احساس م ...خب ...اما ؟يخفه بش ديبا يچ يبرا - 

  .را به سمت خود برگرداند كايزد و صورت ار يپوزخند محمد

  ...به من نگاه كن - 

  .ت و به چشمان پر از رمز و راز محمد دوختعقد گرف يبه زور نگاهش را از سفره  كايار

  !نه؟... ميرو دوست داشته باش گهيهمد ميتون يم - 

  :نگفت و محمد ادامه داد يزيچ كايار

  !اوهوم؟... سكوت عالمت رضاست - 

و به خانم  ديخود را عقب كش كايار. عكس آماده شوند يوارد شد و خواست برا يا هيآمد و بعد از ثان كايپدر ار يصدا

مخصوص خود  گاهيبه سالن رفتند و در جا ،مختلف يواجور با مدل هاجور يبعد از گرفتن عكس ها. عكاس لبخند زد

. كه هر كدام دو برابر سن او را داشتند يدوستان. گذراند يموقتش را با دوستان حاضر در سالنش  شتريمحمد ب. نشستند

با محمد  يها كه هستند و چه نسبتمهم نبود آن كايار يكردند، برا يم يبا او احوال پرس يوقت ها هم دختران و زنان يگاه

دوست داشت به خانه و اتاق خودش برود، در . مسخره تمام شود شينما نيفقط دوست داشت هر چه زودتر ا. دارند

  .ندياو را در خواب بب ديكه قاب عكس مادرش را بغل كرده، بخوابد و دعا كند تا شا يحال

  ...خانم - 

  .ا به زن مستخدم دوختر نگاهش
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  بله؟ - 

  :به كاغذ داخل ظرف كرد و گفت يگذاشت اشاره ا يشربت را مقابلش م وانيكه ل يدر حال زن

  .به شما بدم نويگفت ا يپسر جوان هي - 

 ريشده بود از ز سيخ يرا به جلو خم كرد و كاغذ تا شده را كه كم نشيسر سنگ. رفت يگريحرف د چيبدون گفتن ه و

  .جام برداشت

  

  

  

 نيا! يتونم بگم كه تو داغونم كرد يو م نيفقط ا! نه ايگفتن مونده  يبرا يدونم حرف ينم! كايبگم ار يدونم بهت چ ينم

من  يدونست يتو م يعني ؟يك اي ياما آخه انتقام از چ! تونست داشته باشه؟ يجز انتقام م يكار عجوالنه ت چه معن

كه من روحم از  يدونست يم نميا ؟يتفاوت گذشت يو از كنارش ب يونستد يم ؟يكرد يكار نيدوستت دارم و با من چن

  !؟يدونست يم! جماعت خبر نداشت؟ نيا ينقشه ها

 كا،يار يتو برد. يمن بخند تيو خر يبه سادگ يتون يم. من احمق عاشق تو بودم و هستم. يدونست ينم يچيتو ه نه

  !يبرد

  . ميباخت يعمر زندگ هي يبه اندازه . ميما هر دو باخت ينيب يم يفكر كن شترياگه ب اما

  نيآر
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 يرا به سرش گرفت و سع گرشيدست د. رفت يم جيآورد و نگاه ماتش را به روبه رو دوخت، سرش گ نييرا پا نامه

  .كرد نفس بكشد

  ...ايخدا - 

  .شد، نامه را مچاله كرد و پشت مبل انداخت يم كيبه محمد افتاد كه به او نزد نگاهش

  ...پاشو - 

  :ديپرس يجيگ با

  !؟يچ - 

  .وسط، همه منتظر ما هستن ميبر ديپاشو با - 

  !وسط؟ - 

  :شد و با دقت به چهره اش نگاه كردبه سمت او خم  يكم محمد

  !شده؟ يزيچ - 

  .دينفهم چيه گريدرون سرش به گردش درآمد و بعد از آن د يزيچ ،دهد يبتواند پاسخ نكهياز ا قبل

  

 * * * * *  

  

  .در نگاه متفكر محمد قفل شد شيبودند چشم باز كرد، چشم ها دهيكه به صورتش پاش يقطرات آب يسيخ با

  شده؟ يچ - 

  .نداد ياجازه ا نيكرد خود را باال بكشد، اما محمد به او چن يبه سرش گرفت و سع دست

  .يتو غش كرد. آروم باش - 
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  :مهرسا باعث شد به سمت در نگاه كند غيج يصدا

  ...چشاش بازه ،يوا - 

  :حاماد خان آمد كه گفت يعصبان يصدا

  !د؟يمگه نگفتم دورش و خلوت كن - 

  :پاسخ داد نيشرمگ نيميس

  .من شد ريتقص ديببخش - 

  !بابا ميستيما كه دورش ن - 

با حامد خان به  دارشيد نيآخر. را گرفت، شروع به گرفتن نبضش كرد كايداخل شد و دست ار يخان با لبخند حامد

  . كرد يم يمعذرت خواه زيهمه چ يآمده بود و برا كه پشت در يآمد، وقت ادشي

  :گفت يخانم با نگران مهناز

  !شده حامد؟ يچ - 

  :خان بدون پاسخ دادن به همسرش گفت حامد

  . آب قند و بده وانياون ل - 

  .زد يداد و لبخند كايلرزان ار يآب قند را به دست ها وانيل

  .لرزه يدستات م نيهم يبرا ،يبخور دخترم، ضعف كرد - 

  !له شده. نمانده شيبرا يتوان گرياست كه ضعف كرده و د مارشيروح ب نيا ست،ين يضعفش جسمان ديخواست بگو يم

  :به محمد گفت يبود با نگاه دلخور ستادهيدر ا يكه هنوز جلو نيميس

 نيچه چندب نيبده خانمش بخوره، حاال من به درك، ا رهيبگ كيكاكائو و ك ريش هينكرد  يآقا دوماده، حت ريتقص - 

  .ومديدست اون خانم سوراخ سمبه شد و آخش درن ريساعت ز
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  :خانم با تعجب به محمد نگاه كرد و گفت مهناز

  !آره زن عمو؟ - 

  . گذشت زاوت از كنار اخم و تخم مهناتف ينداد و ب يزد و جواب يلبخند محمد

واست برود و آن كاغذ مچاله شده را خ يدلش م. خود قرار گرفتند يهمه به سالن برگشتند و سر جا يقياز دقا بعد

آمد كه به خودش و مادرش قول داده كمتر  ادشياما  زد،ياشك بر نباريخواست آن را از اول بخواند و ا يبردارد، دلش م

  .به هدفش فكر كند شتريو ب يو زار هيگر

  :گفت يكرد و به آرام كينزد كايرا به گوش ار شيلب ها محمد

  .يهمه منتظرن تا با همسرت برقص شه، يكم كم داره تموم م - 

 كايار! همسر؟. آن كلمه چندشش شد دنياز شن. ديمحمد به گوشش، سرش را به سرعت كنار كش يتماس لب ها با

حضار مواجه شد،  قيآمدند و بعد با تشو كيو پدرش نزد ياحد يآقا ياما وقت. نكرد هم نگاهش ينگفت، حت يزيچ

محمد دستان . باعث شروع آن بود "كه خود شخصا يعذاب. آماده كند گريد يعذاب يمجبور شد بلند شود و خود را برا

 ينم. و به محمد نگاه كرد ستادياحساس ا يب يمثل مجسمه ا كايار. رقص برد ستيرا گرفت و او را به وسط پ كايسرد ار

با  زيخود گذاشت، خود ن ي شانه يرا گرفت و رو كايدست ار. را درك كرد تيانگار كه محمد موقع. چه كند ديدانست با

  :كرد و گفت كيرا فشرد، سرش را به او نزد كايار كمر گرشيدست د

  .دستت و بذار پشت كمرم يكياون ! چت شده؟ - 

بعد از تمام شدن رقص . نكرد، محمد خود وارد عمل شد و دست او را پشت كمر خود گذاشت يحركت چيه كايار اما

باز هم دوستان محمد به . ديرس يو آشفته به نظر م يعصب يكم زيخود ن. نديبنش شيكمك كرد تا در جا كايمحمد به ار

  :اعتراض گفت ادنبالش آمدند و خواستند او را به وسط مجلس ببرند، محمد ب

  .برام نمونده يرمق چيه گهيمن د - 
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  .گهيبه خانمش، پاشو د دهيهمش چسب - 

  .بگو، من واقعا خسته م يزيچ هيفرشاد تو  - 

  ! ببينه چه دومادي شدي به مهسا نشون بدم رميبگ لميخوام ازت ف يم... دپاشو محم - 

عذاب  يها اليانداخت و فارغ از آن مجلس در فكر و خ نييسرش را پا. تنها ماند كايرا با خود بردند و باز هم ار او

او  ليتحو يزورك يبخندل كايار. ديشد، سر بلند كرد و مهرسا را مقابل خود د ينگاه ينيسنگ يمتوجه . آورش غرق شد

  .چشم دوخت كايمحمد نشست و به ار گاهيدر جا تعارفمهرسا بدون . انداخت نييداد و به سرعت سرش را پا

 يزايچ هيفقط من  كا،يار ميخبر نداشت يچيما از ه! داره؟ يچه ربط نيآخه به من و آر! ؟يكن ينگاهمم نم يحت گهيد - 

  !باور كن .شده بود رميكردن دستگ يلو فوضو ستادنياز صدقه سر فالگوش ا يكم

  :نگفت، مهرسا ادامه داد يزيباز هم چ كايار

  .خوره يآب م نيآر ياز نامه  هيقض نيكه ا دميفهم يهوش شد يب يوقت - 

  :زمزمه كرد ريدلگ يمهرسا با لحن. به مهرسا انداخت ينگاه يچشم ريشل شد و ز يحرف كم نيا دنيبا شن كايار

  !يگ ينم يچياسم اون ه دنيو با شن نييپا يندازيمن سرت و م دنيكه با د اديبدت م نيو آرانقدر از من  يعني - 

  :قفل زبانش را باز كرد يلب تر كرد و به سخت كايار

  كجاست؟ نيآر... آ - 

  :گفت يبا خوشحال مهرسا

  . بيرون توي ماشين نشسته - 

  :بلند شد و گفت شياز جا عيسر يليبه مهرسا نگاه كرد، اما مهرسا خ يجيبا گ كايار

  ...كايار يخوشبخت بش دوارميام. اديمحمد داره م - 

  :انداخت، آرام زمزمه كرد نييبه محمد كرد و سرش را پا ينگاه دوباره
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  . فقط مي تونم برات دعا كنم و اميدوار باشم... نمي دونم... با محمد - 

 يم جين محمد باز هم احساس كرد سرش دارد گبعد از نشست. كوتاهش به فكر فرو برد جمالترا با  كايرفت و ار او

  .با چشمانش به دنبال پدرش گشت. كند يم دايپ يشود حال بد يم كيرود، متوجه شد هر وقت محمد به او نزد

  :گروه اركست گفت ي خواننده

  ...وسط و انيو مادر عروس خانم ب يسلطان يشم آقا يخوشحال م - 

  »!كدوم مادر؟! مادر عروس؟«. ديشن يآن مرد را نم يحرف ها ي ادامه

آرام و حرف گوش كن  يمجلس مانند بچه ا انياز آن موقع تا پا. و جان گرفت ديانتقام دوباره در وجودش جوش حس

با همه،  يبعد از اتمام مجلس و خداحافظ. كرد يسرش را خود اداره م كيكه  يا يبود، باز يشب باز مهيخ نيتماشاگر ا

  . نديرا بب نيتواند آردل در دلش نبود تا ب كايار

  

 * * * * *  

  

. قدم برداشتند نيهر دو دست در دست هم به سمت ماش. دوشش انداخت يرا رو كايجلو رفت و شنل بژ رنگ ار محمد

زد و حرف دل  يمحمد پوزخند. آخر هم دست بردار نبود يلحظه  يخواست، حت يم يزيبا اشاره از آن دو چ لمبرداريف

  :زدرا  كايار

  !كف كردم نيا يزنه، من جا يچقدر حرف ممردك  - 

كه  يگشت، كس يم يبا چشمانش به دنبال كس. محمد به دور بازوان خود نبود يدستان گره شده  يمتوجه  كايار

  .كرد دايپ يفكر حس بد نيكرد قلبش را به تپش انداخته، از ا ياحساس م
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* * * * *  

  

حال  ياقوام رفته بود، انگار متوجه  يبدرقه  يمحمد برا. ديكاو يرا مبود با نگاه ماتش اطراف  ستادهيوسط حال ا كايار

  .برود ييخواست بماند تا خودش تنها كايشد، چون با اشاره از ار كايخراب ار

آمد وسط  يبه چشم م اريكه بس ييو طال ديسف يكوچك با طرح ها يا چهيقال د،يسف كيو سرام واريد ،ييطال مبلمان

  .خانه شده بود يباعث بزرگ تر نشان دادن فضا يينگ طالر. قرار داشت ييرايپذ

محمد با . خانه گرفت و چشم به روبه رو دوخت، دسته گل را در دستان كوچكش فشرد لينگاه از وسا ييقدم ها يصدا با

او اصال احساس  بيو غر بينسبت به نگاه عج. آمد زد، به سمتش يم يبيكه چشمانش برق عج يدر حال قيعم يلبخند

  :و گفت ستاديا كايار يرو روبه. نداشت يبخو

  ...همه رفتن، من موندم و تو - 

 شيباز هم به موها خت،يبلندش ر يشانيپ يرو شيموها. ديكش شيبه موها يزد و دست يحرف پوزخند نيگفتن ا با

  . است يداد كه عصب يرفتارش نشان م. ديمحكم تر به سمت باال كش نباريچنگ زد و ا

كرد خود را عقب  يسع. به خود آمد شيشانه ها يدستان محمد رو يغوطه ور بود كه با گرما ضشيافكار ضد و نق در

 كايبه چشمان ار يكرد، وقت كايار يبه سر تا پا ينگاه. شده بود رهيخ نييبكشد، اما محمد او را محكم نگه داشته و به پا

  :لب از لب باز كرد و گفت ارود،يطاقت ن گريد ديرس

  !يخوشگل شد - 

  :ن جو عذاب آور گفتآعوض كردن و خارج شدن از  يفقط برا ديگو يبداند چه م نكهيبدون ا كايرا

  !رفتن؟ نايبابا ا... با - 

سرش را تكان داد و  يكم. دقت كرد كايبه چهره و حركات ار شتريمحمد شل شد، چشمانش را تنگ كرد و ب دستان
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  :گفت

  ...كه يديآره، د - 

 يدستش را دور شانه . زد يشده باشد پوزخند يزيچ يدوخت، انگار كه متوجه  كايارجستجوگرش را به چشمان  نگاه

  .دانست كجاست همراه كرد ينم كايكه ار يانداخت و او را با خود به سمت كايار

  :ديلب نال ريبا چشمان هراسانش سر چرخاند و به عقب نگاه كرد، ز كايار

  !م؟ير يكجا م - 

از  شتريزد، او را ب ينگاه كرد و لبخند كايمحمد به ار. هكار موفق نبود نينست كه در ادا ينلرزد اما م شيكرد صدا يسع

گرم محمد كه به  ياز هرم نفس ها. داشت كايتا صورت ار يكم يليخ يقبل به خود چسباند، حاال صورتش فاصله 

  :محمد بلند شد يخنده  يصدا. به چهره نشاند يو اخم ديسرش را عقب كش. كرد دايپ ياحساس بد ،خورد يصورتش م

  .مينياتاقمون و بب مير يم ميدار - 

  !اتاقمون؟ - 

  .اوهوم، اتاق من و تو - 

  :و باز هم اخم كرد ديچهره درهم كش رييبا تغ كايار د،يرا كش كايار يدو انگشت خود، گونه  با

  .اديخوشم نم! نكن - 

كرد و  يمحمد خنده ا. داد يبه او نم ستادنيا يازه و اج ديكش يرا با خود م كاياما محمد ار ستديبا شيكرد در جا يسع

  :گفت يبيبا لحن عج

  .كنم يكار و نم نيا گهيد! چشم - 

  :جواب داد يعصب يبا لحن كايار د،يباز هم خند و

  .نميخوام اتاق و بب يمن نم !نخند - 
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  .ديمحمد را گرفت و كش نيآست

  .شم يدارم خفه م! اديدستت و بردار خوشم نم - 

كند تا  يتالش م يليقرمز شده بود، معلوم بود خ اديبرداشت، صورتش از فشار ز كايرا از دور گردن اردستش  محمد

  .قهقه نزند

  .كنم يكار هم نم نيا گهيچشم، د - 

عكس العمل  عيسر يليدست محمد از گردنش جدا شد راهش را كج كرد و خواست از او دور شود، اما محمد خ يوقت

  .را بزور داخل اتاق برد كايمقابل اتاق بودند كه در را باز كرد و ار. ديرا كش كاينشان داد و مچ دست ار

  .ياياتاق ب يتو ديباالخره كه با ينياتاق و بب ياگه نخوا يحت - 

  :گفت يبكشد، با لجباز رونيمحمد ب يكرد دستش را از دست قو يكه تقال م يدر حال كايار

  ...خوام ينم - 

در  كايار. ل كرد و به سمت پرده ها رفت، آن ها را جمع كرد و پنجره را باز گذاشترا و كايوسط اتاق دست ار محمد

آب دهانش را به زور قورت داد، استخوان . شد رهيكه وسط اتاق بود خ يبه تخت بزرگ ديلرز يكه از ترس م يحال

محمد روبه . ديسر يشفاف به نظر م ريتار و غ شدر اطراف زيهمه چ. داشت يبد ي جهيكرد و سرگ يدرد م شيها

  :آرام زمزمه كرد يبا لحن. را گرفت و سرش را باال آورد كايار يو لبخند زد، با دست چانه  ستاديا شيرو

  ؟يفسقل يترس يم ياز چ - 

  :زد و ادامه داد يلبخند

  !ترسناكم؟ يليمن خ - 

گرم محمد خالص  يو دست ها چند لحظه از شر نگاه يبود تا برا يانداخت، دنبال بهانه ا نييرا پا نشيسر سنگ كايار

كرد و با تته پته  ياجمال يشده بود نگاه رهيخ شيدر ذهنش زده شد، به چشمان خمار محمد كه به لب ها يجرقه ا. شود
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  :گفت

  ...من... من - 

  :گرفت و فشرد شيدست ها نيرا ب كايكمر ار محمد

  ؟يتو چ - 

 يو خواهش را م ليم امد،يخوشش ن چيمحمد هاز لحن پر از شهوت . كشد يم رياحساس كرد كه كمرش ت كايار

  .و با لحنش منافات داشت ديجه يكه در چشمانش م يطنتياز برق ش ريبه غ. او حس كند يتوانست در صدا

  !لطفا. اريب يدنيبرام نوش... من تشنمه، ب - 

  :كرد، از او جدا شد يرا نگاه م كايار خيره رهيكه خ يدر حال محمد

  ...ر خانم خونه سكار، كا نيا نكهيبا ا - 

  :اشاره كرد و ادامه داد كايار يگل انداخته  يبه گونه  طنتيش با

تو هم آماده  ارميب يدنيرم نوش يتا من م! دما يانقدر وقت نم يباشه كه من به هر كس ادتي نميخب باشه، اما ا يليخ - 

  .شو

 يب ياز حرف ها يزيكه چ كايار. باز گذاشت رفت و در را رونيآرام از اتاق ب ييكرد و با قدم ها يا انهيموذ ي خنده

 يزيلب چ ريز ،كه مطمئن شد محمد از اتاق دور شده يزمان. با خشم به رفتن او نگاه كرد ،شد يسرو ته محمد متوجه نم

كفشش را از پا درآورد و با حرص و خشونت به  افتيرا ن شمورد نظر ي لهيوس يگفت و به اطراف چشم دوخت، وقت

  .كرد طرف در پرتاب

  ...ِ يعوض - 

  :دومش را درآورد كفش

  .اديكه خبرت ب شااليآشغال، ا - 
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  :پوزخند زد و گفت يرا كلفت كرد و با ژست بامزه ا شيصدا اورد،يمحمد را درب يكرد ادا يسع

  ...احمق يهه، پسره ! تو هم آماده شو ارميرم كوفت ب يتا من م - 

كه به صورتش هجوم آورد، با دست  ييهمراه با احساس گرما. ودشده ب يخال يداشت، حداقل قدر ياحساس بهتر حاال

شد، امشب چقدر از  رهيكه تنش بود خ يبه لباس. كرد يم يقبل از آمدن محمد كار ديبا. خود را باد زد يراستش كم

 ...الآمد، اما حا يعروس و لباس عروس به وجد م دنياز د يآورد زمان كودك يبه خاطر م. شده بود زاريلباس عروس ب

  :دارش چنگ زد و گفت نيدست به دو طرف دامن چ با

  !شم، لباس مسخره يهم راحت م يكياز شر تو  - 

باز  مهيدسته گل به در ن. به دسته گل زد يافتاد، دامنش را باال گرفت و لگد محكم شيبه دست گل مقابل پاها نگاهش

 ديكش يم نيزم ياش را رو يابر ييدمپا د،يشن يم محمد را يشدن قدم ها كينزد يصدا. آن را تكان داد يخورد و كم

  :لب گفت ريگذاشت و ز گاهش جيگ يرا رو شيانگشت ها. شد يتر م كيو نزد كيو نزد

  ؟؟يكار كن يچ ديبا وونه،يفكر كن د كا،يفكر كن ار - 

سردش . ستينگر يمحمد به دور بازوانش م يبه دستان گره شده  بانهيچه غر. افتاد نينگاه تلخ و پر از نفرت آر ادي

زد و در را سه بار  يلبخند ديكل دنيبا د. با عجله به سمت در رفت و آن را بست. زند يم خيشد، احساس كرد دارد 

  .پشت سر هم قفل كرد

با وحشت . چرخد يدر م ي رهير كه احساس كرد دستگد يرو گرشيبود و دست د رهيدستش به دستگ كي هنوز

  .آمد يتقه ا ي، صداتكان خورد رهيكه دستگ گريبعد از چند بار د. برداشت زيرا ول كرد و به عقب خ رهيدستگ

  !كا؟يار - 

  :ديشن يمتعجب محمد بود كه از پشت در م يصدا

  شه؟يدر چرا باز نم! كا؟يار - 
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  .خورد يتكان محكم در

  !حالت خوبه؟! ؟يد يچرا جواب نم... كايار! ؟يشنويصدامو م كايار - 

 يتكان م اريدر با شدت بس. تخت نشست يزد و رو يزد، لبخند پر از لذت يمحمد موج م يصدا كه در ياضطراب دنيشن با

  :نلرزد شيكرد خونسرد باشد و صدا يسع. كه محمد در را بشكند و داخل شود ديترس يم نيخورد، از ا

  .من حالم خوبه - 

  .و صدا قطع شد سر

  !تو حالت خوبه؟! شهيباز نم... در چشه نيا ؟يداد يچرا جواب نم! ؟يخودت - 

  .تنهام بذار. خوام راحت باشم يم... يم - 

خورد و  يچون در تكان محكم د،يباشد، اما انگار محمد شن دهيخودش را شن يخودش هم مطمئن نبود كه صدا يحت

  :محمد بلند شد يعصبان يصدا

  ...ر و باز كنگفتم د! اهينخود س يپ يفرستيمن و م. و باز كن ير لعنتد نيا ايب! ؟يگيم يمعلوم هست چ چيه - 

تر  يجد نباريرا صاف كرد و ا شيصدا. برد يداد لذت م يمحمد را حرص م نكهيبه در زده شد، از ا يگريد ي ضربه

  :پاسخ گفت

  .خوام تنها باشم، راحتم بذار يگفتم م - 

  :پوزخند محمد آمد يصدا

  .ترس وجود نداشته باشه يبرا يزيدم چ يبهت قول م در و باز كن من نيا ايتو ب! اديز نقدريا! ؟يترس يهنوز م... هه - 

  :گوشش گذاشت و محمد با خنده ادامه داد يدستانش را رو كايار

  ...باشه... ديحاال شا... اصال راه... امشب شب يناسالمت - 

. شد يم اديكم و ز شيصدا. كه به نظرش چندش آور بود ييمزخرف او را بشنود، حرف ها يخواست حرف ها ينم
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  :زد اديفر. داد تا كمتر بشنود يرا محكم فشار م شيها گوش

  .برو گمشو و راحتم بذار! خوام بشنوم ينم گهيبس كن د - 

 يشتر كُبا د يساعت كيمحمد . ديشن ير را مشدن د دهيمحمد و كوب داديداد و ب يصدا شيوجود گرفتن گوش ها با

. شد و رفت اليخ يب دهيخواب كايار نكهيبه گمان ا د،ينشن ييصدا يوقت. كرد كايگرفت و هر چه از دهانش درآمد بار ار

 رونيكه گذشت و از ب يساعت مين. فرستاد يخود لعنت م اهيو بر بخت س ختير يصدا اشك م يتمام مدت ب كايار

. نگاه كرد رونيبه ب يديبه سمت در رفت و از سوراخ جا كل. ديكش يتخت بلند شد و نفس راحت ياز رو امدين ييصدا

در خود اتاق وجود  يكامل سيخوشبختانه سرو. شد يو لباسش خالص م نيسنگ شياز شر آرا ديبا. از محمد نبود يرخب

. آمد يبه حساب م يزيبود، قرمز رنگ شهوت آم يبه رنگ قرمز و مشك لشيوسا شتريكه ب يبزرگ و دلباز تاقا. داشت

  .زد و به سمت حمام رفت يپوزخند

 شياياگر از خراب شدن آن دن. اشدپرت شده ب نيبه زم يبلند يكرد، انگار كه از باال يمبدنش كوفته بود و درد  تمام

  .هراسد يكه از خود مرگ م ديرس جهينت نيكه فكر كرد به ا شتريكرد، ب يم يحتما خودكش ديترس ينم

  .شد ياراش ج يكس يب ياز عكس مادرش نبود، باز هم بغضش شكست و اشك ها يانداخت، خبر يدور و بر نظر به

  

* * * * *  

  

گرفت  يچشمانش جان م يجلو نيمدام نگاه پر از نفرت آر. آمد يبود، اصال خواب به چشمانش نم ختهيصبح اشك ر تا

  .بست يم خي شيو خون در رگ ها

. برود رونيدوست داشت از اتاق ب. زده بود خي شيدست و پاها. بود و رنگ به صورت نداشت دهيدرد امانش را بر دل

. انداخت رونيبه ب ينگاه آنر را آرام باز كرد و با سنگر گرفتن پشت د. داشت يو سرد احساس بد كين اتاق تاردر آ
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  .از محمد نبود يخوشبختانه خبر

به  گرينگاه هراسانش را بار د. به طور كامل از اتاق خارج شد اد،يز ياطيگذاشت و كم كم، با احت رونيرا ب شيپا كي

  ».ستين والياون ه از ياثر« .اطراف دوخت

از  يكه رد يزمان .ديكش يطرف و آن طرف سرك نيبه ا ،كه داشت يبا وجود دل درد ،راحت شود الشيخ نكهيا يبرا

پر كرد و قرص را  يآب وانيل. برداشت يو مسكن افتيرا  هياول يكمك ها يجعبه . به سمت آشپزخانه رفت افتيمحمد ن

انتقام نبود، البد منم  نيا اگه« :ديشياند. داد هيگذاشت و دستانش را به سنگ تكسنگ اُپن  يرا رو وانيل. باال انداخت

  »!يبه زندگ يديچه ام گهيد... نبودم

از دردش كم  كمي ديفشرد تا شا يمعده اش م يدستش را رو. زد از آشپزخانه خارج شد يكه نفس نفس م يحال در

با . زد يبلند غيج ديچيكه در سرش پ ياز درد د،يرا كش شياز پشت سر موها يقدم سوم را برنداشته بود كه كس. شود

كوباند كه باعث  وارياما محمد او را محكم به د. دردش كمتر شود ديتا شا رديرا بگ شيموها ي شهيكرد ر يدو دست سع

  :به هوا بلند شود ششد ناله ا

  ...ولم كن! يعوض ي وونهيد يكن يكار م يچ... يـــــــــــيآ - 

  :و گفت به خون نشسته اش را تنگ كرد يچشم ها محمد

 يمن راحت نبود اون در لعنت يبرا يكرد اليخ... يآدمكش ِ عوض ي وونهيد هياونم  وونم،يمن د.. آره ! ام؟ وونهيمن د - 

 يم. گفت ينم يزيچ يكس اوردميسرت م ييهر بال! بچه يفكر كرد يچ! كه بعدش گردن تورو خرد كنم؟! بشكنم؟ و

  ... من شوهرتم چرا؟؟ چون يدون

  .ديدر چنگ فشرد و به سمت باال كش شتريرا ب كايار يموها

  .خوام بشنوم يولم كن، نم... يــــيآ - 

  :به خود گرفته بود زمزمه كرد شيكه صدا يزيكرد، با لحن جنون آم كينزد كايرا به گوش ار سرش
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  .يكه بشنو يمجبور - 

  :و ادامه داد را كشان كشان داخل اتاق برد كايار

  .دم ينشونت م - 

گذاشت تا به حال خود باشد؟  يداشت؟ چرا نم يچرا محمد دست از سرش بر نم. بدنش از ترس به لرزه افتاده بود تمام

  ...محمد بود يجا نيبود، اگر آر نياگر آر

كه او  شد يم كينزد كايداشت به ار. او دوخت دهيرنگ پر يتخت پرت كرد و نگاه نافذش را به چهره  يرا به رو كايار

  :ديدستانش را جلو گرفت و نال

  !كنم يخواهش م... تورو خدا بذار حرف بزنم... كنم يخواهش م - 

و دست بر  ديكش يبلند غياز ته دل ج كايار. بكشد نييخواست آن را به سمت پا يچنگ زد، م كايلباس ار يبه باال محمد

گرفت  شيها نهيس يبا عجله دستانش را جلو. شود ميتقس ميبه دو ن كايكار باعث شد لباس ار نيا. لباسش گذاشت يرو

 هيگر انيدر م. كرد يم هيخود مچاله شده بود و با تمام وجود گر يتوانست در جا يتا آنجا كه م. انداخت ريو سر به ز

  :گفت دهيبر دهيبر شيها

راحتم ... يعوض... يديرخم كشقدرتت و به  يكاف يبه اندازه ! نامرد... راحتم بذار... كنم يخواهش م... راحتم بذار - 

  ...بذار

 يكه موها ياو زانو زد، در حال يمحمد رو به رو. پنهان كند توانست نفرتش را از محمد يهم نم تيموقع نيدر ا يحت

  :گفتبا لحني كه بوي خشونت داشت بود،  ختهيبراقش در صورتش ر يِمشك

  .هنوز تمام قدرتم و بهت نشون ندادم - 

تورو به جون پدرت ... كنم يخواهش م. خواهش نكردم ينطوريا يچكسيمن تا حاال از ه! ن نهكنم اال يخواهش م - 

  ...دم يقسمت م
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 يكرد برا يسع. رنگ نگاه محمد عوض شده بود. محمد دوخت يجد يرا به چهره  شيو چشم ها دياش را باال كش ينيب

  :دور كند شيكه شده نفرت را از صدا هيچند ثان

  !تونم يمن نم. ..به من فرصت بده - 

  :داد ادامه داد يكه آب دهانش را به زور قورت م يرا تكان داد و در حال سرش

  !كنم يخواهش م... و ندارم يچيه يمن آمادگ... چند وقت به من فرصت بده - 

سر  از باال، به. دوبلند ش شيمنوال گذشت تا از جا نيبه هم يا قهيشد، دو دق رهيخ كاياز اشك ار سيبه صورت خ محمد

  :نگاه كرد و گفت كايار يافتاده 

  ... منه، اما بهتر يو شرع يحق قانون نكهيبا ا - 

  :شد، ادامه داد ياش به شدت باز و بسته م ينيب يها پره

 اميمنم كه م نيسراغم وگرنه ا يايخودت م يكرد دايو پ شيآمادگ يهر وقت احساس كرد! فقط بدون صبر من كمه - 

  !گم؟ يم يچ يفهم يم... كه دلم بخواد ياونم هر جور... سراغ تو

محمد . مثبت تكان دهد يقدرت تكلم نداشت فقط توانست با عجله سرش را به نشانه  هيكه از شدت بغض و گر كايار

 ،رشدن د دهيكوب يصدا. زد رونيحوصله از اتاق ب يدوخت و بعد ب كايار نينگاه پرنفوذش را به چشمان غمگ گريبار د

  .دير خانه به گوش رسشدن د دهيكوب يبعد از آن صدا .دكل اتاق را پر كر

مرد چقدر خود را  نيا يبرا! از خودش بدش آمده بود، از خود مغرورش. كردن ادامه داد هيرا به گر يچند ساعت كايار

حق با ! به اون مردك يكيبدون نزد يرس يبه خواسته ت م عوضش« :كند هيكرد خود را توج يسع. كوچك كرده بود

از  ايخدا! از محمد متنفرم. بخشم ينم... بخشمت بابا ينم! بود نيحق با آر... سر بابا هستش ريز نايا يبود، همه  نيآر

  »!خوره يداره حالم بهم م! متنفرم نايا

عكس مادرش  اديبه . كرد يفكر م ييدر تنها ديبا. دوست داشت تنها باشد. پاسخ نداد يتلفن يكدام از تماس ها چيه به
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. رفت يبهتر بود خودش م ديشا. اورديب شيخانم بخواهد عكس را برا يو از گُل رديتماس بگ ديفكر كرد كه با .افتاد

دست  شهيدوست داشت اتاق مادرش تا هم! اما نه. آورد ياتاق مادرش را با خود م ليوسا يرفت و تمام يخودش م

از . ديكش يكه او بود و در آن اتاق نفس م ييروزش، درست مثل همان روزها نيدرست مثل اول. بماند ينخورده باق

  . كرد يرا خطاب م ايبود كه در ذهنش با آن ثر يلقب نيا. چشم سبز را نداشت ي كهيپدرش و آن زن يحوصله  يطرف

به خوردن  يليم اديز يبخورد اما با وجود گرسنگ يزيكرد چ يبه آشپزخانه رفت، سع يآمدن شب از شدت گرسنگ با

  :لب نجوا كرد ريشد و ز رهيخ يحاضر يبه غذا. نداشت

تا خودشون نخوان،  !هر چقدر هم كه بد باشن... نفرن هيِ  يزندگ ديام... هم انيكه بد به شمار م ييوقتا هدف ها يگاه - 

  . كسي نمي تونه جلوشونو بگيره

  :گفت و رفت يمه افقط چند كل خته،يو بهم ر شانيپر يا افهياز بامداد گذشته بود كه محمد آمد، با ق يساعت دو

  .اتاق خودمون هستم يبه بعد من تو نياز ا - 

  :زد، ادامه داد يخود زمزمه كرد و پوزخند شيرا پ "خودمون" ي كلمه

 يكار م يچ ستيبرام مهم ن. انتخاب با خودته. يهر كدوم از اون دوتا اتاق بر يتو يتون يم يتو هم اگه دوست داشت - 

  .فقط مزاحم من نشو ،يكن

 يدست ها نيتوانست با هم يرفت و م يدوست داشت م يليخ كايار. رفت يگريحرف د چيبدون گفتن هرفت،  و

  .را ندارد يكار نيدانست كه بدبختانه قدرت چن يكوچكش او را خفه كند، اما م

  

* * * * *  

  

دهشتناك  يوسكه هر صبح تا شبش تا به آخر برسد مانند كاب يگذشت، پنج روز ياز آن شب عذاب آور م يهفته ا كي
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محمد هم صبح . كلمه هم با محمد رد و بدل نكرده بود كي يحت يچند روز جز در مواقع ضرور نيدر ا. گذشت كايبر ار

  .كند يرود و چه م يكه محمد كجا م دمهم نبو شياصال برا. گشت يوقت باز م ريرفت و تا د يها م

  ...رهيبره بم... به درك - 

. نداشتهم مزخرفات را  نجوريو پاگشا و ا يپاتخت يحوصله . داد يرا نداده بود و نم يتلفن ياز تماس ها كي چيه جواب

. مختلف جواب رد داده بود ياو هم به تمام تلفن ها و دعوت ها به بهانه ها رايبا محمد تفاهم داشت ز هيقض نيظاهرا در ا

مختلف و با زبان  يد، اما محمد به بهانه هابه آنجا برو ايحرف بزند و  كايكرد كه با ار ياصرار م يليخ يسلطان يآقا

  .او و محمد بسته شده بود نيب يقرار داد پنهان كيانگار . كرد يو نرمش او را از سر خود باز م بچر

 زيتم يوقت ها هم برا يكرد و گاه يخانم بود، ناهار و شام را آماده م يورود به خانه را داشت گُل يكه اجازه  يكس تنها

و همه كس شك  زيحاال به همه چ گر،يد يزيتا چ ديآ يم ينيچخبر يبرا شتريمطمئن بود او ب كايار .آمد يم يكار

  . خانم است يگُل نيپدرش هم يتكه پازل از نقشه ها كي ،شده بود نمطمئ گريد انيخصوصا بعد از جر. داشت

  .رساند يم نايبه پا يكرد، با حراف يرا كه در خانه حضور داشت و كار م يتمام مدت زمان يگل

با پدرش رفت و آمد دارد،  اديبود حامد خان ز دهيشن ياز گُل. زد يسر م نيبه آر ديخودش را گرفت، با ميتصم باالخره

را خود به دست  يميآن شركت قد يدانست، اداره  يم كايو ار ستيدانست چ ينم يكه گل يزيفرار از چ يهم برا نيآر

 يسر ارث پدر يرا باال يو حامد خان كس ستين يميگفت آن شركت آنقدرها هم قد يم يكه گُل نطوريالبته ا. گرفته بود

  .كند يپولساز ياش گذاشته بوده تا به خوب

محمد  شهيمثل هم. زد يو با او حرف م ديد ياو را م ديداشت، با اجياحت نيآورد، به آر يم ريآدرس شركت را گ ديبا

  .رديبگ خانه نبود، به سمت تلفن رفت تا با مهرسا تماس

  

* * * * *  
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  :ديشد و از خود پرس رهيبرج مقابل خ به

  كنه؟ يكار م نجايا يعني - 

  . رفت يفرستاد و به سمت در ورود رونيشركت پدرش افتاد، نفس سختش را ب ادي به

  .سوال كرد و بعد از گرفتن جواب به سمت آسانسور رفت يكه در سالن بود قدر يمرد از

 دايباالخره اتاق را پ. داشت يرد كنو انعكاس اعصاب خُ ديچيپ ينه بلندش در سالن مپاش يتق و تق كفش ها يصدا

 ييابرو كايار دنيداشت، با د يياخمو يو چهره  ظيغل شيآرا. نشسته بود رفت زيكه پشت م يكرد، به طرف دختر جوان

  .به سر و گردنش داد يباال انداخت و قر

 .كوچك وجود ندارد ياحد يآقا داريد يرمودن كه امكان وقت دادن براف يتازه م يچونه زدن خانم منش ياز كل بعد

  »!يمال مفت و مفت خور... مثل محمد! هيخوب هيالبته ارث پدر! شده يانگار در عرض چند روز چه كس حاال«

  :رفت و گفت يبه سمت صندل يعصب

  !تونم بكنم؟ يكار هم نم نينكنه ا! ه؟يمونم، چ يمن منتظر م - 

  :باال انداخت و گفت يشانه ا يديق يبه گردنش داد و با ب يقرباز هم  يمنش

  .خودتونه ليم - 

اما با باز  رد،يپررو را بگ يخواست حال آن دختره  يدلش م يليخ. كرد توريحرف سرش را داخل مان نياز گفتن ا بعد

  .ه او دوختدختر جوان گرفت و ب يشده  يرنگ و روغن كار ينگاهش را از چهره  تيريدفتر مد درِ شدن

روز تولدش هم  يحت. بود دهيعجق وجق و رنگارنگ د ياو را در لباس ها شهيهم. باشد نيپسر آر نيكرد ا ينم باور

  .كرده بود رييچقدر تغ يلباس رسم نياما حاال با تن كردن ا. حالت اسپرت داشت پشيت

خواست به اتاق  يم. نشده بود كايرحضور ا يظاهرا كه متوجه . به او گفت يزيچ نيبلند شد و آر شياز جا يمنش
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  :كرد و گفت كايبه ار يبا دستش اشاره ا يبازگردد كه منش

  .ياون هم بدون وقت قبل ن،يخانم اومدن و اصرار دارن كه شمارو بب نيا... ياحد يآقا ديبخش يم - 

 يبلند شد و به سو يامبه آر كايار. در جا خشكش زد كايار دنياشاره كرد چشم دوخت و با د يكه منش يبه سمت نيآر

 يو به آرام ستاديا نيمقابل آر. كرد يكفشش حالش را خراب تر م يپاشنه  يحالش بهتر از او نبود، صدا. رفت نيآر

  :قفل دهانش را باز كرد

  .سالم - 

كرد و بدون پاسخ دادن به  ياخم. آن را خشم و نفرت گرفت يرنگ عوض كرد و جا نيكم نگاه محو و مات آر كم

. به شانه اش به خود آمد يبا برخورد دست منش ،يناگهان رييتغ نياز ا ريمات و متح كايار. به داخل اتاقش رفت كايار

  :زد گفت يكه پوزخند م يدر حال يمنش

  .ميديوقت نم يبه هر كس نجايهر چند ما ا. يريبگ يوقت قبل ديگفته بودم، با... زميعز - 

مالقات  نيمناسب با آر يامروز شود و در فرصت اليخ يكه ب ديبهتر د. دبه او كر يو نگاه تند دياش را عقب كش شانه

  :متوقف شد يمنش يخواست دكمه را فشار دهد با صدا يبه سمت آسانسور قدم برداشت، وقت دينا ام. كند

  خانم؟ ديببخش - 

  .سمتش برگشت و چشمان خسته اش را به او دوخت به

  .داخل نيايگفتن ب ياحد يآقا - 

قرمز شده  يشد به چهره  يرد م يكه از كنار خانم منش يدر حال. جا خوش كرد كايار يلب ها يگوشه  يموذ يلبخند

مكث  يبه در زد و بعد از كم يتقه ا. داد لشيتحو يكرد و پوزخند ينگاه مياو كه از حسادت در حال انفجار بود ن ي

  .داخل شد

. كرد يرا نظاره م كايپر غرور ار يسته بود و با چهره او مجللش نش بايز زيپشت م نيآر. ديمقابل خود د يكيش اتاق
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و چطور شروع  ديدانست چه بگو ينم. ها نشستآناز  يكي يرفت و بر رو نيآر يبا چند قدم به مبلمان روبه رو كايار

  :را شكست وتاو را راحت كرد و سك نيآر هيبعد از چند ثان. كند

  ؟؟يچرا اومد - 

  :را باال گرفت و گفت سرش

  .دم باهات حرف بزنماوم - 

  :گفت يزد و با لحن بچگانه ا يپوزخند نيآر

  !ندارم، زن ِ پسر عمو يمن با تو حرف يول - 

  .خود را حفظ كند يكرد خونسرد يو سع اورديخود ن ياما به رو ،ناراحت شده بود نيآر ي كهياز ت نكهيبا ا كايار

  .و روشن كنم و بهت بگم ييزايچ هي ديبا - 

  .بشنوم و برام روشن بشه يزيخوام چ يمن نم - 

  .كه من محمد و دوست ندارم يبدون دياما با - 

را باال برد و  شيصدا يعصب ياش بلند شد و با حالت يشد، از صندل كايها قهقه زد كه باعث ترس ار وانهيمانند د نيآر

  :گفت

  ؟يردوسش ندا يگ يم يحاال اومد يحالت و با طرف كرد يرفت! ؟يعوض يمن و خر فرض كرد - 

  :خواهد بزند باشد با عجله گفت يكه م يو حرف تيموقع يمتوجه  نكهيبدون ا كايار

  ...نذاشتم انگشتش به من بخوره، تو يبخدا حت!! يچ يعني - 

حرف ها نگاه  نيا دنيبعد از شن نيآر. انداخت نيياشتباهش شد، لب به دندان گرفت و سرش را پا يسرعت متوجه  به

كرد  يم نييرا باال و پا كايار يداشت حرف ها ديشا د،يرس يبه نظر آرامتر از قبل م. دوخت كاياش را به ار رهيمات و خ

 يحاال بر خود لعنت م. سرخ شود شيكا دور نماند و باعث شد گونه هايار دگانياز د قشيپوزخند عم. برسد يجيتا به نتا
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  .را لو داده زيفرستاد كه چه آسان همه چ

  :داد و گفت دستش را در هوا تكان نيآر

  كار كنم؟ يچ ديمن با يعنيحاال  - 

  :زمزمه كرد ديشن يخودش را نم يخودش صدا يكه حت يطور ،يانداخت و به آرام ريسر به ز كايار

  .كمكم كن - 

  ؟يرياز محمد طالق بگ! ؟يكمكت كنم كه چ - 

  :ان گفتلرز ييدوخت، با صدا نيسرش را باال گرفت و نگاه هراسانش را به آر عيسر يليخ كايار

  !نه... نه - 

  :ديكوب زيم يمشتش را رو نيآر

  !يكن يبه خاطرش نه نه م ينطوريكه ا يپس دوسش دار - 

  :و گفت  ديكش يقينفس عم كايار

  .رميگ يبه خواسته ام از اون طالق م دنيدارم كه بعد از رس يا گهيمن هدف د... م. نبود نيمنظور من ا - 

  :تكان داد و گفت يشد سر ينم كايار يحرف ها يكه متوجه  نيآر

  !هرري. اديبر نم ياز دست من كمك - 

را برداشت و  فشيك تيبا عصبان. نگفت يزياش را به او دوخت و چ رهيرا نداشت نگاه خ يحرف نيكه انتظار چن كايار

  :به احترام او بلند شد و گفت يمنش. زد و در را بهم كوفت رونيشانه اش انداخت، از اتاق ب يرو

  ن؟يبر يم فيتشر - 

رفتن به  يحوصله . زديخودش را گرفت تا اشك نر يجلو يليخ. پاسخ او را بدهد به سمت آسانسور رفت نكهيا بدون

 ندهيپارك نشست و به آ مكتين يرو يساعات طوالن. شد ادهينگه داشت و پ يپارك يرا روبه رو نيماش. خانه را نداشت
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 شينقشه ها ديرس جهينت نيكه فكر كرد به ا شتريب. كند يرا عمل شيچگونه نقشه ها نكهيا. نامعلوم خود فكر كرد ي

  توانست وارد ماجرا كند؟ يرا م يچه كس نياز آر ريبه غ. نخواهد داشت يخوب ي جهينت نيبدون كمك آر

هوا به سرعت  يكيتار دنيبا د. گذشت زمان نشد يجور واجور خودش غرق بود كه متوجه  يها اليدر فكر و خ آنقدر

  .حركت كرد نشيبلند شد و به سمت ماش شياز جا

  

* * * * *  

  

  .درست حدس زده بود، او خانه است. محمد انداخت نيگذرا به ماش يرا پارك كرد و نگاه نيماش

. سالم كرد يبه آرام. است ونيتلوز يو مشغول تماشا دهيكاناپه دراز كش يكه رو ديرا باز كرد و داخل شد، محمد را د در

زد و سرش را كج كرد كه  يپوزخند. به سمتش برگشت و نگاه خسته و خمارش را به او دوخت كايرا يصدا دنيبا شن

  :از صورتش را بپوشاند يمين شيباعث شد موها

  !ددر؟ ؟يكجا بود - 

  :بدون نگاه كردن به او گفت كايار

  .نداره يربط چيكه به تو ه يدون يخودت بهتر م - 

 زيخ كايو به طرف ار ديهم ساب يبر رو يعصب يرا با حالت شيد، دندان هابلند شده بو شيكه از جا يدر حال محمد

  :به خود گرفته بود نجوا كرد يكه لحن ترسناك شيچسباند و با صدا وارياو را به د. برداشت

  ؟؟يبود يكدوم گور - 

  :فشرد و گفت ارويبه د شتريجنگ و دعوا را نداشت، خودش را ب يحوصله  گريبود و از طرف د دهيترس ياز طرف كايار

سرش شلوغ بود و نتونست موهام و رنگ كنه فقط صورتم و  يموهام و رنگ كنم، منتظر موندم ول شگاهيرفته بودم آرا - 
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  .اصالح كرد، منم اومدم

با عجله به  كايار. را رها كرد كايار يو شانه ها ديلغزاند، خود را عقب كش كايصورت ار ياجزا يمشكوكش را رو نگاه

لب  ريشد و ز رهيبه خود خ نهيدر آ. را درآورد و عوض كرد شيحوصله لباس ها يب. رفت و در را بست سمت اتاقش

  :زمزمه كرد

  !داد يگند م يدهنش بو - 

 يبرا ييچا وانيل كيآماده كردن غذا شد،  اليخ يب اديز يخستگ ياما از رو. بخورد يزيسمت آشپزخانه رفت تا چ به

 يبود كه ناگهان لب ها يينشسته و در حال خوردن چا يصندل يرو. آورد رونيب خچاليرا از  ينيريو ش ختيخود ر

  :شد رهياو خ يو به چهره  ديكش عقببا وحشت خودش را . گردنش احساس كرد يرا بر رو يو داغ سيخ

  .برو گمشو اونور! آشغال يكن يم يچه غلط - 

  :را باال داد شيزد و ابروها يپوزخند محمد

  .شوهرتم يمتكجا؟ ناسال! گمشم؟ - 

  :زمزمه كرد كايشد و كنار گوش ار خم

  ...من فقط قبول كردم همخواب تو نباشم - 

  :مستانه كرد و ادامه داد يا خنده

  .مونميكه االن پش - 

شده بود  ريغافلگ يكه حساب كايار. حلقه كرد كايار كيرا با خشونت دور كمر بار شيحرف دست ها نياز گفتن ا بعد

چشمان وحشت . بلند شد و در آغوش او قرار گرفت نيزم ياحساس كرد از رو. فشرد و بستهم  يرا رو شيپلك ها

اما  ديكش غيتقال كرد و ج ياز چنگال او كم ييرها يبرا. ردب يم يزده اش را باز كرد، باز هم داشت او را به آن اتاق لعنت

محمد را هم حساب  كليه يهر چند درشتتر بود،  يقو يلياش خ يدرشت و عضالن كليمحمد با آن ه. نداشت يا دهيفا
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  .مرد بود كيكرد، او  ينم

 يم يبد يبود و دهانش بو يعاد ريغ شيرفتارها. تخت انداخت و باز هم به سمتش هجوم برد يرا با خشونت رو كايار

  ؟كه او چيزي نوشيده است داد، چرا تا به حال متوجه نشده بود

 چيه ياجازه . سرش جمع كرد يرا باال كايدستش هر دو دست ار كيبا  گذاشت و كايار يپاها يرا رو نشيسنگ يپاها

 يم يبد دهان محمد به نفس نفس افتاده بود و احساس خفگ يو بو اديز ياز تقال زين كايار. داد يبه او نم يگونه حركت

و سرش را به دو كرد  ديهم كل يرا رو شيدندان ها. لرزان خود حس كرد يلب ها يداغ او را بر رو يكرد، كه لب ها

محمد با . گاز گرفتن بود ديكه به ذهنش رس يتنها فكر تيدر آن موقع. كار او شود يطرف تكان داد تا مانع از ادامه 

  :برداشت زياز درد به عقب خ يداد

  !؟يكن يم يچه غلط... يلعنت - 

اشك . ا فرا گرفته بوداحساس ضعف تمام وجودش ر. دهانش گذاشت يتخت نشست و دستش را رو يدو زانو رو كايار

  . خوش تراشش جمع شد يچانه  ريسرخش غلط خورد و ز يگونه ها ياز رو يبه راحت

  !يوونيح هيتو ... وونيح - 

شد، در  رهيدستش خ يبه خون رو. لبش را پاك كرد يمستانه سر داده بود با دست خون رو يكه خنده ا يدر حال محمد

  :زد و گفت يهمان حال پوزخند

  !بود كه تا به حال داشتم يبوسه ا نيبدتر نيا - 

آشكار  يها نيناشناخته از توه يخشم. ادامه داد دنيبسته اش به خند يدوخت و با لب ها كاياش را به ار يموذ نگاه

داد  ينشان نم يمحمد واكنش. برداشت و با مشت به جانش افتاد زياو خ يبه سو. وجودش را فرا گرفت يمحمد سر تا پا

  . گرفت دردم يعنيآورد كه  يدرم ييهم ادا يگاه د،يخند يو فقط م

  :بلند شد شيكند، از جا يخسته شده و درد م شياحساس كرد مشت ها ينفس نفس افتاده بود، وقت به
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  !وونيح - 

نگاه پر از نفرتش را به او . داشت يمحمد واقعا بدن سفت و محكم. شد، قرمز شده بودند رهيخ شيبغض به مشت ها با

  . بود بياو عج يو خونسرد ياليخ يب شيبرا. گرفت ياو حرصش م ليدل يمسخره و ب ياز خنده ها رشتيدوخت، ب

لباسش به جان دهانش  نيبا آست. كرد يم يدهانش افتاد، با دست دهانش را پاك كرد اما باز هم احساس ناراحت ادي تازه

چند . ديكش يم نيزم يناتوانش را رو يد و پاهاو منگ بو جيهنوز گ د،يدو ييبه طرف دستشو. نداشت يا دهيافتاد كه فا

لرزانش مسواك را برداشت و به جان  يبا دست ها. نداشت يا دهياما باز هم فا. بار دهانش را شست و چند بار تُف كرد

دهانش  يدستش را جلو. خون را مزه مزه كرد و دهانش را شست يشور. زد يدهانش افتاد، با تمام قدرت مسواك م

شست و تلو  ادهانش ر. پر از خون شد شيدوباره و دوباره مسواك زد، باز هم لثه ها. داد يكرد، هنوز بود م گرفت و ها

از خودش، از محمد، از همه . ختير يدهانش بود و اشك م يكه دستش رو يآمد، در حال رونيب ييتلو خوران از دستشو

  .بود زاريب ايدن يآدم ها ي

هم  يرا رو شيدندان ها. شد رهيبه روبه رو، به تخت خ. داد هير بدن داشت به آن تككه د ياتاقش را بست و با ضعف در

  :سر داد يتلخ ياش زمزمه  يتو دماغ يبه دو طرف شلوارش چنگ زد و با صدا، فشرد

  !متنفر... ازت متنفرم... يازت متنفرم، عوض - 

خش دارش كه انگار هنوز آثار خنده در آن  يو بعد صدا نيزم ياو بر رو ييشدن دمپا دهيتلفن همراه محمد، كش يصدا

  :وجود داشت، همه و همه پشت سر هم اتفاق افتاد

  بگو؟ - 

 - ...  

كنه، نگهش  دايدرز پ رونيب يزينذار چ. اميكرده؟ كشش بده تا خودم ب اليخ يچ ياون لعنت... خوبه، خوبه! موقع؟ نيا - 

  . دار
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 - ...  

  ... حوصله ندارم فرشاد. نباشه ياديحرف ز ...خوبم نه... نيهم ام،يگفتم م - 

 يساعت بعد صدا مين. به رفتن او هم بود ازيرا كش بدهند كه ن يزيخواستند چه چ ينبود در آن ساعت از شب م معلوم

 يمطمئن بود از ترس وجود او نم. در دل خدا را شكر كرد كه او رفت. بسته شدن در خانه خبر از رفتن محمد داد

  . زد يم رونيرساند و حتما خود از خانه بتوانست شب را به صبح ب

  !كنه؟ يخواد رانندگ يم يحاال با اون حالش چطور - 

  :زد گذشت، با دست بر سر خود كايبود كه از ذهن ار يفكر نيآخر نيا

  ؟يباش ينگران اون عوض يتون يچطور م! احمق - 

  :فشرد ادامه داد يهم م يكه از سر خشم و نفرت رو ييدندان ها با

  .له بشه! نه... رهيتصادف كنه بم وارمديام - 

اما دوباره چشمان خوش حالتش پر . دياش را باال كش ينيكوچكش پاك كرد و ب يرا طبق عادت با مشت ها شيها اشك

از ته دل  يشد و آه رهيبه قاب عكس مادرش خ. خوردند شد يسر م شيگونه ها يكه به رو ياز قطرات زياز اشك و لبر

  . ديكش

  !ارميخوام كم ب ينم ...مامان - 

  

 * * * * *  

  

به منزلشان آمده  ايبار هم همراه ثر كي. زد يبار چندم در آن هفته بود كه پدرش زنگ م نيزد، ا يهم تلفن زنگ م باز

و نرمال برخورد  يعاد يليخ. ندارند كاياز جانب ار يتوقع استقبال گرم زياز اولش هم روشن بود كه خودشان ن. بودند
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را  نيا... كايبدون ار... بدون مادرش! آنها چه خوشبخت بودند. آزرد يرا م كايار شياز پ شيرفتارشان ب نيهم. كردند

  . دانست يهرگز حق پدرش نم

  !نه بدون مامان - 

  . به ظاهر پدرانه اش را نداشت يها حتيحرف ها و نص يحوصله . جواب داد يپدرش را سرسر يسوال ها تمام

  »بردن؟ ييبو يعني«: فكر كرد مبل ولو شد و با خود يرو

  :تكان داد يزد و سر يپوزخند. حس پدرانه باشد كيتوانست فقط  ينداشت، م امكان

  !گل كرده يپدرانه حساب يحس ها نياز ازدواج به بعد ا - 

 كايكرد خود را به ار يم يمختلف سع يبه بهانه ها زيمحمد ن. كرد يكالفه اش م نينداشت و ا نياز آر يخبر چيه

 يفسقل ياز كلمه  يانداخت، گاه يم كايدست دور گردن ار يگاه. اورديرا درب شيشده صدا يكند و هر طور كيدنز

قولش بزند و تا  ريز ديزد كه نبا اديبر سرش فر يوقت. ازارديرا ب كايكرد ار يم يسع يبه هر نحو... كرد و ياستفاده م

  . نبود يگريد زيشود جوابش جز خنده چ كيكه نخواسته به او نزد يموقع

كند؟ دوباره  يرا عمل شيتوانست نقشه ها يچطور م نيبدون آر. زد يسر م نيبه آر ديتوانست تحمل كند، با ينم گريد

  :را برداشت و با خشم گفت يگوش يعصب. زنگ تلفن بلند شد يصدا

  بله؟ - 

  :جواب داد ياز پشت گوش يا يو تو دماغ ريپ يصدا

  . و بده محمد يسالم، گوش - 

تر بود و محمد را به اسم  يخودمان يكم يكي نيالبته ا. بزرگ بود ياحد يطرفداران جناب آقا لياز س گريد يكيهم  باز

تلفن  يخواست تا محمد را جلو يم كاياز ار يآمد و با لحن دستور يغمزه م رشيپ يبا آن صدا. زد يكوچك صدا م

  :ردرا به كار ب يشگيهم يزد و كلمه  يلبخند كج. ظاهر كند
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  شما؟ - 

  شما؟! من - 

  !ديكن يخانم محترم، اون موقع از من سوال م ديشما زنگ زد - 

  .رو بده محمد دختر جون يگوش - 

  :كرد خونسرد باشد يداد و سع يدر دل به او فحش. حرص خنده اش گرفت از

تر  زونيجوون و آو ياگه هم حضور داشتن انقدر دخترها. ندارن فيخانم محترم، محمد جانتون االن خونه تشر دينيبب - 

  .ديرس ينوبت به شما نم گهيآوردند كه د يتلفن و به صدا در م نياز شما زنگ ا

  !فوضول؟ اي يتو خدمتكار اون خونه ا - 

 يآن جمله خنده اش م انيخودش از ب ياما وقت. من همسرش هستم بر دهان آن زن بكوبد يبا گفتن جمله  خواست

  باور كنند؟ گرانيتوانست توقع داشته باشد د يرا باور نداشت، چطور م يزيگرفت و چ

بود كه حداقل  نياش ا يخوب. ديكش يرا گذاشت و نفس راحت يگوش. داد يبوق ممتد تلفن خبر از قطع تماس م يصدا

  . نگفت راهيبد و ب يكي نيا

  !ديبا... نميو بب نيآر ديبا - 

  

 * * * * *  

  

چند  نيكه ا ييبا تلفن ها. حركت كرد نگيقفل كند به سمت پارك در را نكهيرا از سنگ اُپن برداشت، بدون ا چييسو

 يبا محمد بحث كرده و از او خواسته بود اشخاص. نداشت يدرست يبود و حال حوصله  ختهيبهم ر يشد حساب يوقت م

به . تكان داده بود تيرضا يبه نشانه  يكرده و سر بولاو هم در ظاهر ق. خودش زنگ بزنند يكه كارش دارند به گوش
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  !عذاب دادنش بود و بس يجور نقشه برا كيتماس ها همه  نيا كاينظر ار

 ياحد يمحمد جان، آقا س،يرئ ،يكه همه هم با محمد احد نجاستيجالب ا. ديشد و در را محكم بهم كوب نيماش سوار

  . كار دارند... و

. زد يذوق م يتو يگود شده و بدجور شيدور چشم ها. شد، حق با پدر بود رهيخ نيماش يجلو ي نهيچهره اش در آ به

 شيحال آرا نيبا ا. به ظاهر مشتركش نگذشته بود يهنوز چند هفته از آغاز زندگ. ديكش شيچشم ها ريبه ز يدست

  . پوشاند يآن را م از يدخترانه كم

كه  يقرا فراموش كرده و چه راحت آتش عش زيچه راحت همه چ. شد رهيتوقف كرد و به آن خ يساختمان تجار يجلو

  .زد خاموش شده بود ياز آن حرف م

پس ! بود و ابراز عالقه نكرده بود فتادهياون كه قبلش به پام ن... شتريب يزيساده بود نه چ ياما اونا فقط چندتا كلمه  - 

  ه؟يتوقع من ازش چ

پر توقع و  يدختر ليو همه جا در چشم فام شهيدانست كه هم يفقط م. نكرد دايسوال پ نيا يبرا يهم جواب خودش

  . ديخر يمادر مهربانش بود كه نازش را م نيا شهيهم. لوس بود و هست

بر گردن خودش است اما  ريتقص نيشتريدانست ب يم نكهيبا وجود ا. گذشت يخوش م نيدر آن برج به آر يحساب حتما

  . مانع بر سر راه هر دو بود كيقبوالند كه محمد از اول  يبه خود م نطوريا شهيهم

 ،كاياحمق نشو ار... هه! ذارم يمن به خاطر عشقش قدم جلو م يعنيهمون چندتا كلمه بود؟  نيتمام عشق آر يعنياما  - 

  .كن يفقط نقشت و خوب باز. يخوا يازش م يچ يدون يخودت م

شد و بعد از داخل شدن به ساختمان به سمت  ادهيپ نياز ماش. مسائل فكر نكند نيكرد به ا يتكان داد و سع يسر

داشت از كناش  يگوش خراش يسر و صدا كايپاشنه بلندش كه به نظر ار يبا كفش ها يخانم. سور قدم برداشتآسان

 يبه خود م. زده بود ياسپرت پيت يقبل مالقاتخودش نگاه كرد، بر خالف  يانداخت و به كفش ها نييسر پا. گذشت
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است؟  نياش هم يقيخود حق ايكرد كه آ يسوال مبارها از خود . ندارد و بهتر است خودش باشد يقبوالند كه قصد دلبر

  .زد يم يدلبرانه ا پيبهتر بود ت ديفكر كرد شا

باز هم همان خانم از خود . كرد و تپش قلب داشت يم ياحساس ضعف و خستگ. آسانسور را فشرد يحوصله دكمه  يب

 يسالم چيو بدون ه ستاديا يمنش يبه رورو. كرد ينگاه م كايحق به جانبش به ار ي افهينشسته بود و با ق زيپشت م يراض

  :گفت

  . نمشيكار دارم، بهش بگو اومدم بب نيبا آر - 

خواهد  يحركت م نيآمد كه با ا يبه نظر م. ديرا كاو كايار يمتعجبش سر تا پا ي افهيرا باال داد و با ق شيابروها يمنش

  . كند ريرا تحق كايار

  !گفتم؟ يچ يديشن - 

كارش كرد و  يچاشن يگذاشت، به جلو خم شد و پوزخند زيم يشد و هر دو دستش را روبلند  يصندل ياز رو يمنش

  :گفت

  .همراه مشاورشون جلسه دارن شونيمتاسفم خانم، ا يليخ - 

  :ادامه داد نهيو دست به س ستاديا صاف

  ...شهيكه نم ينطوريهم. ديريبگ يوقت قبل ديقبل هم به شما گفتم كه با يدر ضمن، دفعه  - 

نشان دهد،  يبتواند عكس العمل يمنش نكهيبه طرف در رفت و قبل از ا. دختر را نداشت نيا يها ييگو ادهيز ي حوصله

 يچهره  يرو هنشسته بود، ب نيكار آر زيم يكه در اتاق رو يگريو مرد د نينگاه آر. در را باز كرد و وارد اتاق شد

  :سكوت را شكست و گفت يبا لحن مضطرب يمنش نكهيتا ا شتبه سكوت گذ يا هيچند ثان. ثابت ماند كايار نيخشمگ

  ...گفتم شونيمن به ا ديباور كن ياحد يآقا - 

  :تكان خورد شيشده بود لب ها رهيخ كايار يهمانطور كه به چهره  نيآر
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  . ر و ببندو د رونيباشه، تو برو ب - 

ر اتاق نگاهش را از د كايباعث شد كه ار نيآر يصدا. در را آرام بست كايپر حسد به ار يتكان داد و با نگاه يسر يمنش

  .رديبگ

  ...قهيچند دق هي ،يبخش يفرشاد جان م - 

 يتكان داد و دستش را باال آورد تا مانع از ادامه  يسر ،پنهان كند كايار دنيتوانست تعجبش را از د يكه نم فرشاد

  .شود نيحرف آر

  .باشه، باشه - 

  :لب گفت ريدوخت و ز كاينگاه متعجبش را به ار دوباره

  .ميد يادامه م گهيد ي قهيچند دق - 

 رونياز اتاق ب رد،ياو بگ يتوانست نگاه ماتش را از چهره  يشده بود و نم رهيخ كايار يهمانطور كه به چهره  فرشاد

ر را بست رفت و د .  

  ؟يخوا يم يچ - 

  :گفت نيداد و رو به آر يرعتخودش ج به» .خب، مجبورم تحمل كنم! چه دوستانه«: كرد و در دل گفت ياخم كايار

  . اومدم باهات حرف بزنم - 

  !م؟يقبل حرفامونو زد يكردم دفعه  يفكر م ،يحرف بزن يخوا يتو كه همش م - 

  . گذاشت يكالس م هيبق يظاهرا كه فقط برا. سروپا بود ياول الت و ب يمثل همان روزها لحنش

  . نمكه منم حرف بز ياما نذاشت يحرفات و زد يآره تو همه  - 

  !نذاشتم؟ - 

  :كرد و ادامه داد يعصب يا خنده
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زن  هي يو چه نداشته باش يمن رابطه داشته باش يتو چه با پسر عمو! ؟يمتوجه بش يخوا يچرا نم. تموم شده يهمه چ - 

  . يش يشوهر دار محسوب م

  :را باال برد و گفت شيصدا زين كايار. زد يو حرف م ديلرز ياز خشم م نيآر

  !ستين اون شوهر من - 

  !نكنه شوهر منه؟! ست؟يشوهر تو ن - 

  !يكه عاشق من يتو گفته بود... اون نامه يتو تو... تو - 

  :گفت يدر هوا تكان داد و با لحن بد يدست يعصب ،بلند شده بود شيكه از جا يدر حال نيآر

چند نفر ... تو و ركسانا و زهرا واالن عاشق پرس... نه گهياما االن د! خوردم يزيچ هي. خر شدم يزمان هيآره آره بودم،  - 

  .هستم گهيد

 »كا؟يار يچ خودت«. سروپا باشد يب نقدريخورد كه ا يبه اخالق گند و مزخرفش م. كند ينم يشوخ نيبود كه آر مطمئن

  :را از خود دور كند و خونسرد باشد اليكرد فكر و خ يسع

  !؟يفراموش كرد ويهمه چ يزود نيبه ا يبگ يخوا يم يعني - 

  ه؟يچ يهمه چ نيمنظورت از ا! ؟يه چهم - 

  كرد؟ يكرد تا به او كمك كند و به محمد ضربه بزند چه م يقبول نم نيكرد؟ اگر آر يچه م ديشد، با يدرمانده م داشت

  ما بود؟ نيكه ب ياون احساس يهمه  - 

  . وندهازش نم يزيچ يگياالن د. بود يگ يم ياگه هم بوده خودت دار. نبود يچيما ه نيب! ما؟ نيب - 

  :زد و ادامه داد يمسخره ا لبخند

  ... و ندارم اما دنشيچشم د نكهيبا ا ،يبا پسر عموم خوشبخت بش دوارميام - 

  . نرفته نياما من هنوز احساسم از ب - 
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  نه؟ ايداشته  نينسبت به آر يدانست كه اصال احساس ينم د،يگو يدانست دارد چه م ينم

 يكرده  خيس يگرفت و به موها نيو نگاه از چشمان آر اورديتاب ن كايار. شد رهيخ كايپر از اشك ار يبه چشم ها نيآر

را بست،  شيچشم ها كايار. رفت كايرا ندارد، به سمت ار كايار ياشك ها دنياحساس كرد طاقت د نيآر. او دوخت

   .گونه اش سر خورده بود را گرفت يروكه  يبرد و قطره اشك شيو دست پ ستاديا شيروبه رو نيآر

  ...كايار - 

 يناگهان يلير اتاق خد. ديلرز يهر دو م يلب ها. بود ستادهيدرست مقابلش ا. دوخت نيرا باز كرد و به آر شيها چشم

  :وارد اتاق شد يباز و منش

  ...يآقا - 

  . ديدهانش باز ماند و حرف در آن ماس نيسرخ آر يو چهره  كايار سيصورت خ دنيد با

  ... خواستم يم... يم - 

  :كند يآورد تا خشم پنهانش را بر سر او خال ريرا گ يباالخره كس نيآر

  !؟ين تيحال! تو ايباز نكن و كلت و مثل گاو ننداز ب ينجوريدرو هم نيصد دفعه بهت گفتم ا - 

كه او را همانطور  نيآر. دوخت نيآر نيخشمگ يبا بغض نگاه ترسانش را به چشم ها. ديلرز يم ديمثل ب يمنش بدن

  :را باال برد شيتكان داد و دوباره صدا يسر د،يبدون حركت دمات زده و 

  !؟ين تيحال! تو بودم با - 

ر را محكم بهم رفت و د رونياز اتاق ب يبدون گفتن حرف ،هيانداخت، بعد از چند ثان نييآمد و سرش را پا به خود يمنش

  :گفت يحوصلگ يلب با ب رياش را باز كرد و ز قهي يدكمه  نيآر. ديكوب

  !م هستطلبكار مونيم يدختره . كنن يه دهن آدمو باز ماَ... احمق ج يختره د - 

بار نوبت  نيا. دستش را باال آورد و مانع از حرف زدن او شد كاياما ار د،يبگو يزيبرگشت و خواست چ كايسمت ار به
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  .باشد يهر بحث يدهنده  انيپا نيخواست آر يبود، نم كايار

 يخودكار زيم يكند و از رو يلرزانش برگه ا يبا دست ها. آورد رونيچه اش را بكرد و دفتر فشيرا داخل ك دستش

  :گرفت نيبرگه را به سمت آر يزيبعد از نوشتن چ. برداشت

  .يبهم كمك كن يخوا يمونم، البته اگه م يمن منتظر تماست م... همراه من ِ  يشماره  نيا - 

ر د يوقت. رفت رونيمحكم از اتاق ب ييبا قدم ها كايار. دياشت كه بگوند يزيشد، چ رهيخ كايباز به ار مهين يبا دهان نيآر

 يفكر م نيدور بود به ا نياز آر يوقت. نبود ياز آن احساس اضطراب و وحشت خبر گريد. ديكش يرا بست نفس راحت

 يحس. داشتن يبود حس خوب نيكه كنار آر ينه، اما وقت اي دارددانست او را دوست  يدوستش دارد؟ نم ايكرد كه آ

  . داد يمانند خوره روحش را آزار م يمانند عذاب وجدان، حس

لحظه  يبرا. اورديخود ن يكرده اما به رو هيمتوجه شد كه گر. ديپف كرده و دماغ قرمز شده اش د يرا با چشم ها يمنش

  . شد مانيپش شيجا يب يتوزانه اش را مشاهده كرد، از دلسوز نهينگاه ك ياو سوخت اما وقت يدلش برا يا

بود و با  ستادهيحاال كنارش ا. بود نيكه در اتاق كار آر ديرا د يسمت آسانسور رفت، داخل كه شد همان شخص به

توانست سوال را در  يم كايقبل متعجب نبود، اما ار ينگاهش مثل دفعه . كرد ينگاه م كايبه صورت ار صشيچشمان حر

اما . بردارد يدست از چشم چران ديند بار با اخم و تخم به او نگاه كرد تا شاآمد، چ او بدش ي رهياز نگاه خ. ندينگاه او بب

  :شد و با حرص گفت زيدست آخر صبرش لبر. نداشت يا دهيفا

  !؟يديآدم ند ه؟يچ - 

  . نگفت يزيتاسف تكان داد و چ ياز رو يزد و نگاهش را به روبه رو دوخت، بعد سر يجوان پوزخند مرد

  !مردك لندهور - 

شد و دوباره به  بيعج يبه لبخند ليچون پوزخندش تبد ده،يرا شن شيآرام گفت اما مطمئن بود كه صدا يليخ هنكيا با

  .زديآن مرد بگر يرفت تا هر چه زودتر از شر نگاه ها رونير آسانسور كه باز شد به سرعت بد. زل زد كايار يچهره 
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  .بود كه تلفن همراهش زنگ خورد دهيرس نشيماش كنار

  بله؟ - 

  ؟ييكجا - 

  .را نداشت يكي نيا يكرد، اصال حوصله  يسوال م يجد يمحمد بود كه با لحن يصدا

  !؟يندادن اول سالم كن اديبهت  - 

  .ديخند يم ايزد و  يپوزخند م ايبود،  نطوريهم شهيهم. داد يمحمد از پشت خط آزارش م اليخ يب يخنده  يصدا

  ؟ييكجا - 

  :حرص جواب داد با

  .ييجا هي - 

  :و گفت ديخندهم  باز

  خب اونجا كجاست؟ - 

  . بخندد يبه هر موضوع مسخره ا اليخ يتوانست انقدر راحت و ب يپسر چطور م نيا د،يفهم ينم اصال

  .همونجاست! هه هه هه - 

  :گفت يجد يكرد و با لحن يمكث محمد

  .يكنه كجا باش ينم يبدون برام فرق نميا. خونه يگرد يبشه بر م كيهوا تار نكهيقبل از ا - 

  زودتر خونه باشم؟ يخوا يكنه چرا م ينم ياگه برات فرق! واقعا كه - 

  :زد و ادامه داد يكج لبخند

حالت  يزنن تا حالت و بپرسن، حساب يكه هر روز خدا زنگ م يياز همون خانم ها يكينكنه امروز  !يپكر يليخ ه؟يچ - 

  !آره؟... و گرفته
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  :گفت ديخند يكه م يدر حال محمد

  ...هر چند ،يو كجا هست يكن يكار م يچ ستيبرام مهم ن! ؟يكن كيو تحرمن  يخوا يم - 

  :ادامه داد يگريكرد و حرفش را جور د يمكث

  زنده برگرد، باشه؟ نيهم يبرا. من قول دادم و مجبورم كه مراقبت باشم - 

  :پر از تمسخر گفت يفرستاد و با لحن رونيبازدمش را با حرص ب كايار

كه  ييخانم ها نياز هم يكيترسم دست آخر توسط  يم. يبهتره مواظب خودت باش يكيتو ! ؟يدنكنه به بابام قول دا - 

اون  ياصال تو تو نميبب. يتو هنوز زنهارو نشناخت. يو وداع بگ يپرسن دار فان يم دياوه ببخش... رنيگ يهر روز حالت و م

  !؟يزن ير و كله مهمكار س يصبح تا شب با خانم ها ديشا اي! ؟يكن يشركت مسخره كار هم م

  :كرد مانند محمد بخندد، ادامه داد يسع. همكار مكث كرد يكلمه  يعمد بر رو از

  .نهيكارت هم ديخب شا... آها - 

من نشناختمشون، خصوصا . دم يبهت حق م ييجورا هيو اما در مورد نشناختن زن ها،  ،ريپدر تو خ... در مورد قول، نه - 

  !رو يتو فسقل

  !رنرخ يخودت يفسقل - 

  :محمد قطع شد و با عجله گفت يخنده . آمد يگريصحبت كردن مرد د يمحمد همراه صدا يخنده  يصدا

  .يفسقل نمتيب يشب م - 

به تلفن همراهش كرد و  يبا حرص نگاه كايار. تماس توسط محمد قطع شده بود ديبگو يزيبتواند چ كايار نكهياز ا قبل

  :لب گفت ريز

  !يعوض يپسره  - 

  :اورديمحمد را درب يكرد ادا يسع
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  !نمينحست و بب ختيمونم تا ر يهه، آره منم شب منتظر م. نمتيب يشب م - 

پسر  نيا يدانست كه به خنده ها يم كاياما ار ديخند يمحمد تمام مدت م نكهيبا ا. فرمان قرار گرفت و راه افتاد پشت

  . خود قفل كرد يه باشد در اتاق را روو آزار داشت تيو باز هم قصد اذ ديايشب ب نكهياز ترس ا. ستين ياعتماد

  .امديتا بامداد منتظر ماند، اما محمد به خانه ن كايار

  !هم از قول دادن آقا نيا - 

با فكر  رايز. مشكل بود كايار ينوع احترام برا نيقائل است، درك ا يپدرش احترام خاص يدانست كه محمد برا يم

جمله كه  نيبارها ا. قول و قرار باشد بنديپا يشخص نيكه چن ديگنج يمحمد در باورش نم يچندگانه  تيكردن به شخص

 شياز پ شتريرا ب كايحرف ها ار نيهم. كوفته بود كايبر سر ار يكند مانند پتك يبرطرف م يگريد يرا جا شيازهاين

جذبش  نقدريكه ا دهيد يزيدر وجود محمد چه چ سلطانيدانست  ينم. كرد يم كيسخت تحر يگرفتن انتقام يبرا

  . هر چه كه بود آنها همه مثل هم بودند. شده

  

 * * * * *  

  

 يبرا ييحوصله و اشتها. كرد يم يكار نيبار بود كه چن نيچند هفته اول نيا يدر ط. ديحوصله چ يصبحانه را ب زيم

اهش زده بود، هم به دانشگ يسر روزيد. انجام دهد يداشت تا كار ازيپوچ ن ياز فكر ها ييرها يخوردن نداشت، اما برا

  . ادامه دهد يمادرش قول داده بود كه درسش را به خوب به ،يكرد چطور ينم يفرق. داد يدرسش را ادامه م ديبا

اما باز هم خوشش  د،ينوش نيريش ياز چا يكم. ختيو شكر ر امديمزه مزه كرد، خوشش ن يبدون شكرش را كم ييچا

سوت محمد  يبا صدا. ديكوب زيم يرا محكم رو يخال وانيكرد، ل يخال ييرا در ظرفشو وانيبلند شد و ل ياز صندل. امدين

  . قلبش گذاشت يو دست رو ديكش يخفه ا غيج
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 دهيژول شيموها. قدم بر داشت كايآورد، به سمت ار يكرد و كتش را در م ينگاه م كايكه با تعجب به ار يدر حال محمد

  . بود ختهيو بهم ر

  . يهست يشده؟ عصبان يچ - 

نگاهش به . دهيكه شب را اصال نخواب ديرس يبه نظر م نطوريا. گود افتاده و نگاهش خمار و خسته بود شيها چشم ريز

  :زد يشد و لبخند دهيصبحانه كش زيم

  .شدم يم ديكم كم داشتم ازت نا ام گهيد. به خودشون دادن يتكون هي يخانم فسقل! به به، چه عجب - 

را  يبعد يجر و بحث ها يبدهد، اما حوصله  يواست كه جواب دندان شكنقلبش برداشت و خ يدستش را از رو كايار

 زيمحمد پشت م. كرد يگرياز محمد گرفت و به سمت د ينگفت، رو يزيو چ دهانش را بست نيهم يبرا. نداشت

  :نشست و گفت

  ...كردم، نه شام خوردم نه صبحانه يو كار م شبيتمام د - 

  . گرفت و در دهان گذاشت يكوچك يرا باال زد، لقمه  آشفته اش يدست موها كينشست و با  صاف

سپرده بود دست يكي كه عمو جان  يگرفته شركت ميتصم زميعز يپسر عمو نيرخ داده كه ا يمعجزه ا يدونم چ ينم - 

از عمو . كنه يراه كمكش م نيا يهم هوس رقابت با ما زده به سرش، عمو هم تو ييجورا هي. خودش راه بندازه ديگه رو

  . نشه تيهدا بهيگرانبها به دست غر راثيباالخره خواستن م ...خب! دهيبع

زد و به فكر فرو  يلبخند كايار. ظاهرا كه در فكر بود. دوخت دور يكرد و چشمان تنگ شده اش را به نقطه ا يا خنده

  »!كار ننشسته يهم ب نيپس آر«: رفت

  !يه - 

  :كرد و گفت يمحمد نگاه كرد، اخم به

  . با اسمم صدام كن ايصدام نكن  ايبه بعد  نياز ا. اسم دارم ،ستمين يمن ه - 
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  . به من بده ييچا هي. يهست يعصبان يزيچ هيمطمئن شدم كه واقعا از  گهيحاال د - 

توانست انجام دهد حرص خوردن بود،  يم تيكه در آن موقع يتنها كار رد؟يپسر را بگ نيتوانست حال ا يم چطور

  . برد يز آن لذت مكه مطمئن بود محمد ا يزيچ

  !خونه هستم و نه كلفت تو نيمن نه خدمتكار ا - 

  :را باال داد شيابرو يتا كيزد و  يپوزخند محمد

  . من زيكن يش يپس م ،يتو زنم - 

  :اورديدرب دنيمحمد را در خند يكرد ادا يشد و سع نهيدست به س كايار. كرد يرا گفت و خنده ا نيا

  ! غالم بنده؟ يش يم يهم شوهر من البد چون تو! هه هه هه هه هه - 

را مقابل  شيپا كيو  دياش چرخ يصندل يمحمد داد و خواست از آشپزخانه خارج شود كه محمد رو ليتحو يكج لبخند

  :گفت يبار با لحن آرام تر نيدراز كرده بود، ا كايار يرا مقابل ساق ها شيپا. قرار داد كايار

  . مكه من شوهرت يحداقل قبول كرد! بهيعج - 

  .كنم يكنار، وگرنه لهش م يبهتره پاتو بكش - 

  :تكان داد يسر محمد

  .بكن يكه دوست دار يبه من بده بعد هر كار ييچا هياول  - 

 يرا به مبارزه دعوت م كايكه ار يداشت، برق يبيهمان چشم ها برق عج. ديخند يم شيمحمد مانند لب ها يها چشم

  . كرد

اما محمد . او رد شود يپاها يرا باال برد تا از رو شيپا كيهش را از محمد گرفت، هم فشرد و نگا يرا رو شيها دندان

  . ديآ يكار بدش م نياز ا كايدانست كه ار يم. انداخت كايدسش را دور گردن ار كيو  ستاديا شيدر جا عيسر يليخ

  گه؟يد يزير يم - 
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  :كند دايپ يدر تقال بود تا راه فرار كايار

  .دستت و بردار - 

  جواب؟ اول - 

  !وونهيخب بابا باشه، فقط دستت و بردار د - 

دستان او را  ينيسنگ يهنوز جا. نثار محمد كرد يراهيلب بد و ب ريگردنش را ماساژ داد و ز كايار. را برداشت دستش

  . كرد يحس م

  :محمد با اشاره گفت. ديكوب زيم يرا مقابل محمد رو وانيو ل ختيرا ر ييچا

  .شكر - 

  :را باال برد شيصدا نباريو ا ديرا درهم كش شيابروها كايار

  . زيمن قلم هم نشده، پس خودت بر يو از بدشانس يخودت كه دست دار! ؟يزن يمگه با كلفتت حرف م - 

  . بلند از آشپزخانه خارج شد ييقدم ها باو 

  ...يه - 

  :برگشت، شمرده گفت دستانش را مشت كرد و به سمت او. ستادياو ا يصدا دنيرفت كه با شن يطرف اتاقش م به

  !نفهم؟ يفهم يم. هزار دفعه بهت گفتم نويا كاس،ياسمم هم ار. اسم دارم ستم،ين يمن ه - 

  . كرد شيشلوار پارچه ا يها بيو دست در ج ستاديا شيبا چند قدم روبه رو محمد

 يليخ... خوشگل ،يقلفس ،يه: كنم يصدات م ياما وقت. يدينشون نم يكنم واكنش يتورو به اسم صدا م يآخه من وقت - 

  . يديو اتفاقا با عالقه واكنش نشون م عيزود و سر

  :زد و ادامه داد يلبخند كايدرهم ار ياخم ها به

  .يگم كه آماده باش ياز االن بهت م م،يدعوت يمهمون هيبه  گهيد يدو هفته  يكي - 
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  :ديبود پرس شده بمتعج يخبر ناگهان نيكه از ا كايار. را گفت و به سمت اتاقش گام برداشت نيا

  !؟يمهمون - 

  :برگشت و نگاه خسته اش را به او دوخت محمد

 نياز ا اديالبته فقط احتمال داره چون ز. ادياز شركا، احتمال داره كه پدرت هم ب يكيشه به  يمربوط م... يبله، مهمون - 

  . اديطرف خوشش نم

  . امينم يمهمون نيمن به ا - 

  :زد يچرخاند و پوزخند كايا به سمت اردر اتاقش را باز كرد، سرش ر محمد

  . مينيب يم - 

  :را باال برد و گفت شيمحمد بهتر بشنود صدا نكهيا يبرا كايار. حرف داخل اتاقش شد و در را بست نيبعد از گفتن ا و

زنن  يمكه هر روز زنگ  يينايهم ايدور و برت  يمامان شيتيتت يدخترا نياز هم يكيو كه با  ياون روز نميب يآره، م - 

  !غالم يآقا اميبا شما نم نجانبيچون ا ،يمهمون يريم

اش را  يآن نشست، گوش يبه سمت مبل رفت و رو. نداد يپاسخ چير دوخت، اما او هتوزش را به د نهينگاه ك كايار

  .نبود نياز آر يخبر چيه. كرد شگرشينما يبه صفحه  يبرداشت و نگاه

  ...كال از مهرسا سيفقط دوتا م - 

خانه را پر  يعطر تندش فضا يبا ورودش بو. آمد رونياز اتاق ب ديجد يو لباس سيخ يعت بعد محمد با موهاسا مين

  :آمد شيبرود صدا رونيب نكهيقبل از ا. ر رفتداد و به سمت د كايار ليتحو يمحمد لبخند كج. كرد

  .يخداحافظ فسقل - 

 يخال اينگونه حرصش ديا بر كف دستش فرو كرد تا شار شيناخون ها. دهد، محمد رفته بود يتوانست جواب ينم گريد

  .بود امدهين شيكه پ يداشت و حاال چه مسائل يازدواج چه قصد نيبا ا. شود
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چون طرف و  ياحمق فكر كرد يتو. و نكرده بودم نجاشيوقت فكر ا چيه! كار كنم يچ دينخواد كمكم كنه با نياگه آر«

 ديبا! بكنه يكار نيشه همچ يحاضر م يآخه كدوم خر! ؟يريازش انتقام بگازدواج  نيبا قبول ا يتون يم يدوست ندار

  »كار كنم؟ يچ

  

 * * * * *  

  

به قول  يبه آن مهمان ديهم با گريچند روز د. نبود نياز آر يخبر چيگذشت و هنوز ه يم نيبا آر دارشيروز از د 5

داد و  يپول ها را در كمدش قرار م كايا ارگذاشت، ام يش ميپول برا يمحمد هر روز مقدار. رفت يمحمد با شكوه م

مهرسا . كرد يكرده بود استفاده م جاديا شيمادرش برا هك ياز حساب بانك. خرج كردنشان نداشت يبرا يعالقه ا چيه

اما . ها استفاده كنداز آن ديپول ها حق اوست و با نيگفت ا يكرد و م يم حتيبا هر تماس مانند مادربزرگ ها او را نص

  . آمد يبدش م حتياز نص ياز همان كودك. حرف ها بدهكار نبود نيبه ا كايرگوش ا

آزار دهنده دست از  يها اليحداقل با رفتن به دانشگاه آن فكر و خ. محمد به ستوه آمده بود يجا يدستورات ب از

  . سرش برداشته بودند

  :را برداشت يشد و گوشبا عجله از جا بلند . زنگ تلفن باعث شد به تلفن همراهش نگاه كند يصدا

  بله؟ - 

  ؟يسالم خانم، چطور - 

  .مهرسا وا رفت يصدا دنيشن با

  .سالم - 

  !؟يبود يبازم منتظر تماس كس - 
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  ...بگو! نه... ن - 

سوال كند اما  نيبارها خواسته بود از او راجب آر. شد يم كايحال ار يايگرفت و جو يتماس م اديروزها ز نيا مهرسا

زود تماس را قطع  يليو خ چانديمهرسا را پ نيهم يحرف زدن نداشت برا يحوصله . داد ينم ياجازه ا نيغرورش چن

  . خورد زنگدرست بعد از قطع تماس تلفن همراهش دوباره . كرد

  !ه؟يچ گهيد - 

  . امدين ييصدا

  مهرسا؟ - 

بار به  نيگ خورد، ااما دوباره زن. را قطع كرد يگوش ينسبتا طوالن يبعد از مكث .ديترس يسكوت آن طرف خط كم از

  :سبز را فشرد يتامل دكمه  يبا كم. نا آشنا نگاه كرد يشماره 

  بله؟ - 

  :دياو را شن يخواست تماس را قطع كند كه صدا يهم سكوت، م باز

  . نمتيب يشركت م يامروز عصر جلو. سالم - 

به قلبش  يو شاد دياز ام يموج بود تا يچند كلمه كاف نيهم. ديچيپ يدر گوش ريناپذ انيبوق ممتد و پا يبعد صدا و

  :ديدستش را مشت كرد و به هوا پر. اورديهجوم ب

  !آره - 

  

 * * * * *  
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 انيمدام فرمان را در م. داشت يبيعج يدلشوره . شركت پارك كرده بود يرا روبه رو نيشد ماش يم يساعت كي

به ساعت . جانش افتاده بود، كم كند كه به يبيعج ياز آن اضطراب و دلشوره  يكم ديفشرد تا شا يم شيانگشت ها

پر  يبا قلب. دور شود ديبا. از آنجا برود ديگفت كه با يو دردناك به او م يحس قو كي. بود 7اش نگاه كرد، ساعت  يمچ

. دياز جا پر يكنار نيپدال گاز نگذاشته بود كه با بوق ماش يرا رو شياما هنوز پا. فتديرا روشن كرد تا راه ب نيتپش ماش

ِ  ياما نگاهش در نگاه آب. نثار مرد راننده كند يراهيكه كنارش نگه داشته بود نگاه كرد تا بد و ب ينيگشت و به ماشبر

  :آورد رونيب نيسرش را از ماش نيآر. روشن او قفل شد

  ...سوار شو ايب - 

  :خم شد يكم كايار

  ؟يمن چ نيپس ماش... اما - 

  :تكان داد يزد و سر يلبخند نيآر

  .جا باشه نيبذار هم - 

بدون  نيآر. او شد نيتامل سوار ماش يبا كم. شد و آن را قفل كرد ادهيپ نيكار نبود از ماش نيبه ا يراض "قلبا نكهيا با

 نيآر. كدام قصد حرف زدن ندارند چيه ديرس يبه نظر م. به سكوت گذشت يقيدقا. كرد ياتالف وقت شروع به رانندگ

برد و  نيدست به سمت ضبط ماش. گرفت يفرمان ضرب م يرو شيا انگشت هاب شانيو پر يپشت هر چراغ قرمز عصب

از قصد  نيمطمئن شد كه آر كايار يبعد از لحظات. پخش شد نيدر ماش يميمال يقيموس يصدا. پخش را فشرد يدكمه 

  .آن آهنگ را انتخاب كرده

  

   ستيعادت ن هيكه  يحس م،يعاشق هم بود ما

   ستياقت نرسم رف نيمن كه گذشت اما، ا از
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   يريگ يواهمه م يمن و از قلبت، ب نكهيا

   ير يم يدنبال كس ،يباز يمن و م نكهيا

  

  .نكرد يحركت نيشد، اما آر رهيخ شيبايرخ ز ميچرخاند و به ن نيرا به طرف آر سرش

  

  و غربت بود  ييتنها ات،يدن يهمه  يوقت

  وحشت بود  هيهمه جا با تو، احساس  يوقت

  غض شبتو وا كرد؟ قلبش، ب يبا همه  يك

  با تو مدارا كرد؟ يك د،يحال تورو فهم يك

  

   رميمن از همه دلگ ست،ين يبرو حرف باشه

   رميگ يكه دلت رفته، دستات و نم حاال

  

قفل  كايقرارش در نگاه متعجب ار يبرگشت و نگاه ب كايبه سمت ار. خلوت متوقف كرد ابانياز خ يرا گوشه ا نيماش

را عقب  شيترس دست ها يبا كم كايار. برد كايار يدرهم گره خورده  يبه سمت دست هاآرام آرام دستش را . شد

  . ديكش خودآنها را در دست گرفت و به سمت  نيبود، چون آر رياما د ديكش

  

   ميكم بود هيهم، هر ثان يهر دو برا ما

   ميدونه، ما عاشق هم بود يجز تو نم يك
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  :م كردك را اضطراب گنگش از يكم نيگرم آر يصدا

  . دوستت دارم! تونم فراموشت كنم ينم - 

  

 * * * * *  

  

هر كدام به هدف . نبودند آن سكوت عذاب آور را بشكنند ليكدام ما چيه. آكنده از سكوت هر دو بود نيماش يفضا

  :سكوت را شكست و گفت نيباالخره آر. دنديكش يم يديجد يكردند و نقشه ها يخود فكر م يها

  ...زميعز - 

  :زد و ادامه داد يلبخند نيآر. بهت زده به سمتش برگشت يا فهايق با

  .ميديرس - 

  :زمزمه كرد ير را گرفت و به آرامد ي رهيدستگ. تكان داد دنيفهم يبه نشانه  يهم فشرد و سر يرا رو شيها لب

  !ممنون... و... خداحافظ - 

 يگذشت بوق يم كايار نيكه از كنار ماش ير حالد نيآر. خود حركت كرد نيشد و با عجله به سمت ماش ادهيپ نياز ماش و

  . دور شد ياديزد و با سرعت ز

دوش گرفت و لباس  يبا خوشحال. از محمد نبود يخبر. را باز كرد آن ير آپارتمان قرار گرفت به آرامپشت د يوقت

  . را عوض كرد شيها

داده  هيكه به سنگ اپن تك يه محمد را در حالظروف بود ك يدر حال جمع آور كايار. وقت بود كه محمد به خانه آمد ريد

  :كرد گفت يكرد و همانطور كه كار م ياخم. ديبود د



 

 

نه نودهشتياكتابخا    كاربران انجمن نودهشتيا و هيوا ناديا  –اريكا 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٤٢

  . ير بزند يايب نكهيبهتره قبل از ا - 

  :گفت هيرا باال انداخت و به كنا شيهر دو ابرو محمد

  !چرا كه نه؟ رم،يگ يخودم بذارم اجازه م يخونه  يپام و تو نكهيا يحتما برا! حتما - 

  .كالم محمد از كنارش گذشت و به سمت اتاقش به راه افتاد يتوجه به طعنه  يب كايار

  ؟يخوردن درست كن يبرا يزيچ يخوا ينم - 

  :كرد به سمت محمد برگشت و پاسخ داد ير را باز مكه د يحال در

  . درست كنم يتا برات سحر يريروزه بگ يبخوا نكهيمگه ا! موقع شب نينه ا - 

  :ادامه داد يا لبخند مبارزه طلباتاق شد و ب داخل

  . ستميبلد ن يتخم مرغ ياز انواع غذاها ريغ ياديز زيتازه، من چ - 

انگار . نشان نداد يعكس العمل چياما او ه. از جانب محمد بود يمنتظر عكس العمل بد. باال انداخت و در را بست يا شانه

اما با چند تقه  ،ديتخت دراز كش ير را قفل كرد و رود. ندازديرا به زحمت ب كايخواست ار يكه واقعا گشنه نبود و فقط م

  :آمد يمحمد از پشت در اتاق م يصدا. تخت نشست يرو عير خورد سركه به د يا

  . يو آماده باش يخواستم بهت بگم كه بدون... عمو و بابا يروز بعدشم خونه . ميپدرت دعوت يفردا خونه  - 

تخت دراز  يشد و دوباره رو اليخ ياما ب. گذارد يكه هرگز پا در آن خانه نم ديبزند و بگو اديخواست فر يم كايار

  .ديكش

  .شهيوقت نما ...برم ديبا! ؟يآخرش كه چ - 

  

 * * * * *  
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شانه رها كرد و شالش را  ياش را رو ييخرما يموها. كارش كرد يچاشن يدخترانه ا شيبر تن كرد و آرا يكيش لباس

  :لب گفت رينگاه كرد و ز يواريدبه ساعت . سرش انداخت يرو

  !گذرهيبار چقدر زمان زود م نياول يبرا - 

ر را باز باشد د كايار يمنتظر اجازه  نكهيمحمد بدون ا. ديكش رونيب شانشيرا از افكار پر كاير خورد و اربه د يتقه ا چند

  :گفت يجد يكرد و با لحن

  !؟يايب يخوا ينم - 

 يبيعج يهارمون ،يمشك بلند يرنگ و اسپرتش با آن موها يكت و شلوار طوس. ردمحمد ك يبه سرتاپا يو نگاه برگشت

در  يزياما چ. داشت يمتوسط يشك محمد چهره  يب. مي كشيدرا به سمت خود  يا نندهيكرده بود كه نگاه هر ب جاديا

. مشخص بود ير لباسه ريو پرش كه در ز يعضالن كليه آنخصوصا . داد يچهره و وجودش بود كه او را جذاب نشان م

  :انداخت نييكرد و سرش را پا ياخم

  .من حاضرم - 

  . او وارد اتاق نشود يتا بدون اجازه  ندازديب كهيرفت به محمد ت ادشي يحت. رفت رونياز اتاق ب يبه آرام و

 اديآخر زرا تا  شيرا گذاشت و صدا ييكايمرآگوش خراش  ياز آن آهنگ ها يكيكه به راه افتاد محمد باز هم  نيماش

جر و  نيبا ا شيخواست نقشه ها ينم. كه موجب جر و بحث شود دينگو يزيكرد خودش را كنترل كند و چ يسع. كرد

رد خُگوش خراش و اعصاب  كايراك آنقدر در نظر ار يقيموساما . اجرا كند يبحث ها خراب شود و نتواند آنها را به خوب

  :برگشت كايمحمد با تعجب به سمت ار. ا خاموش كردضبط ر تيكن بود كه طاقتش تمام شد و با عصبان

  !؟يكن يكار م يچ - 

  :كالفه شده بود با خشم گفت يكه حساب كايار

  .ره يمغزم راه م يآهنگم درست مثل تو رو نيا - 
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  :خونسرد گفت يزد و با لحن يپوزخند محمد

 يرو ادهيمن پ الياعصاب و فكر و خ يرو هكسريكه  ييتو نيراه بره، ا گهيكس ِ د هيمغز  يرو يكس هياگه قرار باشه  - 

  .يفسقل يكن يم

و چشم  ديچسب يبه صندل نيبدهد كه با تكان محكم ماش يبه سمت محمد برگشت و خواست جواب دندان شكن كامل

  . بهتر دانست كه سكوت كند د،يمحمد را د يو اخمو يجد يرا باز كرد و چهره  شيكه چشم ها يزمان. را بست شيها

  

* * * *  *  

  

  :گفت يجد يليآمد و خ كاياش به سمت ار يشگيهم يخانم با همان اخم ها يگل

  . نيسالم خانم جان، خوش آمد - 

محمد كرد و سرش  ينثار اخم ها يو ترسان يچشم رينگاه ز يگل. سالم كرد و قدم به داخل خانه گذاشت يبه آرام كايار

  :انداخت نييرا پا

  ...سالم آقا - 

. آمدند يكه به سمتشان م ديد ايپدرش را همراه با ثر كايار. سرش بسنده كرد و از كنارش گذشتبه تكان دادن  محمد

 يو موها ظيغل شيآرا. گذاشت يم شيبه نما ياش را به خوب نهيبه تن كرده بود كه خط س ييبايلباس سرخ و ز ايثر

 شياز پ شيآمد و رنگش ب يتر م نييافشارش هر لحظه پ. دكننده اش را دوچندان كرده بو رهيخ ييبايرنگ كرده اش ز

خواست موجبات  ينم رايز. خود را حفظ كند يكرد خونسرد يمحمد در كنارش قرار گرفت سع ياما وقت. ديپر يم

  :با ناز دستش را جلو آورد و گفت ايثر. او را فراهم كند يشاد

  .يخودت خوش اومد يدلم، به خونه  زميسالم عز - 
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 يحت. آنها داد ليتحو اي يو سالم خشك و خال ديبه سرعت خودش را عقب كش كايسد كه اررا ببو كايار يگونه  خواست

  . شود كشيبه پدرش اجازه نداد نزد

 زيمحمد ن. لذت زد ياز رو يشد و لبخند رهيخ ايثر تيسرخ از عصبان يآن لم داد، به چهره  يسمت مبل رفت و رو به

  . قرار گرفت كايدر كنار ار يال پرسبعد از احو. برد يظاهرا از برخورد آنها لذت م

زد و شروع  يلبخند ،آمده را عوض كند شيو پج يكم نكهيا يبرا. داد ييرايكنار همسرش نشست و دستور پذ يسلطان

مدام گوشه  ايداد،  يجوابش را م يبه سرد ايكه او  ديپرس يم كاياز ار يسوال زين يگاه گدار. به حرف زدن با محمد كرد

  . دز يم هيو كنا

كه از  يو فاصله ا كايبه ار زيطعنه آم يانداخت و خود را به او چسباند، و با لبخند يسلطان يدستش را دور بازو ايثر

جز  ياز رفتار چندش آور آنها احساس. كرد و لبخند زد كينزد ايسرش را به ثر يسلطان. شد رهيمحمد گرفته بود خ

  :كند گفت مشيكرد مال يم يكه سع يجد يشد و با لحناز جا بلند  يناگهان يليخ. تهوع و تنفر نداشت

  م؟يقدم بزن يو كم اطيح يتو ميشه بر يم زم،يعز... ع... محمد - 

را باال  شيابروها. نگاه كرد كايار يجد يبود سرش را باال گرفت و با تعجب به چهره  اريكه در حال خوردن خ محمد

نگاهش . آمده باشد رونيب وكوچك ا يلب ها انيحرف ها از م نيه اباور نداشت ك. شد رهيخ كايار يانداخت و به لب ها

  :شد رهيخ ايو ثر يگرفت و به سلطان كايرا از ار

  .ميبزن يقدم هيو  رونيب ميبر... خب، با اجازه ما - 

  :با لبخند به هر دو نگاه كرد و گفت يسلطان يآقا. از جا بلند شد و

  ...فقط هوا سرد ِ و ان،يب هيتا بق ديتازه كن ييهوا هي ديبر - 

 يمحمد در حال. محكم و مطمئن به سمت در رفت ييبا قدم ها ،تمام شود يسلطان يآقا يمنتظر نماند تا حرف ها كايار

را  شيكه دست ها يزد و محمد در حال يدر باغ قدم م نهيدست به س كايار. اش كرد يانداخت همراه يباال م يكه شانه ا
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  . شد يو همقدم مشلوارش كرده بود با ا بيدر ج

  !به سرت نخورده؟ يزيچ ياحتماال ضربه ا... تو - 

  :زد و ادامه داد يصدا دار پوزخند

  ؟يكن يم زميعز زميشده؟ عز يچ - 

  :به محمد نگاه كند پاسخ داد نكهيبدون ا كايار

  .كنم يبابا آبرو دار يفقط خواستم جلو. ذوق نكن اديز - 

 زيمحمد ن. شد رهيبا اخم به او خ كايار. حلقه كرد و او را به خود چسباند كايدستش را دور كمر ار يناگهان يليخ محمد

  :قرار گرفته بود، زمزمه كرد كايار ينيمقابل ب شيكه لب ها يصورت او خم شد طور يرو

  باشه؟ يكه واقع شهيحاال نم - 

  :كرد خود را از محمد جدا كند با حرص گفت يم يكه سع يدر حال كايار

  !و بس يديو فهم يزيچ هي ايتو فقط تو دن - 

  :به خود فشرد شياز پ شيكرد و او را ب يخنده ا ،برد يلذت م كايار ياز تقال ديرس يكه به نظر م محمد

  !؟يچ - 

  .يدون يكه خودتم خوب م يمزخرف زيهمون چ - 

  :گفت يزد و به آرام يضربه ا كايار ينيبا انگشتش به نوك ب. ديسرش را باال گرفت و از ته دل خند محمد

  ؟يچرا تو انقدر بامزه ا - 

  :او را با هر دو دستش به عقب هل داد كايار

  !با من مثل بچه ها رفتار نكن - 

 شيو لب ها دياو را جلو كش يناگهان يليخ. در چشمان درشت محمد ظاهر شود يموجب شد برق خاص كايحرف ار نيا
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  :قرار داد كايار يرا با فاصله مقابل لب ها

  !م؟يل آدم بزرگا رفتار كنمث كه پس چطوره - 

 دنديرا د نيآر. شدند رهيهر دو به آن سمت خ ييقدم ها يبگذارد كه با صدا كايار يلب ها يرا رو شيلب ها خواست

با وحشت خواست كه از . پشت سرش وارد باغ شدند زين ياحد يآقا يخانواده . شد يم كيمتعجب نزد يا افهيكه با ق

وجود داشت  نيكه در چشمان سركش آر يبرق خشم يمتوجه . به خود فشرد شتريب اما محمد او را ،محمد جدا شود

  :دراز كرد نيدستش را به سمت آر. فاصله گرفت كاياز ار يداد و كم تيشدند محمد رضا كيآنها نزد يباالخره وقت. شد

  پارسال دوست امسال آشنا؟. دوم شركت سيبه به، سالم بر رئ - 

  :او را در دست فشرد يشده بود دست ها رهيمحمد خ كه با نفرت به يدر حال نيآر

  !؟يسوز يداداش م هيچ. ميشد سيما كه تازه رئ - 

  :ديكش نيبه پشت آر يزد و دست يلبخند محمد

  . خوام به خاطر كلمات قصار تو همسرم سرما بخوره يداخل، نم يما باشه برا نيريبحث ش يبهتره ادامه  - 

  :گفت يفرصت را به او نداد و به آرام نيا كاياما ار د،يبگو يزيو خواست چكرد  كايبه ار ينينگاه خشمگ نيآر

  .ميبر... بهتره - 

محمد  يكه صدا ،نديخواست تا كنار مهرسا بنش كايمبل ها قرار گرفتند ار يهمه رو يوقت. راه افتاد هيخود جلوتر از بق و

  :متوقفش كرد

  !سخته يليفاصله خ نيا يتو ياز تو حت يدور. نيخودم بش شيپ ايب زم،يعز - 

به . متعجب جمع حاضر در اتاق داد ينگاه ها ليتحو يفرستاد و لبخند مصنوع رونيب ينينفس پر حرصش را از ب كايار

لذت  نيمحمد كه انگار از دست انداختن آر. احساس كنارش نشست يچوب خشك و ب كيسمت محمد رفت و مانند 

  :برد روبه او گفت يم
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... بود؟ منا ياسمش چ. كنم دايكرد براش كار پ يت دخترت چه خبر؟ همون دختره كه اصرار ماز دوس ن؟يآر يراست - 

  . شبنم بود نيفكر كنم هم يدونم ول ينم... آآآرزو؟ ... نه نه

 يلبخند ب زين نيآر. زد يم يحرص به سرخ و تيكه رنگش از عصبان داد نيآر ليتحو يرا گفت و لبخند بانمك نيا

  :زد و گفت يروح

  داداش از كدوماشون خوشت اومده؟ هيچ - 

محمد . كرد يجوانان نم يبه حرف ها يبود و توجه اليخ يو به حامد خان اشاره كرد اما او ب ديخانوم لب برچ مهناز

  :شد كينزد كايبه ار شتريتكان داد و ب يسر

و عاشق  يباال بزن ينيآست يواخ ينم... هم كه باشه نوبت تو ينوبت گهيد. از من گذشته گهيد... در واقع چكدوم،يه - 

  ؟يبش

  هست؟ يمشكل. خوام عاشق بشم ينه نم - 

  :باال انداخت يشانه ا محمد

  !بهيآره خب، عج - 

  :فكر كردن پاسخ داد يبدون ذره ا نيآر

  . نداره يكار به عشق تو يكس. يخواد نگران باش ينم - 

حامد خان كه ظاهرا به . آن دو بودند يخود يحث بهمه شاهد جر و ب ،بود دهياز حامد خان بوضوح پر ريهمه به غ رنگ

  :زد و گفت يبحث ها عادت كرده بود لبخند نگونهيا

  . ديبهتره بس كن... بچه ها - 

حامد خان رو به محمد كرد و . را باال انداخت شيابرو يتا كيكرد و  نيبه آر يبچه ها نگاه يكلمه  دنيبا شن محمد

  :ادامه داد
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  عمو جان؟ يدست شطرنج چطور هيبا  - 

  :شد و گفت يجد محمد

  !چرا كه نه؟ - 

 يگاريكتش كرد و س بيدست در ج نيآر. بلند شد شياز جا كايتوجه به ار يدر گوش پدرش گفت و ب يزيشد و چ خم

  :ديتوپ نيگونه اش زد و به آر يمهناز خانم آرام رو. آورد رونيب

  !نجا؟يا! نيآر - 

 يبرا ايثر يتحمل ناز و عشوه ها گريكه د كايار. برود اطيشد تا به ح بلند شيو از جا ديحوصله كش يب يپوف نيآر

 لشيتحو يو لبخند ديچرخ كايمهرسا به طرف ار. نديپدرش را نداشت بلند شد و به سمت مهرسا رفت تا كنار او بنش

  :داد

  !رو لت و پار كنم تونييكم مونده بود كه خودم بزنم هر سه تا. نوريا ياومد يخوب كرد - 

  :باال انداخت ييابرو اكيار

  ؟يشد تا حاال كوماندو ياز ك - 

  :گفت يزد و به تلخ يپوزخند مهرسا

  . يريرو بگ گهيد يها يحال بعض يخوا يو م يكرد يكيها دست به  يكه با بعض ياز همون موقع - 

به جلو خم  يا كممهرس. مبل را فشرد يدسته  ،كرد يكه با وحشت به اطراف نگاه م يگرد شد و در حال كايار يها چشم

  :شد و آرام گفت

  .وونهينترس د - 

  ؟يدون يتو از كجا م... تو - 

 ينترس من به كس. بده حيبو بردم و اون مجبور شد توض ييزايچ هيو نگفت خودم  زيالبته همه چ. بهم گفت نيآر - 
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  !كايكار اشتباهه ار نيبه نظرم ا... فقط ...گم ينم يزيچ

  :لب گفت ريانداخت و ز نييسرش را پادلخور شده بود  يكه حساب كايار

  !خودمون دوتا بمونه نيب هيقض نيقرار بود ا - 

  :با سرزنش گفت مهرسا

  گه؟يام د بهيمن غر يعني - 

  :شد رهيبه او خ عيسر كايار

  !نگو يزيچ يكنم به كس يفقط خواهش م... فقط... مهرسا يدرك كن يتون يتو نم. نبود نينه منظورم ا... نه - 

  :زد يدلبخن مهرسا

  ...رفتن... حميد به همراه خانواده ش... راستي .زنم ينم يمن حرف ديمطمئن باش تا خودتون نخوا - 

  !واقعا؟! رفتن؟ - 

  . خيلي بي خبر... آره - 

باز  كايكرد سر حرف را با ار يم يسع يليخان خ حامد. دلش براي مهرسا سوخت اما جمله اي بلد نبود تا او را آرام كند

 ريبه طور غ. توجه باشد يتوانست نسبت به پدر محمد ب يحال نم نيبا ا. داشتبه او و مهناز خانم ن يتوجه كايكند اما ار

  . داشت ياحترام قائل بود و او را دوست م فيآن مرد شر يبرا اي ياراد

  . دانست چطور با حامد خان و همسرش برخورد كند ينبود م نيبه خاطر مهرسا و آر اگر

 يدبستان يهمانند بچه ها كايهمانطور كه با ار. كرد يم تيانداخت و او را اذ يم كهيت نيمحمد مدام به آر يطول مهمان در

  . اوردياو را درب يصدا يداشت به هر نحو يانداخت و سع يدست م زيرا ن نيآزرد، آر يكرد و او را م يرفتار م

عقب  يو جستجوگر آنها نبود، در صندل نيب زيت يااز نگاه ه يخبر گريكردند و د ياز همه خداحافظ يبرگشت وقت موقع

 شيبا فاصله كنار او باشد برا يحت نكهيعقب اما تحمل ا اي نديجلو بنش ستيمحمد مهم ن يدانست برا يم. جا گرفت



 

 

نه نودهشتياكتابخا    كاربران انجمن نودهشتيا و هيوا ناديا  –اريكا 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٥١

  . سخت و دشوار بود

در را باز كرد  كايار. ردبب نگيرا به پارك نيشود و او بتواند ماش ادهيپ كايرا مقابل آپارتمان نگه داشت تا ار نيماش محمد

 نيتوقع داشت محمد با ا. ديرا محكم بهم كوب نياش را نشان دهد در ماش يو ناراحت ياوج دلخور نكهيا يبرا. شد ادهيو پ

را  شياز رو حرص پا. هر چه تمام تر گاز داد و دور شد يتفاوت ياما او با ب ،دهداز خود نشان  اي يكار او برخورد جد

توانست تعادل خود را  يبه سخت. و خم شد ديكش يخفه ا غيج. ندكشكفشش ب يكه باعث شد پاشنه  ديكوب نيزم يرو

اش با آن طالع نحسشان  وادهاو و خان. ديد يها را از چشم محمد م يبالها و نحس نيا يهمه . فتدين نيحفظ كند تا بر زم

  . اشدپدر محمد ب ياحد يشد آقا يباورش نم. مشكالت بودند نيباعث بروز ا

متعجب حسن  يگذاشت از مقابل چشم ها يم نيزم يبرهنه اش را رو يكه نوك پا يدرآورد و در حال شيرا از پا كفش

  . آقا، نگهبان آپارتمان گذشت

اگر از . است كرده يداريبه پدرش خر يكينزد ليخانه را به دل نيدانست محمد ا يم رايز ،آپارتمان هم متنفر بود نيا از

  . كرد يدانست هرگز قبول نم يرا م يزيچ نياول چن

 يلباس عيسر يليخ. ديترس ير اتاق را قفل كرده بود اما باز هم مد. زود دوش گرفت يليبه حمام رفت و خ يخستگ با

  . ر اتاق را باز كردو د ديپوش

 يعصبان و ندياو نتوانست ساكت بنش يسرخوش دنيبا د. كه محمد وارد خانه شد ختير يخودش م يآب برا يوانيل

  :گفت

و اون  يانداخت كهيت نيبندازم از اول تا آخر تو به آر كهيتو ت يمن به خانواده  نكهيا يبه جا ه؟يدونم مشكل تو چ ينم - 

  !يكه بود كرد يزيو مسخره تر از چ يمهمون

  :زد و گفت يآورد لبخند كج يكه كتش را در م يدر حال محمد

  ؟يخواست يم نيز اا ريغ يزيتو چ. بود نيهدف منم هم ديشا - 
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  :هم فشرد يرا رو شيو دندان ها ديكش يقيشد، نفس عم يم نيياش پر شتاب باال و پا نهيكه س يدر حال كايار

  !يزينفرت انگ يليخ - 

سنگ  يكه روبه رو كاياز احساس به سمت ار يخال يآرام و نگاه ييبا قدم ها. تر شد كيو بار كيمحمد بار يها چشم

و شروع به  ستاديا كايمقابل ار. و آب دهانش را به زور قورت داد دياز ترس به سنگ اُپن چسب كايار. بود رفت ستادهيا

  :حرف زدن كرد

 نيخواستم حال آر يفقط م. به تو عالقه ندارم يكه من ذره ا يدون يچاكتم؟ خودت بهتر م نهيمن عاشق س يفكر كرد - 

  ... ونبچه ج ستيبه كامش ن شهيهم ايو بهش بفهمونم دن رميو بگ

  :صورتش با خشم زمزمه كرد يخم شد و روبه رو كايسمت ار به

  !نه؟ ...يبشنو يدوست دار نارويا - 

  :زد اديفر تيبا هر دو دستش او را به سمت عقب هل داد و با بغض و عصبان كايار

  !يزن يكه حال منو بهم م يآشغال هيتو  - 

  :زد يچانه اش را باال داد و لبخند كج محمد

  .يراه داره فسقل دل به دل - 

. دير را محكم بهم كوببه سمت اتاقش رفت و د ،او را نداشت يگزنده  يتحمل نگاه خونسرد و حرف ها گريكه د كايار

 يحرف ها اديبه . كردن متنفر بود هيكند از گر هيدوست نداشت گر. هم فشرد يرا رو شيتخت افتاد و چشم ها يرو

  :مادرش افتاد

  ...يكوچولو يكنه پر ينم هيگر يزيهر چ يبراوقت  چيدختر خوب ه هي - 

بازش حلقه  ياشك در چشم ها. ديكش رونيب شيآرزوها يايمادرش را شكست و او را از دن ريتصو ايسبز ثر يها چشم

  :ديتخت نشست و عكس مادرش را در آغوش كش يرو. رديآنها را بگ زشير يزد و نتوانست جلو
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اون  يتورو تو يجا ايتونم بذارم ثر ينم... هستش و انتقام هيمن گر يهم دردامامان، تنها مر ستمين يمن دختر خوب - 

  . رفت به اتاقت برم ادمي يحت... مثل اون يكينه حداقل ! رهيخونه بگ

  . و با عكس مادرش درد و دل كرد كه خوابش برد ستيگر آنقدر

  :و خواب آلود گفت ديكش يا ازهيخم. شد داريزنگ تلفن همراهش از خواب ب يصدا دنيبا شن صبح

  الو؟ - 

  زم؟يعز يچطور... سالم - 

احساس  چيه ن،ياز زبان آر زميعز يكلمه  دنيخصوصا با شن. ديمتعجب شد و خواب از سرش پر نيآر يصدا دنيشن با

  . به او دست نداد يخوب

  !ن؟يشده آر يزيچ - 

  .كارت دارم نمت،يبب ديبا - 

  كجا؟ - 

  . شركت يجلو ايب شهيمثل هم - 

  شده؟ ياما آخه چ! باشه... ب - 

  . گم يبهت م دمتيد يوقت - 

  :را به سمت عقب داد شيتخت نشست و موها يرو

  . نمتيب يپس م - 

  .زميخداحافظ عز - 

  .شد و در فكر فرو رفت رهيخ يبا تعجب به گوش. قطع كرده بود نيآر ديبگو يزيبتواند چ نكهياز ا قبل
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* * * * *  

  

  !"نه، عمرا - 

  !كا؟يار - 

  ... تو... تو. خوام بشنوم ين، نمحرف نز - 

  : ادامه داد تيبرگشت و با عصبان نيبه سمت آر. داغش گذاشت يگونه  يدستش را باال آورد و رو كايار

  ؟؟يآخه چطور ؟ياز من بخوا يزيچ نيهمچ هي يتون يم يتو چطور - 

  ...يازش بخوا ديفقط با. يكن يبزرگش م يدار - 

  ! رنديو بنده را بپذ نديآقا قبول زحمت بفرما ديشا د،يبهش التماس كنم تا شا ديآره با - 

  :نشانه گرفت نيو انگشت اشاره اش را به سمت آر ديهم ساب يرا رو شيها دندان

  !يشدن من به اون لعنت كيخواهش من از اون برابر با نزد نيكه ا يدون يخودت بهتر م - 

  :زد و گفت يلبخند نيآر

  ...نداره كه يا يكينزد! ؟يگ يم يچ - 

  :بلند شد كايار اديفر يصدا

  ...نه نه نه نه نه! ؟يفهم يم! كنه يم وونميازش درخواست كنم، خواهش كنم داره د ديكه من با نيهم - 

  . كنن يهمه دارن نگاه م! ؟يزن يخب چرا داد م يليخ - 

  :تكان يو سرگردان بود سر جيكه گ يدر حال كايار

 يبه من م ياياون موقع تو م. دور باشم يكنم تا از اون عوض يتالشم و م يكه من دارم همه  يدون يتو خودت بهتر م - 

  !شركت مسخره ش كار كنم؟ يتا به محمد التماس كنم بذاره تو يگ
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و  ديخود را عقب كش كاينكرده بود كه ار دايپ ياما هنوز تماس ،كرد كينزد كايار يدستش را به شانه  يبه آرام نيآر

  :به هوا رفت نشيخشمگ اديفر

  !به من دست نزن - 

زند  يكرد و انگار كه دارد با خودش حرف م نيپشتش را به آر. قرمز شده بود يزد و صورتش حساب ينفس م نفس

  :ادامه داد

بعدش ! بماند لشيحاال دل... من دست و پا كنه يشركتش برا يتو يكار هيمن از اون خواهش كنم تا ! فكرش و بكن - 

  ! يفسقل شهينم... بده و بگه لميمسخره تحو ياز همون خنده ها يكيهم اون 

  :كوفت نيزم يرا رو شيحرص پا با

  . زده باشه به سرم نكهيمگه ا! عمرا - 

و  ياصا تو از چ. كنه يو داد م غيهمش داره ج! چند لحظه ساكت باش تا منم بتونم دو كلوم حرف بزنم يبرا كايبابا ار - 

  ؟يترس ياون انتر م

 يكن يزندگ وونهياگه تو هم فقط چند روز با اون د ؟يفهم يم... متنفر. رسم فقط ازش متنفرمت يمن از اون نم! ترس؟ - 

  .گم يم يچ يفهم يم

 يهمون. تورو نابود كرد يپدرت زندگ يكه با همدست هيباشه محمد همون كس ادتي ديبا. خب باشه، آروم باش يليخ - 

 يمن شرط گذاشت يهمونطور كه تو برا. ز من و تو گرفتا زهارويچ يليكرد و خ يرو باز شهيآدم عاشق پ هيكه نقش 

 دينبا. يانجام ند يو از رو احساس كار يكن يمن همكار باكه ... كنم ياشتباه نكن فقط ازت خواهش م. دارم يمنم حرف

  !كايار ديبا. شركت استخدام كنه يتا تورو تو يكن يكار ديتو با. ميگدار به آب بزن يب

  :داد لشيتحو يرا با حرص عقب زد و لبخند شيموها ،شده بود رهيخ نيآر يجد يهره كه در سكوت به چ كايار

  !عمرا - 
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 * * * * *  

  

ر را كه د. گشت ديگذاشت و به دنبال دسته كل شيپا ياش را رو يدست فيرا باال آورد و ك شيپا كي ستاد،ير اد يجلو

  . محمد نبود ياز كفش ها يخبر .به كفش ها كرد يبه اطراف جنباند و نگاه دزدك يباز كرد سر

  !خدارو شكر - 

را  خچاليتلوتلو خوران به سمت آشپزخانه رفت و در . به شب مانده بود يهنوز ساعت. در را بست يحال يشد و با ب داخل

را پر آب و به  وانيل. پارچ آب را برداشت و به سمت سنگ اُپن رفت. ديخشكش كش يلب ها يزبانش را رو. باز كرد

آن پول ها را . افتاد زيم يرو يكه چشمش به پول ها ودب دهيآب ننوش يهنوز جرعه ا. كرد كيخشكش نزد يلب ها

  :ديسنگ كوب يرا رو وانيل. گذاشته بود زيم يرو شيمحمد چند روز پ

  !هيلعنت هيفردا اون مهمون... اَه - 

  :باشد اليخ يكرد ب يباال انداخت و سع يزد شانه ا يم ديكه پول ها را د يحال در

  .رم يپس نم... اميخودم بهش گفتم نم - 

  . محكم به سمت اتاقش رفت و در را قفل كرد ييرا چندبار تكان داد و با قدم ها سرش

  

 * * * * *  

  

حساب كرده بود او فقط در هفته دو  كايكه ار نطوريا. امديامشب هم محمد به خانه ن. به دوازده مانده بود يا قهيدق چند

  . زد يشد و لبخند تلخ زيخ ميتخت ن يرو. آمد يانه مسه شبش را به خ
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  ...مثل خودش ياالن با كدوم آشغال ستيمعلوم ن! يعوض - 

  :ديتخت كوب يمشتش را رو كيهم فشرد و  يرا رو شيها لب

  . رهيبه درك، بره بم - 

  . ديكشرا پشت گردنش  گرشيدست به كمر و دست د كي ستاد،يتخت بلند شد و صاف ا ياز رو يحال يب با

  ! كنم كش اومده يگردنم كرد احساس م زونيو آو تشيخاص يانقدر كه اون دست ب - 

  . ديكش رونيب الشيخ يايتلفن همراهش او را از دن يصدا

  .حتما خودشه - 

  .او چشمانش از تعجب گرد شد يآشنا يشماره  دنيبه شماره انداخت، با د يرا برداشت و نگاه يگوش

  !ن؟يآر - 

  :سبز را فشرد يمكث كرد و بعد از آن دكمه  يو قدركنجكا ينگاه با

  !ن؟يآر... الو - 

  حالت خوبه؟ ؟يسالم، چطورالو  - 

  !االن ساعت چنده؟ يدون يم چيه - 

  .خواستم مطمئن بشم كه حالت خوبه يفقط م... دونم يدونم م يم - 

  مگه قرار بود حال من بد باشه؟ - 

  ...خواستم مطمئن بشم كه يم ؟يدون يم... نه خب - 

  :فرستاد و گفت رونيحوصله اش را ب يبازدم ب كايار

بهت گفته بودم، اگه . نمشيب يكم م هيكال چند وقت. ستيچون اون االن خونه ن. يو نگران باش يبگ يزيالزم نكرده چ - 

 اون به پدرش حساسه و منم اونو به جون پدرش قسم يتازه خودت بهم گفت. اديهم بود جرعت نداشت سمت اتاق من ب
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  . داده بودم

  !ادينم رونيپسر سالم ب نيدست ا رياز ز يدختر چيه. پ كردمكُ يحساب نايبه خاطر هم - 

  !؟يهست يزن يكه م ييحرفا يمتوجه ! نيآر - 

  ...اما... آره آره - 

  :شود يم يعصبان كايحرف ار نيدانست با گفتن ا يآورد، م نييپا يرا كم شيصدا

  . هيل به چشم بقحداق. باشه اون شوهرته ياما هر چ - 

  .ديشماها همتون مثل هم! واقعا كه - 

  ...بابا ديخب ببخش يليخ - 

  ...اون گهيد يموقع زنگ نزن اگه هم دار نيا گهيد ياگه به من شك ندار - 

  :ديحرفش پر انيبه م نيآر

  . به خاطر خودت و به خاطر خودم. زنم يموقع زنگ م نيمن هر شب هم - 

  ...از امروزم نميا. خب باشه، زنگ بزن يليخ - 

  مگه چه خبره؟! امروز؟ - 

  .امروزه نيمسخره كه بهت گفتم هم يچه خبر باشه؟ اون مهمون يخوا يم - 

  .يبر ديحتما با... خوبه يليخ - 

  !برم؟ ديبا! ؟يچ - 

  :پر از تمسخر ادامه داد يلحن با

  .رم - دا - كه ن يليتما. يشده باش لميتما يفكر كنم از لحن حرف زدنم متوجه  - 

  .يبهش بزن يخوا يكه م يحرف يبرا تهيموقع نيبهتر نيا - 
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  .فعال... نه - 

  ...زميعز - 

. لرزانش سرش را گرفت يتخت نشست و با دست ها يرو زيخودش ن. تخت انداخت يرا قطع كرد و گوشه  يگوش

 نيا يبرا يزيچ چيه كرد متوجه شده بود يم يبه محمد ضربه بزند، اما حاال كه با او زندگ نيبود توسط آر دهينقشه كش

شغلش به محمد ضربه  ي لهيداد به وس يم شنهاديپ نيرحاال آ. شود كايكه مربوط به ار يزيحداقل نه چ. ستيمرد مهم ن

  . بزنند

خودش را  ميتصم. ها، سه شنبه ها و پنجشنبه ها، امروز جمعه بود كشنبهي. در طول هفته سه بار كالس داشت كايار

  . برود ييكذا يبه آن مهمانخواست  يگرفته بود و نم

  

 * * * * *  

  

بعد از . نمود يحوصله م يحال و ب يبود و طبق معمول هر روز، ب دهينخواب شتريب يسه ساعت. شد داريشش صبح ب ساعت

 نكهيبا وجود ا. خوردن هم نداشت يحوصله  يحت. بود دهيامانش را بر يحوصلگ ياحساس كسالت و ب ييآن ازدواج كذا

حالش  يدوش آب ماند تا كم ريز يساعت مين. كور شود شيبود تا اشتها يلقمه كاف نيكرد همان اول ياحساس ضعف م

  . جا آمد

 يكاله روبدوشامبر را رو. ستاديكه در اتاق خواب قرار داشت ا يقد ي نهيآ يرا بر تن كرد و جلو دشيسف روبدوشامبر

كرد، به  يرا خشك م شيبود و موها نييه سرش پاهمانطور ك. را خشك كند سشيخ يكرد موها يسرش انداخت و سع

زد كه چشمش به  يلب با خود غر م ريز. بود رفتهرا گ دگانشيد يبلندش جلو ياز موها يمين. سمت آشپزخانه رفت

. و آرام آرام سرش را باال گرفت ديدست از كار كش. ستادهياز خودش ا يمتر كي يافتاد كه در فاصله  يمرد يپاها
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از  كايكه ار يخفه ا غيبا ج. رفت يداشت با تلفن همراهش ور م كايوحشت زده و متعجب ار ي افهيبه ق توجه يمحمد ب

پرپشتش را باال انداخت و  يابروها. شد رهياو خ يوحشت زده  يسرش را باال گرفت و به چهره  ديكش ستر يرو

  :از نظر گذراند ديلرز يم ديكه مثل برا  كايار يسرتاپا

  چته؟؟ - 

  :با تته پته شروع به حرف زدن كرد. گذاشت شيها نهيس يرا به صورت ضبردر رو شيدست ها عيسر يليخ كايار

  ...ت ت ت تو... ت ت ت تو - 

  :زد ينثار او كرد و پوزخند يهينگاه عاقل اندر سف. شده بود شتريتعجبش ب كاينوع حرف زدن ار نيا با

  ؟يكن يچرا توف توف م - 

  :د و اضافه كرددا كايار ليتحو يبانمك لبخند

  !؟يتوف كن ينكنه واقعا قصد كرد - 

محمد . زدن كرد غيشده بود شروع به ج رهيبا تمام قدرت همانطور كه به محمد خ ،رديكه تازه توانسته بود نفس بگ كايار

امه داد تا اد دنيكش غيبه ج يا هيچند ثان. كرد يباز به او نگاه م يبود و با دهان ستادهيا شيحركت در جا يهم همانطور ب

  :محمد به خود آمد

  ؟يكش يم غيج ينطوريشده كه ا يمگه چ! چه خبرته؟ يه يه يه - 

 دنشيكش غيشود شدت ج يم كيمحمد به او نزد ديكه د يوقت كاياو را ساكت كند، اما ار ديرفت تا شا كايسمت ار به

  :و كوبنده گفت محكم يحوصله سرش را تكان داد، با لحن يو ب ستاديا شيمحمد سر جا. شد شتريب

  .يتمومش كن لعنت - 

ر اتاق د. ديبه خود آمد و به سمت اتاقش دو عيسر يليشد، اما خ رهيمحمد خ يعصبان يبا تعجب و ترس به چهره  يمدت

  :تاسف تكان داد ياز رو يشد و سر رهيمحمد به در اتاق خ. داد هيرا قفل كرد و به آن تك



 

 

نه نودهشتياكتابخا    كاربران انجمن نودهشتيا و هيوا ناديا  –اريكا 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٦١

  !پاك زده به سرش - 

  . اتاق رفت و چندبار با تلفن همراهش به آن ضربه زد يسمت در بسته  به

  ...واجبه. كارت دارم رونيب ايزود باش ب كا؟يار... يه - 

  :زد يبود و نفس نفس م دهير چسبهنوز به د كايار

  ...از همونجا بگو ؟يكارم دار يچ... چ - 

  . يستيهم ن يقابل و خوردن زيچ... هر چند! خوام بخورمت كه ينم ؟يخودت فكر كرد شيپ يچ - 

  :حوصله افزود يفشرد و ب يرا رو شيلب ها ديايدر ب كايار يصدا نكهياز ا قبل

  ؟يمراسم امروز كه آماده ا يبرا - 

  كدوم مراسم؟! مراسم؟ - 

  :با حرص و شمرده شمرده گفت محمد

  !يبه من نگو كه فراموش كرد - 

  :را باال برد و ادامه داد شيصدا

  ؟يكرد يچه غلط يلعنت ياون پوال پس با! يستيحتما آماده هم ن - 

جعبه  ريز. قرار داشتند شانيپول ها هنوز سر جا ،درست حدس زده بود. ستاديا زيسرعت به سمت هال رفت مقابل م به

چند . رفت كايبلند به سمت اتاق ار ييبا قدم ها دينكش يطول. بودند ديها پنهان شده و خارج از د يدستمال كاغد ي

ر زدمشت به د:  

  ...يه! با توام. رونيب اياالن ب نير و باز كن و همد - 

محمد را مقابل  يكه مشت گره كرده  كايار. ر باز شد و مشتش در هوا ماندر بكوبد كه دبه د يگريخواست مشت د يم

را  شيصورت او باال آمده، دندان ها يمشت محمد برا نكهيا اليبه خ. از تعجب گرد شد شيچشم ها ديصورت خود د
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  :ديهم ساب يرو

  !طرف صورت من؟ يگرفت نويا يچ يبرا - 

. داد هيتك واريبه د گرشيو با دست د ديكش يقينفس عم. را به سمت باال زد شيو موها ديدستش را عقب كش محمد

متعجب  يزد و دوباره به چشم ها يكرد، پوزخند كايار يبه سر تا پا ينگاه. نگه داشت كايصورتش را مقابل صورت ار

  :و شمرده گفت متيبا مال. دش رهياو خ

  !هوم؟ كا؟يار يستيبه من نگو كه آماده ن - 

  :به دست او كرد يكرد خونسرد باشد، مانند محمد سرش را كج كرد و اشاره ا يم يكه سع يدر حال كايار

  !آماده؟ - 

  :و ادامه داد ستاديا نهيبه س دست

  !جنگ يبرا البد - 

  :برداشت و گفت يدمكرده بود ق كايكه پشت به ار يدر حال محمد

  .بسه، برو آماده شو يمسخره باز - 

  االنه؟ نيمگه اون مراسم مسخره هم - 

  :را باال برد و گفت شيو برگشت، صدا ستاديا شيجا در

  ...فقط آماده شو. ميندار يادينباشه، چون وقت ز ياديحرف ز - 

  !گنده وك امينم ييمن با تو جا - 

ر گذاشت و مانع از د اليرا  شيپا كير با ببندد محمد بتواند د نكهياما قبل از ا ،زد و وارد اتاق شد يصدا دار پوزخند

داخل كمد  يلباس ها. او رفت يبه سمت كمد لباس ها كراستيو محمد  ديچسب واريبا وحشت به د كايار. بستن آن شد

  .گشت يم يزيانگار كه دنبال چ خت،ير يرا بهم م
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  !ست نزنمن د يبه لباس ها! ؟يكن يكار م يچ - 

  :كرد؛ پاسخ داد يرا مقابل خود گرفته بود و به آن نگاه م يرنگ يكه لباس صورت يحال در

  . دميلباس هارو خودم برات خر نيا يكنم همه  يادآوري ديبا نكهيمثل ا - 

توجه  كايربار ا نياما ا ،يشگيهم يهمان لبخند بامزه . كرد دنيبسته شروع به خند يشد و با لب ها رهيخ كايبعد به ار و

 اريكه بس فتديب شيكنار لب ها نيكنار چشم ها و دو چ نيخنده باعث شده بود چند چ نيا. به لبخند او كرد يشتريب

 يلباس رو. ديكش رونيكه به صورتش خورد او را از افكار پوچش ب يلباس. او لبخند زد يناخودآگاه به رو. بود يخواستن

  :شود رهياو خمحمد باعث شد به  يشانه اش افتاد، صدا

  حواست كجاست؟ - 

  :شانه اش برداشت يحرص لباس را از رو با

  ! ه؟يچ گهيد نيا - 

  ...لباس - 

  :گذاشت كايچند دست لباس در بغل ار. رفت كايپر از لباس به سمت ار ييرا گفت و با دست ها نيا

  .تنت كن - 

  :بزند يكرد حرف يانبوه لباس ها گم شده بود سع انيكه صورتش در م كايار

  !بردار نارويا! ؟يكن يكار م يچ - 

 يرها شد و جلو كايار يلباس ها از دست ها. آن نشست يرفت و رو يا يبه سمت صندل كايتوجه به ار يب محمد

  :كه دست به كمر گرفته بود گفت يزد و در حال يپا به آن ها ضربه ا كيبا . افتاد شيپاها

  .اميجا نم چيمن با تو ه - 

  :داختباال ان ييابرو محمد
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  !كه باز قدرتم و به رخت بكشم؟ ينكنه هوس كرد - 

  ...برو بابا! قدرت؟ - 

با . ديرا از جلو گرفت و به پشت سرش كش كايار يدست ها عيسر زيخ كيرفت كه محمد با  ير اتاق مسمت د به

  :از درد بلند شد ادشيفر شيشدن دست ها چاندهيپ

  .. .مامان... يدستمو شكست! دستم وونهيد... يآ - 

  :جمع شد شيشدت درد اشك در چشم ها از

  !تورو خدا ول كن - 

  :زمزمه كرد شكنار گوش محمد

  !نه؟ ،ميمورد حرف زده بود نيما قبال با هم در ا. رسوندن هم ندارم بيقصد آس. ندارم يمن با تو شوخ - 

  ...فقط تورو خدا ول كن. شم يباشه االن آماده م! باشه... آره - 

 يشلوارش م بيرا در ج شيكه دست ها يدر حال. را به سمت باال زد شيجدا كرد و موها كايم از اردستانش را آرا محمد

  :زد يافتاد و پوزخند كايار يكرد چشمش به اشك ها

  !؟يكن يم هيگر يدار - 

  :تكان داد يسر

  . يش يناراحت م يگم بچه ا يبهت م يوقت - 

 زين شيپاك كردن اشك ها يحت. را پاك كند شيها كرد اشك يگرفت و سع دگانشيد يرا جلو شيمشت ها كايار

 يبه محمد كرد كه رو يينگاه گذرا. گفت لباس ها را برداشت يم يراهيلب بد و ب ريكه ز يدر حال. همانند بچه ها بود

  .دييپا ياو را م ينشسته بود و با خونسرد يصندل

  .شه يصبر كن نوبت منم م! يعوض - 
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  :ا داشت روبه محمد گفتكه در صد يحوصله با همان بغض يب

  رون؟يب يبر يخوا ينم - 

  .رونيب مير يبا هم م يچرا هر وقت آماده بش... آها! رون؟يب - 

  :گرد شد كايار يبه خون نشسته  يها چشم

بشه  يكه چ نجايا يسحر اومد يكله  ؟يتو آماده بشم؟ اصال مگه تو كار ندار يجلو يمن چطور! حتما زده به سرت - 

  آخه؟

  :داد لشيتحو يكرد و لبخند كج كايار يبه سر تا پا يگرينگاه د. بلند شد شياز جا محمد

  .مونه يم يچوب يتخته  هيتو درست مثل  كليه. تو ندارم كليه دنيبه د يمطمئن باش كه عالقه ا - 

 نياز ا... و كايار يگفت چه خوشگل شد يم يبود كه شب عروس يك! رفته ادتي نكهيمثل ا... هه! ؟يچوب يتخته ! ؟يچ - 

  . مزخرفات

  . شه يبه جادوگر شهر اُز هم اونقدر بمالن و همون لباس و تنش كنن خوشگل م - 

  :زد اديفر تيبا عصبان كايار. داد و از اتاق خارج شد يها را به سمت محمد پرت كه كه او با خنده جاخال لباس

سفت  كليه يبدون ديخوبه با تيناستو كه انقدر كارتون ش! ؟يخوشگل و تو دل برو هست يليخودت خ يفكر كرد - 

  !مونه يم يانگور ليخودت مثل گور

  :دينشست و در دل نال نيزم يشاد محمد رو يخنده  يصدا با

  . گفتم يك نيحاال بب... رسم يبه حسابت م - 

  

 * * * * *  

  



 

 

نه نودهشتياكتابخا    كاربران انجمن نودهشتيا و هيوا ناديا  –اريكا 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٦٦

پر  كيبوت كيهم داخل از آنجا . رفتند عصريول ابانيدر خ يبه فروشگاه. نبرد يخالف انتظارش محمد او را به مهمان بر

 يتفاوت نشان داد، اما نم يخود را ب ،بود ديعاشق خر نكهيبا ا كايار. معتبر و اصل شدند يبا مارك ها يياز لباس ها

 زيخودش ن. گرفت يم دهيداد ناد يكه محمد نشانش م يهر لباس. بود را پنهان كند شيكه در چشم ها يتوانست برق

محمد . آمد ياصل بود خوشش م شميبود كه از آن لباس سبز كه از جنس ابر يدر حال نيا. كرد يانتخاب نم يلباس چيه

  :را نشانه گرفت و گفت يبا انگشت اشاره اش لباس بنفش رنگ

  . خصوصا رنگش اد،يفكر كنم بهت ب... نياونو بب يه - 

  :به رنگ بنفش كبود آن كرد ينگاه كايار

  .اديرنگ خوشم نم نياز ا - 

  :گفت تيمحمد با عصبان. شد رهياس سبز خدوباره به آن لب و

خوشت  يمن چه بدونم تو از چ. يروش گذاشت راديو ا بيكه بهت نشون دادم هزار نوع ع يبا هر رنگ يتا االن هر لباس - 

  !اديم

خندان  يمحمد نگاه نافذش را به چشم ها. و لذت كرد يروزيكند احساس پ يتوانسته بود محمد را عصبان نكهياز ا كايار

  :گفت يجد يليدوخت و خ كايرا

. هم نباشه ياديحرف ز. يكن يخودم انتخاب كنم تنت م ي قهيكه با سل يبه بعد هر لباس نيخب باشه، از ا يليخ - 

  ؟يديفهم

  .ستيبرات خوب ن... انقدر حرص نخور ؟يزن يخب بابا چرا داد م - 

 يلذت م يحساب ديجد يسرگرم نياز ا. دم برداشتكه چانه اش را باال گرفته بود به سمت جلو ق يزد و در حال يپوزخند

را  يلباس. ديرا به سمت خود كش كايرا گرفت و ار شيبازو يناگهان يليمحمد خ. حوصله نبود يكسل و ب گريبرد و د

او را به . به سمت اتاق پروو رفت ديكش يرا به دنبال خود م كايكه ار يكند جدا كرد، در حال يبه آن توجه نكهيبدون ا
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خورد و بر  زيل كايلباس از صورت ار. ر را بستل اتاق كوچك هل داد و لباس را به سمت صورتش پرت كرد و دداخ

  :م شد و آن را برداشتخَ. ر كردبه لباس و بعد به د يبا حرص نگاه. افتاد نيزم يرو

  !مدل و رنگ كه واقعا متنفرم نياز ا! ييا - 

  :شد رهيخ يقد ي نهيخود گرفت و در آ يرا جلو لباس

كه  يا يمراسم رسم يبرا ييمويلباس زرد ل هي يآخه كدوم كله پوك. شدم ركيس يدلقك ها هيشب. دياصال بهم نما - 

  !كنه؟ يم انتخاب شب هم هست

  :باال انداخت و ادامه داد يا شانه

  . كنه يم تيشوهرش هم كله ش خراب باشه كفا. خود طرف باشه ستين يازين... خب - 

  :محمد آمد يورد و متقابل آن صدابه در خ يا ضربه

  .ر و باز كند ؟يديپوش - 

  :فشرد شيدست ها انيرا در م لباس

  !چقدر عجوله - 

ر  شيابروها ديرا مثل قبل د كايار نكهيمحمد سرش را داخل اتاق كرد اما به محض ا. را باز كرد ردرا با تعجب باال داد، د

 يبار با كم نيتفاوت كه ا نيداد، با ا كايار لياش را تحو يشگيهم يه خند. داخل اتاق شد بايرا كامل باز كرد و تقر

  .شد كايار يباعث خنده  نيهم. حرص همراه بود

  !؟يخند يم - 

  :ديو نال ديدستش را عقب كش كايار. را در چنگ گرفت و با حرص فشرد كايار يبازو كي

  !تو برسم؟ زيعز يكبود شده خدمت شركا يچه خبرته؟ نكنه قراره با بازوها... يهوو - 

  .زميعز... كنم يكار و برات م نيخودم ا يعوض كن يتون ياگه نم - 
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و  عيسر يلياست خ يكه مطمئن شده بود او قادر به انجام هر كار كايار. كرد ديبا حرص تاك زميعز يتلفظ كلمه  يرو

بعد محمد با نگاه كنجكاوش سر  يقيدقا. انداخت و لباس را پروو كرد رونياو را از اتاق ب. پشت سر هم سر تكان داد

. امديكدام خوششان ن چيامتحان كرد اما هر دو از ه گريچند لباس د. بود امدهيظاهرا كه خوشش ن. ديكاو ياو را م يتاپا

كه فروشنده  يزمان. جوان بود لباس سبز را به محمد نشان داد اما او قبول نكرد يكه دختر كيبوت ياز فروشنده ها يكي

 كايار يحوصله  يلباس را مقابل صورت خسته و ب يوقت. تامل قبول كرد يسخن گفت با كم كايمشتاق ار ياز نگاه ها

  . مطمئن شد كه حرف فروشنده درست بوده است دياو د يرا در چشم ها يگرفت و برق شاد

بعد به دنبالش  يرساند و قرار شد ساعت شگاهيرا به آرا كايو محمد، ار دنديخر يا يو كفش مشك فياز لباس ك بعد

  . ديايب

بهم  ييبامزه و تو دل برو ي افهيفر، ق يو موها يعروسك شيبا آن آرا. ستاديا نهيآ يكه تمام شد روبه رو شگريآرا كار

  :كردند، با حسرت گفت يكار م شيرنگ موها يها كه رو ياز مشتر يكيلباس را كه تن كرد . زده بود

  !يدار يكليچه ه... خوش به حالت - 

دوست داشت عكس . در كنارش بود زيشد محمد ن يبا خود گفت چه خوب م. نگفت يزيزد و چ يبا تعجب لبخند كايار

محمد قرار  يروبه رو ياما وقت. حسادت كند و حرص بخورد يحدس زد كه حساب. نديآن زن بب فيالعمل او را هنگام تعر

كه  كايار. از خودش مهم نبود ريغ زيچ چياو ه يبرا .مطمئن شد كه اشتباه حدس زده دياو را د ياعتنا يگرفت و نگاه ب

 ابانياز خ. رفت نيتوجه به او به سمت ماش يب ،شرمنده بود يحساب شگريآرا يتفاوت محمد جلو ياز رفتار سرد و نگاه ب

ه زد ييبايو ز كيش پيشد ت يم كينزد نيمحمد كه از دور به ماش. شد و در را محكم به هم كوفت نيگذشت، سوار ماش

  :با حرص نگاهش را از محمد گرفت. او شد ديجد پيت يتازه متوجه  كايار. بود

اصال بزنه كه !! ت سكته بزنه افهيو ق ختير دنيبا د يتوقع دار دهيپوش يطرف چ ينيب يخودت بعد دو قرن م يوقت - 

  بشه؟؟ يمثال چ
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نگاه  يمتوجه . گرفته بود يبلندش را به باز يموها يزييسوز پا. شد رهيبود خ نيماش يِبه محمد كه در چند قدم دوباره

  :نگاه كرد يگريزد و به سمت د يپوزخند. شد ادهيآن ها در عابر پ يگاه چند دختر دانش آموز و خنده ها يگاه و ب

  !كنه يم يهم دلبر ابونيوسط خ. ناز و افاده داره يكل اديخواد ب يمردك دو قدم راه هم كه م - 

به سمت محمد  نهيدست به س كايار يقيبعد از گذشت دقا. به راه افتاد كاياخم و تخم ار توجه به يسوار شد و ب محمد

كرد لبخند  يكه دنده عوض م يمحمد در حال. شد رهياو خ يرخ جذاب و مردانه  ميبه ن ظشيو با همان اخم غل ديچرخ

  :زد و گفت يكج

  افتاده؟ ياتفاق - 

  :لب با حرص گفت ري، زلبخند بسنده كرد كيجواب نداد و به زدن  كايار

  ...يكله پوك عوض - 

  :ديبه سمتش نگاه كرد و پرس محمد

  !؟يگفت يزيچ - 

  :گفت يبلندتر يبه خود جرعت داد و با صدا كايار. داشت يزيت يگوش ها چه

  !گفتم كله پوك... آره - 

  !؟يچ - 

مثل تو كه  يكي يعنيه پوك كل. دم يم حينگران نباش خودم برات توض ؟يچ يعنيكله پوك  يدون ينكنه نم! ه؟يچ - 

  !يو پوك يجز پوچ ستيتو سرش ن يچيه

  .ديكرد و خند كايبه ار يچشم نگاه ياز گوشه  محمد

آره، ... هه! ثروتت و گهيو از طرف د يكش يطرف زور بازوتو به رخ م هياز . دميتمام عمرم ند يمسخره تر از تو تو - 

  . كه باد آورده يثروت
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  :واب دادج يخونسرد و جد يليخ محمد

سال  كي يبگم، من اونو ط ديشد با ميپدرم و برادرش تقس نيكه ب هياگه منظورت از ثروت من چندتا كارخونه و شركت - 

  . نداره راثيبه اون ارث و م يربط دميرس يياگه االن به جا. راه انداختم ينيب يكه االن م يزيو ساختم، و چ دميكوب

  .شد رهيه خاز پنجر رونيزد و به ب يپوزخند كايار

  ... ديشا - 

  

* * * * *  

  

 يمحمد بازو. از پله ها باال رفتند و به داخل سالن قدم گذاشتند. متوقف كرد يو بزرگ بايز اريعمارت بس يرا جلو نيماش

  :كنار گوشش زمزمه كرد. ديآرام او را به سمت خود كش يليرا گرفت و خ كايار

  . بچه اومدم هيم متوجه بشن با خوا ينم. از االن به بعد مواظب رفتارت باش - 

  :ديدستش را عقب كش ضيبا غ كايار

 يبه اومدن نداشتم و تو هم م يدر ضمن، من اصرار! آقا يبچه ازدواج كن هيبا  يرفته خودت خواست ادتي نكهيمثل ا - 

  . يايها ب ياز همون سوگل يكيبا  يتونست

  !شه؟ يم تينكنه واقعا حسود... نميبب. زنه يبه خونه زنگ نم يكس گهيرفته د ادتي نكهيمثل ا - 

  ... هه - 

  :شد نهياو دست به س يتوجه به بازو يب كايار. را جلو آورد شيكه نگاهش به اطراف بود بازو يدر حال محمد

  .عمرا - 

بهم  يدندان ها انيكه هنوز لبخند بر لب داشت از م يدر حال. زد يمصنوع يخورد لبخند يهمانطور كه حرص م محمد
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  :اش گفتفشرده 

  . يمن حلقه كن يكن بدون متوسل شدن من به زور دستت و دور بازو يسع - 

  ... برو بابا - 

 يم كيها نزدو بلند به آن دهيكش يبا قامت يزن. شد رهيسر محمد جمله اش را نصفه رها كرد و به آن سمت خ ياشاره  با

زد  يمطمئن نبود اما حدس م. خورد يسو تاب مسو و آن  نيداشت كه با هر قدم به ا يرنگ و بلند يبلوط يموها. شد

 يدست. آن مطمئن شد پشتش كامل باز است يكه از طرح جلو شتبر تن دا يلباس مشك. باشد يقهوه ا زيكه چشمانش ن

  . داشت يا يجد ي افهيبر خالف آن همه ناز ق. پر از ناز و غمزه اش را بلند تر برداشت يمحمد تكان داد و قدم ها يبرا

  محمد؟ ييمعلوم هست كجا چيه - 

  :اشاره كرد و ادامه داد شيبايز يساعت مچ به

  !سيجناب رئ ريدو ساعت تاخ - 

  :حوصله به حرف آمد يمحمد ب. كه در حركاتش وجود داشت محكم و كوبنده بود يحرف زدنش بر خالف غمزه ا لحن

  ...نجاميحاال كه ا - 

  :دكه اخم كرده بود انداخت و ادامه دا كايبه ار ينگاه

  . سرم شلوغ بود - 

  :دياو انداخت و او را به سمت جلو كش يآرام دست در بازو مهسا

  . وقته كه منتظرته يليخ. ميبر يتوكل شيپ ديبا... ايب - 

  . بود؛ برگشت ستادهيكه با فاصله از آن دو ا كايو به سمت ار ستاديا شيدر جا محمد

  ...مهسا - 

  :ديو با اخم پرس برگشت
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  ه؟يچ گهيد - 

  ...كنم يم يرفمع - 

  :اشاره كرد كايزد و به ار يچشمك

  .كايار - 

 يكرد آن موقع برا يم يكار نياز ا رياگر غ. به آن اضافه نكرد زيچ چيه ،يشونديو نه پ ينه پسوند ن؟يفقط هم! كايار

. بود ختهيانگرا بر كايار يكنجكاو هيقض نيكه ا يدر حال. به نسبت مهسا با خودش نكرد ياشاره ا چيه. بود بيعج كايار

  . لبخند دستش را جلو آورد كيمهسا با 

  »!هم اومده بوده ديشا ومد؟ين يعروس يان پس چرا برا يميانقدر با هم خوب و صم اگه«

  .جان كايبودم ار داريمشتاق د - 

  !ديلطف دار - 

از  كايار. فتنداز سالن كه خلوت بود ر يهر سه با هم به قسمت. دست سرد خود فشرد انيرا در م كايكوچك ار دست

 شتريبود كه ب نجايجالب ا. باز در تعجب بود اريبس يو لباس ها بيو غر بيعج يها شيآرا ز،يه يآن نگاه ها دنيد

 كدفعهيكرد كه  يم ليخود تحل شيدر سالن را پ حاضرافراد  پيداشت رفتار و ت. داشتند ياديسن و سال ز نيحاضر

  :ترف يرا رها كرد و به سمت شخص شيمحمد بازو

  ...پسر يه - 

محمد . كرد تيگذاشت و او را به سمت جلو هدا كايدستش را پشت كمر ار ستاده،يمردد ا كايار ديكه د يوقت مهسا

  . كند يرا معرف كايكنار رفت تا ار ،ستادهيپشت سرش ا كايكه متوجه شد ار يزمان. زد يداشت با آن مرد حرف م

  .دور و بر من بود اديز يعروس يباشه تو ادتيگمونم فرشاد و  كايار - 

  »...چه برسه ادينم ادمياون روز تو  ي افهيو ق ختيبگه من ر ستين يكي«
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  .خانم كايسالم ار - 

آن مرد جوان  يصدا و چهره . او دوخت يمرد نگاه پر حرصش را از محمد گرفت و به دست دراز شده  يصدا دنيشن با

دست  يبه طرز بد. دارد يحس نيچن ليدل نيبا محمد است و به همحق  ديفكر كرد كه شا نيبه ا. آشنا بود شيبرا يليخ

آنها با  يمتوجه شد كه هر سه . ديدستش را عقب كش ودز يليخ. شد كايكوچكش را فشرد كه باعث اخم كردن ار يها

  . كنند يبراندازش م ينگاه مرموز

  !؟يندار يبه معرف يازين گهيفرشاد تو كه د - 

دانست آن مرد با آن نگاه مرموزش را  يحاال م. كند تيشروع به فعال عيغزش تند و سرنام آن مرد باعث شد م دنيشن

 اي يبود كه به او برق فشار قو نيكرد؟ مثل ا يچه م يمهمان نيدر ا نيمشاور آر !نيآسانسور شركت آر. دهيكجا د

  . ديوز او دزدزده اش را از نگاه مرم تانداخت و نگاه وحش نييسرش را پا عيسر يليوصل كرده اند، خ

   ومده؟يناصر ن - 

  .ومدهينه ن - 

  . هثال قرار بود به من گزارش كار بدم! گندش بزنه - 

فكر بود كه  نيكرد؟ در ا يچه م ديبا. ابدي يحداقل از دست آن دو مرد خالص. زديداشت از آنجا فرار كند و بگر دوست

  :ديمهسا به دادش رس يصدا

  ... جان كايار - 

  :مهسا با لبخند ادامه داد .و نگاهش كرد برگشت

  . نيبش ايب... يستاديچرا ا - 

آب دهانش را . شود شيلرزش پاها يدوست نداشت مهسا متوجه . قرار داد زيم ريرا ز شينشست و پاها يصندل يرو

زد چه؟ اما او كه  يم يكرد؟ اگر فرشاد به محمد حرف يچه م ديبا. شد رهيلرزانش خ يبه زور قورت داد و به دست ها
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هم گفته بود حتما محمد  يزياما اگر چ. گفته يزيمحمد چ هب هيقض نيپس حتما قبال راجب ا! شناخت يرا از قبل م كايار

 يمعذرت خواه كيمهسا با . حركاتش اثر گذاشته بود يافكارش رو يشانيشده بود و پر جيگ يحساب. گفت يم يزيچ

آنقدر خشك بود كه  شياما گلو. را در دهان گذاشت ينيرياز ش يبرد و قطعه ا شيدست پ. كوتاه بلند شد و رفت

  . و به زور قورت داد ديشربت نوش يكم. رفت ينم نييپا ينيريش

  حالتون بهتره؟ - 

 يگرد شده اش را به چشم ها يقلبش گذاشت و چشم ها يدستش را رو. دياز جا پر بايفرشاد تقر يصدا دنيشن با

  . خونسرد او دوخت

  . نداشتم يقصد نيچن ديبخش يترسوندمتون؟ م - 

  :خندان فرشاد با حرص گفت يجا به جا شد و بدون نگاه كردن به چهره  يصندل يرو

  .شغل شماست يريظاهرا غافلگ - 

 داريد كيكه نكرده بود؟ فقط  يكار خالف. دهيداد كه ترس ينشان م دينبا. را دوست نداشت نيو ا ديلرز يم شيصدا

  :ابدياعتماد به نفسش را بازكرد  يسرش را باال گرفت و سع! ساده

  ... اونور ديفكر كردم با محمد رفت - 

  .رو خدمتتون عرض كنم يمطلب هيفقط اومدم  - 

  . ديو بر ديبگ... خب - 

  :خاص گفت يزد و با لحن يلبخند مرموز فرشاد

  . گفتن ندارم يبرا يزيمن چ. ديفقط خواستم بگم نگران نباش - 

  :زد و گفت يمانند او لبخند زين كايار. آمد يداشت به سمت آنها م محمد

  .ندارم ينگران يبرا يزيمنم چ - 
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همانطور كه با اخم و تخم . قرار گرفت و با او شروع به حرف زدن كرد شيجوان روبه رو يدختر رايز ستاديا محمد

  . ثابت ماند كايار ينگاهش رو. و فرشاد كرد كايبه ار يدختر جوان نگاه يزد از كنار شانه  يحرف م

 نيا. زد يطعنه دار يكرد و لبخند كايار يبه پاها يفرشاد نگاه. كرد خونسرد باشد يجا به جا شد و سع يصندل يور

. ديلرز يم ديداشت مثل ب شيچطور متوجه نشده بود؟ پاها. شود رهيخود خ يبه پاها عيسر يليخ كايكارش باعث شد ار

  :گفت ميمال يبلند شد و با لحن شيفرشاد از جا

  .فعال... خوشحال شدم يليشما خ يدوباره  ندياز د - 

  :لب گفت ريداد ز يرا با اضطراب تكان م شيكه هنوز پا يدر حال كايرفت، ار و

  .به درك يبر - 

را  يشد و صندل كيمحمد نزد. گذاشت زيم يبرداشت و رو شيپاها يرا از رو فشيك د،يهم ساب يرا رو شيها دندان

   .آن انداخت يو خود را رو ديعقب كش

  . ديدار يشما زنا چه فك مقاوم... اوف - 

  :و با حرص گفت ديبه فكش كش يدست

  . اون درد گرفت يفك من جا - 

افكار درهم خودش بود كه  يحواسش پ. شد رهياز سالن خ گريد يرا از محمد گرفت و به گوشه ا شانشينگاه پر كايار

  :ديتعجب پرس به طرفش برگشت و با. زد يضربه ا كايار يبه پا شيمحمد با پا

  ه؟يچ - 

  :كرد و گفت شيبه پا يسر اشاره ا با

  ؟يد يتو چته؟ چرا مثل بچه ها پات و تكون م - 

  :شد رهيخ كايار يتر به چهره  قيو دق ديخود را جلوتر كش يكم
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  شده؟ ينطوريچرا رنگت ا - 

  :ديبه صورتش كش يبا دلهره دست كايار

  !شده؟ يچطور... چ - 

گرفت و به مهسا و  كاينگاهش را از ار. شد رهيخ كايار يبه چهره  يشتريرد و با دقت بك كيرا بار شيچشم ها محمد

آب دهانش را به زور قورت داد و سرش را  كايار. شد رهياز سالن در حال حرف زدن بودند خ گريد يفرشاد كه گوشه ا

  . انداخت نييپا

  »!كنه يبا اخم نگاشون م ينطوريبرده؟ پس چرا ا ييبو يعني«

  .و به محمد نگاه كرد ديسرش را عقب كش ،دهانش گرفته شد يكه جلو ينيريش با

  ...بخور - 

  !اونور زشته رشيبگ ؟يكن يكار م يچ - 

  !دم؟ يم ينيريدارم به زنم ش نكهيزشته؟ ا يچ - 

  :باال انداخت و خونسرد تر از قبل ادامه داد يا شانه

  .كايبخورش ار... گم بخور يم يوقت - 

  :چرخاند يگريانب دسرش را به ج كايار

  .دستت و بكش اونور! اَه... خوام ينم - 

  . خورد شيبه پا يگريد يحرفش ضربه  نيا با

  .پام درد گرفت ؟يمگه مرض دار! وونهيد - 

گرد شده بود به سرفه  شيكه چشم ها يدر حال كايار. را در دهانش چپاند ينيريباز مانده بود كه محمد بزور ش دهانش

  :كرد يم شتريرا ب تشيمحمد عصبان يِخونسرد و جد يصدا. ديو سر كش ديرا از دست محمد قاپشربت  وانيل. افتاد
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  .بهت گفتم كه پات و تكون نده - 

محمد . ديايمحمد زد كه باعث شد دادش در ب يبه پا يمحكم يداد ضربه  يرا به زور قورت م ينيريكه ش يدر حال كايار

  :رف زدنش شدمهسا مانع از ح يكه صدا ديبگو يزيخواست چ

  ... سيجناب رئ - 

  . شد رهيبود خ ستادهيا يهمراه محمد سر چرخاند و به مهسا كه در كنار مرد قد كوتاه و چاغ كايار

  ... يتوكل يآقا - 

. داشت ياحساس خوب ديد يفرشاد را نم نكهياز ا كايار. بلند شد و نگاه نافذش را به او دوخت شياز جا به آرامي محمد

  :مور مورش شد يكه زد حساب يخصوصا با حرف يتوكل يصدا دنيبا شن

  د؟يكن ييخودنما يوسط و كم ديايخوردن ب ينيريش يبه جا ديخوا يشما دوتا مرغ عشق نم - 

او داد اما محمد اصال  ليتحو يمهسا لبخند خشك. شد رهيبود خ ستادهيزد و به مهسا كه در كنارش ا يبعد قهقه ا و

نظرش  ريز يدختر با نگاه بد. قرار گرفت يشد كه در كنار توكل يدختر يمتوجه  اكيار. و فقط نگاهش كرد دينخند

محمد به سمت خود  يدست دراز شده  يتازه متوجه . آمد يو از آن خوشش نم ديفهم ينگاهش را نم ياصال معن. داشت

كه  يرا در حال كايد، ارمحم. او گذاشت يمردانه  يدست ها انيكند دستش را در م يمتوجه باشد چه م نكهيبدون ا. شد

. در سالن پخش شد ينيچراغ ها خاموش و آهنگ دلنش يبا دست زدن شخص. به وسط سالن برد ،بود ريهنوز مات و متح

كند كه محمد  ياو، خواست اعتراض ياز اندازه  شيب يكيگرم محمد را دور كمر خود حس كرد، و بعد نزد يدست ها

  :كنار گوشش زمزمه كرد

  . شه يبعد تموم م... و انور شو نوريفقط ا. يبگ يزيچ ستيالزم ن - 

  :خودش را عقب بكشد يكرد كم يسع

  ! شم يدارم خفه م! نگم؟ يزيچ - 
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  ...سسس - 

كه چراغ ها روشن شد،  يزمان. كرد ياو را همراه يكوك ينگفت و مانند عروسك ها يزيآخر آن رقص تهوع آور چ تا

. رفت و نشست شيافراد سالن به سمت جا بيو غر بيعج يگاه هادستش توسط محمد و ن دنيبدون توجه به بوس

و  بيحس عج كي. نداشت يحس خوب. سوخت يبود م دهيآن قسمت از دستش كه محمد بوس. از محمد فرار كرد بايتقر

 خدارا شكر كرد. ديد يها را از چشم محمد منيا يهمه . داشت و از آن متنفر بود يتازگ شيكه برا يزيچ. يباور نكرد

ها هنوز هم احساس ترس و دلهره نيبا تمام ا. گفتن وجود ندارد يبرا يزيرا داد كه چ نانياطم نيكه حداقل فرشاد به او ا

دختر همانطور كه به آن سو . شدن مهسا و همان دختر شد كينزد يمحمد در كنارش نشست، متوجه . كرد ينم شيرها

  :گفت ينسبتا نازك و بلند يآمد با صدا يم

  ؟ديافتخار بد ديخوا ينم! رنديگ ينم ليتحو گهيخان دمحمد  - 

اش را دقت  يتوانست چهره  يبود م ستادهيا كيحاال كه انقدر نزد. شد رهيخ گريد ييزد و به جا يپوزخند محمد

اش مشخص بود كه  ينياز ب. نداشت يگريد يكننده  رهيخ زيچ يتونيز ياز آن چشم ها ريچهره اش غ. نديبب يشتريب

  :سرد محمد توجهش را جلب كرد يصدا .عمل شده

  . كنم اطيپدرت احت يجلو دياگه خودم هم نخوام با يحت - 

محمد از آن دختر  كايبه نظر ار. همان مرد چاغ و خپل است يتوكل يمتوجه شد كه آن شخص دختر آقا يركيبا ز كايار

  :اغواگر كرد و با ناز گفت يآن دختر خنده ا. آمد يدماغ سر باال خوشش نم

  ...محمد يشوخ يليهنوزم خ - 

  . شد رهيعكس العمل نشان داد و به مهسا خ عيسر يليمحمد خ. شد كيمحمد نزد به

  س؟يجناب رئ ديد يافتخار م - 

در . شد رهيخ كايمتعجب ار يبه دست او كرد و بعد به چشم ها ينگاه ميمحمد ن. دست محمد گذاشت يرا رو دستش
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و منگ بود آن هم با  جيهنوز گ كايار. نگاه او را بفهمد يتوانست معنا يمنا، نمبود، مانند خواهش و ت يزينگاه او چ

  :مهسا آمد يصدا. افتاد يكه پشت سر هم م ياتفاقات

  .و قبول نكردن يشخص چيجان درخواست ه تايرز - 

چراغ . لن رفتبه وسط سا تايبلند شد و همراه رز شيبا حرص از جا. ديو محمد را به طرف خود كش ديباز هم خند تايرز

مهسا كنارش . دنديرقص يكنار آنها م گريچند زوج د. در هوا پخش شد يزرد و قرمز و نارنج يها خاموش شد و نورها

  . نآنور شد نورينبود فقط رقص و ا يبيعج زياولش چ. نشست

 اصولِ و ادا خود را به محمد چسبانده بود يبه طرز زننده ا تايرز. مشت شد شيخودش بخواهد دست ها نكهيا بدون

دست گرم . فشرد فشيظر يانگشت ها انيگذاشت و بند آن را م شيپا يرا رو فشيك. آورد يدر م يجلف و مسخره ا

  :خود حس كرد يشانه  يمهسا را رو

  . هينجوريا تاياخالق رز... نگران نباش - 

. انند مهسا بخواهد دلگرمش كندم يكينبود كه  يزيچ چيكه؟ نگران ه ايچه  يبرا ياصال نگران. كرد خونسرد باشد يسع

  :زد و گفت يپوزخند. دانست ياز او نم زيچ چيكه هنوز ه ييآن هم مهسا

  .نداره يتيمن اهم يبرا! ؟ينگران چ - 

كرد خونسرد  ياما مصرانه نگاهش را به روبه رو دوخت و سع. كرد يرخ خود حس م مين يمهسا را بر رو ي رهيخ نگاه

  . باشد

از زن  يكردند حركات بعض يكه م يدر كنار مشروب و قمار. مزخرف سر كرد يرا در آن مهمان ساعت مالل آور نيچند

گاه مردان را  يگاه و ب يدرخواست ها يحوصله  گريد. قابل تحمل بود ريمسن بودند غ شتريها و مردان سالن كه ب

و آن، و  نيو به فكر حرف زدن با اا. كند يرقص م خواستدر كايمحمد مهم نبود كه كدام مرد از ار ياصال برا. نداشت

 ديمثل مهسا با يكيچرا . بود بيعج كايار يبرا نيرا داشت هم شيفقط مهسا بود كه از دور هوا. قمار كردن خودش بود
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 رابود كه محمد، مهسا و فرشاد  اليكرد؟ در فكر و خ يم يكار نيبه درخواست محمد چن يعنيرا داشته باشد؟  شيهوا

  :و به طعنه گفت ستاديفرشاد ا. باز هم نگاه و رفتارشان مرموز شده بود. شدند يم كيكه نزد ديد

  ؟يشمارش هست يب يدرخواست كننده ها ياصال متوجه  ؟يتنها بذار نجايهمسرت و ا اديچطور دلت م سيجناب رئ - 

  :زد و گفت ينشست لبخند يكه م يمحمد در حال. نظر گرفت ريرا ز كايو رفتار ار ستاديا نهيدست به س مهسا

  تنها نباشه؟ نياز ا شيتا ب يد يدرخواست نم هيچرا خودت  يخب، تو كه انقدر دلسوز - 

كه در خود سراغ داشت به محمد  يبا تمام نفرت. احساس كرد كه تمام تار پود وجودش آتش گرفت. زد يبعد چشمك و

باشد؟ هر  رتيغ ياحساس و ب يب قدرنيتوانست ا يچطور م. شد ياش از خشم باز و بسته م ينيب يپره ها. شد رهيخ

فكر و  اليخ يب ديد نطوريكه ا كايار. دراز كرد كايار سمتفرشاد خم شد و دستش را به . نبود ديقمار باز بع كيچند، از 

 يرا نم كاياما انگار كه او رمز نگاه ار. در حال خوردن بود، دوخت يتفاوت يشد و نگاه ملتمسش را به محمد كه با ب اليخ

خواهد  ينم لشكه د ديگو يدانست چرا الل شده و نم ينم. نكرد كايار ييرها يبرا يتالش نباريمهسا هم كه ا. ديفهم

چشمانش را . بزند يكه او حرف ديترس يم ديشا. را برگرداند شيكند و رو يكم محل يمردان قبل يمثل تمام. برقصد

را  شيبا تمام وجود چشم ها. رفت و از جا بلند شددست گرم او قرار گ انيدستش در م. بست و دستش را دراز كرد

چه محمد چه . دنخواهند بكن يم يمهم نبود كه چه غلط شيبرا گريد! به درك. فشرد تا بغضش نشكند يهم م يرو

 يدست ها. را جمع كنند ييكذا يمهمان نينجلم دهند فقط زودتر ااخواستند  يكه م يهر كار ،يگريفرشاد چه هر خر د

 راخود  يبا حرص كم. بچسبد كايكرد فاصله را كم كند اما او مصر بود كه به ار يسع. كمرش احساس كرداو را دور 

  :گرم محمد كنار گوشش زمزمه كرد يكه صدا ديعقب كش

  ؟يترس يم ياز چ - 

  :شد رهياو خ يجد يچشمانش را باز كرد و به چهره  عيمحمد سر يصدا دنيشن با

  !محمد - 
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  :زد يكرد و پوزخند كيرا بار شيچشم ها محمد

  ...چشمات... يترس يم يوقت ؟يدون يو م يزيچ هي - 

  :و با حرص گفت ديخود را عقب كش كايار. آن شد يادامه  اليخ يكاره رها كرد و ب مهيرا ن حرفش

  ...اون موقع... برقصم بتيبا اون دوست بد ترك يداد ياگه اجازه م - 

  ؟ياون موقع چ - 

  !يعوض - 

  ! فرشاد انقدر ترسناكه نيا يعني! ؟يكن هيگر يخوا ي؟ نگو كه ملرزه يچرا صدات م - 

  . به آنها جلب شود هيبق يباعث شد توجه  سر دادكه  يبلند يخنده  با

  !كنن يهمه دارن نگاه م.. سس - 

  .و بكن فتيانقدر حساس نباش و ك! خب نگاه كنن - 

  .سوختم يم دنيقصبا تو ر يكن كه انگار من در آرزو فيك يگ يم نيهمچ! كنم؟ فيك - 

  :باال انداخت يشانه ا محمد

  .گفت ينم نياز ا ريچشمات كه غ - 

  .نهيب يم يخوا يكه خودت م يو اونطور زيتو همه چ يچشما - 

  فرشاد بهتر از من باشه، هوم؟ يچشم ها ديخوبه، شا - 

  .ببرخونه يلعنت يمهمون نيبسه، منو از ا يمسخره باز - 

  .شه يتحمل كن تموم م گهيد كمي - 

بد را از  يها اليتوانست فكر و خ يثبت و ضبط شد و نم كاياما خاطرات بدش در ذهن ار. شب هم گذشت و تمام شد آن

بود؟  يمهسا چه كس نيدوست محمد بود؟ اصال ا نيمشاور آر. زد يحرف م نيراجب فرشاد با آر ديبا. خود دور كند



 

 

نه نودهشتياكتابخا    كاربران انجمن نودهشتيا و هيوا ناديا  –اريكا 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٨٢

  .ستيقصد ن ياز رو شيهاكه به حركات مهسا دقت كرد متوجه شد ناز و عشوه  شتريب

تمام عمرش حرص خورده بود  يبه اندازه  يكه در طول مهمان كايار. به سمت خانه حركت كردند ياز اتمام مهمان بعد

 يوقت. تكان داد يمعصوم او در خواب لبخند زد و سر يچهره  دنيمحمد با د. ديداد و خواب هيتك يسرش را به صندل

  :گفت متيخم شد و با مال شيبه رو. درا باز كر كاير سمت ارشد و د ادهيپ نياز ماش دند،يرس

  .ميديرس... بلند شو... كايار - 

در را  د،يرا در آغوش كش كايار. بود ياز اندازه آرام و دوست داشتن شياو در خواب ب يچهره . كند دارشيب امدين دلش

  . را زد نيبست و همانطور قفل ماش

 شيرا از پا شيتخت گذاشت و كفش ها ياو را رو. قدم برداشت كايسمت اتاق ار باز كرد و به يخانه را به سخت در

. زد يشد و لبخند رهيفر كرده و مواج او خ يبه موها. آورد رونيسرش ب ريو شالش را از ز ديكش شيپتو را رو. درآورد

را  يرا باز كرد و گوش شفيك پيز. بلند شد كايهمراه ار فنتل ي برهيو يبود كه صدا كايار يكودكانه  يغرق چهره 

  . شماره نا آشنا بود. برداشت

  الو؟ - 

 - ...  

  الو؟  - 

  :در همان حال گفت ،بست آرام و بي سرو صدا ر راد آمد و رونياز اتاق ب تيدهد با عصبان يجواب نم ديد يوقت

  !شه يوقت شب مزاحم م نيا يكدوم احمق ؟يهست يك - 

  :شد رهيخ يرا قطع كرد و به گوش تماس

  !مشت آشغال هي - 

  . كاناپه ولو شد يكرواتش را شل كرد و رو ي گره
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 * * * * *  

  

آن روز  كايدانست ار ينم. كند رفت داريرا ب كايار نكهيبدون ا. زود بود كه محمد به سمت شركت حركت كرد صبح

به اتاق . د زده استواح نييحرف از تا كايكه ار دياما به نظرش رس. بود ختهيبهم ر ينه ذهنش حساب ايكالس دارد 

  :ديچيپ يدر گوش كايخواب آلود ار يصدا. منزل را گرفت يكارش رفت و شماره 

  ...بله - 

  . ريصبح بخ - 

  :گفت يحال يو با ب ديرا مال چشمانش

  هان؟ - 

  .كنم دارتينه گفتم ب اي يبر يخوا يم ييدونم امروز جا ينم. يهنوز خواب نكهيمثل ا... هه! هان؟ - 

  . ساعت چشمانش گرد شد يعقربه ها دنيشد، با د رهيخ يواريساعت دبه  يحال يب با

  ...!خدا يوا - 

  . زد رونيرا قطع كرد و از اتاق ب يتوجه به محمد گوش بدون

  ... واحد هارو برداشتن شتريحتما ب. واحد داشتم بدبخت شدم نييخدا امروز تا - 

  :شد رهياتاق خبه در . برداشت و به سمت عقب برگشت اهويدست از ه يا لحظه

  اتاق؟ يرفتم تو يمن چجور - 

  .خاموش شده بود. را برداشت يبا تعجب و وحشت خم شد و گوش. ديآن د ياش را رو يكاناپه نگاه كرد و گوش به

  ... نكنه - 
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را نداشت  نيبود وقت ا دهيترس يحساب نكهيبا ا. ديرا د نيآر يرا روشن كرد و شماره  يگوش. را گاز گرفت نشييپا لب

ود و از شانسش هر چه سخت بود درست حدس زده ب. آماده شد و به سمت دانشگاه به راه افتاد. زنگ بزند نيا به آرت

  . ورش خوردتبه 

  

 * * * * *  

  

خواست  ،هر دو خم شدند. افتاد نيزم يرو كدختر فيك. برخورد كرد يآمد كه با دختر يم نييدانشكده پا يپله ها از

انگار كه قصد كرده بود بد و . شد رهيخ كاياو بدهد اما او زودتر برداشت و با گفتن اَه به ار را بردارد و به فيخودش ك

  .بسنده كرد يشد و به لبخند مانيپش كايار دنيكند اما با د كاينثار ار يراهيب

  . خوام اصال حواسم نبود يمعذرت م - 

  .ستين يزيچ - 

كوتاه و  يداشت اما مانتو يمعمول يا افهيدختر ق. ديكش شيمانتو به يو دست ستاديا زين كايار. را گفت و بلند شد نيا

خواسته بود  يسر كرده بود، انگار هل هلك يمقنعه را جور مسخره ا. آمد يبه چشم م يرنگ كرده اش حساب يموها

  . را داخل مقنعه كند شيموها

  :مشغول گرفتن شماره شد آورد و رونيتلفن همراهش را ب. رفت يباال انداخت و به سمت در خروج يا شانه

  ن؟يالو آر - 

  :ديچيپ يدر گوش نيآر نيخشمگ يصدا

  !و چه مرگت شده ييتا حاال كجا شبيمعلوم هست د چيه - 

  !درست حرف بزن - 
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  !؟يچ يعني نيا. زنگ زدم اون نكبت جواب داد شبيد - 

 يتو كه سوت نميبب. م خوابم برده بوداومدم و خسته و كوفته بود يتلفن جواب داد چون از مهمون هيفقط  ه؟يحاال مگه چ - 

  ؟ينداد

  . اما انگار كه منصرف شد ديبگو يزيخواست چ نيآر

  ؟يچه خبر از مهمون. نگفتم يزينه چ - 

  . رفتم يكاش نم يا يچيه - 

  چرا؟ - 

  .كردن يقمار م ايخوردن  يم ايدور هم جمع شده بودن و  يمشت آدم عوض هي - 

  ؟يخب با محمد حرف زد - 

  .نه - 

  !؟يمگه قرار نبود حرف بزن! ؟نه يچ ينعي - 

  :را همانند او باال برد شيصدا زين كايار

  . در كار نبود يقرار چينه ه - 

  .يباهاش حرف بزن ديبا... اريدرن يبچه باز - 

  !ديهمتون مثل هم. گفتن ندارم يبرا يحرف چيمن ه. و تموم خانواده ت يبچه خودت - 

انقدر بهم  نيآر يبا حرف ها. فرشاد افتاد اديبه  يدر حال رانندگ. شد نيرا با حرص خاموش كرد و سوار ماش يگوش

را عوض كرد و دوش  شيلباس ها عيسر يليخ ديبه خانه كه رس. رفت راجب فرشاد از او سوال كند ادشيكه  ختير

  .مدبود كه زنگ تلفن به صدا در آ شيدر حال خشك كردن موها. گرفت

  بله؟ - 
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  :ديچيپ يدر گوش يدختر يآشنا يصدا

  ؟يخوب... جان كايسالم ار - 

  :گفت يبا شك و دو دل كايار

  شما؟. سالم - 

  :ديخند دختر

  .مهسا هستم - 

  ...يتو يهمون مهسا. ممنون يليخ...! آها - 

  چطوره؟... رستوران ِ. نمتيخوام بب يبله همون مهسا، م - 

  :باشد با عجله ادامه داد كايمنتظر جواب ار نكهيبعد بدون ا و

  ...فعال .، مي بينمتاونجا ايب 3ساعت  - 

  :گذاشت با خود گفت يم شيرا سر جا يكه با تعجب گوش يدر حال كايار

  .دوزه يبره و م يمن جواب بدم خودش م نذاشت! خدا شفا بده - 

  

 * * * * *  

  

سال  ياو خورده  يحداقل س. ديرس ينم به نظر كمسن و سالش . بداند شتريب يبود كه از آن زن چشم قهوه ا مشتاق

 يمهسا به آن سمت رفت و با تعارف او رو دنيبا د. خود كند يرا متوجه  كايدست تكان داد تا ار شياز دور برا. داشت

  . نشست يچوب يصندل

  .سالم - 
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  ؟يكرد ريد. سالم - 

  :مهسا داد ليتحو يمصنوع يلبخند

  .كار داشتم كمي... بعدشم! كه نداشم يقبل يآمادگ... خب - 

  . خوام يمذرت عم... بله - 

  د؟ينيمنو بب ديچرا خواست. كنم يخواهش م - 

  ...ميبخور يزيچ هيصبر كن ! يچقدر عجول - 

  :منو نگاه كرد به

  ؟يدوست دار يچ - 

  .كنه ينم يبرام فرق - 

گذاشت  زيم يرا رو شيبعد از دادن سفارش دست ها.  دياياشاره كرد تا به آن سمت ب شخدتيزد و به پ يلبخند مهسا

  :رف زدن كردو شروع به ح

هم  يخوام برا يم ييجورا هي يدون يخب، م. اديازت خوشم م... كايباهات آشنا بشم ار شتريدوست داشتم ب... راستش - 

  .ميدرد و دل كن

 زشيلبخند تمسخر آم يخواست مهسا متوجه  ينم. انداخت نييزد و سرش را پا يلبخند كايار ».گوشام دراز شد آره،«

 يليمهسا خ. گذاشت زيم يخدمت سفارشات را آورد و رو شيپ. ديرس يحرف ها م نيتر از ا زياما به نظر او ت. شود

  :گفت يناگهان

  تو با محمد چطوره؟ يرابطه  - 

  »!دهيبرام د يچه خواب ستين معلوم«

  .ستيبد ن - 
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  !تا دوستالبته مثل دو. دياومد كه با هم جور يبه نظر م نطوريا يعني. ديداشت يخوب يكه رابطه  يمهمون يتو - 

  :گرفت و مانند مهسا با ناز گفت يژست بامزه ا كايار

زجر  يمنم كل. ارهيتا تونست منو بدست ب ديكش يبدبخت يمحمد كل. ميمن و محمد عاشــــق هم هست... خب، آره - 

  . ميديو زجر كش ميدر كل بدبخت بود. تا به محمد برسم دميكش

و در دهان گذاشت در  ديرا بر كياز ك يقطعه ا. كرد يبه او نگاه ممهسا داد كه با تعجب  ليتحو يمصنوع يلبخند و

  :همان حال گفت

  ه؟يتو با شوهرم چ يشه بپرسم رابطه  يم - 

  :زد و آرام گفت ينيشده بود، لبخند دلنش رهيخ كايكه به خوردن ار يدر حال مهسا

  .ميما مثل خواهر و برادر - 

  :تكان داد يت سربه سرع» .آره ارواح عمه ت«: پوزخند زد كايار

 هي. دميو شن ونشونيدلنش يالبته من فقط صدا. داره يشمار يب يها متوجه شدم محمد خواهر ها يچه خوب، آخه تازگ - 

  .بودن يمحترم يخانم ها يليمادربزرگم خ يهاشون كه جا يسر

  :كرد و گفت يدست شيپ كايكه ار ديبگو يزيانداخت و لبخند زد، خواست چ نييسرش را پا مهسا

  ؟يخواهر محمد شد يچطور... يعني ؟يبا محمد آشنا شد يچطور - 

من عاشق وكالت بودم، براي همين خانواده م من و به پانسيوني خارج . ميشناسيرو م گهيهمد ياز بچگ ييجورا هيخب،  - 

كار  نيم هماومدم و محمد ازم خواست بهش كمك كنم من رانيبه ا ليتحص انيبعد از پا. از كشور براي تحصيل فرستادن

  . گذرهياز اون موقع سال ها م. و كردم

  :را باال داد شيلبخند زد و ابروها كايار

  !آها - 
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  :گفت كايار يدر چشم ها رهيبه جلو خم شد و خ مهسا

. هم تو هم خودش يواقعا دوست دارم كه با محمد خوشحال باش... كايهارو دارم ار نيبهتر يدر هر صورت برات آرزو - 

  .يمزاحمت شد دوست دارم اول از همه به خودم بگ يكس اياومد  شيبرات پ هم ياگه مشكل

  :مهسا اضافه كرد. تكان داد يشده بود سر جيگ يكه حساب كايار

  !هوم؟ اورده؟ين شيبرات پ يكه تا حاال مشكل يكس - 

  :تتكان داد و گف يسر يجيبا گ كايار. كرد يهوم استفاده م ياز كلمه  شيمحمد آخر صحبت ها مانند

  ! نه - 

قابل  ريخانواده و جد و آبادشان مرموز و غ نهايسكوت كند ا ديشود اما بهتر د يكه منظور او را متوجه نم ديبگو خواست

  . درك بودند

 ينيزم بياما او مثل س ازارديداشت مهسا را ب يتمام مدت سع. به خانه برگشت يانداختن و مسخره باز كهيت ياز كل بعد

  . مهم نبود شيبرا يزيچ چيكرد و ه يرفتار م

 كايار. زنگ زده بود ييدلجو يظاهرا برا نيآر. با او حرف زد يبود، كم نيآر. تلفن همراهش جواب داد يصدا دنيشن با

به هدفش  نگونهيا ديشا. كرد يرا امتحان م نيآر شنهاديبهتر بود پ ديشا. كردن است ياو راض يدانست قصد اصل يم

  ... ديشد؟ شا يم كينزد

  

 * * * * *  

  

در آن . بود يدختر شنگول و حاضر جواب. افتاد نيزم يرو فشيكه ك يهمان دختر. دوست شده بود ايدانشگاه با ناد در

دار كه  هيپسر جلف و ما كي. داد يرا م نيشرو يها ياو بود كه جواب مزه پران شهيرفت هم يمدت كه به كالس م
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  . كردند يم جادياحمت ادختران دانشكده مز يمدام برا شيهمراه نوچه ها

گفت و  يپرده سخن نم يرك و ب اياما مانند ناد ،آورد يخود از زبان كم نم نكهيبا ا. را دارد ايكرد كه ناد يشكر م خدارا

 نجايدانست ا ينم. كرد يم جاديمزاحمت ا ياديكه ز نيخصوصا شرو. آورد ياز پسران كم م يبعض يوقت ها جلو يليخ

  !؟يزنو مخ  يابيباشگاه دوست اياست  ليمحل درس و تحص

زبانش  ريرا به زور از ز نيا. است در خانواده مشكل دارد يدختر شاد و سر حال نكهيبا وجود ا ايشده بود كه ناد متوجه

چه به  يبرادرش برا نكهيبه ا يوقت اشاره ا چيه. كرد يم يزندگ كايبرادر داشت كه در امر كي. بود دهيكش رونيب

 يخانواده . زد ياز مادرش حرف م اديز. اش پدرش بود ياصل مشكلظاهرا . كرد يكند نم ينجا چه مآ ايرفته  كايامر

بود كه هنوز مادرش زنده است و در كنار  نيكه داشت مهم ا ياو هر مشكل كايبه نظر ار. داشت يا يمتوسط و مذهب

  . متاهل است نكرد نكهيا به يقرار شد راجب خودش حرف بزند اشاره ا يوقت. كند يم يخانواده اش زندگ

با رفتن به آن . ديفهم يرا نم نيآر ياصرارها نيا ليدل. باز هم زنگ زد و از او خواست با محمد صحبت كند نيآر

  توانست او را نابود كند؟  يشركت چطور م

را هم  نيآر يحوصله  گريد ،كرد يم يزد و او را راض يامشب با محمد حرف م نيهم ديبا. كرد يزيشب برنامه ر يبرا

  .اش بود يمنزل پدر يشماره . تلفن به صدا در آمد. نداشت

  !چه عجب - 

  :گفت يجد يليرا برداشت و خ يگوش

  د؟ييبله بفرما - 

  .باشند وا رفت ختهيسرش ر يرو يانگار كه سطل آب سرد ايثر يصدا دنيشن با

  حالت چطوره؟. زميسالم عز - 

  . سالم - 
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  :شد و اضافه كرد يجد

  ؟نيدار يكار - 

  .ميبهتون بزن يسر هي ديفردا شب اگه خونه هست يبرا ميخواست يم زميآره عز - 

  :احساس گفت يخشك و ب كايار

  .ميبر ييكنم جا يفكر نم... دونم ينم - 

  .پس تا فردا شب - 

  .باشه - 

 يصدا يرا برداشت اما وقت يپدرش زنگ زده گوش نكهيا ديبه ام. ديكوب شيرا محكم در جا يگوش يبدون خداحافظ و

  . شد يديبه نا ام ليتبد شيها ديام شهيمثل هم ديرا شن ايثر

در را  يشد كه صدا يم ديداشت نا ام گريد. ديايو ساعت ها منتظر ماند تا محمد به خانه ب ديبه خودش رس يكل شب

  :ديباال انداخت و با تعجب پرس ييابرو ديد داريرا ب كايمحمد كه ار. شب بود 11ساعت . ديشن

  دانشگاه؟ يبر ديدا نبامگه فر - 

  .خب آره - 

  ؟يداريپس چرا ب - 

  . بهت بگم يزيچ هيخواستم  يم... يدون يخب م... يچيه - 

به سمتش رفت و با فاصله در  وهيظرف م كيبا  كايار. كاناپه نشست يرو. تكان داد و كتش را درآورد يسر محمد

  :توانست آن را پنهان كند گفت يكه نم يكرد و با تعجب يو چا وهيبه م يمحمد نگاه. كنارش قرار گرفت

  ! يچه خبره؟ مهربون شد - 

  :داد هيزد و به كاناپه تك يپوزخند
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  .يبگ يخوا يكه م يزيشه به همون چ يحتما مربوط م - 

  ؟يشه انقدر زود قضاوت نكن يم - 

  .خب، تو زود حرف بزن كه من زود تر قضاوت نكنم يليخ - 

  .نجايا انيخوان ب يو بابا م ايفردا شب ثر - 

  :گفت هيتكان داد و به كنا يزد سر يگاز م يبيكه س يدر حال محمد

  .هم دارن يافتاد دختر ادشوني! چه عجب - 

هم  بهيغر كياز  شيآن زن برا. بداند ايتوانست خود را دختر ثر يوقت نم چياو ه. امديجمع بستن محمد خوشش ن از

  . تر بود بهيغر

  ؟يبگ يخواست يم نويهم - 

  :دستش ور رفت يجا به جا شد و با انگشت ها يكم كايار

  .كنم يدرخواست هيخواستم ازت  يم... راستش... نه - 

  درخواست؟ - 

  .دوخت كايشد و نگاه نافذش را به ار يجد

  ...بگو - 

  !به خودم گفتم كجا بهتر از شركت تو... خب... بعد. جا كار كنم هي ليدوست دارم در كنار تحص... يدون يم - 

  !شركت من؟ - 

  :ديپرس يجيتكان داد و با گ يسر

  !؟يشركت من كار كن يتو يايب يكه دوست دار نهيمنظورت ا يعني - 

محكم و قاطع محمد  ياما صدا. كرد و نگاه مظلومش را به او دوخت نييچند بار سرش را باال و پا دييبه عالمت تا كايار
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  :درهم برود شيباعث شد اخم ها

  !ه؟يبچه باز يمگه شركت من جا... هرگز! نه - 

  !مگه من بچه ام؟ - 

  !ميشركت بچه ا يمن و كارمندا! نه پس؟ - 

  . دونم اما از خودم مطمئنم يشركتت و نم يتو و كارمندا - 

  .بسه يهمون درست و ادامه بد. يبه كار كردن ندار ياجيتو احت... يفسقل اليخ يب - 

  !؟يزن يم هيكنا يدار ه؟يمنظورت چ - 

  .مگ يو م قتينه، دارم حق - 

  .را مشت كرد شيبلند شد و دست ها شياز جا تيعصبان با

  !نه يكلمه بگ كي هيكاف ايمسخره باز نيا يبه جا - 

  :بلند شد شيتكان داد و از جا يسر يبا خستگ محمد

  .فعال خسته هستم. دم يجوابت و م "كنم و بعدا يخب، بهش فكر م يليخ - 

به سمت اتاق خود رفت و در را  ديكوب يم نيزم يرا رو شياهاكه پ يبا حرص در حال كايار. به سمت اتاقش رفت و

پسر  نيا يها هيها و كنا كهيت دنيها آماده كرده بود اما باز هم تحمل شن نيبدتر از ا يخود را برا نكهيبا ا. محكم بست

  .را نداشت

  

* * * * *  

  

بتواند او را  ديبا محمد حرف زد تا شاتوانست  يهفته تا آنجا كه م كيدر آن . هم گذشت گريمالل آور د يهفته  كي
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 يكه از آن فرار م يزيهمان چ د،يكار به خواهش كردن كش يحت. كرد جواب محمد نه بود ياما هر چه كه م. كند يراض

  .دخسته شده بو زين نيشمار آر يب ياز دست اصرارها. كرد

  :را كم كرد نيتلفن همراهش سرعت ماش يصدا دنيشن با

  بله؟ - 

  ؟يريگ ينم ليخانم، تحو كايار! سالم - 

  :شد رهيخ يپشت نيبه ماش نهيزد و از آ يلبخند كج كايار

منم كه  نيا! رم؟ينگ اي رميبگ ليكه بخوام تحو يتو اصال خودت و به من نشون داد! رم؟يگ ينم ليمن تحو. سالم كيعل - 

  ...مهرسا خانم! بگم چه عجب ديبا

  :گفت يدار يبا لحن معن مهرسا

  .حال شما هستم يايها جو ياز جانب بعض هشيمن كه هم - 

  :باعث شد مهرسا ادامه بدهد نيشد، ا رهينداد و همانطور به روبه رو خ يجواب كايار

داره  ديحم اليفكر و خ گهيطرف درس از طرف د هياز . يدون يخودت كه بهتر م كايشلوغه ار يليباور كن سرم خ - 

  ؟يكن يتو با درسا چه م. شهينم رميكنم باهاش تماس بگ يم يسع يهر جور. ازش ندارم يخبر چيه. كنه يم وونميد

. واحد سخت بود به من افتاد يمسخره هر چ يشما با اون مهمون يبكنم؟ از صدقه سر پسر عمو يخواست يكار م يچ - 

  !افتضاحه نيانگيوگرنه م انيخدار شكر كه حداقل استادا باهام راه م

  ؟يكار و جور كن يحاال تونست - 

هم محمد كه نه  گهيگفت بگو بگو طرف د يم يبود كه ه نيطرف مخم آر هيهفته  كيكل ! كدوم كار؟! ت خوشه هادل - 

 ادتهي... اون لندهور! ؟ياونم از ك. به خواهش كردن ديكارم كش! شم مهرسا يم وونهيدارم د... آخر ميزدم به س گهيد! نه

  .ردمم يكاش م يم، اه كار و كردم و االن هم زند نيا اام! كار و بكنم؟ نيو ا رميبم نكهيگفتم مگه ا يم
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  !انقدر چرت و پرت نگو - 

  :بلند شد ديلرز يكه بغض كرده بود و م يدر حال كايار يصدا

  .ندارم حتينص ياصال حال و حوصله  - 

  .يكن يمقطع  يزود ياگه بد اي يد يجواب نم ايگفت  يم نيآر! دعوات شده نه؟ نيبا آر... نميبب! باشه آروم باش - 

بد . كنه يشركت شركت م شنوهيصدام و م اي نهيب يكه تا آقا منو م هيبه شركته تجار هيمن شب يدونم آخه كجا يمن نم - 

  !گم؟ يم

  ...اشتبا هيكارتون  نيشما گفتم كه ا يمن از اولش هم به هر دو. ينه حق دار - 

  !مهرسا - 

  ؟يكن يكار م يچ اد؟يم نيماش يچرا صدا ؟يياالن كجا. گم ينم يزيچ گهيد... ديببخش ...خب خب - 

  .كنم يم يدست رانندگ هيدارم با با اجازت راه دانشگاه هستم و  ياالن تو. انقدر پشت سر هم سوال نكن - 

  :گفت يكرد و نوچ نهيبه آ يگرينگاه د كايار

  !كنه يداره اعصابم و خرد م گهيد اروي نيا - 

كنار  يوقت. به جلو آمد ياديراند با سرعت ز يكه پشت سرش م ييپژو نيماش. و سرعت را كم كرد ديرا كنار كش نيماش

 شيزخم يداد و با صدا نييرا پا شهيداشت، ش يكلفت يها ليسرعت را كم كرد، مرد راننده كه سب ديرس كايار نيماش

  :گفت

  شه؟ يم كيگن چرا تراف يبعد م! پشت رل ننيمملكت مونده كه دختر بچه ها بش نيا نيهم - 

  :تكان داد يانداخت و دست يشانيبه پ ينيچ كايار

  .برو بابا - 

  :را با شانه اش نگه داشت و گفت يگوش
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  ...لحظه مهرسا هي - 

با . كرد ديتول يناهنجار يها صدا كياز جا كنده شد و الست نيماش. گاز فشرد يرا تا آخر رو شيرا عوض كرد و پا دنده

  :كه دور شد سرعت را كم كرد يكم. كرد يها را رد م نيماش يسرعت سرسام آور

  !من نيكلفت بند كرده بود به ماش ليبيمردك س هيببخش مهرسا،  - 

  قطع كنم؟ يخوا ياالن حالت خوبه؟ م - 

  .كنم ينه حرف بزن گوش م - 

چه خبر از زن ... يراست. يش يم يزود عصبان يليتو هم خ. رد نكنخُ يزيهر چ ياعصاب خودت و برا يخود يب - 

  چندمش بود؟ ياونجا، دفعه  هومده بودا دميبابات؟ شن

ما؟  يخونه  يكنن تو يم ريخ يدونم چ ينم. تلپ شه ايخواد ب يم يزنه و به هر بهونه ا يزنگ م يه. دونم يچه م - 

اومد و سر و گردن  شيمن قر و قم يجلو يهم مثل قبل ه ندفعهيا. ره يو م زهير يكرمش و م اديچند؟ م يخيمحبت س

 شهيمثل هم! ميريداده بود چرا من و محمد ماه عسل نم ريگ هتاز. خوان برن پز داد يكه م ياز سفرتكون داد، بعد هم 

اصال به خاطر  ره؟يحاال موندم چرا در نم. ما در بره يكه انگار االنه ست بابا نيهم دستشو انداخت دور گردن بابا همچ

 يم. اديم قشخوب ن. كرده ديمنم سف يرو! هيخوب گريآره، باز... باهاش ازدواج كرده؟ خب يمارموذ ي كهيزن نيا هيچ

  ...كارش كنم يدونم چ

  ...تياصال حساس. يكن يشلوغش م يليخ گهيتو هم د - 

كف دست پدرت تا اونم  يبذار ير يچرا نم. يدون يو م زيتو كه همه چ! من شروع كردم؟! كنم؟ يمن شلوغش م - 

كنه مثل شاهزاده خانم ها  يدخترش اونقدرها هم كه فكر م ياون موقع بفهمه زندگ ديبذاره كف دست پدر من؟ شا

از سروكله زدن با ! خسته شدم. ومدهيدرن خواست يكه م يشده اش همونطور يزياز قبل برنامه ر يكارها يهمه . ستين

پس ! حرفش شده شركت يهمه  ن،يآر ياندازه  يب ياز اصرار ها. زوج خوشبخت هيكردن به عنوان  يباز لميهمه، از ف
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 بيمنم آدمم، غ نه؟يتونه منو بب ينم چكسيچرا ه! ؟يمن چ ا،يحرف بابا شده ثر يهمه ! مهرسا؟ يپس من چ ؟يمن چ

شده كه حاال كور  يچ دن،يد يمامان بود همه منو م يتا وقت. كشم يمنم وجود دارم و نفس م! ستمين يامرئكه نشدم، ن

  ...ش يشدن؟ چ

  .لرزاند يرا م ياش دل هر شخص هيهق هق گر .شد يگرمش جار يو اشك ها ديترك بغضش

  ...من اصال قصد... كايار... ا - 

 ينيرا پاك كرد و ب شياشك ها. قرمز آن را به سمت عقب پرت كرد يرا از گوشش جدا كردن با فشردن دكمه  يگوش

به  يبرداشت و توجهعقب  يكالسورش را از صندل. را خاموش كرد نيپارك و ماش ابانياز خ يگوشه ا. دياش را باال كش

دست . كرد نيرا به سمت ماش شيبرگشت و رو. ستاديابرنداشته بود كه  شتريب يچند قدم. زنگ همراهش نكرد يصدا

دستش را مشت . ازدواج دوخت يكرد و به حلقه  كيرا بار شيچشم ها. صورتش گرفت يچپش را باال آورد و روبه رو

گذاشت و  شيمانتو بيدر آورد و داخل ج عيسر يليحلقه را خ. ستادفر رونيب يكرد و نفس حبس شده اش را به سخت

  :دانشگاه قدم برداشت يدر ورود تدوباره به سم

  .كنم يم يحاال احساس سبك - 

و دار و دسته اش اخم كرد و نگاهش را از آنها  نيشرو دنيبا د. به آن طرف نگاه كرد ينيترمز ناهنجار ماش يصدا با

  .گرفت

  .كنه يم پوريتو ش اديهر وقت هم كه م! شياسب الي يخوشگله با اون موها يلير كرده خفك يعوض يپسره  - 

  ...كايار... كايار - 

 ياز رو يسر. برساند كايكرد خودش را به ار يم يكه دوان دوان سع ديرا د ايبرگشت و ناد ايناد يادهايفر يصدا با

به  يدست. و با او همقدم شد ديزد به كنارش رس يس نفس مكه نف يدر حال ايناد. تاسف تكان داد و به راهش ادامه داد

  :گفت دهيبر دهيزد و بر كايار يشانه 
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  ...از نفس افتادم! چته - 

تو و اون  ياون دفعه  يسر دعوا ميانگشت نما شد ينطوريهم. محوطه داد نزن نيا يصد دفعه گفتم اسم منو بلند تو - 

  !پسره

  ؟يبهش نگفت يزيترمز كرد چرا چ يطرف اونجور يوقت يراست! ه؟يدعوا چ - 

گفتم دوتا جواب  يم يبگم؟ در ضمن، هر چ يچ هي دياون همه آدم اونجا بود حاال حتما من با! بگم؟ يخواست يم يچ - 

  .هم نداره يا دهيفا چيه. داد يم

  :شده بود دستش را مشت كرد و مقابل صورت خود گرفت رهيكه به روبه رو خ يدر حال ايناد

  !ميريو بگ حالش ديبا - 

دست . تكان داد يآماده شده بود انداخت و سر اتورهايجنگ با گالد يمصمم او كه انگار برا يبه چهره  ينگاه كايار

  :هل داد نييرا به سمت پا ايناد يبرد و دست مشت كرده  شيپ

  !ما هستن يهاش بنداز، هر كدوم دوتا قينگاه به رف هي! م؟يريو حالش و بگ يچ يچ - 

  .بند كرده به تو ختشير يدن، خود ب ينم ريبه اونا؟ تازه اونا كه به تو گ مير داركا يما چ - 

  .دادن ريكه بهش گ يديد. بلنده يليفقط موهاش خ. ستين ختير يب يگ يكه م نميهمچ - 

تا ! كه؟ يديده، د يكله رو هم تكون م نيهمچ! گهيشه د يم والهايصورتش مثل ه يتو زهيريد همون موهاش و كه م - 

 نوريا يه شونشيكه زلف پر دهيقرار م يموسم يمبارك و در معرض بادها يكله  عيسر ادياز سمت شمال م يباد هي

  ...اونور بشه همه كف كنن از

  :ديحرفش پر انيزد و به م ايناد يكرد محكم به شانه  يبه اطراف نگاه م يكه با نگران يدر حال كايار

  .نهيب يم يكيزشته ! هتكون ند يمبارك و اونطور يانقدر كله  - 

 ومدهيبده جلو تا خرزو خان ن كميالمصب و  يگه اما تو اون مقنعه  ينم يزيچ يكس يو تكون بدم حاال هر طور نيمن ا - 
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  .بند كنه

  :و گفت ديسرش را به عقب كش كايرا جلو بكشد كه ار كايار يبرد تا مقنعه  شيپ دست

  !وونهينكن د - 

از . داد ايكرد و كالسورش را به دست ناد يخنده ا. شد رهيبود خ دهيجلو كش يده داركه به طرز خن ايناد يمقنعه  به

 يليكرد و درست برعكس، در برابر محمد مانند طف يم ياحساس بزرگ ايدر برابر ناد. را داشت خوشحال بود ايناد نكهيا

  .ديد يخود را كوچك و بچه م

 يكه پق ديدر آنها د يزيچه چ ايناد دينفهم. گذشتند كايو ار ايناد از كنار و دنديخند يكه م يو دوستانش در حال نيشرو

  .گذاشت كايار يشانه  يكرد، سرش را رو يكه با دست به آنها اشاره م يخنده و در حال ريزد ز

  !نيشلوارش و بب... نگاه تورو خدا - 

  خودشون حساسن؟ ي افهيو ق ختير ياونا چقدر رو ينيب ينم ؟يراه بنداز گهيد يدعوا هي يخوا يباز م! زهر مار - 

سكوتش  نيظاهرا كه ا. كرد يفهماند كه ساكت باشد چون آن پسر برگشته بود و به آنها نگاه م كايبا انگشت به ار ايناد

  :درآمد و بلند گفت شيصدا عيسر يليترس نبود چون خ ياز رو

بشه و  شير شيهمه ر نيكه پاچه اش ا ينپات ك يدراز نيقد كوتاهت شلوار به ا نيبا ا يبگه آخه مجبور ستين يكي - 

  !متر پشت سرت و جارو كنه؟ مين

او را مخاطب قرار  ايخورد و لب به دندان گرفته بود، پسرك كه مطمئن بود ناد يحرص م اياز دست ناد كايكه ار يحال در

  :گفت شخنديو با ن ستاديا شيداده، در جا

  !دوست دارم... خوام ينم - 

  :را باال داد شيابروها ايودند، نادب دهيبه هم رس بايتقر

  ...خودشون كرم كايار نيبب - 
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بقل زده بود او را  ريكه كالسورش را ز يدر حال گرشيگذاشت و با دست د ايدهان ناد يدستش را رو عيسر يليخ كايار

ه دهد حرف خواست اجاز يم كايملتمسش از ار يبا چشم ها ايدر راهرو قرار گرفتند ناد يوقت. به سمت جلو هل داد

  .بزند

  !كنم چرت و پرت نگو يخواهش م - 

  :گفت يآن پسر را درآورد و با دهن كج يدهانش را باز كرد ادا نكهيتكان داد اما به محض ا يسر ايناد

  .زنه يها حرف م يدبستان شيمنه مثل پ يدوتا! كرگدن يپسره ! نوموخوام - 

  .حرف زدن شود اليخ يب زين ايدنا ديتا شا دينگو يزيكه سكوت كند و چ ديبهتر د كايار

حرف نزند  اديكرد ز يدهان خود را گرفت و سع يجلو ايناد كا،يار يبا كوشش ها. گذراندند ياول را با استاد نجف كالس

 يسكوت سر كالس استاد صارم نياما ا. نديتواند ساكت بنش يو نم ستيگفت دست خودش ن يخودش م. نكند يو لودگ

 شيمانتو بيكه دست در ج يو در حال اورديطاقت ن الخرهبا ايناد. شكست نيفن همراه شروزنگ عجق وجق تل يبا صدا

  :زد و آرام گفت يضربه ا كايار يكرده بود با شانه به شانه 

  .داشته باش - 

  :كرد ادامه داد ينگاه م نيبه شرو تيروبه استاد كه با عصبان يبلند يبا صدا بعد

  !؟يذار يم يخارج يگرفت اديو  تيبگه تو فارسها  يبه بعض ستين يكيآخه استاد،  - 

 شهيتر از هم نيخشمگ نيشرو. داد يفروخورده سر تكان م يبا لبخند زياستاد ن. كالس بلند شد يخنده در فضا كيشل

مكافات  يبعد از كل. از دستش افتاد و مجبور شد خم شود تا آن را بردارد يبود كه گوش يآنقر عصب. به او نگاه كرد

  .را بهم بزند آننكرد جو  يسع يكس گريالس را در دست گرفت و داستاد ك

 يم نيهر دو به طرف ماش. دياز كالس كش رونيرا با خود به ب ايبرخواست ناد شيبا عجله از جا كايكه تمام شد ار كالس

  .ديكش يرا به زور دنبال خود م ايالبته ناد دند،يدو
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آنقدر . دانست ينم ياز آشپز يزيگشنه بود اما چ. ه به خانه بازگشتبه خانه اش خسته و كوفت اياز رساندن ناد بعد

كارش  يرا پ يُگل نكهياز ا. خورد ينام آنها بهم م دنيحالش از شن گريو تخم مرغ خورده بود كه د يحاضر يغذا

  .كرده يار درستنكه به او اعتماد نداشت به خود قبوالند كه كيا يادآورياما با . كرد يمانياحساس پش يفرستاده بود كم

خودش او را از  ياز اندازه  شيب ياحتمال را داد كه به خاطر اصرار ها نيا. آمد يبود كه محمد كمتر به خانه م يوقت چند

  .داده يخانه فرار

كار  يبگم و چ يدونم چ يم. خواد من اونجا كار كنم يكنه كه نم يم يچه غلط ياون شركت لعنت يتو ستيمعلوم ن - 

  .كنم

و  يكيدر آن تار. بار جواب داد و شروع به حرف زدن كرد نيا. طبق روال هر شب زنگ زد نيشب بود كه آر 12 ساعت

  .نگفت نيبه آر يزيكه در سر داشت چ ياز نقشه ا. حرف بزند يداشت تا با كس اجيخانه احت ييتنها

  

* * * * *  

  

 ليبخش تشك نيشركت از چند نيظاهرا ا. شد رهيخ واريد يرو ستيلرزانش به سمت آسانسور رفت و به ل يپاها با

كل  سيمحمد رئ يعني. آورد ياحساس كرد كه از آن سر در نم. شده بود كه هر بخش تجارت خاص خودش را داشت

و  كيلقب شر يتوكل ياست و آقا تكل آن شرك ريكه كرد متوجه شد محمد مد ييشركت بود؟ با پرس و جو نيا

  .كنند تعجب كرد يكار م زين ييبايمد و ز يرو يدر آن شركت حت ديد نكهياز ا. كشد يمعاون را به دوش م

 يزيانبوه پرونده ها نشسته و دنبال چ انيدختر جوان بود كه در م كيزد  يحدس زده م كايمحمد همانطور كه ار يمنش

مرد  كيجذب  يبرا يزيچ چيآن دختر ه كاياز نظر ار. شد رهيخ يو منگ مشن جيبا تعجب به حركات گ. گشت يم

  :محكم گفت يلياو قدم برداشت و خ زيبه سمت م. نداشت
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  .و مالقات كنم ياحد يخوام آقا يسالم، م - 

داد؛  يبزرگش را با نوك انگشت عقب م نكيكه ع يسرش را باال نگرفت تا به او نگاه كند، در حال يجوان حت دختر

  :گفت

  امرتون؟. سالم - 

  :با تعجب گفت كايار

  د؟يبه من نگاه كن ديزن يمحرف  يوقت ستيبهتر ن - 

  د؟يدار يشلوغه، شما وقت قبل يليخانم من االن سرم خ - 

  :گفت يكرد و عصب يپوف كايار. خم شد تا آن را جمع و جور كند يافتاد، منش نيزم يرو يا پرونده

  .ندارم يبه وقت قبل ياجيمن احت - 

  .رنيپذ يمن ينطوريو هم يكس سيرئ. ديگرفت يتلفن وقت م قياز طر ديشما با - 

  :نگاه كرد و لبخند زد كايار يرا باال گرفت و به چهره  سرش

  ؟يمدل هست - 

  .من همسرشون هستم ر،ينخ! مدل؟ - 

 كيدانست چرا  يهم نم كايخود ار. بود باور نداشت دهيرا كه شن يزيانگار چ. شد رهيخ كايحركت به ار يمات و ب يمنش

  .نسبت متنفر بود نياز ا شهيكه هم يگفته، در حال يزيچ نيهمچ

از  شياو ب. پخش شود نيزم يگذاشته بود رو شيپاها يكه باعث شد همان پرونده كه رو ديمثل فشنگ از جا پر يمنش

 يمنش نكهيتكان داد و به سمت در اتاق رفت، قبل از ا يحوصله سر يب. بود يكرد دست و پا چلفت يفكر م كايآنچه كه ار

بسته شدن در محمد سرش را باال گرفت و  يبا صدا. در را باز كرد و وارد اتاق شد ديايبتواند با لكنت زبان خود كنار ب

را باال  شيزد و ابروها يكرد لبخند يبود و او را نگاه م ستادهيا نهيكه دست به س كايار دنيبا د. چشم به در دوخت
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  :انداخت

  .من تنگ بشه يها برا يزود نيكردم دلت به ا يفكر نم - 

اتاق را از  يدور خود زد و همه جا يبه وسط اتاق رفت، چرخ نهيهمانطور دست به س. نداد يزد و جواب يجلبخند ك كايار

  :به جلو آمد و گفت يشلوارش كرد، چند قدم بيبلند شد و دست در ج شياز جا زيمحمد ن. نظر گذراند

  !خوش كرده نيا هيدونم مهسا دل به چ يفقط نم. خوره ياحمق به درد نم يمنش نيدونستم ا يم - 

محمد  بيباال زده و دستان در ج يها نيبه آست. و به سمت عقب برگشت ديكش ريت شينام مهسا گوش ها دنيشن با

  :خندان او دوخت يرا به چشم ها شيچشم ها. شد رهيخ

 ي مجا هم الال نيهم. خواست برم خونه يدلم نم گهيكردم، د يمثال كار م ييجا نيهمچ هيتو بودم و  يمنم اگه جا - 

  !كردم

  .يزبون باز كرد! چه عجب - 

  :نشست يصندل يرفت و رو زشيسمت م به

  ؟يبگ نويكه هم ياومد - 

  :گرفت و گفت دهيحرف او را نشن كايار

  !به منم خوش بگذره؟ يترس يكار كنم؟ م ميغول عظ نيا يتو يكه دوست ندار نهيهم يبرا - 

  :داد هيتك يزد و به صندل يپوزخند محمد

  !هوم؟. تنگ شده يشگيبحث هم يدلت برا. من تنگ شده ينه دلت برا ،ين خواب منپس نه نگرا - 

  :شد گفت يم كيمحمد نزد زيكه به م يحال در

  .مداربسته بود يها نيحواسم به دورب. يكن يخوب نقش باز ينتونست. يتعجب نكرد يلياومدم خ يوقت - 

  :را باال داد شيابرو يتا كيشد و  نهيدست به س محمد
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  !رسه يكه به نظر م يهست يتر از اون زرنگ - 

  .رسه يالبته به مال تو نم. داره يشركت نيهمچ هيمن هم  يرفته بابا ادتي نكهيخواد، مثل ا ينم يزرنگ - 

. ميچون ما قبال حرفامون و زد. يكار اومد يخدا به من نگو كه برا يفقط محض رضا نجا؟يا ياومد يچ يحاال بگو برا - 

  !م؟ينزد

  .اصرارهام بگم يو برا مياصل ليمنم اومدم دل يخواست لياز من دل. يتو حرف زدنوچ، فقط  - 

  خب، بگو؟ - 

  :كرد خونسرد باشد يآب دهانش را به زور قورت داد و سع كايار

  ...من... من - 

  .ديتوانست دروغ بگو ينظر آن نگاه نافذ نم ريانداخت، ز نييرا پا سرش

رو  گهيو همد ميبش كينزد شتريكه ما به هم ب يعني... يعني. ميبش كيبهم نزد رشتيخوام با كار كردن كنار تو ب يمن م - 

  ...ميبتون ينطوريا ديشا... ديشا. شناخت هم هستش يراه برا نيبهتر نيا. ميبهتر بشناس

  :به حرف آمد يشد كه محمد خشك و جد ينداد و سكوت كرد، سكوتش انقدر طوالن ادامه

  ؟يكه چ ميبتون - 

  :رديپر از احساس و شور به خود بگ يلحن كرد يسع كايار

  .ميرو دوست داشته باش گهيكه همد ميبتون - 

  .شد رهيمحمد خ يشده  كيبار يرا باال گرفت و به چشم ها سرش

  چرا؟ - 

  :تكان داد و گفت ياحساس محمد سر ياز لحن ب جيگ كايار

  ؟يچرا چ - 
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  :شمرده و با فاصله پاسخ داد محمد

  م؟يرو دوست داشته باش گهيدكه هم يبخوا ديچرا با - 

  م؟يرو دوست داشته باش گهيهمد ديچرا نبا - 

  !ست؟ين نطوريا. مياحساس متقابله و ما از هم متنفر نيچون ا! يزاريب يمنو همسر خودت بدون نكهياز ا يچون تو حت - 

  .ميببر نيو از ب يزاريب نيا شتريتا با شناخت ب ميخوام با هم باش يمنم م... خب - 

كننده  ديناام يمنتظر جمله  كايار. اش بازگشت يجد يرا باال داد، كم كم آثار پوزخند به چهره  شيابرو يتا كي محمد

  .از جانب او بود يا

  !خوام، و نه تو يو م نيچون نه من ا شهيبهتر نم نيما از ا يرابطه . نداره يا جهيبحث ما نت. يبهتره بر - 

  :تالشش را به كار برد و پر حرارت تر از قبل گفت نيآخر د،يد يمرا نقش بر آب  شينقشه ها يكه همه  كايار

و  ميمتفاوت باش ميتون يم نجايسرت به كار خودته و منم به درس، حداقل ا شهيتو هم. ميبا هم بخوا ايب! ميبخوا ايب - 

  .خونه مثل قبل باشه يفقط رباوط تو... فقط. ميمتفاوت عمل كن

  :كرد و به تمسخر گفت يخنده ا محمد

  ...اما تو. از جانب من باشه ديتالش فقط با نيظاهرا ا. ميرو دوست داشته باش گهيهمد ميتالش كن! جالبه يليخ - 

  :ديحرفش پر انيادامه به او نداد و به م ياجازه  كايار

  !كار كنم نجايفقط چند ماه ا. ميبار امتحان كن هيبذار  - 

  :توجه به رفتار او ادامه داد يب كايار. تكان داد يد و سرز يچند ماه محمد پوزخند صدا دار يگفتن جمله  با

  ...نداشت اون موقع يا جهياگه نت - 

  :را كف دستش فرو كرد شيها ناخن

  .يتو بگ يهرچ... ه - 
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  !من بگم؟ يهر چ - 

  .آره - 

  .خب، باشه يليخ - 

  :محمد دوخت يجد يگرد شده از تعجبش را به چهره  يرا باال گرفت و چشم ها سرش

  !ه؟باش - 

  .قبوله يعنياوهوم، باشه  - 

  .ديايكرد محمد كوتاه ب يباور نم. بود، شك داشت دهيكه شن يزيچ به

  .چندتا قانون رفتنياما به شرط پذ - 

  !قانون؟ - 

  .يكار كن نجايا يتون ينم ياگه قبول نكن - 

  .نداشت يگريد يبه فكر فرو رفت، چاره  كايار

  .باشه قبول - 

  .يكن يچون و چرا قبول م يدم ب يبهت م نجايكه ا يقانون اول، هر كار - 

  .به عالمت مثبت تكان داد يشد و سر رهيمصمم محمد خ يچهره  به

  .يباش يا گهيد يخودت جا زياز پشت م ريغ ديو نبا يكن ينم يوجه فوضول چيشركت به ه يقانون دوم، تو - 

  :با حرص سرش را تكان داد و گفت كايار

  قانون سوم؟ - 

  .نباشه ير مورد قانون ها سوال و جواب و اما و اگرقانون سوم، د - 

  ...كه شهيدو طرفه باشه نم ديرفته با ادتي! و الل شو ريبگو بم هوي - 
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  :ديپر كايحرف ار انيبلند به م ييبا صدا محمد

و  چون يب يقانون پنجم، هر وقت گفتم اخراج. ميو كارمند هست سيمن و تو فقط رئ ،شركت اين يِقانون چهارم، تو - 

قانون هفتم، حق دخالت در . يبدونه همسر من هست يكس ديمن نخواستم نبا يقانون ششم، تا وقت. يكن يچرا قبول م

  قبوله؟. يبه خاطر بسپر دين و بايقانون هشتم، تمام قوان. يِ من و ندار يكار ريو غ يرباوط كار

  :بهم فشرده اش گفت يهادندان  انيخود را حفظ كرد و از م يخورد خونسرد يكه م يوجود حرص با

  .قبول - 

  :گفت يجد ياش نگاه كرد و با لحن يبلند شد و دستش را جلو آورد، به ساعت مچ شياز جا محمد

  .صبر كن تا من برم و برگردم قهيچند دق - 

 كيو را كلفت كرد  شيصدا اورد،ياو را درب يكرد ادا يسع كايار. باشد از اتاق خارج شد كايمنتظر جواب ار نكهيا بدون

  :را باال داد شيابرو يتا

 ير يقانون دوهزار و سوم، چرا نم. يريبم يبر يبهتر كم،يقانون دوهزار و . يبكن دينبا يغلط چيقانون دوهزارم، تو ه - 

  !گهيد ريقانون دوهزار و چهارم، د بم ؟يريبم

و بعد  ديكش يماه طول م كيفوقش . جز تحمل كردن نداشت يچاره ا. تكان داد يهم فشرد و سر يرا رو شيها دندان

به سمت آن رفت و در را  يبا كنجكاو. در قرار داشت كيدر اتاق زد، در آن سمت اتاق  يگريد يچرخ. شد يراحت م

مطمئنا اتاق . در وسط اتاق قرار داشت زين يگرد بزرگ زيم. ديخود د يرا رو به رو يشكل لياتاق بزرگ و مستط. باز كرد

 يبه گوش م رونيزن از ب كيجر و بحث محمد با  يصدا. اولش بازگشت يرا بست و سر جادر . كنفرانس و جلسه بود

 كايار يبه داخل آمد و روبه رو يحرف چيبدون ه. شد انيمهسا در قاب در نما يعصبان يدر باز شد و چهره . ديرس

  .به سمت آن دو قدم برداشت محمد داخل شد و در را بست و. نداد يبا تعجب سالم كرد، اما مهسا جواب كايار. ستاديا

  .نداره كايبه ار يربط هيقض نيا يبهتره تمومش كن. كنم يكار م يدونم چ يمهسا، من خودم م - 
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  .تو ساكت شو و مارو تنها بذار - 

  :برگشت و ادامه داد كايسمت ار به

  ؟يكار كن نجايا يخوا يم يچ يبرا - 

  ؟يچ يعني... ي - 

واقعا به خاطر محمد هست؟ واقعا به خاطر  نيا ؟يشركت كنار محمد كار كن نيا يتو يخوا يم يچ يبرا نكهيا يعني - 

  .يخوام راستش و بگ يخودت هست؟ م

  :محمد با اخم به حرف آمد. شد رهيكه داشت سكوت كرد و به محمد خ يبا تعجب كايار

  .گفتم تمومش كن مهسا - 

  .حرف بزنم كايخوام دو كلمه با ار يم رونيتو برو ب - 

  .رميگ يآخر و م ميمنم كه تصم نينمونده، ا يفحر چيه - 

  !؟يبا من مشورت كن ديتو هستم، نبا ليمن وك - 

  ...مورد نيا - 

  .رو تنها بذار كايكنم چند لحظه من و ار يارت خواهش م! محمد رونيبرو ب - 

 يصدا دنيبا شن. شدبلند از اتاق خارج  ييبا قدم ها ينسبتا طوالن يفرستاد و بعد از مكث رونينفس سختش را ب محمد

  .نگاه متعجبش را از در گرفت كايمهسا ار

  .يكار كن نجايا ديدونم، اما نبا يتورو نم ياصل ليدل. كايار ستيمناسب تو ن نجايا - 

  مناسب تو هست؟ نجايچطور ا. خوام كنار همسرم كار كنم يچرا؟ چون م! د؟ينبا - 

 ياگه محمد و دوست ندار. ستيتو مناسب ن يبرا نجايباش ااما مطمئن . كنم يخاص خودم و دنبال م يمن هدف ها - 

 يم استيباشه، تجارت هم مثل س ادتي! اريدرن يازدواج كن، اما بچه باز يكه دوست دار يازش جدا شو و با اون كس
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  .بفهم نويا. شه يم دهيخودش خارج بشه به گند كش تيمونه، اگه از محور

  .مهانتخاب خود نميا! خانم ستميمن نفهم ن - 

  !؟يمطمئن - 

  :مهسا تعجب كرد زيلحن تمسخر آم از

  !معلومه كه مطمئنم - 

  .پس قول بده - 

  ؟يچه قول! قول؟ - 

  .بادت باشه من از قبل بهت هشدار دادم ديگردن خودته، با تشيمسئول - 

  :به گردنش داد يزد و تكان يلبخند كج كايار

  .دم يل مبهت قو ينگران من نباش يليخ نكهيا يخب باشه برا يليخ - 

  ؟يدوستش دار - 

  :شده و به ستوه آمده بود با تعجب گفت ريمهسا غافلگ يناگهان يكه از سوال ها كايار

  !؟و يك - 

  !نه؟ اي يگم؟ دوستش دار يمحمد و م! معلومه - 

  !بگم نه دينه انگار كه با اي يگ يم يجور هي - 

  :زد ينيلبخند غمگ مهسا

  .يبش يكن يكه دنبال م يافكار اليخ يبهتره ب ياگه دوستش ندار - 

  منظور مهسا از آن حرف ها چه بود؟. بهت و تعجب خود تنها گذاشت انيرا در م كايرا گفت و ار نيا

محمد  يتوجه يب يوقت. برخورد ناراحت است نيبه او فهماند كه از ا نشيبا نگاه خشمگ كايمحمد داخل اتاق شد، ار يزمان



 

 

نه نودهشتياكتابخا    كاربران انجمن نودهشتيا و هيوا ناديا  –اريكا 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢١٠

  . رفته شددلخور و درخود فرو  شياز پ شيب ديرا د

 يرا خوب م نيا كايبود و ار يدرصدد تالف نيبه بار آورد، شرو يدر كالس استاد صارم ايكه ناد ياز آن افتضاح بعد

خارج  هيبه كالس بروند و زودتر از بق ريكند د يرا راض ايكرد ناد يآن دو سع انيم يگريد يفرار از دعوا يبرا. دانست

 نيا نكهيكرد، ا يوقت ها حرف او را باور نم يگاه. بگذارد نيد سر به سر شرودوست دار ايدانست چرا ناد ينم. شوند

به او  يزياما چ. ديآ يخوشش م نياز شرو ايكرد ناد ياحساس م. باشد يريو حال گ يبچه باز يها از رو يلج و لجباز

  .اش شود يحدس موجب ناراحت كيخواست با  يگفت نم ينم

چند  يدانشگاه و جلو يآن هم در محوطه  ايو ناد نيشرو انيم يگريد يوادع اريبس يها يوجود محافظه كار با

از  يجمع. ديدانشگاه كش يپسرها انيم يجر و بحث آنقدر باال گرفت كه كار به كتك كار. رخ داد گريد يدانشجو

كار به كتك كردند و  دايپ يلفظ ريآنها درگ بانداشتند،  نيشرو ياز دارودسته  يدانشگاه كه دل خوش يجيپسران بس

 نيا يكرد جلو يسع يليخ كايار. او كرد ينثار پا يلگد ن،يشرو يكار نماند و با فحاش يب زين ايوسط ناد نيا. ديكش يكار

 د،با همه كر يا يحراست برخورد جد. دياما كار از كار گذشته بود و خبر به گوش حراست دانشگاه رس رديافتضاح را بگ

  .دو تن از استادان دانشگاه به تعهد دادن ختم شد يانيبا پادرمكه  ديكش يكار داشت به اخراج م

مثل  يزينداشت، چ ياحساس خوب. در آن شركت بود شيروز كار نيفردا اول. روز پر ماجرا به خانه رفت كياز  بعد

  .كرد يم ينيسنگ شيشانه ها يترس و دلهره بر رو

و شعف در  يشاد نيا. آمد يشاد و سرحال م يليخ به نظر. با هم حرف زدند يزنگ زد و كم نيآر شهيمثل هم شب

در  ديدانست با يهنوز نم. كرد يوحشت زده اش م نيدانست و هم يمارجا را نم نيا انيپا. ديترس يم كايبود كه ار يحال

  نه؟ ايوجود دارد  شتنگ يبرا يزياصال چ. آن شركت چه كند و به دنبال چه بگردد

 دهيتخت دراز كش يرو يدر اتاق را قفل كرده رو كايبود كه ار يدر حال نيا. مدشب بود كه محمد به خانه آ كي ساعت

  .تواند به محمد اعتماد كند يوقت نم چيگفت ه يبا خود م. بود
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كرد و به او  يسالم. كند يكه كتش را بر تن م ديهمان لحظه محمد را د. زد رونيشد و آماده از اتاق ب داريزود ب صبح

كه محمد در را ببندد و خارج شود با تعجب و  يتا موقع كايار. سالمش را داد و به سمت در رفتمحمد جواب . شد رهيخ

  :ماند رهيباز به رفتن او خ يدهان

  .تعارف نكرد منو برسونه هي يحت! عجبا - 

 يوقت. مهم نبود شيبرا اديرسد، ز يمطمئن بود محمد زودتر از او م. زد رونيرا برداشت و از خانه ب فشيك تيعصبان با

 يچهره  دنينتوانست تعجب خود را از د د،يرا د يو ناالن منش انيگر ي افهيو ق ديرس تيريبا ترس و لرز به بخش مد

  :گفت هيرفت و با گر كايباشد، به سمت ار دهكر دايپ يكه انگار راه نجات يمنش. او پنهان كند

  .يسالم خانم احد - 

  :با تعجب لب باز كرد كايار

  !سالم - 

 يآخه نم... آ... شناختميمن شما رو نم. نداشتم يمن منظور ديباور كن. ديبگ يزيچ هي سيرئ يخدا شما به آقاتورو  - 

  !نجايا ديايدونستم قراره ب

  .كرد هيدوباره شروع به گر و

  ؟يگ يبه من م نارويخب االن چرا ا - 

  .من و به خاطر شما اخراج كردن سيرئ يآخه آقا - 

  !من؟ - 

  .تكرار نشه گهيدم د يقول م دياشون حرف بزنكنم باه يخواهش م - 

 يچند تقه ا. روشن شدن ماجرا به سمت اتاق رفت يتكان داد و برا يبخندد سر ايدانست متعجب باشد  يكه نم كايار

  :او بلند شد يخشك و عصبان يبزند كه صدا يخواست حرف د،يمحمد را در حال نوشتن د. به در زد و بعد وارد اتاق شد
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  .ورود ندادم ياجازه  من هنوز - 

  :دوخت كايمتعجب ار يبه چشم ها دهيرا باال گرفت و د سرش

  ؟يمتوجه شد. يريگ يبه بعد قبل از ورود اجازه م نياز ا - 

  :كرد و گفت يبود اخم افتهيكه اعتماد به نفس خود را باز كايار

  !؟يبنده خدارو اخراج كن نيبه خاطر من ا يخوا يچرا م - 

  :دياال انداخت و با تعجب پرسرا ب شيدو ابرو هر

  !به خاطر تو؟ - 

  :تكان داد يزد و سر يپوزخند

  .يتو هم قانع شد "ابله، كه ظاهرا يقانع كردن آدم ها يبهانه هستش برا هي نيدر واقع ا - 

  ه؟يمنظورت چ - 

 يدختره  نيا يه حال و حوصل گهيمنظورم واضح و روشنه، من اونو اخراج كردم تا تورو بذارم جاش، هر چند واقعا د - 

  .و نداشتم يدست و پاچلفت

  !تا من جاش كار كنم؟ ياخراجش كرد... يعني - 

  !نگرفته؟ لياخراجش كردم چون همسرم و تحو ؟يكرد اليخ يپس چ... اوهوم - 

توجه به خشم و  يب. اشاره كرد همانجا منتظر بماند كايرفت به ار يكه به سمت در م يبلند شد و در حال يصندل يرو از

در  يو عصب نهيدست به س كايار. در دست از اتاق خارج شد يبا برگه ا د،يكش يشعله م كايكه در وجود ار يناراحت

  .ستاديا شيجا

  :گفت كايبعد در را باز كرد و با اشاره به ار يلحظات

  ...ايدنبالم ب - 
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  :اشاره كرد و گفت يمنش زيمحمد به م. مكث از اتاق خارج شد يبعد از قدر كايار

روز  كيبا درس هات تداخل نداشته باشه تو  نكهيا يبرا. شه يشركت شروع م نيا ياز امروز كار تو تو ن،يبش - 

  .ارميكنم و م يم دايرو پ گهينفر د كيهم  يكه دانشگاه هست ييروزها يسر كار، برا يايم ونيدرم

  :بود، گفت ستادهيا يصندل يكه باال يدر حال كايار

  ؟يپس اون دختر چ - 

  .نياون اخراج شد، هم ؟يه انقدر حرف از اون نزنش يم - 

  :محكم و كوبنده ادامه داد ياشاره كرد و با لحن يصندل به

  .نيبش - 

محمد به سمت قفسه ها رفت و . نشست يصندل يشده بود رو رهيمتعجب به محمد خ يكه با چهره ا يدر حال كايار

 يآورد و رو رونياز كشو ب گريد يپرونده  كي. اشتگذ زيم يرو كايار يو روبه رو ديكش رونيپرونده ب يتعداد

مقابلش  يبا تعجب به پرونده ها كايار. نبست ابه سمت در رفت و داخل اتاق شد اما در ر. گذاشت گريد يپرونده ها

  .مقابلش قرار گرفت يشده بود كه برگه ا رهيخ

  .برگه رو امضا كن نيا نييپا - 

  :د تر از قبل گفتبلن ديحركت د يو ب جيرا گ كايار يوقت

  !امضا كن نجارويگفتم ا - 

ها اصال  يبرگه باز نيا. ظاهرا كه قرارداد بود. برگه را امضا كرد نييپا يجزئ يخودكار را برداشت و بعد از مرور كايار

 محمد سرش را باال گرفت و يبا صدا. رفت يكرد و از آن شركت م يزود كارش را تمام م يليمهم نبود چون خ شيبرا

  .دوخت چشم اوبه 

نگاه كن و  يميقد يها ليبه فا يآشنا بش شتريب نكهيا يبرا. يكن وتريپرونده هارو وارد كامپ نيتمام ا اتيخوام جزئ يم - 
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  .اونارو الگو قرار بده

به آن همه پرونده نگاه كرد و  يحال يبا ب كايار. وارد اتاقش شد كايار تيرا گفت و بدون توجه به تعجب و عصبان نيا

  :ديكش يپوف

  !و بكنم نيشركت ا يمونده بود كلفت نميهم - 

زد و  يمهسا لبخند. ديآ يكه به سمتش م ديسرش را باال گرفت و مهسا را د ،يكفش زنانه ا يپاشنه ها يصدا دنيشن با

  :گفت

  .گم يم كيو تبر تيروز كار نياول. سالم - 

  :را جمع كرد شيلب ها كايار

  !هيعال نيا. كار شد ير من از كار ببه خاط گهينفر د هيآره ... سالم - 

  :زد ينگاه كرد و چشمك كايدرهم ار يبه اخم ها مهسا

  .كنم ينگران نباش، درستش م - 

  :لب نثار او كرد ريز يراهيدور شدن مهسا چشم دوخت و بد و ب به

  …خوب باش! هه! كميبهش نزد يليخواد بگه خ يمثال م …يدختره  - 

حوصله شد و مشت  يب عيسر يليكرد، اما خ نييپرونده ها را باال و پا يقدر. دهدتفاوت نشان  يكرد خود را ب يسع

  :و زمزمه كرد ديهم ساب يرا رو شيدندان ها. ديكوب زيم يمحكمش را رو

  ...دم ينشونت م... ديدختره با نياون موقع ا! آره؟ تيمنش يكن يمن و م! كله پوك - 

  .شد انيع در باز شد و قامت بلند و موزون مهسا در قاب در نمابلند شد تا به سمت در برود همان موق شيجا از

. تكان داد يزد و سر ياو لبخند يعمل بچگانه  نيمهسا به ا. كرد تورينشست و سرش را تا آخر در مان شيدر جا عيسر

آورده  اديبه  را يگذشت انگار كه مطلب يم كايكه از كنار ار يدر حال. نشده يزيچ يوانمود كرد كه انگار متوجه  يطور
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  . ستاديباشد ا

  !كايار...  يآه راست - 

  :باال داد يرا كم شيحواسش به او بود سرش را باال گرفت و ابروها يچشم ريكه ز كايار

  !بله - 

  ...در مورد اون دختر - 

  !كدوم دختر؟ - 

  !ره ينم يرحم انتظار يب محمد نياز ا... كنم يم يكار هيخودم براش ... يباش يزينگران چ ستيالزم ن...  يقبل يمنش - 

  :تفاوت نشان داد يخود را ب كايار

  .اخالق محمد هم به خودش مربوطه! نبودم يزيمن نگران چ - 

  .كرد شيمانتو بيزد و دستانش را در ج يلبخند مهسا

  !خوبه - 

  .كفشش از آنجا دور شد يتق تق پاشنه ها يهماهنگ و صدا يتكان داد و با قدم ها يسر

داد و دستانش را از هم  هيتك يحوصله به صندل يب. نشد رشيدستگ يزيمقابلش ور رفت اما چ ينده هابا پرو يساعت كي

  :لب زمزمه كرد ريهمانظور كه چشمانش بسته بود ز. باز كرد

  .... نيكارت نكنه آر يخدا بگم چ يا - 

  ...دونستم  يم - 

خندان فرشاد  يبه چهره  يعصب. وفتديب نيزمبه  يكه باعث شد صندل ديشخص مقابل از جا پر يآشنا يصدا دنيشن با

كرد  يسع ديلرز يم شيكرد و لب ها يكه تته پته م يدر حال. نديمردك را بب نيشد دوباره ا يباورش نم. كرد ينگاه م

  :حرف بزند
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  !؟يچ... چ - 

  ...مينيب يرو م گهيدونستم دوباره همد يم - 

  .كرد ينگاه م رهيشده از ترسش فرشاد را خو چشمان گشاد  دهيسكوت كرده بود و با رنگ پر كايار

  .ديخود كش يشانيآرام به پ يدست فرشاد

  .رفت سالم كنم ادمي! ديمن و ببخش يادب يب... آه  - 

. دستش را در دستان گرم فرشاد قرار داد يبود، با حواس پرت جيهنوز مات و گ كايار. گرفت كايرا مقابل ار دستش

  .نگاهش كرد رهيخ يقدر فشرد و يفرشاد دست او را به گرم

  .قصد ترسوندنتون رو نداشتم - 

  :اش انداخت يشانيبه پ ينيو چ ديكش رونيب عيحرف به خود آمده باشد دستش را سر نيكه انگار با ا كايار

  د؟يكن يكار م يچ نجايشما ا - 

  :زد يپوزخند

  !كردن منه؟ بينكنه كارتون تعق - 

  :با لبخند جوابش را داد زين فرشاد

  ...ما بهتره يهر دو يبرا نيا. مينيب يرو م گهيبهتون گفته بودم باز هم همد... اوه نه! ؟بيتعق - 

  .آن نشست يگذاشت و رو شيرا در جا يصندل يخشك و جد كايار

  !كارتون؟ - 

  .كنم يكار م نجايخب من ا!! كار من - 

  .ه كمر ظاهر شدهمان موقع در باز شد و محمد دست ب. كرد تعجب و ترسش را پنهان كند يسع كايار

  ...ساعته كه منتظرتم مين.... ييمعلومه كجا چيه! فرشاد؟ - 
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  :را باال داد شيبه سمت او برگشت و ابروها فرشاد

  !خب اومدم - 

 يم كايار. نگاه كرد كايبرگشت و به ار يلحظه ا يداخل شد محمد برا يوقت. زد و به سمت در رفت كايبه ار يلبخند

كند؟  ينگاهش م رهيخ نطوريمحمد چرا ا نكهياز ا. بزند يبخواهد حرف نكهياز ا. باشد دهيهمف يزياو چ نكهياز ا. ديترس

  :محمد چهار ستون بدنش را لرزاند ي كوبندهمحكم و  يلرزد؟ صدا يم يگفتن چه حرف يلبانش برا

  .به كارت برس - 

  .شد دهيكوبدر كه به هم  يصدا دنيجز شن فتاد،ين يگريهم فشرد، اما اتفاق د يرا رو چشمانش

  .ساخت يها را م نيامروز كار ا نيهم ديبا. آورد يكم م دينبا. شد رهيمقابلش خ يحوصله به پرونده ها يب

محمد به  يها اديداد و فر يساعت بعد از آن صدا ميدرست ن. برد يبود كه فرشاد در اتاق محمد به سر م يساعت مين

از . ديفهم ياو را نم يحرف ها يمعن كايو ناراحت است؟ ار ختهير بهم نگونهيا يزيمعلوم نبود كه از چه چ. ديگوش رس

اما . شود يبود كه فرشاد دوست مشترك او و محمد حساب م تهبه او گف نيآر. فرشاد هم شده بود ريذهنش درگ يطرف

كه به غر  يبعد فرشاد در حال يقيدقا. قابل باور بود ريغ شيموضوع برا نيهم! نگفته بود يزيفرشاد چ گريراجب شغل د

آمد و  رونيپشت سر او هم محمد ب. رفت يگريحرف د چيكرد از اتاق خارج شد و بدون ه يمحمد گوش م يغر ها

  .سرش انداخت يرا رو شيداص

  .كنم يرو رو سرشون خراب م شونيشركت لعنت اي ندازنيكار محموله رو راه م ايها بگو  يفرشاد به اون لعنت - 

  .تكان داد ياز دور دست فرشاد

هنوز او را . محمد بود ي دهيچيپ تياز شخص يگريد يرو نيا. شد رهيمحمد خ نيخشمگ يبا ترس به چهره  كايار

اما چرا؟ . ها را كنار بزند هيكند ال يتازه تالش م. كند او را بشناسد يم يكرد تازه دارد سع ياحساس م. شناختينم

 يبه آنها م ديكشف كردن وجود داشت كه با يبرا يگريد يزهايچ. مهم نبود شيبرا نيفعال ا. دانست يرا نم شيچرا



 

 

نه نودهشتياكتابخا    كاربران انجمن نودهشتيا و هيوا ناديا  –اريكا 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢١٨

  .ديرس

  

* * * *  

  بله؟ - 

  :آمد يگوش فونيمحمد از پشت آ يصدا

  .اريو برام ب ميكه ازشون دار ييها ليبه همراه تمام فا يآب لوفريشركت ن يتجار يپرونده  - 

  !؟يچ - 

  .خوام ياالن م نيكه گفتم رو هم ينيهم! ؟يچ يعني يچ - 

  .به تلفن زد يبا حرص ضربه ا كايار. شد قطع

گفت؟؟ چقدر تند گفت  ياصال چ. كنم يخراب شده كار م نيا يقرنه كه دارم تو هياحمق فكر كرده من  يپسره  - 

  !مسخره

چند . خواهد يم يزيچه چ قايبه كجا برود و دق ديداند با ياما تازه متوجه شد اصال نم. بلند شد شيو از جا كرد ينوچ

  .به در زد يتقه ا. شد به سمت اتاق محمد برود يخودش كلنجار رفت تا راض با يا هيثان

  .تو ايب - 

  .شد رهيخ كايكه مقابلش بود بلند كرد و به دستان ار يپرونده ا يمحمد سرش را از رو. شد اما در را نبست داخل

  !پس كو؟ - 

  :ديپرس جيگ كايار

  كو؟ يچ - 

  :هم فشرد يرا رو شيدندان ها محمد
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  !كو؟! كه بهت گفتم يد اون درد... زهر مار كوفت، - 

  !ارم؟ياز كجا ب ديرو با يكه خواست يدوما خب من از كجا بدونم اون! يبه من نگفت ييزايچ نياوال همچ - 

  :زد اديو فر ديكوب زيم يمشتش را رو محمد

  !احمق - 

محمد . او را بدهد ميمستق نيتوه نيتوانست جواب ا يبود كه نم دهيآنقدر ترس. خودش را جمع و جور كرد يقدر كايار

دورگه شده بود و  شيصدا. آرام باشد يكرد قدر يآشفته اش زد و سع يموها انيم يچنگ دياو را د يكه لرزش شانه ها

  :ديلرز يم

  !؟يگانيبا يبر ديبا يدون يتو نم يعني - 

 يدستش را رو. را بسته بود شيگلوبغض راه . ديزد و در را محكم بهم كوب رونياز اتاق ب يگريحرف د چيبدون ه كايار

  .كرد آرام باشد يفشرد و سع شيگلو

  !يعوض يپسره  - 

 يگانيمحكم به سمت اتاق با ييبا قدم ها. شد يجار فشينرم و لط يگونه  ياز رو ياشك يبود قطره  دهيفا يب تالشش

 يدلش برا. قرار داشت يهمشكل يكه در آنها كاور و پرونده ها  يچوب ييپر از قفسه ها. بود يبزرگ يلياتاق خ. رفت

را راه  كايكار ار عيسر يليخ. جوان كه خوش مشرب بودند سردختر و پ كي. كردند سوخت يكه آنجا را اداره م يكسان

به جا  ديشا. خود را زد يو طعنه  رديخودش را بگ يالبته دخترك نتوانست جلو. گفتند كيانداختند و ورودش را تبر

دهد و  ارشتلفن به انها گز قيرا از طر شيتوانست تقاضا يراحت م يليمحمد خ نكهيا. فكر فرو بردرا به  كايچون ار. بود

  .كردند يم يدگيتر رس عيسر يليآنها خ

آخر محمد  يلحظه . پشتش را به او كرد و به سمت در رفت يو بدون حرف ديكوب زيم يرا مقابل محمد رو پرونده

  :كرد شيصدا
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  !كا؟يار - 

  .به سمتش برگشت نهيدست به س. كند يخواهد به خاطر رفتار مسخره اش معذرت خواه يكه البد م فكر كرد نيا به

  بله؟ - 

  :پرونده بود گفت يكه نگاهش رو يبه او نگاه كند در حال نكهيبدون ا محمد

  .البته آروم تر از قبل. اون در هم ببند ير يم يدار - 

 يبه سمت در برگشت و آن را باز كرد، لحظه  تيبا عصبان د،يه بگودانست چ ينم. از تعجب و خشم بازمانده بود دهانش

را  شياما به محض بسته شدن آن، پا. او افتاد و در را آرام بست يحرف و قانون ها اديخواست در راببندد  يآخر كه م

  .حوصله شده بود يكسل و ب يكار حساب لاو نيهم. اش رفت يو به سمت صندل ديكوب نيزم يرو

  

* * * *  

  .به در زد يا تقه

  .تو ايب - 

  :خسته و لحن شل و ولش گفت يبا چهره . داخل شد آرام

  .اون پرونده هارو وارد كردم يمن همه  - 

  .را باال داد شيابروها محمد

  !همه؟ - 

  .آره - 

  :شد رهياش خ يساعت مچ به

  خونه؟ يپس چرا نرفت... خب... كنم ينگاه م "بعدا - 
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  رفتم خونه؟ يم ديمگه با - 

  !بهت نگفت؟ يزيمهسا چ! كايگذشته ار 6اعت از س - 

  خونه؟ يايمگه تو نم! نه - 

  :داد هياش تك يزد و به صندل يپوزخند محمد

  !خونه؟ اميب ديمگه با - 

  :باال انداخت يا شانه

  .يمن و برسون يبخوا ديگفتم شا - 

  .كرديمسئله عادت  نيبه ا يبه خوب. ير ينه تو خودت م - 

  :هم فشرد يرا رو شيشد و دندان ها رهيش به او خبا چشمان خسته ا كايار

  .عادت و دوست دارم نيا... آره - 

  !خوبه - 

بدون . بود يراض يليخ ننديب يرا نم گريشب ها همد نكهيانگار او هم از ا. توجه محمد دقت كرد يخونسرد و ب ي افهيق به

  .در رابست يخداحافظ

  

جواب دادن هم  يحوصله  يحت. ن موقع تلفن همراهش زنگ خوردهما. تخت ولو شد يراست رو كي ديخانه كه رس به

بالشت فشار  ياز صورتش را به رو يميبود و ن دهيشد، همانطور كه دراز كش ياما نم نديبنش شيكرد در جا يسع. نداشت

  .سبز را فشرد يداد دكمه  يم

  .سالم - 

  !كا؟يار يخودت. سالم - 
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  باشه؟ يك يخواست يآره پس م - 

  شده؟ ينطوريچرا صدات ا - 

  !ياحد يآقا ونمياحساس رو به تو مد نيو ا رميميدارم م يكنم از خستگ يچون احساس م... چون خسته م - 

  :قهقه زد نيآر

  چه خبر؟... رميبم - 

  چه خبر باشه؟ يخوا يم - 

  شد؟ رتيدستگ يزيكه چ نهيمنظورم ا - 

 يم رتيدستگ يزيوارد كن چ نارويگن ا يبن و مكو يكه جلوت م يميقد ياگه تو از چندتا پرونده ... هه! ر؟يدستگ - 

  .گم آره شد يشه اون موقع منم م

  !؟يمياونم قد! وارد كردن پرونده؟! ؟يچ - 

! كردن، خوب شد؟ شونيا يها يحمال نيگزيرو اخراج فرمودن و بنده رو جا شونيشما منش زيعز يبله بله پسر عمو - 

  .خداحافظ. آقا يديحالمو پرس نكهيممنون از ا. خوام بخوابم يحاال هم خسته م و م

  .ديرا خاموش كرد و دراز كش يگوش. جواب دادن به او نداد ياجازه  يحت

  

* * * *  

  

  .گذاشت شيپا يقرار گرفت و كالسورش را رو ايدر كنار ناد مكتين يرو

وا رو بعد هم انگار ا ياون پسره ! ؟ياونم ك يلت و پارش كن يشه بزن يآخه مگه م! مشكوكه يليبه نظر من كه طرف خ - 

  !!نه انگار
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  :كرد و گفت يظاهر يآورد اخم يكه آبنبات را از دهانش درم يدر حال ايناد

  !و انگار نه انگار؟ يچ يچ - 

  :را گرد كرد و ادامه داد چشمانش

  .كنه يكم كم رو م. هست شيخال يتو اون كله  يينقشه ها هي! ؟يديو ند انشيلبخند موذ - 

كرد  يدرهم به خوردن او نگاه م يا افهيكه با ق يدر حال كايار. آبنبات كرد دنيداده شروع به مك هيتك يبه صندل دوباره

  :گفت

  !كرد يم ادهينقشش و پ ومدينبود م ياز خودمون كس ريكه غ يورود يبكنه خب همونجا جلو ياگه قرار بود كار - 

  .زنه يبخند مسكوت كرده و ل نقدريشه چرا ا يباالخره معلوم م. نباشه تيتو كار - 

  :پوزخند زد كايار

  !انه؟يحتما لبخند موذ! هه - 

  .كالس شد يبچه ها يكه هل شده بود به سرفه افتاد، كه باعث خنده  ايناد. موقع استاد وارد كالس شد همان

 يليخ ايجمع و جور كرد، اما ناد عيسر يليرا خ لشيوسا ياز ترس افتادن اتفاق شهيمثل هم كايكه تمام شد ار كالس

 كايار. با هم از كالس خارج شدند. قرار ندارد تيكرد انگار كه خونسرد تر و آرام تر از او در آن موقع يخونسرد عمل م

حواسش به  نهيسوار شد اما از آ كايار. كردند يكوتاه يحداحافظ. كردرا برساند او قبول ن ايهر چه اصرار كرد كه ناد

. ترمز كرد و دو مرد از آن خارج شدند ايناد يروبه رو ينيهمان موقع ماش. دعبور كن ابانيخواست از خ يبود كه م ايناد

 ليفرمان اتوموب يكه دو دستش رو يباز در حال يبا دهان. خشكش زده بود بايتقر كايار. اتفاق افتاد عيسر يليخ زيهمه چ

انگار كه . تازه به خود آمد با سرعت از كنارش گذشت نيماش يوقت. كرد ينگاه م نهيبه آ ريخشك شده بود مات و متح

  .فشرد شيانگشت ها انيفرمان را در م. ديداده باشند از جا پر يبه او شك

  !!ايمن ناد يخدا - 
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كار خودش را كرد و  يخودخواه و از خود راض يباالخره آن پسره . بود ايحق با ناد. پدال گاز فشرد يرا محكم رو شيپا

 نيدانست چرا اما مطمئن بود آنها از طرف شرو يو ناپسند؟ نم انهيوحش نقدريچرا ا نگونه؟ياما چرا ا. ختيزهرش را ر

سر و صدا او را  يو ب عيسر يليخ كريآن دو مرد غول پ. كند يحركت ايبكشد و  غيفرصت نكرده بود ج يحت ايناد. هستند

قرار داشت و  يخلوت ياالبته او در ج. نشده بود ايناد يمتوجه  چكسيكه ه عيانقدر سر. بودند دهيكش نيداخل ماش

 بيتعق يمتوجه  يمشك نيانگار ماش. گرفت يعابران را م ديد يكه در آن قسمت پارك شده بود جلو يبزرگ نيماش

كه چشمانش را به  يدر حال. زنگ بزند سيبه پل ديافتاد كه با ادشيتازه  كايار. كرد شتريشده بود چون سرعتش را ب

 افتيرا كه  يگوش. شده بود يعصب يحساب. گشت يبا عجله در آن م. برد فشيكروبه رو دوخته بود دستش را به سمت 

  :را گرفت 110 يشماره 

  ...ايناد... شده  ييآدم ربا هي - 

  د؟يهست يتيدر چه موقع ديو بگ ديخودتون رو حفظ كن يخانم خونسرد - 

  :ديكش اديفر يرا گم كرده عصب نيشد ماش متوجه

  !تو روز روشن... چشمام يجلو ...نيدوستم و دزد هيچ يخونسرد - 

  .شد يچشمش جار ياز گوشه  اشك

به خود . شد شتريو ب شتريب شياشك ها. را گم كرده بود نياما ماش. بدهد، آدرس را داد قياو خواستند آدرس دق از

  .خود لعنت فرستاد يباز هم بر حواس پرت كايرا بدهد و ار نيماش يخواستند شماره . لعنت فرستاد

 يرا قطع كرد و ب يگوش كايبرود اما ار يآگاه يدستور دادن به اداره  بايرا گم كرده تقر نين شدن كه ماشمطمئ يوقت

 يآگاه يتر از قبل به اداره  دينا ام. نبود يساعت گشت اما خبر مين. نبود يخبر. حرف آن مرد به گشت ادامه داد اليخ

 يدستانش به شدت م. ديدانست چه بگو يبود كه نم نيو غمگ يعصب نقدرآ. دندياز او پرس ياديدر آنجا سواالت ز. رفت

 دنيبا د. هم خبر داده بودند ايبه پدر و مادر ناد. كردند تياز اتاق هدا رونيشمار كه تمام شد او را به ب يسواالت ب ديلرز



 

 

نه نودهشتياكتابخا    كاربران انجمن نودهشتيا و هيوا ناديا  –اريكا 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٢٥

مادرش بر . نگرفت يباما جوا ،بار بدتر از قبل نيا. به سمتش رفت و باز هم هجوم سوال ها شروع شد ايمادر ناد كايار

 ي افهيآن ق دنياز د كايار. اخمو به خود گرفته بود يا افهيق اياما پدر ناد. كرد يم هيو گر ديكوب يسر و صورت خود م

اما احساس كرد كه او . محمد افتاد اديدانست چطور شد كه در آن لحظه به  ينم. زد يدلش شور م. خونسرد متعجب بود

شماره گرفت اما محمد جواب  عيسر يليخ. تلفن كرد يتقاضا. تلفن همراهش تمام شده بودشارژ . ندتواند كمكش ك يم

  .و با اضطراب منتظر بود ديجو يناخنش را م. داد ينم

  .جواب بده... يجواب بده لعنت - 

  :لب زمزمه كرد ريچشمانش را بست و ز. گرفت اما انگار قصد جواب دادن نداشت گريد چندبار

  ...محمد ...كنم يخواهش م - 

  :ديچيپ يمحمد در گوش يصدا

  بله؟ - 

  ...محمد - 

  ؟يكار دار يچ ؟يچه خبرته فسقل! ؟ييتو - 

  ...ديبا... محمد - 

  :گفت هيهمراه با گر. از كجا آمده است يدانست در آن لحظه آن بغض لعنت ينم. شكست بغضش

  ...دارم اجيبه كمكت احت - 

  ؟يكن يم هيشده؟ گر يچ - 

  ...ايناد - 

  .گذاشت حرفش را كامل كند ياش نم هيهق گر هق

  ؟يزن ياز كجا زنگ م ه؟يكدوم خر ايناد - 
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  ...ايناد... محمد... هستم يآگاه ياالن اداره ... دنشيدزد... دوستمه ايناد...  - 

  !لميزنم به وك يخب آروم باش االن زنگ م يليخ - 

 يم يحركتش جار يصورت ب ياشك بر رو را در دست داشت و هنوز قطرات يگوش ريمات و متح كايار. قطع شد تلفن

  :همانطور گفت. ديرس يچانه اش م ريشد و به ز

  !يعوض - 

  .رفت گريد يتوجه به اخم و تخم سرباز به گوشه ا يو ب ديكوب شيرا محكم در جا يگوش

 "قايعم بياحساس عج كيچرا، . نداشت يو احساس يحس چيه كاياما ار كايمهسا آنجا بود در كنار ار گريد يقيدقا

  چرا مهسا؟ چرا حسادت؟ امد؟يچرا خودش ن نكهيا! گرفتن دهيناد. آزرد يوجودش را م

  

* * * *  

از پوست . كرد يم ياحساس خفگ. ديبكش غيتواسنت ج يرا، نم شيدست و پاها يگريدهانش را گرفته بود و د يكي

 يمام وجود ترس را احساس مبا ت. ديترس يدر تالطم بود و م نهيقلبش درون س. شد يزمخت دست مرد چندشش م

  .كرد

كه او را بلند كردند  ديدر كمال ترس و تعجب د. توانست يبكند اما نم يكرد حركت يتوقف كرد دوباره سع نيماش يوقت

كه از  يادينور ز. دست و دهانش را بسته بودند. تواسنت يبزند باز هم نم غيخواست ج يم. آوردند رونيب نيو از ماش

  .كرد با دقت نگاه كند يرا تنگ كرد و سع نشچشما. آزار دهنده بود يكيآن تارآمد در  يمقابل م

 يخورد باعث م يبه صورتش م نيماش يجلو يكه از چراغ ها ينور. داده است هيتك نيكه به ماش ديرا د يمرد قامت

بود با  ستادهيا ايكنار ناد كه يگريمرد د. داده بود هيتك نيرا به ماش شيمرد دستها. نديآن مرد را بب يشد نتواند چهره 

  :ديكلفتش پرس يصدا
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  ؟يحاال چ... مشيآورد - 

  :از روبه رو گفت ييصدا نكهيسكوت شد تا ا يا قهيدق چند

  .دشيبكش - 

 يهمان موقع دو مرد. هضم كند شانشيحرف مرد مقابل را در ذهن پر يتا معن ديطول كش هيفقط چند ثان ه،يچند ثان ايناد

. ديد يو نم ديفهم ينم يزيچ يكيدر آن تار. دنديناشناخته كش يرا گرفتند و او را به سمت شيهاكه دوطرفش بودند بازو

  .بود شتريب يلياز حركت شود اما قدرت آن دو خ مانع شيكرد با پاها يم يكرد و باز هم سع يم هيگر

سكوت كند  يا هيد ثانكه احساس كرد باعث شد چن يدرد. دنديچسب دهانش را محكم كش. بستند يصندل كيرا به  او

. روند ياحساس كرد آن دو مرد دارند م. زد يم اديو فر ختير ياشك م. كرد دنيكش غياما بعد از آن شروع به ج

  .ديشن يشدند را م يكه دور و دورتر م شانيقدم ها يصدا

 ستين يكس نجايا. داردن يا دهيكردن فا داديداد و ب گريكرد كه د يفكر م نيبه ا. ختياشك ر ييدر تنها يا قهيدق چند

 يكاش م يا. سرش را باال گرفت. ديچك نيزم يبه رو شيقطره خون از لب ها كي. خدا افتاد ادي. برسد ادشيكه به فر

  :خورد زمزمه كرد يم همب شيكه دندان ها يدر حال. نديتوانست آسمان را بب

  ...يكمكم كن يتون ياول تو م شهيهم ايخدا... يكمكم كن يتون ياالن فقط تو م... ايخدا - 

  .ديچيپ يخال ياش در فضا هيهق گر هق

  ...يكن ياشتباه م - 

  .توانست ياما نم نديرا بب ندهيگو يرا به سرعت باال گرفت تا چهره  سرش

  .تونم نجاتت بدم ياالن فقط منم كه م - 

  .ديكوب نيرا محكم به زم شيرا، پا شيو صاحب لعنت يلعنت يآن صدا. شناخت يرا م صدا

  !آشغال... افتكث - 
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  :شد دهيقهقه اش از روبه رو شن يصدا

  !بازم بگو هيچ - 

  !مسخره يدعوا هيفقط به خاطر  نجا؟يا يچرا من و آورد - 

او را لمس  يبرد تا لب ها شيدست پ. قرار گرفت ايصورتش مقابل صورت پر از خون ناد. او زانو زد يروبه رو نيشرو

  .دير كشصورتش را كنا عيسر يليخ ايكند، اما ناد

  !دستت و بكش اونور كثافت - 

  .كند يتوانست كار يكرد نم يهر چقدر تقال م ايناد د،يكش نييپا يرا كم ايناد يبرد و مقنعه  شيدست پ نيشرو

  .پس وول نزن! يبكن يتون ينم يكار چيه... اما تو... تونم بكنم يبخوام م يمن هر كار... نيبب - 

  :گفت هيهق هق گر انيشكست و در م قشيعم بغض

  ...دستت و بكش... ول كن - 

  !شرط هيفقط به ... يذارم بر يم... آروم... پس آروم باش - 

  :شد رهيزد خ يبرق م يكيكه در آن تار نيرا تنگ كرد و به چشمان شرو چشمانش

  !؟يذار يمن شرط م يآزاد يتازه برا نجايا يآورد يديتو آشغال منو دزد! شرط؟ - 

  .يريبم ديبا. ستين يحرف يبر يگه دوست ندارخب ا! ذارم يمعلومه كه م - 

  ...مگه! رم؟يبم ديبا يچ يبرا! ؟يگ يم يدار يچ... چ - 

  :باال رفت نيشرو يصدا

  .ياز من خواهش كن تا بذارم بر - 

  !؟يچ - 

  ...التماس كن... از من خواهش كن... خواهش كن - 
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  :سخت شد ايناد ي چهره

پس بهتره منو ... بدبخت رنتيگ يم... يهست يگم تو چه آشغال يهش مو ب سيپل شيرم پ يراست م هياگه من برم  - 

  ...يبكش

  :زد و ادامه داد يپوزخند

  !كنم يمثل تو التماس نم يآشغال هيچون من به  - 

  :با خونسرد گفت نيشرو

  .يكن يكار و نم نيتو ا - 

  !كدوم كار؟ - 

  !كه؟ يدون يم... دارم يتيمن چه موقع يدون يچون م... ير ينم سيپل شيتو پ - 

  .شد رهيو منگ به او خ جيگ ايناد

  .يرياز من انتقام بگ يتون ينم ينطوريا يدون يچون م - 

  :كرد و ادامه داد يا خنده

  !ينذار ابونيدفعه از ترس سر به ب نيالبته اگه ا - 

باز . شد رهيخ ايناد يزانو زد و به چشمها شيدوباره رو به رو نيشرو. ديهم ساب يرا رو شيبا تمام وجود دندانها ايناد

و بعد دستش  ديكش ايلب ناد يبه گوشه  يدست نينكرد و شرو يبار حركت نيا. برد ايناد يهم دستش را به سمت لب ها

  :را مقابل چشمان او گرفت

  !خون و پاك كنم نيخواستم ا يفقط م... نيبب - 

  .شد رهيخ ايناد يبه لب ها و چشم ها دوباره

  ...يبيعج... ياما تو واقعا خوشگل... ده بودمتا حاال دقت نكر... راستش - 
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 كيدر . خواست يرا نم نيا. نشود ريسراز شيگرفت تا اشك ها يخود را م يپر از اشك بود، اما جلو ايناد چشمان

  .شود رياو سراز يباعث شد كه اشك ها نيزد ، ا ايناد يگونه  يبه رو يبوسه ا نيلحظه شرو

  !بكنن؟ يكار نيطور تونستن با تو همچچ! رسم يهارو م يحساب اون لعنت - 

 يم تريباز او جر ديبگو يزيدانست اگر چ يم. نكرد يبار حركت نيشد، اما ا يگونه اش بود چندشش م يكه رو يسيخ از

  .كرد يكه مثل خودش به انتقام فكر م يا وانهيد. طرف است يروان ي وانهيد كيحاال مطمئن بود كه با . شود

 شيبرا گريد. به مرگ كرد، دو مرد آمدند و او رفت ديارها درخواستش را تكرار كرد و او را تهدب نيشرو نكهياز ا بعد

دهانش احساس  يرا رو يدستمال. خواند يلب نام خدا را م ريز. كرد يم ياحساس پوچ. زنده بماند اي رديمهم نبود بم

  .دينفهم چيكرد و بعد ه

  

* * * *  

  

كه  يمارستانيو مهسا به سمت ب كايبه همراه ار ايناد يخانواده . ديرس يآگاه يداره به ا عيسر يليخ ايشدن ناد دايپ خبر

  .افتنديداده بود  هيتك ينينشسته بود و به ماش نيزم يكه رو يدر حال مارستانيب كياو را نزد. بود رفتند ياو در آن بستر

  .كرده اند هوشيكبود شده و او را ب شيلب ها يندارد فقط كم يمشكل چيگفت ه يم دكتر

كه  ييتا جا. جواب گرفت كيو  ديندارد، چون بارها از دكتر پرس يتواسنت باور كند دخترش مشكل ينم ايپدر ناد ظاهرا

 ديرا د ايكبود ناد يلب ها يوقت. ورود گرفتند ياجازه  ايبه همراه مادر ناد كايار. آمد انيشد و مهسا به م يدكتر عصبان

از دور به چهره  زين كايار. را بوسه باران كرد شيرفت و دست ها دخترشبه سمت  ايدمادر نا. شد ريسراز شياشك ها

  .شد رهيدوستش خ ي

 ياريكشد تا كامال هوش يطول م يگفت، دكترش گفت مدت ينم زيچ چيو منگ بود ه جيبه هوش آمد اولش گ ايناد يوقت
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وارد عمل شدند و به حرف ها و  عيسر يليخ سيپل يروهاين. نگفت يزيشد باز هم چ اريهوش يوقت. اوردياش را بدست ب

 يب سيپل ديد يآخرسر وقت فتاده،ين شيبرا يگفت اتفاق يم يخشك و جد اياما ناد. نداشتند يتذكرات دكتر هم توجه

  :شود گفت ينم اليخ

  ...ياشتباه... دنيدزد يا گهيد يكس يمن و جا - 

  !و بهتون گفتن؟ نيخودشون ا! ؟يچه كس يجا - 

  !ادينم ادمي... دمينفهم يزيچ گهيكردن و بعد د هوشيبعد هم منو ب... دمياز حرفاشون فهم... نه... نه... دونم ينم - 

  !چهره هاشون؟ - 

  !دونم ينم... دميند... بود كيگفتم كه تار - 

 مارستانيخواست از ب يم ايناد. رفتند اوردند،يبدست ن يجواب قانع كننده ا ياما وقت دند،يهم از او پرس گريسوال د چند

  .كرد، آخر سر مجبور شدند او را مرخص كنند يگوش نم چكسيبه حرف ه. برود

  .گذشته است ايدوست داشت بداند در آن سه ساعت چه بر ناد يليخ كايار

  

* * * *  

  

  :گفت كايشد و رو به ار نيسوار ماش مهسا

  .رسونمت يباال، خودم م ايب - 

  .رم يخودم م... هست نينه ماش - 

  !ساعت چنده؟ يدون يم. اما محمد گفته خودم برسونمت... هستدونم  يم - 

  :زد و پاسخ داد يپوزخند
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  ومد؟ينگرانه پس چرا خودش ن نقدرياگه ا - 

  ...كايخودش كار داشت ار - 

  .آره اون هر شب كار داره - 

هراس و روز خسته كننده و پر از  كي. نكرد يتوجه چيمهسا ه يرفت و به حرف ها نشيبه سمت ماش يحرف بدون

. شود يمربوط م نيبه شرو اناتيجر نيآن حرف ها را زد، مطمئن بود ا ايدانست چرا ناد ينم. وحشت را گذرانده بود

  .بود ليشكر كه فردا تعط داروخ. را نداشت چكسيه يحوصله . جواب نداد كايزنگ زد اما ار نيآر

  

* * * *  

به  يليخ نيدر شركت، در آن چند وقت آر گريه بود و روز دروز در دانشگا كي كايار. از آن ماجرا گذشت يهفته ا كي

توانست  يم يبدست آوردن نبود چه كار يبرا يزيچ ياما وقت. اوردياز آنجا بدست ب ياو فشار آورده بود تا اطالعات

ت محمد دانس يم. شد يانبار كه نم يطبقه، به اضافه  نين و آخريآن برج را گشته بود، به جز اول يجاها شتريبكند؟ ب

را به حساب تعجب  شيكارها گرانيكرد كه د يرفتار م ياو خبر دارد، اما طور يها يها از فضول نيدورب ي لهيهم به وس

كه همسر  نگاراصال انگار نه ا. كرد يبروخورد م يتوانست با او خشك و جد يكه م ييمحمد تا جا. بگذارند يو كنجكاو

 يم ميشركت عظ نيچه شب ها در ا يدانست محمد برا ينم. نكرد يتوجه اما ديهم فرشاد را د گريچند بار د. اوست

  انجام دادن؟ چه كار كه او به اطرش از خوابش بزند؟ يوجود دارد برا ييشب ها چه كارها نكهيماند و ا

كه  يكس. كرد يخشونت با كارمندانش برخورد م يو گاه يرحم يكه با ب يكس. بود دهيد يگريآن شركت محمد د در

در شركت . كند ياو را اخراج م يبدون معطل د،ياياز كارمندانش خوشش ن يكيكه اگر از كار  يكس. زد يم اديروز فرهر 

 يآنان نم ياز گفتگو زيچ چيه كايكه داشتند ار يدر جلسات. ستيمهم ن شيبه جز كارش برا زيچ چيداد كه ه ينشان م

 يرا دست م كايو ار ديخند يم شهياو در خانه هم. كرد يرق مف نجايمحمد ِ ا. ورود نداشت يوقت اجازه  چيدانست و ه
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 آنكه  ديشن ياز گوشه و اطراف م. بود يشركت خشك و جد نياما در ا. آورد يدادش را در م يبه هر نحو ايانداخت، 

ا اما دانست چر ينم. كه با تمام وجود ازش متنفر بود يلعنت يتايهمان رز. ديگو يمسخره پشت سرش چه ها م يدختره 

هم  تايرز. كرد او را از دفتر محمد دور كند يم يمختلف سع يبه بهانه ها ديآ يكه به آن سمت م ديد يهر وقت او را م

 ديد يعوضش م! جز تنفر و حسادت ينه احساس. نداشت ينسبت به او احساس خوب. انداخت يم كهيخوب به او ت

خودش گفته بود كه او را مثل خواهر . را داشت كايار يهوا ياو به خوب. است ريياحساسش نسبت به مهسا در حال تغ

 ديشا. را دارد شيهوا يليكه مهسا واقعا خ ديد يبود، اما حاال م دهيحرف او خند نيبه ا ياولش حاسب. نديبزرگترش بب

  در سر دارد؟ ييهم نقشه ها ديداند شا يخواهر بزرگتر، خدا م كياز  شتريب

دانشگاه از  كيبود كه  طانيشرور و ش يايكرده بود اما باز هم همان ناد رييتغ يكم ايناد. نبود يدانشگاه هم خبر در

آن دو از . شدند يم دايو دارودسته اش پ نيكه شرو ديد ياو م يرا در چهره  رييتغ يتنها موقع. دستش در امان نبودند

 يرا حاال به خوب نيشرو ي انهيند موذلبخ. است ييهر كدام حرفها گاهدر پس ن ديد يم كايگذشتند اما ار يكنار هم م

دوست  ايچون ناد ديتوانست بگو ينم يزياما چ. شد يكه باعث رنجشش م ايلرزان ناد ياخم ها و لب ها. كرد يحس م

 يم. خواند يرا از چشمانش م نيا. بود گريد يشاد تر از روزها اياما امروز ناد. بزند ينداشت راجب آن ماجرا حرف

كرد  يرفت، سع يم نيداشت به سمت شرو ايدرست حدس زده بود، ناد. در شرف وقوع است يدانست اتفاق مهم

  .رديرا بگ شيجلو

  !؟يناد ير يكجا م - 

  .مير يبعدش با هم م... دارم ييكار كوچولو هينگران نباش  - 

  !اون پسره؟ شيپ ير يم يچرا دار! نميصبر كن بب - 

 ديشلوغ پلوغه با نجايتا ا. شه يكوچولو هستش كه زود تموم م يريحالگ هيبابا  يچيه... دختر يزيبابا چقدر تو ت يا - 

  .برم
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شود سكوت كرد و  يم كشيكه نزد دياو را د يوقت نيشرو. رفت نيبه سمت شرو كايار يتوجه به التماس ها بدون

 رهيبه او خ يخندبا پوز نيشرو. ستاديمقابلش ا يحرف چيبدون ه ايناد. شدند رهيخ ايشدن ناد كيبه نزد زيدوستانش ن

لبان  يخون از گوشه . حركت ماتشان برده بود نياز ا همه. ديصورت او خواب يباال رفت و رو ايشده بود كه دستان ناد

  .زد رونيب نيشرو

  !!مزاحمم نشو گهيمگه بهت نگفته بودم د! ؟يبه من بد يفيكث شنهاديپ نيهمچ يكن يچطور جرعت م! احمق - 

 ديرا د ايناد ياشك ها يوقت. كرد يگونه اش گذاشته بود به او نگاه م يدستش را رو كه يبا تعجب در حال نيشرو

  .بودند دهينشسته و ترس شانيسر جا خيهمه مثل م. كردند ينم يحركت چيدوستانش هم ه. اورديبود شاخ درب كينزد

  ...وونيح يهست يك يفكر كرد... يبه من بد يشنهاديپ نيهمچ يتو چطور جرعت كرد - 

. بكند يتوانست كار يخشكش زده بود و نم كايار. كشاند يافراد حاضر را به آن سمت م ايناد يها هيهق هق گر يصدا

  .شدند كينزد ايداشت به ناد يبلند شير يكيدو جوان كه 

  !اومده؟ شيپ يمشكل - 

  ...به من نيا... نيا - 

  .شد شترياش ب هيگر شدت

  ؟!شده يچ - 

دادش بلند  يزمزمه كرد كه مرد جوان صدا يزيچ ايناد. را گرفته بود نيشرو يكيبرد آن  ايناد كيسرش را نزد جوان

 چيشده بود ه جيگ يحساب كايار. هجوم بردند نيرا به عقب راندند و به سمت شرو ايناد. را صدا كرد گريشد و چند نفر د

 نيسوار ماش يوقت. زدند رونيب با حالت دو از محوطه. را گرفت ستشكه به سمتش آمد و د ديرا د ايفقط ناد ديفهم ينم

  .به سمتش برگشت تيبا عصبان كايشدند ار

  !احمق؟ يبود كرد يچه كار نيا - 
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  .؟ فقط حقش و گذاشتم كف دستش!كار كردم يمگه چ - 

  ...كشه به ياالن كارتون م وونهيد ؟يخوند ارويتو گوش اون  يچ - 

كه  ييدوتا... از دخترا هماهنگ هستم گهيبا دوتا د... ش بسازمبرا يپرونده ا كي... اونجا هم دارم يبرا... نگران نباش - 

  .ازش رو دست خوردن

  !؟يمگه تو ازش رو دست خورد - 

 يبراش م يكلفته اما خوب پرونده ا شيشه چون پارت يدونم اخراج نم يم... اليخ يب... اما... نه بابا! برو بابا تو هم - 

  .سازم

  !ا؟يناد - 

  !شو، باشه؟ حتينص اليخ يكنم ب يپس خواهش م يدون ينم يزيتو چ كايار نيبب - 

  ...اما - 

  ؟ياما چ - 

  !؟ييشه به همون آدم ربا يمربوط م هيقض... هيقض - 

  .از سكوت او جوابش را گرفته بود كاينگفت و ار يزيچ ايناد. آرام بپرسد يليكرده بود خ يسع

  .يزد يحرف م سيپل شيبهتر بود همون روز پ - 

  .يشناسياونو نم يكله گنده  يتو خانواده . ذاشت يكه اون پسره داره نم يتيموقع يرو يريتاث چيگفتم ه يم يهر چ - 

  ...يعني - 

  ..كايار اليخ يب - 

  !ستيكارا درست ن نياما ا - 

  .فقط برو. كنم تو نگران نباش يتمومش م... آخرشه. از اول درست نبود... دونم يم - 
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  .را روشن كرد نينگفت و ماش يزيچ گريد

باز . كرد يآماده م گريد يروز كسل كننده  كي يرفت و خود را برا يبه شركت م ديبا كايار. ديفرا رس گريصبح د كي

  .شركت شد يراه ريش وانيل كيبعد از خوردن . هم محمد زودتر رفته بود

هستند  ياندانست چه كس يكرد و با چند نفر كه نم يم ستيرا وارد ل گريمزخرف د يچند پرونده  ديمعمول با طبق

كه  گريبزرگ و كوچك د يكارها نيفرستاد، و چند يكرد و چند فكس م يقرار را كنسل م كيگذاشت،  يقرار م

  .كرد يحوصله اش م يخسته و ب يحساب

 يداد و ب ايكرد،  يم كايار يبرا يآمد و اخم و تخم ياگر بود حتما م. آمد محمد در شركت نبود يم شيكه بو يآنجور

  .از او هم نبود يشد، اما خبر يم شيدايساعات پ نيا شهيمهسا هم هم. داخت تا اعالم حضور كندان يراه م يداد

  »!ستنيدوتاشون با هم ن چرا«

  :آورد رونيب اليزنگ تلفن همراهش او را از فكر و خ يصدا

  الو؟ - 

  !؟يخوب! يبه به خانوم منش - 

  :پاسخ داد ييبا ترش رو كايار. كرد يآرام صحبت م يبود كه با لحن نيآر

  .ميبه لطف شما و اقوامتون فعال زنده ا - 

  :آمد گفت ياز آن خوشش نم چيه كايكه ار يكرد و با لحن يخنده ا نيآر

  .يخانوم يخوب ِ خوب هم باش ديبا! يخدا نكنه فقط زنده باش - 

و سوالش را » !هم بگهو ب فياراج نيزنگ زده كه ا«: ديشيبا خود اند. را بست شيبه ابروانش انداخت و چشم ها يا گره

  :دياز او پرس گريد يبه نوع

  !؟يحرفارو بزن نيكه ا يزنگ زد - 
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  :شد و به سرعت پاسخ داد يجد يكم نيآر

  شده؟ رتيدستگ يزيچ ره؟يم شيكارت خوب پ نميخواستم بب! نه - 

  :زد يپوزخند كايار

  .يچيه بايتقر ر،ينخ - 

 زهيبه ر يو تمام حواست و بد ياونا باش يمدام تو دست و پا ديبا تو! يكن يگر ياونجا كه منش يتو نرفت كايار! يچيه - 

به پرونده  يشركت هست سرك بكش يتو يكمتر كس يوقت اي. شه ياون شركت رد و بدل م يكه تو ييها و حرفا يكار

  ...ژهيو يها

  .متونم داشته باش يندارم و نم يهست كه من بهشون دسترس زايچ يسر هي! ژهيو يگ يم يخودت دار - 

  :دلهره ادامه داد يكرد و با كم يمكث

كنه و عقده هاش و سر من  يبه چشم كلفتش به من نگاه م ييجورا هيدر واقع . ستيهم خوب ن يليخ نجاياوضاع من ا - 

  !سخته يليتحملش خ. كنه يم يخال

  !يجا بزن دينبا - 

  .نزدم يحرف نيمن همچ - 

  .يكن دايپ يزيخب باشه، پس به كارت برس تا باالخره چ يليخ - 

  ؟ينكنم چ دايپ يزياگه چ - 

  !يكن دايپ ديبا. يكن يم دايچرا پ - 

  :ديكش قيعم يآه كايار

  .شه يم يچ نميبب... باشه - 

  .مراقب باش. شم يمزاحم كارت نم گهيد - 
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و  يخال يبه فضا. رفت يو به سالن اصل ستاديا شيسر جا. نزد يگريخداحافظ ساده اكتفا كرد و حرف د كيگفتن  به

  ».كنم يفوضول كميكه  تهيموقع نياالن بهتر«: ديشيشد، اند رهيبخش خ يخال يها يندلص

و  اليخ ياما در واقع آن ژست ب. ديكاو يداشت و اطراف را م يقدم بر م يعاد يليخودش خ اليته سالن رفت، به خ به

به داخل اتاق ها  يا يگاه اجمالاتاق را باز و بسته كرد و ن نيدرِ چند. بود زيشك برانگ شياز پ شتريشق و رقش ب

  .انداخت

بود از  يشمار يب ينصب شده بود افتاد، عكس ها واريكه به د يمختلف ياز آن اتاق ها چشمش به پوسترها يكي در

  .جور واجور است يكمد بزرگ لباس هم وجود داشت كه مطمئن بود پر از لباس ها نيچند ،يو خارج يرانيا يمانكن ها

باز كرد و چشمش  ياز كشوها را به آرام يكيدر . داخل اتاق شد و در را بست. است ييبايخش مد و زب نجايدانست ا يم

به سرعت كشو را  ييپا يصدا دنياز آنها را بردارد، اما با شن يكيدست دراز كرد تا . افتاد يبيو غر بيعج يبه فاكتورها

آن بخش، بعد از  يبود، آبدارچ يحاج. كرد پنهان شود يدادن به آن سع هياز كمد ها رفت و با تك يكيبست و به كنار 

ِ  يحاج نيكرد كه ا يخدا خدا م كايار. از كشوها، از اتاق خارج شد و در را بست يكيبزرگ داخل  يگذاشتن بسته ا

به  شيقدم ها دندور ش يصدا دنيبا شن. خوشبختانه در را بست اما قفل نكرد. حواس پرت، طبق معمول در را قفل نكند

شد، اما  رهيلحظه سر چرخاند و به آن كشو خ كي. خارج شود بيو غر بيرف در رفت تا هر چه زودتر از آن اتاق عجط

  :زد يرفت و با خود غر م يم تيريدر سالن به طرف بخش مد. زدن را كنار گذاشت و از اتاق خارج شد ديد يوسوسه 

  .كردم يداشتم سكته م! نيخدا لعنتت كنه آر - 

بهم كه . را باال زده بود شيها نيطبق معمول كتش را درآورده و آست. ديآ يكه دارد به آن سمت م ديرا ددور محمد  از

  :دياز احساس پرس يو خال يجد يبا نگاه. و سد راهش شد ستاديا شيمحمد روبه رو دنديرس

  !؟يستيچرا سر كارت ن ،يخانم سلطان - 

  :خود مسلط باشدكرد بر  يآب دهانش را به زور قورت داد و سع كايار
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  .آب بخورم كميخواستم ... يچيه - 

  :را باال انداخت شيابروها محمد

  !بخش؟ نيتو ا - 

  !خب آره - 

  .ارنيبرات ب يزنگ بزن يتونست يم - 

  .قدم بزنم كمميآخه كمرم خشك شده بود خواستم ... آ - 

  :زد يخشك او كرد و پوزخند شيبه لب ها ينگاه مين محمد

  !؟يخورد - 

  ؟؟يچ - 

  !؟آب - 

  ...آره! آها... آ - 

  .خوبه - 

كردن است، خواست از كنارش بگذرد كه محمد  خيو فقط با نگاهش در حال توب ديگو ينم يزيچ گرياو د ديكه د كايار

  :زمزمه كرد يمحمد آرام اما جد. خشكش بزند شيدر جا كايباعث شد ار نيا. آورد كايسرش را كنار گوش ار

  !به من دروغ نگو... شركت نيا يتو... يقانون هم بهش اضافه كن نيا و يو فراموش نكن نيبهتره قوان - 

فرستاد و سر چرخاند تا او را  رونينفس حبس شده اش را ب كايار. از كنارش گذشت و رفت كايبدون نگاه كردن به ار و

  :و كرد يبه سرتاپا ينگاه ضيبا غ. نديكه در حال دور شدن بود، از پشت سر بب

  !اديكنه اما بعد تا دم حلق آدم م يم يسلطان يناولش سلطا! يعوض - 

به  ينگاه مين زين كايار. زد يقيو لبخند عم ستاديسرش ا ياو باال. حضور مهسا شد يكار شده بود كه متوجه  مشغول
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  :گفت يداد و به آرام هيتك زيدستش را به م كيمهسا . لب گفت ريز يسرو وضع او كرد و بدون زدن لبخند سالم آرام

بهتره به عنوان همسر محمد تو هم . ميقرار دوستانه دار هي يبقل يكافه  نيهم يد از اتمام كار با چندتا از بچه ها توبع - 

  .يباش

قرارشونو با هم  يالبد داشتن مقدمه ! د؟ياومد ريانقدر د نيا پس واس خاطر هم«: ا به مهسا دوختپر از حرصش ر نگاه

  »!كردن يم يط

  :زد و پاسخ داد يپوزخند. وجودش را سوزاند شيو شعله ها ديه كشدلش آتش حسادت زبان در

  .ومدمياگه نداشتم هم بازم نم. كار دارم يمن فردا كل. خوش بگذره - 

  .گذرهياما واقعا بهت خوش م - 

  .اميمن نم! ييكذا يآره، البد مثل اون مهمون - 

  ...بهتره كه... اما... آآآ - 

  :شوند رهيبود خ ستادهيكه او ا يكاره رها كند و هر دو به آن سمت هميمحمد باعث شد مهسا حرفش را ن يصدا

  .اديخواد بهتره ن ياگه نم. بهش اصرار نكن - 

كند، با  يريهم جلوگ يرو شيدندان ها دنيكرد از ساب يم يكه سع كايار. را گفت و به سمت اتاقش قدم برداشت نيا

  :گفت ينيلحن دلخور و خشمگ

  .امينمچون من . آره اصرار نكن - 

  :بشنود زمزمه كرد كايكه ار يلب، طور ريز ستاد،يا شيبود كه درجا دهيبه در رس محمد

  .لوس يدختره  - 

لب  يرو ياما مهسا لبخند كج. زد دنيشد و خود را به نشن پيمشغول به تا كايار. آرام داخل اتاق شد يليسپس خ و

  :لب گفت ريبرود ز هنكيو قبل از ا اورديظاهرا طاقت ن. شد رهينشاند و به او خ
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  .ديكن يواقعا كه هردوتاتون مثل بچه ها رفتار م - 

  .او فكر كرد يبعد از رفتن مهسا سر بلند كرد و به حرف ها. را گفت و رفت نيا

توجه به نگاه منتظر  يبعد از اتمام كار ب. وجودش را فرا گرفته بود يبيعج يكرد احساس دلشوره  يكه كار م يمدت تمام

مجبور شد  كايار. زد شهيو چند تقه به ش ستاديا يدرِ كنار كيسوار شد، محمد نزد يوقت. رفت نشيت ماشمحمد به سم

  .باز كرد مهين يپنجره  ستوندستش را  كيمحمد خم شد و . بكشد نييرا پا شهيش

  !كافه؟ ميمگه قرار نبود باهم بر - 

  :پاسخ داد ينگاهش كند با لحن دلخور نكهيا بدون

  .اميچون من گفتم كه نم م،ينداشت يقرار نينه، ما همچ - 

  .ياياما بهتره كه ب - 

  :شد رهيحرص به او خ با

  !بدم صيتونم تشخ يخوب و بدم و خودم م - 

  :را باال انداخت شيابرو كيزد و  يپوزخند محمد

  .يخبر داشته باش ندهياز آ نكهيآره، اما به شرط ا - 

  ه؟يمنظورت چ - 

  .شلوارش كرد بيرا داخل جو هر دو دستش  ستاديصاف ا محمد

  .ينش مونيپش دوارميام. يفهم يم "بعدا - 

 شيمحمد دوخته بود، پا اليخ يب يو همانطور كه نگاه غضبناكش را به چشم ها ديهم ساب يرا رو شيحرص دندان ها با

  .پدال گاز فشرد و از آنجا دور شد يرا رو

  :ديزد با تعجب پرس يكه نفس نفس م يحمد رساند، در حالصحنه بود خود را به سرعت به م نيكه از دور شاهد ا مهسا
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  كجا رفت؟ - 

  .خونه - 

 - بره؟ يچرا گذاشت! د!  

  .خواست چون خودش - 

  ...اون راه انداختم كه يبرا يمهمون نيمن ا! يچ يعني - 

  :ديحرف او پر انيبه م تيبا عصبان محمد

  !مهسا اليخ يب - 

  :شد ريمهسا همانند محمد سخت و نفوذ ناپذ ي چهره

  .داره ندهيآ يبرا يكاف يبه اندازه . كمتر عذاب بكشه يكن يموارد كار نيا يبهتره كه تو - 

  :رفت گفت يم نشيكه به سمت ماش يدر حال محمد

  .داره يبه خودش بستگ - 

  

* * * * *  

  

 نيشت به اكم كم دا. كرد يتمام تنش درد م. رديبه سمت اتاقش رفت تا دوش بگ كراستي. حوصله وارد خانه شد يب

مادرش  يو لوس شده  كدانهي يكياز او كه دختر . هم درس بخواند و هم كار كند نكهيا! كشد يكه نم ديرس يم جهينت

 شيتوانست به درس ها ينم نگونهيا. داشت يبر نم شدست از سر يو خستگ يتمام مدت احساس كسل. آمد يبود بر نم

  .تاداف ياز آنور بام م يو گاه نورياز ا يگاه. برسد

بلندش آنها را دم  يبعد از شانه زدن موها. بر تن كرد ياسيبه رنگ بنفش  يا يو شلوارك نخ راهنيگرفت و پ يدوش
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 يشد به رنگ بلوط يم سيخ يرنگش وقت ييخرما يموها. نداشت دنيخشك كردن و سشوار كش يحوصله . بست ياسب

  .آمد يدرم

 ياش حساب يپدر يخانه  يشماره  دنيبا د. به شماره انداخت يزنگ تلفن به آن سمت رفت و نگاه يصدا دنيشن با

  .تعجب كرد

  كار دارن؟ يچ يعني! موقع شب نيا - 

 نيبه ا يياز كنار پاسخ گو اليخ يگذاشت ب يكه به جانش افتاده بود نم يخواست جواب دهد اما وسوسه و دلشوره ا ينم

  :را برداشت و جواب داد يتماس بگذرد، آخرسر هم گوش

  ؟الو - 

نا  يبا تعجب به صدا. برپاست يبود كه مجلس جشن و بزن و بكوب نيمثل ا. آمد ياز داخل خانه م ياديز يو صدا سر

  .زن پشت خط گوش سپرد يآشنا

  !؟يجان خودت كايار! الو؟ - 

  شما؟! بله - 

  نه؟ اي ديايباالخره م نميازم خواست زنگ بزنم بب. هستم يمن خواهر ثر - 

  !شم يمتوجه نم - 

 ديتون ينم ديدعوت ييگفتن كه خودتون جا شونياما ا ميدعوتت كرده بود يتولد ثر يآخه قبال توسط همسرت برا! اوا - 

  ...هم منتظ يثر. ميدور هم باش كميتا  ديايب ميش يخوشحال م دياما حاال كه هست د،يايب

و لب  ديكوب شيحكم سر جارا م يگوش. ديفهم يسروته آن زن نم يب ياز حرف ها يزيو چ ديچرخ يدور سرش م ايدن

دستش هنوز به . كند يريكرد جلوگ يم ينيقلبش سنگ يكه رو يا نهيهم فشرد تا از فشار بغض و ك يرا رو شيها

  .داغش گذاشت يشانيپ يبود كه باال آورد و رو يگوش
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  !يمفت خور يبرا يآورد لتميفك و فام... و يپس باالخره اون خونه رو رسما صاحب شد - 

شده بود و  ياراده جار يب شياشك ها. كوفت نيزم يرا محكم رو شيپا كيكرد و  انيبا بغض و حرص ب جمله را نيا

  .از آن را نداشت يريتوان جلوگ

شود كه چند تقه به در زده شد و بعد از  اليخ يخواست ب. را پاك كرد شيزنگ آپارتمان به سرعت اشك ها يصدا با

شود، اما زنگ زدن پشت سر هم  اليخ يخواست ب ياولش م. ت در را باز كندخواس يكه از او م ديمحمد را شن يآن صدا

حال  يخسته و ب يمحمد را با چهره ا. به سمت در رفت و آن را باز كرد تيبا عصبان. اش كرده بود يجر يمحمد حساب

  :گفت هيزد و به كنا يلبخند كج. چرخ خورد كايقرمز ار يو چشم ها ينيب ينگاه محمد رو. ديد

  !وارد خونه م بشم؟ يشه اجازه بد يم - 

  :رفت پاسخ داد يكه به سمت اتاقش م يبا حرص كنار رفت و در حال كايار

  ...يفكر كرد! در و روت باز كنم ديمن با يچ يبرا يدار ديخودت كه كل - 

رت دستش را با نف كايار. ديبود كه محمد مچ دستش را از پشت گرفت و او را به سمت خود كش دهيبه اتاقش نرس هنوز

  :زد غيو ج ديعقب كش

  !گم به من دست نزن يبار بهت م نيهزارم يبرا - 

  :ديپرس يشد و با لحن آرام رهياو خ يدر چهره اش ظاهر شود به چشم ها يرييتغ نكهيبدون ا محمد

  !؟يخوب - 

 واريكرد و به د يرگيرا به سمت د شيرو. بشكند كايبغض ار ،ينگاه و مكث كوتاه ميبود تا بعد از ن يحرف كاف نيهم

 زيمحمد و مهسا ن نكهيبه ا. به غرور از دست رفته اش فكر كرد ختير يكه اشك م يدر حال. مقابلش چشم دوخت ديسف

را تا ته در آن خانه  خشيم ايثر نكهيا يبهانه بود برا كي شنج نيا. و چندش آور خبر داشتند ييجشن تولد كذا نياز ا

  .نكندهرگز گورش را گم  گريبكوبد و د
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  !م؟يبر يخوا يم - 

 نيا فهيوظ ياز رو ايدارد؟  يمهم بود كه چه حال شيواقعا برا. شد رهياو خ اليخ يب ي افهيبه ق نهيحرص و بغض و ك با

  بزرگ؟ يسلطان ايپدر خودش  ديهم مهسا از او خواسته بود؟ اما چرا مهسا؟ شا ديكرد؟ شا يكار را م

  !به درك ديهمتون بر - 

  .ديجمله به سرعت داخل اتاقش شد و در را محكم بهم كوب نياز گفتن ا بعد

  

  

* * * * *  

  

. و خانواده اش شده ايجورواجور از ناد يسوال ها دنيمزاحمت و پرس اليخ يب گريد سيكه پل ديرس يبه نظر م نطوريا

 ايبارها از ناد. افتي شيپ يتر و درخود فرورفته تر از روزها نيرا غمگ ايناد كاياما ار. پرونده هم بسته شد نيدر ظاهر ا

خوشحال بود كه  كايار. كرد يزد و سكوت م يم ينياما او لبخند غمگ. دهافتا يكند چه اتفاق فيتعر شيخواست كه برا

 يبه پدر او حق م. سر او آمده باشد ييكه بال ديترس يم نياز ا ا،ياون هم همانند پدر ناد. بوده يمنف يقانون يجواب پزشك

  .داشته باشد تيسئله حساسم نيا يداد رو

كله  ياز خانواده  ايناد ديرس ياما به نظر م. ديرا بگو زيبرود و همه چ سيپل شياز او خواست و خواهش كرد به پ بارها

توانست برق پرواز و  يم يبه خوب كايار. زد يو مهاجرت م كايمدام حرف از برادرش و آمر. ترسد يم نيآر يگنده 

دانست  يزد، اما نم يبرادرش م شيحرف از مهاجرت و رفتن به پ زين نياقبل از  ايناد. او بخوند رفتن را در نگاه حراسان

  .غربت است اريد يبه سو دنيمشتاق پر كش نگونهيگذشته كه حاال ا ايدر آن سه ساعت چه بر ناد

. تنها بگذارد ينجورياو را همتوانست  يخواند و نم يترس را در نگاهش م. رساند يرا به منزل م اياز اتمام كالس ناد بعد
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  .ماند يدر كنارش م ديبا. كرد يكمكش م ديبا

درست از  زين ايحدس ناد. ستياز دعوا و كل كل ن يچرخد و فعال خبر ينم ايدور و بر ناد گريد نيبود كه آر خوشحال

  .گرفتند و او باز هم قصر در رفت نيدست خط ساده از آر كيآنها . آب درآمد

  .داده بود يرا در خود جا يبيغم عج ايشاد ناد شهين همروزها چشما آن

  

  

* * * * *  

  

البته آن قسمت از شركت . شد ينم دهيدر راهرو د چكسيوقت ناهار كارمندان بود و ه. كرد در را آرام باز كند يسع

طراح و مدل  شتريكه ب يمحدود يآنجا رفت و آمد كند، جز عده  يبود كس دهيوقت ند چيه ديرس يمتروكه به نظر م

  .شد يباز يژيق يدر با صدا. لباس بودند

  .يلعنت! اَه - 

نفس حبس شده اش را كه آزاد كرد نگاهش به كشو . داد هيدر را آرام بست و به آن تك. داخل اتاق شد عيسر يليخ

  .بسته آنجا نبود. ديآرام كشو را جلو كش يليبه سمتش رفت و خ. افتاد

  .شانس نيلعنت به ا يا - 

  .اومده  شيپ يمشكل - 

محكم به  كايكار باعث شد كشو به سمت عقب برود و كمر ار نيا. وحشت به عقب برگشت و خود را به كشو چسباند با

خندان محمد  ي افهيبه ق تيدست به كمر گرفت و با عصبان. آخش به هوا رفت يصدا. شود دهيآن كوب زيت ي رهيدستگ

  »!شد داشياز كجا پ نيا«. شد رهيخ
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  .كرد يرا برانداز م كايمتعجبش ار ي افهيبود و با ق ستادهياو ا يرو به رو نهيبه سدست  محمد

  !ه؟يمشكل چ ينگفت - 

  .به جلو برداشت يرا محمد گفت و قدم نيا

  !؟يگشت يم يزيدنبال چ - 

 يها نيدانست دورب يم نكهيبا وجود ا. گذاشت تمركز كند يبود نم دهيدرد امانش را بر. به دنبال كلمات بود كايار

  .كرد يسرهم م يدروغ منطق كي ديدهند اما فعال با ياو را لو م يتيامن

  .بزنم يگشت هي... نجاهايا...نه نه فقط اومده بودم - 

  .ستيگشت زدن ن يبرا يمناسب يجا نجايا! ؟يگشت بزن - 

  :كشو جدا شد از

  !كجاست نجايا ارميسر در نم... مدل ها تعجب كردم نيآره اتفاقا خودمم از ا - 

  !كايار يچونيمنو بپ ينكن يبهتره سع - 

  :را باال گرفت يمشك يبسته . به خود گرفته بود يجد يا افهيمحمد ق حاال

  !؟يبود نيدنبال ا - 

 كايار يمحمد چشمان تنگ شده اش را به چشمان وحشت زده . انگار كه الل شده بود د،يدانست چه بگو ينم كايار

  :دوخت و آرام گفت

  .نيبب ايب ،يبگرد ستيالزم ن گهيد - 

 كايار. كوباند و نگاه غضبناكش را به او دوخت كايار ي نهيمحمد بسته را به س. گرفتن بسته نكرد يبرا يحركت كايار اما

لباس  يراجب موزون ها يغاتيتبل يافتاد، چند مجله  نيزم يبسته كه روز. نشان نداد يواكنش چيو ه ستاديحركت ا يب

 يانداخت و همانطور كه از درد كمر به خود م نييسرش را پا كايار. بود دهيآنها را د قبال هم. پخش شد نيزم ييرو
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  .لعنت فرستاد نيدر دل بر آر ديچيپ

  .بود يمن فقط قصدم كنجكاو - 

  :ديچيمحمد در گوشش پ نيو خشمگ يعصب يصدا

 ينم يوجه فضول چيشركت به ه نيا ي، تو 2 يقانون شماره . موقوفه نجايكردن ا يو فضول يرفته كنجكاو ادتيظاهرا  - 

  !ادته؟ي. يدست و پا باش يتو ديو نبا يكن

  .حوصله م سر رفته بود... بكنم يكار نيخواستم همچ هويخب ... خب - 

  .يكار كن نجايتورو مجبور نكرده كه ا يكس - 

  !اشم كه انجام بدمنداشته ب يره اگه كار يحوصلم سر م شتريب ياونجور... من دوست دارم كار كنم... نه نه نه نه - 

  .اضافه كنم ستيهم به اون ل نيپس بهتره قانون ِ مرور قوان - 

  :را باال برد شيصدا

  !نه؟ - 

  !آره... آ... خب - 

  :ديبحث را عوض كند به سرعت پرس نكهيا يبرا و

  !نجام؟يمن ا يدياصال تو از كجا فهم - 

  :تكان داد يو زد و سر يپوزخند محمد

. يمداربسته با من حرف زد يها نيكه راجب دورب يتو خودت بود! ارياحمق و در ن يها آدم يادا كايمن ار يخدا - 

  .هارو كم داره نيدورب نيجا ا هيفقط  يرفته گفت ادتي

  !ها نبود نياز اون دورب يخبر نجاياما ا - 

  .يزد يبودنشون حرف م شرفتهيكه راجب پ يباشه؟ خودت بود تيقابل رو ديها با نيدورب يمگه همه  - 
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  :فكر كرد و گفت يقدر كايار

  !مهم باشه يليخ ديبا نجايپس ا - 

  .شد تا خارج شود كايبه طرف در برگشت، آن را باز كرد و منتظر ار محمد

  .نجاينه ا - 

را به در  نشيغمگ يچشمها. محمد هنوز داخل اتاق بود. شدن در اتاق به عقب برگشت دهيآمد با كوب رونيب كايار

. شد يكار م نيحال غرورش مانع از ا نيكند، در ع يكرد معذرت خواه يوادارش م يزيچخواست در بزند، . دوخت

  .بود چون از در زدن منصرف شد و به سمت اتاق خود به راه افتاد دانيم نيا روزيظاهرا كه غرورش پ

  

* * * * *  

  

  .شد رهيدست به كمر گرفت و به در خ. را در كمرش حس كرد يديشد سوزش

  !سوزه يم يليخ! خدا - 

. بود يكيخانه پر از سكوت و تار. حال در را باز كرد و داخل شد يب. گشت ديبه دنبال كل فيرا فرو خورد و در ك بغضش

  .بگردد يالمپ را روشن كرد و به سمت آشپزخانه رفت تا دنبال مسكن

  !يلعنت نيكجاست ا - 

بچرخد،  يكرد كم يم يباال زده بود و سع تاپش را نيهم يبرا ند،يپشت خود را بب نهيخواست هر طور شده در آ يم

 نييآرام لباسش را پا. افتاد يم هيو به گر ديبر يدرد امانش را م ديچرخ يم ياما تا كم. نديكه بتواند كمرش را بب يطور

  .زد تا كمتر احساس سوزش كند

  .بود بتواند بخوابد دواريكه خورده بود ام يبا آن چند مسكن. شد يزدن آن زخم لعنت ديد اليخ يتخت نشست و ب يرو
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. كرد يخواند را با خود تكرار م يم شيبرا شهيكه مادرش هم يا ييلب الال ريز. و چشمانش را بست ديپهلو دراز كش به

مسكن ها اثر كرده بود و او  گريتماس نگرفته اما د نيآورد آر اديبه  يداريچشمانش گرم شد در عالم خواب و ب يوقت

  .به خواب رفت

به سمت . كمرش خشك شده بود. توانست تحمل كند ينم گريد. شب بود كه از شدت درد از جا بلند شد مهينسه  ساعت

شده  ادتريدردش ز. داد ينم يچند بار تكرار كرد اما باز هم جواب. داد يجواب نم. رديتماس بگ نيتلفن رفت تا با آر

 يحس يرا با ب يگوش! نيداد و نه آر يا جواب منه مهرس. االن است كه از شدت درد غش كند نيمطمئن بود هم. بود

غرور شد و  اليخ يب ديكه كمرش كش يريبا ت. تماس را قطع كرد عيسر يلياما خ. محمد را گرفت يبرداشت و شماره 

  :ديچيپ يمحمد در گوش يخسته  يبا چند بوق صدا. سبز را فشرد يدوباره دكمه 

  ؟بله  - 

  !رميميد مدارم از در! كمرم... كمر.... محمد - 

 يمن تلفن و قطع م نطورهيخب اگه ا! گرفته؟ تيشوخ ينصفه شب! رميميدارم م يگ يم يزنگ زد! اونم كمرت! يريميم - 

  ...يفسقل ريفعال صبح بخ ،يكنم تا تو به مردنت ادامه بد

  .كنه يسوزه و درد م يم... كنم ينم ينه بخدا شوخ - 

  :ادامه دادشد و با هق هق  يجار شيها اشك

  ...سوزه يم يليخ! كنه يرد مد - 

از درد  نكهيقبل از ا. تلفن از دستش افتاد. شد رهيخ يكه تمام بندش را فرا گرفته بود به گوش يبا حس. قطع شد تلفن

  .نداشت يسود يمانيفكر كرد كه زنگ زدن به او جز پش نيشود به ا هوشيب

  

* * * * *  
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همه جا را . چرخاند گريسرش را به طرف د. چشمانش را ببنددسقف باعث شد  يالمپ رو ديكه باز كرد نور شد چشم

 شيشگيهم يچانه زده و لبخند بامزه  ريكه دستانش را ز يمحمد را در حال يكم كم كه عادت كرد چهره . ديد يتار م

  .را بست انشبه چهره نشاند و دوباره چشم ياخم. ديكرد د يرا نثار او م

  !داره ير نمخواب هم دست از سر من ب يتو گهيد - 

بلند شد و  عيشود اما محمد سر زيخ مين شيخواست در جا. محمد باعث شد چشمانش را باز كند زير يخنده  يصدا

  :كارش شد نيمانع از ا

 يدر عجبم كه چطور متوجه . يتكون بخور ديدكتر كمرت و پانسمان كرده نبا. بخواب ريبگ! ؟يكن يكار م يچ - 

  !و كبود شده اهيكمرت س. ينشده بود يزيخونر

  ...يآ! كنم؟ يكار م يچ نجايمن ا - 

  .يكرد داينجات پ وتوريگالد هيكه با ورود  يمرگ بود اتيدر عمل! يكار كن يچ يخواست يم - 

كه  يدر حال كايار. او خواست پشتش را به او كند كه محمد باز به كمكش آمد يتوجه به خنده  يب كايكرد اما ار يا خنده

  :ديآرام او را شن يصدا. شد نهيبه س پشت به او داشت دست

  كمرت افتاده؟ يبرا يچه اتفاق يچرا بهم نگفت - 

  :كند ينفر خال كيرا بر سر  شيها يدوست داشت تمام دق و دل. داد يم يدلخور يبو كايار لحن

  .يكن فيو قانون واسم رد يسر من غر بزن يتو اون لحظه فقط دوست داشت!! بشه يگفتم كه چ يم - 

  :ديباالتر كش يخم شد و مالفه را كم كايار يرو محمد

  .يفسقل يخب حاال بهتره بخواب يليخ - 

دستانش را . ديشن يقلبش را م يتند تپش ها يصدا كايار. رفت رونيزد و از اتاق ب كايار يموها يبه رو يعيسر ي بوسه
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  .شود اليخ يكرد ب يمشت كرد و سع

  !يمن و خر كن يتون ينم - 

  .آمد يجور در نم يزيچ كي. در قلبش متفاوت بود يزياما چ. فشرد هم يرا رو شيها پلك

  

* * * * *  

  

  .شد رهيبه در خ. آورد يسر درنم يزيآن چ يزد اما از محتوا يحوصله ورق م يرا ب كتاب

  د؟ايپس چرا نم - 

  .دستش افتادو كتاب از  ديباز شدن در را شن يهمان موقع صدا. كرد خود را باال بكشد يرا محكم بست و سع كتاب

  !؟يش يدرس نم اليخ يهم ب نجايا - 

  :تخت افتاده بود گرفت و به محمد دوخت نييرا از كتاب كه پا نگاهش

  ...حوصلم سر رفته بود - 

  !؟يخون يم يره كتاب درس يتو حوصلت سر م - 

  :شد رهياخم به محمد خ با

  بخونم؟ يچ يپس توقع داشت - 

  :تخت گذاشت يساك را رو محمد

  .ترسم پانسمانت از هم باز بشه ينشو، م يعصبانخب  يليخ - 

  :به لباس ها كرد و گفت ينگاه نهيدست به س كايار. در آورد فيكرد و لباس ها را از داخل ك يدهان بسته خنده ا با

  !اصال بامزه نبود خوش خنده - 
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  .شنوميم اديخوش خنده رو ز يكلمه  نيا - 

  .يندازيفكر م نيهمه رو به ا يخند يم ياونجور يالبد وقت - 

  :ديرا باال انداخت و پرس شيابروها محمد

  ؟يچجور - 

  :او را درآورد يمتوجه باشد ادا نكهيبدون ا كايار

... فتهينم نيمال من چ... نطوريو دور چشمات هم هم فتهيم نيبعد دور لبات چ يكن يم... ينجوريبسته ا يبا لبا نكهيهم - 

  ...بامزه تر نيفكر كردم از ا نيبه ا دميمال تورو د يبشه اما وقت ختير يب يليخ وفتهيب نيكردم اگه چ يفكر م شهيهم

گر  شياز حرف زدن بازماند و از خجالت گونه ها. قرمز او افتاد يبه طرف محمد برگشت و چشمش به چهره  جانيه با

كند  يش متال يليدانست محمد از شدت خنده چهره اش سرخ شده و خ يم. گفت ياصال حواسش نبود چه م. گرفت

  :دوخت تانشدلخور نگاهش را به دس. خنده نزند ريز يتا پق رديخود را بگ يجلو

  .نيهم...  يش يبامزه م يخند يم... خواستم بگم يفقط م... خب - 

  !گفتم؟ يزيمگه من چ - 

  .نه - 

  .بغ نكن زود باش لباسات و تنت كن يخب اونجور يليخ! يه - 

  :د كرد و گفتنثار محم يهينگاه عاقل اندر سف كايار

  ...تو  ينكنه توقع دار جلو - 

  :ديحرف او پر انيبه م محمد

اون پرستار فضول كه منو فرستاده تا  يس جلو عيضا يليندارم اما االن خ يتوقع نيمن همچ ياگه راستش و بخوا - 

 يفهم يم. م شك كننخوا ينم يدون يم! آماده بشن ييتا همسر دلبندم به تنها رونيهمسرم و آماده كنم از اتاق بزنم ب
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  !كه؟

  :تخت چنگ زد ينگاهش كرد و بعد به لباس رو يبا حرص قدر كايار

  .ستميفهمم اونقدرها هم نفهم ن يآره م - 

  .خوبه - 

  :گذاشت و دست به پانسمانش زد شيپا يرا رو لباس

  .يشه اگه روتو اونور بكن يخوبتر م - 

  :باال داد ييابرو

  !اونور - 

  :محمد كردبه پشت  يدست اشاره ا با

  .پشت به من يعنيآره اونور  - 

  :به خود گرفت يمظلوم ي افهيق. ديدر چشمان محمد جه طنتياز ش يبرق

  !تونم به همسر دلبندم پشت كنم يمن اصال نم يدون يم - 

  ؟يكه بهت گفتم انجام بد يو كار ياريدرن يشه مسخره باز يم - 

  .م كمك كنمكار به همسر نيا يهستم كه تو نجايمن ا! بله حتما - 

  :گفت يدرهم رفت و با لحن كودكانه ا كايار ي افهيق

دارم و  يخاطرات مزخرف مارستانيبرم چون از ب مارستانيب نيخوام زودتر از ا يمن م... كنم يمحمد خواهش م - 

  .زود باش... متنفرم

به داخل ساك . تن خارج كردرا از  مارستانيآرام لباس بلند ب كايار. كرد كايتكان داد و پشتش را به ار يسر محمد

  .انداخت ينگاه
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  !اوردهين رياوف لباس ز - 

  شده؟ يزيچ - 

  !ها ينه نه برنگرد - 

  .پر از اكراه به پشت محمد انداخت و دوباره مشغول به حرف زدن با خود شد ينگاه

  .ياوضاع تنت كن نيبا ا يتونست يهم نم اوردياصال م. ارهيب ريبرات لباس ز نيا يتوقع داشت كايار يتو هم احمق - 

  :خود گرفت يلباس را روبه رو عيسر يليخ كايخورد و ار يمحمد تكان. جا بلند شد از

  !ياگه برگرد يـــونيمد - 

  !تونم بخارونم؟ يبابا سرمم نم يا - 

  !!نه - 

  .و داد نكن غيخب ج يليخ - 

محمد مقابلش . و درد داشتسوخت  يرا عوض كرد، اما كمرش هنوز هم م شيجروبحث با محمد لباس ها ياز كل بعد

  .شد رهياو خ يگرفته  ي افهيو به ق ستاديا

  ه؟يباز چ - 

  ...ييآ. شه يسوزش داره بدتر و بدتر م نيكنم دوباره ا ياحساس م. راه رفتن ندارم يحوصله ! يچيه - 

  :و گفت ديكش شيبه موها يدست محمد

  .هست يراه هي - 

  :شد رهيمتعجب به او خ يا افهيبا ق كايار

  !يه راهچ - 

  :او زد و گفت يبهت زده  ي افهيبه ق يلبخند. ديتخت نشسته بود در آغوش كش يرا كه رو كايار يناگهان يليخ محمد
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  .راه نيا - 

گرد شده از تعجب  يتوجه كند پرستار را صدا زد تا در اتاق را باز كند، رو به چشم ها كايار يبه حرف ها نكهيا بدون

  :پرستار بخش كرد و گفت

  .نييپا ارنيهمسرم و ب ليوسا ديا بگلطف - 

با . كت محمد كرده بود انياز خجالت سرش را در م كايار. راه افتاد و به سمت آسانسور رفت يگريحرف د چيه بدون

  :لب گفت ريحرص ز

  .كشمت يكار مسخره م نيبه خاطرا - 

  .دمتيكنن من دزد ياالن فكر م... سس آروم تر - 

  :كرد و ادامه داد يا خنده

  .نيكه امر فرموده بود يهرسا منتظرته همونطورم - 

قرار  نيدر ماش يرا، وقت شينفس ها ي، صدا ديشن يقلب محمد را م يصدا. داشت يمعذب بود احساس بد نكهيا از

  !نبود يكه در آغوش او بود از درد و سوزش خبر يآن مدت يگرفت باور نداشت تو

گردد  يبرم نهايدانست تمام ا يم كايبفرستد تا مراقب او باشد و ار اكيار شيخواست مهسا را پ يآن چند روز محمد م در

حال  نيبا ا. نديداد تنها باشد و او را نب يم حيمشكل بود و ترج شيتحمل مهسا برا ياز طرف. كه او به پدرش داده يبه قول

  .رفتيرا پذ شنهاديپ نين افكر كرد يكرد و محمد بعد از قدر شنهاديرا پ سابا حرص مهر كايكرد و ار يمحمد قبول نم

. و كنارش بماند ديايب ششيگفت كه پ يازدواج او خبر داشت حتما به او م ياز مسئله  ايكرد كه اگر ناد يفكر م نيا به

بود، اما حال  يو عصبان رياز دستش دلگ يليخ نكهيبا ا. زنگ زد يهم چند بار نيآر. شد مانيفكر پش نيزود از ا يلياما خ

در آن سه روز با مهرسا راجب مسائل . استراحت نوشته بود شيبرا وزدكتر سه ر. و بحث را نداشتجر  يو حوصله 

 نيهم. دهد يكند محمد را مورد لطف قرار م تيحما نياز آنكه از آر شيكه مهرسا ب ديد يم. آمده حرف زد شيپ
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. بود دهيترس يليخ كايار. ها آمدآن شيسر زده به خانه، پ يليخ نيهم آر يبار كي. داد يكرد و حرصش م يمتعجبش م

از . از محمد نبود يخبر چيدرواقع در آن سه روز ه. از محمد نبود ياما خبر. بو ببرد يزيمحمد سر برسد و از چ نكهياز ا

 كدفعهياز محمد ناراحت بود كه  گرياز طرف د. است ينازك نارنج نقدريگرفت كه چرا ا ياز خودش حرصش م يطرف

نگاه  يحوصله . زد يچند روز تمام به او سر نم يخبر چيبدون ه گريد ي كدفعهيشد و  يقلمبه م نمارستايمحبتش در ب

. معركه كم بودند كه اضافه شدند نيهم در ا ايپدرش و ثر. تنگ شده بود ايناد يدلش برا. پر از ترحم مهرسا را نداشت

بچگانه  ينقشه ها يادانست كج يشده بود و نم جيگ. سخت تر بود زيآمد از همه چ يكه م ييو ناز و غمزه ها ايتحمل ثر

  .اش قرار دارد

  

* * * * *  

  

خواسته بود تا او را به دانشگاه  كايمهسا تماس گرفته بود و از ار. از سه روز با وجود مخالفت ها به دانشگاه رفت بعد

. قابل باور بود ريظرش مضحك و غدر ن يزياز هر چ شتريموضوع ب نيا. بكشد اديفر ايدانست بخندد  ينم كايار. برساند

كرد كه مهسا  يفكر م نيبه ا. بود بيعج كايار يبرا نيكند و ا كينزد كايشده خود را به ار يخواست هر طور يمهسا م

كه فكر كرد به افكار خود  شتريب. اورديبه همسرش او را از چنگش درب يكيخواهد با نزد يمحمد را دوست دارد و م

  دام چنگ؟كدام همسر؟ ك. ديخند

 يكرد، حس م ينم تياحساس امن. نداشت يدر راه احساس خوب. دانشگاه شد يتمام اصرارها قبول نكرد و خود راه با

  .است بشيدر تعق يكرد كس

 يم ايكه ناد نطوريا. ديرا در آغوش كش ايناد اديبا شوق ز. افكار را از خود دور كند نيكرد ا يسع ديدانشگاه كه رس به

 كاياز ار يزد كه به حساب دور يحرف را م نيا يطور. آمدن به دانشگاه شده بود اليخ يب كايتماس ارگفت او هم با 
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هم خوب  كايار. گله داشت كايار ياز آدرس ندادن ها ايناد. ستيگريد زيدانست مسئله چ يخوب م كايباشد اما خود ار

 كايار يبرا يسر شهيفقط از دور مثل هم. ده بودمزاحمت ش اليخ يب نيظاهرا شرو. چانديگرفته بود حرف ها را بپ ادي

 ايافتاد كه ناد يمفكر  نيبه ا كايوقت ها ار يگاه. كرد يلب چند فحش آبدار نثار او م ريهم ز ايداد و ناد يتكان م

  .فرستاد يرا دوست دارد اما باز هم به خود و افكار مسخره اش لعنت م نيشرو

كه به خاطر  ييظاهرا از آن دعوا. ديچرخ يم "شوير"سمش را گذاشته بود حول آن پسر كه ا ايناد يحرف ها شتريب

خنده اش گرفته  كايار. شده يحال او م يايجو گرانيداشته نگران احوال او شده و از او، و اگر نبود، از د نيبا شرو ايناد

ظاهرا از . ران احواالت او بودنگ شويپسر ر كيحاال هم  د،يآ يبدش م شوير يگفت از مرد ها يم شهيهم ايناد رايبود، ز

  .كند تيو حما ردينفر مثل او را داشته باشد تا در دانشگاه پشتش را بگ كي نكهياز ا. آمد يبدش نم يليخ يكي نيا

كه شك  يكند اما درست لحظه ا يم بياو را تعق ينيكرد ماش يباز هم احساس م. را كه رساند به سمت خانه راند ايناد

  .زد يم بشيغ نيكرد آن ماش يم

موقع . كردند يمشكوك براندازش م يها هم با نگاه يبعض. دنديشركت چند تن از كاركنان زن حالش را پرس در

آنها اصال . سه تا از كاركنان زن مورد توجهش قرار گرفت يدر سلف نشسته بود حرف ها ييخوردن نهار كه خود تنها

  .نبود كايحواسشان به ار

  .شهيا هغيبه نظر من كه اون زن ص - 

اونم  ميكن يكار م ميهمه مدته دار نيا شييخدا! صنم؟ ادتهي! بچه يانتخاب كرده برا نويا لمهيمثل اون ف دميشا! آره - 

  !دهينم پس نم! ميدون يازش نم يچياما ه سيگوش جناب رئ خيب

  :ديبه گوش رس ينازك يصدا

  .ميازش حساب ببر ديبا و ماها هم سهيباشه اون رئ ياما هر چ! زنن يمشكوك م يآره حساب - 

  !نداره يكه اشكال ياما فضول ميبر يخب حساب م - 
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  !آره؟ ياز دختره سوال كن يبر يخوا يالبد م - 

  :دختر آمد يكيآن  ريدلگ يدخترك پر از تمسخر بود، صدا لحن

  .اطالعات استادم يجمع اور يكه من تو يدون يباالخره خودت خوب م يول رينخ - 

  !گه؟يِ د يولآها منظورت همون فض - 

  ...يحاال هر چ - 

نام او  دنيبلند شود كه با شن شياز جا شيخواست بدون دست زدن به غذا يرا از دست داده بود، م شيكه اشتها كايار

  :ادامه داد جانيدخترك با ه. شد خكوبيدر جا م

 نيتازه ا! كنه؟ يم سيرئ زونيخودشو آو اديكه م يبار هي يهفته ا نيا يچجور ديدون ينم! از اون جونوراس تايرز نيا - 

  ...قهيكنه انگار نه انگار دخترش هر دق يباغرور نگاش م نيباباش هم همچ

  !كشونه به كجا؟ يبحث و از كجا م يگ يم تايراجب رز يبابا حاال چرا دار - 

  ...طرفه يمعشوقشه  ييجورا هي تايرز نيخب آخه به نظرم ا - 

  !ن؟ش يم يوسط مهسا و اون دختره چ نيپس ا - 

بارم  هي! هاس؟ يبهم مثل خروس جنگ سياونو رئ ينگاه ها شهيهم ديديمگه ند! اون دختره كه بابا اوضاعش روشنه - 

  .زد يمزخرفات حرف م نيا ايداشت براش راجب قانون  سيرئ دميد

... خنده يم ايكنه  يوقت ها سكوت م يدر برابر اون گاه سيرئ نكهيكنم از ا يتعجب م. دميدعواهاشونو د يمنم بعض - 

  !اونم با اون اخالقش

  .گدا گاگول دهن به دهن شه هيكه با  ناسيكالسش باالتر از ا! خب معلومه - 

معلومه سنش كمه اما از  يدون يم. ارهيدختره كم نم اديخوشم م! عيشن اونم از نوع فج يدهن به دهن م! ؟يكار يكجا - 

  .ارهياون پدرسوخته هاس كه دمار از روزگار طرف در م
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  .گهيد يگ يم يشر و ور دار! شوهرشه يكه منش نهيپس برا هم! يآخ - 

به آنجا  يمهمتر تيمامور ياو برا ند،يگو يمهم نبود چه م شيبرا گريد. شد يحال از آنها دور م يسست و ب ييقدم ها با

راجب  نيقدر آرچ! تيمامور. افتاد يم يسر تيآن مامور اديآمد  يم شيپ يهر وقت مشكل د،يبه خود خند. آمده بود

  .بكشد يهر طور شده به آن سرك دبا او حرف زده بود و خواسته بو يآخر يمحموله  نيا

روح او شك  يمحمد كه به رفتار سرد و ب. كرد يدگيمحمد رس يخواسته ها يبه تمام يحرف چيروز را بدون گفتن ه آن

 يبود و به او توجه يگريدر عالم د كايگار كه اران يول. اورديرا درب كايار يكند تا صدا يكرد كار يم يكرده بود، سع

  .نداشت

 كايار يساعت كار. ساعت شد يمتوجه . را به خود مشغول كرده است كايانقدر ذهن ار يزيداشت بداند چه چ دوست

  .برداشت و به سمت در رفت يكتش را از صندل. تمام شده بود

  كا؟يار - 

  :گفت يخشك و جد يليخ. ديكرد د يتنش م كه داشت كتش را يبلند كرد محمد را در حال سر

  بله؟ - 

  !؟يتو هنوز آماده نشد - 

  :اش گذاشت يدست فيزد و كتابش را در ك يپوزخند كايار

  /يكن رونيب نجايتا من و از ا يعجله دار يليظاهرا خ - 

  !يچ - 

  .يچيه...  - 

  .رسونمت يم ...آآ - 

  .دوش انداخت و به سمت در رفت يرا رو فشيك كايار
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  .م نكردهالز - 

  :محمد ناخودآگاه در هم رفت يها اخم

  !ه؟يمنظورت چ - 

  !منظور من واضح و روشن ِ - 

تا آنجا كه . تمام در را بست تيپرت كرد و با عصبان نيرا داخل ماش فشيك. از آنجا رفت يگريبدون گفتن حرف د كايار

  .فشرد يپدال گاز م يرا رو شيتوانست پا يم

  !هالو طرفه هياحمق فكر كرده با  يپسره  - 

  :دوخت نهينگاهش را به آ. ديفرمان كوب يرا رو مشتش

  !ن؟يبازم ا - 

  

* * * * *  

  

  .است بشيدر تعق نيمطمئن شده بود آن ماش گريد. راست به اتاقش رفت كي ديخانه كه رس به

  !حاال نوبت منه؟ يعني! مزخرفشن؟ يو اون دوستا نينكنه شرو - 

  .شد رهيقرص خ يبه بسته . باال انداخت يو مسكنرفت  خچاليخرد به سمت  ياعصاب با

  .يشد ييبدجور دوا! كايخاك بر سرت ار - 

ترس گنگ و  كي. ديترس ياما م رديخواست دوش بگ يم. اپن پرت كرد و به سمت اتاقش رفت يقرص را رو اليخ يب

  .ر اتاق را قفل كرد و به حمام رفتد. كه او در حمام است يهوا وارد خانه شود آن هم در حال يب يكس نكهياز ا. ناشناخته

 شيخود را به موها يكش خرس. بر تن كرد يبه همراه شلوارك چسبان صورت يا يصورت يركاب. آمد رونيزود ب يليخ
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  :زد ينگاه انداخت و لبخند نهيبه آ. بست

  !يدم كه بهم بگه فسقل يبهش حق م نهياگه االن منو بب - 

با . ديآ يدر م ينگذشته بود كه احساس كرد صدا يا قهيچند دق. رفت شيكرد و به سمت كتاب ها يگريد ي خنده

  .ديترس از جا پر

  ...ايخدا - 

 چيتوانست محمد باشد چون او ه ينم. در را باز كرده و به داخل آمده يدهانش گذاشت، مطمئن بود كس يرا رو دستش

  .دياز ترس كش يغيج يقامت مردانه ا دنيا دب كايدر باز شد و ار. آمد يوقت در آن ساعت از شب و هفته به خانه نم

  شده؟ يچ - 

 ديترس يم يوقت شهيمثل هم. شد رهيكرد خ يچشمانش را باز كرد و به او كه با تعجب نگاهش م. محمد بود يصدا

به ابروانش  يبدن خود حس كرد، گره ا ياجزا يمحمد را رو ي رهينگاه خ يوقت. چشمانش گذاشته بود يدستانش را رو

  :و گفت انداخت

  .رونيبرو ب! ؟يكن ينگاه م ينجوريا رويچ - 

  :زد و به سمت در رفت يلبخند محمد

  ...و تو ومديشامپو م ياون دفعه هم بو. اون دفعه افتادم ادي يدون يم - 

  :با پرخاش گفت كايار

  !خوام بشنوم ينم - 

  :نكرد و ادامه داد يتوجه محمد

دفعه كه  نيهه هه هه هه درست مثل ا. نتيس يرو يدستت و گذاشت و يديبنفش كش غيج هياز ترس  يديمنو د يوقت - 

  ...كنه و تهش يبرف م ريكه سرش و ز يكبك هيو درست تر از اون مثل ... چشمات يرو يدستت و گذاشت
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  :را باال برد شيصدا يآمد و عصب رونيبه سر و وضع خود نداشت از اتاق ب يتوجه گريكه د كايار

  !؟بامزه يشه تمومش كن يم - 

  :تكان داد يانداخت و سر كايبه ار يگريبرگشت و نگاه كوتاه د محمد

  .حتما - 

  .خندد يمطمئن بود كه دارد م. او شد يتكان شانه ها يمتوجه  كايبرگشت ار يوقت

  خونه؟ يموقع از شب اومد نيشده كه ا يچ - 

  :ادامه داد يشد و همراه پوزخند نهيبه س دست

  ...يو كله زدن با اون همه خانم هستكردم االن در حال سر  يفكر م - 

  :دياش كش يشانيبه پ يمبل ولو شد و دست يرو محمد

  كدوم همه خانم؟ - 

  :ستاديا شيچند قدم جلوتر رفت و روبه رو كايار

! زنگ نزنن نجايكنم كه به ا شونيحال يدونم چطور ينم... شه يكه هر روز به تعدادشون اضافه م ييهمون خانم ها - 

  .زنم يتلفن سر و كله م نيكمتر با ا گهيكنم د ياون شركت كار م يخودم تو يتاز وق! البته

  .وجود داشت شد و احساس لذت كرد كايار يكه در صدا يحرص و حسادت يمحمد متوجه . طرف آشپزخانه رفت به

  ؟ياريآب ب وانيل هيشه برام  يم - 

 - فقط آب؟! ا!  

  .آره - 

را باز  خچاليدر . شد مانيخسته و خواب آلود او پش يچهره  دنياما با د .بدهد و به اتاقش برود يجواب منف خواست

  .كرد از او حرف بكشد يكرد سع يم ياحساس خستگ يباز نياز ا نكهيبا ا. افتاد نيآر يحرف ها ادي. كرد
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  ندازه؟يكارارو راه م اديهنوز همون دختره م اي يو بذار يكس يتونست ستميكه من ن يا گهيسه روز د يبرا يراست - 

  .آره تونستم - 

  !ست؟ياون دختره ن گهيد يعنيپس  - 

اومدن تو به اون  نميب يكنم م يفكر م يهر چ هيچ يدون ياصال م! ؟يكمبود منش ايمشكل تو اون دختره هستش  نميبب - 

به  يسبو بچ ياومدن اون سه روز بش اليخ يبهتره ب. هم بدتر شد يليشركت نه تنها باعث بهبود رباوط ما نشد بلكه خ

  …همون درست

  .درآوردن كتش شود اليخ يباعث شد محمد حرفش را قطع كند ب وانيشكسته شدن ل يصدا

 يدرآورد و به رو عيسر يليكتش را خ. كند يبهت زده او را نگاه م يا افهيكه با ق ديرا د كايار. شد رهيآشپزخانه خ به

. انداخت ينگاه كايار يپاها ريبه ز. كرد يد نگاه ماو هنوز مات زده به محم. رفت كايمبل پرت كرد و به سمت ار

  .بود شيپا ييخداروشكر دمپا

  .يها رد نش شهيخرده ش نيا يحواست باشه از رو... نوريا يايآروم ب يليبهتره خ - 

  .ديرا همانطور بهت زده د كايرا باال گرفت و ار سرش

  كا؟يمعلوم هست چته ار چيه - 

  :ادتكان د كايرا جلوش چشمان ار دستش

  دختر؟ يشد ينجوريا كدفعهيبا توام چرا ! كايار - 

 يليبا آنكه خ ديد نطوريمحمد كه ا. ديلرز يكوچكش م يلب ها. سر خورد نييبه پا كايچشمان ار ياز گوشه  ياشك

 به عيسر يليخ كايآمدند ار رونيب يوقت. آرام با خود همگام كرد يليرا گرفت و او را خ كايار يتعجب كرده بود بازو

  :حرف آمد و گفت

  ...اون كار منه رونيب اميخوام از اون شركت ب يمن نم - 
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  !آروم باش! خب يليخ - 

  ...نه گوش كن - 

  :دياش را باال كش ينيب

خونم هم كار  يهم درس م... ره يحوصلم سر م.... محمد من كارمو دوست دارم... خوام ياون كارو م يعني... خوام ينم - 

 دياونجا با يخودت گفت... ندارم يمن كه كار... يتازه تو خودت همش اونجا خشك... كنم يم همه كارامم كه... كنم يم

  ...ميو كارمند باش سيمث رئ

محمد كه كالفه شده بود، از دو . زد يپشت سر هم حرف م د،يكش ياش را باال م ينيكرد و ب يكه هق هق م همانطور

  :لخت او را در چنگ گرفت و فشرد يطرف بازوها

  !باشه باشه آروم باش... ومآر - 

  .خورد يچرخ م كاينگاه مشكوك و جستجو گر محمد در چشمان ار. كرد نفسش را حبس كند يسع كايار

  ...يشكست وانميل يزد! ؟يكن هيگر ينطوريخود ا يكار ب هيبه خاطر  ديكنم تو چرا با يمن واقعا درك نم - 

  :خانه برودبا مشت اشكش را پاك كرد و خواست به سمت آشپز كايار

  ...االن خودم... حواسم نبود... كنم ياالن جمش م - 

  :دياو را گرفت و به سمت خود كش يباز بازو محمد

  !يه يه - 

محمد مجبور  نيهم يگرفته بود برا نييسرش را پا كايار. را در دست گرفت شيباز هم بازوها. را مقابل خود قرار داد او

  .او نگاه كند سيشمان ختا به چ اورديب نييسرش را پا يبود كم

  ن؟يمن و بب... ينبود فسقل نيمنظور من ا - 

  .شد رهياز اشك به چشمان او خ يبه چهره نشاند و با حاله ا ياخم كايار
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  !؟يكن هيبه خاطرش گر... كه... برات مهمه نقدريكار ا نيا يعني - 

صورت محمد به خود را  يكيلحظه فقط نزد كيچه شد كه در  ديدانست، نفهم يبله اما نم ديلب باز كرد كه بگو كايار

 نقدريتا به حال ا. صورتش نگاه كرد ياش، تك تك اجزا ياش، پوست گندم ينياو، چشمانش ، ب يبه لب ها. حس كرد

بود و عذاب آور، محمد  بيغر شيحس برا نيا. بود بيغر! حس نينه با ا اي. و حس نكرده بود دهياو را ند كياز نزد

  .او شده بود نيسنگ ينفس ها يمتوجه  كايار. كرد يكاوش م كايگرش در چشمان ارهم با چشمان جستجو

  .مانده بود هيفقط چند ثان. و محتاج است ليذل نقدريخودش هم ا يلب ها نكهيا ؟دانست چرا؟ چه مرگش شده ينم

  ...)وووووووووووو... ووووووووووو(

با عجله به سمت اتاقش  كايار. و آن حالت خارج شوند رهيمحمد باعث شد هر دو از آن نگاه خ يگوش ي برهيو يصدا

 يدورگه  يداده بود صدا هيكه به در اتاقش تك يدر حال كايار. را برداشت يگوش يرفت و محمد همانطور خشك و جد

  .قلبش گذاشت و فشرد يدستش را رو. ديشن ياو را م

  بله؟ - 

  .فشرد شيها لب يمشتش را رو د،يغلط شيگونه ها ياراده رو يب ييها اشك

  ...لعنت به تو آدم هوس باز... كايلعنت به تو ار - 

  !ه؟يكار ك يدون يم. فرشاد درست حرف بزن! ناصر حالش خوبه؟ ؟يمطمئن - 

  :محمد او را از جا پراند اديفر يصدا

  .خفه... احمق... يگفتم بده مهسا نه رز... و بده بهش يگوش! مهسا اونجاس؟! كن فيگم درست تعر يم يلعنت - 

را به نام  كايلرزان ار ييبا صدا. كتش افتاد اديرا پا كرده بود كه  شيكفش ها. را خاموش كرد و به سمت در رفت يگوش

  .خواند

  كا؟يار - 
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  .ديبه طرف در دو چانديپ يكه ربدوشامبرش را به خود م يرا پاك كرد و در حال شياشك ها كايار

  !بله - 

  .زده بود رونياش ب يشانيگردن و پ يرگ ها. ديكش شيبه موها يعصب يدست محمد

  :به كتش كرد يدست اشاره ا با

  .و بده چيياون كت و سو - 

 يهر دو را به دست محمد داد متوجه شد آنقدر حالش بد است كه حت يوقت. تكان داد و به سمت كت رفت يسر كايار

 چيمحمد بدون گفتن ه. ن را تنش كندكت انداخت و به او كمك كرد تا آ بيرا داخل ج چيسو. تواند آن را تن كند ينم

  .تنها گذاشت شانيپر يرا با افكار كايرفت و ار يحرف

 يحت. جواب دادن تلفن را نداشت يحوصله . دانست چه مرگش شده ينم كايزنگ زد، اما ار نيكه شد آر 12 ساعت

مواقع  نجوريدانست در ا ياما مخواست به محمد زنگ بزند  يدلش م. بار با خود تكرار كرد نيجمله را چند نيا! ن؟يآر

مانده بود  هيفقط چند ثان. گرفت يافتاد بدنش گر م يم كهآن لحظه  ادي ياز طرف. شود ينم بشينص يجواب يجز ب يجواب

  !رد؟ياو را بگ ينكرد جلو يچرا سع! دانست چرا مقاومت نكرد ينم. هم قفل شود يرو شانيتا لب ها

  

* * * * *  

  

به مهسا هم  ينداشت، حت يخبر چياز محمد هم ه. بهم زده بود يپكر و خسته ا ي افهيود و قب دهيشب را نخواب تمام

است و  نيدانست او دوست مشترك محمد و آر يبود و م دهينام فرشاد را از زبان محمد شن. نداد ياو جواب يزنگ زد ول

فقط  نهايهم ا ديشا ايبكند  يگريد يهااو فكر  ديترس يحرف بكشد اما م نيخواست از آر يم. كند يهر دو كار م يبرا

  .شد يخودش كه هر روز ترسو تر از قبل م نيتوهمات خودش بود؟ ا
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 يحواسش را پ ايناد يبا ضربه زدن ها يچند بار. برد يخوابش م شتريسر كالس ب. نبود يمزاحم خبر نيآن ماش از

. رفت ياعصابش راه م يرو يوستانش هم حسابو د نيشرو ي انهيموذ يخنده ها. استاد داده تا از كالس اخراج نشود

 نيا يبرا يجواب. نديآ يبه دانشگاه م ليتحص يواقعا برا اي اندها دانشگاه را با بار و كافه اشتباه گرفته  نيدانست ا ينم

  .پرسد يسوال را از آن احمق ها نم نيوقت ا چيكرد چون مطمئن بود ه ينم دايسوال پ

كرد،  ارتيرا هم ز شويپسر ر ايآن به قول ناد... فقط سكوت بود و سكوت كايما جواب ارا. كرد چشيسوال پ يليخ ايناد

حواسش  شتريب ايمتوجه شد ناد. انداخت يبا تعجب به آن دو نگاه. شد اياحوال ناد يايكه مقابل آنها ظاهر و جو يدر حال

را  يخواهد حسادت كس يكر كرد او مف نياما ناخودآگاه به ا كند،فكر  هيقض نيدوست نداشت به ا. به اطراف است

 يليخ نيدانست ا يخورد اما م يدر ذهنش چرخ م يالبته اسم شخص. داند يبود خدا م يكند، حاال آن چه كس كيتحر

  .منتظرش است نيفهماند در ماش ايخنده دار است، به ناد

 بشيدر تعق ياز احساس كرد كسرا به مقصد رساند ب ايناد يوقت. ديكش يم ريت شيها قهيشده بود و شق نيسنگ سرش

 اليترس و فكر خ يبرا ييجا گريداشت كه د يذهن تياما آنقدر مشغول ،يمرسدس بنز مشك كي نباريالبته ا. است

  .ماند ينم نيراجب آن ماش

  !اش خاموش بود يو زنگ زد اما گوش اورديآخر طاقت ن. نشد يطول روز از محمد خبر تمام

  .ناراحت بود يزيانگار از چ. ديفهم ياز لحنش م را نيپكر بود ا يهم حساب نيآر

  !خدا همه چه مرگشون شده يا - 

  

* * * * *  

  

 يگرفت همه  ميآسانسور تصم اليخ يب. توانست منتظر بماند ينم نياز ا شيب. داشت يرا بلند و تندتر بر م شيها قدم
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 يب نيهم يدر حال غش كردن است، برا ينرفته بود كه احساس كرد از ضعف خستگ يدو طبقه ا. پله ها را باال برود

  .زد و دكمه را فشرد يبود، لبخند ستادهيا يمسن انمدر آسانسور خ. گرفت با آسانسور برود ميشد و تصم اليخ

  .امرزيكه آسانسور اختراع كرد ب يخدا پدر مادر اون كس - 

بودند،  نطوريكاركنان آنجا هم شتريب. ودرفتار ها عادت كرده ب نيبه ا بايتقر كاينگفت، ار يزيزد و چ يلبخند خشك زن

خصوصا كارمندان بخش مد و مانكن ها، همان بخش مسخره . دنديرس يالبته همه خوب به خودشان م! روح يخشك و ب

  .كنند يم يچه غلط نجامعلوم نبود در آ چيرنگارنگ بود و ه يكه پر از دخترها

  .گرفت اول در بزند ميوارد شود اما تصم ينطوريخواست هم يگذاشت و به سمت اتاق محمد رفت، م زيم يرا رو فشيك

  :دياز كارمندان را از پشت سرش شن يكيساره  يرا باال برده بود كه همان موقع صدا دستش

  ؟يخانم سلطان - 

  .زد، ساره هم با لبخند جوابش را داد يو لبخند برگشت

  شده؟ يزيسالم چ - 

 ستن،ين يهفته ا كيخودشون بهم گفتن كه بهتون اطالع بدم . ستنين سيرئ ينه راستش اومدم بهتون بگم آقا. سالم - 

  .شركت ديايب ستيالزم ن نيهم يبرا

  !؟يچ - 

  :تكان داد يسر يناباور يرو از

  ؟ كجا رفتن؟!ستنين يچ يعني - 

  :متعجب او را برانداز كرد يا افهيبا ق ساره

و  يظاهرا سفر كار. من گفتن و خدمتتون عرض كردمبه  سيرئ يكه آقا يزيهمون چ! ندارم يواال من اطالع چندان - 

 يهفته ا هيمن و مامور كردن كه بهتون بگم  نيهم يبرا. شما اطالع بدن... ش... نتونستن به نيهم يبوده برا يفور
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  .ديايب گهيد ستيو شما هم الزم ن ستنين

او هنوز  ديد يوقت. آن نشست يو رورفت  يتكان داد و به سمت صندل يدختر خسته شده بود سر يكه از پر حرف كايار

  .ديكوب زيم يرا رو فشيك. نگفت و رفت يزيچ گريتعجب كرده بود د يساره كه حساب. تكان داد يباز سر ستادهيآنجا ا

سرش و  ينطوريهم! دختره به من بگه؟ نيا ديبا يعني! تونست خودش به من بگه؟ ينم يعني! كله پوك يپسره  - 

  !كجا رفته؟ ستيو معلوم ن نييانداخته پا

  :ديكوب زيم يزد و مشتش را محكم رو يپوزخند

  ...مسخره واس يسفرا نيا شتريگفت ب يخودش م! شيخود عوض يها يو خوش گذرون يالوات يپ! گهيمعلومه د - 

  .را بست، آب دهانش را بزور قورت داد شيراه گلو بغض

نداره  يهم ربط يبه كس. كنم يم يفضول نجايدلم بخواد ارسم و تا  يراحت به كارم م اليعوضش من با خ. رفته كه رفته - 

  .كه برام قانون بذاره

آن  سياو مثال همسر رئ. ببرد ييبو يكه كس يهفته را فقط در شركت گشت بزند، البته نه طور كيگرفت آن  ميتصم

  .بود كايخود ار ياستنباط ها نيالبته ا. كند ينداشت چه كار م يربط يشركت بود و به كس

او را وادار  ياما حس ستيدانست چ ينم. حوصله است ياز اندازه ب شيبه آنور شد احساس كرد ب نوريكه از ا يساعت دو

  .كرد داخل اتاق محمد برود يم

  باز؟ يعني - 

تا به . ديرس يعطر محمد هنوز به مشام م يبو. و داخل شد ديكش ينفس راحت. را آرام فشرد و در را باز كرد رهيدستگ

 يبا صندل. آن ولو شد يبزرگ او رفت و رو يبه سمت صندل. بو را دوست داشت نيا. نكرده بود ير او توجهحال به عط

  .ديچند چرخ زد و شادمانه خند

  !؟يكن يبر ما حكومت م يصندل نيا يكه رو! عجب - 
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محمد او را در  مطمئن بود اگر. شد يدر آن گم م. پهن و بزرگ بود ياديز. داد هيتك يو سرش را به صندل ديكش ينفس

  .شد رهياز آنجا به آسمان خ. كرد يبودنش م يبر فسقل ديباز هم تاك ديد يم يآن صندل

  .شدم يم اليخ يمنم بودم ب! يخونه بش اليخ يب يِ كله گنده حق دار يتو - 

باز كرد  يكي يكيدر كشو ها را . ها هم نبود تورياز آن مان يخبر گريد يحت. ديد ينم يبيعج زيچ. به اطراف كرد ينگاه

 كيچشمش به . آورد يمشت خرت و پرت و كاغذ آن تو بود كه از آن سر در نم كي. انجام داد يو گشت و گذار كوچك

 نيرا ب ياز كنارش بگذرد كه كاغذ اليخ يخواست ب. را باال داد شيحافظ افتاد، با تعجب ابروها اتيكتاب كوچك از غزل

  .را باز كرد كتاب را برداشت و آن صفحه. ديصفحاتش د

  

...  

  ياريو طاقت ن ينازك طبع تو

  دلق پوشان يمشت يها يگران

  نيمستور منش يمستم كرده ا چو

  زهرم منوشان ينوشم داده ا چو

...  

  

  :زد يپوزخند

  خودش؟! گرفته يواس ك نويا يعني - 

چشمانش را بست و  .گرفت يمادرش افتاد كه چگونه فال حافظ م اديبه . رديفال بگ كيخواست  ينشست، دلش م صاف

دانست  ينم. ديكتاب كش يورق ها انيانگشتش را به م. حمد و سه قل هو اهللا خواند كي. كتاب را در دستانش فشرد
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  .بزند يفقط دوست داشت تفال ستيچ تشين

  

...  

  از دست غمت مشكل برم جان من

  از من يدل را تو آسان برد يول

  از دوست يقول دشمنان برگشت به

  دوست دشمن كس چيه نگردد

  در جامه چون در جام باده تنت

  آهن ميچون در س نهيدر س دلت

  نيشمع اشك از چشم خون يا ببار

  شد سوز دلت بر خلق روشن كه

  ندازيرا مشكن و در پا م دلم

  دارد در سر زلف تو مسكن كه

...  

  

 يم هيگر ديكه با ايچه  يراب. نداشتكردن  هيگر يحال و حوصله . را به خطوط داخل كتاب دوخته بود نشيغمگ چشمان

  .نبود يخبر نياز آن ماش نباريا. را برداشت و به خانه رفت فشيك يگريحرف د چيبدون گفتن ه! كرد؟

  

* * * * *  
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كه محد  يطبقه وقت نيمتوجه شده بود در آخر. و رو كرده بود ريشركت را ز يسوراخ سنبه ها يهفته حساب كيآن  در

. آنجا كجاست و چه خبر است اورديدوست داشت سر در ب يليخ. ورود ندارد ياجازه  او هم يحت چكسيحضور ندارد ه

توانست  يدر انجا قرار دارد؟ نم ييزهايچه چ اياست كه فقط خود محمد حق حضور و استفاده از آن را دارد؟  يزيچه چ

مراقب آن قسمت  يحساب همتا نداشت يآب زن ريو ز يآن بخش كه در فضول يرا ارضا كند، چون آبدارچ يفضول نيا

نبود كه  يياياش ايانگار كاال . شد يم افتي زيدر آنجا همه چ. شركت آنقدر بزرگ و جالب باشد نيشد ا يباورش نم. بود

  .خود داشتند يجا يكه همگ يميجات و ظروف جالب و قد قهيخصوصا عت. با آن تجارت نكنند

. رفت يآمد اما باز هم به شركت م يخود م يدر نظر خودش ب نكهيبا ا. كرد يم يدانست چرا اما احساس دلخور ينم

بروند و از فرصت به دست آمده استفاده كنند اما  رونيشركت رفتن با هم به ب ياز او خواست جا نيآر يچند بار

تازه در آن چند روز  دن؟يبه د يازيچه ن گريد ،زدند يآنها كه هر شب با هم حرف م. را نداشت چكسيه يحوصله 

  .ناراحت بود يزيانگار از چ. عوض شده بود يحساب نيآر

  :شماره جواب داد دنيبدون د. زنگ تلفن همراهش باعث شد سر از كتاب بردارد يصدا

  بله؟ - 

  ؟يسالم خوشگل، چطور - 

  !خوبم ممنون... سالم! مهسا؟ - 

  .دم يواقعا بهت حق م يخب حق دار! ؟يتعجب كرد - 

  !خوبه يليخ... هه - 

و  ميرو جمع كن لمونيبار و بند يا كدفعهي نطوريكه ا ميما مجبور شد. اومد شيپ يناگهان يليسفر خ نيا كايار نيبب - 

  .ميبر
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  ...و جناب فرشاد يتوكل يو آقا يتوكل تايآره اونم تو و رز - 

  !كا؟يار - 

  مونده؟ يحرف ه؟يچ - 

... فرودگاه ياياستقبال از محمد ب يبراتا  يخواستم كه تو اطالع داشته باش. خوام يواقعا معذرت م ،يدونم دلخور يم - 

  .رسه يفردا م

  .ممنون... خب - 

  :از غم داشت يموج شيصدا د،يكش يآه

  .نداره يمحمد حال و روز خوش ...كايار! آه - 

  :باشد يو عاد يكرد لحنش بدون نگران يسع. شد زيخ مين شيدر جا كايار

 - شده؟ يطور... ا  

 يم. محمد و داشته باش يهوا. مفتگواست  شايد... رانياومدم ا. حرف بزنم اديتونم ز ينم نجايكه شده اما ا يطور - 

  .بوسمت

  .گذاشت زيم يرا رو يخاموش كرد و گوش. داد يبوق ممتد تلفن خبر از قطع شدن تماس م يصدا

  !محمد چش شده يعني - 

  

* * * * *  

  

كند، اما  دايمحمد را پ ديچرخاند تا شا يممسافران چشم  نيبود كه در ب يساعت مين. زد يحوصله در سالن قدم م يب

 يحت. را نخواهد نيمحمد ا ديكرد شا يفكر م نياما به ا ديايمهرسا هم خواسته بود با او ب. زد يدلش شور م. نبود يخبر
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  .به پدر جان هم نگفته بود

  .و دست به سر گرفت ستاديا. رفت يم جيبه اآور قدم رو كرده بود، سرش گ نوريبس كه از ا از

  !يه - 

كار نبود محمد درست  نيبه ا يازيچشم چرخاند اما ن يكم. است دهيمحمد را شن يمطمئن بود صدا. را باز كرد چشمانش

محمد . كرد يبود و او را نگاه م ستادهيا شيدر جا كايار. بر لب داشت يلبخند خسته ا. آمد ياز روبه رو به سمتش م

  !بود دهيپوش يسر تا پا مشك. محمد بود يلباس ها يكا حواسش پيار. شد رهيخ كايو به نگاه شفاف ار ستاديمقابلش ا

دستانش هنوز در . گذاشت كايار يشانه  يسرش را رو يگذاشت و مانند آدم شل و وارفته ا نيزم يرا رو چمدانش

  :شد رهيرفتار محمد خ نيخورده بود، با تعجب به ا يسخت ي كهيكه  كايار. بود زانياطرافش آو

  !؟يكن يكار م يچ... چ - 

  :ديمحمد را شن يخسته  يصدا

  .گاه دارم هيتك... هيبه  اجياحت... مه خست ياز همه چ... كايم اره خست يليخ.... اوممممم... كنم يدر م يدارم خستگ - 

كرد شانه  يسع. حركات او شد نيا يخوب متوجه  يليخ كايار. ديكش يرا با تمام وجود به مشام م كايعطر و تن ار يبو

  .اورديعقب ب ياش را كم

  !كنن يهمه نگاه م... گهيبسه د... زشته - 

  .دارم يباور كن االن احساس بهتر! كا؟يار... به كار خودشه يهر كس! كدوم همه؟ - 

  .چند ضربه محمد را از خود دور كرد با

  .ستمين يگاه خوب هيمن تك! در شد تونيخستگ گهيخب بسه د يليخ - 

  .ديكش شهيرا مثل هم كايار يكرد و گونه  يبا لبان بسته خنده ا محمد

  .يمرد باش هي يگاه برا هيتك نيبهتر يتون يبدون تو م نويا! يفسقل - 
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  !؟يشروع كرد ومدهيهنوز ن - 

  .دمتيهفته كه ند هي نينه تو ا. و ندارم يكيجروبحث با تو  يمن اصال حال و حوصله ! نه نه نه - 

  »!؟دلم براش تنگ شده بود«: گذشت كايلحظه از ذهن ار كي. داد كايار لياش را تحو يهمان لبخند نمك دوباره

  .افكار را از خود دور كند نيسرش را تكان داد تا ا عيسر يليخ اما

  .ميبهتره بر - 

  .ديخود د يبرگشت و او را همانطور در جا. ستياز محمد ن يخبر ديبرداشت اما د يقدم چند

  !؟يايب يخوا ياصوال نم - 

  .ارهيچمدونو ب نيا اديب يكيبگو ! ه ممن خست اناياح - 

  :برداشت و گفت نيزم يچمدان را از رو. به چهره نشاند و به سمت او رفت ياخم

  .ارميخودم م! الزم نكرده - 

  :داشتند گفت يكه با هم قدم بر م يحال در

  .ساعت االف شدم مياز برگشتنت كه ن نميخبر رفتن و ا ياون از ب ؟يكرد ريد نقدريچرا ا - 

حتم دارم ... منو گشتن فيچندبار ك... گشتن يم ويهمه چ قيدق نقدريشده بود كه ا يدونم چ ينم... ستيمن ن ريتقص - 

  .شده يزيچ هي

  :متفكر محمد انداخت و گفت يبه چهره  ينگاه

هم بهش  بار هي. گرفت يسراغت و م يلياما اون خ. مهم نبود يليمن كه خ يبرا. يگفت يبهتر بود حداقل به پدر جان م - 

  .سر زدم 

  .او باال برود يانداخت كه باعث شد صدا كايهوا دور گردن ار يكرد و دستش را ب يخنده ا محمد

  !كه واست مهم نبود؟ - 
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  !دستت و بردار - 

  !كار نيداره ا يچه لذت يفسقل يدون ينم - 

من  زونيداره كه آو ييلذت ها هي يشياونور م نوريو مثل پر كاه ا ستيتو دست و بالت ن يچيكه ه يآره واسه جنابعال - 

  !ارميكنم و م يتورو بار م يكياما من دارم چمدون خ ،يبش

  :زد و دستش را برداشت يلبخند محمد

  ...نق زدن هات نيا يدلم برا - 

  :را به طرفش گرفت چيو سوو ديحرفش پر انيبه م كايار

  ...چمدون تورو بذارم توش نيلطفا در صندوق عقب و باز كن من ا - 

كه داشت  كايداده بود به سمت ار هيتك يكه سرش را به صندل يسوار شدند، محمد در حال يوقت. تكان داد يسر مدمح

  :كرد برگشت و گفت يم يرانندگ

 يزيچ يشاخه گُل... يدسته گُل... يگُل هيتازه از سفر برگشته، اونم همسرشون،  هيرن استقبال  يم ياصوال همه وقت - 

  .برن يهمراه خودشون م

كه اومدم  نيتازه هم. برن ياگه اون جناب به ظاهر همسر بدون اطالع خانم و قال بذاره و بره كوفت هم براش نم اناياح - 

  !باال آقا يكالت و بنداز ديدنبالت با

نگاهش  يچشم ريز. ديمحمد را شن زير يخنده  يصدا. رديكرد حالت قهر به خود بگ يناز تكان داد و سع ياز رو يسر

در خود و  راتييهمه تغ نياز ا. خودش هم خنده اش گرفته بود. ديخند يبسته م يانش را بسته بود و با دهانچشم. كرد

  .قهوه كرد كي يمحمد فقط تقاضا دنديبه خانه كه رس! محمد متعجب بود

  !پره ياما خوابت م - 

  .شه ينم شيچيقهوه خوردن خوابم ه هينه نه االن انقدر خسته هستم كه با  - 
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  .يخود دانباشه  - 

  .شد رهياو خ يمشك يرا كه به دستش داد دوباره به لباس ها قهوه

  سوال؟ هي - 

  هوم؟ - 

  شده؟ يزيچ ه؟يلباس هات مشك يچرا همه ... چرا - 

  :داد هيگذاشت و تك زيم يرا رو فنجان

  .شده يزيچ هي... آره - 

  شده؟ يچ - 

  :ديكش قيِ عم آه

  .بعد يباشه برا. بگم يزيتونم چ يفعال نم كايار - 

  :باال انداخت يشانه ا كايار

  .بابا همه دعوت شدن يپس فردا خونه  يبرا يراست. باشه - 

  :تكان داد و گفت يسر عيسر يليخ كايار. دوخت كاينگاه خشكش را به ار محمد

  .ته بودگذاش غاميپ ايثر... تلفن ريگ غاميپ ياالن رو. دونم از كجا متوجه شدن ينم! نگفتم يبه كس يچيبارو كن من ه - 

  .خوبه - 

  :تفاوت او كرد يب يبه چهره  ينگاه كايار

  .نهيغمگ يليخ افتيق... يدون يم - 

  .دونم يم - 

  .خوبه - 
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در اتاقش هم باز بود، به . از محمد نبود ياز اتاق خارج شد اثر يوقت. را عوض كند شيبه اتاقش رفت تا لباس ها كايار

تخت طاق باز  يكه با همان لباس ها رو ديمحمد را د. ش شود رفتوقت تالش نكرده بود داخل چيسمت آن اتاق كه ه

 شيچشمش كه به كفش و كت و كروات او افتاد دندان ها. كردهرا باز  شيستاره دست و پاها كيو مانند  دهيدراز كش

  :ديهم ساب يرا رو

  !ارهينكرده كفشش و در ب يحت وونهيد يپسره  - 

 يآمد دست به جوراب ها يدلش نم. ز پا درآورد و آرام به پشت پرت كردرا ا شيكفش ها. به داخل اتاق رفت آرام

اتاق پرت كرد و  يبه گوشه  ديكش يكه نفس نم ياو را درآورد و در حال يحال جوراب ها نيبزند، با ا يگريشخص د

  .فرستاد رونيبعد نفس حبس شده اش را ب

  .شدم يداشتم خفه م! شيآخ - 

او  يرو اورديخواست كروات را درب يم يوقت. كت را از تنش خارج كرد يا هزار بدبختب. به كت و كروات او كرد ينگاه

 ريزد و ز يلبخند ارياخت يب. محمد كرد يبه چشمان به گود افتاده  يكرد نگاه يكه آن را آرام باز م يدر حال. خم شد

  :لب زمزمه كرد

  ؟يآخه چرا مشك - 

رفت تا آن  يدست خودش نبود، دلش مالش م يزيچ چيچرا؟ انگار هدانست  ينم. محمد مرتب به سمت باال بود يموها

را به  شيلب ها. زد يگريو لبخند د ختياش ر يشانيپ ياو را رو يبرد و موها شيدست پ. زديمرتب را بهم بر يموها

  !چش شده بود؟! رد؟ك يداشت چه م. كرد كه در جا متوقف شد يم كياو نزد يگونه 

با آن . هنوز در خواب بود زياون ن. كرد يمحمد را نگاه م يچهره  رهيخ رهياما هنوز خ .به سمت عقب برداشت زيخ كي

چون بار . بلند شد زشيآخ ر يصدا. باز، با دست صورتش را پوشاند و عقب عقب رفت يو آن لب ها ختهيبهم ر يموها

  .محمد خورد يكمد لباس ها ي رهيكمرش به دستگ گريد
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  !خدا يا - 

مشت مشت . رفت و آب سرد را تا آخر باز كرد ييتا در را بست با عجله به سمت دستشو. خارج شدآرام از اتاق  آرام

و در آن به  ختير نهيمشت آخر را با حرص به آ. شده بود سيلباسش خ يهمه . ديپاش يآب بود كه به صورت خود م

  .شد رهيخود خ

  !شم يم وونهيخونه د نيتو ا... شم يم وونهيد - 

  .شد يقطرات اشكش با آب قاط. داختان نييرا پا سرش

  ...يليخ... يپست يليخ... يآشغال گريباز هيتو ... كايار يگرفت يجد يليرو خ يباز نيا - 

  

* * * * *  

  

شب كه  يكياما در آن تار. باغ به پشت پنجره آمد دنيد يبه بهانه . رفتن متنفر نشده بود يبه حال انقدر از مهمان تا

  .معلوم نبود يباغ

را بست و  شيپلك ها. بكشند يتخته ا يرا رو يانگار كه ناخن. داد يروحش را خراش م يمانند مته ا ايثر يقهقه  يصدا

اما . انداخته و طعنه زده بود كهيتوانست ت يتا آنجا كه م. بس بود گريد. كرد يم يرو ادهيهم ز نيآر. هم فشرد يرو

. سوخت ياو م يدلش برا! نيغمگ يليخ. بود نيمحمد غمگ. زد يم داو لبخن يبه حرف ها و كارها نيمحمد ساكت و غمگ

  .به شربت كرد يخورد؟ نگاه ياصال چه م. را در دستانش فشرد وانيل

  !حالت خوبه دخترم؟ - 

 يم فيپدر محمد، پدر شوهرش، شوهر؟ كلمات پشت سر هم در ذهنش رد. شد رهيرا باال گرفت به پدر جان خ سرش

  .كرد خونسرد باشد يسع. شد
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  .خوبم ممنون... بله... آره - 

  افتاده؟ ياتفاق... گرفته س يليدخترم محمد خ - 

 نياصال چرا ا. نشده بود نشيمهربان و چشمان غمگ يچهره  يتا به حال متوجه . شد رهيآن مرد خ نيغمگ يچشم ها به

  .ديكش يقيرا باال انداخت و نفس عم شيابروها. ديد يم نيپسر و پدر را آنقدر غمگ

  .به من نگفته يزيچ. ونم پدر جوند ينم - 

  .تو خودش زهير يم. بوده ينطوريهم شهيهم. باهاش حرف بزن - 

  .چشم - 

  رفته بود خارج از كشور؟ يچ ينگفت برا - 

  .اومده شيپ ياز محموله هاشون مشكل يكي يدونم كه برا يم نويفقط ا... نه - 

  :تكان داد يجان سر پدر

جفتتون رو  يبچه حال و هوا هي ديشا... ديشا. طاقته يبچم ب. نهيغمگ يليا خروزه نيا. حواست بهش باشه. ممنون - 

  .عوض كنه

  .فشرد يهر دو دستش م انيرا در م وانيل. انداخت نييسرش را پا ارياخت يب كايار

  ...پدر... پ - 

آخر و تو  ميماما تص. من فقط نظر خودم و گفتم. يكن يهم كار م يخون يدونم هم درس م يم. يبگ يزيخواد چ ينم - 

  ِ. ميتيبهره بوده و  ياونم مثل تو از نعمت مادر ب. محمد و داشته باش يدخترم، هوا يريگ يم

درست ! ييرايچه چشمان گ. او هم چشمانش پر از اشك بود. را باال گرفت و چشمانش را به چشمان پدر دوخت سرش

 تشانيشوند جذاب يم رتريذاب، انگار مردها هر چه پبود هم ج باينه هم ز. نبود اما جذاب بود بايمثل چشمان محمد، ز

  .دمحمد بو يانساليم ياز دوره  يياو دورنما. شود يم شتريب
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  !كا؟يار... كايار - 

كرد؟ االن پدر جان كنارش  يچه م نجاياو ا. داد يچشمانش دست تكان م يداشت جلو نيآر. را عقب آورد سرش

  !شده بوده؟ رهيخ چيا به همدت مثل منگ ه نيتمام ا يعني. بود ستادهيا

  !كنم يس صدات م قهيمعلوم هست حواست كجاست؟ االن چند دق چيه - 

  ؟يكن يكار م يچ نجايتو ا... ت! قهيچند دق - 

  :به اطراف كرد و ادامه داد ينگاه

  .اونور يبهتره بر - 

  :ديرا سر كش وانيل نيآر

  .كنن يمطمئن باش همه شك م مينشون بد تيحساس نقدرياگه خودمون ا. يحساس باش اديز دينبا - 

در هم آن دو را  ييحواسش به آنها نبود، فقط مهرسا با اخم ها يكس چيه. به اطراف كرد يگريد يمعذب نگاه كايار

  .چه به سمت پله ها رفت يبداند برا نكهيبدون ا. كرد ينگاه م

  ؟ير يكجا م - 

  :اول بود كه برگشت يپله  يرو شيپا

  .سر به اتاق مامان بزنم هيخوام  يم... خوام يم - 

  از ذهنش گذشته؟ ايكرده،  دايحرف به دهانش راه پ نيدانست كه چطور ا يهم نم باز

  !كايار ياتاق مامانت بش اليخ يبهتره ب - 

در دلش فرو  يزيچ. نگاه ها به سمت آن دو است يبدهد، اما متوجه شد همه  يعقب برگشت تا جواب دندان شكن به

 نينگاه نگران و غمگ. خود جلب كند يحرف را بلند زده بود تا توجه ها را به سو نيقصد ا يرو از نيانگار آر. ختير

  :شد و مصمم جواب داد رهيخ نيدوباره به آر. ديمحمد را د
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  .به خودم مربوطه نيا - 

  :دست بردار نبود، دوباره گفت نيار

  !ه؟يج خانومش چطورشطرن نميخوام بب يم. ميدست بزن هي ايب. ستيمحمد كه شطرنجش بد ن - 

فشرد، بدون توجه  يرا به هم م شيحرص لب ها ياز رو كايار. شد رهيخ كايسر داد و دوباره به ار يمسخره ا ي خنده

  :كه گفت ايو بعد ثر ديپدرش را شن يراه صدا انياز پله ها باال رفت، اما در م گرانيبه حرف د

  .بذار راحت باشه مزيولش كن عز. گهيد ديد يرفت م يم! يباالخره كه چ - 

دانست، با تمام  يبرد، م شيدستش را پ. ستاديپشت آن ا يقدر ديبه در كه رس. عضالت صورتش منقبض شد ارياخت يب

 د،يقدم به داخل گذاشت، بو كش. چشمانش را بست و در را باز كرد. ستيدر انتظارش ن يجالب زيدانست چ يوجودش م

  .ديچيدر سرش پ يورعطر سرسام آ يبو. ديهم فشرد و بو كش يرو شتريچشمانش را ب

  !نه - 

  .ديهم فشرد و بو كش يرا محكم رو شيگوشش گذاشت و باز هم پلك ها يرا رو دستش

همه . عوض شده بود زيهمه چ. چشمانش را باز كرد. شل شد و به كنارش افتاد شيدست ها. شد يجار شيها اشك

نه  ،يچوب ياش بود، نه آن ساعت شماته ا يارث مادربزرگ مادركه  يشميابر ي چهينه آن قال ز،ينه تخت، نه م! زيچ

. نبود ياثر چيه. مادرش نبود يچ كدام از لباس هايه. به سمت كمد هجوم برد! كدام چيه... يآن زن چشم عسل يتابلو

  .همه را برده بودند

آن زن با  ديگنج يش نمدر باور. كرده بود سيصورت تبدارش را خ شياشك ها. كرد يو نگاه م ديچرخ يخود م دور

  چرا اتاق مادرش شده بود اتاق خواب آنها؟ نجا؟يچرا ا! همه اتاق نيا. كرده باشد نيمادرش چن يها يادگاري

همه را . رفت نيياز پله ها پا ديكوب يم نيزم يرا رو شيكه پاها يدر حال تيبا عصبان. چشمانش را خون گرفته بود يجلو

من همه و همه  يخدا! مهناز خانم! حامد خان! پدر جان! محمد! مهرسا! نيآر! ند جز او؟انگار همه خبر داشت. ديمنتظر د
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  :به كلمه گفت هشد و كلم رهيخ ايبا خشم به ثر. خبر داشتند

  !كه؟يزن يمامان من دست بزن يها يادگاريبه  يچطور جرعت كرد - 

  :زد اديفر بايشد و تقر زيخ ميپدرش از جا ن. گرد شد ايثر چشمان

  !مواظب حرف زدنت باش كايار - 

 نيا. و نابود كنه ستيمامان من ن ليوسا ياجازه داد نيشما به ا نيهم! حرف بزنم يچطور يشما الزم نكرده به من بگ - 

  ...ي كهيزن نيدم ا يمن اجازه نم! مامان من؟ ليچرا وسا... چرا اون اتاق... خونه بود نيا يهمه اتاق تو

 يپوزخند. شد رهيفقط به پدرش خ. نكرد يحركت چيه. چشمانش هنوز باز بود. داز شدان نيدر اتاق طن يليشق س يصدا

  .گران تمام شد شيحرف پدرش برا نياما ا. نگفت چيزد و ه

  !و خوب به خاطر بسپار نيا كا،يكه اتاقش باشه ار ستين گهيمامان تو د - 

  !بسه - 

حالش بهم . بود يها هم پر از دلسوز يو بعضهمه نگران  يچهره ها. ديكش غيگذاشت ج شيگوش ها يرا رو دستش

  .شد رهيخ ايدوباره به ثر. خورد يداشت حالش از آن جو بهم م. خورد يم

  !؟يكار كرد يمامان من چ ليبا وسا! يجادوگر هيتو . خوره يحالم ازت بهم م! ازت متنفرم - 

  :گفت رديبه خود بگ يزيترحم آم ي افهيكرد ق يم يكه سع يدر حال ايثر

... شده ياحساسات... اون حق داره... زمينداشته باش عز شيكار... كنم يمن تورو درك م... آروم باش! زميه عزاو - 

  ...بود و به درد دهيپوس لياون وسا زميعز يكايار

همش . سالم بود. من بود نيزتريعز يها يادگاري لياون وسا. مامان من بود ليبود وسا يهر چ لياون وسا! خفه شو - 

  ؟يكار كرد يچ. بردم يمن م يگفت يم يخواست ياگه نم. دسالم بو

 يا افهيكه با ق ديخود د ياو برد، اما همان موقع محمد را روبه رو ي قهيهجوم برد و دستش را به سمت  ايسمت ثر به
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  .برد يبه كنار يدلدار يرا همراه با زمزمه ها ايثر زيپدرش ن. كند يدر هم نگاهش م ييو اخم ها يجد

  .و برسم يخوام حساب اون جادوگر عوض يم... نولم ك - 

  .يآزاد دار يبه هوا اجياحت رونيب ميبر ايب - 

  ...دستمو ول كن... خوام ينم - 

  :را باال برد شيباغ رفتند او را به جلو پرت كرد و صدا يبه محوطه  يوقت. ديكش رونيتوجه او را با خود به ب يمحمد ب اما

  !؟يكن يم يجورنيچرا ا! معلوم هست چته؟ چيه - 

  !برسم؟ طهيسل ي كهيتا به حساب اون زن يوسط؟ چرا نذاشت يخودتو انداخت يچ يبرا. نداره يبه تو ربط - 

  :تكان يهم فشرد و سر يرا رو شيلبها محمد

  ؟يفسقل يبكن يخواست يكار م يمثال چ - 

  !يبه من نگو فسقل گهيخفه شو و د - 

  :زد ادينفس گرفت و سپس با تمام وجود فر يكم

  .ادياز همتون بدم م اديازت بدم م! مثل اونا يهست يعوض هيتو هم  - 

و  ستاديا شيمحمد روبه رو. به سرفه افتاده بود اديز ادياز داد و فر. حرفش شد يمانع از ادامه  شيها هيهق گر هق

  .چرخاند يم يگريلجوجانه سرش را به جانب د كاياما ار. ردياو را در دست بگ يكرد چانه  يسع

  .بس كن - 

  .شد رهيدر چشماش پر از اشكش خ يجد يليرا در دست گرفت و خ كايار يمحمد محكم تر از قبل چانه  نباريا

  ؟يخوا يم يبه من بگو چ - 

تند و . كرد يحس م سشيصورت خ ياو را رو ينفس ها. شد رهيناچار به چشمان او خ. كند يتوانست حركت ينم كايار

  :ردخش دارش زمزمه ك يبا صدا ،يعصب
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  !خوام برم خونه يم - 

  :و ماتم زده بود نياو هم غمگ يچهره . محمد شل شد و به كنارش افتاد دستان

  .خوام برم خونه يمنم م - 

  !خونه ميپس بر... پ - 

  .لبخند زد كايار يقرمز شده  ينيلحن بغض دار و ب به

  

* * * * *  

  

بار محمد  كي. ختيتمام آن چند ساعت را اشك ر. تبه خواب رف كايزد، انقدر گشت زد تا ار يها گشت م ابانيخ در

  :زد اديو فر ديفرمان كوب يمشتش را رو يعصبان يلينتوانست خود را كنترل كند، خ گريد

  !كايخدا بسه ار يمحض رضا - 

  :لب تكرار كرد ريگرفت و ز زين يشتريشدت ب چ،يبهتر كه نشد ه كايار ي هيگر اما

  .كدومتون چيه. دينكرد يكار يمنو زد ول... نه اون... نه تو... نكرد يكار چيه يكس چيه - 

آپارتمان نگه داشت از  يجلو يوقت. نگفت يزيو چ دياما محمد شن خت،ير يكرد و اشك م يآرام زمزمه م نكهيا با

ت حاال نوب. تمام به اتاقش برد يو با وجود خستگ ديرا در آغوش كش كايرا پارك كند و خود ار نينگهبان خواست تا ماش

  .را در دست گرفت كايار ياانگشت كوچك پ. اورديرا درب كايار ياو بود كه كفش ها

  !يفسقل - 

 دهيو بهم چسب سيبلندش خ يمژه ها. اش هنوز قرمز بود ينيگونه ها و ب. شد رهياو خ يتخت نشست و به چهره  يرو

اما دستش را از سر . را باال زد شيو موهارا از سرش باز كرد  يروسر. بود دهيچسب شيبه مژه ها زين شيچند تار مو. بود
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و  دنيبه بوس كايكه متوجه شده بود ار نجايتا ا. شود داريكه ب ديسچقدر دوست داشت او را ببوسد، اما تر. او برنداشت

  .را گفتن حساس بود يفسقل يدست دور گردن انداختن و كلمه 

  !بدجنسم نه؟ يليمن خ - 

  .بلند شد شيزد و از جا يلبخند

  

* * * * *  

  

 دارياز خواب ب يدر حال كايار. به شركت رفت ديكش يبه داخل اتاق او م يكه سرك يدرحال كايكردن ار داريبدون ب صبح

 يتمام بدنش درد م. دست به سرش گرفت و از جا بلند شد. ديكش يم ريشد كه چشمانش پف كرده و سرش از درد ت

از جا بلند شد و به . ديبه صورتش كش يدست. سوخت يصورتش م قسمت راست. بود دهيخواب شبشيد يبا لباس ها. كرد

  .رفت ييسمت دستشو

صورتش نمانده بود، جز  يرو ياديز زيچ. بود يليآمد همان س ادشيكه  يزيچ نياول ديد نهيخود را در آ يچهره  يوقت

 چيآنها ه. گر گرفته استو محمد افتاد احساس كرد بدنش  نيآر يتفاوت يب ادي يوقت. زد يسرانگشتان پدرش، پوزخند

  !كس يو چه ب وددفاع ب يچه ب. نكردند يكار چيه. نداشتند يعكس العمل

  .را بر تن كرد شيبا حرص لباس ها. نكرده است داريمحمد او را ب نكهيمتوجه ساعت شد و ا تازه

  .من از تو لج باز ترم! يفكر كرد - 

خواست با همه  يدلش م. خواست از لج او هم كه شده برود يمدلش  كايدر شركت باشد ار كايخواست ار يكه او نم حاال

  .زد يكامال اسپرت پيت. لج كند

. ديخواهد به او بگو يداشت دوست داشت هر چه زودتر به اتاق او برود و هر چه كه دلش م يبلند گام بر م ييقدم ها با
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  .كرد يم يتالف ديبا

به سمت در رفت و آن را . نكرد گرانيد يو مسخره  رهيخ ينگاه ها به يتوجه كايار. كردند يبا تعجب به او نگاه م همه

  .باز كرد و خود را به داخل اتاق انداخت

  .زد به سمت اتاق جلسه رفت يهمانطور كه حرف م. نبود زيم پشت

  !؟يمن و قال بذار يتون يم يواقعا فكر كردتوي كله پوك  - 

محمد  يمات زده  يبه چهره  يوقت. تعجب باز مانده بود دهانش از. داخل اتاق چرخ خورد يچهره ها يرو نگاهش

  :شده جز لبخند، دستش را باال آورد هيشب يزيبه هر چ شيلب ها يدانست حالت رو يم. كرد لبخند بزند يسع ديرس

  !سالم... س - 

  :رفت كايبه لب داشت به سمت ار يكه لبخند يرا صاف كرد، در حال شياز جا بلند شد و گلو محمد

  !گفته بودم استراحت كن! ؟يكن يكار م يچ نجايتو ا! مزيعز - 

  :لب گفت ريز. گرفت ديهم فشرد و نگاهش رنگ تهد يرا رو شيپشتش به مهمانان شد، دندان ها يوقت

  !؟يريبم يدوست دار - 

 ديكوب يم كايكه دستش را چندبار محكم به پشت ار يبه سمت مهمانان برگشت، در حال يساختگ يدوباره با لبخند و

  :گفت

  .هه ههه ههه... خانم ها ون،يذارم آقا يتنهاتون م قهيدق 5 - 

البته تا  ديكش رونياو را گرفت و با خود به ب يبازو. ديايآخش درب يزد كه باعث شد صدا كايبه پشت ار يگريد ي ضربه

 رونياز اتاق ب نكهيا مهربان و دلسوز به خود گرفته بود، اما به محض يهمسر يبودند هنوز چهره  دهينرس رونيب يوقت

  .بروند رونيب استشيباز كرد تا از اتاق ر را گريرا در دست فشرد و در د كايار يآمدند بازو

  .داد هيچسباند و دستش را كنار صورت او تك واريرا به د او
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  !؟يكن يم يچه غلط نجايتو ا - 

  :ستيبا وحشت به اطراف نگر كايار

  اد؟يم يكيبرو اونور االن  - 

  !؟ياريسر در م زايچ نيقعا از آبرو و اوا! اوه - 

  ...من مثل تو يفكر كرد يپس چ - 

  !؟يبود گفت ياون مزخرفات چ! ؟يبود كه از خودت درآورد يچه مسخره باز نيپس ا - 

  !نزدم يمن حرف بد - 

  ؟يكه نگفت يبگ يخواست يم يچ گهيد! ينزد يحرف بد - 

  !؟يفسقل يبه من بگ يتون يهمه م يچطور تو جلو - 

جلسه چقدر  نيا يدون يم! ؟يلعنت ياونا بهت گفتم فسقل يمن جلو... به من نگاه كن ؟ياونا بهت گفتم فسقل ين جلوم - 

  !تو؟ يايب يسرت و بنداز ينجوريهم ديبا! مهمه

  ؟يكن يامر و نه ينطوريا ديحتما با... شم يبرو عقب تر دارم خفه م - 

  !ستشه دهن زن هارو ب يم يطور هي شهيهم... يدون يم - 

  !؟يچ - 

  !بهت نشون بدم؟ يخوا يم - 

را در دست گرفت و به سمت  كايار يمحمد چانه . محمد دوخت يو منگش را به چشمان به خون نشسته  جينگاه گ كايار

چند . هم فشرد و چشمانش را بست يلبانش را رو نيهم يبكند برا يخواهد چه كار يمتوجه شد او م كايار. ديباال كش

  .چشمانش را باز كرد آرامو  ديپوزخند صدادار محمد را شن يه صداگذشت ك يا هيثان

و  تيگوشت يدلم بخواد اون لبا نكهياز ا شتريمن ب! نگران نباش. شه دهن شما زن هارو بست يم ينطوريا... ينطوريا - 
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  .يببوسم، دوست دارم اونارو به هم بدوزم فسقل

  :را گرد كرد و گفت چشمانش

  !يپست يليخ واقعا كه... تو... تو - 

  :رفت گفت يكه به سمت اتاقش م يجدا شد، در حال كايزد و از ار يقهقه ا محمد

  .نكن يكار چيو ه زيپشت اون م نيخوب بش يبچه  هيمثل  - 

  ..م - 

  .كه گفتم نيهم - 

 يبه رو يدست. قرمز شده بود شيگونه ها. كرد يمنگ به مقابل نگاه م يداده بود و مانند آدم ها هيتك واريبه د هنوز

  :ديتب دارش كش يگونه 

  .گرمه! اوفففففف - 

  .تكان داد اما هنوز گرم بود يرا كم شيمانتو يو باال شال

  .يدستش داد يخوب بهونه ا - 

  :هم فشرد يرا رو شيحرص دندان ها با

  !در دهن منو ببنده ينجوريخواد ا يم قهيدم به دق يه - 

  .شد يبارها و بارها تكرار م. شد يدر ذهنش تكرار م شبيد يهنوز صحنه ها. شد رهينشست و به در خ يصندل يرو

  .هم فشرد يگذاشت و چشمانش را رو زيم يرا رو سرش

  !ستهيشد زمان با يكاش م. متنفرم ايدن نيا ياز آدما. متنفرم ايدن نياز ا - 

  .خندان محمد چشم دوخت يبلند كرد و به چهره  يحال يسرش را با ب. داد يتكانش م يكس

  ه؟يچ - 
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  !ه؟يچ يگفت ينم ينجوريساعت چنده ا يدونست ياگه م - 

  :به بدنش داد و گفت يو قوس كش

  .كنه يچقدر بدنم درد م... ييييآ. خواد باشه يم يهر چ - 

. يداد كرد يكنم داد و ب دارتيچند بار خواستم ب. خشك شده. يديخواب زيم نيا يدرد كنه چند ساعت تموم رو دميبا - 

  ؟يبر يخوا ينم حاال. يخسته بود يليخ

  :سپرده بود گفت يكه انگار تمام جر و بحث هارا به فراموش كايار

  ؟يايب يخوا يتو نم... يحاال هر چ - 

  :ادامه داد كاينثار او كرد و ار يهينگاه عاقل اندر سف محمد

  .يكن يو ازش پاسبان يبمون زتيشركت عز شيپ يتون يم يايب يخوا يخوشحالم كه نم يليخ. خوبه - 

  .برداشت و به سمت آسانسور رفت زيم يرا با حرص از رو فشيك

  .موقع تنها نرو نيا. بذار بگم برسوننت - 

  .الزم نكرده - 

  ...گفتم - 

  .شهيمثل هم... تنها يتنها. كه دلت خواد بكن، اما من دوست دارم خودم برم يتو هر كار! خوام ينم - 

با تعجب به . فضول هم نبود دارياز آن سرا يخبر يحت .در شركت نبود چكسيه. اطرافش شد يتازه متوجه . رفت و

  :اش چشم دوخت يساعت مچ

  !شب ِ 11من ساعت  يخدا - 

  :لب گفت ريز. زد يذوقش م يتو يو وهم آور راه پله حساب كيتار يفضا. ترس به سمت پله ها رفت با

  .رم يبا آسانسور م! نه... نه - 
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  :زد يشد با خود غر م يكه داخل آسانسور م همانطور

  !بكنه گهيتعارف د هينكرد  يعوض يپسره  - 

  :دينال يدرهم بود با لحن شل و وارفته ا شيكه اخم ها يداد و در حال هيآسانسور تك واريد به

  ...خب چرا تعارف كرد - 

  :و كالفه ادامه داد يعصب

  !شركت بپوكه يكيو تار ييتو تنها دوارميام! دوبار تينها... بار هياما همش  - 

در چشمانش  ياز ذهنش گذشت و برق خاص انهياما ناگهان فكر موذ. ديمانند بچه ها كف اتاقك آسانسور كوب را شيپا

  .ديخورد خند يكه در ذهنش چرخ م يكرد و با لذت تمام به فكر طانشيش يچهره  يچاشن ييبايپوزخند ز. آمد ديپد

مانده به آخر را فشار دهد  يكي يم برد و تا دكمه به سمت دكمه ها هجو عيسر كايار يبود، ول دهيبه مقصد رس آسانسور

آسانسور كوباند، چشمانش  ي وارهيخود را به د ادياز ترس ز. باز شد يناگهان يلياما در آسانسور خ. و به نوك برج برود

  .كرد زيرا ت شيرا بست و گوش ها

 رونيبه ب يدزدك. در گذاشت يالرا  شيپا عيسر د،يزنند را شن يدور شدن دوتا مرد كه با هم حرف م يصدا يوقت

  .انداخت يآسانسور نظر

كه  يبه طور دند،يخند يزدند و م يشدند بلند بلند حرف م يكه دور م يهر دو در حال. شركت دو مرد بودند نگهبانان

به  ديكه رس يزمان. از فرصت استفاده كرد و به باال برگشت كايار. باز و بسته شدن در آسانسور نشدند يصدا يمتوجه 

 شيبا نوك پاها. را از پا درآورد و در دست گرفت شيها كفشاز آسانسور خارج شد و به سمت پله ها رفت،  يآرام

  .چند طبقه آسانسور نذاشته اند نيا يدانست چرا برا ينم. شروع به باال رفتن كرد

مشخص  ياديز زياحتماال چ است و كيها انداخت، خدارو شكر كرد كه فضا تار نيبه دورب يسر سر يراه نگاه نيب در

در . را نشان ندهند يزيچ يكيتر از آن هستند كه در تار شرفتهيمداربسته پ يها نيدورب نيدانست ا يم ياز طرف. ستين
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 يفقط بهانه ا نياما درواقع ا. او را به خانه برساند ديبه محمد بگو تارود  يباال م نيا يكه برا ديبهانه را تراش نيذهنش ا

  :با خود گفت. اند به هدفش برسدبود تا بتو

  !كنه يم ياون باال چه خبره و چه غلط نميبب ديبا - 

و سرش را به سرعت تكان  ديفكر برخود لرز نياز ا. خلوت كرده در ذهنش تجسم كرد تايكه با رز يرا در حال محمد

  .به خود داد يشتريرا تندتر كرد و شتاب ب شيناخود آگاه قدم ها. داد

نگاهش به سقف افتاد متوجه شد كه سقف  يوقت. ديباز را د يمحوطه  كيدر مقابل خود  ديوك برج رسكه به ن يزمان

. آن همه ستاره پر از شعف شد دنياز د. است نطوريهم هم رونشيمطمئن بود ب. و به صورت مثلثوار است يا شهيش

  .به خود آمد يژيو و ژيق يمحو ستاره ها بود كه با صدا يقيدقا

به سمت در رفت و . است دهيمطمئن بود صدا از آن اتاق به گوشش رس. از اتاق ها ثابت ماند يكير د يرو نگاهش

بتواند داخل را  ديگذاشت تا شا يديجا كل يچشمانش را رو. ديشن ينم ييصدا چيه گرياما د. گوشش را به آن چسباند

  .معلوم نبود يزياما چ ند،يبب

 يكياما باز هم جز تار. آرام با هر دو دستش در اتاق را باز كرد يليشت و خگذا نيزم يرا كنار در رو فشيها و ك كفش

 يمتوجه باشد چه م نكهيآرام آرام بدون ا. خورد ياتاق به چشم م ياز گوشه  ينور يكور سو. نشد بشينص يزيمطلق چ

داخل . ديتاب يم رونيه بب يدينور از سوراخ جا كل. شد يباز م يگريكه به اتاق د ديرس يبه در. كند به سمت نور رفت

اتاق  نيا نبارياما ا ،يا شهيش يبا فضاها يباز هم اتاق. سخت بود شيبرا ديد يكه در مقابل م يزياتاق شد، باور كردن چ

 يبيو دم و دستگاه عج ستميدر س يباال. كرد باز بود يم دايكه به بام ربط پ يا شهيدر ش. بام ِ برج وصل بود يبه محوطه 

 هيبام تك يبه لبه  نهيتوانست قامت محمد را كه دست به س يآن طرف در م. آورد ياز آن سر در نم كايروصل بود كه ا

حواسش باشد داشت در را  نكهياز در گذشت و وارد محوطه شد، بدون ا. نديگذراند بب يداده و شهر تهران را از نظر م

 نيخشمگ يصدا. بود دهيبه خود ند كيه را انقدر نزدهمه ستار نيمحو ستاره ها بود، تا به حال ا. بست يآرام آرام م
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  .شود رهيبكشد و با وحشت به او خ يفيخف غيمحمد باعث شد ج

  !؟يكن يم يچه غلط نجايتو ا - 

. بلند به سمت در رفت و تالش كرد تا آن را باز كند ييمحمد با قدم ها. آمد و در كامال بسته شد يتق يموقع صدا همان

زد، دست  يكه نفس نفس م يدر حال. ستيدر باز بشو ن نيدانست ا يخودش خوب م. بود هودهي، بكه زد ياما تمام زور

را كم كند تا بهتر بتواند فكر كند،  ادشيز تياز عصبان يكم ردك يم يداشت سع. انداخت نييبه كمر شد و سرش را پا

  :زد اديبر سرش فر بايو تقر ديچرخ كايبه سمت ار تيبا عصبان. ممكن بود ريغ تيدر آن وضع يزيچ نياما چن

  !؟يكن يم يخراب شده چه غلط نيا يتو تو - 

  :محمد ادامه داد. انداخت نييترس آب دهانش را به زور قورت داد و سرش را پا ياز رو كايار

  !ِ اون اتاقم رونيچون من ب. تونم بازش كنم ينم گهياتاق هست و د يتو يدر لعنت نيكنترل ا - 

  :زد اديدوباره فر و

  !يچه گند زد نيبب - 

  :گفت يدستور يدستش را مقابل او گرفت و با لحن كي. شد رهيخ كايار ي دهيرنگ پر يو به چهره  ديكش يقيعم نفس

  و بده؟ تيگوش - 

 يمحمد وقت. شد رهيبه خون نشسته اش خ ياو و سپس به چشم ها ياول به دست ها. با تعجب سرش را باال گرفت كايار

  :با ترس پاسخ داد كاياره حرفش را تكرار كرد و اردوب د،يسكوت او را د

  ؟يخوا يم يچ يو برا ميگوش - 

  :گفت هيكرد به كنا يكه چپ چپ نگاهش م همانطور

  !شاعرانه بذارم يفضا نيا يآهنگ شاعرانه برا هي نكهيا يبرا - 

  :را باال برد و ادامه داد شيناگهان صدا و
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  .و باز كنن يدر لعنت نيا انياز نگهبانا زنگ بزنم تا ب يكي اي خوام به مهسا يكه م نيا يبرا! خب معلومه - 

را پشت در اتاق جا  شيو كفش ها فشيآورد كه ك اديتكان داد، اما ناگهان به  دنيفهم يبه معنا يبا عجله سر كايار

  :را به دندان گرفت و زمزمه كرد نشييهل شده بود، لب پا يكه حساب يدر حال. گذاشته است

  !يوا - 

  :حوصله تر از قبل گفت يب نباريگرفت و ا كايدستش را مقابل ار محمد

  !شد؟ يپس چ - 

  :من من و خجالت گفت يكم با

  .جا گذاشتم فمويك... راستش... ر - 

  :شده بود ادامه داد رهيخ شيكه به پاها يدر حال و

  ...نطوريكفشمم هم - 

و  ديهم ساب يرا رو شيدندان ها يد خسته و عصبانمحم. بود، با دست به در بسته اشاره كرد نييكه سرش پا همانطور

آن  يبام رفت و دستش را رو يبه سمت لبه  ديبگو يگريد زيچ نكهيسپس بدون ا. تاسف تكان داد ياز رو يسر

بسته  يبه خاطر آورد كه همراه محمد در آن فضا يطرف ازاما » !راحت شدم«: فكر كرد كه نيبالفاصله به ا كايار. گذاشت

به سمتش برگشت و  تيخواست سوال كند كه محمد با عصبان» !و اونور جا گذاشته؟ شيخودشم گوش يعني«. دهافتا ريگ

  :زد اديفر

  !آره؟! يبه همه چ يگند بزن يفقط اومد! ؟يمگه قرار نبود بر ؟يبرگشت يچ يبرا - 

  :دلخور جواب داد كايار

  .ميبا هم بر... خواستم با... وقت بود ريد. دميترس... خب - 

  ؟يكن يگم برسونمت ناز م يم يچطور وقت - 
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  :اضافه كرد اديبا فر و

  ...آخه ؟يكار داشت يدر چ نيبه ا - 

به دست  ينگاه ميمحمد ن. را بست شيو چشم ها ديبه سرعت سرش را كنار كش كايرا به سمت باال برد، ار دستش

  :ديلب نال رياو كرد و ز يوحشت زده  يخودش و چهره 

  !ايخدا - 

كه تازه به خود آمده بود با  كايار. بام را گرفت و فشرد يبا انگشتانش محكم لبه . شد رهيگشت و به آسمان خبر دوباره

سرخش زبانه  يكه در چهره  يتيبا چشمان گرد شده از تعجب و عصبان. ستاديبه سمت محمد رفت و كنارش ا تيعصبان

  :گفت ديكش يم

  !يكردچطور جرعت ! ؟يمن و بزن يخواست يتو م... تو - 

  :حرف بزند نياز ا شيتكان داد و اجازه نداد كه او ب يحوصلگ يب ياز رو يسر محمد

  .دميو منم به آرزوم نرس يحاال كه كتك نخورد. تمومش كن - 

طاقتش را از دست داد  كايار نكهيحكمفرما بود، تا ا نشانيب ينيسكوت سنگ. نگفت يزيچ اريِ بس يبا وجود دلخور كايار

  :ديو پرس

  ست؟يهمراهت ن تيگوش.. .تو - 

  :به اطراف نگاه كرد يبا نگران كايار. تكان داد يمنف يبه نشانه  يبدون نگاه كردن به او سر محمد

  ست؟ين ياضطرار ياز پله ها يخبر نجايا - 

  ...ياتاق كنار... نجاينه ا - 

  :با تعجب و تمسخر گفت كايار

  !؟يساخت يخودكش يرو برا نجاينكنه ا - 
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  :شد رهياو خ يبه چشم ها يعصب يا حالتبرگشت و ب محمد

  !خالص بشم يكيراحت بتونم از شر  يليخ نكهيا يبرا دميشا - 

 ياما چند لحظه بعد، وقت. به سمت عقب برداشت يو قدم ديترس يكم ديجه يكه در چشمان محمد م يتيبرق عصبان از

 نييحواسش به او بود، سرش را پا يچشم ريكه ز يدر حال. به سمتش برداشت يدوباره قدم د،ياو ند ياز سو يحركت

  :ديتامل پرس يانداخت و با كم

  !؟يهست نجايا يايكه خونه نم ييپس شبا - 

  :ادامه داد ياليبا خوش خ كاينداد و ار يجواب محمد

  .يبد حيكوچولو ترج يبه اون خونه  نجارويدم ا يبهت حق م. هيقشنگ يجا - 

. شد رهيخ كايار يبرگشت و به چهره . خورد يز شدت سوز و سرما بهم ما كايار يدندان ها. نگفت يزيباز هم چ محمد

  .نگاهشان درهم گره خورد

نگاهش را از  عيسر يليچون محمد خ د،ينكش يحس طول نياما ا. ديدر نگاه شفاف محمد د يلحظه حس مبهم كي يبرا

  :گفت يجد يليسپس خ. شد رهيخ گريد ييو به سو دياو دزد

  .نجايا ايب - 

  :ديا تعجب پرسب كايار

  كجا؟ - 

دانست به سمتش  يمردد بود و نم كايار. تر شود كيشد و با دستش به او اشاره كرد تا نزد رهيخ كايدوباره به ار محمد

  .ستاديا شيبه سمتش رفت و با فاصله روبه رو هينه؟ بعد از چند ثان ايبرود 

اشاره كرد تا به آغوشش  كايهم باز كرد و به اررا از  شيزد، دست ها يخاص كه در نگاه مشتاقش موج م يطنتيش با

هراسان  يبه سمت عقب برداشت، كه باعث شد محمد لبخند بانمكش را نثار چهره  يبا وحشت دو سه قدم كايار. برود
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  :او كند

  !؟يرياز سرما بم يخوا ينكنه م - 

  !بغل تو ينه تو... اما رميحاضرم از سرما بم... ح - 

  :باال انداخت ييابرو محمد

  .يفسقل هيحرمسرا هم كاف هيگرم كردن  يآغوش من برا - 

  :را پنهان كند پاسخ داد تشيكرد عصبان يم يكه سع يحال در

  !نه من يپس بهتره به فكر حرمسرات باش - 

  :زد و جواب داد يپوزخند

  !ييها ياز سوگل يكيتو هم  - 

 يگريرا به سمت د شيرو د،ينگو يزيداد چ حيجتر. محمد كرد اليخ يب ينثار چهره  ريو تحق تيمملو از عصبان ينگاه

  :گرم و مهربان به خود گرفته بود يبار لحن نيا. دياو را شن يكرد كه دوباره صدا

  .نكن دختر يلجباز... كايار نجايا ايب - 

شدند  يكه خاموش و روشن م ييبه چراغ ها د،يلرز يخود م يهمانطور كه در جا. توجه نشان دهد يكرد خود را ب يسع

  :او بلند شد يدوباره صدا. شود يم شتريو ب شترياحساس كرد سوز و سرما هر لحظه ب. شد رهيخ

  .حرمسرا دارم نيا يكه تو يهست يتو فعال تنها كس! خب يليخ - 

مهربان و لبخند بانمك او  ينگاهش به چهره  يبه سمت محمد برگشت، اما وقت نينام حرمسرا، خشمگ دنيدوباره شن با

  .محمد باز هم با دستش اشاره كرد تا به سمتش برود. شد رهيدر سكوت به لبخند او خ. ديبگو يزيست چافتاد، نتوان

و خواستن،  ازيهمانند ن يحس. كه عمق عمق وجودش را احاطه كرده بود ،يقو يحس. شد يو رو م ريدر دلش ز يزيچ

آرام او را در آغوش  يليمحمد خ. ستاديا شيجا، روبه رو نيتر كيبه سمت محمد رفت و در نزد يقبل يبدون اراده 
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همچنان كنار  كاياما دستان ار. او حلقه كرد كيبار مررا دور ك رومندشيو ن يبازووان عضالن. و به خود چسباند ديكش

. سوزاند يشده بود و م دهيبر دهيبر شينفس ها. ديكوب ياش م نهيس واريمهابا به در و د يقلبش ب. بود زانيبدنش آو

 يمدر وجود او قرار داشت كه ناخواسته باعث  ييروين. نداشته باشد يشد از خود اراده ا يمحمد باعث م عطر تن يبو

و چشمانش  ديكش شيها هيداد، عطر تنش را داخل ر هيستبر محمد تك ي نهيسرش را آرام آرام به س. شد در او حل شود

  :گذاشت و گفت كايسر ار يمحمد چانه اش را رو. لذت بست يرا از رو

  ...داخل ميو بر ميكن دايپ يراه هي ديسردتر ِ، با يليخ يباال هوا نيا. ميكن يفكر هي ديبا - 

 نيتا به حال چن. و مبهم بود بيآن حس و حال عج يتمام حواسش پ. ديشن يمحمد را نم ياز حرف ها يكلمه ا كايار اما

  .كرد يجودش مزه مگس آن را ذره ذره با و ينيريرا تجربه نكرده بود، و حاال ش ياحساس

  »!شدم ليانقدر خار و ذل... هه... آخه چطور... اون ياشاره  هيچطور با «: ديشيناگهان به خود آمد و اند اما

سرش را باال گرفت و . فشارد ياو را به خود م شياز پ شترياحساس كرد محمد ب. بدش آمد فشيخودش و نفسش ضع از

  :او كرد و گفت يمهربان نثار چشم ها يحمد لبخندم. شد رهياو خ يبه صورت سرخ شده از سرما

  .خوام بخورمت ينم... كايراحت باش ار - 

  :كنار گوشش زمزمه كرد و

  .يفسقل... فعال نه - 

به . دينگو يزيداد فعال چ حيباز هم ترج. خندان او انداخت يبه چشم ها يخم كرد و نگاه پر از حرص يرا كم سرش

نشست  نيزم يمحمد آرام آرام رو. ابدي ييكرده بود و دوست نداشت از آن رها پر از لذت آغوش محمد عادت يگرما

چشمانش  كايار. خود فشرد ي نهيرا به س كايسر ار گذشت، يقيدقا. نشست نيزم ياز او كنارش رو تيبه تبع زين كايو ار

  :لب زمزمه كرد ريرا بست و با ندامت ز

  ...ن... ينم... واقعا... هيون در چجوردونستم ا يمن واقعا نم... ميكن يكار هي ديبا - 
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  .زمان و مكان باشد در آغوش محمد به خواب رفت يمتوجه  نكهيشد، بدون ا يآرام و آرام تر م شيصدا

  

* * * * *  

  

خمارش را باز كرد و نگاه خواب آلودش را به  يچشم ها يكرد، لحظه ا يكه مشامش را نوازش م يزيعطر دل انگ با

گذشته گرم تر  ينسبت به شب ها رشياحساس كرد ز. وول خورد شيدر جا يكم. ها را دوباره بستاما آن. سقف دوخت

تر  كيآمد باعث شد به آن سمت نزد يكنارش م ازكه  ييعطر آشنا يبو. شد زانيدستانش از تخت آو. و نرم تر است

 يتپش ها يصدا. به او فشرداو قفل كرد و خودش را  ي نهياو گذاشت، دستش را دور س ي نهيس يسرش را رو. شود

 د،يصورت محمد را د. نديرا بب نيرياحساس گس و ش نيرا باز كرد تا منبع ا شيآرام آرام چشم ها. ديشن يقلبش را م

اما . نديب يفكر كرد كه دارد خواب م. شده بود رهيكامال باز به سقف اتاق خ ييبا چشم ها ،يحركت چيه بدونكه  يدر حال

به . رفت يم نيياش پر شتاب تر باال و پا نهيشد و س يباز و بازتر م شيچشم ها. بود ايرو كيتر از  يواقع زيهمه چ! نه

را به  شيوحشت زده دست ها يا افهيشد و با ق زيخ مين شيدر جا. ديسرعت دستش را برداشت و خود را كنار كش

مقابل  يليو شك كياتاق خواب ش. نگاه هراسانش را به اطراف تخت دوخت. گذاشت شيها نهيس يرو يصورت ضربدر

  :ديپرس تياو گرفت، با عصبان يدستش را مشت كرد و روبه رو كيبه سمت محمد برگشت، . ديد يخود م

  !م؟يكن يكار م يچ نجايما ا... ما... م! كنم؟ يكار م يچ نجايمن ا... م - 

  :ديرا بست و با بغض نال شيها پلك

  ؟؟يكار كرد يبا من چ - 

  :را بست شيچشم ها يتحرك چيبدون ه محمد

  .ميافتاده بود ريگ نجاياز ا رونيب شبيد! اد؟ينم ادتي - 
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  .سوال داشت يجا شيچرا و چطور در آن اتاق و در كنار محمد بود؟ برا نكهيآمد، اما ا يم ادشي

  م؟يكن يكار م يچ نجايپس ا... پ - 

  :ديخشك محمد را شن يصدا

  ...ماجرا يباق... و اديتو پشت در م يزنگ گوش ينگهبان از صدا - 

  »!ميتخت يدوتامون با هم رو چرا«

  :و با خشونت گفت ديرا خوانده باشد، به سمت او چرخ كايكه انگار فكر ار محمد

  !مبل بخوابم؟ اي نيزم يكه رو ينكنه انتظار داشت - 

 يچون م. گرفت تمام وجودش را ترس و وحشت فرا. اش افتاد يو گوش فيك اديبه  يناگهان يليخ. نداد يجواب كايار

 زيم ياش را رو يو گوش فيبه اطراف كرد، ك يبا ترس نگاه. زند يآن موقع از شب زنگ نم نيجز آر يدانست كس

بلند شد و به  شيحركت از جا كيمحمد با . شد رهيبه محمد خ يچشم ريرا به دندان گرفت و ز نشييلب پا. ديد شيآرا

 يكد م لشيموبا. را در دست گرفت لشيبرداشت و موبا زيره خترس و دلشو ايدن كيبا  كايار. سمت توالت رفت

توانست پاسخ  يم يزد، به راحت يزنگ م ياما اگر كس. توانست بدون داشتن رمز وارد آن شود ينم يخواست و هر كس

درِ كمد بزرگ لباس كه باز شد، . شد رهيبا ترس به او خ كايرفت و ار شيبه سمت كمد لباس ها داص يمحمد ب. دهد

 دنيتوانست تعجبش را از د يدلواپس بود، اما نم يحساب نكهيبا ا. ديجورواجور و مردانه د يعالمه لباس ها كيداخلش 

  :ديپرس يبه آرام ورا در دست فشرد  لشيموبا. كند يمخف يشركت تجار كيدر  ييجا نيچن كي

  !زنگ زده بود؟ ميبه گوش يك - 

  :نگاهش كند پاسخ داد نكهيبدون ا محمد

  .احتماال مزاحم بود. ب ندادجوا - 

  :گشت، با پوزخند ادامه داد يم يلباس ها به دنبال لباس مناسب انيكه در م يحال در
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  .بدونه نكهيكنه بدون ا يدر واقع كمك م... مينزد خيسرما  يكه به لطف مزاحمتش ما تو يمزاحم - 

و  نيكه نگران شك كردن محمد بود، به آرآنقدر . راحت شد نياز بابت تماس آر الشيخ. ديكش ينفس آسوده ا كايار

  .كرد ياحساساتش فكر نم

  

* * * * *  

  

  .امينم يلعنت يمهمون نيمن به ا - 

  :تكان داد و با تعجب گفت يسر مهسا

  !ام؟يكه نم يچ يعني ؟يشد وونهيد - 

  :محكم و مصمم ادامه داد يبا لحن و

  !ميريهمه با هم م... ميريم - 

  :فرشاد بلند شد يصدا. به لب آورد يو پوزخندزد  ياش چرخ يصندل يرو محمد

آتو از طرف ماست تا  هيمنتظر ! ؟يخبر دار يتوكل يرفتنا يآب ريتو كه از ز. بهمون شك كنن دينبا! محمد ميبر ديبا - 

  ...مطمئن باش پسر! كنه يبه دختر خودشم رحم نم يكه به موقع ش حت هياون آدم. كنه يكاراشو علن

  :زمزمه كرد ينيغمگ يبا صدا محمد

  ...دوستامون نگذشته نياز بهتر يكيهفته از مرگ  هيهنوز  - 

  :غضبناك ادامه داد يرا باال برد و با لحن شيصدا و

  .زده باشه به سرم نكهيمگه ا! هرگز! ؟ييبه اون جشن كذا ميبر دياون موقع شماها توقع دار - 

آرام  يمهسا با لحن. ديكش يد و پشت سر هم نفس مشد و تن ياش به سرعت باز و بسته م ينيب يشدت خشم پره ها از
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  :تر از قبل به حرف آمد

  .گروه الزمه يبرا... الزمه! چت شده؟! ؟ينبود ينطوريتو ا. ستيشدن ن ياالن وقت احساسات! باش محمد يمنطق - 

 يرا عصب شيد كه پاهاتنها گذاشتن يو محمد را در حال. از اتاق خارج شدند گر،يكديبه  ينگاه ميو فرشاد بعد از ن مهسا

  .ضرب گرفته بود زيم يداد و با دستش رو يتكان م

  

* * * * *  

  

 يبه جا لميف. حواسش به دور و اطرافش نبود. عاشقانه بود لميف كي يو مشغول تماشا دهيكاناپه دراز كش يرو كايار

گذاشت،  يدر دهان م يسپيهمانطور كه چ كايار. بودند گريكدي دنيمشغول بوس ياصل تيو دو شخص دهيحساسش رس

. به او منتقل شود يخاص جانيآنها باعث شد ه ي هنبود اما بوس يدختر چشم و گوش بسته ا. شد رهيصحنه خ نيبه ا

  .محمد را به خاطر آورد يزور يبخواهد بوسه ها نكهيبدون ا

 يباز و متعجب به صفحه  كامال يكه با چشمان افتي يرا در حال كايار. رفت ييرايوارد شد و به سمت اتاق پذ محمد

 يها تيشخص يحركت به بوسه ها يبازش گرفته بود و همانطور ب مهيمقابل دهان ن يپسيچ. چشم دوخته بود ونيتلوز

  .كرد ينگاه م ياصل

 يكه دستانش را رو يدر حال. صدا به آن سمت رفت و كنارش نشست يآرام و ب يليخ. تكان داد يزد و سر يپوزخند

  .شد رهيخ كايار يبايرخ ز ميود، سر چرخاند و به نزانوانش گذاشته ب

  ...يفسقل يدون يم - 

 يبا وحشت به چهره  كايار. گشت نيپخش زم شيمقابل پاها يكم يليخ يبه هوا پرتاب شد و در فاصله  بسيچ ي بسته

  :ادامه داد ياو با خونسرد يول. شد رهيخندان محمد خ
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  .ِ دنشياز د شتريب... ييزايچ هي دنيلذت چش - 

اما به . مضمون حرف او نشد يو وحشت زده بود و متوجه  جياول گ كايار. او داد ليتحو يرا گفت و لبخند كج نيا

  .لرزان كنترل را برداشت و دستگاه را خاموش كرد ييسرعت به خود آمد و با دست ها

  ؟؟ياومد يتو ك... تو - 

  .بود ييجادو ياما تمام حواس تو به اون جعبه . شه يوقت م يليخ - 

و  لمياز آن ف يذره ا يتوانست به او بفهماند حت يكاش م يا. انداخت رياز شرم آتش گرفت و سر به ز كايار يها گونه

  .خودش بوده است ياهايرو يو تمام حواسش پ دهينفهم يزيچ گرانشيباز يمسخره  يبوسه ها

  :مقدمه گفت يب محمد

  .يآماده بش ديبا - 

با . اش گذاشت نهيس يرو يرا به صورت ضربدر شيناگهان با وحشت طبق عادت دست هابه او كرد و  ينگاه مين كايار

  :تته پته گفت

  !آماده؟... آ - 

 انيم يچنگ يقياو كرد و بعد از درك مطلب، همراه آه عم يوحشت زده  ي افهينثار ق يهينگاه عاقل اندر سف محمد

  :آشفته اش زد يموها

  !يامشب آماده بش يمهمون يبرا ديبا... كايمن ار يخدا - 

اجازه  نيو بوسه ها را فراموش كرد و خواست اعتراض كند، كه محمد چن لمياوضاع شده بود، ف يكه كم كم متوجه  كايار

  :به او نداد يا

  !كار يبرا... يبرا. ميكه بر مياما مجبور! ستمين ليما يليمن خودمم خ. يبگ يخوا يم يدونم چ يم - 

  !اميخوام ب ياما من نم - 
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  !كا؟يرا - 

خواست به  ياو م. شده بود چشم دوخت رهياش مصمم و با اراده به او خ يشگيمحمد كه همراه غرور هم يچهره  به

 يو امكان داشت در آن مهمان! رند؟يدورش را بگ يگريد يو مهسا و دختران تايبرود كه احتمال داشت رز يا يمهمان

  باشد كه به دردش بخورد؟ ييخبرها

  

* * * * *  

  

و  ختير شيرا ساده به اطراف شانه ها شيموها. به تن كرد يرنگ يو سوسن بايلباس ز. ند ساعت آماده شدچ ظرف

  .به آن اضافه كرد يو دخترانه ا حيمل شيآرا

افتاد مور  يفرشاد م ينگاه ها و حرف ها اديبه  يوقت. دانست كه قرار است در آنجا به مهسا و فرشاد ملحق شوند يم

  محمد؟ ايباشد  نينگران آر ديدوجانبه، با يدوست نيانست در برابر اد ينم. شد يمورش م

  .كنند دايزود توانستند مهسا و فرشاد را پ يليخ دنديمجلس كه رس به

به رنگ  يا كسرهيمهسا طبق معمول لباس دكلته و . نديآ يگذشت كه آن دو چقدر بهم م كاياز ذهن ار يلحظه ا يبرا

  .به تن داشت يبه رنگ مشك يكيكت و شلوار ش زيفرشاد ن. به تن كرده بود يمشك

كه  يخاكستر يهمراه با كروات يكت و شلوار اسپرت و نوك مداد. او را از نظر گذراند يشد و سرتاپا رهيمحمد خ به

  .آمد يبه او م يحساب

او را به  نكهيخاطر ادر دل از محمد به . روبه رو شد يچندش آور و بد يبا صحنه ها كايرفتند ار يكه به سالن اصل يزمان

  .كرد يحواله اش م يشمار يب يها راهيكرد و بدو ب يدر دلش او را مالمت م. آورده بود دلخور شد يمجلس نيچن

 زين يگريو الكل و هر زهرمار د گاريدود س يمستانه، بو يگوش خراش و خنده ها يها يقيموس يپر بود از صدا مجلس
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 ند؛يرفتند تا بنش يو چندتن از افراد حاضر در سالن، به گوشه ا زبانيبا م يل پرسبعد از سالم و احوا. ديرس يبه مشام م

. گرفت يم دهيجمع او را ناد انيكرد و در م يم نيتوه كايبه ار مياو به طور مستق. شد دايپ تايرز يكه ناگهان سروكله 

  .ادد يرقص م شنهاديمخ محمد را به كار گرفته بود و به او پ دهيهنوز از راه نرس

  .به تن داشت برانداز كرد يرنگ ياو را كه لباس كوتاه و جگر يسرتاپا ريبا نفرت و تحق كايار

  »!جلفه يليكه خ واقعا«

با  كايار رفت،يرا پذ تايرقص رز شنهاديخودش و مهسا، پ نيرد و بدل شده ب يكوتاه و نگاه يكه محمد بعد از مكث يزمان

 يشده بود كه هر لحظه آماده  يمانند كوه آتشفشان. سوخت يه صورت او مجانانه ب يليس كي يتمام وجودش در آرزو

چه بود؟  يمحمد برا يپس اصرارها. از سالن رفتند گريد يبه گوشه ا واو را تنها گذاشتند  زيفرشاد و مهسا ن. فوران بود

  را نظاره كند؟ شانيها يو الس زدن ها و كثافت كار ديايبه آنجا ب نكهيا

  ».دم ينشونت م... يعوض... آشغال! يغلط كرد! سوزونه؟ يمنو م داره الشيخ به«

را در  تايمحمد و رز دنيتحمل د. سوزد يآشكار م نيو توه يياعتنا يب نيخواست اعتراف كند كه تمام وجودش از ا ينم

  .زد يم يشد و نگاهش به سرخ ياش با خشم باز و بسته م ينيب يپره ها. آن وضع نداشت

از  شيزد و ب يمحمد پوزخند. رفت گره خورد يسو و آن سو م نيدر نگاه او كه با رقصنده اش آرام ا اكينگاه ار ناگهان

  .افتي يانتقام و نفرت بر وجودش تسلط م يباز هم زبانه ها. ديرا به آتش كش كايوجود ار شيپ

كه مطمئنا در حال قمار  وستيپ يرفت و به جمع افراد يگريچه در گوش محمد گفت كه او به سمت د تايدانست رز ينم

 يزنگ م كايدر گوش ار شيخنده ها يصدا. شد دنيدر دست گرفت و مشغول نوش يجام شراب الياو با فراغ خ. بودند

 ينم گريد... اما حاال. نزده بود يوقت بود كه محمد لب به مشروبات الكل يليهفته ها خ نيشد، در ا يباورش نم. خورد

كرد به  يفرستاد و سع رونيب ينفس پر حرص و بغضش را به سخت. خورد يهم محالش داشت ب. توانست تحمل كند

كه با ناز و غمزه با  ديسر چرخاند مهسا را د ياما وقت. خود حس كرد يرا رو ينگاه كس ينيسنگ. شود رهيخ يگريد يجا
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  .داد يگفت انجام م ياو مكه  يپادو هر كار كيمانند . مهسا بود زانيمانند كنه آو زيفرشاد ن. زند يحرف م يمرد مسن

جام برداشت و  كيتفكر  يبدون لحظه ا ستاد،يشراب مقابلش ا ياز جام ها يكوچك يِنيبه همراه س شخدمتيپ يوقت

 افتياخم آلود  يا افهيسرش را باال گرفت و محمد را با ق. شد رهيزرد رنگ ِ داخل جام خ اتيبه محتو. تكان داد يسر

 يانتقام جانانه پرپر م كي يدلش برا. داد و جام را باال گرفت لشيتحو يند او پوزخند تلخهمان. شده بود رهيكه به او خ

فقط اخم و تخم محمد و . برساند يبيآن شراب ممكن است به خودش آس دنيفكر نكرد كه با نوش يلحظه ا يحت. زد

  .گذاردب نييبفهماند جام را پا كايداشت به ار يكه سع ديد ياو را م ينگاه تلخ و گزنده 

 نييسوزاند و به پا يهمانطور م يدنينوش. گذاشت زيم يبه سرفه افتاد، آن را رو نكهيو بعد از ا ديرا تا نصفه سر كش جام

تلخ و  يمزه . هم فشرد يرا محكم رو شيرا، كه حاال پر از اشك شده بود، بست و پلك ها شيچشم ها. رفت يم

  :گفت يدرهم يافه يو با قتكان داد  يسر. دهانش را فرا گرفت يزهرمانند

  ...ييياَ - 

. رفت يم جيسرش به دوران افتاده بود و گ. كار از كار گذشته بود گرياما د. شد مانيكه كرده بود پش ياز كار بالفاصله

  .شود يكرد كله اش كم كم داغ و داغ تر م ياحساس م

 ييلويك ستيدو يوزنه  كيسرش  يد رواحساس كر. دارد يبه سمتش گام بر م تيكه با خشم و عصبان ديرا د محمد

  .دست به سر گرفت. قرار داده اند

جام را باال  گريبار د. دست خودش نبود گريشد و حركات و افكارش د يكم كم سلب م ارشياثر كرده بود، اخت يدنينوش

  .ديكوب زيم يروو  ديكش رونيدستانش ب يجام را از تو يناگهان يليخ ياما دست. ديسركش زيشراب را ن يگرفت و باق

  .را با خشونت گرفت و فشرد كايمچ دست ار. بود دهيند يو عصبان نيخشمگ نيچن نيرا تا به حال ا او

  !؟يكن يم يچه غلط - 

  :گفت يرا باال برد و با لحن بد شيمتوجه باشد صدا نكهيبدون ا كايار
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  !وونهيد... كن... ولم! دستم... ييييآ - 

تازه . ستاديو ا ديدستش را كنار كش. به خود گرفته بود يو لحن شل و وارفته ا ديكش يجهت م يخود و ب يرا ب كلمات

خند ه . شد يم دهيسو و آن سو كش نيرفت و مدام به ا يم جيو و جيسرش گ. ستديبا شيپاها يتواند رو يمتوجه شد نم

بهم  يدندان ها انيم او گذاشت و از يشانه  يدست رو دمحم. رقص برود ستيكرد و خواست به سمت پ يشل و ول ي

  :ديفشرده اش به او توپ

  !كجا؟ - 

  ...كن... ول... ههه... مثل تو... برقصم كميخوام  يم - 

  :ادامه داد يو با همان لحن قبل ديرا عقب كش خود

  ...ههه... يهمونجور... يديرقص... با اون دختره... مثل تو كه - 

محمد  يحركت نتوانست تعادلش را حفظ كند و به شانه ها نيبا ا. سر داد و سرش را به سمت عقب خم كرد يا قهقه

  .داد هيتك

 رهينگاه خ. كرد تيهدا يرا گرفت و او را به زور به طرف در خروج كايدست ار د،يكه اوضاع را خارج از كنترل د محمد

مهسا و . نديبب تيرا در آن وضع كايار ياصال دوست نداشت كس. احساس كرد كايخود و ار يرا رو يو توكل تايرز ي

كه  شهينشد و مثل هم ياما محمد راض. كنند يريآنها جلوگ تنكردند از رف يموضوع شده بودند، سع يفرشاد كه متوجه 

  .رفت نشيحرف حرف ِ خودش است، از سالن خارج شد و به سمت ماش

سروته و  يب يد و با حرف هاكر يم تيدر تمام طول راه اذ. را به داخل آپارتمان ببرد كايهزار زور زحمت توانست ار با

  .حال محمد را بهم زده بود شيعق زدن ها

  :زد اديكاناپه پرت كرد و با تمام وجود بر سرش فر يرا رو كايار

! احمق! ؟ياحمق هي نكهيا ؟يثابت كن ويچ يخوا يم! كا؟يار هيها چ يبچه باز نيا! ؟يكرد يچه غلط يديخودت فهم - 
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  ن؟؟ها ؟يو خورد ياون زهرمار يچ يبرا

  :گفت يكرد و با لحن آب رفته ا ينشست، خنده ا يكاناپه م يكه رو يدر حال كايار

  !يتو هم خورد... و يهمون زهرمار... يزهرمار... يتوام خورد - 

مبل پرت  يخراب كتش را از تن خارج كرد و به رو يو اعصاب يمحمد با خستگ. سر داد يرا باال گرفت و قهقه ا سرش

آتش گرفته و لب  يبه گونه ها. خمار او دوخت ينشست و چشم در چشم ها كايمبل مقابل ار يرو تيبا عصبان. كرد

  .شد رهيسرخش خ يها

سر  يبه سخت د،يخود د يلب ها يمحمد را بر رو ي رهينگاه خ يوقت. كرد يرا زمزمه م يلب آهنگ شاد ريز كايار

 نيا يتوانست به رو ينم. زد يلبخند تيصبانآن همه ع انيمحمد در م. شد ليبه سمت جلو متما يراست كرد و كم

  .نخندد يدوست داشتن يچهره 

  :گفت يدر همان حال با لحن شل و لوند. ديمحمد را كش يگونه  يناگهان يليبرد و خ شيدست پ كايار

  ...تو! يش يم گريج يليخ... يخند يم يوقت... تو... پسر - 

. قدم خود را در آغوش محمد انداخت كيخورد با برداشتن  يتلو مكه تلو  يدر حال. ستاديخود ا يزد و در جا يا قهقه

سر داد و نگاه مخمورش را  يگريد يخنده  كايار. شده بود رهياو خ يسابقه  يب يدلخور به رفتارها يبا نگاه زيمحمد ن

گردن او دستش را دور  كي. رديمقابل صورت محمد قرار بگ رتشتا صو ديخود را باال كش يكم. به چشمان او دوخت

  :به چهره نشاند يمحمد آب دهانش را به زور قورت داد و اخم. انداخت

  ...ستيبه نفع خودت ن! كاينگام نكن ار ينطوريا - 

 يليخ. لرزاند يمستانه اش بند بند وجود محمد را م يخنده ها. مهم نبود شيبرا يزيچ چيبود و ه يدر اوج مست كايار

محمد وسط مبل نشسته بود و با اخم به او نگاه . مبل پرت شد يبه گوشه  كايار. ر زدرا از خود دور كرد و كنا كايار عيسر

كرد خو  يم يكه سع يمحمد در حال. زانوان او گذاشت ياش را رو رهنهب يپا كي كايخواست بلند شود كه ار. كرد يم
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  :گرفته گفت يا افهيزد و با ق يرا كنترل كند، لبخند تلخ

  !؟يفهم يم. ينكن يكار نيهمچ هيوقت  چيه گهيبهتره د - 

  :زد و سرش را كج كرد يبيلبخند دلفر كايار

  !؟يفهم يم... بخند شهيهم - 

كه عضالت فكش  يمحمد در حال. كند يادا و اصولش با او چه م نيدانست با ا ينم. آورد يمحمد را در م يادا داشت

. زانوانش بلند كرد ياو را از رو ي دهيچك و كشكو يشد و پا رهيخ كايِ ار يمنقبض شده بود، به چشمان خمار از مست

  :گفت د،يكش يسر هم نفس م شتشد و پ يم نيياش پر شتاب باال و پا نهيهمانطور كه س

  ...يخوام ناراحت ش ينم... رميخودم و بگ يتونم جلو ينم! نگاه نكن ياونجور - 

  :گفت يآرام يزد و با صدا يگريلبخند د كايار

  .يريخودت و بگ يجلو... خوام يمنم نم - 

كه همزمان به  كاياما ار. زديخواست بلند شود و از آن خانه بگر. شد يم وانهيداشت د. اورديتوانست طاقت ب ينم گريد

به  يوقت. افتاد يمحمد متوجه نشد چه اتفاق. ديو او را به سمت خود كش ديبرداشته بود، كرواتش را چسب زيسمت او خ

بلند  يموها انيدستش را م كيو  دهيكاناپه دراز كش يرو زيكا نيار. قرار داشت كايار فيبدن ظر يخود آمد كه رو

 يهمانطور كه تك تك اجزا. داغ او را نوازش كرد يدست لرزانش را باال آورد و گونه  زيمحمد ن. محمد فرو كرده بود

  :گفت يسرشار از غم و دلخور يسپرد، با لحن يرا به خاطر م كايار يچهره 

  ...يليخ... يشد يخواستن يليخ! يمست بود شهيكاش هم ياما ا... اما... و بگم نيدوست ندارم ا نكهيبا ا - 

  :پر لذت ادامه داد يزد، محمد با لبخند يبر گردن او م يزير يمحمد بوسه ها يتوجه به حرف ها يب كايار

  ...يعني... يعني... نادرست ايتو درست ِ  تيدونم حكا ينم... يو راست يگن مست يم - 

لب  يبه آرام. ديلرز يم ي اولب . شد رهيخ كايار يپر از تمنا يو چشم ها نيآتش يحرفش را خورد و به گونه ها يباق
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 يرا رو نشيداغ و آتش يبوسه ها. از آنها گرفت يطوالن يقرار داد و بوسه ا كايپر عطش ار يلب ها يرا رو شيها

محمد را  راهنيپ يآهسته دكمه ها يليخ كايار. كرد ياسش كمك مزد و به او در درآوردن لب يم كايار يگردن و چانه 

  .باز كرد

  .با لذت تمام او را به خود فشرد كايار. بر گردن او زد يمحكم يجدا كرد و بوسه  كايار يرا از لب ها ازمندشين يها لب

حوصله سر بلند  يبار سوم ب اما. توجه بود يبار اول و دوم نسبت به آن ب يبرا. زنگ تلفن همراه محمد بلند شد يصدا

 ياو انداخت و با حركات و لحن كودكانه ا يبا تمنا دست دور گردن برهنه  كايار. بلند شود كايار يكرد و خواست از رو

  :ردياو را بگ يكرد جلو يسع

  !نه! نه... اومممم - 

  ...صبر كن.. يفسقل يه... يه - 

  .ديمهسا را د ياش را برداشت و شماره  يگوش. جدا كرد و بلند شد كايزحمت خود را از ار به

  مزاحم؟... هيچ - 

 - ...  

  !؟يچ - 

 - ...  

  !شد؟ يكه چ يديد - 

 - ...  

  !مگه چشه؟.. صدام - 

 - ...  

  .باشه... خب يليخ - 
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 - ...  

  .اميدارم م. اميآره آره م... اميم! باشه! ؟يچ - 

آمده  نييفت و لباسش را كه تا كمرش پار كايبه سمت ار. لباسش را بست و كتش را بر تن كرد يسرعت دكمه ها به

داشت دستانش را دور گردن او حلقه كند، اما محمد  يسع كايار. او انداخت يآورد و رو يبا عجله مالفه ا. ديبود باال كش

  .كرد يو ناله ا ديمبل كوب يرا رو شيپا يحال يبا ب كايار. داد ينم ياجازه ا نيبه او چن

تا . ديدو ييو به سمت دستشو ديكه به او دست داده بود، به سرعت از جا پر يلت تهوعبعد از رفتن محمد، با حا يكم

بعد از . باال آورد زين گريولو شد و چندبار د ييبعد از آن كنار دستشو. توانست هر چه خورده بود باال آورد يكه م ييجا

و  ديكش يم ريت شيها قهيشق. ولو شدآن  يبه سمت مبل رفت و رو بشبه دست و صورتش زد و با حال خرا يآب يقيدقا

  .سوخت يآتش م يمانند گلوله ها شيچشم ها

  

  

* * * * *  

  

كتش را . ستاديدر ا كي يمحكم و پشت سر هم، روبه رو. داشت ياديانعكاس ز ليطو يدر آن راه رو شيقدم ها يصدا

دست گرفت، نگاه نا مطمئنش را  و در ديپسر كت را در هوا قاپ. اش پرت كرد يدرآورد و به سمت پسر جوان پشت سر

 جاديا يبد يشد و صدا دهيكوب يكنار واريدر، به د. كرد زبه نگاه آن پسر نكرد و با لگد در را با يتوجه. به او دوخت

را  شيبا طناب دست و پاها. نشسته بود يچوب يصندل كي يرو يمرد شيروبرو خت،ياش ر يشانيپ يرو شيموها. كرد

خط  يكيدر آن تار د،يچك ياش خون م يشانيپ ياز رو. اش خم شده بود نهيسرش به سمت س بسته بودند و يبه صندل

از  يمين شيموها گريحاال د. ستاديا شيشد و روبه رو كيچند قدم به او نزد. اش كامال مشخص بود نهيس يرو يها
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  .شد ينم دهيد شيصورتش را پوشانده بود و چشم ها

  !؟يمدت تو بود نيتمام ا - 

كه آرزو  ديشن يرا م يكس يانگار صدا. كرد دنيخورد و بدنش شروع به لرز يتكان يصندل يحرف مرد رو نياگفتن  با

به طرف . دينيزد تا بتواند صورت آن مرد را بب شيبرد و چنگ در موها شيدستش را پ. وقت نشنود چيكرد ه يم

  .كنار لب او نگاه كرد يصورتش خم شد و به پارگ

  ...تو... آشغال يتو - 

  :داد به خود گرفت و گفت يتمسخر م يكه بو يرا باال داد، لحن متعجب شيو ابروها ديسرش را عقب كش عيسر يليخ

  !دونستم يدادم و نم يپرورش م نميآست يمار تو - 

. صحنه بدزدد نيا ينتوانست نگاهش را از رو يبا زانوانش به صورت او ضربه زد كه پسر جوان پشت سر يناگهان آنقدر

 ياز ترس م شيصدا. ديبگو يزيكرد چ يسع. عذاب آور بود شيآن مرد برا يخرد شدن دندان ها يصداهر چند 

  :ديلرز

  !رهيميم! س؟يرئ يكن يكار م يچ يدار - 

 ياحساس و حالت چيه. شد رهياو خ ي دهيرنگ پر يبه چهره  شانش،يپر يسمت پسر جوان برگشت و از پشت موها به

  .در صورت خود نداشت

  !نهيخائن هم يسزا... رهيبم ديبا - 

  .ديهم ساب يرا رو شياو را دوباره در چنگ گرفت و دندان ها يطرف مرد برگشت، موها به

  داد؟ يبهت باج م يس؟ ها؟ ك هيقض نيپشت ا يك... به من بگو - 

  :گفت اديحرفش را با فر يتكان داد و ادامه  يرا عصب سرش

  ...يحرف بزن لعنت! ه؟ين آشغال كاو! ؟يمارو بكن يداد تا جاسوس يبهت باج م يك - 
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دهانش باز بود و خون از كنار لب  د،يبگو يزيتوانست چ يخواست نم ياگر هم م ديچشمانش را بسته بود، شا مرد

  .ديچك يم شيها

  !نه؟ يزن يحرف نم - 

  .او فشرد يپاها يرا رو شيبه صورت او زد و پا يمحكم مشت

  !ناصر بره؟ ارزشش و داشت تا نايتمام ا... نايتمام ا - 

  :زد يدر آن موج م يبيگرفته بود و غم غر شيصدا

  ...ياون دوستت بود لعنت - 

 رونيكبود ب اهيكنار گردنش س يرگ ها. بار بلند شد نياول يآن مرد برا يناله  ياز كنار به او زد كه صدا يگريد لگد

  .زد يم يزده بود و صورتش به قرمز

  ...مهم تر از ناصر!! انقدر برات مهمه ؟ياسمش و بگ يخوا ينم يكه حت هياون ك - 

كه به  يدر حال. ديپاش رونياز دهانش به ب اديخون با فشار ز. نديدر پهلوش بنش يگريو باعث شد لگد د امدين يجواب

  :از كلماتش واضح نبود، گفت يزيافتاده بود و چ نيخون يسرفه ها

  ...دون... ينم... سين... يك... شيه - 

 ينم يزيآمد و او جز ناله كردن چ يبه سمت بدنش فرود م يپ ايفشرد، مشت و لگد ها بود كه پهم  يرا رو شيها لب

  .گفت

 ينم. به نفس نفس افتاده بود يحساب. را باز كرد راهنشيو چند دكمه از پ دياز كتك زدن خسته شد، عقب كش يوقت

به سمت در . نزند يو حرف رديحاضر بود بمبود كه او  انيدر م يمهم زيچ يمطمئنا پا. مرد حرف بكشد نيتوانست از ا

  :احساس گفت يب يسمت پسر برگشت و با لحن هاز آن خارج شود به صورت سه رخ ب نكهيرفت اما قبل از ا

  ...بكشش - 
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  :كند دايپ يگذار رييكرد كلمات تاث يبود، سع دهيترس يجوان حساب پسر

  !سيرئ... يعني... تونم يمن نم... يدون يخودت كه م... اما... اما - 

  :رخ او دوخت و ادامه داد  ميگشاد شده اش را به ن چشمان

  !سياون زن و بچه داره رئ... اون - 

در چشمانش . نبود شانيها ينيب انيم ياديز يكه فاصله  يرا درست مقابل چشمان پسر جوان قرار داد، طور چشمانش

  .ديكش يتوام با نفرت زبانه م يخشم و غضب

  !داده بودم، نه؟ حيو برات توض يكار همه چ نيا يتو يايب ياصرار كن نكهيقبل از ا! شد يمناصر هم داشت پدر  - 

  .را از پشت خود در آورد و در دستان او گذاشت و فشار داد يكمر ي اسلحه

  ...بكش... يبكن يتون يكه م هيكار نيكمتر نيا... بكشش - 

هنوز از راهرو خارج نشده بود كه . رفت رونيو بد بو ب كيرنگاه كردن، از آن اتاق تا يا هيرا گفت و بعد از ثان نيا

توانست  يداد، اما نم يكه در گلو داشت را فرو م يبغض شيبا فشار دادن دندان ها. ستاديو ا ديگلوله را شن كيشل يصدا

  .كند يداشت كار نهيكه در س يدرد يبرا

  

* * * * *  

  

كج كند،  يكرد سرش را كم يچند بار پشت سر هم پلك زد سع. زنگ تلفن باعث شد چشمانش را آرام باز كند يصدا

شده بود، آرام باال آورد و  نيسنگ يدست راستش را كه حساب. در گردنش احساس كرد يديتكان درد شد نياما با اول

 نديمبل بنش يخواست رو يكه م يموقع. باعث شده بود كه چهره اش درهم برود اديدرد ز. گردنش را ماساژ داد يكم

كرد  يكه هنوز دست به گردن داشت سع يدر حال. كرد يبدنش احساس م يرا در تك تك اعضا يو كرخت ينيسنگ نيا
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 ينم ادشي زيچ چيانداخت، اما ه يبه اطرافش نظر. نبود يداشت و حالش عاد يديشد ي چهيدل پ. جا به جا شود يكم

 يم ريت شيها قهيشق. فشرد ياهش گذاشت و كمگ جيگ يانگشتانش را رو. شد رهيلباس نامرتبش خ بهبا وحشت . آمد

  .ديكش

گفتگو  انسال،يرقص محمد، قمار با آن زن و مرد م يصحنه . به ذهنش هجوم آورد ياز مهمان يتكه تكه ا يها صحنه

  ...تايبلندش همراه با رز يبا مهسا، خنده ها يدر گوش يها

كرد هر آن ممكن  يبود، از شدت درد احساس م داغ كرده يسرش حساب. آمد ينم ادشي يزيچ گريد! قفل شد ذهنش

  .كرد يم شتريوسط حالت تهوع هم عذابش را ب نيا. فشار آورد شيبا كف هر دو دست رو. است منفجر شود

را گاز  نشييكرد و لب پا يبه سمت تلفن نگاه. خورد يو تلو تلو م ستديبا شيپاها يتوانست رو يجا برخواست اما نم از

  :لب ناله كرد ريهم فشرد و ز يرا رو شيگذاشت، دندان ها يمعده اش م يدستش را رو كيكه  يدر حال. گرفت

  ...يآ... رميميدارم م... مامان - 

. اش حالت تهوع داشت يخال يبا وجود معده . رفت ييشل و ولش به سمت دستشو يبا قدم ها. نفس نفس افتاده بود به

آب  ريش ريسرش را ز. نخورده است يزيبود، مطمئن شد چ شده يكه بر وجودش مستول ياز لرزش دستانش و ضعف

اش  دهيكرد و به قطرات آب كه از صورت رنگ پر همقابلش نگا ي نهيبه آ. آورد رونيب قهيسرد گرفت و بعد از چند دق

فقط . كرد ينا شناخته در وجودش احساس م يتوانست به چشمان خود نگاه كند، ترس ينم. شد رهيخ ديچك يم نييبه پا

  .شد يكه پشت سر هم در ذهنش تكرار م يسوال بود، سوال كيبه دنبال جواب 

  ...شد يشد؟ چ يچ شبيد - 

ولو شد و  يمبل كنار يخارج شد و به سمت تلفن رفت، رو يياز دستشو يحال يبا ب. زد يبار، تلفن زنگ م نيچندم يبرا

  .را برداشت يگوش
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  :ديچيپ يخشكش در گوش يصدا. ستاديتماس از حركت ا يرارضرب گرفته بود با برق زيم يمحمد كه رو انگشتان

  ...!كايار... الو! الو - 

  :زد شيداخل موها يچنگ. كرد يترش م يعصب نيو ا ديشن يم يرا از پشت گوش ينفس نفس زدن شخص يصدا

  !كا؟يار! الو - 

  :ديبگو يزيكرد چ يكرد و سع سيرا خ شيلب ها كايار

  ...بله - 

  :رديخود را بگ اديفر ياما باز هم نتوانست جلو. ديكوب زيم يو مشتش را رو ديكش يفس راحتن كايار يصدا دنيشن با

  !؟يلعنت يداد يچرا جواب نم - 

  .كرد يدرد م يگردنش حساب. جا به جا شد يو كم ديبه صورتش كش يدست كايار

  !يزن يداد م... چرا - 

  :تر كند ميكرد لحنش را مال يمد سعمح. ندارد يا يكامال مشخص بود كه حال و اوضاع عاد شيصدا از

  !ست؟يحالت خوب ن - 

  :هم فشرد، و همانطور ادامه داد يو چشمانش را رو ديكش يقيعم نفس

  .يد يجواب نم يزنم ول يساعت دارم زنگ م كي - 

  ...ستيخوب ن... حالم - 

  !كنه؟ يسرت درد م - 

  ...رميميدارم م! كنه؟ يدرد م - 

  :ولو كرد يصندل يتكان داد و خود را رو يسر محمد

  ...يكن يشلوغش م ياديز! ستيبد ن يگ ياونقدر ها هم كه تو م - 
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  ...بده يليحالم خ... نه - 

  .شربت عسل درست كن هينكن، عوضش برو  يباز لميف نقدريا - 

  !؟ يچ - 

  .هياگه آب جوش باشه برات بهتره چون معدت خال. كن و بخور يعسل با آب قاط يبرو كم! ... اوه ه ه - 

  :محمد مانع شد يبپرسد كه صدا يزيخواست چ. به اسم شام نخورده است يزيچ شبيدرست حدس زده بود كه د پس

  .امياگه تونستم شب م... كار دارم... قطع كنم ديمن با - 

و برعكس هر وقت حرف  امدهيفكر كرد او هر وقت حرف از آمدن زده ن نيآب دهانش را به زور قورت داد و به ا كايار

  :شده، گفت دايزده سر و كله اش مثل جن بوداده پ نامدياز ن

  ...ستيمهم ن يليخ... هم يومدياگه ن - 

 يروح يخسته بود و آشفتگ يحساب شيصدا. آشفته اش زد يموها انيم يگريكرد و چنگ د يخسته ا يخنده  محمد

  :داد ياش را نشان م

  .فعال. دونم يآره م... آره - 

  چه كار كند؟ ديدانست با يقرار داشت، نم كايدر دستان ار يقطع شده بود اما هنوز گوش تماس

  .كنارش باشد يدارد كس ازيلحظات ن نيكرد كه چقدر در ا يفكر م نيبه ا. گذاشت شيرا در جا يآرام گوش يليخ

را به عقب زد و  شيموها. چروك شده بود يبه لباس در تنش كرد كه حساب يبه اطراف انداخت، نگاه ينظر دوباره

  .سرش نگه داشت يا همان جا رودستش ر

  اومدم خونه؟؟ ياصال ك... ادينم ادمي يچيه - 

 يحال يبا ب. مبل ولو كرد يخود را رو. كه تمام اتاق دور سرش به گردش در آمد ستادياز جا بلند شد و ا يناگهان آنقدر

 يكه داشت با مرد يدر حالمهرسا  يشماره را كه گرفت بعد از چند بوق صدا. را برداشت يشد و گوش رهيبه تلفن خ
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  .زد آمد يحرف م

  جانم؟... ستيخوب ن ينجورينه به بابا بگو ا... اميمنم م ريباشه تو برو بگ - 

  بد موقع زنگ زدم؟... سالم - 

  .پسر تازه دست از سر كچل من برداشت نيهم به موقع بود ا يلينه بابا اتفاقا خ - 

  :زد و گفت يلبخند كايار

  .برگشتنپس باالخره از سفر  - 

  !آره مگه قرار بود برنگرده؟ - 

  .يكن يفكر م ينطوريكه تو ا ومديبه نظر م - 

  :جواب داد يمصنوع يكرد و با خنده ا دايمهرسا خود را پ عيسر يليسكوت حكمفرما شد، اما خ نشانيسكوت ب يا لحظه

 دنت،يد اميخواستم ب يامروز م ،كايخوشحالم ار يليخ! رانيانقدر زود برگرده ا ديكردم حم يآره، راستش فكرشم نم - 

  .حرف باهات دارم يكل

  :داد هيسرش را به مبل تك كايار

  .دنميد يايشم اگه هر چه زودتر ب يواقعا ممنون م - 

  ...يزن ينفس نفس م يدار ه؟ينجوريشده؟ چرا صدات ا يزيچ - 

  .ايفقط ب... دونم مهرسا ينم - 

  .يبا. اميم گهيساعت د ميمن تا ن... باشه باشه - 

  .خدافظ - 

 يآزارش م يآمد حساب ينم ادشيكه  شبيآن قسمت از خاطرات د. فكر نكند شبيكرد به د يرا قطع كرد و سع تلفن

  .ستيدانست چ ياما نم ست،ين ندشيكه خوش آ يزياتفاق افتاده، چ يزيدانست چ يداشت، م يحس بد. داد
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خورد  يكه در ذهنش چرخ م يتكه تكه ا يحنه هاجز همان ص. ديرس يم يا جهيكرد كمتر به نت يفكر م شتريچه ب هر

 يبا صدا. كرد يمبل نشسته بود و فكر م يساعت رو مياز ن شتريمتوجه باشد ب نكهيبدون ا. نشد دشيعا يگريد زيچ

  .رفت فونيزنگ به خودش آمد و به سمت آ

  .داد يم گوش شيدر دست در كنارش نشسته بود و به حرف ها يبعد مهرسا با فنجان قهوه ا يقيدقا

  !اد؟ينم ادتي يزيچ يتو مطمئن - 

  .هم فشرد يتكان داد و چشمانش را رو يسر يحوصلگ يب يرو از

  !نجاميناشناخته سفر كردم و حاال هم ا نيسرزم هيبه  روزياصال انگار د... ادينم ادمي يچيمن ه! چندبار بگم مهرسا - 

  :مردد گفت يبعد با لحن يرو رفت و لحظه اكرد به فكر ف يم يكه با فنجان در دستش باز يدر حال مهرسا

  شراب بود؟ يكه خورد يزياون چ يمطمئن - 

  ...كنم يدهنم حس م يمثل زهرمارش و تو يهنوز مزه  يول! ادينم ادمي... بود يدونم چ ينم - 

  :به كنار هل داد زيم يدستش از رو كيرا با  وانيل

  خورن؟؟ يم ياون مزخرفات چطور... ايلعنت - 

  !؟يكن يم يچه غلط يدار يلحظه فكر كرد هياصال  ؟يخورد يتو چجور - 

  .زد يم اديرا به خاطر آورد كه محمد بر سرش فر يو صحنه ا ديكش ريدوم مهرسا سرش ت يجمله  با

  :ديتكان داد و نال يخوب نبود سر يكه حال و روز يحال در

  ...يعني... كنم يكار م ينبودم دارم چ اصال متوجه... اصال... كردم يقاط يلحظه حساب هيچند بار بهت بگم  - 

  .تكان داد يخورد در هم گره زد و سر يدر هوا چرخ م يعصب يلرزانش را كه تا آن لحظه با حاالت دستان

  ...تونم ينم... شد مهرسا يبگم چ قايتونم دق ينم - 

  :به جلو خم شد يچشمانش را تنگ كرد و كم مهرسا
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  ؟يلحظه بخور هيو تو  يكرد كه اون زهرمار يتورو اونقدر عصبان يچ ؟يبش تيكه باعث شد اذ يديد يچ - 

  :جا ثابت نگه دارد كيتوانست نگاهش را به  ينم. شد انينما كايار ي دهيرنگ پر يكم آثار خشم و نفرت در چهره  كم

از اون طرف ... مونيم يتايطرف اون رز هياز ... بكنه متنفرم يفكر نيهمچ نكهياز ا... اون پسره فكر كرده من احمقم - 

! كرد يو تحمل م ديد يدور لبش و م يو چروكا نيچ يموندم چجور! خرفت و بگو ريپ ي كهياون زن... مهسا جونش

  !كرد مهرسا يداشت قمار م

مهرسا با نگاه جستجوگر و مرموزش به او . شد رهيخ وانيو بعد به ل دياز شربت عسل را نوش يزد و كم يصدادار پوزخند

در ذهن طرف  يدانست چه سوال يدر واقع م. كرد ينم ينگاه خاص بود اما حركت نيا يمتوجه  كايار .شده بود رهيخ

مهرسا  يباالخره صدا. نداشت يمطمئنا جواب. روبه روشود لوحشت داشت كه با آن سوا نيخورد، از ا يمقابلش چرخ م

  :ديدرآمد و با آن لحن كنجكاوش پرس

  كنه، نه ؟ يم تيتورو اذ... همسرت هستهمه زن جوون دور و بر  نيا نكهيا - 

  :داد يرا در دستانش چرخ م وانيل يعصب يبا حركات. خواست به او نگاه كند يهنوز هم نم كايار

  .ستين ينجوريكه ا يدون يخودتم م... مزخرف نگو - 

  ؟يدون يم يخوام بدونم تو چ يمن م - 

  :دكر يسمت مهرسا برگشت اما هنوز هم به چشمان او نگاه نم به

  .ادينم ادمي يچيه... گفتم كه! دونم؟ يم يمن چ - 

  !؟يدون ياز احساسات خودت م يتو چ! كايخودتو به اون راه نزن ار - 

  !ه؟يمنظورت چ! احساسات خودم - 

  .زنم يمن دارم از احساسات خودت در قبال همسرت حرف م! به من نگاه كن و حرف بزن - 

اش را  يكه البته چشمان وحشت زده اش باز رديبه خود بگ يمتعجب ي افهيكرد ق يسع. شد رهيچشمان مهرسا خ به
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  :كرد يخراب م

  !كلمه در رابطه با من و محمد مسخره س نيكه چقدر ا يدون يخودت م! همسر - 

تو  ياما من دارم از احساسات درون. ديخودتون ساخت يكه شما برا ياونم در ظاهر اديمسخره به نظر ب ديآره آره شا - 

  .مزن يحرف م

  :در دستش به سمت آشپزخانه رفت، در همان حال گفت وانيبلند شد و با ل شياز جا يناگهان يليخ كايار

  .نيمن از احساسات خودم مطمئنم، من از اون متنفرم و اون هم از من، هم - 

دست به كمر . كردآب را تا آخر باز  ريگرفت و ش دهيرا نشن نيا كايار. بزند ينوبت مهرسا بود كه پوزخند صدا دار حاال

  .شد رهيبه اطراف خ

  كجاست؟ يلعنت يدستكشا نيا - 

  :گفت انهيموذ يداده بود با لبخند هيكه به سنگ اپن تك ياو در حال. مهرسا باعث شد به سمتش برگردد يصدا

  !ارميپسر عمو اصال سر در نم نيا يمن از كارا - 

  ؟يچه كار - 

 نيالبته ا... كنه يم يزندگ يآپارتمان نيهمچ ياما با همسرش تو... رخونهچ يم رانيا يغول و تو هياون داره ... يچيه - 

  !نه؟ ايبخره  ييظرف شو نيماش هيتو  يتونه برا ياما حداقل م! آپارتمان واقعا لوكس ِ

  :كرد و با پوزخند ادامه داد كايار يبه سر تا پا ينگاه

  !يآل دهيهمسر ا هيتو ... اومم. زن خونه دار هي يشد يحساب - 

  :شد رهيو به چشمان مهرسا خ ديسنگ اپن كوب يدستكش ها را رو كايار

  ؟ياوردين ريمسخره كردن گ يبرا يا گهيد زيچ - 

  :كرد يخنده ا مهرسا
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  ...بدم ريخواستم به اون شربت عسل هم گ يچرا اتفاقا م - 

  :چرخاند يزد و سر يلبخند يبدجنس يرو از

  !به فكرته ها يليخ - 

  :شد، بدون نگاه كردن به مهرسا گفت يآشپزخانه خارج مكه از  يدر حال كايار

  .كن ييرايتو از خودت پذ... رميدوش بگ هيرم  يمن م - 

  .حرف واسه گفتن دارم يكار و بكن چون كل نيزودتر ا - 

  ؟يراجب چ - 

  . يو هان ديحم - 

زد و احساس  ينگ مز شيگوش ها. و به سمت مهرسا برگشت ستاديا شياز اتاقش فاصله داشت كه در جا يقدم چند

  .نداشت يخوب

  !مگه اونم برگشته؟! ؟يهان - 

  .برگشته ديبا حم... اوهوم - 

  !رانياومده ا يچ ياون برا... فهمم يمن نم - 

  ...شيا. ده ينشون م نيكه از خودش در قبال آر ييرفتارها نيخصوصا با ا. فهمم يمنم نم يراستش و بخوا - 

  :شد كيبه مهرسا نزد يبه چهره نشاند و چند قدم ياخم كايار

  كنه؟ يكار م يمثال چ - 

  !كه؟ يدون يم... سرخر! زونيآو... شهيمثل هم - 

  كنه؟ يكار م ياون چ ؟يچ نيآر - 

 نارويكرد تا حرص رم ياستفاده م يكه از هان يياون موقع ها يحت. ومدهيخوشش ن يوقت از هان چيه. شهياونم مثل هم - 
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 يمثل هان يكردم كس يدعا م شهيهم اديم ادميكه  ييتا اونجا كايراستش ار... متنفر يمطمئن بودم از هان شهيهم. ارهيدر ب

  !زن داداشم نشه

  .كرد خود را خونسرد نشان دهد يو سع ستاديا نهيدست به س كايار

  ه؟يحرف چ نيمنظورت از ا - 

  :باال انداخت ييابرو مهرسا

اما اون حاال برگشته و . دادن يپزشو م ينجوريدر واقع ا .گفتن يم ينجوريا يعني... هييكردم اون طرف خبرا يفكر م - 

 ي ندهيمراسم و آ يبدتر از اون پدرشه كه همش قاط. و به طرف خودش جلب كنه نيكنه توجه آر يم يمثل گذشته سع

  !ارهيهم م نيو آر ياسم هان ديمن و حم

اما ظاهرا . مهرسا گوش دهد يحرف ها و به ستديدوست نداشت آنجا با نياز ا شيبود و ب ختهيبهم ر يحساب كايار

  .گفتن داشت يبرا ياديز يمهرسا حرف ها

 يباز نيا ديكه دار ديكرد يچه فكر وونهيفهمم شما دوتا د يمن نم... گهيد يكينشد  يهان! كا؟يار يباالخره كه چ - 

اما  ديتونست يم يزمان هي ديشا! دياسم عشق روش بزار ديتون يم يچطور... يارتباط تلفن هي د؟يد يمسخره رو ادامه م

  ...حاال

  :اجازه را به او نداد نيبه چهره نشاند و خواست اعتراض كند، كه مهرسا ا ياخم كايار

 يشوهر جناب عال يبدبخت ياز رو ايبرحسب تصادف ... كايار يتو شوهر دار! رينگ افهياخم و تخم نكن و ق يخود يب - 

  ...به همه... ديزن يضربه م ليكارها نه فقط به محمد، بلكه به كل فام نيشما با ا! ؟يفهم يم... هست نيآر يپسر عمو

  ...تمومش كن - 

  .به اتاقش رفت و در را محكم بست يگريگفتن حرف د بدون

را  نياو هم ار. شد مانيكه زده بود پش ييبعد از حرف ها يقيدقا. زد يم يبه كبود دشيبود و پوست سف يعصب مهرسا
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 يحرف ها راه درست نيتوانست با ا يشده بود و نم جيگ يرا، در حال حاضر خودش هم حساب كايدوست داشت و هم ار

 يآمد م يبه نظر م. بود اديز يكاف يخانه به اندازه  رخودش د يها يبگذارد، گرفتار زشيبرادر و دوست عز يپا شيپ

  :ديبلند پرس ييآمده را عوض كند، با صدا شيپ نشانيكه ب يخواهد جو

  !سر كار؟ ايدانشگاه  ير يفردا م - 

  :اجبار زمزمه كرد ياز رو كايار

  .دانشگاه - 

  .نگفت يزيچ گريباشد، اما مهرسا د دهيرا شن شينبود صدا مطمئن

  

* * * * *  

  

 يبه آونور م نوريتخت از ا يتمام مدت رو. تنها شد كايو با رفتن مهرسا ار امديهم محمد به خانه ن شبيد شهيهم مثل

از دست محمد ناراحت بود، دوست داشت در  يحساب. كند يخال يچه كس اي ياش را سر چ يلخوردانست د يشد و نم

او شربت عسل درست كند و با دستان خودش به  خودفكر كرد چقدر دوست داشت  يلحظه ا. اوضاع كنارش باشد نيا

 يم نهايبا تمام ا. نداد يشرويپ يصورت خود فشرد و به افكارش اجازه  يبالشت را رو عيسر يليبدهد، اما خ كايدست ار

از  رفرا يبرا كاياما محمد زنگ نزد و ار. دهد يتفاوت باشد حتما خود را لو م يتواند ب يدانست اگر محمد زنگ بزند، نم

هم  نيار. ابدي ييسر و سامان رها يافكار ب نيزد تا از ا يچنگ م يزيبه هر چ. تماس گرفت نيبا آر شانشيافكار پر

 يرا به زبان م يتكرار يهمان حرف ها و قربان صدقه ها شهيزد و هم يد كه فقط شب ها به او زنگ مش يم يچند وقت

فرشاد، و  ايمحمد  ايزد  يراجب شركت حرف م اي. شده بود يخسته كننده و تكرار كايار يحرف ها برا نيا گريد. آورد

البته از آن موقع كه . رفت يم كايار يدقه كرد و قربان ص ياز عشق سوزانش م ياديداشت  ياگر حال و حوصله ا اي
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  .شد يحس م ياز دلخور يموج شيجواب تلفن را محمد داده بود، در صدا

در ظاهر برخالف خواهرش پسر . او را برانداز كرد يشتريبار با دقت ب نيا كايبه دنبال مهرسا آمد و ار ديحم شب،

اگر  يمطمئن نبود حت. نداشت يچون تا به حال با او برخورد .دانست ينم يزياما از باطنش چ. ديرس يبه نظر م يمحجوب

  .ستين يدانست كه اصال آدم شناس خوب يم. شود رشيدستگ ياديز زيهم وجود داشته باشد چ يحرف و برخورد

  

* * * * *  

  

 ايت به نادتوانس يحداقل م. ها خسته شده بود چاندنيپ نياز ا گريد. ديبگو ايگرفته بود راجب ازدواجش به ناد ميتصم

در جا  يصحنه ا دنيگشت كه با د يم ايبا چشم به دنبال ناد. دوستش در دانشگاه بود اعتماد كند نيتر يميكه صم

 يم ايناد يبرا يزياش چ يموذ يبا آن لبخند ها نيشه شرويبود و مثل هم ستادهيا نيمقابل شرو ايناد. خشكش زد

دستش را باال برد و در  يحركت ناگهان كيدر  خت،ير او را به هم رچه گفت كه آنطو ايبه ناد نيدانست شرو ينم. گفت

  .خواباند نيگوش شرو

از . كرد ينگاه م ايو ناد نيشرو نيخشمگ ي افهيبا وحشت به ق كايار. كشنده فرا گرفته بود يمحوطه را سكوت ي همه

او را  يپسر جلو يعده ا. بلند شد نيشرو اديداد و فر يباالخره صدا. ديكش يخشم زبانه م يهر دو شراره ها يچشم ها

كه  يكرد در حال يبود و به او نگاه م ستادهيا شيحركت در جا يبخشك و  اينشود، اما ناد كينزد ايگرفتند تا به ناد

كرد او  يو سع ديدستش را كش ديتا به او رس د،يدو ايبه خود آمد و با سرعت به سمت ناد كايار. ديلرز يم شيمشت ها

  .ان دهدتك يرا از جا

  بود؟ ياون چه كار ا؟يمعلوم هست چه مرگت شده ناد چيه - 

  :و منگ بود جينگاهش گ. شانه جا به جا كرد يرا رو فشيك ايناد
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  .حقش و بهش دادم - 

  .كردند ينگاه م ايآن اطراف با تعجب به ناد يها و پسرها دختر

 يگ يم ياي، بعد م= تيهمه جمع نيا يوتو گوش پسره اونم جل يراست راست زد! يچه حق... زده به سرت دختر - 

 نايا ياصال فر كرد! خبر دارن؟ يعوض يپسره  نيا يو آزار ها تياذ انيهم از جر هيبق يفكر كرد! ؟يحقش و بهش داد

  !واناالنه كه تو و اونو بخ! كنن؟ يكه نم ييخودشون چه فكرا شيپ

  :زد اديفر بايبه خروش آمد و تقر ايناد. به اطراف انداخت يحرف نگاه نيا با

  .تو هم برو به درك ست،يبه اونا هم مربوط ن! ستيخواد بكنه به من مربوط ن يم يهر فكر يهر كس! به درك - 

  :خشكش زده بود كايار

  !ايناد - 

  .صورتش گذاشت و نشست يدستانش را رو ايناد

  .راحتم بذار - 

  :و را تنها بگذارد، نه حاال، كنارش نشستحال ا نيتوانست با ا يگران تمام شده بود، اما نم شيبرا ايناد حرف

  ...زدم يزنگ م سيتو بودم به پل يباور كن اگه جا. يختيبهم ر ينطوريگفته بهت كه ا يشده؟ باز چ يچ - 

  .ستين يچيه. يچيه - 

گرفت خودش شروع كند به حرف زدن تا  ميتصم. دهد يم حيدوست ندارد حرف بزند و سكوت را ترج ايكه ناد ديد يم

  .بكشد رونيب ياز زبان او حرف شانيبحث و صحبت ها انيم ديشا

  .پسره نيشد به هم يمربوط م شيكيمهم باهات حرف بزنم، كه  يخواستم راجب دوتا مسئله  يامروز م - 

  .ديخود د يرا متوجه  ايناد سيكنجكاو و خ نگاه

  ؟يچ - 
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  :نشست كنارش

  .كنن يم بميِ كه تعق يچند وقت - 

  :آورد نييت گرفت، دستانش را آرام آرام پااز وحش يرنگ ايناد نگاه

  !كنن؟ يم بتيچند وقته كه تعق - 

  .آره - 

  !ا؟يك... يوا - 

  .دونم ينم - 

  !؟يدون ينم - 

  !يكن يمن و تكرار م يحرف ها يتو همش دار ايناد! اَه - 

  :زد و به تمسخر گفت يپوزخند صدا دار ايناد

  !!يگ يبه من م ين دارچون اال ،يزن يراجبش حرف م يراحت دار يليچون خ - 

  .باشه يكردم جد يخب، فكر نم - 

  .تو هم نقشه داره يپسره برا نيا دياما هست، شا - 

  :پر از نفرت شد نگاهش

  ...تو ياما برا... زنه يمن م يبرا يبرام مهم نبود چه زر... كايكشمش ار يكشمش، بخدا كه م يم - 

  !زده به سرت - 

  :نگاه كند كايتوانست به چشمان ار ينم

  .به تو نگفتم زارويچ يليمن خ ،يخبر ندار يچيتو از ه - 

  :ديچرخ ايبه سمت ناد شتريب يرا تنگ كرد و كم چشمانش
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  ؟يكه نگفت هياون چ - 

  :دستانش را در هم قفل كرد. رديلرزش را بگ نيا يكند جلو يم يسع يليلرزد و خ يم ايشد كه ناد متوجه

  .تونم بهت بگم ينم - 

  !ا؟يناد - 

من و از اون خراب شده  نكهيقبل از ا اره،يسرم م يبد يكرد كه بال ديتونم بگم من و تهد يفقط م كا،يم ارتون ينم - 

  .رونيبندازه ب

  :و دستانش را در دست گرفت ديگرد شده به سمت او چرخ يبا چشمان كايار

  فتاد؟؟يكه برات ن ياتفاق - 

  :كان داد و گفتت يسر د،يكش رونيبه او كرد، دستانش را ب يجينگاه گ ايناد

  ...هم گفت گهيد يزايچ هي. كنه يكارها م يليبزنم خ ينه، اما گفت اگه حرف - 

  !آشغال يغلط كرد، پسره  - 

  .داد يدوست شنهاديبه من پ شيپ ي قهيچند دق. ستين نيفقط ا - 

  !؟يچ - 

  ...كاش يدست خودم نبود كه زدم تو گوشش، اما ا ختم،يبهم ر نيهم يمنم برا - 

  :ديحرفش پر انيبه م كايار

  !زدم يكاش منم بودم و م يا! يكرد يكاش چند تا آبدارش و نثارش م يآره ا - 

  :خورده نگاهش كرد نيچ يا يشانيبه سمتش برگشت و با پ ايناد

  .زدمش يكاش نم يا! نه - 

  :كرد ايرا نثار ناد هشيعاقل اندر سف نگاه
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  !شده تيزيچ هيواقعا  - 

  ...گهيكنه و از طرف د يدوست من تالف نيتر كياون سر نزد ديشا يش، از طرفزدم يم دينبا. يستيتو متوجه ن - 

  .دوخت نيكرد و چشمان پر از خشم و نفرتش را به زم يمكث

  .هنوز از دست ندادم دميكردن با اون و از دست دادم، شا يباز يفرصت برا نيبهتر - 

  .است وحشت يدانست كه از رو ياحساس كرد تپش قلبش شدت گرفته، م كايار

  .يگ يم يدار يچ يفهم يتو االن نم! ايناد اليخ يب - 

  .بحث منحرف كند نيرا از ا ايبود تا ذهن ناد يبهانه ا دنبال

  !چه خبر؟ شوههياز اون پسر ر يراست - 

  ...نيهم... رفت فقط ازش استفاده كردم يچون خرش تو دانشگاه م... از همشون متنفرم. هيمثل بق يكياونم  ،يچيه - 

توانست  يم د،يكش يكه در چشمانش زبانه م يبا آن نفرت. انداخت يتنش را به لرزه م د،يد يم ايكه در چشمان ناد يبرق

هم همان اتفاقات تكرار  زشيدوست عز يدوست نداشت برا. را تجربه كرده بود نيخودش ا. بزند يدست به هر كار

 يگرفت احساس آرامش نم يتا انتقامش را نم. دارد يبد عمدانست چه ط يكرده بود و م اهياو را س ياينفرت دن. شود

  .اش رخت بر بسته بود يشد كه آرامش از زندگ يم يچند سال. كرد

  .به لب نشاند يبرخواست و لبخند تصنع شياز جا ايخواست راجب ازدواج خودش حرف بزند كه ناد يم

  ... ميبهتره بر... ميكالس شروع شده ما نشست - 

 گريباز ايناد. حرف زدن داشت به دنبالش رفت يكه برا ياديز ليهم با وجود م كايراه افتاد و ار آهسته به ييقدم ها با

  .كند يآدم شاد را باز كيتوانست نقش  يكه داشت خوب م يبود، با وجود ترس و نفرت يخوب

 يرش چه مزد كه در فك يهم حدس م ايآرام ناد ياز چهره . در كالس حضور نداشت نيكرد كه ار يشكر م خدارا

دوباره به كالس بازگشت چون  يساعت، اواخر ساعت درس ميرا احظار كردن و بعد از ن ايكالس ناد يوسط ها. گذرد
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هنوز از دانشگاه خارج نشده . سالن خارج شدند ازآمدند و  رونيبا هم از كالس ب. گذاشته بود كايار شيرا پ لشيوسا

  .ديچه بگو ايخواهد به ناد يافتاد م ادشي كايبودند كه ار

  ...حرفم و بزنم ياصال نذاشت يراست - 

  .خب حاال بزن - 

  !بله منتظر دستور شما بودم - 

  حرفاس؟ نيازواج و ا ي هيهست؟ نكنه قض يحاال راجب چ - 

  :شد رهيخ ايتعجب به ناد با

  !؟يدون يتو م - 

  :تعجب نگاهش را پاسخ داد يهم با كم ايناد

  !دونم؟ يو م يچ - 

  !ج؟ازدوا نيراجب هم - 

  !!جون من! ؟يازدواج كن يقصد دار يعني - 

كرد  يفكر م نيو به ا ديخند ياز درون به خود م. بود دهيترس يداند، حساب ينم يزيچ ايراحت شد كه ناد الشيخ كايار

  .موضوع را شرح دهد نياو ا يخواهد برا يچگونه م

  .مربوط به ازدواج منه هيقض. يدرست حدس زد يراستش تا حدود - 

  .به شانه اش زد يچشمان گرد شده اش را به او دوخت و دست ايناد

 يسرمون تورو برا ريخ! ميكرد يم يخالكوب يادگاري يك واريمارو باش رو د! ؟يكن يازدواج م يواقعا دار! نكن يشوخ - 

  .ميسر داشت ريداداشمون ز

  ...ستيبحث ازدواج كردن ن نكهيا يعني... يدون يم... ستين نينه منظورم ا - 
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داد و به رو به رو  يسر تكان م طنتيپر از ش ياش را فراموش كرده بود، با لبخند يكه انگار تمام اتفاقات بد زندگ ايناد

  :شده بود رهيخ

  ... يگفت يخب م - 

  ...نيبب... آره - 

 نياخواهد  يداست چرا م ينم. دهد حيتوانست توض يبهتر م ينطوريا ديشا. درآورد و به انگشت كرد بشيرا از ج حلقه

 ينم. دانست و از آن مطمئن بود يرا م نيفقط هم. مسئله با خبر شود نياز ا ايكار را بكند اما دوست داشت كه ناد

 ياو به سمت ديگرفته بود كه د ايصورت ناد يدستش را جلو. ودو او از دستش دلخور ش ديايب شيپ يخواست بعدا گله گ

را  كايدست ار. حلقه چشمانش برق زد دنيبا د. نشست كايار دست يشده است، نگاهش كم كم چرخ خورد و رو رهيخ

  :اشاره كرد يگرفت و با سر به سمت نييپا

  !؟يكن يشهر و تور م يپايتنها تنها خوشت گهيحاال د - 

حبس كرده بود و  نهينفسش را در س. ستاديخشكش زد و ا. شد رهيكه او اشاره كرد بود خ يو منگ به سمت جيگ كايار

 كيداده و  هيتك نشيكه به ماش يدانشگاه در حال يكرد محمد را روبه رو يوقت فكر نم چيه. كرد ير نمفكرش اصال كا

  :خود كرد ياو را متوجه  ايناد يصدا. نديدهد بب يم اندست تك شيبرا گريشلوارش است، و با دست د بيدستش در ج

نباش، برا خودته، اون بنده خدا  دايبد ديبابا مث ند! تو؟ نگاه تورو خدا ييكجا! ؟يبه من بگ ديو االن با يتو نامزد كرد - 

  !كايار ينامرد يليخ يانقدر دست تكون داد، ول كستيهم دستش ش

  .اش كرد يرا به سمت جلو هل داد و خود همرا ه كايبه محمد كرد، از پشت ار يگريد نگاه

 ينجوريدنبالت، ا اديب يكه گفت يكرد يوبكار خ. يريآدم شرمسار و به خودت بگ هي ي افهيخواد ق يخب حاال نم يليخ - 

كنم با وجود  يگمون نم ،يبودنت كه گفت بيتحت تعق ي هيقض نيهم ا يبعد يمزاحمت ها يبهتره، هم برا يليخ

  .فتهيجرعت كنه دنبالت ب يكس يمرد نيهمچ
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 هيمحمد تك دند،يرس نيار ماشبه كن يوقت. خودش نبود اريدر اخت شيكه افكار و پاها يداشت در حال يبا او قدم بر م كايار

 يلب جواب داد، اما حت ريبا لبخند سالم كرد و محمد هم ز ايناد. آن دو قرار گرفت يبرداشت و روبه رو نياش را از ماش

داشت نگاهش را از آن دو  يبود كه سع كايار ي دهيرنگ پر يمتوجه  سشهم به او نكرد چون تمام حوا ينگاه مين

آمد و سكوت  يكه از سكوت بوجود آمده خوشش نم ايناد. گذاشت بيچشم برداشت و در ج يرا از رو نكشيع. بدزدد

  :ردياو را خود به عهده بگ ي فهيكرد وظ يگذاشت، سع ياش م يعاد ريو خجالت غ ايرا حمل بر ح كايار

من . رميگ يه عهده مو بنده ب شونيا ريخط ي فهيوظ ليدل نيبه هم... خورده يزيچ هيخانوم رو  كايظاهرا كه زبون ار - 

  .كايهستم دوست ار ايناد

  :به او كرد ييتكان داد و نگاه گذرا يباز هم سر محمد

  .خوشوقتم - 

  .گم يم كيرو تبر تونينامزد... نطوريمنم هم - 

 باال داده و نگاه پر از يمحمد با آن ابروها ي افهيق. ديهم فشرد و لبش را گز يچشمانش را رو كايار ا،يحرف ناد نيا با

  .كرد ينبود و با لبخند گشاد خود آن دو را برانداز م الشيخ نيهم كه ع ايناد. شده بود يدنيد يحساب ايتمسخرش به ناد

  !نامزد؟ - 

  :تكان داد يكرد و سر كايبه ار ينگاه ايناد

  !شدنتون؟ گارديباد! ؟يپس چ... گهيبله د - 

  .رد ذهن او را بخواندك يشد، سع رهيخ كايبه ار ديزد و با شك و ترد يپوزخند محمد

خدمت شما عرض  دياش داشته باشم، اما با يو طوالن ييطال يدوست داشتم دوران نامزد يليخ كايالبته من هم مثل ار - 

  .رياون هم با تاخ د،يبگ كيبهتر باشه ازدواج مارو تبر ديشا. ميازدواج كرد عيسر يلينبود و ما خ نطوريكنم كه ا

 يمحمد شده بود آنقدر ها هم كودن نبود كه متوجه  ي هيكنا يخوب متوجه . دوخت كايه ارو منگش را ب جينگاه گ ايناد
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سكوت كرده و رنگ  كايشد چرا ار يو حاال متوجه م ديلنگ يم هيقض يجا كياما . او نشود يحرف ها يكالم و معن شين

  :د و پاسخ دادرا جمع كر هيقض عيسر يليخ ،مسائل در ذهنش نيا يبعد از برس. است دهيپر شيو رو

 نجوريبچه ها انقدر ا نيروزا ب نياما ا... گفتم يم كيازدواجتون و تبر ديدر واقع من با... من ريتقص... دياوه ببخش - 

  .گم يم كيدر هر صورت من تبر... شدم  جيخب گ... شدم زيچ... يشده كه حساب اديمراسم ها ز

كرد كه  يفكر م شتريب ست؟يكار چ نياز ا لشيهم كرده و دل را سر يدروغ نيهمچ كي ايدانست كه چرا ناد ينم كايار

تركش كند، بعد از آن هم نوبت سر و كله زدن با محمد برسد، اما ظاهرا  ياش بشود و با ناراحت يپنهان كار ياو متوجه 

 يختصرم يخداحافظ. كرد زودتر از آنجا برود يسع د،يرا د مدمح يخشك و جد يچهره  يوقت ايناد. كرد ياشتباه م

  :گفت كايكرد و رو به ار

  ...يخوشحال شدم آقا يليبا شما هم خ ييار آشنا. منتظر تماست هستم. بهم زنگ بزن - 

  :تكان داد يشلوارش كرده بود سر بيكه دستانش را در ج يدر حال محمد

  .نيبه همچن... ياحد - 

 يتصنع يلبخند كايار. است يعصبان يه حسابنكرد، معلوم بود ك ايتعارف هم به ناد كي يحت. تكان داد و دور شد يدست

  :گرفته بود را داخل مقنعه اش كرد و گفت يزده و باد آن ها را به باز رونيمقنعه ب ريكه از ز شيزد، موها

  نجا؟يا ياومد يچ يبرا - 

اننده كه به سمت در طرف ر يمحمد در حال. رديبه خود نگ يوحشت زده ا ايمتعجب  ي افهيتالش كرده بود تا ق يليخ

  :رفت گفت يم

  برم؟ يناراحت... فقط اومدم دنبالت - 

  .تعجب كردم يليخب، خ... فقط... نه نه - 

  .ياورديحاضرم قسم بخورم اگه جا داشت شاخم در م. يتعجب كرد يحساب. آره، كامال مشخص - 
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  :شد يسخت و جد كايار ي چهره

  !يبه من خبر بد بود كه از قبل نيو بهتر از اون ا! يبهتره خودت و مسخره كن - 

  :شد رهيخ كايگذاشت و به ار نيسقف ماش يرا رو دستانش

  ...لذت بخش يريغافلگ هي نيكردم ا يفكر م - 

  .نديتوانست بب يم يرا به خوب نيا كايفكش سفت شده بود و ار عضالت

  .نينظر كنم، بش ديتجد دياما ظاهرا با - 

 ينم قايبو برده اما دق ييزهايچ هيدانست كه محمد از  يدد بود، ممر كايار. را باز كرد و نشست نيرا گفت و در ماش نيا

را باز كرد و  نيحوصله در ماش يكه داشت لعنت فرستاد و ب يبه شانس بد. داند يم يبه چه اندازه ا ايدانست چه قدر 

دال گاز فشرد و پ يرا تا آخر رو شيبود كه پا يدر حال نيرا به حركت در آورد، ا نيماش عيسر يليمحمد خ. داخل شد

آتش خشم او را شعله ور  نيدانست ا يكند اما م يخواست اعتراض كايار. كنده شود  شيبه شدت از جا نيباعث شد ماش

نگذشته بود كه ظبط  يا هيهنوز چند ثان. چسباند يبه بستن كمر بند قناعت كرد و خود را به صندل نيهم يكند، برا يتر م

به  يكه برخواست نگاه يبرق تاريگ يصدا. اعصاب خرد كن بود اريبس كايه به نظر اررا روشن كرد، باز هم سبك راك ك

بود، نه مثل خشم  دهيكه قبال ند يزيچ د،يد يدر چشمانش م يديجد زيمحمد كرد، محمد هم با نگاه جوابش را داد، چ

دستانش را  كايباعث شد ار كرد و اديآهنگ را تا آخر ز يصدا. داشت يبيو غم عج دنگاهش دلخور بو! بود و نه نفرت

  .نداشت يا دهيگوشش بگذارد، اما باز هم فا يرو

  

  

When this began  
I had nothing to say  

And I get lost in the nothingness inside of me  
I was confused  
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And I let it all out to find  
That I’m not the only person with these things in mind  

Inside of me  
But all the vacancy the words revealed  

Is the only real thing that I’ve got left to feel  
Nothing tolose  

Just stuck hollow and alone  
And the fault is my own, and the faultis my own  

  

و با  ديلبانش د يند مسخره اش را روبه جانب محمد كرد، پوزخ يگوشش برداشت و نگاه پر غضب يرا از رو دستش

  :بلند گفت ييصدا

  !و خاموش كن يلعنت نيا - 

  .داد يشده بود، به راهش ادامه م رهيكه به مقابل خ يدر حال ،يو نه حركت يجواب نه

  !گم؟ يم يچ يشنويم - 

ش گذاشت و باز هم گوش يدستانش را رو د،يكش غيج كايار. پدال گاز فشرد يرا رو شينكرد و پا يباز هم توجه محمد

  .فشار داد

  

  

wanna heal, I wanna feel what I thought was never real  
I wanna let go ofthe pain I’ve felt so long  

)Erase all the pain till it’s gone(  

I wannaheal, I wanna feel like I’m close to something real  
I wanna find somethingI’ve wanted all along  
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Somewhere I belong  
  

And I’ve got nothing to say  
I can’t believe I didn’t fall right down on my face  

  

)I was confused(  

Lookingeverywhere only to find  
That it’s not the way I had imagined it all in mymind  

)So what am I(  

What do I have but negativity  
  

  

 يا لهيخواست به هر وس يفقط م. دارد يوجه دست برنم چيدانست محمد سر لج افتاده است و به ه ينداشت، م يا دهيفا

 يانتظار مسخره ا. برده يكردن ازدواجش پ يمخف ي هيمطمئن شد كه محمد به قض. اورديرا درب كايار يشد، صدا يكه م

 ديبه صورتش كش ياعصابش بود، دست يرو يآهنگ حساب نيا حرف هاست، نيباهوش تر از ا يليدانست او خ يبود و م

نگاه  يپشت سر يها نيدوخته و با اخم به ماش نهيمتوجه شد او چشمان تنگ شده اش را به آ. و باز به محمد نگاه كرد

. كندكرد به عقب نگاه  يجا به جا كرد و سع يخود را كم. است يعصب نطوريكه ا دهيد يزيدانست او چه چ ينم. كند يم

به سرعت برگشت . است بشيدر تعق گريد نيماش كيدقت كرد متوجه شد باز هم  ينشد، اما وقت رشيدستگ زياولش چ

. كند يم ياحمقانه اش خرابكار يرفتار ها نيدانست باز با ا يبود و م دهيپر يرنگش حساب. شد رهيو به روبه رو خ

محمد را كه  يصدا. كرده رييتغ زهايچ يليشده بود كه خ متوجهتوانست از محمد پنهان كند،  يرا نم زيچ چيها ه يتازگ

  .و با وحشت به سمتش برگشت ديبزند شن اديفر يقيموس يبودن صدا اديمجبور بود به خاطر ز
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  .بچسب يخم شو و با دستات به صندل - 

محمد كه . شد رهيخرخ او  ميو وحشت زده اش كه پر از سوال بود به ن جيمنظورش نشد، و با نگاه گ يمتوجه  كايار

نكرد، با حرص دنده را  يحركت كاياما ار. زد و حرفش را تكرار كرد اديفر گرياست، بار د جيو گ دهيمتوجه شد او ترس

 يخبر چيهر دو طرف پر از درختان چنار بود و ه. داد ادامهو به راهش  ديچيپ يضيعر يعوض كرد و به سرعت در فرع

 ميكه چشمانش از وحشت گرد شده بود به ن يدر حال كايبود، ار اديز يليخ نيت ماشسرع. خانه نبود نياز خانه و ساكن

 اندبتو نكهيقبل از ا. در سر ندارد يخوب يها زيدانست محمد چ يكرد و م يم ياحساس خفگ. كرد يرخ محمد نگاه م

 يو حت نيماش چيهكه  يرا وسط كوچه قرار داد طور نيبكند محمد به سرعت نور فرمان را چرخاند و ماش يحركت

ترمز نداشت،  يبرا ياديوقت ز چيآن ها بود بعد از پ بيكه در تعق يپشت نيماش. توانست از آنجا عبور كند ينم يموتور

محمد برآورده  يهر چه كه بود خواسته . مقابلش نزد نيماش هب يكار يترمزش كار ساز بود و ضربه  شياما باز هم ن

  .با برخورد توقف كرد نيشد و ماش

  .بمون نيماش يتو - 

صورت برداشت و با وحشت  يدستانش را از رو كايار. و به سمت آن ها رفت ديپر رونيب نيفرز و چابك از ماش يليخ

محمد به . شد يم ادهيپ نيآهسته داشت از ماش يبا حركت يكيفرمان بود، آن  يسر راننده رو. كامال به عقب برگشت

چانه اش  يحواله  يو مشت ديكش رونيبود ب جيگ يكه حساب رااش را گرفت و او  عهقيسمت راننده رفت و در را باز كرد، 

  .ديچيدر خود پ نيزم يبه عقب پرت شد و رو يمرد چند قدم. كرد

  !دنبال ما؟ يافتاد يچ يبرا - 

  .آمد يهنوز م يقيموس يصدا

  

I will never know myselfuntil I do this on my own  
And I will never feel anything else, until mywounds are healed  
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I will never be anything till I break away from me  
Iwill break away, I'll find myself today  

I wanna heal, Iwanna feel like I’m somewhere I belong  
I wanna heal, I wanna feel like I’msomewhere I belong  

Somewhere I belong  
  

 نكهيبدون ا. رود يشده و به سمت محمد م ادهيپ نياز ماش گريكه مرد د ديد. شد ادهيپ نياز ماش عيسر يليخ كايار

  :ديكش غيرفتار خود داشته باشد ج يرو يكنترل

  ...محمد پشت سرت - 

  .خواباند شيبه پهلو يزد و لگد محكم يچرخ دنشيبه سمت مرد برگشت، با د عيسر يليخ محمد

  !؟يكن يكار م يچ - 

  !نيبرو گمشو تو ماش - 

دانست چه كار  ينم. ديكش يم يكوتاه يها غيصحنه ها باشد و با هر حركت آنها، مدام ج نيتوانست شاهد ا ينم كايار

به صورتش  ياز پشت سر به سمت محمد حمله كرد و مشت گريآن مرد د يقفل كرده بود، وقت يكند؟ ذهنش حساب

محمد  ينيلبان و ب يخون كه از گوشه . كند يمكشد و درد  يم ريصورت خودش تمحمد  يخواباند، احساس كرد به جا

 يشد، آن مرد با چاقو به سمتش م يبلند م نيزم يمحمد داشت از رو. را فرا گرفت كايشد و ضعف تمام وجود ار يجار

 ين لحظه تنها فكردر آ. داشت شيبود و دست به پهلو ستادهيا بايمرد هم تقر يكيآن . داد يلب فحش م ريرفت و ز

لحظه  يآن مرد هم برا. كرد زيكار را ن نيبه سر مرد بكوبد، و هم نشيسنگ فيبود كه با ك نيا د،يرس كاياركه به ذهن 

از ترس چند قدم به  يغيبرگشت كه باعث شد با ج كايشد و تلو تلو خورد، در همان حال به سمت ار جيگ يحساب يا

خود را در آورده بود،  يكمر ياسلحه  گريمرد د. دپخش ش نيزم يو با صورت رو رداويدوام ن ادياما مرد ز. عقب برود

او را از . نثار آن مرد كرد يپرت كر و مشت ياسلحه را به سمت يبتواند از آن استفاده كند، محمد با حركت نكهياما قبل از ا
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  :زد ايفر گريمحمد بار د. زدند يهر دو نفس نفس م. چسباند واريجمع كرد و به د نيزم يرو

  ...نيبرو تو ماش - 

جلو نشست، با  يرفت، در صندل نيبه سمت ماش ياعتراض چيبدون ه كايبلند و گوش خراش بود كه ار ادشيفر آنقدر

  .نباشد يزيشاهد چ گريلرزانش صورتش را پوشاند تا د يدست ها

  :به آن وارد كرد يباند و فشار سختچس واريفشرد، سر آن مرد را به د يهم م يرا رو شيكه دندان ها يدر حال محمد

  !؟يكن يم بيمارو تعق يچ يبرا - 

  :نثارش كرد ياجازه را به او نداد و لگد محكم نيبه خود بدهد، اما محمد ا يكرد تكان يسع مرد

  !؟يكن يم بيمارو تعق يچ يبرا... حرف بزن - 

  ...يبر... بهتره - 

  !يزبون دار نكهيمثل ا! نه - 

 ينكرده بود، فقط كم كيشل. پشت سرش باعث شد دست نگه دارد ياسلحه  كيچل يكه صدا بزند يگريلگد د خواست

  .به ماشه فشار آورده بود تا توجه محمد را به سمت خود جلب كند

و انگار بار اول بود كه اسلحه  ديلرز يدستش م. كرد يبا وحشت نگاهش م يكيآن . را ول كرد و به عقب برگشت مرد

  .نبودند ينظر محمد آن دو اصال حرفه ابه . گرفت يبه دست م

  !يبر يريو راتو بگ يبهتره اونو ول كن - 

  .نگاهش كرد رهينزد و همانطور خ يحرف محمد

  ...حرومت كنم ريت هيبرو گمشو تا مجبور نشدم ! گفتم؟ يچ يدينشن - 

  !نه؟ ،يتازه كار. يكن يكار و نم نيتو ا - 

  !خفه شو و برو - 
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  :ا باز كردر نيبا وحشت در ماش كايار

  !محمد؟ - 

هل شده بود، دوباره داخل  يكه حساب يدر حال كايار. برود نيبا خشم به او نگاه كرد و اشاره كرد كه داخل ماش محمد

  .شد و در را بست

  .گرفت نياسلحه را به سمت ماش عيسر يليمرد خ آن

  ...آروم باش... خب يليخب خ يليخ - 

رفت و  يعقب عقب م. عقب رفت تا آن پسر جوان بتواند دوستش را با خود ببرد دستانش را باال برد و چند قدم به محمد

 دگانيد يكامال از جلو نيبا ماش يقيسوار شد و بعد از دقا زيكرد، خود ن نيدوستش را سوار ماش يوقت. مواظب محمد بود

  .محمد پنهان شدند

و به هم  شانيپر يكرد و محمد را با آن چهره  يركنا يبه صندل يبسته شد، نگاه نيبه خود آمد كه در ماش يوقت كايار

 قهيآمد و  ياش خون م ينيلبان و ب ياز گوشه . برد چيمحمد ظبط را خاموش كرد و دست به سمت سوو. دياش د ختهير

  .پاره شده بود ياش كم

  !محمد - 

  :شد انيگردنش نما متورم يكه زد رگ ها ياديبا فر. نكرد كايار انيگر ي افهيو ق سيبه چشمان خ يتوجه اصال

! ... نما؟يس ياومد ديشا ايِ  يمخف نيدورب يفكر كرد! رون؟يب يايم يچ يبرا نيماش يگم بمون تو يبهت م يوقت - 

  !يلعنت

فرمان  يچنگ زد و سرش را رو شيموها انيتوانست خود را كنترل كند، چند بار م يظاهرا نم. ديكش يتند نفس م تند

فرمان برداشت و  يسرش را از رو يقيبعد از دقا. گفت ينم يزيم قفل كرده بود و چدستانش را در ه كايار. گذاشت

  .آپارتمان نگه داشت يكه جلو يتا وقت ،را راند نيماش يبا سرعت كمتر نباريرا روشن كرد، ا نيماش
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* * * * *  

  

  .ستيكارا الزم ن نيا... ول كن... نوچ... آخ - 

  :لب محمد كرد يشه به گو يو نگاه ديدستش را عقب كش كايار

  ...زنم تا يم نيزخمت بتاد يرو يكمي ياگه تحمل كن! يوفتيدر ب يبا اون دوتا عوض ديدونم چرا با ينم... باد كرده كمي - 

  .من خوبم... الزم نكرده... گفتم كه - 

  ...چسب زخم و نيپس ا - 

  !كايار گهيبسه د - 

  :مبل بلند شد يدلخورش را از او گرفت و از رو نگاه

  .ياشه، هر جور راحتب - 

  :راهش شد يمحمد مانع از ادامه  يصدا

  .خوام باهات حرف بزنم يم... نيبش... صبر كن - 

  :با ترس به سمتش برگشت و گفت. آمد يداشت به سرش م ديترس يكه م يزيهمان چ از

  !راجب ِ؟ - 

  كنن؟ يم بتيچند وقت ِ كه تعق - 

  ...يچيه... يه - 

  !خوام يكنم و جواب درست م يار سوال مب هي... ستياالن وقت دروغ ن - 

نگاه كردن  يرو يحت. اوست رياتفاقات تقص نيا يدانست همه  يم. گذاشت زيم يرا رو ينيانداخت، س نييرا پا سرش
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كند، چطور به او  تيدارد او را اذ مياز پسران دانشگاه تصم يكي ديتوانست بگو يچطور م. به چشمان محمد را نداشت

اگر ! داد چه؟ يمسائل را به كتمان ازدواجشان ربط م نياگر محمد ا. است بياست كه تحت تعق ياديزگفت كه زمان  يم

  :شود رهيتوانست به چشمان او خ يلب باز كرد، اما هنوز نم د،يكش يقينفس عم! زد؟ يبه او تهمت م

  ...بميشه كه تحت تعق يم يچند وقت هي - 

  :به سرعت اضافه كرد و

  !كردم مهم باشه يمباور كن اصال فكر ن - 

  :كوه آتش فشان به خروش آمد كيو مانند  ديمثل فشنگ از جا پر محمد

  !؟يگ ياون موقع تو االن به من م! ؟يچند وقت هي - 

هم تمسخر و هم . ديفهم يزياش چ افهيشد از ق ينم. فرستاد يم رونيرا محكم ب شيباز مانده بود و نفس ها دهانش

  .شد يم دهيخشم در چهره اش د

! چرا؟. خبر ندارم يچياما من از ه... اما... كنن يم بيچند وقته دارن همسر من و تعق! واقعا مسخره س! مسخره س - 

  !سكوت گرفته بودن يچون خانم روزه 

ترس چشمانش را بست، اما تكان  ياز رو كايار. زديبهم بر زيو باعث شد همه چ ديكوب زيم يرا محكم رو مشتش

 يخود را برا يباشد، حت يداد كه عصبان يداد، به او حق م يدفعه حق را به محمد م نيا يقبل بر خالف اتفاقات. نخورد

 ياز آن م د،يترس يم. بودند دهيبه بحث كتمان ازدواج نرس هنوزنبود، چون  ديجانانه آماده كرده بود، از او بع يليس كي

  .ديترس

  :ديپرس كاياز ار يسواالت رديتماس بگ يداشت با كس يكه سع يبرداشت و در حال زيم يتلفن همراهش را از رو محمد

  ان؟يهم دنبالت م گهيد ياز دانشگاه جاها ريبه غ - 

  :تكان داد يدهانش را به زور قورت داد و سر آب
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  .وقت ها آره يگمونم، بعض - 

  كردن؟ يم بتيهمون دو نفر تعق شهيهم - 

  .بوده نيتك سر نش نيكردم ماش هر وقت من نگاه ادمهيكه  ييتا جا... يدونم ول ينم قايدق - 

  بوده؟ يكي شهيهم ؟يچ نيماش - 

  .با موتور يحت... يزيچ هيهر دفعه ... نه - 

  !؟يگرفت يكنن و الل مون يم بتيتعق يو تو هر دفعه متوجه شد - 

د، آمد، اما مجبور بود كه تحمل كن يخوشش نم چينوع حرف زدن ه نياز ا. انداخت نيينگفت و سرش را پا يزيچ كايار

  .كرد كه حقش است و مبجور است كه تحمل كند يم يخود را راض ينجوريدر واقع ا

مبل ولو كرد، دست لرزانش  يخود را رو كايار. راحت تر صحبت كند ديبرقرار شد و محمد به اتاقش رفت تا شا ارتباط

با افكار  يا قهيچند دق. ديبگو به محمد يزيچ ايو ناد نياصال دوست نداشت از شرو. قرار داد و فشرد شيپلك ها يرا رو

  .زد يسر و كله م شانشيپر

  !؟يبگ يمونده كه بخوا يا گهيد زيچ - 

. كرد يداده بود و با پوزخند نگاهش م هيبه چهارچوب در تك. شد رهيچشمانش برداشت و به او خ يرا از رو دستانش

  :كرد مثل او خونسرد باشد يسع

  .نه - 

  :تر شد قيعمرا باال داد و پوزخندش  شيابروها

  !واقعا؟ - 

  :دينگاهش را از او دزد كايار

  .آره - 
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  .به سمت جلو آمد يشلوارش كرد و چند قدم بيدادن دست برداشت، دستانش را در ج هيتك از

  !!يفسقل... مينقشه بكش مونيراجب دوران نامزد ميتون يخوبه، حاال م يليخ - 

  :ستاديا شيو در جا رديجلو خود را بگنتوانست  كايار. كرد انيرا با حرص ب "يفسقل" ي كلمه

  !؟يبامزه ا يليدروغ بزرگ و گفته كه خ نيبه تو ا يك - 

  .ياحمقانه ت به من داد يِ كه تو با رفتار ها يتوهم نيخب، ا - 

  ...احم - 

  .كايار يبد حيمن توض يبهتره راجب دروغ شاخدارت برا يقبل از هر جنگ - 

  .ندارم يحيتوض - 

  !؟يداشته باش يخوا ينم اي يندار - 

  .فكر كن يهر جور دوست دار - 

  !يو بگ قتيمن االن دوست دارم كه تو به من حق - 

  :را از هم باز كرد و ادامه داد دستانش

  ...و بگو ايب! ؟يتا حاال چقدر به من دروغ گفت! كايخدا ار يمحض رضا - 

  .يهست يحرفه ا هيقض نيا يو تو يتاجر هيتو كه ... تو اول بگو - 

 يم يكه چند ماه يبا همسر... سرهم كنم كه نيمثل ا يتجارت بهتر دروغ مسخره ا ينكردم برا يوقت سع چيمن ه - 

  !تازه نامزد كردم م،يكن يم يشه با هم زندگ

  .متاسفم - 

  ن؟؟يهم! ؟يمتاسف - 

  !؟يمن و ببخش ديو التماس كنم تا شا فتميبه دست و پات ب ينكنه توقع دار - 
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  .من كمه يحداقل برا! كم يليخ... كمه يليخ ينكار و هم بك نياگه ا يحت - 

  !جناب شاهزاده ديببخش يليخ - 

اصال از ! ادمهي... آره... هه... من شوهرتم نكهياز ا! ؟يكه چقدر ازم متنفر يبه من ثابت كن يكارت فقط خواست نيبا ا - 

  .ومدي يكلمه خوشت نم نيا

بر قلبش  يشتريكه مانند ن ييحرف ها. او بشود يحرف هادانست چطور مانع  ينم يول ديبگو يزيخواست چ يم كايار

  .نشست يم

حتما ! نامزدتم ايدوست پسر  يبگ يد يم حيالبد ترج... آره! من همسرتم؟ يدوستات عنوان كن نيب يتون ينم يحت - 

  .يكرد يكه من و نامزد خودت معرف يبهم لطف كرد يليخ

آورد  نييرا پا شيصدا. زد يشد و حرف م يآنور م نورياش ا دهيررنگ پ ي افهيو ق شانيپر يبه كمر، با آن موها دست

  :استفهام و التماس گرفت يبو يو لحنش كم

  !؟ياز من متنفر نقدريا - 

  :حال زمزمه كرد يب كايار

  !بس كن! ... ؟يچ - 

 ياه مخفدانشگ يداشته كه ازدواجت رو از پسر ها يليچه دل... بگو. من شروع نكردم كه بخوام بس كنم! بس كنم؟ - 

  !؟يكن

  ؟؟يگ يم يدار يچ يمتوجه هست! ؟يگ يم يچ - 

  .خوام بگم يم يچ ايگم  يم يخوب متوجه هستم كه چ يليخ... آره - 

  :كرد و گفت يمحمد نگاه ينفرت به سر تا پا با

  .خفه شو - 
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 يوقت يد، حتنكر ييرها يبرا يتالش چيچسباند، ه واريرفت كه او را از پشت گرفت و محكم به د يسمت اتاقش م به

او  يلب ها كينزد شيلب ها. نكرد و فقط چشمانش را بست يحركت چيكرد ه كياو نزد يرا به لب ها شيمحمد لب ها

خورد، اما از عكس  يبه صورت او م شينفس ها. ردك يرا نگاه م كايكه با چشمان كنجكاوش ار يمتوقف شد، در حال

  .را به او دوخت سشيچشمانش را باز كرد و نگاه خ زين كايار د،يآرام خود را عقب كش. نبود يالعمل خبر

  !ببوسمت؟ يد يهم اجازه م... و يهم از من متنفر - 

زد و در  شانشيپر يموها انيم يچنگ. آورد يسر در نم يزيشده و از چ جيگ يكه حساب ديشد فهم ينگاه محمد م از

  :تكان داد يكه دستانش را از هم باز كرده بود سر يحال

اما ... كردم يم گهيد يفكر ها يكرد يم يكه من و همراه شبيد! فهممت يمن نم... كايار يو شروع كرد  يدب يِباز - 

  ...تو... حاال

كه به  يرا در دست گرفت و فشرد، در حال كايار يچنگ زد، دوباره شانه ها شيموها انيكه م گرياز چند بار د بعد

  :شده بود ادامه داد رهياو خ سيچشمان خ

تونم بكنم  يبخوام م يهر كار. يمن شوهرتم و تو زن من! ؟يفهم يم... استم بهت نشون بدم كه من شوهرتمفقط خو - 

  !زن من... يچون تو زن من

  .شد يم كايار يمو يباعث حركت تارها شيزد و نفس ها ينفس نفس م. زد اديآخرش را با حرص فر ي جمله

  ...اگه. ..يذارم ازم دور باش ياگه م... ندارم تياگه كار - 

در . كتش را برداشت و از خانه خارج شد يگريمكث كرد، جمله اش را نا تمام گذاشت و بدون گفتن حرف د يا هيثان

  .ختير يداده بود و تمام مدت اشك م هيتك واريبه د كايكه ار يحال

  

* * * * *  
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از او  ياما خبر ديايبه خانه ب منتظر شد كه محمد يليخ. نكرد دايو خواب به چشمانش راه پ ختيشب را اشك ر تمام

جواب دادن نداشت، بعد از چند  يكه تماس گرفت اصال حوصله  نيآر. داد تا به او زنگ بزند يغرورش اجازه نم. نشد

 يداريتوانست شب ب يصبح به سر كار نرفت و تا م يتالف يبرا. داد همراهش را خاموش كند حيبار زنگ خوردن ترج

بعد به . دوش گرفت، چند تخم مرغ درست كرد و خورد. شد داريظهر بود كه از خواب ب يها كينزد. اش را جبران كرد

را از  ياررفت نيباز انتظار چن ا،يناد روزيبا وجود برخورد د يحت. كه انتظارش را نداشت اتفاق افتاد يزيزنگ زد و چ ايناد

كرد و  يم فيانداخت، از همسرش تعر يرا دست م كايكرد و ار يم يو شوخ ديخند يم شهياو مثل هم. او نداشت

زد و خود  يباشد حرف م انيقرار بود در م ندهيكه در آ ياز بچه ا. كرد يم يخوشبخت ياش آرزو يزندگ يبرا نيهمچن

اش را  ياز داستان زندگ ياما باالخره كم ديدانست چه بگو ينم وشده بود  جيگ يحساب كايار. خواند ياو م يرا خاله 

  .كرد فيتعر ايناد ير براهمراه با سانسو

حرف سكوت  نيا دنيبعد از شن ايناد. هنوز ادامه دارد يزندگ نيو ا ميمن و محمد بدون عشق با هم ازدواج كرد گفت

را  شيجمله ها يجاها با لحن بامزه ا يليبه خود آمد و از عشق بعد از ازدواج سخن داد و در خ عيسر يليكرد، اما خ

به منزل  ايقرار شد ناد ندهيآ يروزها يبرا. سديكند و آدرسش را بنو ويمنزل را س يماره از او خواست ش. كرد يشعار

  .بزند ياو سر

كرد  يبه تلفن نگاه. دفتر محمد بود يزد شماره  يهمانطور كه حدس م. ظهر بود كه تلفن خانه به صدا در آمد 2 ساعت

  :و پوزخند زد

  !؟يزن يحاال زنگ م - 

  :زمزمه كرد يدلخور با

  !كله پوك - 
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زنگ زد تا باالخره محمد  زين گريچند بار د. آمد يزنگ تلفن هنوز م يرا گرفت و با حرص به اتاقش رفت، صدا نگاهش

  .گذاشتن متنفر است غاميدانست محمد از پ يم. بگذارد غاميگرفت پ ميتصم

و بردار  يگوش... كايار. نمباهات حرف بز ديو بردار با يگوش... يدونم خونه هست يم ؟يدار يو بر نم يچرا گوش - 

  !يلعنت

باز هم تماس را قطع كرد و دوباره زنگ زد، . برد و خنده اش گرفته بود يلذت م يخورد حساب يكه محمد م يحرص از

  .بلند شد زيتلفن همراهش ن يصدا. بود و امكان نداشت جواب بدهد دهيفا ياما ب

باز هم . شد رهيتخت پرت كرد و به در خ يرا رو يص گوشبا حر. بود نيآر. در هم رفت شيشماره اخم ها دنيد با

  :گذاشت يم غاميمحمد بود كه داشت پ يصدا

و وقت  يزن يپسرت حرف م يها ياز همكالس يكينامزدت با  ايراجب دوست پسر  ينكنه دار... و بردار يگوش - 

  !؟يندار

 زيبلند به سمت تلفن رفت و آن را از پر ييم هارا آتش زده باشند، دستانش را مشت كرد و فشرد، با قد كايكه ار انگار

  :ديكش

  ...يبزن شين يفقط بلد... خفه شو - 

 ييبا قدم ها هيگذاشت و فشرد، اما بعد از چند ثان شيگوش ها يتلفن همراهش دستانش را رو يصدا دنيدوباره شن با

  .تخت برداشت يرا از رو لشيبلند به سمت اتاقش رفت و موبا

  !بله؟ - 

  !برات افتاده؟ ياتفاق. ينگرانم كرد. زنگ زدم يتا حاال كل شبياز د ؟يد يچرا جواب نم !كايار - 

  :زد و گفت يرا با حرص كنار شيموها

 نيا گهيشه د يتنها هستم، م يلعنت يخونه  نيا يتو شهيمن هم! گهيد يافتاده و نه شب ها يمن اتفاق يبرا شبينه د - 
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  !وقت تكرارش نكن چيه.. .وقت چيه! ؟يمسخره رو تكرار نكن يحرفا

  .نمتيخوام بب يم... نگران شده بودم يليفقط خ د،يببخش! خب آروم باش بابا يليخ - 

  .خسته م يليمن اصال امروز حال و حوصله ندارم و خ - 

  !دنبالت؟ اميب... يشگيهمون پارك هم. نمتيامروز بب نيهم دياتفاقا با - 

  ...من  نيآر - 

  دنبالت؟ اميچند بساعت ... كايار اريبهونه ن - 

  ...شينم - 

تو اصال به فكر . دلم برات تنگ شده دمت،يوقته ند يليخ... نمتيدارم كه بب اجياحت... دلم زيكنم عز يخواهش م! كايار - 

  !كنه يمسخره داره من و خسته م يارتباط تلفن نيا ،يستيمن ن

 يكه چشمانش را رو يمحمد افتاد و در حال يرف هاح اديبه  تاياما نها. ديدانست چه بگو يمردد ماند نم يلحظه ا كايار

  :فشرد گفت يهم م

  .اميخودم م... باشه - 

  

* * * * *  

  

جلف و لوس،  يو البته كم كيش شهيمثل هم. كند ينشسته و با لبخند نگاهش م يشگيهم يصندل يكه رو ديرا د نيآر

 يحساب دشيسف يكتان. آمد ينم يرسم يس هاشده اش اصال به آن لبا خيس يتنگ بود و موها يكه تنش بود حساب يكت

كودك است، درست مثل  كيدر مقابل محمد مانند  نيفكر كرد كه آر نيزد، به ا يناخودآگاه لبخند. زد يذوق م يتو

  .كرد يخود را بزرگتر حس م نيخودش كه در برابر محمد، اما در برابر آر
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  .سالم - 

  !؟يكرد ريسالم، د - 

  .كار داشتم كمي - 

  .برد كايزد و دستش را به طرف صورت ار يخندلب نيآر

  .صورتت تنگ شده بود يبرا يدلم حساب - 

و  ديبه چهره نشاند، با نگاهش اطراف را كاو يو اخم ديصورتش را عقب كش كايگونه اش را نوازش كند كه ار خواست

بلند  شيسكوت از جا يلحظه ا بعد از. ديشد در نگاهش د يجا خورده بود، تعجب را م نيآر. شد رهيخ نيدوباره به آر

  :گفت كايشد و روبه ار

  .پاشو... ميجا كه راحت باش هي ميبهتره بر - 

  .راحتم نجايمن ا - 

  !گهيپاشو د. هم گشنمه ناهار نخوردم يليتازه خ... همه زل بزنن به همراهم اديخوشم نم! اما من ناراحتم - 

  :بلند شد شيبا اكراه از جا كايار

  .اميودم مخ نيپس من با ماش - 

  !؟يآورد نيماش - 

  .راحت ترم ينجوريآره ا - 

 نكهياز ا ديشا اياند  دهياز محمد ترس ديكرد كه شا يفكر م نيبه ا. نكرده بود بيرا تعق كايار چكسيامروز ه خوشبختانه

 شهياشق پبرد كه جز دو سه زوج جوان و ع يو خلوت كياو را به رستوران رمانت نيآر. در كار باشد يسيبعد پل يدفعه 

 ينسبت به جو آنجا اصال احساس خوب كايرا فرا گرفته بود، ار اآنج يفضا ينور قرمز. نبود يگرياز كس د يخبر

خوش اشتها  يليظاهرا خ نياما ار. فقط توانست ساالد فصل سفارش دهد نينداشت به اصرار آر يياشتها نكهيبا ا. نداشت
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قرار  دوهر  نيكه ب يحرف زد و عشق سوزان ياز دلتنگ ،يتكرار يشروع كرد به زدن حرف ها  شهيمثل هم. شده بود

و محمد  يبه سلطان يتجار يضربه . شوند يو از كشور خارج م رنديگ يماجرا از همه انتقام م انيبعد از پا نكهياز ا. داشت

 نيكه ا ديفهم ينم. برند يرا همراه خود م يشتريآورد سود ب ياز آن سر در نم كايكه ار يگذار هيزنند و با سرما يم

 نيآر يوقت. نداشت ياو احساس خوب يمثل گذشته نسبت به حرف ها گريد! ود؟هر روز تكرار ش ديحرف ها حتما با

 نيآر. برد و در هم قفل كرد زيم ريعكس العمل نشان داد، دستانش را به ز عيسر يليخ كايار رد،يخواست دستش را بگ

  :فه شده بود گفتكال كايار بيعج ياز رفتار ها يكه حساب

  !رم؟يمن دستت و بگ يذار ينم يتو حت كا؟يچت شده ار - 

شروع به  كايو رفتن گارسن، ار زيم دنيبعد از چ. حاكم شود نشانيسكوت ب يا قهيآمد و باعث شد چند دق گارسن

  :حرف زدن كرد

  .ميبا هم داشته باش ياز تماس تلفن ريغ يتماس چيدوست ندارم ه يباز نيا انيتا پا - 

  :ديشن ياشتباه م شيتعجب كرده بود، انگار كه گوش ها يحساب نيآر

  ؟يگ يم يمعلومه چ چيه! ؟يباز - 

  .يبه من دست بزن ينكن يسع نكهيآره، فقط ا - 

  :زد و جواب داد يپوزخند

  !كه هم من تورو دوست دارم و هم تو من و يدر حال! بكنم؟ ييسع نيهمچ ديچرا نبا - 

  !كنم انتيشم بهش خ يمحمد جدا م از يخوام تا وقت يمن نم - 

  :شد يجد نيآر نگاه

  !داره؟ يليچه دل! چرا؟ - 

  .كنم انتيخوام بهش خ يگفتم كه نم. نداره يخاص ليدل - 



 

 

نه نودهشتياكتابخا    كاربران انجمن نودهشتيا و هيوا ناديا  –اريكا 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٥٣

  !؟يدوسش دار - 

 هيبعد از ثان. كرد يفقط نگاهش م. بدهد يدانست چه جواب يشكه شد و نم كايكه ار ديسوال را پرس نيا يناگهان آنقدر

  :دبه حرف آم يا

  .كنم انتيخوام بهش خ يمن فقط نم... مزخرف نگو - 

  :جواب داد يبا لحن بد نيآر

االن كه  نيهم! يكن يم انتيبه اون خ ياالنم دار نيباشه تو هم ينجورياگه ا! من تكرار نكن يحرف و برا نيانقدر ا - 

كنه و  يابراز عالقه م كه به تو يكس يبه حرف ها ،يد يمن گوش م يبه حرف ها ،يكن يمن نگاه م يچشما يتو

  !بزرگ انتيخ هيماجرا  نيكل ا هينجورياگه ا ،يدوستش دار يكه تو هم گفت يعاشقته، كس

 يبغض. ادامه ندهد شيحرف ها نيبه ا گريساكت شود و د نيدوست داشت آر. رود يم جياحساس كرد سرش گ كايار

  .كه در گلو داشت راه نفسش را بند آورده بود

  !برات مهم باشه؟ يزيچ نيهمچ ديچرا با يريگ يد انتقام ماز محم يتو دار - 

  :كند هياصال دوست نداشت كه گر. دوخت نييرا تكان داد و نگاهش را به پا سرش

  .ميستيهم ن يكه شرعا برا يتا وقت ،يخوام كه به من دست بزن يفقط نم - 

  !مهم شده؟ كدفعهي! رميقبال برات مهم نبود كه دستت و بگ - 

  :كرد خونسرد باشد يو سع ديشك يقيعم نفس

  ...سرت باشه يبه من تو انتيفكر خ ياگه حت كايار - 

دوست . دارد انتيخ يمعنا يزيدانست چه چ ينم گريد. را به او دوخت جشينگاه گ كايار. را خورد و ادامه نداد حرفش

  :جواب داد يبا لبخند نيرا با حرص گفت و ار نيباالخره ا. كن فيمن تعر يرا برا انتيخ ديبگو نيداشت به آر

  ...يعاشق طرف باش نكهيبه حال ا يوا گهيد... ينارو بزن يكه دوستش دار يبه كس يعني انتيخ - 



 

 

نه نودهشتياكتابخا    كاربران انجمن نودهشتيا و هيوا ناديا  –اريكا 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٥٤

  .به خود مطمئن است كايار قيحرف را گفت كه انگار از عشق عم نيا يجور

  .دم يام ممن انج يخوا يم يهمونطور كه تو هر چ. يمن احترام بذار يخوام تو به خواسته  يمن فقط م - 

  :كند ينگاهش كرد، معلوم بود كه دارد فكر م رهيخ رهيخ يقدر نيآر

ذارم  يمن نم. ينترس يزيخوام از چ يفقط م. ذارم يتو احترام م يبه خواسته ها شهيمن هم... كايوقت نترس ار چيه - 

  !يبزن يترست دست به كار مسخره ا يخوام از رو ينم. برسونه يبيبه تو آس يزيچ اي يكس

 نيخاتمه دادن به ا يبرا. كرد يكه نم ييكه چه فكر ها نيدر سر داشت و آر يخود چه فكر. ديدر دل به او خند كايرا

به دستش  يديجد يظاهرا خبر ها. از شركت حرف زد شهيمثل هم نيبعد از آن آر. تكان داد يبحث عذاب آور، سر

به دنبال  ديدانست با ينم يحت كايار. كند يشركت فضول ردر كا يحساب كايار ندفعهيبود، چون اصرار داشت كه ا دهيرس

  .كرد يو سردرگمش م جيگ يحساب نيبگردد؟ ا يزيچه چ

  

  

* * * * *  

  

او را  قاياما هر چه كه بود عم ست؟يدانست دردش چ ينم. كرد هيگر ريدل س كيبه اتاقش رفت و  ديبه خانه رس يوقت

  .آزرد يم

 يچهره اش نسبت به روزها. سر زد كايبه ار يعوض او پدر محمد بدون اطالع قبل امد،يمحمد شب به خانه ن شهيهم مثل

  .تعجب كرد تياو در آن وضع دنياز د كايار. برد يرنج م يزيانگار از چ. گذشته شكسته تر شده بود

  !؟يزن ينم رمرديسر به من پ هيتو كه ... دخترم يتعجب كن يحق دار - 

  :انداخت نييشرمسار سرش را پا كايرا. ش كايزد و منتظر جواب ار يلبخند
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دونم غذا  يانقدر خسته م كه نم اميخونه م يوقت... روزها هم سر كارم يرم و باق يچند بار كالس م يهفته ا ديباور كن - 

  .كار كنم يرو چ

 يتو باشه ادتياگه  ،يو فعال يكن يدونم دخترم، محمد به من گفته كه چقدر تالش م يبه من نگو، م زهارويچ نيا - 

تو و همسر و  ي ندهيبه نفع آ نيا ،يبرس تيبه خودت و زندگ شتريبود ازت خواستم ب يسلطان يكه در منزل آقا يمهمون

از  يكيبه  لياستفاده رو كرد و حاال اون شركت رو تبد تينها ديرسكه بهش  ياز ارث ه،يمحمد پسر ثروتمند. فرزندانتونه

من بهش گفتم كه . تر باشه كيكه به من نزد ديكن يم يزندگ نيا يهم برا جانيكرده، ا رانيا يتجار يمكان ها نيبهتر

  ...اما... كار و نكنه نيبهتره ا

 يم شيحرف ها نيكرد كه پدر با ا يفكر م. انداخت نييسرش را تا آخر پا. شد كايار شتريحرف ها باعث خجالت ب نيا

  .زنند ينم يراه به او سر يكيبزند، كه با وجود نزد هيخواهد به او كنا

 يليخ تيوضع نيبه شما سر بزنم، خودمم از ا شتريكنم ب يم يبه بعد سع نياز ا... خوام يپدر جون من واقعا معذرت م - 

  .ستمين يراض

  .خودم نزدم دختر، من عمرم و كردم يحرف هارو برا نيمن ا - 

  !پدر جون ديحرف و نزن نيا - 

  ...ِ  نيريمن ش يتلخ باشه اما برا ديشا كانياز نزد يبعض يچند برا هر... ِ  قتيحق نيگفت و ا ديو با قتيچرا حق - 

  ...پدر - 

  !محمد كجاست؟... جور بحث ها نيا اليخ يبه قول شما جوون ها، ب - 

  .ستشين... راستش - 

  چرا؟ كجاست؟ يول نم،يب يو كه م نيا - 

  :به اطراف كرد يبا حرص نگاه كايار
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  .احتماال محل كارشه - 

  .بود ختهيبهم ر يكند حساب يكجاست و چه م قايانست محمد دقد ينم نكهيا از

  !كار هر شبشه؟ نيا! احتماال؟ - 

برد و احتمال  يكرد كه محمد از پدرش حساب م يفكر م نيبه ا ينه، اما وقت ايحرف ها را بزند  نيا ديدانست با ينم

  :بشود جواب داد يحاسب يگوش مال كيدارد 

  ...بار هيوقت ها  يو بعض اديسه بار خونه م دو يوقت ها هفته ا ينه، بعض - 

  .بكنه يكار نيسابقه نداشته همچ! عجب - 

آن  ادي. تعجب كرد يبابت حساب نيآمده و از ا يشب ها را به خانه م شتريمتوجه شد كه محمد قبل از ازدواج ب كايار

هر  يعني. كند يم ريشب ها در كجا ساز  يكرده بود و متوجه شده بود بعض ريافتاد كه با او پشت آن در مسخره گ يشب

 ازيتوانست ن يشد چون همسر او نم يم ياش سپر يشگيكنار عشاق هم گريد يهم شب ها ديرفت؟ شا يشب آنجا م

 نيدر ب. پدر محمد نشد يو حرف ها حتينص يمتوجه  گريبه جوش آمد و د يفكر حساب نيرا برآورده كند؟ از ا شيها

  .كرد شتريآتش خشمم را ب نياش شد و ا يسر زدن به پدر و نامادر ياو براتذكر  يفقط متوجه  شيحرف ها

  

* * * * * *  

  

  !؟يش يم الشيخ يروز بعد اگه حسش نباشه ب يايروز م هي! عمته؟... يخونه  نجايا يفكر كرد - 

ل نبودم بود، چون بودنم مث ومدميدارم، دوما اگه م يتيكم جمع يخانواده  يدون ياوال كه من عمه ندارم، خودت كه م - 

  .نباشم ايكرد باشم  ينم يپس فرق ستم،ين يانگار يبودم ول

مهسا كه . كرد كايار يرا نثار چشم ها هشيمتعجب نگاه عاقل اندر سف يا افهيكه دست به كمر داشت، با ق يدر حال محمد
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اما دست آخر نتوانست  رد،يبگ خود را يخنده  يآورد تا جلو يبه خود فشار م يليبود خ ستادهيا يگوشه ا نهيدست به س

 يمتوقف كرد و در حال كايار يبه مهسا، نگاهش را رو زين يكرد و گاه يمنگاه  كايبه ار يمحمد گاه. خنده زد ريز يو پق

  :تكان داد يكه چشمانش را بسته بود، سر

  !؟يگفت يچ يتو، خودت متوجه شد - 

  :زد و گفت يدست ديخند يكه م يباال انداخت، مهسا در حال يشا نه ا كايار

  .يكن يبشر و كم م نيا يكه رو يهست ينفر نياول كا،يگم ار يم كيتبر - 

رفته بود كه تا چند روز  ادشيدوستانه جواب داد، انگار كه سال ها با هم دوست هستند،  يمهسا را با تبسم يخنده  كايار

  .كدامشان نباشد چيخواست سر به تن ه يم شيپ

  :رفت كه محمد با اشاره به در گفت يمت در مبا همان لبخند به س مهسا

  .ديشما بهتره به راهتون ادامه بد - 

را باال زده بود،  راهنشيپ يها نيكه آست ياما محمد هنوز دست به كمر، در حال. از اتاق خارج شد قيعم يبا لبخند مهسا

به چشمان او . ستاديا شيرفت و رو به روبه سمتش . را در نگاه او بخواند طنتيتوانست برق ش يم. كرد ينگاه م كايبه ار

  :شد و گفت رهيخ

  !؟يفسقل يندازيمن و دست م - 

باال  يتوانست قصد خنده را در چشمان او بخواند، باز هم شانه ا يمحمد م يجد يزد، با وجود چهره  يلبخند كايار

  .فتر زيسخت نگاهش را گرفت و به سمت م يلياو كرد، خ يبه لب ها يمحمد نگاه. انداخت

  ...وگرنه ،يزن يباشه بار آخرته كه بدون خبر از كارت م ادتياما  رون،يبرو ب - 

  :دم در بود كه برگشت و گفت كايار

  س؟يرئ يوگرنه چ - 
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  :كرد يتبسم محمد

  .يخانم احد... كنم يذارم، وگرنه اخراجتون م ينم يكارمندام فرق نيمن ب - 

  :بود گفت ستادهيااز اتاق  رونيكه ب يزد و در حال يپوزخند كايار

  !ياحد ياز خدامه جناب آقا - 

لب زمزمه  ريشد، ز رهيتكان داد و به در بسته خ يسر. در را بست عيسر يليخ كايكه ار ديبگو يزيخواست چ محمد

  :كرد

  ...يفراموش نكردم، فسقل روزيهنوز د - 

و  ديكش يم ريت شيها قهيشق. ش كندفرامو دهيشن كايرا كه راجب ار يزيتوانست چ يرا از در گرفت، نم نشيغمگ نگاه

  .همه را گول بزند يمصنوع ييداشت با لبخندها يسع

  

* * * * *  

  

چه مرگش  ديفهم ينم. راه شل شد ي انهيدر م شيكارش به راه افتاد، اما قدم ها زياز در فاصله گرفت و به سمت م كايار

نوع خطاب كردن به  نياز ا ياحساس ناراحت نكهين اخطاب كند؟ بدو يبه محمد اجازه داده بود او را خانم احد! شده؟

كرد دوست دارد كه سر به سر  ياحساس م شتريب. نه مثل گذشته اكردند ام يدست دهد؟ آخر چرا؟ با هم كل كل م يو

  .شد رهيخ زينشست و به م يصندل يرو. را به او گفته بود نياو بگذارد همانطور كه محمد ا

  !؟يخوب - 

  :به مهسا نگاه كردو  ديكش يكوتاه غيج

  !مهسا دميترس - 
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  .يفكر يتو دميببخش، قصد ترسوندنت و نداشتم، د - 

  :شد رهيخ كايداد و به چشمان ار هيتك زيم به

  !اوضاع چطوره؟ اخراجت كرد؟ - 

  :نازك كرد يزد و پشت چشم يلبخند زين كايار د،يخند يم مهسا

  !مثل من و اخراج كنه؟ ييتونه كارمند كوشا يم يك - 

  .منظورم رباوطتونه! اوضاع خونه چطوره؟. آره خب واقعا! اقعا؟و - 

  :مقابلش ور رفتن يانداخت و شروع كرد با برگه ها نييسرش را پا كايار

  .خوبه يليخ - 

  .نميتونم بب يم - 

  :را باال گرفت سرش

  !رو؟ يچ - 

  .هر دوتونه يچشما يكه تو يخوب بودن و، برق نيهم - 

  :او فاش كند يرا برا يخواست راز يار كه مخم شد، انگ كايبه سمت ار يكم

  .شم يروزا عمه م نيمطمئنا هم - 

  !!عمه - 

  :تعجب كرده بود يحساب كايار

  ...يبچه ... يكه عمه  نهينكنه منظورت ا - 

  .عاشق بچه هاس! از كاراش نكن يدختر، من كه از خدامه، محمد هم نگاه به بعض گهيآره د - 

  .داد و سرش را به كارش گرم كرد به زور آب دهانش را قورت كايار
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  .منه ياون هم برادر زاده  يبچه . مونه يقبال هم بهت گفته بودم، محمد مثل برادر من م ،يدون يخودت كه م - 

  :كرد يزده بود نگاه م يكه پوزخند كايداشت به ار هنوز

  .و بهم نزن تيرامش زندگپس آ ست،ين ونيرباوط درم نياز ا يمطمئن باش دروغ كا،يمنم تورو دوست دارم ار - 

  ؟يمطمئن كند؟ آرامش زندگ يزيخواهد او را از چه چ يزند؟ م يحرف ها را م نيچه ا يدانست مهسا برا ينم

نبودن  يشد، هر چند حرفه ا ريكرد كه با اونا درگ يبه من گفته، كار اشتباه زيو گر بيتعق نيمحمد راجب ا يراست - 

  ...اما

  :كرد يم شتريرا ب كايار يكنجكاو نيه نداد، همادام گريفكر فرو رفت و د در

  ؟ياما چ - 

  .تو به كارت برس... يچيه - 

با . برسد شيداد به كارها حيفكرش مشغول شده بود، ترج نكهيبا وجود ا. را گفت و به سمت اتاق محمد رفت نيا

  .فكس نگاهش را از در گرفت و به برگه دوخت كي دنيرس

  .هيچ يكي نيدونه ا يرسه، خدا م يمحموله داره م - 

  :گرم محمد بود كه گفت يصدا. را برداشت تا به موقع اطالع دهد يگوش

  جانم؟ - 

  .مكث كرد يا لحظه

كه  گهيكوتاه د حاتيتوض يسر هي يو گفتن و به اضافه  نيفقط هم. تو راه ديجد يظاهرا محموله  ده،يفكس رس هي...  - 

  .ارميمن سر در نم

  .ارشيمن ب يخب، برا يليخ - 

  .باشه االن - 
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 يانگار موضوع. محمد نشسته بود و دست به سر داشت زيمبل مقابل م ياتاق رفت و برگه را به محمد داد، مهسا رو به

  :با تحكم گفت ستاده،يهنوز آنجا ا كايار ديمحمد كه د. بود ختهيهر دو را بهم ر

  .يبر يتون يم - 

با . اوردياز آن سر در ب كايخواستند ار يبود كه نم انيدر م يزيچ. آن دو است يمتوجه شد كه مزاحم گفتگو يراحت به

 ديشا ايباشد؟  زيو گر بيموضوع مربوط به همان تعق ديفكر كرد كه شا نيبه ا. آهسته از اتاق خارج شد ييقدم ها

له موضوع مربوط به محمو ديبعد حدس زد كه شا يلحظه  ونه؟با خبر شده؟ اما چگ شيو كارها نيشرو انيمحمد از جر

 يمحموله ا نيآخر يبار بهش تذكر داد تا حواسش پ نيچند نيافتاد كه آر ادشيفكر  نيباشد كه در راه است؟ با ا يا

  .كه در راه است باشد

  دونست؟؟ ياون از كجا م - 

  .آورد يسر در نم يزيشده بود و از چ جيگ يحساب

  !زدن يراجب خودشون حرف م دياصال شا - 

  .شد رهياتاق خ يش آمد و با خشم به در بسته هم احساس نفرت به سراغ باز

  

* * * * *  

  

 نيكرد كه ا يمثل خوره او را وادار م ياما حس. دانست اجازه ندارد به انبار سر بزند يم كايار. دنديها از راه رس ونيكام

  .كرد يبار فرق م نيا ن،يآر ينه به خاطر حرف ها. شده انجام دهد يمتيكار را به هر ق

 نيدر ا. شود يدانست كجاست منتقل م يكه نم ييماند و بعد از آن به جا يحموله تا چهار روز در انبار مدانست م يم

كار به فرانسه رفته  يظاهرا برا. داد ياحساس آرامش م كاينبودن به ار نيو پدرش نبود و ا تاياز رز يچند روز خبر
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به تجارت و بستن  يتواند آنها را راز يراحت م يلي، خدر گفتگو با تجار دارد يهنر خوب تايبود كه رز دهيشن. بودند

محمد  سيدانست منظورشان از رئ ينم. گرفته ادي سيهنر را از خود رئ نيگفتند كه او ا يها هم م يبعض. قرارداد كند

  .كرد ياستفاده م ياز هنر گول زن ياش به خوب يهر چه بود او در زندگ ؟يتوكل يآقا اياست 

  !؟يخانم احد - 

  .كرد يرا برانداز م كايباز هم با آن لبخند مسخره و نگاه ترسناكش ار. بود دفرشا

  !محمد هست؟ - 

  .بلند شد شياز جا كايار

  .ششهيبله هست، مهسا هم پ - 

  .ممنون يليخ - 

. اما فرشاد بدون در زدن وارد اتاق شد د،يبگو يزيدستش را باال آورد تا چ. به طرف در رفت يگريگفتن حرف د بدون

كرد، محمد  يم يكار نيچن يگرياگر كارمند د. كرد يمهسا و فرشاد و محمد بود، تعجب م نيكه ب يتيمياز صم اكيار

 شيزد و در جا يپوزخند. شد يزد و داخل م يم راز ترس محمد د شهيهم. كرد يسر او خراب م يشركت را رو

  .نشست

 كايبود؟ ار يِ مشترك يچجور دوست نيآخر ا. آورد يبا فرشاد سر در نم نيآر نيمحمد با فرشاد و همچن ياز دوست اصال

خود و  يب يليبه نظرش خ نياو با آر يبه محمد عالقه دارد، دوست يزياز هر چ شتريتوانست قسم بخورد كه فرشاد ب يم

او هم . گرفت يشد و با او تماس م يفرشاد م يش محتاج كمك هايدر كارها شهيبود كه هم نيآر نيا. آمد يمسخره م

نظر خود محمد  ريها با اجازه و ز نيدانست تمام ا يم. داد يآمد انجام م ياز دستش بر م يكرد و هر كمك ينم غيدر

طرح  دمحم يخودش از سهم ارث استفاده كرده و با رقبا اليچه بود؟ به خ يسوخت، او در پ يم نيآر يدلش برا. است

  .نبرده بودند جز وقت تلف كردن شياز پ يكار چيبود كه چه بشود؟ تا به حال ه ختهير يدوست
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كرد كه از  يوقت ها با خود، در ذهن كنجكاوش تكرار م يگاه. نداشت ياحساس خوب يكار چيروزها نسبت به ه نيا

 يكرد جا يبرد و احساس م يم اديرا از  زيقاب عكس مادرش همه چ دنيبا د عيسر يليخسته شده، اما خ يباز نيا

آورد كه چگونه  يرا به خاطر م ايثر ي افهيق. باشدكهنه كه تازه سر باز كرده  يزخممثل . سوزد يپدرش هنوز م يليس

از او . ارزش نداشت يزيپش كاياو در نظر ار ييبايبود اما ز بايز ايثر. دانست يپدر و خانه اش م اريخود را مالك تام االخت

را  شتكه نسبت به محمد دا يشد، نفرت يم شتريهر چه نفرتش به او ب. بدنش متنفر بود يتك تك سلول ها يبا تمام

هم مثل تمام  ادياما هر چه بود آن فر. وجود ندارد يزد كه اصال نفرت يم اديدر درون خود فر يگاه. ديد يروبه كاهش م

زد و از كنارشان رد  يم يخود را به نفهم. داد يكه در راه نفرت و انتقام از دست م ييزهايچ. كرد يخفه م شيخواسته ها

  .شد يم

 ياز زن ها و دختر ها كه سراغ محمد را م يجور واجور ينبود، صداها  يشگيهم ياز آن تماس ها يخبر اديز گريد

شب كه  كي. گفت يبه محمد نم يزيآنها چ يشد كه درباره  يتماس ها برقرار م نيگرفتند، فوقش در هفته دو بار از ا

. اش را گرفته بودند گله كرد يمزاحم ها كه آرامش زندگ نيااجب و ر ديبه او توپ تيمحمد به خانه آمده بود با عصبان

  :خونسرد جواب داد يليمحمد هم خ

فقط . يكن يكه تو فكر م يساده بود، نه اونطور يليندارم، هر چند ارتباط من خ يارتباط نايمثل گذشته با ا گهيمن د - 

  ...كار يبرا

  :زد و گفت يپوزخند كايار

  .آشغال رفتار بشه كهيت هيذارم با منم مث  يكار دارن، اما نم يو با تو چ نيك نايا ستيمن مهم ن يهر چند برا - 

  :زد و گفت يلبخند محمد

  .كايار يستيتو مثل اونا ن - 

سراسر وجودش  يمحمد چقدر احساس آرامش كرد و چه لذت حيتوانست انكار كند كه در آن لحظه از اعتراف صر ينم
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 جهينت نيكرد به ا يفكر م شتريهر چند ب. آن حرف ها دروغ باشد يهمه  نكهياز ا د،يرست ياما باز هم م. را فرا گرفت

 يمحمد را هم در تمام. است يكه طالب انتقام و فروپاش يكس يبرا! ندارد يرياو توف يكه دروغ و راستش برا ديرس يم

تو در تو  يباز كي يورده زخم خ. نداشت يشك چياش ه يدانست و به درست يم ميسه دهيكه پدرش كش يينقشه ها

وجود  ديشا كياما . كنند يطراح شيبرا يگريد يِگذاشت باز ينم. را خود رقم بزند انشيخواست پا يبود، كه حاال م

 ينم ياما او را به راحت. شد يعوض م زيكرد همه چ يدوست داشتن م يحت اياگر محمد اعتراف به عشق  ديشا ت،داش

  .شد شناخت

با  يكرد، حت يو هر چه محمد به او محبت م ديد يتر م كينزد نيخود را به آر كايشد، ار يورتر مچه محمد از او د هر

كرده  ريگ يا يدوراه انيم! انتقام يبرا ياحساس. پنداشت ياز عشق م يو خال يته نياحساسش را به آر كايخشونت، ار

 ديبود با كاياگر او خواستار ار. محمد است يدوراه نيا ييروشنادانست  يم. در آن حكم مرگ را داشت يكيبود كه تار

  .را از خود دور كند شانيافكار پر نيكرد ا يم يو سع ستيدانست خوب و بد چ يكرد؟ نم يچند ماه اعتراف م نيدر ا

  

* * * * *  

  

  :بزند اديلرزانش فر يكرد با صدا يدر گلو داشت سع يكه بعض يحال در

  .اون متنفرم يمن از اون و بچه . يگو بهش ب نيا يبر يتون يم! ازش متنفرم - 

  .يبهتره آروم باش - 

  !از تو هم متنفرم! ايمن ن كينزد - 

  .كنه ينم رييتغ يزيبا داد زدن چ - 

  .رونيبرو ب! كنه ينم رييتغ يچيمن ه يبرا - 
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  !آپارتمان ِ هي نجايا! نزن دختر غيانقدر ج - 

  .رونيبرو گمشو ب... ستيبه تو مربوط ن - 

محمد به . ديكش ياش را باال م ينيكرد و ب يم نيف نيف يمانند كودك دو ساله ا. ختير يو اشك مشكسته بود  بغضش

  :ديعكس العمل نشان داد و شانه اش را عقب كش عيسر يليخ كاياو گذاشت، اما ار يشانه  يسمتش رفت و دست رو

  !به من دست نزن - 

  .كنم يدونم برات سخته، من دركت م يم - 

  .كنه ينممن و درك  چكسيه - 

  .مير يبه شمال م هيفكر كن، اما ما هم همراه بق يدوست دار يهر جور - 

  :خشم به سمت محمد برگشت و چشمان پر از نفرتش را به او دوخت با

  ...هه ،يببر فيجشن حامله شدن خانم تشر يبرا يتون يم يتو اگه دوست دار! امينم ييجا چيمن ه - 

  :ديخند يحرص م با

 يمن كه م... هه! كرده؟ يانگار كه چه شاهكار! كنه يم يومده تو بوق و كرنا به همه اطالع رسانطرف حامله شده ا - 

  !كه منو بسوزونه نهيا يهمش واسه  نايدونم ا

  :زد و گفت  يبار طنتيلبخند ش محمد

  .به نظر من كه واقعا شاهكار كرده - 

  :هل داد شده بود با دست او را به عقب يجر ياو حساب يكه از خنده  كايار

به  ديهر سه نفرتون بر دوارمياز طرف من بهشون بگو ام ياگه رفت. يبر يتون يم يخوا يتو اگه م. اميمن شمال نم - 

  !جهنم

  !؟يگ ينم يو كه جد نيا - 
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  .گفتم يهم جد يليچرا، اتفاقا خ - 

  ...شمال مير يدر هر صورت ما با هم م... يشوخ اي يجد - 

  ...گفتم كه - 

 يم يبه قول خودت دار اي! ؟يبابت ناراحت نيبفهمه كه چقدر از ا تينامادر ينكنه دوست دار! مل بزنمبذار حرفم و كا - 

كه انگار اصال برات  يكن يرفتار م يو تو جور مير يما با هم م ؟ينشون بد اليخ يخودت و ب يتون يتو واقعا نم! ؟يسوز

  !؟يمتوجه شد. ستيمهم ن

  ...اما - 

من اون . تفاوت باش يب. به نفع خودته نيكه ا يش يمتوجه م يكوچولوت و به كار بنداز يكله  اون كمياما، اگه  ياما ب - 

 نيمنم مثل تو ا. بره يمطمئن باش لذت م يناراحت باش يو وقت ،يفهمه كه چقدر ناراحت يم ينباش يوقت شناسم،يزن و م

  .خوام يو نم

او را  يشد و با لبخند اشك ها كيمحمد نزد. كرد يوش مگ شيچشمان پر آبش را به او دوخته بود و به حرف ها كايار

  :پاك كرد

  !باشه؟. ميكه فردا صبح حركت كن يش يو آماده م يكن يم ايسفرت و مه ليدختر خوب وسا هيحاال مثل  - 

  :مشت اشكش را گرفت و گفت با

  .با من مثل بچه ها حرف نزن - 

  :داد و گفت كايار ليبانمكش تحو ياز آن خنده ها محمد

  .يداشته باشم، فسقل يعكس العمل نيچن يش يخودت باعث م - 

به خانه  اديچند وقت ز نيدر ا. دهد رييرا تغ كايتوانست نظر ار يم يمحمد به راحت. كرد رونيحرص او را از اتاقش ب با

و آشفته است؟  قرار يب نقدريروزها محمد ا نيدانست چرا ا ينم. خواند يرا در چشمان او م يقرار يب كايزد و ار يسر م
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  آمد؟ يچرا به خانه م ؟يزياز چه چ

 يبه حرف ها يبود شركت كند، اما وقت ايدن يهمانيم نيكه از نظرش مسخره تر يهمانيم نينبود در ا يدلش راض نكهيا با

گرفت مانند  ميبارها با خود كلنجار رفت تا تصم. عوض شد مشيتصم د،يگو ينم راهيكه ب ديد يكرد، م يمحمد فكر م

دلش خوش بود . كه در راه بود همه دعوت شده بودند يودكبه مناسبت ك. خوشبخت در نظر آنها ظاهر شود يرنسسپ

  .نداشت شيبرا يهم چندان تفاوت نيحضور آر. نديب يكه مهرسا را آنجا م

 يمهمان. ده بودرا آماده كر زيهمان شب همه چ. شدند يبلند كرد و با هم راه شيزود محمد او را به زور از جا يليخ صبح

آنجا پر . شده بود يداريآمدن خودش خر ايكه بعد از به دن يياليو. پدرش كه در رشت قرار داشت ياليافتاده بود در و

كرد،  يخوشحالش م نينبود و ا ياعصاب خرد كن خبر يآهنگ ها ناز آ گريراه د نيدر ب ،يبود از خاطرات كودك

  :بار با لبخند گفت كي يحت. دهدا رييمحمد به خاطر او سبكش را تغ نكهيا

امروز اومده بازار، تا حاال ازش  نيگفت تازه هم يآلبوم هم از فرشاد گرفتم، م نيا... اديها از پاپ خوشم م يتازگ - 

  .داره يقشنگ يصدا... بار، اما خب نياول... گوش ندادم يزيچ

مشخص . شد رهيبه جاده خ يهمراه با لبخند كرد و اديز يآهنگ را كم يمحمد هم صدا. نگفت و لبخند زد يزيچ كايار

  .در سر دارد ينقشه ا ايكند  يفكر م يزيبود كه دارد به چ

  

  دل، تو دست تو بوده نيخواب ا رگ

  قلبم، شكست تو بوده يها ترك

  

  .به آهنگ گوش كند ياليفكر و خ چيكرد بدون ه يرا بست و سع چشمانش
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  دل، تو دست تو بوده نيخواب ا رگ

  لبم، شكست تو بودهق يها ترك

  يلبخند، به ابرا كشوند هيو با  من

  ينشوند شيقطره اشكت، به آت كي با

  مويبا دلواپس ،ينكرد مدارا

  مويكس يغم ب ،يگرفت دهيند

  تو محال ِ يكه ب ،ييآرزو نيا با

  اليخ كيشب خواب آروم، فقط  هي

  هدر شه نجوريعشق، هم نيا فيح چقدر

  ...از من و تو،  يكي

  

داده و با لبخند  هيتك نيماش يپنجره  يكه دستانش را به لبه  ديچشم باز كرد محمد را د يخوابش برد، وقت يك دينفهم

  .كند ينگاهش م

  ! ؟يكن يبه راننده كمك م ينجوريا! تو دختر يچقدر خوش خواب - 

  :لبخندي زد و ادامه داد

  !ن؟ييپا يايب يخوا ينم - 

  .پف كرده بود يحساب د،يچشمانش را مال يبا پشت دست كم. ا به جا كردخود را ج يهم فشرد و كم يرا رو شيها پلك

  !م؟يديرس يزود نيبه ا - 

  .ميراه بود يساعت تو 6 ومدميكه من م يبا اون سرعت! زود؟ - 
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. كرد يحس م يآن را به خوب يو بو ديشن يرا م ايخروش در يصدا. به اطراف كرد يآمد و نگاه نييپا نياز ماش آرام

  :را باال برد و گفت شيبا لبخند صدا. زند يحرف م داريكه با سرا ديمحمد را د

  .يسالم مش عل - 

  :را به او دوخت رشينگاه پ يعل مش

  .گفتم يم كياالن داشتم به آقاتون تبر ن،يسالم خانم، خوش آمد - 

  .يخسته نباش ،يممنون مش عل - 

  .نييبفرما ن،يخانم جان، خوش آمد يسالمت باش - 

توپر  ياش را كه حساب يكرد، پدر و نامادر يبه اطراف نگاه م. به داخل رفت ادهيپ كايداخل برد، اما اررا  نيماش محمد

 يتكان دادند، با اكراه جواب داد و به طرف محمد برگشت كه به سمتش م يدست شيآنها برا. ديد وانيا يشده بود رو

  .آمد

  ؟يساديوا نجايچرا ا - 

  :باال انداخت يشانه ا كايار

  .ميتظر بودم با هم داخل برمن - 

  :را مقابلش گرفت چيبه چشمان او كرد و سوو ينگاه محمد

  .فتيك يو بذار تو نيا - 

اما . كند ياحوال پرس يكرد لبخند بزند و مثل آنها به گرم يسع دياش كه رس يهم باال رفتند، به مقابل پدر و نامادر با

محمد . باال رفت يخشك جوابش را داد و به طبقه  يليخ. كند يباز لميخوب ف نقدريتوانست مثل او باشد، مثل او ا ينم

راه حرف  نيكه ب يكرد، در حال شانينشان دادن اتاق همراه يبرا زين ايبه دنبالش روان شد و ثر يهم بعد از احوال پرس

  :زد يم
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  .ديخسته نباش يمهمون يكه شب برا دياز اتاق ها استراحت كن يكي يتا شب تو - 

  :اق ها را باز كردتمام ات در

  .ديو انتخاب كن ديبا هم هر كدوم كه توش راحت تر - 

را بارها در ذهن » با هم« يكلمه  كايار. ديكش يقرار داشت و او را با خود به جلو م كايدست محمد بود كه پشت ار نيا

  .ودرا نكرده ب شينجاياصال فكر ا. توانست حركت كند يبدنش خشك شده بود و نم. خود تكرار كرد

  .و دوست داره نيهم هم كايار. هم هست ايخوبه، روبه در نيهم - 

كه  يدر حال كايداخل شدند و محمد در را بست، ار يوقت. ديرا با خود به داخل اتاق كش كايرفت و محمد ار نييبه پا ايثر

  :شده بود گفت جيگ يحساب

  !مياتاق باش هي يتو ميتون ياما ما نم - 

  :آورد گفت يدر مكه كتش را  يدر حال محمد

  !؟يهست كايار يو خواهر دو قولو يستينكنه تو زن من ن! چرا؟ - 

  !كنم محمد ينم يمن شوخ - 

 مير يهر جا كه م ميتون يما كه تا آخر عمر نم! م؟ياتاق جدا انتخاب كن هيبق يكه جلو يتوقع ندار. ام يجد يليمنم خ - 

 ادتياگه  م،يگرفت شيرو پ هيرو نيتو ا يو به خاطر خواسته  ميرداالن چند ماه كه ازدواج ك! ميجدا باش ياتاق ها يتو

 يجانفشان كميراه بهتره  نيا يخب تو. ميتر ش كيو بهم نزد ميهم باش شيپ شتريشركت ب يباشه قرار بود با كار تو تو

  .بشه يكيتا اتاقمون هم  يبد تيو رضا يكن

از محمد  گريحاال د. وحشت زده بود يحساب كايار ي افهيق. آخرش را با تمسخر ادا كرد و به سمت كمد رفت ي جمله

نداشت و  نانيكند، اما او واقعا به خودش اطم هيگر ايدانست به افكارش بخندد  ينم. ديترس يمطمئن بود، اما از خودش م

تنها . ستيمهم ن شيموضوع برا نيكه ا افتيدر اديبا تعجب ز اام ديآ يهم م نيدانست آر يم. ديترس يم ندهياز آ
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  .قرارش بود ياش خودش و دل ب يناراحت

  .كرد او را به خود آورد يرا باز م راهنشيپ يكه دكمه ها يمحمد در حال يصدا

  .رميدوش بگ هيرم  يمن م يتا تو فكرات و بكن - 

او  پشتش را به عيسر يليخ كايار. شد رهيكرد خ يكه داشت او را نظاره م كايار يكرد و به چشمان گرد شده  يا خنده

  :كرد و گفت

  !بخورم ييهوا هي رونيرم ب يمن م.. م م م - 

آمد و خود را به هال  نييپله ها را پا يكيدوتا . ديشن يبلند محمد را م يخنده  يفشنگ از اتاق خاج شد اما صدا مثل

مقابل  محمد يعضالن يها نهيكه در ذهنش ثبت شده پاك كند، مدام س يريتوانست تصو يزد، نم ينفس نفس م. رساند

فشرد به خود  يهم م يرا رو شيكه دندان ها يدر حال. با دستانش چند ضربه به صورت خود زد. شد يچشمانش ظاهر م

  :گفت

  !كايار ييدايبد ديمثل ند - 

كه  يغيج يهمراه لباس صورت ،يصورمه ا نيشلوار ج. مبل پرت كرد يمانتو شالش را درآورد و رو. شده بود گرمش

باز كرد و با  شيكش را از موها. آفتاب گردان بود يطرح لباسش گل ها. شت بر تن كرده بودكوتاه دا يها نيآست

پدرش را . رها شد شيشانه ها يرو شانياش پر ييخرما يموها. افتاد تا از هم باز شود شيبه جان موها شيچنگ ها

  :ديآ يكه با لبخند به سمتش م ديد

  زم؟يعز يريدوش بگ يخوا ينم - 

  .رهيگ ينه االن محمد داره دوش م ...آها... ها - 

  .بخور ييچا هي ايپس ب - 

  .رميدوش بگ اميتا ب... تا ايخوام برم لب در ينه، من م - 
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  . يهر جور كه راحت - 

را با دست پشت  شيموها. برد يلذت م ييخرما يبا آن موها يگرفته بود و انگار از باز يرا به باز شانشيپر يموها باد

با هم بودند و انگار  ريكه ناگز يشگيهم اريدو . شد رهيخ ايروان در يدور به ساحل و موج هافرستاد، از  شيگوش ها

 يوقت. را از پا درآورد و جفت كرد شيخم شد و كفش ها. آنها رقم نخورده بود يزندگ ميدر تقو ييوقت جدا چيه

. آمد يروشن به نظر م يوه اچشمانش را تنگ كند، حاال رنگ چشمانش قه يباعث شد كم ديتابش نور خورش ستاديا

 هباد و ماس نيكه در وجود خود داشت، ا يبا التهاب. آن احساس لذت كرد ياز خنك د،يماسه ها كش يرو يرا كم شيپاها

 دنيزد و شروع به دو يروبه جلو برداشت، لبخند يآهسته چند گام ييبا قدم ها. داد يقلقلكش م يخنك حساب يها

. به باد كمك كرد يشانيپر نيخودش هم در ا. كرد ياحساس لذت م رديبگ يرا به باز شيهاباد مو نكهياز ا شهيهم. كرد

چشمانش را  يبا لذت وافر. را در آب قرار داد شيو پاها كرد ايبه جزر و مد در ينگاه ستاد،يا ديكه رس ايبه لب در

  .بست و لبخند زد

  .تونم داد بزنم يم... امممم - 

  .چهره اش را پوشاند ينيلبخند غمگ د،يرا د يشگيمان تخت سنگ همدور تر ه يكه باز كرد كم چشم

  

* * * * *  

  

  !آب نرو يتو... كايار - 

 شيرفت كه صدف ها يرا برداشت، به سمت ديخم شد و صدف سف. تپل و لخت دخترك در ماسه ها فرو رفته بود يپاها

  .هم تلمبار كرده بود يرا رو

  !طونيش يدختره  يخور يسرما م! كايار - 
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  .من مواظب خودم هسم. خورم مامان ينم - 

  !؟يكن يكار م يچ يدار - 

  .كوچولو رو صدا كنم يخوام پر يم - 

  .ساله اش شود 4شن ها زانو زد تا هم قد دخترك  يرو

  !ه؟يك گهيكوچولو د يپر - 

  !گهيد يهمون كه برام گفت - 

  .بود دهيهم چ يكوه رو كيصدف ها را مانند  ي همه

  .كوه براس صدف جم كدم هيندازه ا... مامان نيبب - 

  :زد يهم كرد و لبخند يتلمبار شده رو يبه صدف ها ينگاه مادر

  .خانم كايار ستيكوه ن هي يكوه باشه، اما اندازه  كيمثل  ديشا نيا - 

  :خود گفت يكرد و با لحن طلبكارانه و بامزه  ياخم دخترك

  !دونم يمم مپس خود! دميخودم زحمت كس. كوه هياندازه  نيا رم،ينخ - 

  ؟يكار كن يچ يخوا يخب، حاال م يليخ - 

  .كنم يكوچولو رو صدا م ياالن پر - 

  :بزند اديكرد فر ينازكش سع يو با صدا ستاديا ايبه در رو

  .قسنگ جم كدم يليخ يصدفا يبرات كل ايب! كوچولو؟ يپر! كوچولو؟ يپر - 

شد، با  يزن م يشادما نه  يباعث خنده ها نياكرد و  يش را س تلفظ م ياش كلمه  يخرگوش يخاطر دندان ها به

  .ديخند يشده بود و مدام م رهيعشق به او خ

  !م؟يبا هم صداس كن ديبا ديسا!! رونيب اديكوچولو نم يمامان پر! كوچولو؟ يپر - 
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گذاشت به آسمان  يدخترك م فيظر يشانه  يرو يكه چانه اش را به آرام يزد و پشت او قرار گرفت، در حال لبخند

  :اشاره كرد

  !رونيب اديب شهيكوچولو روش نم يپر نجاستياون ا يآسمونه، تا وقت يتو دياالن خورش ن،يبب - 

  آخه چرا؟؟ - 

ترسه كه به  يم نياون از ا! اديما به چشم نم يكوچولو يخانم، پر ديهمه درخشش خورش نيا يچون اون موقع جلو - 

  .اديما ن يكوچولو كايچشم ار

  :گفتبغ كرده  يا افهيق با

  .نميكوچولوم رو بب يخوام پر ياما من م - 

  :بلند كرد نيو از زم ديرا در آغوش كش او

  .ميرس يشما م يكوچولو يو خدمت پر ميايم يبزرگ شد يكه حساب گهيروز د هي - 

  !ميايب گهيروز د هي مينتون ديخب سا - 

  .بكشه رونيب بكوچولو رو از آ يو پر اديبا تو ب گهيروز د هيكه  دهياما مامان قول م - 

  :ديشدند كه پرس يبا هم از ساحل دور م. شود انياش نما يخرگوش يزد كه باعث شد دندان ها يلبخند دخترك

  مامان؟ - 

  جان مامان؟ - 

  ه؟يتو ك يكوچولو يكوچولو داره، پر يپر هيخودس  يبرا يهر كس يتو گفت - 

  !زميعز ييمن تو يكوچولو يپر - 

  !آبِ يكوچولو تو يرتازه پ! ستمين ياما من كه پر - 

  .يمن يتو فرشته  - 
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  .ستميمن فلسته هم ن رم،ينخ - 

  :دستش گرفت و فشرد اميكودك را م ينيب

  .يتو عشق من ،يبا من چونه نزن فسقل - 

  :گفت يكودكانه ا يطنتيكرد و با ش يا خنده

  !مثل بابا؟ يعني - 

  .طونيش يا - 

 يشناور بود، با دخترك دور خود چرخ م ديا مانند انوار خورشبلوندش در هو يكه موها يرا باال گرفت، در حال دخترك

  .ديخند يزد و م

  

* * * * *  

  

كه خود را  ديو به خورش دياش را باال كش ينيگرفت، ب شيچانه اش برسد، با پشت دست ها ريرفت تا به ز يكه م ياشك

  .شد رهيكرده بود خ يدر پشت ابرها مخف

  .وقت چيمامان، ه يكنبه قولت عمل  يوقت نتونست چيتو ه - 

  .كرد ياز آن نم يريجلوگ يبرا يتالش چيشده بود و ه ريسراز شيها اشك

  !مامان، دلم برات تنگ شده يمن تو بود يزندگ يپر. دلم برات تنگ شده - 

  .دارد كم كند نهيكه در س ياز آن درد يخواست مقدار يگرفت، م يرا گاز م شيكرد و لب ها يهق م هق

زار شدم  يتو خسته و ب يب يايخودش داره متنفرم، از دن ريكه تورو ز يمتنفرم، از خاك نميخاك بب ريزتورو  نكهياز ا - 

  !مامان
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  :صورتش را پوشاند شيدست ها با

  !كار كنم يچ ديدونم با يمن نم - 

  !كا؟يار - 

پاك كرد و  را با عجله شياشك ها. آمد يداشت به سمتش م. كرد ينگاه عيبه عقب برگشت و سر. پدرش بود يصدا

  .دياش را باال كش ينيب

  !شده سيشلوارت خ يهمه  - 

  .تكان داد يكرد و سر يخود نگاه يبه پاها د،يدزد يكه نگاهش را از او م يحال در

  .ستين يمشكل - 

  .يبخواب اديز يدونم عادت دار يم. يخسته شد يراه حساب نيبخور و بخواب، مطمئنا ب يزيچ هيداخل  ايب - 

  .راحتم نجايا - 

پا و آن پا كرد و دست آخر  نيا يكم. كرد ينم دايبحث پ يادامه  يبرا يراه يسلطان كا،يكوتاه و خشك ار يجواب ها با

  :گفت

  چطوره؟ ياوضاع زندگ - 

  :پدرش داد ليتحو يمصنوع ينگاهش كرد، لبخند كايار

  !؟ياوضاع زندگ - 

  ؟يخوشبخت... كه با محمد، خب نهيمنظورم ا! گهيآره د - 

  :د و گفتز يپوزخند

  !براتون مهمه؟ - 

  !باشه؟ دينبا - 
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  ...ديفرزند جد.. ندهيو در آ د،يهمسر جد د،يجد يخونه  هيبا وجود ! باشه؟ دينه، چرا با - 

  :ادامه داد. خواست بغضش را راحت تر فرو دهد يم نگونهيهم فشرد و دستش را تكان داد، ا يرا رو شيها لب

  .كرد يبودن م يمن بود احساس اضاف يهم جا يا گهيهر كس د! كارم؟ يسط چو نيمن ا گهيد! ديجد يزندگ هي... هي - 

  !؟يتو هنوز از ازدواج مجدد من دلخور! حرف و نزن نيا - 

آب  نه،يكه عاشق مادرش باشه، دم زدن عشق همسر و از پدرش بب ديفرزند به من نشون بد هيفقط ... هه! ازدواج شما؟ - 

 ياون غم عروس ينيشه هنوز با سنگ يحاضر م ايآ نه،يبب نارويا يهمه ... قبر مادر نه،يمادرش و بب يجيشدن و مرگ تدر

 رهيمادرش و بگ يخواد جا يكه م يكس يشه بعد از مدت كم يم رحاض! نه؟يزد و بب يكه دم از عشق همسرش م يپدر

  !و تحمل كنه؟ نهيو بب يزيچ نيشه همچ يحاضر م! نه؟يبب

  ...من - 

  .دميو شن دمياز شما د يكاف يبه اندازه ! ديمنم كن من، منم يخواد برا ينم - 

  ...دياما با - 

  :از او فاصله گرفت سشيرا باال برد و با چشمان خ شيصدا كايار

كه انتخاب  يبا كس ديمجبورم كرد ديمن و از سر خودتون باز كن نكهيا يبرا! وجود نداره يديمن با يبرا گهيد - 

همسر  طياز شرا يكيخبر نداشتم كه رفتن من از اون خونه و ازدواج من  نياز ا ديفكر نكن. خودتونه ازدواج كنم

  !بوده دتونيجد

  .يكه با محمد ازدواج كن يتو خودت قبول كرد - 

كه از پوست و  يكس! دخترتون رو د،يمسخره كرد يباز هيمن و وارد ! ديديمن نقشه كش يبرا! من يخدا! قبول كردم؟ - 

 يلعنت يمن گورم و از اون خونه  ديگفت يبخدا اگه خودتون به من م د،ين ضربه زدپشت سر هم به م! گوشت خودتونه

و نقشه  يبا وجود اون همه باز... كردم يشما فرار م يزندگ ازمن كه خودم داشتم ! ديداد ياما من و باز! كردم يگم م
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خوام از اون جهنم فرار  يم كه ديچطور متوجه شد ارميفقط سر درنم! من بود؟ يجواب منف يبرا ييجا يعني دن،يكش

  !د؟يمن جاسوس گذاشته بود يبرا نكهيمگر ا! كنم

  :تلخ ادامه داد يبا پوزخند كايار. نگاه كرد نييو با اخم به پا ديدزد كاينگاهش را از ار پدرش

من  كيو پ كيشما از ج. حساب شده ينقشه  هي! نظر ريكردم حركاتم ز ياحساس م شهيهم. دونستم يم... هه! ؟يگل - 

  .هست شترشينباشه، ب ايسر ثر ريز نايا يمطمئنم اگه همه . ديخبر داشت

  .يگ يم يچ يبهتره كه بفهم كا،يار - 

با  يزندگ! د؟يكن يدفاع م ياز ك. ديزد يكه خودتون رو به نفهم دييشما نيگم، ا يدارم م يفهمم چ يخوب م يليمن خ - 

  ...مار خوش خط و خال ا هي

  :شد رهيحركت پدرش خ نيبه ا يبا پوزخند كايشد ، ار كايحرف ار يانع از ادامه را باال برد و م دستانش

  .شهيمسخره تموم نم يباز نيتا سه نشه ا د،يبار دوم بزن يبرا د،يبزن - 

 كايار. آورد نييآرام آرام دستش را پا. كرد يبرافروخته شده بود به چشمان براق او نگاه م يكه حساب يدر حال يسلطان

بر نداشته بو  يحركت كرد، هنوز چند قدم اليبلند به سمت و ييپر از نفرت، با قدم ها يزد و بعد از نگاه يگريپوزخند د

  :زد يكه برگشت و لبخند

  .ديمحمد و به من داد نكهيا يازتون تشكر كنم، فقط برا ديبا - 

  :مردد دستانش را از هم باز كرد و گفت پدرش

  !ره؟يم شيما خوب پ نيب زيمه چكردم ه يفكر م يايب يقبول كرد يوقت - 

  .ستيبا تعجب به رفتن او نگر ينداد و رفت، و سلطان يجواب كايار

. ديكش يقيرا به سمت باال زد و نفس عم شيموها گرشيبا دست د. خم شد و آنها را برداشت ديكه رس شيكفش ها به

  .دانست چرا آن حرف را به پدرش گفت ينم
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* * * * *  

  

  .دهيو چند لباس مقابل خود چ ستادهيهال ا نايكه م ديرا د ايثر

  !كا؟يار - 

. ستاديا يقدر ديبه پشت در اتاق كه رس. از پله ها باال رفت د،يكوب يم نيزم يكه پاهاش را رو يتوجه به او، در حال بدون

صدا باز  در را با. كند يخال يكيرا بر سر  تشيدوست داشت عصبان. كرد يحس م يرا به خوب نيبود و ا يعصب يحساب

  .را نداشت ديد يم كه يزياصال انتظار چ. كرد و داخل شد؛ محكم بست

بود، آن هم با  دهيتخت دراز كش يبر تن داشت، رو يا يشلوار مشك يبه اضافه  يو چسبان ديسف زيكه بل يدر حال محمد

با . نبود شيرو يزيچ چيه. كند ياش را جبران م يو دارد كم خواب دهيانگار كه سال ها نخواب. بسته يباز و چشمان يدهان

  :و گفت ديدر دل خند. ستاديسرش ا يتخت رفت و باال كيلبخند نزد

  .شه تحمل كرد يخواب م يمطمئن شدم شما مردهارو فقط تو گهيد - 

زد  يلبخند. است دهيكه محمد تمام لباس ها را داخل كمد چ ديبه سمت كمد رفت و د. دياو كش يرا برداشت و رو مالفه

  :گفت طنتيشو با 

  !شناس فهيچه وظ - 

شود و او در  داريدوش گرفت، چون دوست نداشت محمد ب عيسر يليخ. دست لباس برداشت تا به حمام برود كي مردد

دست از . شد رهياو خ ينشست و به چهره  يمبل راحت يكرد رو يرا خشك م شيكه با حوله موها يدر حال. حمام باشد

 يرا بر رو ينگاه كس ينيخورد، انگار كه سنگ يمحمد تكان. اش را به مبل داد هيكرد، تك يهنوز او را نگاه م د،يكار كش

را روبه باال زد و در  شيبا دست موها. ديخود د يرا رو كايخود حس كرده باشد، آرام چشمانش را باز كرد و نگاه ار
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  :كرد و گفت كايبه ار يگريبازش نگاه د مهين يبا چشم ها. شد زيخ مين شيجا

  ؟يچرا اونجا نشست - 

  :باال انداخت يكرد و شانه ا يبه دور و بر خود نگاه كايار

  !نم؟يخب پس كجا بش - 

  !؟يديكه چرا نخواب نهيمنظورم ا - 

  .تو راه همش خواب بودم. ومديخوابم نم - 

 يگوشه  تخت نشست و با دست يمحمد كامل رو. بود انداخت دهيآن دراز كش يكه محمد رو يبه تخت ينگاه ميبعد ن و

  .نديتوانست برق لبخند را در چشمان او بب يم كايار. باال گرفت و نگاه كرد يمالفه را كم

  دم؟يمن چند ساعت خواب - 

  نه؟ اي يخواب يسواله كه تو اصال م يواقعا برام جا! يديشه گفت كه اصال نخواب يم بايتقر. 12تازه ساعت  ست،ين اديز - 

  :او گفت يبدون توجه به حرف ها محمد

  .به حال شكممون بكنه يخواد فكر يپدر زن ما نم نيا نميبب - 

  .نييپا ميدونم، گمونم منتظرن ما بر ينم - 

  !؟ياونجا نشست ينجوريمنتظرن و تو هم - 

  .ديرس يم ديتا االن با گهيد! ؟يزنگ به پدر جون بزن هي يخوا يتو نم. ستيگشنم ن اديمن ز - 

  .اديتونه ب يا نمزنگ زدم، ظاهر يهمون موقع كه تو رفت - 

  :كرد و گفت كايار يبه لباس ها ينگاه. ستاديآمد و ا نييتخت پا از

  !؟يديپوش هيچ نيا - 

  :سرش برداشت يتكان داد و حوله را از رو يحوصله سر يب كايار
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  !نده ريمن گ يتورو خدا دوباره به لباسا - 

  :باال انداخت ييزد و ابرو لبخند

  .اديبهت م ديرنگ سف. يبامزه شد يليخواستم بگم خ ياتفاقا م... نه - 

 شيبرا نياما ا ستين يخجالت يليدانست كه خ يم. انداخت نيياو سرخ شد و سرش را پا فياز نگاه متفاوت و تعر كايار

  .داشت يتازگ

  .يها شد يواقعا مثل فسقل گهيد - 

  .به او بدهد يچشمانش را جمع كرد و خواست كه جواب دندان شكن كايحرف ار نيا با

  :حرف زدن نداد و گفت يآمد محمد به او اجازه  نييكه از پا ييبا صدا اما

  .ميبهتره بر. ميباالخره صداشونو درآورد - 

 ديآقا حامد و مهناز خانم را د كا،يار دنديكه رس نييبه پا. كرد يحوصله او را همراه يب زين كايار. جلوتر راه افتاد خودش

پر به داخل آمدند،  ييبا دست ها زين ديبا آنها مهرسا و حم يبعد از احوال پرس. آمدند يبه سمتشان م يكه با خوشحال

 افهيكه ق نيآر. قفل كرده بود وارد شدند نيدستانش را دور بازوان آر يكه هان يدر حال ن،يو آر يپشت سر آنها هم هان

 مين نيكرد و به آر ياحوال پرسبا مهرسا  كايار. ديكش يشكست خورده بود، بزور خود را جلو م ياش مانند انسان ها

. درهم رفت شياخم ها وت؟تفا يب ايبه اوست ناراحت است  كينزد نقدريا يهان نكهيدانست از ا ينم. انداخت ينگاه

از افكار را از خود دور  يليشد خ يباعث م نهايا ش،ينقشه ها اديافتاد و  نيآر يآخر يحرف ها ادي! پس ناراحت بود؟

  .كرد خونسرد باشد يكرد و سع يمحمد احوال پرس يبا عمه و شوهر عمه . ديد يرا م ايثر يخصوصا وقت. كند

جلو  نيآر يوقت يحت. كرد ينگاه م نياو با اخم داشت به آر. شد رهيمحمد را دور كمر خود احساس كرد و به او خ بازوان

 يبرخورد م نيو خشك با آر يجد نقدريآمده كه محمد ا شيدانست چه پ ينم. آمد و سالم كرد، جواب سالش را نداد

را به خود  كايكه محمد ار يوقت. حرف زدن با او ندارد يبرا يليتما اصالزد، اما حاال انگار  يحداقل قبال با او حرف م. كند
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. نشد رشيدستگ زيچ چيبخواند، اما ه يزيرخ او چ ميكرد از نگاه كردن به ن يسع. تعجبش چند برابر شد كايفشرد، ار

  :اغواگر رو به محمد زد و گفت يسپس لبخند. را دور بازوان او قفل كرد شيرفت و دوباره دست ها نيمت آربه س يهان

  .دمتيوقته ند يليخ. ييسالم پسر دا - 

توانست حدس بزند  ينداشت، اما م يخود احساس خوب يرو نيآر نيانداخت، نسبت به نگاه سنگ نييسرش را پا كايار

  .كرد يحس م يلبانش را به خوب يپوزخند رو. است يمحمد چه شكل ي افهياالن ق

  بهت سخت گذشته؟ يليظاهرا كه خ. گذرهينم يلياز اون جشن خ! وقت يلينه خ - 

  :فشرد نيبه آر شتريزد و خود را ب كايرو به ار يلبخند د،يرس يدست پاچه به نظر م يكه از جواب محمد كم يهان

  !كنم يعوض نم رانيرو با ا ييجا چيخب، من ه - 

  .يكرد دايلهجه پ دهيهنوز به سال نرس! كامال مشخصه - 

  :ور رفت شيبا موها يداد و كم ليتحو يگريد يلبخند زورك يهان

  .عادته هيفقط  نينه، ا - 

  :عوض شدن حرف گفت يبرا و

  !؟يكن يخانم خوشگله رو معرف نيا يخوا ينم - 

  :را باز كند گفت شيو اخم ها رديبگ كايخواست نگاهش را از ار يكه نم يدر حال نيآر

  .ديشد يكه بهم معرف ياون مهمون يتو - 

  .كنه يما وجود نداشت، حاال هم دوست دارم خود محمد همسرش و معرف نيب ينسبت ياون مهمون يتو - 

آن ها تور  يدانست و برا يمردان مجرد و متاهل را م نيفرق ب يكند، هان يزود قضاوت م ديفكر كرد كه شا نيبه ا كايار

  .زننده بود يلياو خ ياز رفتارها يهر چه باشد بعض! كرد؟ يم يخب چه فرق. كرد يمپهن ن

  :داد گفت يكه سرش را تكان م يباال انداخت و در حال ييابرو محمد
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  !البته - 

  :گرفت و گفت كايرا روبه ار گرشيد دست

  .زميعز شيشناسيخودت م ،يهم هان شونيهمسر من، ا ،ياحد كايخانم ار - 

  :زد يلبخند يتوجه رو به هان يو ب ديرا شن نيآر يدندان قروچه  يصدا. شد رهيمحمد خ يجب به لب هابا تع كايار

  .خوشحالم نمتيب يدوباره م نكهياز ا - 

 اريدانست كه محمد بس يم كايار. شد رهيخ كايرخ ار ميبه ن زيتمسخر آم يحرف، محمد با لبخند نياز گفتن ا بعد

رو به  يناگهان يليمحمد خ. ستيكند و اصال خوشحال ن يم يباز لميف كايتوجه شده ارم يو باهوش است، به راحت ركيز

  :گفت كايار

  .جا به جا كنن لشونويوسا ديو با دنيتازه رس نايباال، ا ميبهتره ما بر زم،يخب عز - 

  :گفت يو هان نيآر روبه

  .ميبكن ياستراحت هيباال  مير يما م - 

كرد  يسع كايار. كلمات استفاده كند نياو را مجبور كرده تا از ا يكه انگار كس كرد يم انيرا ب زميعز يكلمه  يطور

محمد در . داشت ادشياما درواقع ناموفق بود و چشمان گرد شده اش نشان از تعجب ز رد،يبه خود نگ يمتعجب ي افهيق

و او را با  ديرا كش كايان اراز حسادت، بازو يهان يبرافروخته  ياز خشم، و گونه ها نيآر يسرخ شده  ي افهيمقابل ق

  .خود همراه كرد

  !م؟يتازه ما هنوز ناهار نخورد! ؟يديو چند ساعت خواب ياالن استراحت كرد نيتو هم! محمد؟ يگ يم يمعلومه چ چيه - 

  .نييپا ميايناهار هم م يبرا. اما تو نه. خب من استراحت كردم - 

  .به استراحت ندارم يازيمن ن - 

  .يارگم كه د ياما من م - 
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  !ينكن نيخودت با آر يها يريبهتره كه من و وارد درگ - 

  :شد رهيو به چشمان او خ ستاديا محمد

  !زميعز ،يشد ريوقته كه درگ يليتو خ - 

  .به سمت باال قدم برداشت ديكش يرا م كايكه دستان ار يكرد و باز در حال ديتاك زميعز يكلمه  يرو

رو به  يو عصبان نيخشمگ كايار. تخت ولو كرد يخت رفت، خودش را رواتاق كه شدند در را بست و به سمت ت داخل

  :زد گفت يم شيرا پشت گوش ها شيموها تيكه با عصبان يدر حال. ستادياو ا يرو

  !نه؟ م،ياتاق هي يتو ميباال تا نشون بد ميايب يتو فقط خواست - 

  :داخت و گفتباال ان ياو داد، شانه ا ليتحو يتخت نشست و لبخند بامزه ا يرو محمد

 يقهر جد هي نكهياتاق باشن، مگه ا هي يتو ديزن و شوهر اصوال با هيكه  يدر حال! بكنم؟ يكار نيبخوام همچ ديچرا با - 

  .راه باشه يتو

  :گفت عيسر يليدستپاچه شد، اما خود را نباخت و خ يكم كايار

  .كنم يپس من با تو قهر م! هيخوب ي دهيا - 

  .كنم يم يو من با تو آشت - 

  !اتاق بخوابم نيا يتونم شب تو يمن نم - 

  .تونم ياما من م - 

  .كنه ينم يتو فرق يچون برا - 

  كنه؟ يم يتو چه فرق يو برا - 

. كرد ينم دايپ يمناسب ياما فقط دهانش بازمانده بود و كلمه  د،يبگو يزيكرد چ يبه چشمان او نگاه كرد و سع كايار

زد و سرش را  يدرست كرده بود، لبخند خسته ا يگاه هيدو طرف خود، تككه با گذاشتن هر دو دستش  يمحمد در حال
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  .بود نيينگاهش رو به پا. كج كرد يكم

خواد از  ينم. ميتخت بود هي ياتاق رو هي يتو گهيما قبال هم باهمد! ه؟يچ يها برا يمسخره باز نيدونم ا يمن نم - 

  .خوابم يم نيزم يرو كنه من ينم تياگه راض. تو يتخت برا نينصف ا. يبترس يزيچ

  ...م! ؟يچ - 

  :آمد كايبلند شد و به سمت ار شيجا از

  .نترس يزينسبت به تو ندارم، پس از چ يو كشش ليم چيمن ه - 

به سمت در  يگريآورد، بدون گفتن حرف د ياز آن سر درنم چيه كايكه ار يدوخت، نگاه كايرا به ار بشيعج نگاه

كه  يدر حال نهيدست به س كاياو از اتاق خارج شود ار نكهيقبل از ا. كند ريحقكرد او را ت يم يسع شهيمحمد هم. رفت

  :ديكند پرس يكرد بغضش را مخف يم يسع

  !د؟يدار ليم يشه بپرسم شما نسبت به چه كس يم - 

برگشت و  كايبود به سمت ار بيمكث كرد، با لبخندش كه درست مانند نگاهش عج يو قدر ستاديدر ا يجلو محمد

  :گفت

  .يزيچه چ يبگ ديپس با. ر حال حاضر فقط نسبت به غذاد - 

  !كنار؟ يرو بذار يشه شوخ يم - 

  .هستم يمن كامال جد - 

  :گفت زياستفهام آم يتكان داد و با لحن يسر د،يفهم يرفتارها را نم نيكه علت ا يدر حال كايار

  !نه؟ ،يبه من بگ يخوا يم يزيچ هي... محمد تو - 

كند،  يداد، انگار كه دارد فكر م ينشان م يكه حالت صورت خود را طور يرد، در حالشلوارش ك بيدست در ج محمد

  :تفاوت گفت يب يليباال انداخت و خ يشانه ا
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  .نه - 

  ؟يكن يچرا مثل گناه كارا نگام م يشه به من بگ يپس م - 

را باال گرفت و با تعجب  شيرا باال انداخت، شانه و دست ها شيكه ابروها يآورد، در حال رونيب بيرا از ج دستانش

  :گفت

  !؟يتو به خودت شك دار! ه؟يچ - 

  :زد يقيگرفت و لبخند عم طنتيرنگ ش نگاهش

  !؟يمصرف كرد يزينكنه باز چ - 

  :است دهيخوشحال كننده شن يكرد كه انگار خبر ياش را طور افهيرا باال داد، ق شيابرو يتا كي

  .تكرار بشه گهيبار د هيمشتاقم  يليمنم خ. ياوووو، اون شب كه واقعا جذاب شده بود - 

كه دستانش را مشت  يبا خشم به طرفش رفت و در حال. شده بود  يجر يحساب كايمحمد، ار يو موذ زير يخنده  از

  :به هم فشرده گفت ييكرده بود، با دندان ها

  !بكشمت يدم در حالت عاد يم حيترج - 

  :كرد و زمزمه وار گفت كيدنز كايصورتش را به صورت ار ديخند يهمچنان كه م محمد

  .رميتو بم يدم با دستا يچون منم ترجح م ،يبه آرزوت برس دوارميام - 

  :او داد ليتحو يگريد يسرش را باال گرفت و خنده  د،يد كايرا كه در نگاه ار انيخشم و عص برق

  .يالبته تا حدود! يهم جذاب يش يخشن م يشه گفت وقت يم - 

  !نميو بب نيتونم ا يم. يجذاب يليخ يآدم مرده رو دار هينقش  يمطمئن باش تو هم وقت - 

  :خورد زمزمه كرد يبه گوش او م شيكه حرم نفس ها يكرد، در حال كينزد كايرا به گوش ار شيها لب

  .مينيب يبا هم م - 
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صورتش را چرخاند تا به چشمان محمد نگاه كند، . رخت بربست كايار ي دهيرنگ پر يخشم كم كم از چهره  آثار

بدون گفتن حرف ! باز هم آن نگاه و لبخند مرموز. شد رهيهمزمان آرام صورت خود را عقب آورد و به او خ زيمحمد ن

  .رفت رونيگرفت و از اتاق ب كاينگاهش را از ار يگريد

  

* * * * *  

  

شاد و سر  ي افهي، به قاش ينامادر ا،يثر يخانواده . كرد ينگاه م دهيتازه از راه رس همانانيمبل لم داده بود و به م يرو

متوسط  يآنها از نظر مال. كرد يخواهر و پدر و مادرش استقبال م يشد كه چگونه با شوق و ذوق از خانواده  رهيحال او خ

با  شهيهم يشدن ازدواج پدرش آن ها برا يبعد از علن. تنگ شده بود يحساب دخو يمادر يخانواده  يدلش برا. بودند

به  يدانستند راض يكه م يازدواج را پس دهد، در حال نيتاوان ا ديچرا او هم با ديفهم ينم. دندها قطع رابطه كر يسلطان

دخترشان زنده بود او را  يوقت تا نكهيا اي! خواستند فقط چون فرزند دخترشان بود؟ ياو را م يعني. ستيازدواج پدرش ن

  .دانستند يپدرش را داماد خود نم گريآن ها د .هم وجود داشت كه آزارش دهد ليقب نياز ا ييخواستند؟ سوال ها يم

و  ديآب را سر كش وانيتوجه ل يب كاياما ار. برود ششيكرد تا به پ يدر نگاه محمد گره خورد، او با سر اشاره ا نگاهش

  يدانست محمد با نگاهش از او م يم. گذاشت زيم يرو

 ديسر بلند كرد و مهرسا را د. در كنارش نشست يكس. نداستقبال ك ايثر يبرود تا همراه او از خانواده  ششيبه پ خواهد

  .سرخ شده بود شيلپ ها يآنور رفتن حساب نوريكه از ا

  !؟يكن ياحوال پرس يپاش يخوا ينم - 

  :گفت يخشك و جد يليدوخت و خ زيم يرو وانيرا به ل نگاهش

  .كردم يهم احوالپرس انيبا ا ديشبِ، اون موقع كه همه اومدن شا يبرا يمهمون! پاشم؟ يچ ينه، برا - 
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  :شد و اضافه كرد رهيچشمان متعجب مهرسا خ به

  !ديشا - 

  ...و يبه نظر من بهتره كه پاش كا،ياما ار - 

  :ديحرف او پر انيبه م كايار

 يراه هست كه م هيموقع، فقط  نيا نجا،يدوما، ا! از تو نظر نخواست يكه برات قائلم مهرسا، كس ياوال با تمام احترام - 

  !نميهارو بب يبعض يكه مرده  ين و از جام بلند كنه، وقتتونه م

  :تكان داد يشد و سر رهيخ كايو پر از نفرت ار يبا وحشت به چشمان وحش مهرسا

  !دختر ريانقدر سخت نگ - 

  .بدم يتمام تالشم و كردم كه جواب آسون. رميگ يمن واقعا سخت نم - 

  :گفت يتكان داد و با لبخند خسته ا يسر مهرسا

  ...نگاهتون يكنم تو يم يوقت ها فكر م يبعض! كايفهمم ار يواقعا تو و محمد و نم من - 

  !نگاهمون عشقه؟ يتو يبگ يخوا يالبد تو هم م! ؟ينگاهمون چ يتو - 

  :باال انداخت و گفت يمتعجب شانه ا مهرسا

! تو بوده يحواسش متوجه  يمحمد همه  دمتونيحرف و بهت زده، اما من از اون اول كه د نيا يدونم قبال ك يخب، نم - 

  .ره يور م شياون همش داره با گوش! ؟يچ نياما آر! كايداره ار يلحظه هم ازت چشم بر نم هي يحت

  .رفت ياش ور م ياز سالن نشسته بود و به قول مهرسا با گوش يكرد كه گوشه ا نيبه آر يرا گفت و با سر اشاره ا نيا

  !منِ يخون يو محمد هم پسر عمو يدوستم نيربرادر من ِ درست، اما تو هم بهت نيآر - 

  :ديكش يقيعم نفس

  ؟يچطور نيبا آر - 
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به ! جذابش و نثار من كرد و رفت زيآم ديتهد ياز اون نگاه ها يكياول كار كه اومد  ،يچيه! چطور باشم؟ يخوا يم - 

  .يسادگ نيهم

  .حرفش آنقدر خنده دار بود زيچكرد بفهمد چه  ينازك كرد و سع يپشت چشم ديمهرسا را د يكه خنده  كايار

  !؟يخند يم يبه چ يبگ يشه لطف كن يم - 

  ؟!رفتارها و حرفات مثل اون شده يتو همه  كايار! به تو - 

  !اون؟ - 

  !گهيمحمد د - 

 نييسرش را پا. كرد يوقت ها هم به او نگاه م يزد و گاه يحرف م ايرا به محمد دوخت كه داشت با خواهر ثر نگاهش

  :ديبا ترس پرس ديرا د كاينگران ار يمهرسا كه چهره . نگفت يزيانداخت و چ

  !افتاده؟ ياتفاق - 

  .نه... نه! ؟يچ - 

  ؟؟ينگران نقدريپس چرا ا - 

  .اديدونم چرا پدر جون نخواست كه ب يدر واقع، نم - 

كه از  يستفاده اا نهايبا تمام ا. ديبه نظرش نرس يگريد زيدروغ را سر هم كرد، اما در آن لحظه چ نيدانست چرا ا ينم

  .شد شترشيب يِو ناراحت يعوض كردن بحث كرد، باعث شرمسار يپدر محمد برا

  مگه محمد بهت نگفته؟ - 

  و؟ يچ - 

  .سالگرد زن عمو هستش، عمو هم از االن به فكر گهيچند وقت د - 

  .دونستم ينم يزينه من چ! سالگرد؟ - 
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  :ديپرس عيسر يليناگهان به سمت او برگشت و خ. فكر استدر  يداد حساب ينشان م نيدر هم رفته بود و ا شيها اخم

  !فوت كرده؟ يمهرسا، مادر محمد چطور - 

  !بهت نگفته؟ نميا - 

  :كرد و گفت يا يخنده  كايار

 يهم م يتو سر و كله  ميدار اياوقات  شتريب م،يوقت راجب خودمون با هم حرف نزد چيمن و محمد ه ،يدون يخب، م - 

... ميقدرت خودمون و به رخ بكش ميخوا يم اي م،يكن ريرو تحق گهيهمد ميكن يم يسع... و ميكن يم با هم كل كل اي م،يزن

  ...آ آ آ آ

  :تكان داد يرا به عقب راند و سر شيموها

  !ميراجب خودمون حرف بزن ميموقع وقت نكرد چيدر واقع ما ه - 

  :دوخته بود گفت كايرا به ار هشيكه همچنان نگاه عاقل اندر سف مهرسا

  !ديهست وونهيزوج د هيكامل  يشما دوتا نمونه  - 

  ؟ينگفت د،يشا - 

 نيبهم گفت ا نيبار آر هياما . تصادف فوت كردن هي يكه تو دميشن ينطوريندارم، فقط ا يقيخب منم اطالعات دق - 

  .نشدم شيپا پ گهيبهم نگفت و منم د يا گهيد زيخب چ يول. حرف ها دروغه

  !گفت؟ نيآر - 

  .تصادف نبوده هيمرگ اون  گفت يآره، م - 

 گرانيدانست كه د يم يزياو چ ايرا دروغ بخواند؟ آ رگانيحرف د ديچرا با نيمادر محمد چگونه مرده بود؟ آر پس

 يم ايبود  رفتهيرا پذ نيا زيخود محمد ن ايمادر محمد خبر داشت؟ آ يقيمرگ حق ياو از چگونگ ايدانستند؟ آ ينم

را مشغول خود  كايمتوجه باشد ار نكهيو بدون ا ديرس يبود كه تك تك به ذهنش م يتها سواال نيداسنت دروغ است؟ ا
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  .كرد يم

  !كايبا توام ار - 

  هان؟ - 

  !ينبود نجاياصال انگار ا! يسر تكون داد هيتو فقط . كرد ياومد احوال پرس ايتو؟ خواهر ثر ييكجا - 

  اومد؟ يك - 

 يخوا يامشب م يگفتم برا يداشتم م ،يخواد بهش فكر كن يال نمحا... شيپ ي قهيبهتر بگم دق اي هيچند ثان نيهم - 

  ؟يدرست كن يموهات و چجور

  .و پاش و ندارم ختير يدم ساده باشم، اصال حوصله  يم حيترج - 

  :گفت عيسر يلينگذشته بود كه خ يا هينگفت، اما ثان يزيتكان داد و چ يهمراه نگاه مشكوكش سر مهرسا

  !باشه؟ ،يمن و مثل خواهرت بدون. يخوام راستش و بهم بگ يمپرسم  يم يسوال هي كايار - 

 يازيدارد و ن نانيداد كه او به مهرسا اطم ينشان م نيا. باال انداخت يشانه ا يعاد يليرا جمع كرد و خ شيلب ها كايار

  :ديمردد بود اما دست آخر پرس يمهرسا كم. ستيحرف ها ن نيبه ا

  !د؟يندار يرابطه ا چيواقعا ه د،يهست يهم اتاقبا هم،  نكهيتو و محمد با وجود ا - 

  .فرستاد رونيرا ب قشيبا فشار نفس عم يهم فشرد، بعد از مكث يرا رو شيلب ها! سوال مسخره؟ نيهم ا باز

البته همخونه ! سابق يهمخونه ها ميش يم ميو فردا كه از شمال بر ميشب رو هم اتاق هست هي نينه، در واقع ما فقط هم - 

اونم در  نم،يب يرو م گهيمحل كار همد يتو شتريما ب... هم همكار ديتر ِ، شا نيبگم سنگ يهم شركت. ض كنمكه چه عر

. كنه يزنه و غرغر م يسر من داد م هيمثل بق. كنه يبرخورد م ارمنداشك ي هياون با من مثل بق. سيمقام كارمند و رئ

 يكار ب هي يوقت ها من و برا يليخ. كنه ياحضارم م عيسر يليو دوباره خ رونيكنه ب يوقت ها از اتاقش شوتم م يبعض

  !؟ينينگران آر! ه؟يچ... چرخونه يخود و مسخره تو كل شركت م
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  .نگاهت كنه رهيخ يواشكيمحل كار  يمثال تو نكهيا ،ينيازش بب يتا حاال شده رفتار مشكوك... نه بابا - 

  :تكان داد يفكر كرد و سر يقدر كايار

. خاص و مخصوص خودشه شيدر واقع همه چ. خاص خودش و داره ين اصوال نگاه و ها و لبخندها دونم، اما او ينم - 

  .خصوصا لبخند هاش

  :تكان داد يشد و سر رهيخ كايبه برق در چشمان ار مهرسا

  !كه تو رو به فكر فرو ببره؟ يزيچ! ؟يدينشن يزيچ يكه احتماال دار يمشترك ياز كارمندا و دوستا - 

. امينكنم و ب بتياگه در حال مرگ هم هستم غ يبهم گفت حت لشيكه نرفته بودم شركت، وك يچند بار هي! ...چرا... نه - 

خبر نرفته بودم شركت و ظاهرا محمد حال همه رو به  يكه ب شيچند وقت پ نكهيحرفش و متوجه نشدم تا ا نيا يمعن

 يبه جهنم م لين بدون من محمد اونجارو تبدچو. و نزنم ركتش ديخبر ق يب گهيمن گرفته بود ازم خواهش كرد د يجا

  !كنه

  :باال انداخت و ادامه داد يا شانه

  .انياز پسش بر نم هيبق. ارهيشه گفت محمد فقط در مقابل من كم م يم - 

  .ديبگو يزيچ ديزد و به مهرسا نگاه كرد تا شا يلبخند

  !منظور؟ يب يبگ يخوا يم يعني - 

  !نه، اتفاقا با منظور - 

  :ديزد و شادمانه پرس ياس لبخند دهيمطلوبش رس ي جهيكرد به نت يكر مكه ف مهرسا

  !؟يخب چه منظور - 

كار . ارهيم گهيد يكيبال رو سر  نيهم من نباشم ا يوقت. كنه ريتحق هيبق يمن و جلو اي ارهيبخواد حرص من و درب نكهيا - 

  .ششهيهم
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  :فرستاد و گفت رونيرا ب دشيمهرسا افناد، نفس ناام يها شانه

  !سوال داره؟ يمن جا يواقعا برا هيقض نيا ن،يا كا،يار - 

  :حوصله گفت يكرد؛ ب يكه به رو به رو نگاه م يمبل جا به جا شد و در حال يرو نهيدست به س كايار

  ؟يچ - 

 يم جابيا نطورياخالق به خصوص اون ا ،يدون يم يعني،  ايو از اون خوشش ن نهيكه محمد و بب شهينم دايپ يدختر چيه - 

  .شه يم الشيخ يب عيسر يليبعد خ ره،يگ يكنه، اول با طرف گرم م

  ؟يخب كه چ - 

 ينسبت بهش ب... اي ؟يزن ياونو كنار م... اونو... چطور انقدر راحت ،يكن يم يبا اون زندگ يخب تو چندماه دار - 

  ؟يتوجه

  :مردد ادامه داد يمهرسا با لحن. نكرد ينگفت و حركت يزيچ كايار

  !لايخ ياصال ب - 

خم شد تا بهتر بتواند صورت او  نييبه سمت پا يكم كايحال ار نيگرم كرد، در هم اريسرش را به پوست كندن خ مهرسا

  :بر لب داشت گفت يا انهيكه لبخند موذ يدر حال. نديرا بب

  !اد؟يمتو هم از اون خوشت ! ؟يتو چ اد،يو از اون خوشش ن نهيمحمد و بب شهينم دايپ يدختر چيه يتو االن گفت - 

  .:نگاه كرد كايبه ار يا هيبعد از ثان. حركت ماند يو ب ديدست از كار كش مهرسا

  !؟يپرس يم هيچرت و پرتا چ نيا! ؟يشد وونهيد - 

  :شد رهيخ همانانيكرد و دوباره به م يخنده ا كايار

  ...كه يبا اعتقاد و اعتماد اون حرف و زد نيآخه همچ. كردم يبابا، شوخ يچيه - 

  :اد و با لبخند ادامه دادتكان د يسر
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  .اليخ يب - 

  .كرد يپوست كنده اش نگاه م مهين ارينشسته بود و به خ شيخشك و صامت در جا مهرسا

  .نه - 

  !؟يچ - 

  ...نباش اليخ يگفتم نه، ب - 

  :گذاشت زيم يرا رو يدست شيپ

  .ومديدر واقع من از اون خوشم م... آآآم - 

  !مهرسا؟ يگ يم يدار يچ - 

  .كنم يفكر م ديوقته كه فقط به حم يلياما االن نه، من خ ومد،ياز اون خوشم م يزمان هيمن ! گم يستش و مدارم بهت را - 

  ...مهرسا - 

اگه دروغ نگم دوستش داشتم، اما اون  ومد،يكم سن و سال بودم، از محمد خوشم م يليخ ينه بذار برات بگم، وقت - 

كرد از من دور  يكه اون تالش م يكردم با اون باشم، در حال يممن تالش ! نسبت به من سرد بود، نسبت به من و همه

محبوب  ياون نوه . كرد يم يبه محمد حسود شهيهم نيآر. تر بشه كيكرد تا به من نزد يهم تالش م نيبمونه و آر

  .هبش سيپل هيخواست  ياون م. ديرفت و كم كم خودش و باال كش يمحمد به دانشگاه افسر نكهيتا ا. پدربزرگم بود

  !؟يافسر - 

كنار، بعد درخواست سهم ارثش و  ديزود خودش و كش يليو خ اوردياما اونجا هم دووم ن ،يدونم تعجب كرد يآره م - 

 يجا كيبه  ليبعد از ورشكست شدن اون تبد يپدربزرگم كه همگ ياز اون چهار شركت، شركت ها يكي يعني. كرد

نامه سه تا از اون شركت  تيوص كي يقبل از اون ط لبتهكنه و ا يته مسك هيقض نيپدر بزرگم بعد از ا. متروكه شده بودن

 ينيب يكه م يكنه و حاال اون برج يمحمد اونجارو خراب م. كنه يو محمد م نيبودن، به اسم من، آر يا رهيها كه زنج
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ن هم دست از او ديبكنه تا شا نيكار و با سهم آر نيهم رهيگ يم ميسال بعدش هم پدر من تصم كي. رهيگيجاش و م

  ...نه درسخون بود نه فكر كار نياما آر. برداره يو عالف يكاريب

 يوقت... خب...كنم يمن فراموشش م بايكه تقر ييتا جا. شد يم ليهم هر روز دور تر و دورتر از خانواده و فام محمد

  .داره، به كل فراموشش كردم  يكرده و قصد نامزد دايعالقه پ يدختر هيبه  دميشن

را در دست گرفت و چشمان  كايسرد ار يمهرسا دست ها. شده بود رهيمهرسا خ يبه لب ها ريمات و متح كايار

  :نگرانش را در چشمان او دوخت

  .مونه يپسر عمو م هيمن مثل  ياون برا كا،يباور كن ار - 

  :ديرا فشرد و نال كايار دست

  .كنم باور كن يخواهش م - 

 يريكرد با تح يكه هنوز به چشمان مهرسا نگاه م يتكان داد، در حال يسر يطوالن يبود، بعد از مكث جيكه هنوز گ كايار

  :بود زمزمه كرد شيكه در صدا

  .كنم يكنم، باور م يباور م - 

  :ولبخند زد ديكش ينفس راحت مهرسا

  .كايممنونم ار - 

  ...مهرسا - 

  بله؟ - 

  !؟شه يم يچ... اون... او... شه يمحمد عاشقش م يكه گفت ياون دختر - 

  :را كنار زد شيو موها دينگاهش را از او دزد مهرسا

  .كنن يخب، در واقع، اونا با هم نامزد م - 
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  !نامزد؟ - 

زنه،  يكردم كه محمد باهات حرف م يفكر م يعنيبهت نگفته،  يزيچ هيقض نيراجب ا يدونم كس يم كايآره، اما ار - 

  .زنن يو بهم م شونيامزدشن و ن يمدت كم بود، اونا بعدا از هم جدا م هي يبرا نيا

  مهرسا مهم نبود يلحن متقاعد كننده  كايار يبرا

  بود؟ ياسم اون دختر چ - 

  ...يار - 

  نگو، فقط اسمش و بگو؟ يا گهيد زيچ! كنم مهرسا يخواهش م - 

بهم  نقدريحرف ا نيا دنيبا شن كايكرد كه ار يفكر نم. كرد يم يمانيكه زده بود احساس پش يياز حرف ها مهرسا

حال به  شانيپر ختهيبهم ر نطوريچه ا يپس برا. احساس بود يگفت او نسبت به محمد ب يم كايآن طور كه ار. زديرب

  آمد؟ ينظر م

  !كا؟يار يزيبهم بر ينجوريكردم ا يخب، فكر نم - 

  .خوام ياسم م هيفقط ! ستيو برام مهم ن ستمين ختهيمن بهم ر - 

  .بود تاينگام نكن، اسم اون دختر رز يخب، اونجور يليخ! يشد يجور هي... شده يعصب يلياما لحن تو خ - 

  !ه؟يتوكل تايكه اسمش رز يبگ يخوا ينم... هه! تا؟يرز! ؟يچ - 

  :متفكر به خود گرفت يا افهيق مهرسا

  .بود نيهم قايدق... كنم يفكر م! چرا - 

  .زد آشفته اش يموها انيبه م يكرد و چنگ يكوتاه و عصب يباز خنده ها يبا دهان كايار

  !محمد؟ يتجار يكاياز شر يكيدختر  نيپدر ا! من يخدا - 

  !كنن؟ يهنوز هم با هم كار م يعني - 
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  هنوز؟ يگ يكه م هيمنظورت چ - 

 دهيشن. نامزد كرد تايشد، بعدشم كه با رز كيآقا شر نيآخه محمد همون اوال كه شروع به كار كرد و كارش گرفت با ا - 

  !بگم واال يچ... كيكردم دوباره شر يفكر نم گهيبا پدرش در ارتباطه، اما د تايبا رز ييبودم هنوز هم بعد از جدا

رفتارش » !يكار، لعنت يشده، بلكه خودش هم اومده تو كينه تنها پدرش شر«. ديمهرسا خند يدر دل به ساده دل كايار

 نياز تمام ا نيبود كه آرمطمئن . كرد يداد و فكر م يرا تكان م شيپاها. شده بود و دست خودش نبود يكامال عصب

 اديرفت و سر او فر يم نيدوست داشت به سمت آر. شده بود يكفر يحساب. اطالع گذاشته يمسائل خبر داشته و او را ب

  يشب آماده م يخسته كننده  يهمانيم يبرا ديبا. اما ظاهرا حاال وقتش نبود. زد يم

پا  يگريحرف د چياز كنار مهرسا بدون ه. ديد ينم ييخود نماجز  يزيها متنفر بود و در آن چ يمهمان نياز تمام ا. شد

  .كرد يافكار را از خود دور م نيا ديبا. كرد كه خونسرد باشد يم يزد و سع يبه صورتش م يآب ديبا. شد

  »!اون شركت خراب شده يمن و فرستاد تو يچ يبرا يلعنت نيآر! دوتا با هم رابطه دارن؟ نيهنوز ا يعني«

  

* * * * *  

  

ها و دوستان  ليفام نياقوام شوهرش و همچن ا،يكم ثر يها ليكرد؛ فام يبود و به همه نگاه م ستادهيا تيجمع انيم

به لبخند . كرد يبار آنها را مالقات م نياول يانگار كه برا. و ناشناخته بود بيهمه در نظرش غر يپدرش، چقدر چهره ها

مسخره  يمهمون نيبه ا يچ يدونن برا يخودشون هم نم«. گذشت يم مااعتنا از كنار هر كد يداد و ب يجواب نم شانيها

 يخودتم نم يحت ه؟يسوزوندن دل من و بق دميشا اي! بابا كيكم شدن شَر شر اي گه؟يبدبخت د هياومدن، اضافه شدن 

  »!كايار يدون

 يليخ«. شد يو داشت آماده ممحمد هنوز باال در اتاق بود . شد رهيبه ساعتش نگاه كرد و بعد از آن به پله ها خ نگران
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  »!طولش داده

  »!زنه يجونش، عشق اولش حرف م تايالبد داره با رز«: را به هم فشرد شيزد و دندان ها يپوزخند

مانع  يمحمد با شخص يگفتگو يخواست بدون در زدن وارد شود كه صدا ديبه پشت در رس يوقت. سمت پله ها رفت به

  .كارش شد نياز ا

پس هر چه زودتر ! .... كنن؟ يكار م يك يبرا نيدينفهم …كردم تازه كار باشن  يفكر م …ورد؟ اسم طرف هم درآ - 

 هيبه سا هيبه اونم بگو به كارش ادامه بده و سا …برسه  يبيخوام بهش آس يفقط نم دينكن ينه فعال كار...  نياريب رشيگ

من . …كرد  يم كهيت كهيت ديون آشغال و باا …كار كرد؟  يبا جعفر چ …اون موارد  يتو يآره حت …مراقبش باشه 

 يبهت م! ؟يديدم، فهم يمو از سرش كم بشه دودمان همتونو به باد م هيساعته مراقبش باشن،  24خوام  يم …آرومم

  .پس فردا، خوبه... گم يو نم يقبل... شد؟  يمحموله چ... گم آرومم

 يبود و به حرف ها ستادهيمات و در فكر فرورفته پشت در ا يا افهيبا ق كايار. امدين ييصدا گريگذشت و د يا هيثان چند

  .ستين تايزند، اما مطمئن بود آن شخص رز يحرف م يزيراجب چه چ يدانست او با چه كس ينم. كرد يمحمد گوش م

كرد  يم يسع يعصب يدر هم گره خورده و دستان يبا ابروان نهيآ يمحمد روبه رو. به در زد و وارد شد يتقه ا چند

  برگشت و گفت ديد نهيرا كه از آ كايار. رواتش را ببنددك

  ؟يو ببند نيا يبلد نميبب ،يخوب شد اومد - 

كروات او را به دست گرفت . كرد و به سمتش رفت يبود، به كروات او نگاه كوتاه ستادهيا شيكه در جا يدر حال كايار

  :و با پوزخند گفت

  !؟يكروات ببند هي يستيتو بلد ن - 

  .ستيكه حالم خوش ن ينه مواقع - 

  شه؟ ياالنم جزو همون مواقع حساب م - 
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  .قايدق - 

  !يريبگ يخوا يكه نم يكشت. يذره خودت و شل كن هيشه  يم - 

  :شلوارش بود، بدن خود را شل كرد بيكه دستانش در ج يحوصله در حال يب محمد

  .شل كن سفت كن نداره گهيكروات بستن كه د هي - 

  :تزد و گف يلبخند محو كايار

  .گفت يجمله رو م نيبابا بكنه بهش هم يكار و برا نيخواست ا يمادرم هر وقت م - 

  .كند  يم يريجلوگ شيمحمد متوجه شد او از شكستن بغض ِ در گلو. دهانش را به زور قورت داد آب

حرف  يتوجه من اون موقع م ،يبكن يكار نيبابات همچ يبرا ديتو با ستميمن ن يگفت وقت يداده بود، م اديبه من  - 

  .شدم يهاش نم

  :ديبه عقب برداشت و خند يكارش كه تمام شد، قدم. كرد و در فكر بود ينگاه م كايار شانيپر ي افهيبه ق محمد

  .تموم شد - 

  :برگشت كايور و آن ور كرد و به طرف ار نيسرش را ا يكرد، كم ينگاه نهيبه خود در آ محمد

  ...خوبه، خب - 

او  يبازوان مردانه  يتامل دستش را حلقه  يمنظور او شد و بعد از قدر يمتوجه  كايار. آورد را جلو شيبا لبخند بازو و

  . كرد

 يتمام فكرش پ كايار. رقص بودند ستيپ يكه هر دوسكوت كرده و مشغول تماشا يسالن نشسته بودند، در حال در

به  يچشم ريو ز» زد؟ يداشت حرف م يمحمد با ك يعني«: ديشياند. خورد يبود چرخ م دهيكه پشت در شن ييحرف ها

همان  يبود كه محمد به حرف ها مطمئن. انداخت ينظر گر،يد يرقص بود و فكرش جا ستيمحمد كه نگاهش به پ

از  يمجلس خبر نيدر ا. نگاهش را از محمد گرفت و چشم به جمع دوخت كايار. كند يكه پشت خط بود فكر م يشخص
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اش  يشگيمحمد همراه با پوزخند هم. ا باال گرفت كه نگاهشان در هم گره خوردسرش ر يكم. و نوش و قمار نبود شيع

  :گفت

  .كننيم يچه غلط نجايا ستياصال معلوم ن! ؟يبود دهيهمه آدم عالف و خرفت د نيتا حاال ا - 

  :چشمانش را گرد كرد و گفت يكم كايار

  .تو هم هستنا ياليفام نايا نكهيمثل ا - 

  :اشاره كرد تكان داد و با سر يسر محمد

با اون زن ازدواج كرده ... پاش لبه گورِ هي... نگاه رمردويمثال اون پ! باشن؟ يك ليكنه كه فام يم يتو، چه فرق ياليو فام - 

  !سازه؟ يم يطرف چطور يمصنوع يمن موندم اون زن با دندونا. كه همسن دخترشه

  :برد و گفت كايار كيرا نزد سرش

  .زميعز اد،ينم ريفرصتا گ نياز ا. رقص داد حتما قبول كن شنهادياگه به تو پ يول شه، يطرف چندشم م يمن كه جا - 

  :گفت يكرد و به تلخ يگريرا به سمت د شيكه حرصش گرفته بود، رو كايار. كرد انيمسخره ب يرا با حالت زميعز

  !بسه يگرد يم رزنايكه تو با پ نيهم. بود يمزخرف يشوخ - 

  .كار منه يالزمه  انيا! دختر اليخيب! گردم؟ يم - 

  :زد و پاسخ داد يشخندين كايار

  !كاره توئه؟ يقمار و الس زدن الزمه ! ؟يچ - 

  :فشرد گفت يهم م يرا رو شيكه دندان ها يانداخت، در حال نييسرش را پا. محمد در هم رفت يها اخم

  .شن، نه خود من يم كار من مدم اون ها را يشكستشون م يكن، چون وقت يبا اون ها قمارم! يحرف و نزن فسقل نيا - 

كرد  يكه محمد درباره اش صحبت م رمرديبه او بدهد كه ناگهان نگاهش به همان پ يخواست جواب دندان شكن كايار

گرم و فشردن دست محمد  يبعد از لبخند رمديمحمد بلند شد و به او دست داد و پ. آمد يداشت به سمتشان م. افتاد
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  :گفت

  .برقصم باتيخوام با همسر ز يم يكنم و اگه اجازه بد يم شنهاديو بهت با همسرم پدور رقص  هيمحمد جان  - 

  :او داد و گفت ليتحو يمحترمانه لبخند يليخ محمد

  .شنهادتونيحال ممنون ازپ نيبا ا. نداره يهمسرم حال مسائد ،يبشارت يازتون عذر بخوام آقا ديبا - 

زن . تكان داد و به طرف همسر جوانش رفت يسر د،يبه ادامه د ليم يمحمد را ب يحرف زد و وقت گريد يقدر رمرديپ

  .دييپا يجوان از دور محمد را م

  :كراوتش را شل كرد ينشست كم شياز رفتن او سر جا بعد

  !احمق خرفت ي كهيمرت - 

  :زد وگفت يپوزخند كايار

  !داد حتما قبول كن؟ شنهادياگه پ يگفت يتوكه م! شد؟ يچ! ههه - 

  :كرد و گفت كاينثار ار را نشيخشمگ نگاه

  !يبرقص نجايا يرمردايپ يبا همه  يتون يم خواديدلت م يلياگه خ - 

 كايار يخنده . ديانداخت و تا آنجا كه جا داشت خند نييخنده اش نشود سرش را پا يمتوجه  يكس نكهيا يبرا كايار

مهرسا . نشستند ششانيرفتن اجازه پشدند و بعد از گ كيآنها نزد زيو مهرسا به م ديحم. تر كرد يمحمد را عصبان

  :به محمد زد و گفت يلبخند

  مشترك خوبه پسر عمو؟ يزندگ - 

  :او انداخت و گفت يدستش را دور شانه ها. كرد كايبه ار ينگاه مين محمد

  !بد باشه؟ يزندگ يفرشته ا... آآآ... فس نيبا همچ شهيمگه م - 

حفظ ظاهر حالت  يتوانست برا يم عيسر يليتوانا بود و خ گريازب كياو واقعا . كرد نيمحمد را تحس يدل هنرمند در
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. از آنجا دور شد يتلفن همراه محمد زنگ خورد و او بعد از نگاه كردن به شماره، با عذر خواه. دهد رييچهره اش را تغ

  .نديتوانست او را بب ينم گريكه از سالن خارج شد و د ييكرد، تا جا يبه دور شدن محمد نگاه م كايار

داد، اما در  يسر تكان م شيكرد و برا ياو گوش م يدر ظاهر به حرف ها كايزد، ار يتمام مدت كه مهرسا حرف م در

گفت، هر  يزيچ ديزد و كنار گوش حم يا يلبخند موذ ديد نطوريمهرسا كه ا. محمد بود شيواقع تمام فكر و ذكرش پ

  .كردند دنيدو با هم شروع به خند

را به خود  كايكرد توجه ار يگرفت، سع يكه از جمع فاصله م يبود، در حال كايمد و تنها شدن اركه شاهد رفتن مح نيآر

. خواست به آنجا برود يم كايكرد و از ار ياو با دست به بالكن اشاره م. شد نيآر يمتوجه  يبعد از مدت كايار. جلب كند

. بود يگريد يزدند و حواسشان جا يحرف م يدرگوشآنها . شد رهيخ دينكرد و با اضطراب به مهرسا و حم يحركت كايار

كرد و با حركات دستش به او فهماند كه كار  ياخم و تخم د،يد نگونهيكه ا نيآر. شد و اخم كرد رهيخ نيدوباره به آر

 دينگاه تهد. حرف بزند كايبا ار يينشده در تنها دايپ يهان يكه دوباره سر و كله  ياو عجله داشت تا زمان. دارد يمهم

 ياش م يهمراه كايداشت كه انگار مطمئن بود ار يقدم بر م يكرد و به سمت بالكن رفت، طور كاينثار ار يگريد زيآم

توانست پنهانش  يكه نم شانيپر يو لحن افهيبرخاست، با ق شيو از جا ديكش يقيتامل نفس عم يبعد از كم كايار. كند

  :مهرسا گفت هكرد و روب يكند معذرت خواه

  .اديبه دست و صورتش بزنه م يآب هيهر وقت محمد اومد بگو رفت . رميچند لحظه م هيمن  - 

  :تكان داد ينثار او كرد و سر ينگاه مشكوك مهرسا

  .باشه - 

را  شيبازو يناگهان كس. سو و آن سو نگاه كرد نيدست به نرده ها گرفت و به ا د،يرا آنجا ند يبالكن كه شد كس داخل

  :با خشم او را به عقب هل داد. ديرا مقابل خود د نيآر. ا چسباندگرفت و او را به نرده ه

  !؟يكن يم يچه غلط - 
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  :انداخت گفت يم دارشانيد يروزها نياول اديرا به  كايكه ار يسرش را كج كرد و با لحن بد نيآر

  !؟يو گرم گرفت يكن يخوب عشق و حال م ايبا بعض - 

  :ادپاسخ د يبه سرد امد،يخوشش ن چيه نيلحن آر از

  برخورد كنم؟ يبا همسرم چطور هيبق يجلو يتوقع دار! منظورت محمد ِ؟ - 

همسرم و پشت سرش موس  يگ ينه به االن كه با افتخار م ،يكرد يم فيو اَه و پ يازش متنفر بود نكهينه به ا! نه بابا؟ - 

  !يكن يموس م

  :و با خشم ادامه داد ديكوب نيزم يرا رو شيپا يعصب

پنبه  ميرشته كرد يهر چ! يكن يمارو نقش بر آب م يتمام نقشه ها يها دار يمسخره باز نيبا ا! كا؟يچه مرگته ار - 

 شتريشه و ب يو اون موقع كار سخت تر م اديانتر از تو خوشش ب يامكان داره اون عوض! يبهش توجه كن دينبا! نكن

  !نيذره ب ريز يريم

ناگفته  يرازها يهمه  ديترس يم. خواست نگاهش كند يرگرداند، نماز او رو ب ديلرز يكه با تمام وجود م يدر حال كايار

بافته  يرشته ها يهمه . شد يكشت و دوباره زنده م يكه او در خود م يزيهمه چ. قرار و تب دارش بخواند يرا از نگاه ب

واست باور كند خ يخودش هم نم يخواست، حت ينم. ديد يشدنشان را م بهكه به خورد خود داده بود و حاال پن يشده ا

حرف ها از ذهنش برود و  نيا يهم فشرد تا همه  يرا رو شيپلك ها. دلش جا خوش كرده است يكه عشق در خانه 

  :ديكش رونيب الياو را از فكر و خ نيآر يصدا. در كار نبود ياما رفتن و پاك شدن. پاك شود

  !هان؟! ؟يو تو دلباخت يبرعكس شد هينكنه قض! ه؟يچ - 

  :به در كرد، هر دو دستش را به سمت او گرفت و با اضطراب گفت ينگاه كايار

  .برم ديمن با! بشنوه يامكان داره كس! آروم تر - 

  :شد و با خشونت گفت رهيخ شيبه چشم ها. را به چنگ گرفت شيبازو. سد راهش شد نيرفت كه آر يسمت در م به
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با هم ! اونو؟ اي يتو باالخره من و دوست دار! ير باشواحد عاشق دو نف نيدر ع يتون يم يچطور! آره؟! ؟يدوستش دار - 

  !د؟يرابطه دار

  :گفت نيخشمگ كايار

  !دستمو ول كن احمق - 

با طرفت  يتو اون اتا لعنت يو رفت يتمام مدت منو كاشت! من هالو ام يفكر كرد. شم ينم التيخ يب رميتا جواب نگ - 

  !آره؟ ،يعشق و حاالت و كرد

  !؟يچ - 

  :زد يحاال خشم و نفرت در نگاهش موج م. تكان داد يو سررا فروخورد  بغضش

  !نداره يربط چيكنم به تو ه يكار م يمن با شوهرم چ نكهيا - 

دانست  يم يچون به خوب. ديدروغ بگو نيتوانست به خودش و آر ينم گريمه شجاعت از كجا آمده؟ د نيدانست ا ينم

  :گفت شانيو پر يعصب يا افهيداد با ق يكه محكم تكانش م يالبازوان او را فشرد و در ح نيآر. ستيگريد زيچ قتيحق

د حرف ! ؟يگرفت يو من خر و به باز يمدت اونو دوست داشت نيا يتو همه × نه؟ ادهيز ؟يچند وقته؟؟ چند وقته لعنت - 

  بزن؟؟

  :ديو نال ديخود را عقب كش يبا ناتوان كايار

... من! بزنم يمحمد ضربه ا... به... تونم به ينم گهيد! نادرست يچ درسته يدونم چ ينم! نيبگم آر يدونم چ ينم گهيد - 

  !دونم ينم... من

  :گفت ريزد و با تحق يپوزخند نيآر

  !آره؟ يو ببخش تيناتن يپه البد عشق سوزانت باعث شده بابا و اون ننه ! ؟يدون ينم! يآخ - 

  :تكان داد يسر يعصب كايار
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من محمد و دوست ... آره آره. و نابود كنم ميشخص يخوام زندگ ينم... آره. هبه خودم ربط دار گهياونش د! ساكت شو - 

  ...من محمد و... يشوهر من يمحمد شوهر من ِ و تو پسر عمو. دارم

  :زد، آب دهانش را قورت داد ينفس م نفس

  !خوبه؟ - 

  :و سپس ادامه داد رديصبر كرد تا نفس بگ يكم

  .حاال از سر راهم برو كنار - 

  !نه؟يهم حرف آخرت - 

  :با نفرت ادامه داد و

  !قرارا و نقشه هامونم هوتوتو؟ يپس همه !يزبون باز كرد خوب

  .را گرفت شيباز هم بازو نيتوجه به او خواست از كنارش بگذرد كه آر يب كايار

  !گهيولم كن د - 

 يرياشته هام و ازم بگآرزوها و د يهمه  ياگه بخوا... گوش كن! تموم بشه؟ ينطوريهم يذارم همه چ يم يكرد اليخ - 

توف كردن به روت هم  يكه حت يطور! برم ياون انتر و كل خانواده ت م يخورم آبروتو جلو يقسم م... يو نابود كن

  !زحمتشون بشه

نگاه  نيآر. رفت يقربان صدقه اش م ياست كه كل نيشد او همان آر يشده بود، اصال باورش نم رهيخ نيزده به آر بهت

  :كرد و گفت كايار يرتاپابه س يزيآم ريتحق

 يم. شهيخبردار نم يچياز ه يچكسيه يخوام و برام انجام بد يكه م يو كار يريبگ يالل مون يتا وقت... نگران نباش - 

  .يمطمئن باش يتون

  :تكان داد يزار سر يو با حالت يعصب كايار
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  !يدار ييگم كه تو چه نقشه ها يبه همه م رميم... نه - 

با چه  يخوام بدون يم. خوام محمد و به تو بشناسونم يم! كور و كر كمك كنم يخوام به تو يمن م! احمق يبا چه مدرك - 

  !يفقط عادت كرد دميشا! ؟يدل بست ييواليبه چه ه يدون يم! يكن يم يزندگ ييواليه

  !نه؟... يخواست يم ونارياز اولم هم! نه؟. يبود نياز اولم هم. نداره يمن رنگ شيپ گهيحنات د! يدروغ نباف گهيبهتره د - 

  !دست من يو برسون ياريب رشونيگ ديتو با. هست ييخبرا هياون شركت  يتو. ستيدروغ ن - 

مزخرف  يجر حرف ها! دميند يا يعاد ريو غ بيعج زيچ چيكنم و ه ياون شركت كار م يمن چند ماهه كه دارم تو - 

  .و حسودته ارميهمه نشات گرفته از ذهن ب نايا! تو يمسخره  يها يباف اليو خ

بود اومده بود شركتم و پشت در موس  يك! يمحمد شد فرشته و تو هم حور! من شدم آدم بده؟ گهيحاال د... آها - 

  !كرد تا بهش توجه كنم و كمكش كنم؟ يبود التماس م يك! كرد؟ يموس م

كه هر روز به من ابراز  يبودتو  نيا! وقت تكرارش نكردم چيه گهيو بهت گفتم و د يلعنت يبار اون جمله  هيمن فقط  - 

شده بود  يهمه چ... زود يليخ... زود فراموش شدم يليمن خ! يگفت يم تياليخ يو بعدش از نقشه ها يكرد يعشق م

  ...تو ينقشه ها... تو يآرزو ها

  :شد كينزد كايحالت به ار رييزد و با تغ يبرق نيآر چشمان

  ...من... باور كن... كردم يمن يمن به تو كم توجه! قشنگم؟ نهيتو ا يناراحت - 

  :را باال برد شيصدا يبه سمت عقب برداشت و كم يقدم كايار

من اول ... من. من احمق بودم! كه باشه از تو پاك تره يمحمد هر چ! خوام دروغا و مزخرفاتت و بشنوم ينم گهيد! بسه - 

  ...اما... اما... ومديازش خوشم نم

  !؟يرت و عاشقش شدزد به س! ؟يلعنت ياما چ! ؟ياما چ - 

به او برسد از بالكن  نيدست آر نكهيحركت خود را به در رساند و قبل از ا كيبا . توانست تحمل كند ينم گريد كايار
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گذشت  همانانيم انياز م. به دست و صورتش بزند يداشت آب اجياحت. شد يم نيياش پرشتاب باال و پا نهيس. رفت رونيب

با تعجب از  ستياز محمد ن يخبر ديد يبه سالن بازگشت، وقت رهحالش جا آمد دوبا كه يكم. باال رفت يو به طبقه 

  :ديمهرسا پرس

  !محمد كجاست؟ - 

  :كرد كايار ي دهيبه رنگ پر يباال انداخت و نگاه ييابرو مهرسا

  ده؟يتو دختر؟ چرا رنگت انقدر پر ييكجا - 

  .من خوبم - 

  !يستيبه نظر من كه اصال خوب ن... نجايا نيبش - 

  .خود را مقابل او قرار داد يپوست كنده  ي وهيرا گفت و م نيا

  .بخور ريبگ - 

  .خوام ينم... نه - 

  !يرنگ به رو ندار. بخور كمي يضعف كرد ار،ينه ن - 

 يچه دعوا نياو و آر انيتوانست حدس بزند م يمطمئنا اصال نم. كرد وهيم يرا مجبور به خوردن كم كايار باالخره

 يكه م نيآر يها و حرف ها ديتهد ادي. آن را ماساژ داد يگرفت و كم شيدست به بازو كايار. ادهاتفاق افت يوحشتناك

! زننيبگه؟ نكنه دارن حرف م يزينكنه بره به محمد چ«. شودكنده  شيخواست از جا يزد و م يافتاد قبلش تند تند م

  »! فقط كمك كن... كمك كن! من يخدا يكرده؟ وا ريد نهيواسه هم ديشا

  !كا؟يرا - 

 ابد،ياز خشم و نفرت ب ينشانه ا ديبه جستجو پرداخت تا شا يبا وحشت به سمتش برگشت در چهره . محمد بود يصدا

  :او گفت دهيبه رنگ پر قيدق يمحمد كنارش نشست و با نگاه. نبود ياما خبر
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  ؟يشد ينجوريچرا ا - 

  :دستپاچه گفت كايار

  !من خوبم! ؟يچجور... چ - 

 كايار. ديكش كايار فينرم و لط يگونه  يدستش را رو يبعد از آن به آرام. گذاشت كايداغ ار يشانيپ يرا رو دستش

  .نبرد ياو پ شانيبه حال پر نياز ا شيانداخت تا محمد ب نييسرش را پا

  .من كه گفتم خوبم - 

  :را در دست داشت گفت كايكه دستان سرد ار يكرد، در حال كايبه ار ينگاه يبا نگران مهرسا

  .نجاستيا ياتاقتون، گمونم به خاطر شلوغ يتو شيتره ببربه - 

  :بلند شد شيازجا عيتكان داد و سر يسر محمد

  .پاشو - 

  :گفت يمحمد به آرام. تخت نشست يلبه  كايار. را گرفت و او را بلند كرد و با هم به اتاق رفتند كايار دست

  .اميم رون،يب رميمن م يبهتره لباساتو عوض كن - 

حوصله به سمت كمد رفت  يب. زد يشور م يدلش حساب. اما آنقدر لفتش داد كه محمد رفت د،يبگو يزيچ خواست كايار

  :ديشيتخت انداخت و اند يخود را رو. ديپوش ديسف يبه رنگ يو شلوار راحت شرتيو ت

  ...اون... نياما آر! تونم بكنم؟ يكار م يكار كنم؟ چ يمن چ... اگه محمد بفهمه - 

 يصدا. كرد تا باالخره خوابش برد اليو تاب خورد و فكر خ چيآنقدر پ. ختير يفرو م نشيمان غمگاشك از چش قطرات

در  وهيم يكه ظرف يمحمد بود، در حال. ديتخت نشست و چشمانش را مال يرو. در اتاق باعث شد كه چشمانش را باز كند

  .دست داشت به داخل آمد

 يبر رو كايار. شد رهيخ كايسپس برگشت و با تعجب به ار. اشتآن گذ يرا رو وهيرفت و ظرف م زيبه سمت م محمد
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لباسش را در . زانوانش بود يرو شيدست ها. رفت يگروپ گروپ قلبش باالتر م يتخت نشسته بود و هر لحظه صدا

در . كرد كايار يبه سر تا پا يشد، نگاه يتر م كينزد كايمحمد آرام آرام به ار. شد رهيبه چشمان محمد خ. چنگ فشرد

نگاهش را از او . انداخت كايار يشانه ها يبه چهره داشت، كتش را از تنش خارج كرد و رو يكه لبخند محو يحال

  :گرفت و گفت

  .لباستو عوض كن ،يخور يسرما م - 

عادت و دوست داشتن گرفتار شده بود؟ با  يسر دوراه. متعجب شد ارياز رفتار محمد بس كايار. بعد از اتاق خارج شد و

  »...وقت ها يوقت ها خوبه و بعض يكرده؟ نگاهش عوض شده؟ بعض رييچرا محمد انقدر تغ«: فكر كردخود 

از . زد يبود قدم م نييكه سرش پا يمحمد در حال. پرده را كنار زد. برخاست و به سمت پنجره رفت يبه آرام شيجا از

  .كند يفكر م يزيدرهمش مشخص بود به چ يچهره 

  »!مشغول كرده؟ فكرش و نقدريا يچ يعني«

. ديتوانست به خود دروغ بگو ينم گريد. عقب رفت تا لو نرود عيسر يليخ كايار. و سرش را باال گرفت ستاديا يا لحظه

  .داد يبه او نم يكار نيچن ياجازه  گريقلبش د رايز

تر  كيحظه نزدمحمد كه هر ل يقدم ها يصدا. برمودا بر تن كرد يبه همراه شلوار يسبز شرتيسمت كمد رفت و ت به

. كرد يبا بهت به او نگاه م كايار. را باز كرد راهنشيدكمه ها پ كايبدون نگاه كردن به ار. وارد اتاق شد. آمد يشد م يم

به . شد يم نيياش تند تند باال و پا نهيس يقفسه . را بسته بود انشچشم. تخت انداخت يلباسش را درآورد و خود را رو

  :شد و گفت رهيقرار داده بود خ ينشايپ يدستان لرزانش كه رو

  محمد؟ - 

 يم ديبا. دهد يآزارش م ييزهايچه چ. گفت چه در سر دارد يم ديبا. خواست با او حرف بزند يم. تكان خورد يكم

ترس از . زد يحرف م ديبگو يزيچ نيآر نكهيقبل از ا ديبا. زد يحرف م ديبا. شود نيچن نيخواست ا يگفت كه نم
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  :داد االلبش را ب يبسته، گوشه  يمحمد با چشمان ،يگترس از زند نده،يآ

  .بگو - 

  :هم فشرد و تنها گفت يچشمانش را رو. انداخت نييسرش را پا كايار

  .يچيه - 

  

* * * * *  

  

  .بدنش درد گرفته بود يحساب يآن مبل سفت لعنت يرو

  »!از سنگ سفت تر ،يو گذاشتن مبل راحت اسمش«

 يتعارف هم نكرده و به راحت كي يحت. بود دهيخواب. به محمد كرد ينگاه يچشم ريز. جا به جا شد و چرخ زد يكم

  .بود دهيخواب

  »؟يتخت بخواب يرو يايم زم،يبگه قربونت برم، عز اديبگه؟ ب يچ مثال«

  .برد يخوابش نم. شد ينم ينطورينه، ا. حرص بالشت را جا به جا كرد با

با . مبل نشست يكرد و رو يناله ا. ديچسب يبود و به صورتش مشده  زيو زيو شيموها. بود يو عصب شانيپر يحساب

  .به سمت تخت رفت يبالشت را برداشت و به آرام. شد رهيحرص و بغض به محمد خ

  »!ديبدنم پوك. غرور كردم يبابا گور«

را  بالشت. ديدراز كش عيحركت سر كيبا . تخت نشست گريد يبا فاصله در گوشه . بود دهيتخت خواب يگوشه  محمد

قلب خودش،  يصدا. ديشن يمحمد را از پشت سرش م ينفس نفس ها يصدا. هم فشرد يبغل گرفت و چشمانش را رو

دوست نداشت خوابش . كرد يرا حس م يبيآرامش عج. توانست بخوابد يمحمد، اصال نم ينفس ها يو دوباره صدا
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 يگذشت كه احساس كرد محمد تكان م يقيادق. از آن آرامش لذت بخش، استفاده كند شتريب يليدوست داشت خ. ببرد

  .خورد

هر لحظه  شيسرعت تپش ها. قلبش باز هم شروع به تند زدن كرد. خورد يمحمد به گردنش م ينفس ها يگرما

  .شد ياز قبل م شتريب شترويب

برگشت و  از او نبود به سمتش يخبر گريكه د يقيبعد از دقا. محمد به عقب برگشت! ها چه كوتاه بود نيا يهمه  اما

  .است دهيكه پشت به او خواب ديد

  

 * * * * *  

  

مانند  فشيك. داده و چشمانش را بسته بود هيتك واريحال به د يخسته ب كايار. را در قفل انداخت و در را باز كرد ديكل

و به  در را باز كرد، چمدان را برداشت ش،يآرام پا يمحمد با ضربه . كرد يم ينيدوشش سنگ يرو نيسنگ يوزنه ا

  :بدون نگاه كردن به او گفت. سمتش برگشت

  .برو تو - 

  .سست و آرام به داخل خانه رفت ييباز كرد ونگاه خسته اش را به او دوخت، با قدم ها يچشمانش را به سخت كايار

  .پاتو نگاه كن يجلو - 

كتش . را وسط حال رها كردچمدان . بود كه در آپارتمانشان قرار داشتند 10زود حركت كرده بودند، حاال ساعت  صبح

 ريمبل انداخت و ز يكتش را رو. گذاشت نيزم يرو شيراكنار پا فشيك. كرد يدر سكوت نگاهش م كايار. را درآورد

خواند، اما  يم يزيچ د،يد يم يمحمد حرف يدر چهره . شد رهيبه سه رخ او خ زين كايار. انداخت كايبه ار ينگاه يچشم

  دهد؟ يآزارش م نقدريوجود دارد كه ا در نگاهش يزيدانست چه چ ينم
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قلبش  ي چهياحساس كرد كه در كايبا بسته شدن در اتاق، ار. آرام به سمت اتاقش رفت و در را بست ييبا قدم ها محمد

حال به سمت  يسست و ب ييبا قدم ها. بغضش را فرو خورد. سخت و دشوار شده بود شيبرا دنينفس كش. را بسته اند

 يم اديفر يزيمرموز است؟ در نگاه مرموزش چه چ هشانست كه چرا محمد سكوت كرده؟ چرا نگاد ينم. اتاقش رفت

 يعذاب آور يتفاوت ياوقات ب يگرفت و گاه يآن نگاه رنگ محبت و توجه به خود م يتواند بفهمد؟ گاه يزند كه او نم

تلو تلو خوران به . و آن را فشرد ديگاهش كش جيبه گ يدست. داد هيدر را آرام بست و به آن تك. شد يآن م نيگزيجا

 نقدريوقت آن لبخند را ا چيه. زد يشد كه به او لبخند م دهينگاهش به قاب عكس مادرش كش. تخت خوابش رفت تسم

تخت انداخت و سرش را در بالشت فرو  ينتوانست خود را كنترل كند، خود را رو گريد. و زنده حس نكرده بود قيعم

  .داد يكه در گلو داشت عذابش م يميعظ يبغض هنوزآمد، اما  يم نييصدا از گونه اش پا يآرام و ب شياشك ها. كرد

وقت  چيكه اون شب داشتم، از بعد مرگ تو، ه ياما آرامش! يروز هم اتاق هيماهه كه باهاش همخونه م، فقط  نيچند«

  »!تجربه نكرده بودم

  .شد رهيمادرش خ يبه چهره تخت نشست و دست دراز كرد، قاب عكس را در دست گرفت و  يرو

به  گهيد. ختميعكس تورو تو بغلم نگرفتم و اشك نر گهيد. نبود با تو درد و دل كنم اجياحت گهيد. دمياز خواب نپر گهيد«

  »...اون يعطر نفس ها! تن تو خوابم نبرد يبو ادي

راحت تر  ديكند، تا شا دايپراه  رونيهق هقش به ب يزد رها شود و صدا يچنگ م شيكه بر گلو يقيگذاشت بغض عم و

  .بتواند نفس بكشد

  

* * * * *  

  

 يهمه را ب كايكال به او داده بود كه ار سياس و م يهم كل ايناد. را نداشت ياحد چيو حوصله درس و دانشگاه و ه حال
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سو گام  نيچه كار كند؟ به كدام ديدانست با ينم. خود فكر كند ييدوست داشت تنها باشد و در تنها. گذاشت يجواب م

دهان باز كند و  نياگر آر نكهياز ا. افتاد يبدنش به لرزه م ندهيبردارد؟ كدام راه غلط است و كدام درست؟ از فكره آ

كرد اگر به خودش مطمئن است و كار  يبا خود فكر م. داد يبه محمد بزند چه خواهد شد؟ ندانستن آزارش م يحرف

كلمه متنفر  نياز ا. كرده انتيزد كه خ يم بيبه او نه يزيچ گريد يا از سوام. بترسد يزياز چ دينكرده، پس نبا يخالف

  .بود

  »!كايلعنت به تو ار! به من، لعنت به تو لعنت«

شد، با خود  رهيبه در اتاق محمد خ. اُپن گذاشت يو فنجان را رو ختيقهوه در فنجان ر يكم. سمت قهوه جوش رفت به

  :گفت

  »خواد بره سره كار؟ يمگه نم !رون؟يب اديچرا از اتاقش نم پس«

. همان لحظه در اتاق بازشد. اش بود يدلواپس يدر هم رفت كه نشانه  شيمتوجه رفتار خود باشد، اخم ها نكهيا بدون

سر كه . اش بود يو در حال بستن ساعت مچ نييسرش پا. آمد رونيبود، ب دهينامرتب و ژول شيكه موها يمحمد درحال

  :زد و گفت يا ستهلبخند خ. غرق شد كاينگران ار باال گرفت نگاهش در نگاه

  ؟ينرفت - 

  :او كرد و پاسخ داد يبه نگاه خسته  يقيدق ينگاه كايار

  !قهوه؟ اي ييچا. رم يچرا م_

  ...فقط ... يچيه_

  :حرفش را مزه مزه كرد و سپس گفت يكم

  .كار عقب افتاده دارم يخونه، كل امياحتمالش هست امشب ن - 

محمد . ديآ يداد شب به خانه نم يخبر م نانيبا اطم نطوريبارش بود كه ا نياول. باال رفت اريز تعجب بسا كايار يها ابرو
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  :گفت د؛يو سكوت او را د دينشن كاياز ار يكه حرف

  !؟يكرد هيچرا چشمات قرمز شده و ورم كرده؟ گر _

  :و گفت دياز چشمانش كش يكيبه  يدست. هم فشرد يرو شيچشمانش را بست و پلك ها كايار

  !يبد خواب ا،ي... گهيد يخواب ينه حتما از ب... نه_

 يسر يا هيبعد از ثان. زده متقاعد نشده بود كايكه ار يانگار از حرف. دوخت كاينگاه پرسشگر خود را به چشمان ار محمد

  .كرد يم ينيدلش سنگ يكه رو يتنها ماند و ترس و غم كايار. كرد و رفت يلب خداحافظ ريتكان داد، ز

  »!كمكم كن ايگه؟ خدا يم يزيچ نيآر يعني«

انگار كه تازه شده ! يميهمان زخمه قد. كه به جانش افتاده بود دست به پشت برد ياز درد. ديكش يقيعم ريت كمرش

  .اپن گذاشت يو سرش را رو دياز درد كش يآه. كرد مثل قبل پوست آن قسمت از كمرش رفته است يحس م. بود

  

* * * * *  

  

دو  نيماند، فقط هم يبار نبود كه دور م نياول. و داد را نداشت غيانتظار آن همه ج.  ديكش رونيب ايز آغوش نادرا ا خود

  :كرد يم فيآورد و تعر يادا در م شيزده شده بود، با دست ها جانيه كايار دنيكه از د يدر حال ايناد. سه روز بود

  .ستيروزا اوضاع خونه جالب ن نيا. بود خودمو بكشم كيباور كن نزد! دميپوك يداشتم م گهيدختر به خدا د - 

  .شد رهينشست به اطراف خ ايكنار ناد يبه آرام زين كايار. نشست مكتين يو رو ديكش يآه

  م؟يدار تيرياالن مد. نطوريمنم هم يبرا - 

  !شيا. ميكچل خان و تحمل كن نيا دياهوم، بازم با - 

  .نخوندم يچيه - 
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 يحالم بهم م! ايحوصله دار. نخواستم بخونم يعنيمن بودم و نتونستم، . يبخون يو نتونست يودنب! يستياز من كه بدتر ن - 

  .مسخره. از اون درسش اروي نيخوره از ا

  :زد و گفت ايتامل دل به در يبعد از قدر. زديرا بهم بر اينه؟ دوست نداشت كه ناد اي ديدانست بگو ينم

من  الينه خ ينزن يحرف سيكه به پل يتا وقت... خب. كنن يم بميكنم تعق يرم احساس م يهر جا كه م... ه ... يناد- 

  .تو الينه خ شهيراحت م

 هيانگار كه منتظر . شود يزاللش جار يگرفت و گذاشت اشك ها نييپا شتريسرش را ب. درهم رفت ايناد يها اخم

  .تلنگر بود

  .سيپل شيتونم برم پ يكه نم يدون يخودت خوب م - 

  :جا برخاست از نيخشمگ كايار

  ...مملكت انقدر! ترسناكه؟ نقدريا اروي نيا پلماتيد يبابا هيچ! تونم بفهمم ينم! ايدونم ناد ينم! نه - 

  :را باال برد و گفت شياز خشم آتش گرفته بود صدا شيكه گونه ها يدر حال. برخاست تيبا عصبان زين ايناد

 ينم! جونورا از وطن آواره نشده نياز هم يكيبرادرتو از دست چون  كايار يترس يتو نم! ترسناكه يليخ! آره ترسناكه - 

  !هم آره يليخ... هاشون آره ياما بعض... گم همشون

. شد دهيدر چشمانش د يمانيكم كم آثار ندامت و پش. با تعجب به او نگاه كرد كايزد، ار ينفس نفس م اديز تيعصبان از

  :با من من گفت

  !يگفت يبه من م ديبا تو... دونستم تو ينم... من، خب - 

  :ديبغضش را فروخورد و نال ايناد

رم اونم  يطرفه نم هي! حرف زد نكهياونم فقط به خاطر ا هيفرار هيداداش من  ينگقته بودم چون دوست نداشتم بدون - 

  .نبود نيداشت، اما حقش ا ياشتباهات
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  .گرفت كايو رو از ار دياش را باال كش ينيشد، ب يجار شيها اشك

  !؟يناد ير يمكجا  - 

  :رفت گفت يكه م يحال در

  .كچلو ندارم نيحوصله ا - 

  :برسد گفت ايكرد تا به ناد يرا تند تند م شيكه قدم ها يدر حال. به دانشگاه كرد عيسر ينگاه كايار

  .كچل خان غرغر و ندارم نيبه قول تو منم حوصله ا. اميصبر كن منم م - 

  :باال انداخت و گفت ييابرو ديكش ياش را باال م ينيكه ب يدر حال ايناد

  !نه بابا؟ ؟يزن يبه خاطر من از درست م - 

  :زد نينمك يشد و لبخند رهيخ ايناد سيبه چشمان خ كايار

  .كالس رميواسه خودمه كه نم! نكن يخودت خودتو قاط يب - 

  :زد و گفت يلبخند ايناد. شدند كايار نيسوار ماش هردو

  !؟يخوشتپتو نشون بد يده هاكنن بيكه تعق ياورديجون ما منو ن - 

  !ساكت بابا - 

  .درهم رفت ايچهره ناد كيبا شروع شدن موز. در دستگاه گذاشت يد يبرد و س دست

  .عوض شه بابا مونيروح يهشت شويآهنگ ش هيبزن ! ا؟يعاشق ؟يد يگوش م هيچ نايا - 

  !بره؟ يچرا خوابت نم يبلد ييتو كه انقدر الال! نه بابا - 

  .من انقدر شل و ول نبودم! خُل...ِ يروان يپسره  هيقض نيقبل ا يوند يخودتم خوب م - 

  :بقل كرد و گفت ي نهيبه آ ينگاه كايار

  .يبد حيقشنگ درباره برادرت بهم توض ديبعدا با - 
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  :زد يپوزخند ايناد

  ...از همون لحاظ ؟يداد حيقشنگ توض يليالوقوع خودت خ بينكه تو درباره ازدواج قر - 

  !رو بهت گفتم كه يمن كه همه چ - 

  :شد و گفت شتريپوزخندش ب ايناد

  ...يراست! شم ايتو س يكه با حرفا ستمين ديمن اونقدرام سف! يخر خودت - 

  :برگشت و گفت كايبه سمت ار كامل

  .خواستگار برام اومده هي - 

  ؟!خب - 

  .بهش جواب بدم خواميخب م! خب و مرض - 

  :به او كرد و گفت ينگاه مين كايار

  !هم مثبته؟ يابه جناب عالالبد جو - 

  :داد و گفت هيدوباره تك ايناد

خوبه، چطور  يليپسره خ نيا. رو ندارم گهيد يباور كن حوصله درس و مزاحمت ها. جواب مثبته گه،يخوب آره د - 

  !س لهيپ لهيش يو ب زهيبگم؟ پاستور

  :زد و گفت يلبخند كايار

  ...آن بترس كه دارد، از يو هو يگن از آن نترس كه ها يم يدينشن - 

  :را گرفت و گفت كايحرف ار يادامه  يدست جلو با

خودم  جيهو يشوياز ر دينكبت بترسم، با نيپسره شرو نياز ا ديمن نبا يزن يكه تو حرف م ياينجوريا! استپ استپ - 

  !بترسم
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  :گرد شده به سمت او برگشت و گفت يبا چشمان كايار

  ...نگو كه - 

  .معروف خودمونه يشويخواستگارم همون ر. خواستم بگم يم نويهم قايدق - 

  .داد كايار ليتحو يلبخند گشاد و

  !؟يقبول كن يخوا يتو واقعا م - 

  !چرا خب قبول نكنم؟! وا - 

  !؟يو قبول كن شنهاديپ نيبه خاطر فرار از مشكالت ا يخوا يم! ايناد يا ونهيتو د - 

پسره برام بامبول درست  نيخوام بعدا ا ينم. گفتم اروي نيداشتمو نداشتم به ا يمن هر چ. فكر كن يخوا يهرجور م - 

اعصاب من هست و بابام بابام  يرو شينجوريهم. فتهيب ميمن چند غاز به جون زندگ هي يكه با حرفا ادهياحتمالش ز. كنه

  .ره ياحمد هم خوب خرش م يبابا. رميگ يحالش و م يروز هي يول... ينكبت عوض. كنه يم

  ؟ياون گفت و به يتو همه چ يعني - 

  .اوهوم - 

  شدنت؟ دهيدزد يحت - 

  .يهمه چ يعني يهمه چ! گهيآره د! بابا يا - 

هر چه كه بود  د؟يرابه محمد بگو زيهمه چ ايتوانست مانند ناد ياو م يعني. شد و در فكر فرو رفت رهيبه روبه رو خ كايار

  ز؟يآورد؟ همه چ يمكرد و فشار  يم ينيو هرچه كه در دل تنگش داشت؟ هر چه كه بر قلبش سنگ

  

* * * * *  
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 يرا رو شيهم دندان ها يدرهم بود و گاه شياخم ها. رفت يمقابلش ور م يبا برگه ها ينشسته بود و عصب زيم پشت

 يدر حال. اتاق محمد بود يحواسش به پشت در ِ بسته  شتريب. گردد يدانست به دنبال چه م يخودش نم. فشرد يهم م

  :لب گفت ريبه در دوخت و ز انگاهش ر د،يكوب يم زيم يرد و روك يكه برگه ها را دسته م

  !زنن يحرف م يدو ساعته راجب چ ستيمعلوم ن - 

 يشانيگذاشت و پ زيم يدست راستش را مشت كرد و رو. و رها كرد ديكوب زيم يبار برگه ها را محكم رو نيآخر يبرا

دوست داشت پشت در برود  يليخ. در اتاق محمد بودندو پدرش  تايشد كه رز يم يساعت كي. داد هيداغش را به آن تك

چشم به  يو از گوشه  ديكش يآه. ديترس ياز اتاق خارج شوند م هاناگهان آن ايو  د،يايب يكس نكهياما از ا. ستديو گوش با

 يحيتفر يجنبه  شتريآنها ب يسفر برا نيا كايدر نظر ار. خود برگشته بودند يتازه از سفر به ظاهر تجار. شد رهيدر خ

جمع  يمشتر استهخو هيبق يالبد با قر و پز دادن جلو«: با خود گفت. مطمئن بود تايحداقل راجب رز ،يداشت تا تجار

  »!كنه

امروزش با  يها داديها و داد و ب تيعصبان. كرد يفرق م گريد يمحمد امروز با روزها. زد و چشمانش را بست يپوزخند

. شود يغم مربوط به مادرش م نيدانست كه ا يم. كرد يعمق آن را حس م يخوببه  كايهمراه بود كه ار قيعم يغم

  .مادرش است يامروز عصر سالگرد خاكسپار

 رونيكه از اتاق ب ديرا د يخندان توكل يچهره . برداشت زيم يسرش را از رو عيدر، سر ي رهيدستگ يصدا نيشند با

 تايبعد از او رز. به او كرد و راه افتاد ينگاه مين يتوكل. نتوانست كرد لبخند بزند اما يسع. برخاست شياز جا كايار. آمد

را نگه داشته بود تا چند قدم مانده به در  شيعمد خنده ها يانگار از رو. دز يداشت قهقه م بايتقر يكي نيا. آمد رونيب

او و  ينوز از گذشته كه ه يكس. ستديبا تايمثل رز يكس يدوست نداشت برا. نشست عيسر كايار. كند هيخود را تخل

. ها سرگرم كرد برگهخود را با . خواسته بود نطوريهر چند كه خودش ا. برد يبه سر م يخبر يارتباط با همسرش در ب

كرد و دوباره خود را  ينگاه مين. در را ول نكرده ي رهيدر را بسته اما هنوز دستگ تايمتوجه شد كه رز يچشم ريز
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در حاجت  رهيخواد از دستگ يالبد م«. رفتن نداشت اليبود و انگار كه خ ستادهيبه در ا هنوز رو تايرز. مشغول نشان داد

  »!رهيبگ

كفش  ياما صدا. داشت يرا نرم، همراه با ناز بر م شيقدم ها. عبور كرد كايار زيم يآهسته از جلو ييبا قدم ها تايرز

سرش . ستاديا شيدور نشده بود كه در جا زيز ما شتريب يمتر كي. زد يقدم م كاياعصاب ار يرو يپاشنه بلندش حساب

. گردد يم يزينشان داد كه به دنبال چ نطوريخود برد و ا فيدست در ك. نگاه كرد كايبه ار يچشم ريچرخاند و ز يرا كم

  :ديگو يلب با خود م ريكه او ز ديشن كايار

  !كجا گذاشتمش يعنيشد،  يداشت فراموشم م - 

اما در همان . كوچكش گذاشت يدست فيپولش را داخل ك فيو ك ديكش ينفس صدا دار هودهيب يخسته از گشتن ظاهرا

شد و  رهيخ تايبه رفتن رز. كرد كينزد شيزد و خودكار را به لب ها يپوزخند كايار. افتاد نيزم يرو يلحطه تكه كاغذ

  .تكان داد يسر

  .يكور خوند ارميمثل احمقا اون آشغال و برات م ياگه فكر كرد - 

  :شد رهيهم فشرد و به برگه ها خ يرا رو شيها دندان

  .دونم ينم ياتفاق تصادف هيكردن و با  يباز لميفكر كرده من خرم، فرق ف يريكبيا يدختره  - 

دست آخر . با خود كلنجار رفت كه بلند نشود يليخ. شد رهيافتاده بود خ نيزم يكه رو يتكان داد و باز به برگه ا يسر

  :گفت يلب ريرفت ز يكه به آن سمت م يدر حال. بلند شد يندلو از پشت ص اورديطاقت ن

  .ينيو بب يلعنت نيا يديپشت چشمت و د گهيد - 

 چيصورت ها قفل شد و ه ينگاهش رو. شد رهيخ ريبرش گرداند و به تصو. عكس بود كي. شد و آن را برداشت خم

برود و با  زيباعث شد به سمت م شيپاها احساس ضعف در. زد يو پلك نم ديكش ينفس نم يحت. نتوانست بكند يحركت

عكس را . فشرد يدو انگشت خود م انيمعكس را  گرشيكه با دست د يآن هم در حال. دهد هيدست به آن تك كي
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با  ديچرا با. نه چندان دور با خبر بود يدر گذشته ا تاياو از ارتباط محمد و رز. كرد آرام باشد يگذاشت و سع زيم يرو

همانطور كه . محمد شده زانيآو تايرز ديرس يكه به نظر م يآن هم عكس زد؟يبهم بر نيآن دو چنعكس از  كي دنيد

 تاياش، رز يشگيهمراه همان پوزخند هم. بود ستادهيا نهيمحمد دست به س. شد رهيدوباره به آن خ بود زيم يعكس رو

 يلبخند كج. محمد كوتاه بود يموها. فشرد ياو م يمحمد زده بود و گونه اش را به بازو يدست چنگ در بازو كيبا  زين

  .زد و عكس را برداشت

  .اديبهش م شتريبلند ب يمو - 

  .شد رهيخ تايرز يلب ها يبه لبخند رو يشتريدقت ب با

در  يدونستم كه چه ارتباط ياز قبل م ياما وقت. دونم يچرا م! دونم؟ ينم يعنيانقدر ناراحت بشم؟  ديچرا با. كوفت - 

نه قبل از ازدواج، و نه بعد . نداده يحيچون اون هنوز به من توض د؟يچرا نبا! زميانقدر بهم بر دينبا د،يتگذشته با هم داش

  ...شد يا كدفعهي يهمه چ! از ازدواج

 يا يدرست و حساب يدانست كه محمد امروز حال و حوصله  يم. شد و با عكس بر كف دستش سه ضربه زد رهيدر خ به

وقت ها در  يگاه. كرده بود رييتغ شيبود كه خلق و خو يشود مدت كيمراسم سالگرد نزد نكهيقبل از ا يحت. ندارد

كه محمد درصدد است تا  ديرس يم كايبه نظر ار نطوريا شهيهم! بيعج يوقت ها نفرت يزد و گاه ينگاهش محبت موج م

  .شود يكارش م نيمانع از ا يزيبزند اما چ يحرف

رو . در را بست به به سمت محمد برگشت. بدون در زدن وارد شد. ه سمت در رفتبلند ب ييتكان داد و با قدم ها يسر

پرونده . كرد ينگاه م كايكه سرش را به سمت عقب چرخانده بود به ار يبود و با تعجب در حال ستادهيكشو ها ا يبه رو

سرش را  يوارش كرد و كمشل بيدستانش را در ج. برگشت كايكشو را به داخل هل داد و كامل به سمت ار. را رها كرد

  :دوخت و گفت كاياش را به ار ينگاه جد. نشد يمنتظر پوزخند او بود اما خبر كايار. كج كرد

  !يخانم احد ميبا هم مرور كن نجارويا نينباشه كه قوان ياجيهمه مدت احت نيكردم بعد از ا يفكر م - 
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محمد  نكهياز ا لياوا. او داد ليتحو يزيبخند تمسخر آمشد و ل نهيدست به س كايار. چرخ خورد كايدر و ار نينگاهش ب و

 يو حت. كند يفرق نم شيبرا ديكه د ييتا جا. داد يصدا كند احساس خشم و نفرت به او دست م ياو را خانم احد

  .دارد يبيِ عج ينيريبلعكس، ش

 يچشمانش حساب. نگاه كرد كايربه ا نهيرا باال زد و دست به س شيها نيآست. داد هيرفت و به آن تك زيبه سمت م محمد

  .گود افتاده بود

  .يمن بد ليپر از نازت و تحو يلبخندها...  نيتا از ا نجايا ينگو كه اومد - 

  :را از هم باز كرد و گفت شيبدون حركت، لب ها كايار

  .نه، اومدم كه باهات حرف بزنم - 

  :آرام گفت. و تمسخر بود نگاهش پر از خنده. شلوارش فرو كرد بيدوباره دستانش را در ج محمد

  .تونستم حدس بزنم ياصال نم - 

  :داشت گفت يكه چند قدم بلند برم يدر حال كايار

  ...مسخره يغول تجار نيبزرگ ا سيرئ ،ياحد يجناب آقا يو تموم كن يبهتره مسخره باز - 

  .ستديبا شيدر جا كايو باعث شد ار ديحرف او پر انيبه م محمد

  .كايبحث و جدل و ندارم ار يچون امروز حال و حوصله . سر اصل مطلب يو بر يتموم كن پس تو هم بهتره تملق و - 

  :زد و گفت يكه تعجب كرده بود پوزخند صدا دار يدر حال كايار

  !ايخدا... هه! تملق - 

  :دوباره نگاهش را به محمد دوخت و ادامه داد. خود را آرام كند يشد تا كم رهيخ واريحرص به در و د با

  .اصال حوصله ندارم. نطوريتازه، منم هم! تمسخر باشه بگن تملق يكه نشونه  يكنم به لحن ينم فكر - 

  :را باال انداخت و شمرده گفت شيابروها محمد
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  گرفته؟ شيآت ينطوريشده كه گونه هات ا يباز چ. اصل مطلب - 

  :اش را به او دوخت و ادامه داد يزد و چشمان خمار از خستگ يپوزخند

  !؟يكرد يكنه؟ باز كجاها فضول يشيشركت تورو انقدر آت نيا يتونه تو يم يچ... يعني - 

آتش گرفته  قيعم ياز حسادت شيگونه ها. حق با محمد بود. چشمانش را بست و آب دهانش را بزور قورت داد كايار

  .سوخت يبود و م

 - از  ميبگذر! آره. آشغال رفتار كرد كهيت هيمثل  نگهبان انبار نذاشت من به انبار برم و با من نكهياز ا ميبگذر. حق با توا

همكار تا من و  ياز خانم ها يليهنوز كه هنوز خ نكهياز ا ميبگذر... اون لحظه كلشو بكنم و يخواست تو يدلم م نكهيا

. كنن يمثل دشمنشون به من نگاه م زتيعز يمدل ها نكهياز ا ميبگذر. كنن يم هبا چشم و ابرو به هم اشار ننيب يم

  ...اما ! يشركت لعنت نيبه عنوان كارمند ا ياز بخش ها برم حت يليمن حق ندارم به خ نكهياز ا ميگذرب

  :و ادامه داد ديكش قيعم ينفس

  .يبد حيخودت به من توض يكه راجب گذشته  نهيدارم ا اجيكه االن احت يزيتنها چ - 

 ينديناخوشا يحرف ها كايتاده اش، در ذهن اراف يدر هم و لب ها ياخم ها. محمد درهم رفت يچهره  يناگهان يليخ

  .كرد يم يرا تداع

  !من؟ يگذشته  - 

  .آره - 

  ؟يمن عالقمند بش يبه گذشته  يناگهان نطوريباعث شده كه ا يچ - 

  .دونم يتو نم ياز گذشته  يچياما من ه يدون ياز من م يچون تو همه چ. دونم يازت نم يچيچون ه... خب - 

  :دوخت و گفت كاينه به چشمان ارمشكوكش را موشكافا نگاه

  !؟يمثال چ - 
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  .يرابطه داشت ايبا ك نكهيمثال ا... اممم... مثال - 

  .نكرد يو حركت ديرا د قيپوزخند عم كيشدن آن به  ليصورت محمد، و تبد يرو ظيغل يرفتن اخم و تخم ها نيب از

  !كه با چند نفر جنس موئنث رابطه داشتم؟ يبپرس يخوا ينم - 

  !؟ييو چه كسا! چند نفر؟. خوام بپرسم يكه م هيهمون سوال نيا قايدق. چرا - 

  .ادينم ادميكه  ادنيخب انقدر ز - 

  .هم فشرد يرا از حرص رو شيدندان ها. شد رهيمحمد خ يگرد شده به خنده ها يچشمان با

  !مزه و مسخرس يب يليكه خ هياگه شوخ!! ادن؟ياونقدر ز - 

  ؟يباشه چ ياگه جد - 

را برگرداند و  شيرو. كرد آن را با چشمانش به چشمان شوخ محمد منتقل كند يگرفت و سعرنگ نفرت  نگاهش

  .خندان محمد مانع از قدم برداشتنش شد يخواست برود كه صدا

  .سوال ازت بكنم هيمن ... يبذار قبل از هر حرف. كنه يزود نگاهت رنگ عوض م يليخ - 

  .شد و به محمد نگاه كرد نهيدست به س برگشت،

  .پرسب - 

  برات مهم باشه؟ هيقض نيا ديچرا با - 

  ه؟يكدوم قض - 

  بودن؟ اياگه داشتم ك اينه؟  ايرابطه داشتم  يمن در گذشته با كسان نكهيا - 

  :اش انداخت و گفت يشانيبه پ ينيچ

  دارم؟ ايرابطه داشتم  يخودم با پسر يگذشته  يكه من تو ستيتو مهم ن يبرا يعني - 

 زيمحمد با دقت به نگاه استفهام آم. ستاديو سخت تر ا اورديخود ن ياما به رو. ديكش ريتش تپش "دارم" يكلمه  يادا با
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  .شد رهيخ كايار

  .چرا - 

  :ادامه داد. گرفته و خش دار شده بود شيصدا

  ...اما اگه. نداره يتيگذشته بوده چندان اهم ياگه تو. مهمه يليخ - 

  .بزندتوانست حرف  يانگار كه راحت نم. ديكش يقيعم نفس

  !كايار يراحت گفت يليخ - 

  :ادامه داد. دوخته بود نييرا به پا نگاهش

  ...اگه حاال باشه - 

  .را تكان داد سرش

  !دونم ينم - 

 نهيدست به س. ستاديبا چند قدم فاصله از او ا. گذاشت و دوباره به عقب بازگشت زيم يسمت محمد رفت عكس را رو به

 يكلمه مدام در ذهنش تكرار م نيكرد، و ا يمحمد را مرور م يدر فكرش حرف هابود كه  يدر حال نيا. شد رهيبه او خ

  »!دونم؟ يدونم؟ نم ينم«: شد

 بياز ج زيدستش را ن يكينگاهش به عكس افتاد آن  يوقت. دراآورد و عكس را برداشت بشيدستش را از ج كي محمد

  :غضبناك گفت يكرد، با لحن ينگاه م كايكه به ار يدر حال. شد رهيهمچنان به عكس خ تيدرآورد و با عصبان

  از كجا؟ ؟يعكس و از كجا آورد نيا - 

  :تكان داد و گفت يمتعجب از رفتار او سر كايار - 

  ...چ ؟يزن يچرا داد م - 

  !عكس و بهت داد؟ نيا شيخود لعنت! اون بهت داد نه؟ - 
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  :ردهم فش يرو ضيرا با غ شيدندان ها. پرت كرد زيم يزد و عكس را رو يپوزخند

  .زهيتونه زهر خودش و بر يكارا م نيفكر كرده با ا! احمق - 

  !؟يشه بلند تر حرف بزن يم - 

  :برگشت كايهم فشرد و كامل به سمت ار يرا رو شيها پلك

  ...كايار نيبب - 

  :و ادامه داد ديكش يقيعم نفس

  .يكه الزم باشه بدون ستين يمهم زيچ - 

  ست؟ين يمهم زيچ يچ يعني - 

  .يبا خبر بش يزياز هر چ ستيزم نال نكهيا يعني - 

  !يذاشت يم ونيمسئله رو با من درم نيقبل از ازواج ا ديتو با! ؟يگ يم يچ يفهم يم - 

 نيا ديبا رهيگ يازدواج مارو نم يجلو هيقض نيدونستم، دونستن و ندونستن ا يم يچرا وقت! چرا؟! ذاشتم؟ يم ونيدرم - 

  !كردم؟ يكار و م

  !؟يداز كجا انقدر مطمئن بو - 

  .يمن، با من ازدواج كرد يبه خود من و زندگ يعالقه ا چيكه تو بدون ه يياز اونجا - 

نگاهش . كرد ينگاه م كايلرزان ار يبه شانه ها يكه محمد با خونسرد يدر حال. شدند رهيدو در چشمان هم خ هر

  :تكان داد و گفت يمحمد سر. مبهم بود يليخ كايار ينگاهش برا. غم داشت، نفرت هم داشت. بود بيعج

  .ميبه خاطر كار با هم نامزد شد شيوقت پ يليخ... دختره نيمن و ا. خب اريبس - 

  !به خاطر كار؟ - 

 نطوريخواست ا يم تايرز ديشا ايكردن  يبرداشت م نطوريا گرانيد ديشا. عشق و عالقه نبود يما از رو ينامزد. آره - 
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  .ميواج كرداما درواقع ما فقط به خاطر شراكت ازد. نشون بده

... يعني«. را در چشمان او قفل كرد نشينگاه غمگ. شد يقبل م يهر لحظه شل تر و افتاده تر از لحظه  كايار صورن

  :به حرف آمد عيمحمد سر» ...پس! ه؟ينجوريازدواج ما هم هم

. عشق ينه از رو. شتمندا يا يو احساس يجد يرابطه  يدختر چيكه من در گذشته با ه يخوام باور كن يم... كايار نيبب - 

  .برات مهم باشه يليكنم خ يفكر نم... در هر صورت. يمزخرفات بكن نيا ريذهنت و درگ ستيالزم ن! باشه؟

  :گرفت به حرف آمد يم دهيآخر او را نشن يكه جمله  يدر حال كايار

  !تا؟يرز يحت! ؟يچكسيبا ه - 

  :تكان داد و گفت يدست يعصب محمد

و . ما هم بهم خورد ينامزد يبا به هم خوردن شراكت من و توكل. ديطول نكش ادميز. كار بود يما برا ينامزد! گفتم كه - 

  .نميو نب يافاده ا... يدختره  نيا گهيبگم كه من از خدام بود د ديبا

  .مهرسا افتاد يحرف ها ادي

  چرا؟ واقعا چرا؟ ش؟ينيب يم يچرا دوباره دار ؟يشد كيپس چرا دوباره با پدرش شر - 

  :آهسته پاسخ داد يياو با صدا. منتظر جواب بود كايار. شد رهيبه او خ يطوالن يقيدقا محمد

  .شدم يم كيبا اون شر ديمن با. به خاطر كار - 

  :پر بغض زمزمه كرد ييبا صدا كايار

پرسم جوابت  يازت م يمن هر چ! ه؟يشركت و تجارت لعنت نيبه خاطر ا يكن يكه م يتو هر كار! به خاطر كار؟ - 

  !به خاطر كار! نهيهم

  .زديدوست نداشت اشك بر چيه. شد رهيرا مشت كرد و به سقف خ دستانش

 يقرار م يلعنت يبه خاطر كار با مدل ها! ؟يكن يو خوش و بش م يخند يم ،يزن يسن باال الس م يبه خاطر كار با زنا - 



 

 

نه نودهشتياكتابخا    كاربران انجمن نودهشتيا و هيوا ناديا  –اريكا 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٢٨

  !؟يخور يم يزهرمار يحت! ؟يكن يبه خاطر كار قمار م! ؟يذار

  .كايوقته ار يليخ. خوردم يزيوقته كه نه قمار كردم و نه چ يليخ... ت باشمواظب حرف زدن - 

 شييزايچ هيچرا ... چرا. ستيمن مهم ن يتو برا يگذشته ! گسيد زيچ هيحرف من . ندارم زايچ نيبه ا يمن كار - 

خوام بدونم  يمن فقط م .ستين نايكدوم از ا چيبازم حرف من ه. تو با خبر بودم يدر گذشته  تاياما من از نقش رز. مهمه

  !كار چقدر برات مهمه؟ نيا

به . برد يكه در سر داشت رنج م يزيانگار از چ. عضالت فكش منقبض شده بود. دوخت نيينگاهش را به پا محمد

  :زمزمه كرد يسخت

  .مهمه يليخ - 

  .اتاق دوخت عيوس يجمله را گفت و نگاهش را به پنجره  نيا

  !چقدر؟ يعني يليخ! ؟يليخ - 

سكون،  يخواهش برا هيشب يزيدرد و رنج، چ هيشب يزيچ. گرفته بود يگرينگاهش رنگ د. چشم دوخت كايار به

  !سكوت

  .منه زيكار، همه چ نيا - 

  .استفهام باال داد يرا از رو شيابروها كايار

  ...از يحت! از پدرت؟ يحت - 

 ياز من؟ اما دلش برا يحت ديست بگوخوا يم. دوخت نيسرش را كج كرد و نگاهش را به زم. ديدر دهانش ماس كلمه

كه  ختير يم يكس يغرورش را به پا ديچرا با! كرد؟ يدانست سوال م يجواب را م يچرا وقت. غرورش سوخت

محمد . حرف به سمت محمد رفت يادامه  اليخ يب. چون دوستش دارد. كرد دايدوستش دارد؟ جواب را در سوال خود پ

با . ستاديمحمد ا يروبه رو. شد رهيخ كايتفاوت ار يرا باال داد و به نگاه ب شيهامتعجب ابرو يبا چشمان بيدست در ج
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كه  يدر حال. عكس گذاشت يكرد و رو كينزد زيدستش را به م. فاصله، خم شد و دستانش را باال آورد نيكمتر

باال جا خوش آن  شيابروها. ديخود را عقب كش يمحمد بود كه كم نيا. نداشت يصورتش با صورت محمد فاصله ا

  :زد و در همان حال گفت يپوزخند كايار. كرده بودند

  !يديمثل دخترا ترس - 

  :باعث شد او هم زمزمه كند كايلحن زمزمه وار ار. زد و صورتش را جلو آورد يپوزخند زين محمد

  .فقط تعجب كردم. دمينترس - 

  :دست برداشت و گفت شياز فشردن دندان ها كايار

 ايتو  ياز گذشته  دينبا. ميتر بش كيكار كنم تا به هم نزد شتيپ يكنم؟ به من اجازه داد يمفكر  يبه چ يدون يم - 

  !اصال چرا ترس؟! ديترس "كار" نياز هم ديبا نكهيمثل ا. ديتو بودن ترس يكه در گذشته  ييدخترا

. به آن كرد ينگاه عكس را برداشت و دوباره. نگاه گنگش را از محمد گرفت. ديآخر را در واقع از خود پرس سوال

  :را به محمد دوخت و گفت نشيچشمان غمگ

  .خودم بمونه شيپ نيبهتره ا - 

شانه . شده بود رهيخ كايبه رفتن ار ريمحمد مات و متح. بلند از اتاق خارج شد ييبا قدم ها يگريگفتن حرف د بدون

  .فرستاد رونينفسش را ب يسرش را باال گرفت و به آرام. را شل كرد شيها

  .دونم ينم. نه ايدونم ازت متنفر باشم  ينم! دونم ينم. از تو بترسم ديمن با. كايار نه - 

  

 * * * * *  

  

همسرش  يظاهرا هر سال پدر محمد برا. شد ليتعط شيپ يخاطر سالگرد فوت مادر محمد، شركت زودتر از روزها به
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. را دعوت كرده بود ايناد يقبل يا هماهنگب كايار. شدند يدور هم جمع م انيگرفت و اقوام و آشنا يم يمراسم كوچك

  .كردند يرا عوض م شانيلباس ها ديبا. محمد به خانه بروند نيبود تا با ماش اوردهين نيماش

اخم . به هم زده بود يريچشمگ ي افهيق يدر آن كت و شلوار مشك. شد رهيخ شيآمد به سرتاپا رونيكه از اتاق ب محمد

. كرد يبود و با نگاهش او را دنبال م ستادهيپشت سنگ اپن ا كايار. افزود يم تشيببر جذا نشيدرهم و نگاه غمگ يها

  »!هينطوريمن ا يبرا ديشا«: زد و در دل گفت يلبخند

  :سنگ برداشت يرا از رو چيبه آن سمت آمد و سو محمد

  .ميبر - 

از دستش . او نگاه كرد يبه شانه ها .خسته و آهسته به دنبالش روان شد ييبا قدم ها. خود جلوتر به طرف در راه افتاد و

و  قيعم ياحساس. شد يكه در وجودش مانع از نفرت م يزيچ. توانست احساسش را سركوب كند يبود اما نم ريدلگ

 ندهيهنوز از آ. توانست آن را نشان دهد ياما هنوز نم. رديگكه گذاشته بود شكل ب ياحساس. ژرف كه باورش كرده بود

  .ديترس يم

 فيرد شيكال و اس ام اس است كه برا سيم يدانست اگر روشن كند كل يم. از قبل خاموش كرده بود اش را يگوش

را تحت  يپشت يها نيمتوجه شد كه محمد مدام ماش نيدر ماش. همسرش يپسر عمو ن،يآن هم از طرف آر. شود يم

 يهنوز هم م. ستياز آن مزاحم ها ن يرخدا را شكر كرد كه خب. فتدين يخواند تا اتفاق يم يالكرس تيدر دل آ. نظر دارد

  .از آن روز شوم با محمد حرف بزند ديترس

. بودند يخاطرات تلخ ادآوريهر كدام . دو مكان متنفر بود نياز ا مارستان،يآمد و نه از ب ياز بهشت زهرا خوشش م نه

و  ديپدر جان را بوس. بودند دهيبه موقع رس كيخوشبختانه با آن تراف. از چند نفر حضور نداشتند شتريب دنديرس يوقت

اش قرمز شده بود و  ينيمهرسا ب. نبود نياز آر يخبر. كرد يپرس والاح زيبا حامد خان و مهناز خانوم ن. گفت تيتسل

. نبود ديبع يزيچ نيچن يدختر حساس و احساسات نياز ا. شده بود رينشده اشكش سراز يزيهنوز چ. كرد يم نيف نيف
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انگار كه . ترف نيمحمد به سمت آر. آرام گرفت يكند كم يرفتار م شهيكه او مثل هم ديد يوقت .هم آمد نيباالخره آر

خوشش  اديز نيآر ديرس ياما به نظر م. را در آغوش گرفت نيگفتند و بعد محمد آر يزيچ. ديبگو تياو قرار بود تسل

محمد هنوز داشت با . تكان داد يسر كايرا يبرا نيآر. زود از هم جدا شدند يليخ. گفت نيكنار گوش آر يزيچ. امدهين

 يكنار مهرسا چند قدم ستادنيا يبه بهانه . اما از رو نرفت. دياز نگاه محمد ترس. كرد كايبه ار ينگاه مين. زد ياو حرف م

  :محمد گفت. آنها را بشنود ياز حرف ها يتوانست مقدار يحاال م. تر شد كيبه آنها نزد

  .كن يازش دور. نكردم يبمونه كه چرا كار يبعدا گلگخوام  ينم. بهت هشدار دادم - 

رفته تو فقط چند  ادتي نكهيمثل ا. يالزم نكرده مث بچه ها با من رفتار كن. كنم يكار م يدونم دارم چ يمن خودم م - 

  !نه؟ يو پر كن ليبابابزرگ فام يجا يدوست دار يلياما خ! يسال از من بزرگتر

. مخش بود يرو يزد حساب يكه با مادرش حرف م يهان يغويج غيج يصدا. ننديبنش يصندل يمهرسا را برد تا رو د،يحم

  .كند يم كينزد نيمتوجه شد كه محمد سرش را به صورت آر

  .كنار... خودت... نداره... جز ضرر - 

او را  ديانگاه كرد تا ش يبا اخم به هان. ديشن يآن دو را نم ياز گفتگو زيچ چيه يهان يبا صدا. شده بود يعصب يحساب

. عقب تر بودند زين ايپدرش و ثر. آمدند يافتاد كه از دور م يادينسبتا ز ينگاهش به عده . رفتار خود كند يمتوجه 

  .كند ياصال دوست نداشت با آنها احوال پرس

 يوقت. ديخودش كرد و كنار كش يبا خانواده  يساده ا يگفتگو. حرف زدن شده بودند اليخ يهم ب نيمحمد و آر گريد

كرد فكرش را  يسع. كرد ياز آنها فرار م شهيافتاد كه هم يخاطرات ادي د،يد يمشك پيپدرش را در بهشت زهرا با آن ت

كه لباس  يافراد يجمع نگاهش رو نيدر ب. شد يم شتريب تيهر لحظه جمع. چشم چرخاند. معطوف كند يگريد زيبه چ

با پدر جان و  يآنها به گرم. ستيخانواده چ نيها با ا سيپل آن يدانست رابطه  ينم. بر تن داشتند ثابت ماند ينظام

  .ديخود د يرا روبه رو ايفكر ها بود كه ناد نيدر هم. گفتند تيكردند و تسل يمحمد احوال پرس
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  .سالم - 

  :شد و در همان حال گفت رهيسرخ او خ يتعجب به گونه ها با

  .يكرد ريد ؟يكجا بود! سالم - 

  .گم يم تيبه تو هم تسل. گفتم تيرفتم تسل منجايشه ا يم يا قهيدق 5 - 

  :و با اخم سوالش را تكرار كرد ديخود را عقب كش كايار. ديرا محكم بوس كايار يرا گفت و گونه  نيا

  !بود؟ كيهنوزم تراف ؟يكرد ريچرا د ينگفت. ممنون - 

  :در دستانش را نشان داد و گفت يحلقه  ايناد

  .با احمد بودم. نه بابا - 

  !؟يچ - 

  .كن يريشگيحداقل مواظب شاخات باش و پ رون؟يچرا چشمات زده ب! هيچ - 

  :كرد و ادامه داد يا خنده

  .ها برسم يانداختم كه به حساب بعض يالك نويا. دمينترس، شوخ - 

  :گفت تيكرد و با جد ياخم كايار

  !وونهيد - 

  :زد و ادامه داد يپوزخند

  .يما چ ينيريخواستم بهت بگم پس ش يم - 

  !سيناخون خشك خس يداد ينيريش يلينكه تو خ. يدغلط كر - 

  بود؟ يها چ يبعض نيحاال منظورت از ا - 

  :نازك كرد و با ناز گفت  يچشم پشت
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  .فكر كردن يگم كه من ازشون وقت خواستم برا يخالصه بهت م يليخ. بماند - 

نگاه شوخش را . بود ستادهيا هير از بقدورت نهيدست به س زيمحمد ن. ِ حواسش به محمد است شتريب كايمتوجه شد ار ايناد

  .دوخت كاياز محمد گرفت و به ار

  و گرفته؟ يريكبيخودش فكر كرده كه اومده تو ا شيپ يپسر چ نيا ميخودمون. نهيچقدر غمگ يآخ - 

  .باالخره نگاهش را از محمد گرفت كايار

  !خوشگله يلينكه خودش خ - 

  .س گهيد زيچ هي نيا كلينر خر ه يساياو پل شيپ. زونهيم افشميق. كلهيخوش ه يلياما خ ستيخوشگل ن. نه - 

 يتشكر كرد و گفت فاتحه را م ايناد. گرفت ايرا مقابل ناد ينيس ديحم. هر دو سكوت كردند ديشدن حم كينزد با

  .فرستد

  :ضربه زد و گفت ايناد يبا شانه به شانه  كايكه رفت ار ديحم

  !ببند شتوين. زشته - 

  .مالبخند زد هي! دههه - 

  :توجه به حرف او گفت يب كايار

  !نشون نداد؟ يعكس العمل چيواقعا ه يعني... يبه احمد گفت ويهمه چ يكه گفت هيراجب اون قض... يراست - 

اما چون از قبل قسم خورده . دوست داشت نشون بده يليعكس العمل كه خ. به من نگاه كن يزن يحرف م يشما وقت - 

فكر كن خودمم . شد يچپك كمياون  يدستا ريچاره ز يمبل ب يفقط دسته . نگفت يزيبود و به من قول داده بود چ

اومد كه  شيپ يمسائل هيالبته بعدش . من و آروم كنه اي هبنده خدا مونده بود دسته مبل و فشار بد. كردم يم هيداشتم گر

  .كردم يكار و م نيمنم هم دمين داو يخودم و گذاشتم جا ياما بعدا وقت. بود نيتوه ييجورا هي. بدجور خورد تو ذوقم

  ؟يچه مسائل - 
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  .شد از آن خواند ينم ياديز زيبود و چ نيچهره اش غمگ. ديكش يقينفس عم ايناد

  .يمسائل هي يدكتر برا ميزودتر بر يليازم خواست خ... يچيه - 

حد باال داد و  نيا تا آخرر شيكه منظورش را گرفت ابروها هينشد، اما بعد از چند ثان ايحرف ناد ياولش متوجه  كايار

  :چشمانش را گرد كرد

  ...يعني - 

 ومدهيبوجود ن يبهم رسوند اگه از اون لحاظ مشكل ييجورا هي. نگفت ميالبته اون بنده خدا هم انقدر مستق. بابا اليخ يب - 

  .خواستار منه

  :دور دوخت و زمزمه كرد يپر نفرتش را به نقطه ا نگاه

تونه به  يتازه بهم وعده داد م. خواد ازدواج كنه يانگار فقط م. رله س يليخ... هه. ستين يزيگفت دو سه ساعت كه چ - 

  !چقدر خوبه؟ ينيب يم! خارج از كشور ميباهم بر ميتون يم. رهيهارو بگ يحال بعض يراحت

  .گرفت و دوباره به محمد دوخت ايكه اخم كرده بود نگاهش را از ناد يدر حال كايار

  .فكر كن شتريب يليخ. يفكر كن ديبا يكه گفت يكرد يكار خوب. رميخودم و بگ يونستم جلوت ياگه من بودم نم - 

  .نگفت يزيدر دستش را چرخاند و چ يحلقه  ايناد

  

  

* * * * *  

  

با . را عوض نكرده شيتخت نشسته، اما هنوز لباس ها يكه رو ديگذشت او را د ياز كنار در كه م. اتاق محمد باز بود در

 ختهيدر صورتش ر شياز موها يمين ،از اتاق دوخته ينگاهش را به گوشه ا زان،يآو ييو پاها يلوار مشكهمان كت و ش
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اراده به سمت اتاق  يب. كرد يرخ او حس م ميو غم را در ن يكا خستگيحال ار نيبا ا. مشخص نبود ياديز زيبود و چ

 چيه. گفت يم يزيچ ديبا. تخت نشست يوكنارش ربه آرامي . نكرد يحركت چيوارد كه شد محمد ه. رفت و در زد

  .نديرهم ببناراحت و د نگونهيدوست نداشت او را ا

  ؟يكن يبه مادرت فكر م - 

  :، بعد از مكثي كوتاه ادامه داددينشن يجواب

  ...تنگ شده. شه يدلم براش تنگ م يليخ. كنم يبهش فكر م اديز ييروزا نيهمچ هيمنم  - 

هنوز از . او دوست ندارد حرف بزند ديفكر كرد كه شا نيبه ا. بگذارد شيتنها كه ديمحمد بهتر د نيسكوت سنگ با

  .محمد متوقفش كرد يگرفته  يبلند نشده بود كه صدا شيجا

  ؟يديشن يراجب مرگ مادر من چ - 

  !؟يچ - 

  گفتن؟ يبهت چ - 

  .تصادف كرده... خب گفتن كه. يچيخب، ه - 

  .نديفك او را بب يت منقبض شده توانست عضال يم يبه خوب كايار. زد يپوزخند محمد

  .اون كشته شد - 

  .نديخم شد تا محمد را بهتر بب يكم. شده بود شوكه

  محمد؟ يچ يعني! كشته؟ - 

اگه . از مرگش ندارم يكه اون كشته شد و من خاطرات خوب يخوام بدون يفقط م. االن نه. بگم نياز ا شتريتونم ب ينم - 

 هيچون باالخره  يفقط خواستم بدون. گفتن ينجوريهم گهيد يها يليد من، به خگفتن به خاطر خو يا گهيبه تو جور د

  ...گذرهيم يلعنت انيجر نيوقته از ا يليخ... خواستم خودم بهت گفته باشم... يديفهم يم يروز
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  ...آ - 

  .يچيه. نپرس يسوال - 

  :ديبگو يزياز خود دور كند و چو مات را  جيكرد آن حالت گ يبعد سع يكم. حرف ساكت شد و فقط نگاهش كرد نيا با

  .واقعا متاسفم! بگم محمد يدونم چ ينم... يعني! دونستم ينم... من... م - 

  .برم يم اديگرده و نه من خاطرات تلخم و از  يبا تاسف تو نه اون بر م - 

دست . داشتهمه درد و رنج را در او ن نيا دنيتحمل د. شد رهيمحمد خ يگره شده  يلرزان و مشت ها يشانه ها به

 كيتوانست رد  ياما م نديداد چشمانش را بب يمحمد اجازه نم يموها. برد و صورت او را به سمت خود برگرداند شيپ

. باشد دهيآمد كه اشك او را د ينم ادشيچه فكر كرد  هر. قلبش درهم مچاله شد. ندياو بب يگونه  يقطره اشك را رو

كرد و  كتريبا دستش سر او را به خود نزد ارياخت يب. كند يم هيبداخالق گر محمد خشن و ديد يبار بود كه م نياول نيا

چند . ديكش ينفس م كايحركت در آغوش ار يمحمد ب. او را در آغوش گرفت گرشيبا دست د. فشرد نهيبعد به س

ماندن ، با احترام  به ليبا وجود م كايار. آمد و خواست تنها باشد رونيمنوال گذشت تا از آغوش او ب نيبه هم يا قهيقد

را گذراند و تمام شب به آن  يشب مزخرف. خاطرات تلخش افتاده بود اديخودش هم . گذاشت شياو تنها يبه خواسته 

  .قطره اشك فكر كرد كي

  

 * * * * *  

  

استاد  ياز حرف ها يزيداد چ ياعصابش بود و اجازه نم يكاغذ، رو يرو ايپشت سر هم خودكار ناد دنيكش يصدا

و  ديخود را كنار كش يكم ايناد. زد ايبه ناد يآرام يهم فشرد و با آرنج ضربه  يرا رو شيدندان ها. متوجه شود نايبام

  :شد، آرام زمزمه كرد رهيخ كايبه ار
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  !ه؟يچ - 

را تكان  شيلب ها نكهيدرس نشان دهد؛ بدون ا يكرد خود را متوجه  يشده بود، سع رهيهمانطور كه به روبه رو خ كايار

  :گفتدهد 

  .زهر مار - 

 يرا دراز كرد و به صندل شياز پاها يكيجا به جا شد،  يصندل يرو يكم يحوصلگ يگرفت و با ب كاينگاهش را از ار ايناد

  :لب گفت ريداد ز يخود را تكان م يدراز شده  يكه پا يداد، در حال هيتك

  !قرص خواب و نيدم تموم كن ا يبه ارواح خاك خر قسمت م يا - 

  :او گذاشت و گفت يشانه  يدر پنهان كردنش داشت سرش را رو يسع كايكه ار ينده اخ دنيد با

  .خوابم يدراز به دراز م نجايفك بزنه هم گهيذره د هيباور كن اگه  كايار ،يبخند دميبا - 

  .سر داد يزير يو خنده  رديخود را بگ ينتوانست جلو گريبود د ايناد يكه در صدا يعجز و البه ا دنيشن با

را به سمت  اياستاد شده بود، ناد ي رهينگاه خ يكه متوجه  كايكالس به سمت آنها برگشتند، ار ياز بچه ها ينفر دچن

  .انداخت نييحركت سرش را پا يهل داد و خود ب گريد

  !يناد يريبم يا - 

  كا؟يخانم ار - 

عادت استاد  نيا. او دوخت نيخشمگ يسرش را باال گرفت و نگاهش را به چهره  عيسر يلياستاد خ يصدا دنيشن با

  .كرد يبود كه شاگردانش را با نام كوچك صدا م انيبام

  !م؟ياطالع يوجود داره كه ما از اون ب دنيخند يبرا يزيچ - 

جزوه كرده بود و  ياست، سرش را تا آخر تو يبزرگ يدر حال حل مسئله  ديرس يكرد كه به نظر م ايبه ناد ينگاه مين

  :لب گفت و نگاهش را به استاد دوخت ريز يراهيبد و ب. گرفته بودبه خود  يمتفكر ي افهيق
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  .ديبخش يم... نه استاد - 

  :مقدمه گفت يگرفت و ب كاينگاهش را از ار استاد

  ا؟يخانم ناد - 

 يكرد كه انگار مسئله  يم يباز يسرش را در جزوه فرو برد، با انگشتان خود طور شياز پ شترينكرد و ب يحركت ايناد

 ايناد يحركات عمد نيانداخت تا شاهد ا نييسرش را پا كايار. به حساب و كتاب دارد ازيكند كه ن يرا حل م يا ياضير

  .نباشد

  !با شما هستم خانم - 

  :برگه بلند كرد و چشم به استاد دوخت يسرش را از رو ايناد

  !د؟يبله استاد؟ با من - 

  .بله با شما هستم - 

  :جا بلند شد از

  !استاد دييبفرما - 

  :مكث گفت يلب به دندان گرفت و بعد از كم تيعصبان ياز رو ستادا

  .تخته خانم يپا ديايب - 

  !من؟ - 

  :تكان داد و گفت يشده بود سر نهيكه دست به س يدر حال استاد

  .بله - 

  :زد و سرش را كج كرد يلبخند

  .ميشد كيكالس نزد يكم كم به اواخر انتها گهياما استاد فكر كنم د - 
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خود استاد . كالس را پر كرد يو درشتشان فضا زير يو خنده ها رنديخود را بگ ينتوانستند جلو انينشجواز دا يا عده

  .شباهت به لبخند نبود يبر لب داشت كه ب يپوزخند زين

ظاهرا دوباره زبان ! شما نبود يو كوچه بازار انهيعام يجمله ها نياز ا يو خبر ديبود كه كم حرف شده بود يچند وقت - 

  .ديردباز ك

 يايچه همان ناد يدانست او برا يم كايار. آدم ها خجل را به خود گرفت ي افهيهم فشرد و ق يرا رو شيلب ها ايناد

 يبه ساعت مچ ياستاد نگاه كوتاه. شناخت يرا بهتر از خود او م ديجه يكه در چشمان جوان او م يسابق شده است، برق

  :اش كرد و گفت

كالس رو به چه  يانيپا ي قهيدق 5 ديتخته، ظاهرا فراموش كرد يپا ديايخوام ب يم نيهم يبه عرضتون برسونم برا ديبا - 

  .ميد ياختصاص م يكار

 ياز شاگردان اختصاص م يكيتخته توسط  يشعر به رو تيب كيكالسش را به نوشتن  يانيساعات پا شهيهم انيبام استاد

  .داد

تكان  يبه تخته كرد، سر ياشاره ا زيبه استاد كرد و او ن يفت، نگاهپا و آن پا كردن به سمت تخته ر نيا يبا قدر ايناد

  :لب گفت ريبرداشت، ز يديداد و گچ سف

  .ببرن انوستونويعهد دق يمردشور تخته ها - 

  !د؟يگفت يزيچ - 

  :داد لشيتحو يتخته بود به سمت استاد برگشت و لبخند يدستش رو كيكه  يحال در

  .باشه نيآهنگ... نيكه همچ سميبنو يكردم چ ينه استاد، داشتم فكر م - 

  :تكان داد و گفت يسر استاد

  .مياريشما كم م ريخوندن و تفس يوقت برا د،يعجله كن - 



 

 

نه نودهشتياكتابخا    كاربران انجمن نودهشتيا و هيوا ناديا  –اريكا 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٤٠

برو  يپز بد يخوا يتو م! شعر داره آخه ريبه تفس يچه ربط يمعمار انيكالس ب«: زد و در دل گفت يلبخند كج ايناد

  »...پز بده اتتيهمون كالس ادب

  .گرفت يم دهيرا ناد ايناد يركيز ريز ينگاه ها د،يخند يچانه اش گذاشته بود و م ريدستش را ز كيكه  يدر حال كايار

داد و بلند  هيكالس تك يانتها واريشروع به نوشتن كرد، استاد به د ايرفت، ناد يهمان حال كه استاد به ته كالس م در

  :گفت

  .ايخانم ناد ديحاال بخون... خب - 

  :شاگردان خواند يخنده ها انيف كرد و در مرا صا شيصدا ايناد

  يندادم كه با آن دماغ پاك كن/  يدادم چپخ چاغ كن سهيتو را ك - 

  :تكان داد يباال انداخت و سر ييابرو استاد

  !ديكن ريما تفس يبرا عيوس يبار ادب نيشعر با ا نيشه ا يخب حاال م - 

  :كرد و گفت يخنده ا ايناد

  !ادواضح تر است نياز ا گهيد - 

شدن استاد از گرفتن امتحان  اليخ يب يبرا ايكه ناد يكالس داشتند افتاد، وقت انيكه با استاد بام ييروزها نياول ادي به

  :بلند داد زد و گفت

  .ديتا ده بشمار كياستاد از  يسالمت يبرا - 

از  ايكرد، ناد يگچ يكردن تخته  را مجبور به پاك ايهفته ناد كيكرد و بعد از آن به مدت  رونياستاد او را از كالس ب و

 قيطر نيكرد از ا يم يروشن شده بود كه سع زياستاد ن يمسئله برا نيداشت، ظاهرا ا تيگچ متنفر بود و به آن حساس

  .او را ادب كند

  :استاد كه گفت يصدا با
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  .ديبر ديتون يخب م يليخ - 

  .ديآ ياخم آلود به سمتش م يكه با چهره ا ديرا د ايخود آمد و ناد به

  !شد؟ يچ - 

  !شد؟ يچ يچ - 

  :ديكوب ايناد يجزوه اش را به شانه  كايار

  .ياريدرن يدرس انقدر مسخره باز نيوسط ا يحقته، تا تو باش - 

  :به ساعتش نگاه كرد و گفت ايناد

  .سر قرار ميبر ديزود باش با - 

  !؟يعجله دار يليخ نكهيمثل ا - 

  :زد يتلخ يپوزخند ايناد

  .ارمعجله د يليآره، خ - 

آن هم با خواهش  د،ياياز او خواسته بود بر سر قرار ب نيشرو. قرار داشت نيبا شرو ايقرار داشتند، در واقع ناد نيشرو با

را از او  يمطالب ايكه ناد ديرس يبه نظر م. كرده باشد يكار نيچن نيكه شرو ديگنج يوجه در باورش نم چيبه ه. كردن

 يكرده بود او را از رفتن منع كند، اما نم ياول سع. ش كند تا تنها نباشد يهمراه هبود كاز او خواسته  ايكند، ناد يپنهان م

. كند يكار نيتوانست چن يجز خود او نم يچكسيه. رديدواند بگ يم شهير ايكه در روح و تن ناد يانتقام يتوانست جلو

  .دانشكده بود قرار داشتند كيكه نزد يرفتند، در پارك رونيبا هم از كالس ب

  ...اصال تو! ؟يكار كن يچ يخوا يم يدون يم - 

  .دونم و مطمئنم يآره آره م - 

تكان  يگاهش گذاشت و سر جيگ يدستانش را رو يبا نگران كايار. خسته شده بود كايحرف ها توسط ار نيتكرار ا از
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  :زمزمه كرد يت و با نگراننشس ايكنار ناد مكتين يرو. آمده را باور كند شيپ اناتيجر نيتوانست ا يداد، انگار كه نم

  ؟يفكر كرد نياصال به ا! س گهيد يمسخره  ينقشه  هي نميا ديشا - 

  :تكان داد و گفت يخونسرد سر يليخ ايناد

  .يبر يتون يم يترس ياگه م - 

  :اش را باال برد يعصبان يو صدا ديكامل به سمت او چرخ كايار

 يمسخره  يدونم حرف ها يمن م س،يپل شيپ ميگم بر يمبه خاطر ترس از جون خودم  ياگه فكر كن ياحمق يليخ - 

 نيكنم، اما ا يقضاوت نم دميكار كرده و نكرده ندارم، چون ند يچ نكهيبه برادرت و ا يتو همش بهونه س، البته كار

  .هيروان اروي نيا يدون يم يس وقت هودهيكارا ب

شه احساسش و به  يمرده و م هيكنه، اما باالخره  ير مكا يدونه داره چ ينه، اون از صدتا مثل من و تو عاقل تره و م - 

  .چنگ گرفت

  !!يبچه ا يليخ! ؟ياونو به چنگ گرفت هيالبد تو احساس كوفت!! يآخ - 

  .ديشا - 

  !بوده؟ ياون قبرستون بستر يمدت تو هيخفن  ياكستاز هيپسره به خاطر  نيا يگ يمگه تو نم! وانهيد - 

  .تكان داد ينگاه كرد و سر كايار به

  .گفتم نويچرا، هم - 

  ...شو اليخ يس، ب وونهيگم طرف د يكه م نهيهم يخب برا - 

  .مارهيفقط ب ست،ين وونهينه، اون د - 

  :و گفت ديكوب مكتين يرا محكم رو فشيك

  !كنه؟ يم يبابا چه فرق يا - 
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  :را به روبه رو دوخت و زمزمه كرد قشينگاه عم ايناد

  .درمان بشه ديكنه، با يفرق م يليخ - 

  !؟يدرمانش كن يخوا يالبد تو م - 

  .ديشا - 

. دوخته است يگريبا تعجب به او نگاه كرد و متوجه شد كه او نگاهش را به سمت د كايرا گفت و از جا بلند شد، ار نيا

لب  ريو از جا بلند شد، ز ديكش يقيشد، نفس عم يم كيكه از دور به آنها نزد ديرس نيرد نگاهش را گرفت و به شرو

  :گفت

  !كنم يخواهش م ا،يناد اريدرن يباز وونهيكنم د يخواهش م - 

  :زد و زمزمه كرد يلبخند كج ايناد

  ...اون ايمن ! س؟ وونهيد يك دميباالخره نفهم - 

  .او را تحمل كند، از او متنفر بود ي افهيدهد، سرش را چرخاند تا مجبور نباشد ق ينتوانست جواب نيشدن شرو كينزد با

  :كرد و با اخم گفت كايبه ار ينداد، نگاه يجواب ايو سالم كرد، اما ناد ستاديا ايناد يروبه رو نيشرو

  ؟يو با خودت آورد نيچرا ا - 

  :زودتر از او لب باز كرد و گفت اياما ناد ديبگو يزيخواست چ كايار

 كميخود زدن و  يب يبار حرفا نيكه به چندبار تلفن زدن، چند يدوست منه و اسم داره، توقع نداشت يگ يكه م نيا - 

  .تعجب كردم يليخ... يدون يم! كار كردن خرت بشم؟ يالتماس چاشن

  :تكان داد يزد و سر يلبخند مرموز نيشرو

  .كه ازت خوشم اومده نهيهم يبرا ،يكن ينوچ، تو با همه فرق م - 

  :تكان داد يشد و به حالت تمسخر سر نهيدست به س ايناد
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 - كال مشكل از ذات  اي يگ يم ينجوريا كايار يجلو... هيچ! حاال خوشت اومده؟... يكه عاشق بود شيتا چند روز پ... ا

  !خرابته؟

  :شلوارش كرد و گفت بيدستانش را در ج نيشرو

به روش  اد،يازت خوشم م ييجورا هيارزش ندارن، من از تو خوشم اومده،  يزيمن پش يكه دخترا برا يديتا حاال فهم - 

  ...تر چيه! ؟يفهم يم... خودم دوستت دارم

  :و گفت ديپر نيكالم شرو انيو با حرص به م اورديدو بود نتوانست طاقت ب نيا يكه شاهد گفتگو كايار

  !يابراز عالقه كن يتون يو آزار م تيو مزاحم شدن و اذ دنيداده با دزد اديبهت  يدوست دارم بدونم كدوم احمق يليخ - 

  :گفت يتفاوت يشده بود با لحن ب رهيخ اينادكه به  يدر حال كايبدون نگاه كردن به ار نيشرو

  .كه ازش متنفرم، اما االن نه ينداختيم يكس اديبهت گفتم اون موقع ازت متنفر بودم، چون من و  - 

  :به جلو برداشت و گفت يقدم ايناد

ر اون آدم مگه به خاط ؟يديد ينم يكه ازش متنفر بود يمگه من و مثل كس! ؟يكن يچرا جملت و كامل نم! ؟ياالن چ - 

 نيا اديخوشت نم! ه؟يچ... هه ؟ينشد يبستر يروان شگاهيآسا يباال و هفت ماه گوشه  يشب سه تا قرص ننداخت هي

  حرف هارو تكرار كنم؟

را در چنگ فشرد،  ايناد يو بازو دياو ترس يحالت عصب دنيبا د كايار د،يلرز يخشم م ياز رو نيصورت شرو عضالت

كرد آرامش خود  يسع نيشرو. شد رهيخ نيبه شرو يشتريو با اعتماد به نفس ب ديكش رونيرا ب شيبا حرص بازو ايناد

  :لب گفت ريز ابد،يرا باز

  ؟يقبال جواب گرفت ياونم وقت ،يكن يتكرار م يچ يبرا - 

  .چون قانع نشدم - 

نه،  ايكند  يم يباز لميفدانست دارد  يشد، نم رهيبه خود گرفته بود خ نيكه شرو يمظلوم ي افهيباز به ق يبا دهان كايار
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  :انداخت و جواب داد نييسرش را پا نيشرو

  .كه من كردم يهمون كار ،يكن تياذ يخوا ياما م ،يشد.. چرا  - 

  !؟يكن يم كيخودت و كوچ يبعد از اون همه كُركُر يچ يپس برا يدون ياگه م - 

  ...راه درستشدارم از . كنم ينم كياما من خودم و كوچ... اديبهت گفتم، ازت خوشم م - 

  :زد  اديرا باال برد و فر شيصدا ايناد

كنه و بعد بگه ازش  اهيدختر و س هيكنه روزگار  يخواد گند كار يهر چقدر دلش م ديمثل تو با يكيچرا ! چرا؟ - 

  !ه؟يچجور دوستداشتن نكبت نيا! اد؟يخوشش م

 يجهنم نيو او را با خود از ا رديرا بگ ايناد ي قهيدوست داشت  يليخ كاينگفت، ار يزيباال انداخت و چ يشانه ا نيشرو

را  فشيكرد، ك ينم يبود و حركت ستادهيخود ا يسفت و محكم در جا اياما ناد. بكشد رونيزند ب يكه در آن دست و پا م

  :شانه جا به جا كرد و گفت يرو

  .يبكن يكار هيخوام  يازت م! يشد يحاال كه انقدر پسر خوب... يحاال كه عاشقم اد،يخب، حاال كه از من خوشت م يليخ - 

  .حرف او شد ياخم كرد و منتظر ادامه  نيشرو

و  يد يكالس گل و به من م يبچه ها يهمه  يدانشگاه، صاف سمت كالس ما، جلو يايدسته گل م هيپس فردا، با  - 

  .يكن يم يو معذرت خواه يريگ يپس م يهم كه زده بود يهر حرف ،يكه عاشقم يكن ياعتراف م

كرد و  ينگاه م ايبه ناد يبا ترس و تعجب گاه كايزدند، ار ينم يكدام حرف چيسكوت برقرار شد ، ه نشانيب يمدت يبرا

لب باز كرد و  نيزدند، عاقبت شرو يشده بودند و پلك نم رهيبه هم خ زيآن دو ن. دوخت يچشم م نيبه شرو يگاه

  :گفت

  .كنم يكار و نم نيا - 

  !؟يديكش يديجد يچه نقشه ! همه حرفات كشك؟ يعني! ؟يشد، مگه عاشقم نبود يچ! ا؟ - 
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روز جلوشون خرد  كيكه  يكسان يمن و جلو يخوا ينداره، تو فقط م يا دهيفا چيدونم ه يكنم چون م يكار و نم نيا - 

  .يخرد كن... يشد

داغ عشق  نيا يعني! ؟يديفهم ياون موقع هم م اي يفهم يفقط االن م! ؟يفهم يم! ؟يكار كرد يبا من چ يدون يپس م - 

  !گذاره؟ رييانقدر تاث

  .كه نفهمم ستين يزيچ نيحرف نداره، ا نيبه عشق و ا يربط - 

 يهمونطور ،يخرد بش ديبا يكه من و خرد كرد ينجوريهم ،يكار و بكن نيا ديبا ،يدون يحاال كه م... يفهم يحاال كه م - 

 مونيكنم كه پش يم يوگرنه كار ،يكار و بكن نيا ديبا يزن يكه ازش حرف م يبه خاطر عشق... به...خانواده م يكه جلو

  .يبش

  ؟يكن يكار م يمثال چ... هه - 

  :گرفت افهيآب دهانش را قورت داد و ق يعصب ايناد

  .دم ياحمد جواب مثبت م يمثال به خواستگار... مثال - 

 يم حيبرد و تفر يلذت م هيقض نيااز  ايبود اما انگار ناد دهيترس كايدرهم رفت، ار نيشرو يحرف اخم ها نيگفتن ا با

  .كرد

  .يكن يكار و نم نيتو ا - 

  .كنم يكار و م نيدونه، منم ا يو م يقبال هم بهت گفتم، اون همه چ... چرا - 

  .ستيچون به نفعت ن يكن ينه نم - 

  !ست؟يچرا به نفع من ن - 

  .اون آشغال خراب كنم يشم تورو جلو يچون اون وقت من هم مجبور م - 

برگشت و  نيبود، به سمت شرو يزد، حاالت و رفتارش عصب يبرگشت و پوزخند صدا دار كايتعجب به سمت اربا  ايناد
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  :گفت

  !؟يدوسش دار يگ يكه م يهمون! ؟يكن يمن و خراب م - 

  !حرف و تكرار نكن نيانقدر ا - 

عمر منو به باد  هيسه ساعت با  يتو تونست. باختن ندارم يبرا يزيچ گهيد! ترسم ياز تو نم گهيمن د! سر من داد نزن - 

اون  اي. خواد بكن يدلت م يهر غلط! و داشته باشم لينگاه مشكوك دوست و فام ديكه نكردم با يبه خاطر اشتباه! يبد

  .دم يمثبت م ابجو يمن به خواستگار اي يكن يكه گفتم و م يكار

را از  نيشرو هيعصبان يچهره  نكهيبعد از ا كايراه افتاد، ار يگريحرف د چيشانه انداخت و بدون گفتن ه يرا رو فشيك

  .نكرد يحركت چيو ه ستاديخود ا يبر سر جا نيشرو. روان شد اينظر گذراند به دنبال ناد

  

  

* * * * *  

  

  :داد زد تيپدال گاز فشرد و با عصبان يرا رو شيپا

و  يدون يتو م... كرده يده عملكه ز يپسره هر حرف نيا يدون يتو م! ؟يكن يكار م يچ يدار يفهم يم! شعورياحمق ب - 

  ...ياريدرم يباز وونهيد نيهمچ هي

  :نگاه كرد و با تعجب گفت ريبه مس ايناد

  !؟ير يحاال كجا م - 

  .ـــــسيپل شيپ مير يبا هم م... سيپل - 

  :گفت تيبرگشت و با عصبان كايبه سمت ار كامل
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  .زود باش دور بزن - 

  .سر جات نيحرف نزن و بش - 

خود به  هيدرصد قض 50پسره  نيخرپول ا يبرات تكرار كنم، اوال با اون بابا ديبا گهيچند بار د! كايار گفتم دور بزن - 

 يهر حكم مسخره ا يمهر باطل شد رو هيتونه  يكه داره بدون پول هم م يپزشك يشه، دوما با پرونده  يخود حل م

به خاطر من  ندفعهيدوست ندارم ا فته،يراه ب يا گهيد يما پرونده  يسوما بهت گفته بودم دوست ندارم از خانواده ! بزنه

  !من باشم شنوفهيكه سركوفت م يدوست ندارم نفر دوم! ؟يفهم يم! عذاب بكشن

  :برگشت و گفت اينفسش جا آمد به سمت ناد يپدال ترمز فشرد، وقت يرا رو شيو پا ديكش ابانيرا به كنار خ نيماش

  .نكن يپس باز - 

  !؟يچ - 

آخه چه ... آخه... ستيو به نفع خودت ن يكن يم يچه غلط يدار يفهم يكار خطرناكه، تو كه م نيا! نده شيباز - 

  !ه؟يمسخره چ ينقشه  نيا! مرگته؟

هزار بار نماز  يروز يكرد فيكه تو تعر ييزايخودت باش، با چ يكنم، تو به فكر زندگ يكار م يدونم دارم چ يمن م - 

  .خونم يشكر م

 زيو گر بيتعق نيا يتونم برا يمن حداقل م ،يكن سهيرو با هم مقا هيدوتا قض نياگه ا يحمقا يليخ! يشعوريب يليخ - 

  .دخالت كنم هيقض نيا يكه سرم اومده و هنوز ادامه داره تو يلعنت يها

  .بگردونمش يدونم چجور يم... حاال كه دور، دور منه. كنم يكار م يمن چ ينيصبر كن، تو فقط صبر كن تا بب - 

  :شد رهيتاسف تكان داد و به روبه رو خ ياز رو يسر كايار

  !؟ياحمد چ - 

  :شد رهيخ كايسمت او برگشت و با تعجب به ار به
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  !؟ياحمد چ يچ يعني - 

  :و گفت ديفرمان كوب يرا رو مشتش

  .يتو اونو معطل جواب خودت كرد! ؟يببره چ ييشما بو يتلفن ها و قرار مدارها نياگه احمد از ا وونهيد د - 

  .كرد خود را خونسرد نشان دهد يزد و سع يو به روبه رو دوخت، لبخند ديدزد كايرا از ار نشيغمگ يچشم ها ايناد

  .اون كه حله - 

  !حله؟ - 

  .كنار دنيبشنوه خانوادش كش يجواب منف نكهياوهوم، قبل از ا - 

 تياز عصبان شيگونه ها. خور شدنگفته بود دل يزيبه او چ ايناد نكهياز ا د،يدانست چه بگو يباز مانده بود و نم دهانش

! ن؟يآر! محمد؟. كه باشد ايدانست نگران چه  ينم. شد رهيخ رونيآتش گرفته بود، سرش را كج كرد و از پنجره به ب

 يهزار بار در دل تكرار م يبود و روز دهيبه مرز جنون رس يهمه نگران نيااز !... ا؟يثر! پدرش؟! تا؟يرز! ن؟يشرو! ا؟يناد

  :كرد

  ...تونم ينم... دونم ينم گهيد - 

  

* * * * *  

  

 يدانست كلمه  يهنوز نم. نگفته بود ايرا به ناد زيكرد، اما همه چ يم يحرف زده بود، احساس سبك ايبا ناد نكهيا از

بارها در ذهن خود . مشكل بود شيبرا هيقض نينه، درك ا اياش مناسب است  يآن قسمت از داستان زندگ يبرا انتيخ

آن موقع كه از محمد متنفر بود در . فرستاد يشده اش لعنت م نينفر يكرد و بارها بر خود و زندگ يتكرار مكلمه را  نيا

فراتر از  ينسبت به محمد داشت، احساس يدوست داشتن قرار داشت، اما حاال كه احساس ِ برتر يجمله  نيبرابر آر
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  !انتيانده بود؛ خنم يزيكلمه چ كيكوتاه تر شده و جز  يليدوست داشتن، آن جمله خ

راجب  نگونهيباز هم ا ايدانست چه؟ آ يم شتريكرد، اگر ب يبود و ابراز تاسف م دهياو را شن ياز زندگ يفقط گوشه ا ايناد

  كرد؟ يم يفرق ايدانست چه؟ آ يرا م زيكرد؟ مهرسا كه همه چ ياش قضاوت م يو زندگ كايار

كارش  زيم يسرش را رو. داد يامانش نم د،يرس يه جواب نمسواالت به ذهن خسته اش هجوم آورده بود و تا ب نيا

  .فكر نكند يا هيثان يكرد برا يگذاشت و سع

  .دونم يخودمم نم يحت... دونه يو نم زياما مهرسا هم همه چ - 

رفت  نيا ديفكر كرد كه شا نيبه ا. شده شتريپدرش ب يچند روز رفت و آمد محمد به خانه  نيشده بود كه در ا متوجه

محمد بدون خبر دادن به  نكهياز ا. دارد يتازگ شيموضوع شده و برا نيا يمد ها مانند گذشته است و او حاال متوجه و آ

خواسته هم  نيكنند، اما ا دنياز او بخواهد تا با هم از پدرجان د اشترفت دلخور بود، دوست د يپدر جان م دارياو به د

  .نداشت يسرانجام شيخواسته ها گريمانند د

 يبرا يليدل نكهيبدون ا ،يو عصب نيخشمگ يوقت ها شوخ و سرحال، و گاه يكرد، گاه يم رييمحمد روز به روز تغ اررفت

  .ديترس يكرد و م يكند، فقط تماشا م دايحالت ها پ نيا

در سر داشته  يگريشوم د ينقشه  نيكه شرو ديترس يم نياز ا. ديآ يم ايچه بر سر ناد نكهيكرد، ا يفردا فكر م به

  .باشد

  

* * * * *  

  

او  ياليخ يب ايخندان ناد يچهره . بكشد يشد نفس راحت يباعث م نيا فتاد،ين ياتفاق خاص چيروز در كالس درس ه آن

متوجه شد  كايار نهايكند، با تمام ا يم يخندد و شوخ يم ديرس يبه نظر م. از دلش خبر نداشت يداد، اما كس يرا نشان م
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با او  شيها اليكه خود در سر دارد، كاش از فكر و خ ينقشه ا دنو اجرا كر نيدن شروكه او منتظر است، منتظر آم

  .شد رهيخ ايتر به ناد قيو عم ديكش يآه. زد يحرف م

  .كنه يو نم يكار نيبهت كه گفته بودم اون همچ ،يناد - 

  .كاغذ فشرد يبر رو شتريباال انداخت و خودكار را ب يشانه ا ايناد

  .كنه يم يدسته گل از من معذرت خواه هيو با  اديه حتما ممنم نگفته بودم ك - 

  !داره يديجد يبازم نقشه ها وونهيكه اون د يدون يپس م - 

  .زد يشد و لبخند رهيخ كايبه ار ايناد

  .خبر دارم وونميخود د يدونم، اما از نقشه ها يرو نم وونهينه، راستش اون د! ... وونهياون د - 

  :شده بود، ادامه داد رهيكرد و با نگاه ماتش به آن خ يم يخط كه جزوه را خط يدر حال و

  .منه يدستا يتو زيهمه چ گهيحاال د - 

  :ديكش رونيب ايدست ناد ريو جزوه را از ز ديكش يحوصله ا ينفس بلند و ب كايار

  ه؟يمنظورت چ يشه به من بگ يم - 

دستانش . ديرا دم در كالس د نيو را گرفت و شرورد نگاه ا كايحركت ماند، ار يخواست جواب بدهد كه نگاهش ب ايناد

كالس پشت  رونيب زين شينوچه ها. كرد، دو قدم به جلو آمد ينگاه م ايمسخره به ناد يپشت سرش بود و با لبخند

فرا گرفت، ظاهرا كه همه منتظر  نيسنگ يرا سكوت سدر آن ساعت، كال نيشدن شرو دهيبا د. بودند ستادهيسرش ا

به  كايار. دو خبر داشتند نيسرانجام ا يب يدانشكده از جنگ و دعواها يبچه ها شتريب گريد. بودند يگريشروع جنگ د

 ياش از اضطراب م ينيب يشد و پره ها يم نييپر شتاب باال و پا يياش از نفس ها نهيبلند شد، س شيسرعت از جا

راحت در  اليبا خ اياما ناد. تانش باشدو در دس نيدسته گل پشت شرو كيجز  يزيكه هر چ ديترس يم نياز ا. ديلرز

را گره كرد و آب دهانش را بزور  شيمشت ها كايار. كرد ينگاه م نيشدن شرو كيخود نشسته بود و به نزد يجا
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شاخه گل در  دنيبا د. از پشت سر به جلو آورد رامبود، دستانش را آ ستادهيا ايمقابل ناد نيشرو گريحاال د. قورت داد

كه بر لب داشت  يكرد و با لبخند مرموز كينزد ايشاخه گل را به ناد. آسوده شد الشيخ يشل و كم كايردستان او بدن ا

  :گفت

  ...كالس بهت بگم كه نيا يبچه ها يخوام جلو يخوام، و م يبدم ازت معذرت م يرفتارها يبابت همه  - 

  :ادامه داد نيشرو ستاد،يا شيكه بر لب داشت، در جا يبا چشمان تنگ شده و لبخند ايناد

  .كه بهت عالقه دارم - 

نگاهش  ايكه با حركت دست ناد دينكش يكالس دوخت، اما طول انينگاهش را به دانشجو كايپچ پچ ار يباال رفتن صدا با

زد و گل را در  يكرد، پوزخند كياش نزد ينيشاخه گل را در دست گرفت و آن را آرام به ب ايناد. گرفت هيرا از بق

 نيبه صورت شرو ديكش يكه در چشمانش زبانه م يحركت گل را از ساقه اش جدا كرد و با نفرت كيمشتش فشرد، با 

  .كوفت

 يهمه تعجب كرده بودند، حت. در مشت شدن داشتند يكه سع كايسرد از ترس ار يهم سكوت و باز هم دست ها باز

كوله اش را  ايكه ناد يزمان. بودند اينادو  نياز تعجب نبود، شرو يكه در چهره شان خبر يتنها كسان ن،يشرو ينوچه ها

گذشت  يم نياز كنار شرو ايكه ناد يوقت. را جمع كرد لشيبه سرعت وسا زين كايرفتن كرد، ار يبرا يبرداشت و حركت

  .چشم به او نگاه كرد يو از گوشه  ستاديبا حرف او كنارش ا

  ...يكن يم يكار نيدونستم همچ يم - 

  :ادامه داد نيشرو د،يشن يان نمجز خودش يكس چيرا ه شانيصدا

  ...كارم و خوب انجام داده باشم دوارميام - 

به  زين كايار. از كنار او گذشت و از كالس خارج شد عيسر يلينگفت، خ يزيهم فشرد و چ يرا رو شيدندان ها ايناد

 يدر حال ديرس ايناد يشانه  كه شانه به يزمان. رفت رونيدنبالش روان شد و بدون نگاه كردن به افراد حاضر در كالس، ب
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  :زد گفت يكه نفس نفس م

  ...االن استاد... ميما االن كالس داشت! ؟يكن يكار م يچ - 

  .يو به كالست برس يتو بهتره برگرد - 

  .حركت به او نداد يقرار گرفت و اجازه  شيروبه رو ايلرزان ناد يصدا دنيشن با

  !ا؟يچت شده ناد... نمتيبب - 

خود  يكرد او را متوجه  يرا گرفت و سع شيشانه ها كايار. چشم دوخت گريد ييو به جا دياو دزد نگاهش را از ايناد

  .كند

  !؟يلذت ببر يكه زد يتا از گند يپس چرا نموند ،يخواست ينم نويمگه هم - 

  .خوام برم يم... كايولم كن ار - 

  .مثبت تكان داد يه نشانه ب ياو برداشت و سر يشانه ها يدستانش را از رو ايحال خراب ناد دنيد با

  .مير يباشه، با هم م - 

  :دوخت كايملتمسش را به ار نگاه

  ؟يرسون يمنو م - 

  :زد ينيو لبخند غمگ ديكش ايناد سيخ يبه گونه  يدست

  .مير يبا هم م زم،يآره عز - 

با . ديرس يخوب به نظر نم اديحالش ز. شد ايبه پدر جان زد و احوال او را جو يبه خانه، سر راه سر اياز رساندن ناد بعد

  .رود يبه آنجا م اديروزها ز نيكه پدر جان كرد مطمئن شد كه محمد ا يگله ا

  .نميدوست دارم تورو هم كنارش بب شميپ اديمحمد م يندارم، اما وقت ياديتوقع ز... دخترم - 

را به  شيانداخت و ناخن ها نييسرش را پا. خجالت بود دنيتوانست بكند كش يكه م ينداشت كه بدهد، تنها كار يجواب
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  .كف دستش فشرد

  

* * * * *  

  

  !؟يچ يبرا... آخه... آ - 

  .نيگم، هم يچون من م - 

  ...تو! يخواد بكن يدلت م يهر كار يتون يتو نم! ن؟يهم يچ يعني - 

  :ديپر كايحرف ار انيبه م يعصب يلحن با

  .شركت منم نيا سيچون رئ. تونم يچرا، م - 

  !رميگ يكنم و حقوق م يمن كار م م،ياما ما قرار داد بست - 

  ؟يكن ينگو كه به خاطر پول كار م - 

  :دينال بايتقر كايار

  !آخه چرا؟ - 

  :و چشمان پر نفوذش را به او دوخت ديكش قيعم ينفس محمد

  .برات بهتره ينطوريچون ا - 

  :زد اديرا باال برد و فر شيصدا كايار

  !؟يكن يم نييتا حاال خوب و بد من تو تع ياز ك - 

  :زد اديرا باال برد و بلندتر فر شياز او صدا تيبه تبع زين محمد

  .كشم يم دكيكه اسم همسر تورو  ياز روز - 
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  .ستاديا شيشد، محكم در جا نهيدست به س كايار

  .كارم و دوست دارم، بهش عادت كردم. رم يجا نم چيمن ه - 

  :چشمانش را تنگ كرد و گفت محمد

  .رن يم نين، از بكن يم رييخوبه، عادت ها تغ - 

  .يمن و اخراج كن يراحت نيبه ا يتون يمن قرار داد دارم، تو نم - 

  .كنم يكارت م ياز كار ب يكه فكرش و بكن يراحت تر از اون يليخ - 

  .كنم يشركت كار م نيا يقرار داد تو انيمن تا پا - 

  .ديكوب زيم يرا محكم رو پرونده

 نينشده كه ا نيتع يزمان. ره يم نياز ب يآشغال به راحت ياون برگه ! كنه يمقرار داد قرار داد  يه! كدوم قرار داد؟ - 

  .يكن يقدر اونو اَلم م

 يقينفس عم. كرد ينگاه م كايبه ار تيو با عصبان ستادهيبود، دست به كمر ا ختهياش ر يشانيپ يرو شانشيپر يموها

  :را باال زد شيدست موها كيو با  ديكش

و  يتونم روز مشخص يشه، فعال نم يتموم م نجايكارت ا گهيتا چند هفته د تاينها. ياراتو بكنخب، بهتره كم كم ك يليخ - 

  .بگم

  :گفت ديلرز يم تياش از عصبان ينيب يفشرد و پره ها يهم م يرا رو شيكه دندان ها يدر حال كايار

  .يبكن يتون ينم يغلط چيرم، تو هم ه يجا نم چيمن ه - 

  :زد اديفر زيل محمد نبه سمت در رفت، در همان حا و

  ...من حرف از درست و غلط نزن يبرا - 

كارمندان آن بخش در سالن جمع شده  شتريب. شد رهيو به رو به رو خ ديآمد، در را محكم به هم كوب رونياتاق ب از
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 نيا دنيكرد، د يم ينيسنگ شيبغض بر گلو. كردند ينگاه م كايار يبرافروخته  يبودند، همه با تعجب به چهره 

آن همه چشم برود  يبلند خواست از جلو ييها مبا قد. باعث شد اشك در چشمانش جمع شود تيدر آن وضع تيجمع

  .را گرفت شيبازو يكه دست

  !كل بخش و برداشته ؟ دادتونيداد و ب يشده صدا يباز چ - 

با . بود ختهيبلندش ر ينشايپ يرو شياز موها يميآمد، ن رونيمهسا بود، همان موقع در اتاق باز شد و محمد ب يصدا

  :را باال برد شيجمع شده صدا تيجمع دنيد

  .سر كارتون ديبر! د؟يكن ينگاه م يبه چ! ه؟يچ - 

  :زد اديتكان داد و فر يكنند، دست يو منگ نگاهش م جيو گ ستادهيكارمندان هنوز ا ديد يوقت

  !همــــه... ديهمه گمش د،يگمش ديبر! ستم؟يمگه با شماها ن - 

محمد  دگانيد يكارمندان با عجله از جلو. بود دهيرا چسب شيانداخت كه پشت به او داشت و مهسا بازو كايه ارب ينگاه و

به  زيمهسا ن د،يو اخم مهسا به داخل رفت و در را محكم به هم كوب كايلرزان ار يتوجه به شانه ها يمتفرق شدند، محمد ب

گذاشت، اما توان فشردن  شيها قهيشق يو دستان لرزانش را رو نشست يندلص يرو يحال يبا ب كايار. دنبالش روان شد

  :زد يم اديبلند شد، محمد بود كه فر زيآن دو ن داديداد و ب يكه صدا دينكش يطول. آن را نداشت

  !رونيب. ندارم يفلسفه باف يمهسا، االن حوصله  رونيبرو ب - 

! رون؟يب شيبنداز يخوا يجنون افتاده به جونت و م كدفعهيحاال . كار و نكن نيمن از اولم بهت گفته بودم كه ا - 

  !؟يمسخره باز نيبا ا! ؟ينطوريا

  .رونيكنم، برو ب يدلم بخواد م يمن هر كار - 

  !تو؟ يبچگانه  يها يلجباز ايبه خاطر خودشه  نيا ز،يبه همه چ يزن يگند م يتو دار! زده به سرت؟ - 

  .ـــــــرونيب - 
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درهم رفت، فرشاد به طرف  شيفرشاد اخم ها دنيبا د كايار. آمد رونيمشهود بود ب كه در رفتارش يتيبا عصبان مهسا

  :كرد ميتقس كايمهسا و ار نيمهسا آمد و نگاهش را ب

  !چه خبر شده؟ - 

  :ديكت او را كش ي قهيشد  يكه از آنجا دور م يتكان داد و در حال يسر مهسا

  .ميبر ايب ،يچيه - 

با بغض به آن دو . دوخت كايشد، نگاه متعجبش را به ار يم دهيكه به همراهش كش يبا مهسا همراه شد، در حال فرشاد

در باز شد و . آمد ينم نييگذاشت و فشرد، اشك در چشمانش جمع شده بود اما پا زيم يرا رو شينگاه كرد، مشت ها

بدون نگاه كردن به  ديشك يكه بلند بلند نفس م يدر حال ،گذاشت زيم ياو آمد، هر دو دستش را رو زيمحمد به سمت م

  :گفت كايار

  !محموله كجاست؟ نيآخر ديرس يكپ - 

  :محمد نگاهش كرد. شده بود رهينخورد، همانطور در سكوت به روبه رو خ يتكان كايار

  !با شما هستم - 

  .دونم ينم - 

  :شد رهيرخ او خ ميتر به ن قياز احساس بود، محمد دق يخشك و خال تينها يب لحنش

  .ادمش به توبار د نيآخر - 

  .شد يتو خطاب م گريد يلحظه شما و لحظه ا كي. زد، خنده دار بود يپوزخند كايار

  !؟ياصلش و دار يخوره وقت يبه چه دردت م شيكپ - 

  :نبود كايكرد خود را كنترل كند، انگار حال و اوضاع او بهتر از ار يو سع ديكش يقينفس عم محمد

  !خوام، باشه؟ يم _و شيكپ _االن _من - 
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كه رفت  يوقت. به او كرد و برگه را برداشت ينگاه ميمحمد ن د،يكوب زيم يكشو را باز كرد و برگه را محكم رو كايار

 رهينگاهش را به در دوخت، دستانش هنوز مشت بود، بغضش را بزور قورت داد و با چشمان پر از اشكش به خ كايار

  .شدن به در ادامه داد

  

  

* * * * *  

  

گشت،  يم شيها ييدنبال دمپا. مبل انداخت يرا رو فشيپن پرت كرد و به سمت مبل ها رفت، كاُسنگ  يرا رو ديكل

  .ها را پا كرد، نگاهش به تلفن افتاد ييرفت، دمپا زيبه سمت م. تلفن بود زيكنار م

  !غاميتا پ 4 - 

  .ها گوش داد غاميكرد به پ يكه شالش را باز م يحال در

حتما با من تماس  يهم كه خاموشه، اومد تيگوش. جواب نداد يچند بار زنگ زدم كس! زم؟يعز! كا؟يار... الو... الو - 

  .ريبگ

و پارچ آب  وانيبه سمت آشپزخانه رفت، ل. ستيك يداد برا صيشد تشخ يبود و نم فيبود، صدا ضع يزن يآشنا يصدا

  .را برداشت

  !؟يو خاموش كرد تيچرا گوش - 

  !بود نيآر يشد؛ صدا رهياشت و با وحشت به تلفن خسنگ گذ يرا رو وانيل د،يپر شيدر گلو آب

  !ترسم؟ يم يزياز چ يفكر كرد! شركت زنگ بزنم؟ ايتونم به خونه  ينم يفكر كرد - 

رفته بود،  ادشي زيدانست چه كند، همه چ يآمد، هل شده بود و نم يهنوز م نيآر يعجله به سمت تلفن رفت، صدا با
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ها را بدون گوش  غاميبا هزار جور ور رفتن با دكمه ها، پ. كرد يرفتار م نديب يمتلفن  كيبار  نياول يكه برا يمثل كس

رفت و تلفن همراهش را  فشيبه سمت ك تيبا عصبان. ستين نيو توه ديجز تهد يزيدانست چ يدادن پاك كرد، م

  :را گرفت، بعد از چند بوق جواب داد نيآر يرا روشن كرد، با عجله شماره  يآورد، گوش رونيب

  !چه عجب - 

  :مقدمه گفت يو ب يلرزانش عصب يبا صدا كايار

  !نجا؟يا يزنگ زد يچ يبرا - 

  !؟يديترس ه؟يچ - 

  :پوزخندش آمد، ادامه داد يصدا

  .يبترس دميبا - 

خدمت عرض كنم كه من تا چند هفته  ديبا ارم،يمزخرفات ب نجوريبرات اطالعات و از ا يخوا ياگه م! ؟يخوا يم يچ - 

  !شم ياخراج م يكت لعنتاز اون شر گهيد ي

  :كه گفت نيمتعجب آر يو بعد صدا ديرا شن يصندل ييجابه جا يصدا

  ؟يچ يبرا! اخراج؟ - 

  .گفتم يدونستم هم به تو نم يدونم، اگه م ينم - 

 ييخبرا هيبهت گفته بودم  اد،ين رتيگ يزيكه چ رونيكنه ب يداره پرتت م! كايبهت گفته بودم ار! بهت گفتم... ايب - 

  .يدون يه تو نمهست ك

  :مكث به تمسخر گفت يزد، بعد از كم يپوزخند خسته ا كايار

  !يدون يكه تو هم نم ييخبرا هيآره،  - 

  :ادامه داد تيجد با
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  .زنگ نزن نجايهم ا گهيو تموم كن، د يميبحث مسخره و قد نيا - 

  .يهمراهت و روشن بذار ديزنم اما با يباشه، اونجا زنگ نم - 

  .به من دستور نده - 

  .كنم يدارم خواهش م زم،يعز ستيدستور ن - 

  :را با عجله تر كرد و گفت شيكرد ، لب ها كينزد گرشيرا به گوش د يزد و گوش يچرخ يعصب كايار

  ه؟يحرفت حسابت چ - 

  .واسه رو كردن دارم ييزايصورت خوب چ نيا ريدر غ ،يد يگم و انجام م يكه م يكار ياونجا هست يتا وقت - 

كه خودش خواسته  يزياز چه؟ از چ د،يترس يكرد؟ فرار؟ مقابله؟ م يچه م ديبا. را به روبه رو دوخت درمانده اش نگاه

  .مبل ولو شد يكرد، رو يچه كار كند، فكرش كار نم ديدانست با يشد ه بود نم جيگ يبود؟ حساب

  ؟يچه كار - 

  !؟يورود ندار يكجا اجازه  ؟يبگرد يبخش هارو هنوز نتونست كدوم

  :ديكش قيعم يداغش گذاشت و چشمانش را بست، نفس يشانيپ يرا رو دستش

  .ورود به انبار و ندارم يوجه اجازه  چياما به ه دم،يشركت و د يجاها شتريب - 

  چرا؟ - 

  .مراقبه يليباز بشه، نگهبان انبار هم خ يزنن تا اون در لعنت يكه م يخواد، كارت يچون كارت مخصوص خودش و م - 

و  نيآر يها يخسته شده بود، از دغل باز. دهيد شيبرا يبد يباز هم خواب ها نيست آردان يسكوت شد، م يقدر

  .محمد، خسته شده بود يها يبداخالق

فقط  ،يدرست انجامش بد دياما با. خوام يازت نم يچيه گهيبعدش د... كار و بكن ني، فقط ا يكار كن يگم چ يبهت م - 

  !ميدون يهم من و تو م
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* * * * *  

  

  .بشه ينطوريزدم كه ا يزدم، از اولشم حدس م يحدس م - 

  :به او چشم دوخته بود شانيپر يبا چهره ا كايگفت، ار يمهرسا بود كه با اعتقاد سخن م يرسا يصدا

  !؟يدونست ياز كجا م - 

  .يكردم دوستش دار يحس م ،يايم لميو ف يكن يم ينقش باز يكردم كه دار يحس م ييجورا هي! تابلو بود - 

  :د و ادامه دادز يپوزخند

 يوابسته م... كنن يكنن و به هم عاد ت م يم يهم زندگ شيپ اديدرست مثل داستان ها دو نفر كه از هم خوششون نم - 

  .شن

  :زار به مهرسا چشم دوخت ييدرهم رفت، با رنگ و رو يبا نگران كايار يابروها

  !عادته؟ هي نيبه نظر تو ا... يعني... عي! عادت؟ - 

 زيكرد چ يشد و سع مانيكه زده بود پش ياز حرف د،يرا د كايار يان قرمز شده و بغضِ در صداچشم يوقت مهرسا

  .داد ياجازه را به او نم نيا كايار ياما چشم ها د،يبگو يگريد

  !ست؟يعشق ن نيا يعنيتونم درك كنم مهرسا،  ينم ه،يدونم حسم چ يمن خودمم نم... من - 

  :شد رهيدوباره به مهرسا خگرفت و  زيپر از اشكش را از م چشمان

  ...نكهيا يبرا... نكهيا يخوام با محمد باشم برا يم. رميانتقام بگ نكهيا يباشم برا نيخوام با آر يمن م - 

  :هم فشرد يتكان داد و چشمانش را رو يسر يعصب

  ...دونم ينم... دونم ينم - 
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  !چرا؟ يو ندون يشه بخوا يچطور م! كدوم انتقام؟! كايمسخره س ار - 

  :چشمان شفاف و پر از اشكش را گرد كرد و گفت كايار

كنم همه  يبه اون فكر م يمن وقت. يبفهم ديتو با! شم مهرسا يم تيمن دارم اذ. ستيمسخره ن چميه! ستيمسخره ن - 

و بد  ياون حس ها... گهيد... گهيد! رميخوام انتقام بگ ينم گهيد... كنم يبه اون فكر م يشه، وقت يعوض م... وجودم ي

  !ندارم

او را در بر گرفت، خودش  يشد و شانه ها كيمهرسا به او نزد. نديرا نب شيدستانش صورتش را پوشاند تا اشك ها با

  .فرستاد يبود و در دل به خود لعنت م مانيكه زده سخت پش ياز حرف. داشت هيگر يهوا زين

تونه  يم زيچ هيفقط  يگ يم يكه تو دار ينيا. منداشت يقصد بد يعني... خواستم يباور كن نم كا،يخوام ار يمعذرت م - 

  .رهيم نيها از ب نهيبا عشق و محبت، ك! باشه، عشق

  :اش گفت يتو دماغ يبا صدا د،ياش را باال كش ينياز او جدا شد و ب كايار

  .خوام عاشق باشم ياما من نم - 

  !آخه تو چته؟! ؟يخوا ينم! وا - 

  ...شم يم تيمن دارم اذ! شم يم تيمن اذ - 

  !ه؟يشدن چ تياذ نيمنظورت از ا يبگ قايو دق يشه انقدر داد نزن يم - 

 يم جهينت نيكرد، به ا يكه فكر م شترياما ب. داد ينم ييبازگو يخواست آن حرف را بزند، غرورش اجازه  ينم كايار

  .شوند يبرود باالخره همه متوجه م شيپ ينطوريكه اول و آخرش اگر هم ديرس

  ...اون - 

  :و ادامه داد ديكش يقيعم ينفس

بود  يا گهيبه خاطر هوس و هر زهرمار د. بشه كيكرد به من نزد يم يسع يليخ لياوا. نداره يعالقه ا چياون به من ه - 
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بكنه كه  يوادار به كار... وا... خواست من و يهمون شب اول با زور م. كرد يم يسع يليخ ليدونم، اما اون اوا يو نبود نم

  .كرده بودن، از همشون متنفر بودم يكيو پدر تو با پدر من دست به  شاون، پدر. تنفر بودمدوست نداشتم، ازش م

  :گرفت و ادامه داد ينفس

كنم اون موقع واقعا گول خوردم، هنوزم  يبچه، انكار نم هياحمقم،  هيكرد من  يداده بود و فكر م يمحمد من و باز... م - 

 زيچ هيمن و گرفت،  يچشما يجلو ينيسنگ زيچ هيروشن شد  يمسائل هي يوقت خبر ندارم، اما يچيدونم و از ه ينم قايدق

گم  يم يچ يفهم يدونم م ينم... سوختم ياون موقع م... خواست يانتقام م وزد  يم اديفر! اهيس. قلبم بود يرو ينيسنگ

  !نه اي

 هيگاهش عوض ش ، قسمش دادم ن يوقت. نشه و وقت بده كياول قسمش دادم به جون پدرش كه به من نزد شب

 گهياز اون به بعد چند بار د. و به من دوخت، بعد قبول كرد نشيغمگ يصورتش شل شد، چشما! شد، نگاهم كرد يجور

 يكردن من و داره، حاال كه فكر م تيذكردم قصد ترسوندن ا ياحساس م شتريبشه اما ب كيكرد به من نزد يهم سع

 يخودم بودم كه نم نيچند روز اول ا يتو... اديم ادمي... ست كرده بودمكه م ياون بار. قسمش موند يرو نميب يكنم م

! بسه تيافكار خودم اعتراف كنم خر ياما كم كم مجبور شدم جلو! تهيواقع اديم ادميكه داره  ييزهايخواستم باور كنم چ

من  يبرا. ستين نايااما مسئله ... كردم ياون شب من بودم كه داشتم مجبورش م. بزنم تيخودم و به خر متون ينم

 نهيتونه دوستت داشته باشه و تا تورو آماده نب يتونه معكوسش هم باشه، م يگه م يم ايناد. ستيمطرح ن يجنس... مسائل

 نيباور كن ا. زنانه استفاده كنم يو گذاشته حربه ها سمشكه ا ييحربه ها نيخوام از ا يمن نم. بشه كينخواد بهت نزد

نگاهش  يتو! عوض شده. شده يبيجور عج هي... يجور هي شيهمه چ... رفتارش... نگاهش... ناو... ستيمن مهم ن يبرا

برق  هيوقت ها  يگاه ه،يوقت ها گال يگاه! وقت ها نفرت يمثل عالمت سوال، گاه يزيچ هيهم  نميب يهم محبت م

  !!منم كه دوست دارم لمسش كنم نيوقت ها ا ياز محبت، گاه... از يبيعج

  :در هوا تكان داد يناتوان را با دستانش



 

 

نه نودهشتياكتابخا    كاربران انجمن نودهشتيا و هيوا ناديا  –اريكا 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٦٤

 شياما حاال همش پ ،يگفت تو زن من يزد و م يسرم م يتو نكهيبگم اون شوهر منه، از ا نكهيمتنفر بودم از ا لياوا - 

! زنم اون شوهر منه يم اديدلم فر يكشه و تو يم ريشه قلبم ت يم كيكه بهش نزد يهر زن! گم اون شوهر منه يخودم م

  ...نهيشم، حرف من ا يم ميقلب بهم ابراز عالقه كنه من تسل ميبار از صم هيفقط ... بار هياگه 

  ؟؟يكن يكار و نم نيخب تو چرا اول ا - 

تونم  يبذاره، من نم شيپا پ ديدلم از خودم مطمئنم، اونه كه با يمن تو. بكنم يكار نيتونم همچ يتونم، من نم يمن نم - 

  .مغرورم يليدونم، خ يم... مهرسا، من

  !اونو؟ اي يدوست دار شتريحاال تو غرورت و ب! غرور دارهاونم  - 

 يتونم برا يمن نم. كشم يچون دارم زجر م. خوام عاشق باشم يگم نم يكه م نهيهم يبرا به،يدوست داشتن من عج - 

تا ... كلمه بگه هياما اگه اون فقط ... اما!!... اگه من و پس بزنه. كنم يسكير نيغرورم چن ينفر باشم و رو نيبار، اول نياول

  .دارم كه دوستم داره نانيكنم، چون اطم يم سكيغرورم ر يرو ههزار مرتب يمونم و روز يآخر عمر كنارش م

ذاشت و با نشون دادن عالقه ش  ينم شيپا پ دياگه حم ديشا. نفر نبودم نيكنم، چون خودمم اول يدركت م ييجورا هي - 

رو  گهيهمد ميمطمئن باش نكهيبدونه ا مياز هم دور بود شهيهم يبرا داد، من و اون يخانوادش و تحت فشار قرار نم

  .عالقه گرفت يرنگ و بو عدابچگانه بود و ب ليما هم اوا يخب نامزد. ميدوست دار

  :برخاست شياز جا يشانيبا پر كايار

من بر  ياز عهده كار  نيا. براش بكنم يكار چيتونم ه يدست از سر من برداره، من نم يبگ نيخوام به آر يازت م - 

نخواد اونجا كار  گهيها باعث شد كه د يها و قانون شكن يفضول نيهم. ستياون شركت ن يتو يلعنت زيچ چيه اد،ينم

  !هست يزيچ هيشد  يباور كن انقدر دروغ گفت و گفت كه منم داشت باورم م. كنم

 هيروزا  نينداره چه برسه به من، تازه ا يشنو اون از بابا حرف. كار كنم يدونم چ يباور كن من نم... كايدونم ار ينم - 

  !دهيحسادت آخر كار دستش م نيا. شده بيعج ييجورا
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دست از  يلعنت يها يبدگمان نيدوست داشت ا يليانداخت و در فكر فرو رفت، خودش هم خ نييسرش را پا كايار

فرصت نداشت در آن  گريه بود و دكرد، آن هم حاال كه كار از كار گذشت يبهتر بود امتحان م ديشا. سرش بردارد

  .شركت كار كند

  ».دست از سرم برداره شهيهم يكرد تا برا يكار هيشه  يهستم م تا«

  

* * * * *  

  

 يفكر م كا،يار يها يتوجه يبود جز ب فتادهين يگذشت، اتفاق خاص يكه با محمد در شركت داشت م ييروز از دعوا دو

بود، تمام هوش و حواس محمد به  دهيفا ياما ب. محمد را به خود جلب كند يجه تو شياز پ شتريتواند ب يم نگونهيكرد ا

كه از آن  يينقشه ها ا،يناد بيعج يرفتارها ن،يموقع آر يب يتلفن ها ياز طرف. ستيدانست چ ينم كايبود كه ار يزيچ

  .وبه رو چشم دوختآمد و به ر رونيب الياز فكر و خ ييصدا دنيبا شن. آشفته اش كرده بود يزد حساب يحرف م

  ؟يبر يخوا ينم - 

 يور رفتن با پوست لبش شد، سر اليخ يكه در چهره داشت ب يبا اخم كايار. گفت يجمله را م نيبود كه با لبخند ا مهسا

  :گرفته اش نشان از درون پر تالطمش داشت يدوخت، صدا زيم يرو ليتكان داد و نگاهش را به وسا

  .رم يم... چرا - 

  نمت؟برسو يخوا يم - 

او واقعا . اش را به مهسا دوخت يجمله سرش را باال گرفت و نگاه جد نيا دنيكرد كه با شن يرا جمع م لشيوسا داشت

  !فكر يكله خر و ب يوقت ها سلطه گر و خشن، و گاه يوقت ها مهربان و دلسوز، گاه يگاه. كرد يمثل محمد رفتار م

باز . بدهد جز مهسا، دوست داشت كله اش را بكند يشنهاديپ نيچنبه او  يگريداد هر كس د يم حيترج تيموقع نيا در
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  .گذاشت ياش از او شعله ور شده بود و راحتش نم نهيريد ي نهيهم آتش ك

  .اومدم نينه، با ماش - 

  :گذاشت كايار يشانه  يدستانش را رو مهسا

  !باشه؟. ديبچگانه بش يها يباز نيا اليخ ينه تو و نه محمد، ب ،يستيروبه راه ن اديكه ز دميچند روز د نيتو ا - 

  :كار باعث قطع شدن حرف مهسا نشد و او ادامه داد نياما ا دياش را عقب كش شانه

من عسل هم نوش جان  هيپسره رو با  نيا شهينم يشركت نباش يهر چند وقت... يستيراحت ن نجايكه ا يبهتره قبول كن - 

  !كرد

. به خود گرفته بود يمتفكر ي افهيرا ثابت كند؟ ق يزيخواست چه چ يم شيحرف ها نيشد، با ا رهيمهسا خ يچهره  به

  .كرد برنگشت و به راهش ادامه داد شيمهسا صدا يوقت يدوش انداخت و راه افتاد، حت يرا رو فشيتوجه به او ك يب

را باز  نيبعد از گشت و گذار در ماش. گشت چيگذاشت و به دنبال سوو شيزانو يرا رو فشيك شهيمثل هم نيماش دم

كه  ييزهايچ ديترس يم. فكر كند شينقشه ها يتا رو ديرس يزودتر به خانه م ديبا. خسته بود يكرد و داخل شد، حساب

 يكند تمام هوش و حواسش را از دست م يفكر م محمدبه  يدانست كه وقت يم. فراموشش شود يدر سر دارد به زود

 يليخ. زد يپلك نم يشد، آنچنان كه حت يم رهيخ يو به گوشه ا رفت يدر فكر فرو م اديروزها ز نيمحمد هم ا. دهد

  .شد ينم رشيدستگ يزيگذاشت و چ يمتضاد محمد را كنار هم م يكند، حرف ها يدوست داشت بداند او چه م

را نگه  نيماش. بود دهيآپارتمان رس كيخوشبختانه نزد د،يايب رونيب اليتلفن همراهش باعث شد كه از فكر و خ يصدا

  :و گفت ديخود بخواهد از دهانش پر نكهيمحمد بود، بدون ا يت، شماره داش

  !جانم؟ - 

با خود . چشمان گرد شده اش را به روبه رو دوخت د،يسرش را عقب كش يكه زد متعجب شد و كم ياز حرف خودش

نفس  يصدا. اورديبتوانست دوام  يها چگونه م يسوت نيقرار گذاشته بود در نقش دختر مغرور و سركش بماند، اما با ا
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  :گفت يخسته ا يصدا با يسكوت نسبتا طوالن كيكه بعد از  ديشن يمحمد را م قيعم يها

  ...مارستانيرم ب يدارم م - 

  :ديحرفش پر انيبا ترس به م كايار

  !مارستان؟يب - 

رم تر، اومدم خونه فعال اتاق خودت و براش آماده كن چون اونجا گ. مونه يما م شيامشب پ ارم،يرم بابارو ب يدارم م - 

  .دم يم حيتوض

  !محمد؟! ... الو؟... الو... افتاده يپدر جون اتفاق يبرا - 

  :شد رهيخ يبه گوش تيبا عصبان. رديرا بپذ نيتوانست ا يمزاحم بوق نم يكرده بود، با وجود صدا قطع

  ...يلعنت - 

 كايحال ار نينداشت، با ا يزكاريبه تم يازيآن ها ن يخانه نقل. كند يريگردگ يكرد كم يعجله به خانه رفت و سع با

كار كردن و آماده كردن اتاق دوش گرفت و لباس  يبعد از كم. در حال كار بود يكرد وقت يم دايپ ياحساس بهتر

كه دستش را دور كمر پد ر جان  يمحمد در حال يخسته  يدر آمد و چهره  يصدا يقيبعد از دقا. بر تن كرد يمناسب

  .شد، با عجله به سمتشان رفت و به هر دو نگاه كرد انيب در نماانداخته بود، در قا

  !شده؟ يچ... سالم - 

 نهيس يقفسه  يكرد لبخند بزند، دستش را از رو يكه از درد به خود گرفته بود، سع يدرهم ي افهيجان با وجود ق پدر

  :اش برداشت و باال آورد

  !تونم راه برم يبابا جان ول كن خودم م .كنه يو بزرگ م يپسره همه چ نيدخترم، ا ستين يزيچ - 

  .پات و نگاه كن بابا يشما جلو - 

  ...بابــا يا - 
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بعد از آن محمد از اتاقق . به داخل رفت تا تخت را آماده كند زين كايبرد، ار كايغرغر و بحث او را به اتاق خواب ار يكل با

با  كايار. كرد شيآورد صدا يكه كتش را در م يالمحمد در ح. بود يهنوز در حال احوال پرس كايآمد اما ار رونيب

. ستادياو رفت و ا يدر را بست و رو به رو كايار. كرد كه در را ببندد اشارهمحمد . آمد رونياز پدر جان ب يمعذرت خواه

  :دوخت كاينگاه خسته اش را به ار

  .به استراحت داره اجيون فقط احتا. ارميب نيرم داروهاش و از ماش يبدتر بود، م گهيد يامروز حالش از روزا - 

  :برگشت كايار يخواست برود كه با صدا يم

  !شده؟ يچ يبگ يخوا ينم - 

  .دفعه بدتر از قبل نينفس، ا يو تنگ يقلب يناراحت شهيمثل هم - 

نگاه كرد،  كايدرهمش به ار يبا اخم ها. دهد حيتوض نياز ا شتريانداخت، انگار كه دوست نداشت ب نييرا پا سرش

  :جبار گفتباال

... تو شيپ اميب ديگفت با يكرد بمونم، م يكنه، كنارش بودم، قبول نم يعود م شيماريهر سال قبل و بعد از مراسم ب - 

  .نجايآوردمش ا نيهم يبرا

  :كرد و گفت كايار يبه سر تا پا ينگاه

  .بره يباشه، بعد از خوردن داروها سخت خوابش م ييسر و صدا چيه دينبا ،يبخواب يبهتره بر - 

  .را برگرداند كه برود شيرو

  .دم يداروهارو خودم بهش م - 

  :رفت برگشت و گفت يكه م يدر حال محمد

  .برو بخواب ست،يالزم ن - 

گرد شده به اتاقش  يتكان داد و به سمت اتاقش رفت، اما هنوز چند قدم اول را برنداشته بود كه با چشمان يسر يجيگ با
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  :حمد برگشتبه سمت م عيسر يليشد و خ رهيخ

  !!محمد - 

  :قدم به سمتش برداشت كيبه سرعت عكس العمل نشان داد و  زين محمد

  چته؟؟ - 

  :هم بودند، محمد با حرص گفت يروبه رو حاال

  باال؟ يبر يچرا صدات و م - 

  :آب دهانش را به زور قورت داد و گفت كايار

  !ستياصال حواست ن نكهيتو مث ا... تو - 

  ه؟يمنظورت چ - 

  !بخوابم؟ دين كجا بام... م - 

  :نثارش كرد و گفت يهيعاقل اندر سف نگاه

  !تو بغل من - 

  :زد و ادامه داد يانداخت، محمد پوزخند نييو با اخم سرش را پا دييگرا يبه سرخ كايار صورت

  .خب معلومه، برو تو اتاق من - 

  :كرد و گفت كايسرخ ار يبه گونه ها ينگاه مين

  .ميش يم يكه هم اتاق ستين يبار اول - 

 ادي يبه او نگاه كرد، وقت يچشم ريسرش را باال گرفت و ز يكم كايار. به سمت در رفت يگريحرف د چيبدون گفتن ه و

  :اش انداخت و گفت ينيبه ب ينياو افتاد چ يحرف قبل

  !مسخره - 
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اتاق نگذاشته،  نياخل اوقت قدم به د چيكرد، انگار كه ه يها رفتار م بهيمثل غر. داخل اتاق رفت يباز جيگ ياز كم بعد

 زيچ چيدر دلش آشوب بود و ه. داد هيبعد از آن، در را بست و به آن تك يدر روزها يفضول يروز و نه برا نينه در اول

به . در ذهنش جرقه زد يآورد و فكر اديرا به  ايمهرسا و ناد يها فكرد؟ حر يچه م ديبا. توانست آرامش كند ينم

شانه رها  يبلندش را رو يرفت، موها نهياز در جدا شد و به سمت آ. تن داشت نگاه كرد كه به يگشاد و بلند راهنيپ

 ريز. گذاشت يصندل يلباسش را درآورد و رو يبدون معطل. ديكش شيبه موها يكرده بود، با نگاه كردن به آن ها دست

داد از  يم حيكرد ترج يتن نم ريزكه لباس  يبود، زمان ييبر تن داشت، تاپ چسبان و بدن نما يو نخ ديتاپ سف كيآن 

به چشم  يبه خوب كشيشد كمر بار يبه پا داشت كه باعث م يرنگ يليف هيشلوار پارچه ا. تاپ ها استفاده كند نگونهيا

 نهيلحظه نگاهش با دو چشمان در آ كي يبرا. ديايدرب يرنگ يرا ماساژ داد تا از آن ب شيگونه ها يبا انگشتش كم د،يايب

  .ديدست از كار كش كرد و يتالق

 يتو! فته؟يب يچه اتفاق يخوا يمثال م! ؟يكن يآماده م ايدرست  يچ يخودت و برا يدار! وونه؟يد يكن يكار م يچ يدار«

  »!؟يكار كن يچ يخوا ياحمق واقعا م

  :داشت هيگر يانداخت، بدجور حال و هوا نييرا پا سرش

  »!خوام ينم! م، نهخوام بعدا حسرت بخور ينم. خوام تالش كنم يفقط م من«

  :بود را در چنگ فشرد زيم يشد و با وحشت لباسش كه رو رهيخ نهيبه آ دوباره

  !ترسم يمن م... خدا يوا - 

 نيداد، اصال عادت نداشت به ا يشب را نشان م 10به ساعت نگاه كرد، ساعت . مسواك زد اليفكر و خ يقياز دقا بعد

  »!خوابه؟ يمحمد االن م يعني«. بخوابد يزود

ساعت محمد آمد، بدون در زدن وارد شد،  ميبعد از ن. ديخواب يم رياتاق د نيشب ها در ا شتريدانست كه محمد هم ب يم

خشكش  يثابت ماند، لب ها كايار يدر را بست و سر باال گرفت نگاهش رو ياما وقت. بود يگريد ياولش حواسش جا
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كند چون خود  يتوانست بفهمد او به چه فكر م ينم كايار. شد نيياپباال و  كايبدن ار ياش رو رهياز هم باز و نگاه خ يكم

گرفت و نگاهش را باال آورد و درست به چشمان  ميلحظه تصم كي يبرا. داد ينشان م شيرا مشغول ور رفتن با موها

داد، مثل  هيور رييزود تغ يلياما خ. دياو د يرا در چهره  يو منگ يجيشد آثار گ يهنوز م. گستاخ و متعجب محمد دوخت

  :را باال داد و پوزخند زد شياز ابروها يكي شهيهم

  .يراحت يليخوبه، خ - 

  :دست به در پشت سرش اشاره كرد و گفت كيبه خود گرفته بود، با  يشوخ يا افهيو ق ستادهيكه وسط اتاق ا يحال در

  .ياريدرب نارميه تا اباش يگمونم فرصت خوب! ؟يراحت تر ش ديتا شا اميبرم و ب گهيبار د هي يخوا يم - 

  :ديآتش گرفت و نگاهش را از او دزد تياز عصبان شيبه منظور او برده بود، گونه ها يكه تازه پ كايار

  !ه؟يمنظورت چ - 

كرد خود را خونسرد و آرام نشان  يتالش م ارياما بس ديلرز ياش م ينيب ياز او نداشت، پره ها يدست كم زين محمد

  :افتاد و گفت راهنشيپ يدكمه ها خشونت به جان يبا كم. دهد

  .يدون يخودت م - 

تاپش بر  يبه سمت لباسش رفت و آن را دوباره رو تيبا عصبان كايار. نگاهش را به تخت دوخت و لباسش را درآورد و

  :لب گفت ريتن كرد، ز

  .گرمه يلياتاق خ نيا - 

  :ديان محمد را شنخند يصدا. نديرا نب مانشيدرهم و پش ي افهيرا به محمد كرد تا ق پشتش

  .از اندازه سرده شياتاق مهمان، اونجا ب يبر يتون يم... هه! گرم؟ - 

خواهد  يمتوجه شد كه او م يبه او نگاه كرد، اما وقت تيبرگشت و با عصبان. كالم او را احساس كند يشخنديتوانست ن يم

كرد و در  يفكر م شتريحاال كه ب. او كردپشتش را به  نهينگاه كردن در آ يبه بهانه  عيسر لسيلباسش را عوض كند خ
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 كيكه محمد با او مانند  يكند، نه تا وقت يتواند نقش باز يندارد، نم اكه تحملش ر ديد يقرار گرفته بود، م تيآن موقع

اعصابش  يرو يمحمد حساب يمرتاز گونه  يخودش بود، اما رفتارها رياز آن تقص يهر چند قسمت. كند يرفتار م بهيغر

. داشت افتاد ركتكه با او در ش ييدعوا اديبه . كرد يمشغول م شياز پ شياش را ب ختهيرفت و فكر درهم ر يراه م

  .هم فشرد و خود را آماده كرد يرا رو شيدندان ها. كرد به خود بقبوالند كه از او متنفر است يسع

به او  يبا تعجب نگاه د،يمقابل خود د هنيرا دست به س كايآمد ار رونيب يوقت. رفت تا مسواك بزند ييبه دستشو محمد

  .را بسته و مثل قبل رها نكرده بود، از كنارش گذشت شيموها كايار. كرد

  خب؟ - 

  :را باال داد شيبرگشت و ابرو كايسمت ار به

  !؟يخب كه چ - 

  :به تخت كرد و گفت يبا سر اشاره ا يحوصله و عصب يب كايار

  م؟يبخواب ديكجا با - 

  :نشان داد كايار يبه تخت كرد و دوباره خود را متوجه  ينگاه يتفاوت يبا ب محمد

  .سر جامون - 

  !من كجاست؟ ياون وقت جا! آها - 

  :توانست پنهانش كند گفت يكه نم يطنتيمبل اشاره كرد و با لبخند پر ش به

  .مبل يرو - 

 زانيآو ييبا دست ها رد،يگآن همه تعجب و خشم را ب يتوانست جلو ياز تعجب باز مانده بود و اصال نم كايار دهان

  :گفت

  !نه؟ گهيتخته د يتو رو ياون وقت جا نميبب... هه... هه! مبل؟ - 
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  :باال انداخت و گفت يشانه ا محمد

  .خب، مشخصه - 

  !؟يدونست يم! يهست يتو واقعا مرد متواضع - 

  .جر و بحث و ندارم يچون حوصله  يبهتره بخواب - 

به نفس نفس افتاده بود، دست به كمر سد راه او  تيكه از عصبان يگرفت و در حال با چند گام بلند مقابل او قرار كايار

  :شد

 ديخوابم با يم ياون مبل سفت و لعنت يسرخ شده رو يدم و با لپا ياحمق به حرفت گوش م يمثل زنا ياگه فكر كرد - 

اون مبل  يخوابم و تو رو يتخت م يمن رو م،يدستورات تو بد يتو يرييتغ هيبهتره ! يخون يو م يبگم كور خوند

  .يلعنت

 شيعضالت بازو يشدن برآمدگ نهيكه بر تن داشت هنگام دست به س يديسف ريشد، با عرق گ نهيدست به س زين محمد

  .دوخت گريد يينگاه از او گرفت و به جا كايشد، ار انينما يبه خوب

  .يبخواب ييرايمبل پذ يو رو رونيب يبر يتون يم يناراحت يلياگه خ - 

 زياو ن ند،يتوانست خنده را در چشمان او بب يم كايار. جلو آورده بود يو دوباره نگاهش كرد، صورتش را كم رگشتب

  :صورتش را جلو برد و گفت يكم

  !ها؟! فكر كنه؟ يچ ستياصال برات مهم ن! نه؟يبب رونيكه پدر جون من و ب يستين نيتو هم اصال نگران ا! رون؟يب - 

  .كه برام مهمه دنهيخواب نه، در حال حاضر فقط - 

  :هم گفت يرو شيبا فشردن دندان ها رد،يخشم خود را بگ يكرد جلو يم يكه سع يدر حال كايار

  .يريبم يبر يتون يدر حال حاضر م - 

  .تر واشي - 
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  !م؟يكن يدعوا م يبرات مهم شد كه پدر جون بدونه ما سر چ! ا؟! تر؟ واشي - 

  .ياعتراض چيبدون ه ،يديمبل خواب يرو ،يكرد يكار نيمچقبل هم ه يتو دفعه ... كايبس كن ار - 

  .ديمبل بخواب يكه نوبت شماست رو نهيبه خاطر هم قايو دق - 

  !؟يمبل به صبح رسوند ينكه تو تمام شب رو رو - 

  !تر از تو خوابم ببره؟ ياون مبل لعنت يكه رو يتوقع نداشت - 

  :سرش را كج كرد يكم محمد

  .يكن يخت خواب به من نگاه مت هيگمونم هنوزم به چشم  - 

تكان  شيكه زد محمد از جا ياو فشار آورد، اما با تمام زور ي نهيو با دست به س ديكش يكوتاه يليخ غيبا حرص ج كايار

  :گذاشت كايدهان ار ينخورد، در عوض دستش را رو

  !بشه؟ داريب يخوا يم! وونهيد يدختره ... سسسس - 

تخت انداخت، به  يخود را رو رجهيش كيبا . برداشت و به سمت تخت رفت صورتش يدست محمد را از رو ظيغ با

محمد با تعجب در . نماند يكس يبرا ييكه جا يرا باز كرد، به طور شيحد دست و پاها نيو تا آخر ديحالت ستاره خواب

داشت، در  دهيمد خوابروبه تخت و پشت به مح كايار. بودخنده اش گرفته  يكرد، كم يبود و به او نگاه م ستادهيا شيجا

هم فشرد،  يرا رو شيچشمانش را بست و پلك ها كايار. ديكش يخود خجالت نم يكه اصال از حركت بچگانه  يحال

  :خندان گفت ييبرد، با لب ها يكه در خواب ناز به سر م يمانند كس

  .يالال كن ييرايپذ يمبل تو ايمبل  نيا يرو يتون يتو هم م... خوابم يمن دارم م - 

  :سرش را جا به جا كرد يزد و كم يگريد يشينما يبخندل

  .چراغم خاموش كن - 

  :را بلند كرد و گفت سرش
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  !لطفا - 

بسته  ييكرد و با لب ها يبه او نگاه م نهيمحمد دست به س. بالشت گذاشت و چشمانش را بست يدوباره سرش را رو و

  :ديخند يم

  ...هنوز يبچه ا - 

 يزمان. نديسرش را بلند كرد و به عقب چرخاند تا او را بب يكم د،يآ يجانب محمد نماز  ييحركت و صدا چيه ديد يوقت

  :را جمع كرد و گفت شيدرهمش لب ها يخندان او را مشاهده كرد، با سگرمه ها يكه لب ها

  !؟يكن يمن و نگاه م يساديپس چرا مثل منگال اونجا وا - 

  :بالشت گذاشت و ادامه داد يمحمد، سرش را رو يباال رفته  يتوجه به ابروها يب

  .يباش دهيند زيچ يليكنم خ يفكر نم يموارد دار نيا يكه تو تو يبا تجارب - 

  :كه گفت ديمتعجب و خندان محمد را شن يصدا

  !ده؟يند زيچ - 

اون چراغ و خاموش كن تا بخوابم، بعدش . يديند ييصحنه ها نيكه انگار تا حاال همچ يبه من زل زد يجور هيآره،  - 

  .يبكن يكه دوست دار يهر كار يتون يم

  .شدن به تخت است كيمتوجه شد كه در حال نزد شيشدن صدا كياز نزد كايشروع به حرف زدن كرد، ار محمد

  .نميب يم يمضحك يصحنه ها نيهمچ هيكه  هيبار نياول نيباور كن ا - 

  !خوش به حالت - 

كه  يا كهيبا وجود . حس كرد شياز پاها يكيدور مچ  دستان سخت محمد را به ديبگو يگريد زياز آنكه بتواند چ قبل

خشونت  يمحمد با كم. خارج شد شياز گلو يخفه ا يو فقط صدا رديخود را بگ دنيكش غيج يخورده بود، توانست جلو

خواهد  يكه انگار م يطور. ديبه تخت چسب شتريدست بر نداشت و ب كايحال ار نيبا ا. ديرا به سمت عقب كش كايار يپا
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. همان كودك دلبندش نرسد ايگرگ محافظت كند تا آن گرگ خونخوار به تخت  كي يخود در برابر حمله  يبچه از 

  :كرد و گفت يخنده ا ديمقاومت او را د يمحمد وقت

  .با زبون خوش پاشو... رسه يكه زورم بهت م يدون يبسه، م يبچه باز - 

زند تا او را از تخت جدا كند، انگار كه باعث  ينم يدانست محمد زور يم د،يسفت تر از قبل به تخت چسب كايار

  :و گفت ديكش يخفه ا غيهم شده بود، ج حشيتفر

  !پام... يولم كن، آ! زخمت تو حكم زبون خوشت و دارن؟ يتا حاال دستا ياز ك - 

  .كنم يبلندت م ايبلند شو  ايگفتم كه، ... بسه يبچه باز - 

شده  ليمحمد به سمت او متما يها دنيكش لياز بدنش به دل يداشت و نصفهوا قرار  يبه طور كامل رو كايار يپا كي

  :بلند شد كايار يناله  ياو آورد صدا يكه به پا يشتريبا فشار ب. بود

  !كستيپام ش وونهيد... يييآ - 

فه ها درآمده بود، اما هنوز دستانش را چنگ در مال ياز آن حالت ستاره ا كايتخت نشست، حاال ار يبا خنده رو محمد

  .كرده بود و حاضر نبود جم بخورد

  ...يفسقل يخودت خواست - 

دستش سر  كيبود كه با  يدر حال نياراده به در اتاق نگاه كرد، ا يمحمد با وحشت و ب د،يكش يبلند بايتقر غيج كايار

با مشت  كايار گر،يد ييصدا ديداد چه برسد به تول يبه او نم دنينفس كش ياجازه  يحت. فشرد يبالشت م يرا رو كايار

آمد قطع  رونيكه از ب يكوتاه يصدا. كرد يم يو احساس خفگ شدتوانست نفس بك يواقعا نم. زد يتخت ضربه م يرو

 يرا رو شيكه دندان ها يدر حال ت،يسر او بردارد با عصبان يدستش را از رو نكهيبرگشت و قبل از ا كايشد، به سمت ار

  :فشرد گفت يهم م

  .بزن غيپس ج! ؟يريبم يدوست دار - 
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قرمز شده و چند تار مو به  يصورتش حساب. رديكرد نفس بگ يسرش را باال گرفت و سع كايدستش را برداشت ار تا

  »تخت نشست و به محمد نگاه كرد يبا خشم رو. بود دهيگونه اش چسب

  !؟يريبم يدوست دار يگ ياون موقع م يكرد يمن و خفه م يداشت! وونهيد - 

كرد  يسع عيحركت سر كيبا  كايار. شد تيعصبان نيمحمد در ح يباعث خنده  ه،يآن هم انقدر شبادا درآوردن  با

او را بلند كرد و هر دو دستش را از پشت گرفت و . تر و فرض تر از او بود عيتخت دراز بكشد اما محمد سر يدوباره رو

كه در صدا داشت  يجانيبا ه كايكنار گوش ار. بكند يحركت چينتواند ه كاياو را به تخت فشرد تا ار. هم قرار داد يرو

  :گفت

 چيه مياگه من و تو روش بخواب. ما بوده يهر دو يتخت دو نفره س، از اولش هم برا هي نيا... يگوش كن فسقل - 

  .هگيطرف بخواب و من هم طرف د هيبه من، پس تو  يليبه تو دارم و نه تو تما يليكه نه من تما ينه تا وقت. فتهينم ياتفاق

  .به سمت او برگشت يداد به آرام يكه با دست قرمز شده اش كمرش را ماساژ م يدر حال كاياو بلند شد، ار ياز رو بعد

  !بود خفه شم كيامشب دوبار نزد! يكله پوك... يليواقعا كه خ - 

  ...سسس - 

را محمد، اما  گريو طرف دطرف تخت را خود اشغال كند  كيشد كه  يراض كايآن دو بود ار نيكه ب يبا كشمكش باالخره

  .و ناراحت بود ريآخرش دلگ يحرف ها لياز دست محمد به دل يليخ

از چراغ خواب كه محمد عادت به روشن گذاشتن آن  ريچراغ اتاق خاموش بود، به غ چاند،يرا كامل دور خود پ پتو

  :زد يخندانداخت نگاه كرد و پوز يخود م يرا رو يبه او كه مالفه ا يچشم ريز كايار. داشت

  .آقارو... هه... يريگ يتو خودت اندازه دوتا تخت جا م - 

. رديگ ينكند آرام نم يكرد تا تالف ياحساس م. آخر او را فراموش كند يتوانست حرف ها يرا به محمد كرد، نم پشتش

بت شود، محمد ثا يكند كه خالف گفته  يدوست داشت كار. رديرا بگ يزيعادت كرده بود انتقام هر چ نكهيمثل ا
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 يتخت وول م يرو اد،يز شانيو افكار پر تيعصبان يومتوجه باشد از ر نكهيبدون ا. باشد دانيم روزيدوست داشت پ

  :تخت نشست و گفت يرو تيدست آخر محمد با عصبان. خورد

  !؟يشه انقدر وول نزن يم - 

  :به او كرد يبود، نگاه متعجب دهيكه حاال صاف خواب كايار

  !؟يچ - 

جا به جا شد و بدون نگاه كردن به او جواب  يكرد خود را به آن راه بزند، كم يسع ديغضبناكه محمد را دچشمان  يوقت

  :داد

  .بره ينه، جام عوض شده خوابم نم - 

فردا بتونم  ديمرگم و بذارم تا شا يمنم كپه  يو بذار يبخونم تا بخواب ييبرات الال ينكنه توقع دار! به من چه مروبطه - 

  !برسم؟ ميارك يبه جلسه 

  !كار دارم؟ يمن به تو چ - 

  !يخور يوول م يد دائما دار - 

  .يشد يعصب يليخ! چته ستيتو كال معلوم ن ر،يبهونه نگ. به تو ندارم يكار چيتخت هستم، ه نوريمن ا - 

  :دهد ريياش را تغ يرنجور و عصب ي افهيكرد ق يزد و سع يپوزخند محمد

  .بره شيپ يوونگيتا مرز د نكهيمگه ا... ارهياتاق دووم ب هي يا صبح با تو توشب ت هيتونه  ينم يكس چيه! ؟يعصب - 

  !رفته؟ ادتي ،يلحظه ها بود نياز تو كه شب و روز در حسرت هم ريغ يچكسيه... آره - 

  :زد و گفت يلبخند د،يتخت خواب يرو يور كيداد و  هيسرش تك ريدستش را ز محمد

  !كنه؟ يم ياعالم آمادگ ينكنه دار - 

  :فراخ به سمت او برگشت يبا چشمان كايرا
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  !يمن نذار يخودت و پا فيكث ي؟ بهتره هوس ها!؟يچ - 

  .يفسقل... نبود شيب يزيچ فيكث يياون چند مورد جز هوس ها ،يكرد يخوب اشاره ا - 

رت سرش را برداشت، با تمام وجودش آن را به صو رينشست و بالشت ز تيبا عصبان اورد،يتوانست تاب ب ينم گريد

هوا  ياو را رو يبدن سفت او كرد، محمد با خنده مشت ها يكوچكش را حواله  يبعد از آن مشت ها. ديمحمد كوب

را در دست گرفته بود و در دو طرف  كايدو دست ار هركه مچ  يدر حال. كرد ياو را عصبان كايار اديز ياما تقال. گرفت

 يزيخواست چ. اند و صورتش را مقابل صورت او گرفتفشرد، او را محكم به تخت چسب يبالشت م يصورت او رو

بود،  كايكه در چشمان سركش ار يبرق يكيقفل شد، در آن تار كايو سركش ار نيكه نگاهش در نگاه خشمگ ديبگو

هنوز  كايار. افتاد كايار يگوشت يلب ها ينگاهش رو. كرد جاديمعده اش ا ريقلب تا ز ياز رو يكافش زيت يمانند خنجر

باعث شد  كايار "يآ" يصدا. كرد يبه دستان و بدنش نبود نگاه م اديفشار ز يو درد به او كه متوجه  تينبا عصبا

حاال . غرق شد كايباز هم در نگاه خالص ار مدمح يشود، نگاه پر از تمنا دهيبه چشمان جمع شده از درد او كش دگانشيد

 ينم نكهيكم كم احساس وحشت به سراغش آمد، ترس از ا. كرد يبه او نگاه م ياز هر درد يو منگ خال جيهم گ كايار

 بل يداغ او را بر رو يلب ها ديبگو يزيبتواند چ نكهيقبل از ا. خواهد چه كار كند يداند او م يچه كار كند و نم ديداند با

شته گذ يمثل دفعه ها ديترس يهم قفل كرد، م يرا رو شيدندان ها. هم فشرد يخود حس كرد و چشمانش را رو يها

 كي يِنيريكم كم ش. كرد ينم يهم حركت شيلب ها يحركت ماند، خشكش زده بود، حت يب نيهم يبرا. پر از درد باشد

كرد  يفرار، سع يو نه از تقال برا يحركت يو نه از ب ودب ينه از گاز گرفتن خبر گريد. در وجودش نفوذ كرد بيلذت عج

محمد بلند . ديگرد شده خود را كنار كش يو با چشمان ديمحمد را شنبلند آخ  يلحظه صدا كي يبرا. كند ياو را همراه

 ديكامال خود را كنار كش زين كايار. كرد يگذاشته بود و ناله م شيلب ها يكه دست رو يتخت نشست، در حال يشد و رو

 دنيبا د. رفت هنيآمد، چراغ را روشن كرد و به سمت آ نييمحمد با عجله از تخت به پا. شد رهيو با وحشت به محمد خ

باز از همش گذاشت،  يلب ها يبرداشت و رو يدرهم رفت، دستمال شيبود سگرمه ها شيلب ها يكه رو يخون كم
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 ياش طور افهيبه سمت او رفت، ق تيمحمد با عصبان يبعد از كم. كرده يدانست چه كار يهنوز در شوك بود و نم كايار

مقابله با او آماده  يرا درك و خود را برا تيموقع يبه خوب كايار. اند كرده دارشيب يخواب زمستان كيبود كه انگار از 

  .كرد

  !؟يايهم برنم دنيبوس هياز پس  يحت! احمق - 

  :لبش گذاشت يدستمال را رو گريتكان داد و دوباره طرف د يسر

  !يداد يكار و بهتر انجام م نيواقعا ا يمست بود يكنم كه وقت يدارم فكر م - 

  !؟يندار يليتما چيه... يه... يگفت يم... كهتو ... تو... ت - 

  .كنه شوهرش و از راه به در كنه يسع يكيكه  ينه تا وقت - 

  ...خواستم تورو يمن با مشت و لگد م! مسخره و احمقانه س يليخ گهيد نيا! يچ - 

  ...نه - 

گذاشت، آب دهانش  شيها نهيس يبه لباسش كرد و دستانش را رو يعينگاه سر كاياشاره كرد، ار كايار يبه لباس ها و

  :را قورت داد و گفت

  .ميدينداشتت هم د ليهه، تما! هم منحرف ييتو هم دروغگو - 

گناه نشان  يكرد خود را ب يم يسع يداشت و به هر نحو يبر نم شيبا وجود دستمال دست از آن پوزخند زدن ها محمد

  :دهد

  .ينبود ليتما يب نيتو هم همچ - 

  !يحمله كرد به من وونيح هيتو مث  - 

  .اش انداخت ينيبه ب ينيصحنه چ نيا دنيبا د كايفرش پرت كرد، ار يرا رو يخون دستمال

  !؟يكرد ييرايپذ وونيح هيتو با آغوش باز از ! وونيح - 
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  :گفت دهيبرچ يبا لب ها رد،يگ يكرد دارد بغضش م يكه احساس م كايار

  ...تو... تو. تو بود ريهمش تقص - 

محمد  يقيبعد از دقا. با حرص بالشتش را از وسط تخت برداشت و به سمت مبل رفت. كرد ينم دايگفتن پ يبرا يحرف

كردند و اتاق در سكوت محض بود،  يكدام حركت نم چيه يساعت مين. ديدراز كش شيچراغ را خاموش كرد و در جا زين

و همانطور كه پشتش  اورديطاقت ن. تاس داريدانست كه محمد هنوز ب يپر از التهاب هر دو، م ينفس ها ياز صدا ريبه غ

  :ديبه او بود پرس

  !؟يداريب - 

  :گرفته پاسخ داد ييمحمد با صدا يطوالن ياز مكث بعد

  ؟يخوا يم يچ - 

  :نشد اليخ يذوقش زد، اما ب يتو يخشنش حساب يصدا

 نهيخب منظورم ا... گهيد يجا خب... گهيد يكه جا يگفت... گ... يبار به من گفت هي. از حرفات افتادم يسر هي ادي... ادي - 

  ...كه

  !خب؟ - 

  :كرد ادامه دهد يدهانش را به زور قورت داد و سع آب

با  يهم به من گفت گهيبار د هي. يتمام شب رو اونجا بود دميكردم، اون موقع د ريشركت گ يهم با تو تو گهيبار د هي - 

  !ر كنم؟از حرفات و باو يكيكدوم  ديمن با. ينداشت يجد يرابطه  يچكسيه

بود نگاه كرد، دوباره نگاهش را به روبه رو  دهيكه پشت به او خواب كايسرش را به سمت او چرخاند و به ار يكم محمد

  :ديكش يقيدوخت و نفس عم

از شب ها اونجا  يبعض. نداشتم و ندارم يجد يرابطه  يچكسيبهت گفته بودم، من با ه. يبدون يخوا يو م يچ دميفهم - 
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  ...كار يبرا موندم، اونم يم

  ؟يچ گهيد يشب ها - 

  :مكث گفت ياز كم بعد

  .رفتم يم يا گهيد يجا - 

  كجا؟ - 

  :داد و گفت رونيب ينيرا با ب بازدمش

  .ستين يبد يجا - 

  »!ره يهنوزم اونجا م يعني نيا! ست؟ين«

مثل خوره به  يفكر نيخواست در آن لحظه همچ ينم. مهم نبود يگريد زيچ شيبرا. داشت حرف او را باور كند دوست

گونه اش . كرد سيسرش را خ ريشد و بالشت ز يجار شيخود بخواهد اشك ها نكهيبدون ا. و آزارش دهد فتديجانش ب

ادامه  گريكه محمد گفت باعث شد د ين جمله ايآخر. خارج نشود شياز گلو ييكرد صدا يرا بر بالشت فشرد و سع

  .ندهد

  .بخواب ريحاال بگ - 

  

* * * * *  

  

 عيسر. خود شد تيموقع يپف كرده اش را كه گشود متوجه  يپلك ها د،يكش ازهياز هم باز كرد و خم را دستانش

 يمحمد به اطراف نظر يبا عجله در جستجو. در اتاق نبود يچكسيتخت بود، تنها، ه يرو. نشست و به اطراف نگاه كرد

كند؟  يتخت چه م يدانست كه رو ي، حاال نمبرده وابشمبل خ يرو شبيمطمئن بود كه د. از او نبود يانداخت، اما خبر
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  .شد رهيو به در اتاق خ ديآشفته اش كش يبه موها يدست

  !كار اونه؟ - 

  :بلند شد شيبه ساعت نگاه كرد و صدا. كرد يسوخت و سرش درد م يم شيشب گذشته چشم ها يها هيگر از

  .شد رميد... خدا - 

آمد كه  ادشيحواسش باشد در اتاقش را باز كرد، تازه بعد  نكهيا بدون. رفت رونيبلند شد و از اتاق ب شياز جا عيسر

  .دست نگه داشت ياتاق خال دنيخواست در را ببندد كه با د. دهيپدر جان در اتاق او خواب شبيد

  !ستين - 

ت دس هودهيب يفكر ها اليخ يشده، ب رشيآمد كه د ادشي. از پدر جان نبود يخبر د،ييداخل رفت و اطراف را كاو كامل

  .كرد زودتر آماده شود تا به دانشگاه برود يو صورتش را شست و سع

  !كنه دارميتونست ب يواقعا نم - 

 يتواند برا يكه محمد است و م ديام نيزد، به ا يتلفن زنگ م. محمد افتاد و دوباره دلش گرفت شبيد يحرف ها ادي

  :و گفترا باال برد  شيصدا. نكردنش سرش غرغر كند تلفن را برداشت داريب

  !؟ينكرد دارميچرا ب - 

  :حرف باز بماند يو باعث شد از ادامه  ديچيپ يدر گوش يزن يآشنا يصدا اما

  !؟يخودت كا؟يالو ار - 

  !خاله - 

  دلم؟ زيعز يخودمم، چطور زميعز - 

  !د؟يزن ياز كجا زنگ م... سالم خاله - 

. هم گذاشتم غاميبرات پ. ديما جواب ندادچند بار زنگ زدم ا. شه برگشتم يم يقربونت برم، چند روز رانياز ا - 
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  !؟يهم كه همش خاموشه، بابات بهت نگفت بهم زنگ بزن تيگوش

  .رديگذاشته بود و خواسته بود با او تماس بگ غاميتلفن پ ريگ غاميپ يبر رو يآمد كه زن ادشي

  الو؟ - 

  .نگفت يزينه نه خاله جون، بابا چ... الو - 

نشد،  گهيد رميشوهرت و بگ يخواستم ازش شماره ! زهير يزهرش و م يجور هي مردك نيدونستم ا يآخرشم م! وا - 

  ...كه يدون يتونستم م ينم يعني

  .خوام يكار و درس بودم اصال حواسم نبود، معذرت م ريخاله من درگ ديببخش د؟يآره، شما خوب - 

  .يخون يهم درس م يكن يهم كار م دميدونم شن يقربونت برم، م - 

  .شتونيپ امياز اون طرف م يبرم دانشگاه برگشتن ديبا خاله من االن - 

  .دختر يگفت يخب زودتر م! آخ - 

 يداشت، با خوشحال ياز برگشت خاله اش احساس خوب. حرف زدن تلفن را قطع كرد يكرد و بعد از كم يخنده ا كايار

  .دانشگاه شد يكه در چهره اش مشهود بود راه

خسته و  يرا با چهره ا ايناد. آمد يبه حساب م كايار يشانس بزرگ برا كي نيبود و ا امدهياستاد هنوز ن خوشبختانه

كرد  يزد و سع يلبخند. جواب سالمش را به زور داد متوجه شد يرا وقت نيآمد، ا يحوصله م يبه نظر ب. افتي نيغمگ

 جانيكه از ه ييروزها كرد، درست برعكس يگفت و سكوت م ينم يزياو چ شهيباز كند، اما مثل هم ايسر حرف را با ناد

كرد كه دانشگاه  يفكر م نيخوشحال بود، به ا امدهيبه دانشگاه ن نيشرو نكهياز ا كايار. بند نبود شيپاها يرو يشاد

  :به خود آمد و او را نگاه كرد ايناد يچه لذت بخش است، با صدا شيو نوچه ها نيبدون شرو

  ...كيار - 

  :فترا باال داد و گ شياز ابروها يكي كايار
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  !؟يكن مهيمنو نصفه و ن يچاره  ياسم ب ديحتما با يايدق بودن درب ي نهياز حالت آ يخوا يهر وقت م! ه؟يچ - 

  !منم دو كلوم حرف بزنم؟ يذار يم - 

  .خب بزن - 

  .پسره زنگ زد، باهاش حرف زدم نيا روزيد - 

  ...خب - 

  ...وونهيبود، د شهياون مثل هم - 

  .س هوونيمن كه بهت گفته بودم طرف د - 

  !ش كردم عيكالس اسكل و ضا يبچه ها يجلو يكه اصال براش مهم نبود چجور نهيمنظورم ا ،يستينه، چرا متوجه ن - 

  !؟يكرد عيمگه تو اونو ضا - 

  :كرد كايبه ار ينگاه متعجب ايناد

  .گهيبود د نيقصدم هم! كار كردم؟ يخب پس چ - 

  :باال انداخت يكالسورش را باز كرد و شانه ا كايار

  .يكالس گوش كن يبچه ها يبه پچ پچ ها كياز نزد هيفقط كاف. نشد عيهم ضا يليبه نظر من كه اون خ - 

  :تكان داد و گفت يدرهمش سر يفكر كردن، با ابروها يبعد از لحظه ا ايناد

  .ستيمهم ن يليخ - 

عشق  ديكه با هم بودن شا ميبود دهيشن. ارميسر درنم وونهياز كار تو و اون مردك د گهيواال من كه د. آره جون خودت - 

  !اما نه با هم چلوندن ارهيو محبت ب

  :شد رهيخ كايگرد شده به ار يجابه جا و با چشمان شيدر جا عيسر د،يپر ايناد ياز رو رنگ

  !گفتم عاشق اونم؟ يمن ك - 
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  :و گفت ديخود را عقب كش يشده بود، كم رياو غافلگ يكه با حركت ناگهان كايار

  .گهيمنظورم همون الدنگه د! خنگه تورو گفتم يمن ك - 

توانست نگاه مشكوكش  ينم نكهيبا ا كايار. تكان داد دنيفهم يبه نشانه  يگرفت و سر كايرا از ار شانشينگاه پر ايناد

  :گفت يجا به جا شد و با خوشحال يموضوع بحث را عوض كند كم نكهيا يبرا رد،يبگ ايرا از ناد

  زنگ زد؟ يكبگو امروز  نا،يا اليخ يحاال ب - 

  :ادامه داد كاينكرد و ار يحركت ايناد

  .ايزنگ به خونه بزن و تو هم با من ب هي شش،يخوام بعد از دانشگاه برم پ يم ران،يخالم زنگ زد اونم از ا - 

  :انداخت و به فكر فرو رفت نييسرش را پا ايناد

  .نه، تو خونه كار دارم - 

  ؟يچه كار - 

  ...گهيكار د - 

در سر  يگريد يبزند، احتمال داد كه نقشه ها يمرموزش حرف يكارها ايخواهد راجب كار  يه او نممتوجه شد ك كايار

  .در سكوت به درس دادن استاد گوش سپرد زين ايادامه نداد، ناد گريبا ورود استاد د. دارد

  

* * * * *  

  

  :نازك خاله اش آمد يبه عقب برداشت، صدا يرا فشرد و قدم زنگ

  !بله؟ - 

  .كايمنم ار - 
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 اديقلبش از فشار و استرس ز. داد هيقدم به داخل گذاشت، در را بست و به آن تك كايدر باز شد و ار يگفتن حرف بدون

 ييو آدم ها نيبود، هر دفعه با ماش يكار سخت. كند ييكننده ها را شناسا بيباز هم توانسته بود تعق. ديتپ يتند تند م

  :و با خود نجوا كرد نداختا نييسرش را پا. آمدند يم بشيمتفاوت به تعق

  ...!حله هيقض نيگفت ا يمحمد كه م - 

  .و سوخت ديكش ريزخم كمرش ت يجا

  !كايار - 

خاله  يچهره  يلبخند رو يبا مشاهده . ديپله ها د يباال ستادهيرا چند متر دور تر از خود، ا ميبلند كرد و خاله مر سر

كرد و خود را در آغوش او  يكيپله ها را دوتا . گام برداشت را فراموش كرد و با سرعت به سمت او زياش همه چ

  :فشرد فشيظر يرا بر روش شانه  سشيانداخت، چشمان خ

  .همتون يدلم براتون تنگ شده بود، برا - 

  .دلم زيعز نطوريمنم هم - 

  :دياو را كاو يجدا كرد و با چشمان مشتاقش چهره  كايرا از ار خود

  .يخانوم شد! يكرد رييچقدر تغ - 

  :او نگاه كرد و گفت يبه خطوط دور چشم ها و لب ها زين كايار

  .يكرد رييتغ يلينگذشته، شما هم خ ياديزمان ز نكهيبا ا - 

  !شدم؟ رتريسال پ كي نيتو ا يعني! وا - 

  .دينه، هنوزم خوشگل و جوون - 

  :تكان داد يزد و سر يلبخند ميمر. زد يچشمك و

  .زنم يو باهات حرف م سادميوا نجايحواس و بگو هم يتو، من ِ ب ايب - 
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از  يبه اطراف كرد اما خبر ينگاه شيدختر خاله ها افتني يبرا. از سكوت خانه تعجب كرد كايدو به داخل رفتند، ار هر

  .نبود چكداميه

  !كجان؟ هيپس بق - 

  .انين ديشا يعني ومدن،يهنوز ن - 

  :ديمبل گذاشت و با تعجب پرس يرا رو فشيك كايار

  !ن؟اين يچ يعني - 

  :رفت گفت ينگاه كند، در همان حال كه به سمت آشپزخانه م كايبه ار نكهيبدون ا ميمر

 يعروس يپدرت كه برا اوردم،يطاقت ن گهيمنم د. هم به خاطر اونا موندگار شد رجيا ان،يخواستن ب يبچه ها نم - 

انگار  ياز ما نگرفت يم كه اصال سراغتو ه. خودم بزنم يبه تو و خونه زندگ يسر هيو  اميدعوتمون نكرد، گفتم حداقل ب

  !يهم اونور دار يليفام هينه انگار كه 

  :شده بود، به دنبال او روان شد و گفت شتريحرف ها تعجبش ب نيا دنيكه با شن كايار

  .ديايب ديخودش به من گفت كه دعوت كرده اما شما نتونست! شه؟ يمگه م! بابا شمارو دعوت نكرد - 

  !منم بهت نداده نه؟ يشماره . كه بهم نبافته زهايمردك موذمار چه چدونم اون  يخودم م - 

  :حرف زدن بدهد ادامه داد ياجازه  كايبه ار نكهيا بدون

همه  نيموندم خواهرم ا... شد ييهوي يبعدشم همه چ. كردم ينم داتيپ يآخر يدادم، اما اون روزا يبه خودت م ديبا - 

  .و به پاش بسوزه باشه يويد نيسال چطور تونسته عاشق همچ

دوست  يليخ. هم فشرد و سكوت كرد يرا رو نشيغمگ ينداشت كه بزند، چشم ها يحرف يعنينگفت،  يزيچ كايار

فنجان قهوه را مقابل او گذاشت و  ميمر. نشست يصندل يرو ميمر يبا اشاره ! د؟يداشت بپرسد چرا خودتان زنگ نزد

  :ديپرس
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  هنوزم با شكر؟ - 

  :مثبت تكان داد يبه نشانه  يزد و سر يتلخ لبخند

  .اشتها ندارم يعنيخورم،  ينم يزيچ اديروزا ز نيا - 

  .به خودت برس كميپوست استخون،  يشد! خورم ينم يزيكه چ يچ يعني - 

  :گفت يجانيبه جلو خم شد و با لبخند و لحن پر ه يكم

  خب، از همسرت چه خبر؟ - 

  :ز كردرا از هم با شيدوخت و لب ها ميماتش را به مر نگاه

  !همسر - 

  .محمد جان گه،يشوهرت د! وا؟ - 

  .هنگام نام بردن اسم محمد به كار برد، خنده اش گرفت و نتواسنت آن را پنهان كند ميكه مر يلحن و لبخند از

  .خوبه - 

باهاش  يمثل پدرت، زندگ هيتاجر هيبا اون چطوره؟ باالخره اونم  يخوام بدونم زندگ يدونم خوبه، م يخوب و كه م - 

  ...مثل پدرت كه يعني! كنه؟ يم يفرق

  نه؟ ايكه دوسش دارم  نهيمنظورتون ا - 

  :نازك كرد و گفت يپشت چشم ميمر

  !نه؟ اي يخب دار - 

  :ديبرد و فنجان قهوه اش را جلو كش شيدست پ كايار

  .آره، دوسش دارم - 

  :ديپرس جانيبه جلو خم شد و با همان ه شتريب ميمر
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  ؟يخدارو شكر، حاال اون چ - 

  :گفت يبامزه ا ي افهيبود آن را به زور قورت داد و با ق دهياز قهوه اش نوش يكه كم كايار

به  ديدونستيوگرنه شما كه م. ميكرد تا قبول كردم ازدواج كن يپافشار يكل نيبه خاطر هم! اووووه، اون كه عاشقمه - 

همش بهوونه  نايا. حرف ها گذشته بود نير بابا از االبته، كا. به ازدواج نبودم ياز ازدواج بابا هم شده راز يريخاطر جلوگ

  .ش بود ندهيشرط همسر آ واقعدر . بود تا من و از سر خودشون وا كنن

  :كرد لبخند بزند يو سع ديكش يآه پر حسرت ميمر

  .و عاشقته يكه دوستش دار يكن يم يزندگ يحداقل با كس زم،يواقعا برات خوشحالم عز - 

را  نيالبته ا. خان ازدواج كرده رجيدانست خاله اش به خاطر پول با ا يم. دوخت زيهش را به مزد و نگا يپوزخند كايار

 يم ياديآنها موجب اختالفات ز اريبس يتفاوت سن شهياست، اما هم شيخان عاشق خاله و بچه ها رجيكه ا ديد يهم م

  .نداشت و مطمئنا ندارد يپول بود خاله حرف يحال تا وقت نيبا ا. شد

 شتريخان را ب رجيا م،يهمه سال مر نيسوال را از خود كرده بود، بعد از ا نيبارها ا ميمر يزندگ يبا مشاهده  كايار

  را؟ شيپول ها ايدوست داشت 

  ».ديوقت محبت منو نخر چيپول بابا ه... من كه نه يبرا! اره؟يعشق و دوست داشتن م پول،«

  

* * * * *  

  

از . ديروشن به داخل آمد و متعجب اطراف را كاو يچراغ ها دنيبا د. ديخانه كشبه داخل  يرا آرام باز كرد و سرك در

  ...چراغ ها خاموش بود، اما حاال يكرد همه  يكه نگاه م نييپا

  .به جانش افتاده بود يرا آرام بست و چند قدم به سمت جلو برداشت، از سكوت خانه ترس بد در
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  !؟يتا االن كجا بود - 

 ييبا اخم ها بيبود، دست در ج ستادهيمحمد با چند قدم فاصله ا. قلبش گذاشت يتش را روو دس ديكش يكوتاه غيج

  .كرد يپرسشگر، مانند طلبكارها از او سوال م يدرهم و نگاه

  !دميمحمد، ترس - 

  !؟يبود يك يخونه  ،يتموم شد، بهتره جواب سوال منو بد دنتياگه ترس - 

  :گفت يحال يد و مقنعه اش را از سر درآورد، با بمبل پرت كر يرا رو فشيك شهيمانند هم كايار

  ...خال يخونه  - 

  .شد دهياز دستش افتاد و نگاه مات و متعجبش به سمت محمد كش مقنعه

  !رفته بودم؟ يكس يخونه  يدون يتو از كجا م... تو - 

  :كوتاه گفت يبعد از مكث محمد

  ؟يباش يتونست يوقت شب كجا م نيتا ا - 

  :تكان داد و گفت يبود، سرقانع نشده  نكهيا با

  .خالم رفته بودم، تازه برگشته يخونه  - 

  !؟ير يو كجا م يايكه خونه نم يو به من خبر بد يزنگ بزن ديو تو نبا - 

  :فرستاد و با تمسخر گفت رونيبا حرص بازدمش را ب نهيدست به س كايار

 يكار م يتخت تو چ يمن رو... من ياوه خدا دم،يشدم با تعجب از خودم پرس داريصبح كه از خواب ب ؟يدون يخب، م - 

  !كنم؟

  :با دست به اتاقش اشاره كرد و ادامه داد و

  !از پدر جون يهست و نه خبر زمياز همسر عز ينه خبر دميبعدشم اومدم و د - 
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  .بود يحركات محمد عصب كايبه نظر ار. داد يدانستن تكان م يبه نشانه  يزد محمد سر يحرف م كايكه ار نطوريهم

زنگ زدم اما تلفنشون خاموش بود، خب منم گفتم حتما باز سر جلسه  زميراه به همسر عز نيرفتم ب ياز دانشگاه كه م - 

كه  ميداشت ييشرط و شروط ها هيما قبل از ازدواج  ياز طرف. ندارم ييهستن، از اون جلسه ها كه من توش جا يمهم ي

  .نشد يوقت عمل چيه

  :باال انداخت و گفت يخسته اش شانه ا يگذاشت و با چهره  شيان هار يدو دستش را از كنار رو هر

  .نيهم - 

تازه از سفر برگشته ت و امكان داره  يخاله  يخونه  يريم يكه دار يبذار غاميمن پ يبرا يتونست ينم يعني! ن؟يهم - 

  !؟ياين يحت ايخونه  يايب ريشب د

آپارتمان  نيا يدفاع، تو يدختر ب هيمن،  ستيرات مهم نخونه و اصال ب ياياوال تو خودت هر وقت عشقت بكشه م - 

 غاميهمسر من پ يتو حرف بزنم و ازش بخوام لطفا برا يدماغو يبا اون منش اديدوماً، من خوشم نم! تنها هستم يلعنت

  .بكنم يخوام چه غلط يتا بدونه من امشب م ديبذار

كه به خود  يجد ي افهيشد، بر خالف ق رهيمحمد خ يبه نفس نفس افتاده بود، به چشم ها تيكه از عصبان يحال در

  .رفت فشيمقنعه اش را برداشت و بعد به سمت ك ظيخم شد و با غ. ديخند يم شيگرفته بود چشم ها

 يدانست كه جواب يخودش هم م. زد يدوخت و لبخند تلخ نيمحكم بسته شدن در اتاق، محمد نگاهش را به زم يصدا با

  .او بازگو كند يتوانست برا يداشت نم يوابجز سكوت ندارد، اگر هم ج

 يكه در حال باز كردن دكمه ها كايار. در بزند آن را باز كرد نكهيرفت و بدون ا كايآرام به سمت اتاق ار ييقدم ها با

  .بود به سمت محمد برگشت و نگاه متعجبش را به او دوخت شيمانتو

  .يزد يم يدر هي ها يتازگ! يگرفت شيروال گذشته رو در پ نكهيمثل ا - 

  :توجه به حرف او گفت يب محمد
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تونه دور از اونجا و  يكه نم يدون يكنم، صبح من رسوندمش خونه چون خودت هم م يپدر خواست ازت معذرت خواه - 

  .كنه يخاطراتش زندگ

ز تعجب بازمانده و دهانش ا كايار. در را محكم به هم كوفت كايكه بر لب داشت مانند ار يرا گفت و با لبخند بامزه ا نيا

  :لب گفت رياتاق دوخت و ز واريدست به كمر نگاهش را به د. خنده اش گرفته بود

  !طلبكار - 

  :كه بر لب داشت زمزمه كرد يشد و با لبخند خسته ا رهيبه در خ دوباره

  .دهيمنو بدهكار نشون م شهيهم - 

  :درهم رفت شياخم ها يموضوع يادآوري با

  .باشم ييتونستم هر جا يم! رفتم؟ يكس يخونه  دونست من ياما از كجا م - 

 يبزند، اما م يبرود و حرف رونيدوست داشت از اتاق ب يليخ. را باال گرفت و نگاه مشكوكش را به در دوخت سرش

  .شود ينم بشينص يزيدانست جز بحث چ

آن  اتياز جزئ يزيچاما . را برداشت و مشغول مطالعه شد شيكتاب درس د،يتخت دراز كش ياز گرفتن دوش رو بعد

  .خاله اش و محمد بود يتمام حواسش به حرف ها د،يفهم ينم

بر لب آورد و به سمت در  يلبخند. آمد و نگاهش را به در اتاق دوخت رونيب الياز فكر و خ ونيتلوز يصدا دنيشن با

  .ترفت كه با او قهر اس يم ادشيزود  يليخواست راجب خاله اش با محمد حرف بزند، خ يرفت، م

داده  هياش را به آن تك يشانيمبل گذاشته و پ يكه دست چپش را رو يمحمد در حال. كرد يو تبسم ستاديا شيرو روبه

نشست و كتابش  شيباال رفته و درهم محمد روبه رو ييتوجه به ابروها يب كايار. دوخت كايبود نگاه پرسشگرش را به ار

  .است يم بزرگيقومحمد ت گريمتوجه شد در دست د. پا گذاشت يرا رو

  »!و روشن كرده زونيچرا تلو پس«
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  :رديبگ ونيمحمد باعث شد نگاهش را از تلوز يصدا

  شده؟ يزيچ - 

  :زد و گفت يمثبت تكان داد و لبخند يبه نشانه  يسر كايار

  .آره - 

  .در كند يا يصاف نشست و دستانش را از هم باز كرد تا خستگ محمد

  شده؟ يخب، چ - 

فرصت استفاده كنه و  نيخواد از ا يسر بزنه مارو هم دعوت كرده، م الشونيخواد به و يكه م يزچند رو يخاله برا - 

  .و بهتر بشناسه نهيتورو بب

  :انداخت و گفت يشانيبه پ ينيبود، چ زانيزانوانش آو يرو شيهمانطور كه دست ها محمد

  ؟يداد يتو چه جواب - 

  .قبول كردم - 

  !؟يبدون مشورت با من قبول كرد - 

  :گفت يمحو شد، با لحن نامطمئن كاياز صورت ار يبه كل خندلب

  .كردم جوابت مثبت باشه يمن فكر م - 

  !؟يكرد يفكر نيچرا همچ - 

  :درهم جواب داد يبغضش را فرو خورد و با چهره ا كايار

  .يايانقدر احمق شدم و فكر كردم تو هم م كدفعهيدونم چرا  ينم - 

 ادشياز حركات ز يكالفگ. فرستاد رونيو بازدم خسته اش را ب ديكش شيبه موها يسرش را كج كرد، دست محمد

  .مشهود بود
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  ...و هم سر كار يريتو هم دانشگاه م كا،يار نيبب - 

  :ديحرفش پر انيادامه به او نداد و م ياجازه  كايار

  .يرفته اخراجم كرد ادتي نكهيكار هم مثل ا له،يتعط يكنم چند روز يادآوري ديبا - 

و من  يهست يتو منش. گم يروز قبل بهت م كيبه رفتنت باشه از  ازيهر وقت ن! طور كامل كارت تموم نشدههنوز به  - 

... در ضمن. يرياز من اجازه بگ ومدنيچند روز سر كار ن يبرا ديبا يگرفت يم دهيهم ند يزن و شوهر يمسئله  س،يرئ

  .ميبر ميتون ينم نيهم يخارج از تهرانه، برا. كشهيطول م يمهم دارم كه احتماال دو روز يقرار كار هيمن خودم 

  :گفت يبا لحن تمسخر وار. كرد يريجلوگ شياشك ها زشيبار بغضش را فروخورد و از ر نيهزارم يبرا كايار

  .خبر نداشتم يقرار كار نيشركت از ا يبه عنوان منش يمن حت! چه جالب - 

  .شان دهدتفاوت ن يكرد خود را خونسرد و ب يسع ستاد،يشد و ا بلند

 يربط چيبه تو ه هيقض نيكه ا يبهتره بدون. يرم خوش گذرون يبرس، منم با خالم م تيخب، تو به قرار كار يليخ - 

  .نداره

 شيرا مشت كرد و دندان ها شيشد، دست ها رهيمحمد به رفتن او خ. به سمت اتاقش رفت يگريبدون گفتن حرف د و

  .رديحرف زدن خود را بگ يهم فشرد تا جلو يرا رو

  

* * * * *  

  

به در زد، چون  يتقه ا. ردياو بگ يخال يتوانست نگاه متعجبش را از صندل يكه نم يگذشت در حال كايار زيكنار م از

. كند يو به محمد نگاه م ستادهيا نهيكه دست به س ديفرشاد را مقابل خود د. در را آرام باز كرد و داخل شد دينشن يجواب

شد و  كشينزد. باال انداخت يشانه ا ديچشمان پرسشگر او را د يوقت خت،اهش را به مهسا دوبا بسته شدن در فرشاد نگ
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  :ديآرام پرس

  !چشه؟ - 

  :با اخم گفت فرشاد

  .تا كار و عقب بندازن ميبهشون بگ ديمهسا، با ستياون آماده ن. ستين نجايدونم، هم گرفته س هم حواسش ا ينم - 

  .تكان داد يد را به سكوت دعوت كرد، با اخم به محمد نگاه كرد و سردست راستش را باال آورد و فرشا مهسا

  محمد؟ - 

  .مهسا سرش را باال گرفت و به او چشم دوخت يصدا دنيشن با

  !؟ياومد يتو ك - 

  .شد نهيرا باال داد و دست به س شيابرو يتا كيبا ناز  مهسا

  !يشدورودم ن يكنم كه چطور متوجه  يتعجب م نياما از ا ست،ين اديز - 

 يگرفته ا يپرونده برداشت و با صدا يمقابلش دوخت، عكس را از رو يو نگاهش را به پرونده  ديكش يآه محمد

  :گفت

  .حواسم نبود - 

  حواست كجا بود؟ - 

  :دياخم سر بلند كرد و محكم پرس با

  !؟يكن يم ييبازجو - 

  :جواب داد تينازك كرد و با عصبان يپشت چشم مهسا

به  يحواست و بد كايفكر كردن به ار يبه جا يكن يسع ستياما بهتر ن. كنم ينم يجسارت نيچن بنده س،ينه جناب رئ - 

 ديحاال هم كه با! يپر يكارمندا م ي هيبه بق ستيهم كه ن يوقت د،يپر ياون هست مثل سگ و گربه بهم م يكار؟ تا وقت
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  .يكن يفكر م يا گهيد زيكار به چ نيا يرو يتمام تمركزت و بذار

  !شد؟تموم  - 

  .يدونم كه تو دوست ندار يحرف بزنم، اما م نياز ا شيدوست دارم ب يلينه، خ - 

  .ادامه نده يدون يپس اگه م - 

  :رفت گفت يمحمد م زيكه به سمت م يكرد و در حال يدست شيكه فرشاد پ ديبگو يزيخواست چ مهسا

  ش؟يديد - 

 يشد، وقت رهيو دوباره به عكس خ ديكش يقيمحمد نفس عم. شد رهيبه عكس خ زيو خود ن ستاديكنار محمد ا و

  :تكان داد و گفت يكرد سر دايخود را پ يخونسرد

  .اوهوم - 

  :داد گفت يافراد در عكس حركت م يكه انگشتش را رو يبه سمت آنها رفت، فرشاد در حال نهيدست به س مهسا

 خهيعربه هم همون ش اروي نيا ،يوكلت نميا شه،يماه پ كي يعكس هم برا. ستيش مشخص ن افهيق يليخ ه،يسلطان نيا - 

  ...خود نميدست راست طرفه، ا بايتقر م،يهستش كه راجبش حرف زده بود

  :گفت يو عصب ديكش شيبه موها يدست. ادامه به فرشاد نداد يو اجازه  ديپرونده كوب يعكس را رو محمد

  .دونم يم - 

  :شده بود آرام گفت ليكه به سمت جلو متما يگذاشت و در حال زيم يدستانش را رو مهسا

مهمه كه اعتمادشون  يليخ. ميگدار به آب بزن يب دينبا. يخودت و حفظ كن يخونسرد شهيمثل هم دياونجا با... محمد - 

  .ميرو جلب كن

  .دونم يم - 

  .خندونت و به من نشون بده اليخ يب ي افهياون ق شهياالن شروع كن و مثل هم نياز هم يدون يخب حاال كه انقدر م - 
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  :باال داد و گفت يرا به طرز مسخره ا شيلب ها يگوشه  حمدم

  !خوب شد؟ - 

  :و گفت ديكش يانداخت و اخم كرد، آه نييسرش را پا مهسا

  . يدون يخودت بهتر م - 

  :و گفت ستاديا شيدر جا محمد

  .موضوع فكر كنم نيا يتنها رو يخوام كم يم رون،يب ديو بر ديادامه ند گهيپس د - 

از اتاق خارج شود به سمت او  نكهيبه سمت در رفت، قبل از ا ياش را به محمد دوخت بدون گفتن حرف رهينگاه خ مهسا

  :كرد؛ گفت يم ديتاك »نيا« يكلمه  يكه رو يبرگشت و در حال

  .يا گهيموضوع فكر كن محمد، نه به موضوع د »نيا«لطفا به  - 

 ينشست، با هر دو دستش چنگ شيرفتن آنها محمد سر جابا . رفت رونيبه دنبالش از اتاق ب زياو فرشاد ن ياشاره  با

  .انداخت ريآشفته اش زد و سر به ز يموها انيم

  !كايكار كنم ار يبا توچ - 

  

 * * * * *  

  

  :و گفت ديكش زيم يانگشت اشاره اش را بر رو ياديوسواس ز با

به  يآب هيها  يكنار نيو بده به ا ديل كلگفتم حداق رجيصد دفعه به ا. همه جارو گرد و خاك گرفته! توروخدا؟ ينيب يم - 

  !زنم ياصال انگار نه انگار كه من حرف م. من بدن ي چارهيب يگلدون ها

از  يكيانگشت اشاره اش را به سمت  ميناگهان مر. تكان داد يبه دور تا دور سالن كرد و سر يتفاوت ينگاه ب كايار
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  :گفت يمانند غيج يگلدان ها نشانه گرفت و با صدا

  !من همشون خشك شدن يچاره  يب يگال! خدا نگاه كن يوا - 

كند،  يمتوجه شود لبخندش را مخف مريم نكهيكرد قبل از ا يسع »!چاره؟يگل ب... چاره يب گلدون«: با لبخند انديشيد

  .موفق هم شد

  :كرد و ادامه داد ينوچ نوچ ديكش يخشك شده دست م يآرام به برگ ها يليخ يدر حال ميمر

 ياولش ناراحت شدم اما االن واقعا جا. موند يوگرنه آبرو واسم نم. نهيبب ينطوريا نجارويا ومديكه شوهرت نخوب شد  - 

  !خدا برام خواست. شكر و تشكر داره

  .ستيهم بد ن يليخاله، خ ريسخت نگ - 

حال گرفته  ي انگار كه تازه متوجه. نگاه كرد نشيغمگ يبه سمتش برگشت و به چهره  كايار يگرفته  يصدا دنيشن با

  :را غنچه كرد و گفت شيلب ها. او شده بو ي

  ؟يناراحت يبدون اون اومد نكهياز ا - 

  :را باال انداخت و گفت شيابروها ،يسوال ناگهان نيبا تعجب از ا كايار

  !؟يك - 

  نه؟ يناراحت يبدون محمد جان اومد نكهياز ا گميم - 

  ...!نه خاله - 

  ؟يناراحت اديامون باون نتونسته باه نكهيوا؟ پس از ا - 

كه ناراحته، و  نهيكنه؟ مهم ا يم يبا اون چه فرق نيحاال ا دياز خودش پرس. زد يلبخند مچهيانداخت و ن ريسر به ز كايار

  !از همه ناراحته شتريمهمتر از اون از دست خودش ب

  :داشت گفت شيلب ها يروو همانطور كه لبخند  دياو را در آغوش كش. رفت كايسر داد و به سمت ار يقهقهه ا خاله
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  ...دلم زيعز - 

  :كرد ادامه داد يجدا شد و همانطور كه به چهره اش نگاه م كايار از

كه  ييكارا. كن يهم جدا از همسرت خوشگذرون يدو روز هيحاال  ديو با هم خوش گذروند ديهمه ور دل هم بود نيا - 

  .انجام بده نجايو ا ياون انجام بد يجلو يتونينم

  :اش انداخت ينيبه ب ينيرا در دست فشرد و چ كايار يبازو

  .گهيد گذرهيبد نم يبا خاله كه هست - 

در . رفت ييرايپذ يجدا شد و به سمت مبل ها كاياز ار عيسر يليخ. و سكوت كرد ديخاله اش خند يبه ساده دل كايار

  :كرد، با اشاره به آشپزخانه گفت يكه مالفه ها را جمع م يحال

  .گذاشته بودم يهمه چ نتيكاب يتو يادمه كه .دم كن ييچا هيكنم تو برو  يجمع مرو  نايتا من ا - 

  .افتاده به سمت آشپزخانه رفت يگفت و با سر يچشم

  .ديكش ياو را بو م راهنياز مادر پ ينشان يبود، در جستجو دهيخواب ميكه كنار مر يدر حال شب

  

* * * * *  

  

بار از خودش  نيچندم يبرا. تاسف زد ياز رو يود نگاه كرد و پوزخندخ انيبه اطراف. و تهوع داشت جهيسرگ احساس

  !ست؟يبه دنبال چ اهويدر آن ه ديپرس

شلوارش درآورد و  بيدستش را از ج كي. ابروانش افتاد انيم يسخت يكه مقابلش گرفته شد، گره  يا ينيس دنيد با

  :محكم گفت يآرام ول. شراب را كنار زد يپر از جام ها ينيس

  .نه - 
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پاشنه  يكفش ها رياش را با دست گرفته بود تا ز كسرهيلباس  يكه گوشه  يصحنه، مهسا در حال نيا يمشاهده  با

را به  يكي. برداشت زيم يبه او برسد دو جام از رو نكهيقبل از ا. بلند به سمت محمد رفت ييبلندش نرود، با قدم ها

  :گفت يمصنوع يطرف محمد گرفت و با لبخند

  ؟ياشتچرا برند - 

  :تفاوت پاسخ داد يگذرا به جام ها كرد و ب يشلوارش بود، نگاه بيكه دستانش در ج يدر حال محمد

  ؟يكن يدوباره بهم تعارف م يچ يبرنداشتم برا ينيب يم يوقت - 

  .يبخور ديبا! احمق نشو - 

  .ببرش اونور، حوصله ندارم - 

خود  يكرد خونسرد يم يكه سع يدر حال. ديكوب زيم يهر دو جام را بر رو. هم فشرد يرا رو شياز خشم لب ها مهسا

  :كرد و آرام گفت كيرا حفظ كند سرش را به محمد نزد

. يتونست يبدون اون هم م. ميماجرا كن نياونو وارد ا ديبهت گفته بودم نبا! ينقشه ها رو به باد بد يهمه  يخوا يم - 

  !يفقط خودت و گرفتار كرد

بهم فشرده اش  يدندان ها انياز م. با كرواتش ور رفت ينه اش را باال داد و كمكرد، چا يم يكه احساس خفگ محمد

  :گفت

گشاد  يدهنا ينطوريهم. مسخرشونو ندارم يها ياون قرعه كش يحوصله . رونيب رميبشه م دهيكش ياگه به گند كار - 

  .زنهيو بوگندوشون داره حالم و بهم م

به سمت محمد  عيسر دهيمهمانان تازه رس دنيگرفت تا برود، اما با د از محمد يرو. تاسف تكان داد ياز رو يسر مهسا

  .شانه اش گذاشت يبرگشت و دست رو

  !محمد - 
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  :شد رهيمضطرب او خ يلرزان مهسا به چشم ها يصدا دنيشن با

  شده؟ يچ - 

  !نگاه كن، خودشه - 

 يمهسا پوزخند. فكش منقبض شددرهم رفت و عضالت  شيآن مرد اخم ها دنيبا د. دينگاهش را گرفت و به او رس رد

  :زد و به تمسخر گفت

  .رسه يبگم هنوز به پدرش نم ديالبته با! دختر نيا هيزونيواقعا كه خوب آو. نگاه كن تارويرز - 

برد و جام  شياراده دست پ يب. را به آن مرد دوخت زشيمحمد نگاه ت. كرد يخندان توكل يبه چهره  يبا سر اشاره ا و

شانه اش  يدست رو ديكش يكه او م يعذاب دنيبا د د،ييپا يچشم حركات محمد را م يه از گوشه مهسا ك. را برداشت

  :گذاشت و زمزمه كرد

  ...نايا. بود كشونيانگشت كوچ يسلطان. زنيت يليخ نايمواظب باش محمد، ا - 

  .تمام بگذاردكارش باعث شد كه او جمله اش را نا نيا. ديدست مهسا كنار كش ريآرام شانه اش را از ز يليخ

  .يكن يفكر م يدونم به چ يم - 

  :ديبه او نگاه كند آرام پرس نكهيبدون ا محمد

  كنم؟ يفكر م يبه چ - 

  .و پدرش كايبه ار - 

با همان لحن . مهسا درست حدس زده بود شهيمثل هم. شد رهيانداخت و به جام خ نييحرف سرش را پا نيا دنيشن با

  :گفت يقبل

  .گناهه يب كايار - 

  :را باال داد و گفت شيابرو يتا كيزد،  يپوزخند مهسا
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  !؟يكرد يفكر م ينجوريهم ا لياون اوا - 

  :هم فشرد و جواب داد يرا رو شيها دندان

  .گم يدارم م يچ يدون يخودت خوب م. كردم يوقت باهاش ازدواج نم چيكردم ه يفكر م ينجورينه، اگه ا - 

  :زد يو لبخند مصنوع ستاديا شياف در جاشدند، مهسا ص يم كيكه نزد يافراد يمشاهده  با

  .طرف نيا انيدارن م ست،يحرف ها ن نياالن وقت ا - 

خونسرد به خود  يا افهيعذاب آور بود كه مقابل آن جمع ق شيبرا. سرش را باال گرفت و به آن ها چشم دوخت محمد

  كرد؟ يچرا عادت نم. رديبگ

  

* * * * *  

  

محمد  يقرارش برا يكرد دل ب يبا تمام وجود احساس م. داشت يحساس خوبا. گشت ياز سه روز به خانه بازم بعد

تمام . اش را سركوب كند يتوانست احساس دلتنگ يبود اما نم ريدلگ شيها يتوجه ياز دست ب نكهيبا ا. تنگ شده

  .بدهد ياس ام اس ايمحمد زنگ زده  ديگذراند گوش به زنگ بود تا شا يم اليدر و ميرا كه همراه خاله مر يمدت

به  ديو گفت كه با امديهر چه از او خواست باال ن. كمك كرد كايشد و به ار ادهيپ زيخودش ن. را نگه داشت نيماش ميمر

  .خانه برود

  .تكان داد يسر شيبه نگهبان سالم كرد و برا. بلند به سمت آپارتمان رفت ييقدم ها با

  :در را باز كرد و وارد شد. كند رشيخواست غافلگ يم

  .المس - 

 يصدا گريبار د. خانه باشد ديو مرموز محمد تمام شده، پس با يمطمئناً كه آن قرار كار. زد و به اطراف نگاه كرد لبخند
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  :لرزانش را باال برد

  !محمد؟! سالم - 

. ل شددر را آرام باز كرد و داخ امدين يكه جواب يزمان. به در زد يطرف اتاق او رفت و با انگشت اشاره اش چند تقه ا به

  :لب با خود زمزمه كرد رياو ز ياتاق خال دنيبا د

  !ستين - 

دستش را مانند بچه ها . سر خورد نييچشمش به پا ياز گوشه  يقطره اشك. كار او دوخت زيدرهمش را به م ي چهره

  :دينال بغض دارش يبا صدا رديخود را بگ ي هيگر يتوانست جلو يكه نم يدر حال. را پاك كند شيمشت كرد تا اشك ها

  !يمنتظرم باش يتونست يحداقل م - 

  .به تلفن همراهش كرد يرا برداشت و نگاه فشيك. رفت رونياز اتاق ب. خانه را پر كرد ياش فضا هيگر يها يها يصدا

  !نهيآر يتماس ها برا يزنگ هم نزده، همه  هي يحت - 

  :ديمبل ولو شد و نال يرو. بغضش گرفت دوباره

  .كردم يفكر نم يه احمق نبودم اصال به تو عوضاگ! من احمقم... احمق - 

 ياس ام اس. گشت روزيدلش بر غرورش پ ياما باالخره خواسته  شد،يغرورش مانع م. رديخود را بگ يجلو نتوانست

را  يحوصله گوش يب. نشد يكجاست؟ هر چه منتظر ماند خبر نديخواست بب يم. محمد فرستاد و منتظر جواب ماند يبرا

  .رديكرد و به سمت اتاقش رفت تا دوش بگمبل پرت  يرو

  

* * * * *  

  

درآورد و به  بيتلفن همراهش آن را از ج يبا صدا. حركت كرد نيآمد و به سمت ماش رونيپدرش ب ياز خانه  محمد
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  :كاياس ام اس از طرف ار كي. شد رهيخ شگرشينما يصفحه 

  »؟يدر چه حال. سالم«

خواهد بداند خودش  يو م دهيرس كايحدس زد كه ار. را درآورد چيووگذاشت و س بشيرا در ج يزد، گوش يلبخند

از . تب دارش را به روبه رو دوخت يرا باال زد و چشم ها شيموها. با عجله راند تا هر چه زودتر به خانه برسد. كجاست

  .را كم كرد نيآمد، سرعت ماش يخوشش نم ياحساس دلتنگ نيا

تخت ولو شد و  يرو. ديچيدورش پ يا شانه كرد و بدون خشك كردن حوله ار سشيخ يبعد از دوش گرفتن موها كايار

  .اش را در دست گرفت يگوش

  .يجواب اس منو بد يتون يحداقل م! واقعا كه - 

خوشحال  يكم ديشاد او را كه شن يصدا. با او حرف بزند يزنگ زد و تا قدر ايفرار از فكر كردن به محمد، به ناد يبرا

را  شيلب ها. تخت بود كرد يبه تلفن همراهش كه رو يبرخاست و نگاه شياز جا. خوب بود ايشد، حداقل حال ناد

  :لب گفت ريهم فشرد و ز يرو

  .ريبرو بم - 

حوصله  يزود ب يليكرد تا خ نييچند شبكه را باال و پا. را روشن كرد ونيمبل نشست و تلوز يرو. رفت رونياتاق ب از

  .شد

  !چرا ماهواره؟ گنينداره بعد م يچيه! زنن يحرف م دارن يزن ينگاه كن، هر جا م - 

  .مبل انداخت يكنترل را رو تيكرد و با عصبان نييشبكه ها را باال و پا. دستگاه را برداشت و آن را روشن كرد كنترل

منم ! اَه... غيبلت لميف يتو غيشو تبل يتو غ،يپنجاه ساعت تبل لميف قهيپنج دق غ،ياونور تبل غيتبل نوريا! غيكه همش تبل نميا - 

  !زنم يشدم و دارم با خودم حرف م وونهيكه د

به . سنگ اُپن گذاشت يدرآورد و رو خچاليپارچ آب را از . بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت شياز جا تيعصبان با
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در  ياصد دنيدهانش گرفت، اما شن يرا پر كرد و جلو وانيل. ديسنگ د يچشم چرخاند و آن را گوشه  وانشيدنبال ل

  .حركت بماند يآپارتمان باعث شد همانطور ب

را حس كرده باشد، برگشت  كايار ي رهيانگار كه نگاه خ. ثابت ماند كايدر اتاق ار ينگاهش رو. ستاديوسط اتاق ا محمد

صورتش نگه داشته بود، پشت سر  يآب را جلو وانيهمانطور كه ل كايار. مبهوت او دوخت يرا به چشم ها دگانشيو د

  .بود ستادهيآن طرف ا يگريطرف سنگ و د نيا يكي. تقرار گرف شيمحمد با لبخند روبه رو. پلك زد بار م چنده

  چرا ماتت برده؟ ...موش زبونتو خورده؟ - 

كرد هر چه  يسع. چهره خندان محمد لغزاند ياجزا يآورد و چشمان تنگ شده اش را رو نييپر از آب را پا وانيل كايار

  .داد هيرا به سنگ تك شيزد و دست ها يمحمد لبخند. منتقل كند شيدر وجودش دارد به چشم ها اهريو بدوب تيعصبان

  ؟يازم استقبال كن يخوا ينم - 

  :درآمد شيصدا باالخره

  !؟يكن ياز من استقبال م ينطوريا ؟يتو چ! از تو استقبال كنم ديمن با - 

 شينكرد و فقط چشم ها يمحمد حركت. ديصورتش پاشرا به  وانيكل آب داخل ل كايكه ار ديبگو يزيخواست چ محمد

 سشيخ يبه چشم ها و ابروها يمحمد دست. خود نگاه كرد يو به اثر هنر ديسنگ كوب يرا رو وانيل كايار. را بست

برنداشته  يچند قدم. از آشپزخانه خارج شد تيزد و با عصبان يپوزخند كايار. نبود يحالت چيه انگريچهره اش ب. ديكش

توانست قطره  يم. مقابل هم قرار گرفت شانيصورت ها. ديمحمد مچ دستش را گرفت و او را به سمت خود كش بود كه

  .نديخورد را بب يچانه اش سر م ريصورت محمد به ز ِ يكه از كناره  يآب يها

  چت شده؟ - 

  :و به تمسخر گفت ديدستش را كنار كش تيبا عصبان كايار

  .ازت استقبال كردم ،يچيه - 
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  :اشاره كرد و با تعجب گفت سشيبا دست به صورت و لباس خ محمد

  !؟ينطوريا - 

  !زميشوهر عز يالبد بعدشم بگم به خونه خوش اومد! از دور بپرم تو بغلت و ماچت كنم ينكنه توقع داشت ه؟يچ - 

  :بلند گفت ييبه عقب برداشت و با صدا يكه او قدم رديرا بگ كايخواست دوباره مچ دست ار محمد

  .كشم يم غيج ياگه دست بزن! ها يمن دست نزنبه  - 

به  كايچشم ار يقطره اشك از گوشه  كي. شد رهيزد خ ياو كه حاال از اشك برق م ينكرد و به چشم ها يحركت محمد

  :پر بغضش ادامه داد ِ ياشكش را پاك كرد و با صدا. اش را از محمد گرفت رهينگاه خ. سر خورد نييپا

  .يو نداشت يا گهيگرم بود و وقت كار د زتيحتما بازم سرت به كار عز! زنده ايمردم  ينيبب يزنگ نزد هي يحت - 

  :را باال برد و ادامه داد شيصدا

  !ياس نداد هي... يزنگ نزد هيخاله  يجلو يظاهرساز يبرا يحت - 

 نكهيقبل از ا. رفتدهانش گرفت و با عجله به اتاقش  يدستش را جلو. را دوست نداشت نيهق هق افتاده بود و ا به

  .و چند ضربه به آن زد  ستاديا رمحمد پشت د. اقش را قفل كردكند در ات يمحمد بتواند كار

  !!نكردم يخاله جانت آبرو دار يكه چرا جلو نهيپس مشكلت ا - 

  :و ادامه داد ديكش يقيعم نفس

  .بدم حير و باز كن تا برات توضد نيخب، ا يليخ - 

  :ر جواب داداش از پشت د يتو دماغ يبا صدا كايار

 نيا ،يبرس زتيبه كار عز ينه اصال بهتره بر. يبد حيخاله توض يبرا يبهتره كه بر. يبد حيمن توض يالزم نكرده برا - 

  !مهمتر و بهتره يليخ

  :داد هير گذاشت و سرش را به آن تكد يدستش را رو كي محمد
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 يخواستم تو يفقط م. يراحت تر ينطوريفكر كردم تو ا ،يا گهيد زيهر چ اياگه زنگ نزدم . گم يم نجايپس از هم - 

  ...يمزاحمت چيبدون ه.و بهت خوش بگذره يچند روز راحت باش نيا

  .بشنوم يزيخوام چ يهم نم گهيد. خودت باش يتو فقط به فكر كار و راحت. يمن باش يالزم نكرده به فكر راحت - 

به  يطوالن يبحث، بعد از مكث نيا يادامه  اليخ يمحمد ب .گذاشت شيگوش ها يرا رو شيدست ها يلجباز يرو از

  .دياتاقش رفت و در را محكم بهم كوب

   .رديقلب شكسته اش آرام گ ديتا شا ختياشك ر يچند ساعت شهيمثل هم كايار

  .بود نيبدون نگاه كردن به شماره جواب داد، طبق معمول آر. بود كه تلفن همراهش به صدا درآمد سحرگاه

كه منتظرش بودند را  يتيموقع دنيخبر از رس نيآر ياما وقت. جوابش را داد و خواست تلفن را قطع كند يوصلگح يب با

  .شد شيحرف ها يمنتظر ادامه  ريمات و متح كايداد، ار

  .تخت غلت زد يصبح خوابش نبرد و رو تابعد از قطع تماس 

  

خودش  اليبه خ. ديپر شيرنگ از رو ديمد را كه در هال دمح. را كرد تا به دانشگاه برود شيو منگ كارها جيگ همانطور

اش بو ببرد كه  افهيچشم ها و ق دنيبا د نكهياز ا ديترس يم د،يترس يم. محمد برود دنيشده بود كه بدون د داريزودتر ب

  !بحث كردن با او يحتدلتنگش بود، دلتنگ حرف زدن . چه در سر دارد

  :آمد شيبه سو كرديكتش را تن مكه با عجله  يلبخند زد و در حال محمد

  .رسونمت يم ر،يصبح بخ - 

  :لب گفت ريرفت ز ير مكه با عجله به سمت د يدر حال. ديرا بهانه كرد و نگاه مستاصلش را از او دزد قهر

  .رم يخودم م نينه، با ماش - 

 نييهمانطور كه سرش را پا كايار. در گذاشت ير را باز كند محمد خود را به او رساند و دستش را رود نكهياز ا قبل
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  :انداخته بود، آب دهانش را به زور قورت داد

  .خوام رد شَم يبرو كنار م - 

كه گذشت و خبر از كنار رفتن  يمدت. نگاه كند شيو به چشم ها رديدانست محمد منتظر است تا او سرش را باال بگ يم

  :گفت متيمحمد محكم اما با مال. افتاد رينگاه او گ يمحمد نشد، باالجبار سرش را باال گرفت و در تله 

  .رسونمت يم... گفتم كه - 

 شيچشم ها. كرد يم شترياحوالش را ب يشانيزد و پر يچنگ بر دلش م بينگاه عج نيا. قرار او را نداشت ينگاه ب تاب

  :كرد و گفت يدست شياما محمد پ د،يبگو يزيخشكش را از هم باز كرد تا چ يلب ها. دوخت نيرا به زم

! دم؟يازت نپرس يخاله ت حال يجلو يچند روز گذشته به خاطر آبرو دار يفقط چون تو يكن يمثل بچه ها قهر م - 

  دور و برم هستن؟ ييچه آدم ها ايكنم  ياصال برات مهم بود من كجام و چه كار م ،يخودت چ

  .و شَك نگاهش كند يبا كنجكاو كايآخر باعث شد ار يگفتن جمله  با

  »!ه؟يچ منظورش«

  :كرد گفت يبه چهره نشاند و در همان حال كه در را باز م يلبخند كايار يشانيپ ياخم رو دنيبا د محمد

  .منتظرتم نيتو ماش - 

بر كف دستش  شيكه حرصش را با فشردن ناخن ها يدر حال. جواب تنها گذاشت يرا با هزار سوال ب كايرفت و ار و

  :لب گفت ريكرد ز يم يخال

  !حرص بخورم اديخوشش م. مزخرفات كنه نيا ريمنو درگ خواد ذهن يفقط م - 

كارش باعث شد  نيعقب، ا يآن هم صندل. محمد شد نيداد و سوار ماش تيكلنجار رفتن با خود رضا يبعد از كل باالخره

  :گفت ينگاه كرد و ناراض كايجلو به ار ي نهياز آ. ندازديبلندش ب يشانيبه پ ينيمحمد برود و چ يلب ها يلبخند از رو

  ؟يچرا عقب نشست - 
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  :چشم دوخته بود جواب داد رونيكه از پنجره به ب يحال در

  .راحتم - 

  .اما من ناراحتم - 

  :خصمانه گفت يبه محمد نگاه كرد و با لحن كالفه

  ؟يناراحت يراحت باشم كه هستم، تو از چ ديمن با - 

  راننده نگام كنن؟ هيكه به چشم  يتوقع ندار - 

جا به جا  شيدر جلو را باز كرد و نشست، در جا. شد ادهيپ نينازك كرد و از ماش يوتاه، پشت چشمك يبعد از مكث كايار

  :شد و گفت

  خوبه؟ - 

  .هيعال - 

  !يدفتيراه ب هتموم شد يپس لطفا اگه اوامر جنابعال - 

  :ش دار گفتك يرا روشن كرد، با لحن نيباال انداخت و ماش ييابرو محمد

  .چـَــشم - 

دستش را مشت كرد و  كايار. زند يكند و لبخند م يدستش نگاه م يوقت ها به حلقه  يشد كه محمد گاهراه متوجه  نيب

افتاده، چون محمد عوض شده بود و  ياتفاق يچند روز دور نيكرد كه در ا ياحساس م. دوخت رونينگاه ملتهبش را به ب

  .از نگاه و حركاتش مشهود بود يقرار يب

  :ره خم شدو كنار پنج ادهيپ نيماش از

  .ممنون و خداحافظ - 

 نيبه محمد كرد و از ماش يتعجب كرده بود خود را نباخت، نگاه سرد نكهيبا ا. تكان داد يزد و سر يلبخند كج محمد
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  .دور شد

  ».ت و ببرنچندگانه  يرفتارها نيا مردشوره«

  :كرد يبود و با خود غرغر م نييپا سرش

  .سرت خراب كنم ياون شركتت هم رو. نميجلو نش يقت هم صندلو چيه ام،يحقته كه باهات قهر باشم و ن - 

محمد هنوز  ديبه عقب برگشت و د. دختر و پسر شد ياز دانشجوها يبعض ي رهيخ يچشم ها يكه بلند كرد متوجه  سر

  .بلند كرد و رفت يشد دست كاينگاه ار يكه متوجه  يزمان. كند ينرفته و دارد نگاهش م

. كرد يم يشاد و سرحال پرحرف ايبود و ناد يدرخود فرو رفته و عصب كايبرعكس بود، ار زيچبار در دانشگاه همه  نيا

  .داد يبه پدرش لقب خشك مقدس م ايناد. برادر و پدرش زد دياز عقا يو تازه ا ديجد يحرف ها

 ا،يبرادر ناد. كرد يم يآنها پافشار يخاص خودش را داشت و با غرور رو دينبود، اما عقا يا يمذهب يليآدم خ ايناد پدر

نظام كشورش  يپدرش بلكه جلو يمخالفت باعث شد كه نه تنها جلو نيهم. بود دينادر، مخالف سرسخت آن عقا

  .ستديبا

با وجود هوش سرشار و . زد يدانشجوها حرف اول را م نيكرد، در دانشگاه ب ياول را از آن خود م يرتبه ها شهيهم او

اما دانشگاه و دولت آن زمان، . به بار آورده بود گريد يوسط خودش دانشجوهات ياديز يامكانات كم، دستاوردها

كم كم . مخالف شود يگروه ها عضو كه او باعث شد نيهم. ندداد يآنها قرار نم اريامكانات و خرج الزم را در اخت

 يپرداخت و سع يم غيلبه تب. اعالم كرد را مخالفت خود با نظام و انقالب يسف و سخت تر شد و به صورت علن دشيعقا

مجبور  ،زد مي كه يپرده ا يرك و ب يحرف ها ليآخر سر هم به دل. با خود همراه كند زيرا ن انيدانشجو گريكرد د يم

  . زديخود بگر طنشد تا از و

  .كند يدهد و واقعا به آن عمل م ينم يرو انهيگفت او شعار م يم. دوست داشت يليمادرش را خ ايبر خالف پدرش، ناد

چون  گريداد و از طرف د يبه نادر حق م ياز طرف كايار. كرد يم فيبا غرور از او تعر ايپناهنده بود و ناد كينادر  االح
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  .توانست قضاوت كند يكامل نبود نم انيدر جر

 نيا يپرده  يب انيكند و بعد از ب انيمخالف خود را آزادانه ب ديجوان نتواند عقا كيدرست نبود كه  نيبه نظرش ا اما

  .اصال منصفانه نبود نياز نظر او ا. از وطن شود زيمجبور به گر ديعقا

  

. محمد كه آمد با او راجع به دعوت از خاله حرف زد. كرد ميو تنظ يادآوريزنگ زد و قول قرارها را  نيباز هم آر شب

  .شام دعوت كنند يرا برا ميقرار شد فردا خاله مر يبعد از همانگ

 يزيچه چ ست؟ياز او بپرسد مشكلش چ نديدوست داشت كنارش بنش. ديرس يبه نظر م يبمحمد خسته و عص ي چهره

  .سر درد به اتاقش رفت ينداد و به بهانه  ياما محمد فرصت زد؟يبهم بر نقدريباعث شده كه ا

  

* * * * *  

  

 يها نيدورب يازجاس يدانست مهسا اجازه  يم. نبود نياز دورب يخبر. كرد يزد و دور تا دور دفتر را بررس يچرخ

گوشش متنفر  خيكار آن هم در دفتر خود و ب نيكرده بود كه از ا فيتعر كايار يخودش برا. مداربسته را به محمد نداده

  .اشدخود آزاد و راحت ب ياو دوست داشت در اتاق كار. است

 يالزم بود تا نگاه ديگو يت ممطمئن شود مهسا راس نكهيا يبرا. نباشد نياز دورب يكرد كه در انبار هم خبر يخدا م خدا

آمده و از  شيپ ياو كار يحاال كه برا. حرف زدن با مهسا به دفترش رفت يجور كرد و برا يبهانه ا. ندازديبه دفتر او ب

كار متنفر  نيبارها در ذهنش مرور كرده و بارها به خود گفته بود از ا. بود كايار يفرصت برا نيدفتر خارج شده، بهتر

  ؟يمتيآن هم حرف زدن با محمد، اما به چه ق. راه حل بود كي. نداشت نيجز ا يره ااما چا. است

  ».از دست دادنش متيق به«
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به سمت . مداربسته نبود يها نيدورب اي نياز دورب ينشان. به اطراف كرد يگرينگاه د هودهيافكار ب اليخ يو ب ديكش يآه

و از همان  ستاديا نهيدست به س عيدر سر يبا صدا. آن انداختبه داخل  يبود رفت و نگاه جزئ زيم يمهسا كه رو فيك

  .ديشال، دور گردن مهسا د ريكارت را ز. نگاهش را به مهسا دوخت زيكنار م

  :زد و در را بست يلبخند مهسا

  حوصله ات سر رفت؟ - 

 يم كيو آهسته نزدنرم  ييمهسا همانطور با قدم ها. نگفت يزيزد و چ يمصنوع يلبخند دهيپر ييبا رنگ و رو كايار

  :شد، ادامه داد

  .محمد دراومده و كارت داره يفعال كه صدا - 

  .شال عقب راند ريرا از ز شيتكان داد و موها يمهسا سر يتوجه به حرف ها يب كايار

  .كار داره يچ نميخب، پس من برم بب - 

  !ميكجا؟ ما هنوز حرف نزد - 

  ...محمد گهينه د - 

  .نگران اون نباش ال،يخ يب. يبزن با من حرف يخواست ياما تو م - 

  :رفت گفت يكه به سمت در م يمهسا داد و در حال ليتحو يگريد يخنده  كايار

  .نه، برم بهتره - 

  :باال انداخت يرا جمع كرد و شانه ا شيلب ها مهسا

  .يليهر جور ما - 

رفت كه  يم تيريبه سمت بخش مد بلند ييبا قدم ها. فرار از نگاه كنجكاو او به سرعت از اتاق خارج شد يبرا كايار

 كايار يقدم ها يبا صدا. كرد يكه در دست داشت چشم دوخته و آن را مطالعه م يبه پرونده ا. ديفرشاد را در راهرو د



 

 

نه نودهشتياكتابخا    كاربران انجمن نودهشتيا و هيوا ناديا  –اريكا 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥١٤

  :زد و پرسشگرانه گفت يلبخند. سرش را باال گرفت و نگاهش را به او دوخت

  دفترشه؟ يمهسا تو - 

  .گذشت كايكرد و از كنار ار يفرشاد خنده ا. ان دادمثبت تك يبه نشانه  يبا اخم سر كايار

  »!پسره به محمد اخطار بدم نيراجب ا شديكاش م يا«

 ي افهيبا ق كايار ياما وقت. ديدرهم د ييسرخ شده از غضب و ابروها يا افهياتاق كه شد در نگاه اول محمد را با ق داخل

  :ديكه به خود گرفته بود پرس يمظلوم

  !؟يداشت يكار - 

او به  يدر چهره  راتييتغ نيا. ديشد و رنگش پر نينگاهش غمگ. كرد رييمحمد به سرعت تغ يچهره  يها لتحا

نگاه  كايبه ار رهيخ نشيغمگ ينگفت و همانطور با چشم ها يزياما او چ. منتظر جواب محمد ماند. وضوح مشخص بود

نشست و تلفن را  زيپشت م. برود زشيبه سمت م واز دفتر خارج شود  كايزنگ تلفن باعث شد ار يصدا نكهيتا ا. كرد

  :برداشت

  ...شركت تجا - 

  :ديچيپ يدر گوش يتوكل يبتواند جمله اش را كامل كند صدا نكهياز ا قبل

  .با محمد حرف بزنم ديبا. هستم يتوكل - 

انش را به آب ده. نزند يكند و حرف دردسرساز يريهم فشرد تا از فشار خشم خود جلوگ يرا رو شيدندان ها كايار

  :گفت يگرفته ا يزور قورت داد و با صدا

  .بله، چند لحظه - 

چند . دستش دوخت ريز زيمحمد از داخل دفتر، نگاهش را از در گرفت و به م يزنگ تلفن و بعد صدا دنياز شن بعد

كه داشت نكرد و  يبه كار ياشاره ا چيمحمد هم ه. زنگ زد و راجع به قرار آن روز با هم حرف زدند ميبعد مر ي قهيدق
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  .نگفت يزيچ

 يها را نم نيا يو لرزان خاله از پشت تلفن، معن يعصب يمحمد و مهسا، صدا يرفتارها. بود بيعج زيروز همه چ آن

  !ديفهم

خود محمد  شنهاديپ نيدر واقع ا. را آماده كند زيبه خانه رفت تا همه چ ياز شركت زودتر از تمام شدن وقت كار بعد

  .رفتيرا پذ شنهاديپ نيا يولش با تعجب و بعد با خوشحالا زين كايار. بود

 يوقت. قبل داشت يها يبا باز يتفاوت كيبار  نيالبته ا. كردن شدند يمجبور به نقش باز شهيورود خاله هر دو مثل هم با

ان همسر مهرب كيكرد نقش  يم يسع يقيبه هر طر ايانداخت،  يشد و دست دور گردنش م يم كينزد كايمحمد به ار

در نقش مقابل او لذت  يشد بلكه از باز ينم يو عصبان نيخشمگ هنه تنها مانند گذشت كايكند، ار يرا باز شهيو عاشق پ

  .كرد ينم يهر چند كه خود باز. برد يم

دچار توهم و اشتباه  ياديز يها الياولش تصور كرد از فكر و خ. آنها شد يعاد ريغ ينگاه ها و رفتارها يهم متوجه  باز

  .كنند يرا از او پنهان م يمطمئن شده بود كه همه مسئله ا بايده، اما تقرش

  .ديآ يزن خوشش نم نياز ا ديرس يداشت، به نظر م ميبا مر يرفتار خشك و بد محمد

گفت و به اتاقش  يريشب بخ. ديرس يو ناراحت به نظر م يعصب يليكرد با محمد حرف بزند، اما او خ يسع ميرفتن مر با

  .رفت

  

 ** * * *  

  

 يرا در حال نوشتن مطلب ايناد. درهم و پف كرده به دانشگاه رفت يا افهيبود، با ق دهيشد كه خوب نخواب يشب م چند

  :به سمت او برگشت و لبخند زد ايناد. گذاشت زيم يكنارش نشست و سرش را رو. افتي
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  !؟يديخوب نخواب شبيچته؟ د ،يه - 

 يبرداشت و در حال زيم يرا از رو نشيسر سنگ. اس سوزش دوباره آنها را بستاما با احس. را آرام باز كرد شيها چشم

  :گفت ديمال يرا م شيكه با دستانش چشم ها

  .برد يهم خوابم نم مينه، هم مهمون داشت - 

  .باحال و دست اول برات داشتم يخبرها يكل... يدون يآخه م! چه بد - 

  :شده اش را به او دوختبرگشت و چشمان تنگ  ايبا عجله به سمت ناد كايار

  ؟يچ - 

  :باال انداخت و خود را مشغول نوشتن نشان داد يشانه ا طنتيبا ش ايناد

  .به طرف شهيمربوط م گه،يخب د - 

  حاال چرا انقدر شنگول؟... طرف؟ منظورت - 

  :به سمتش برگشت ايناد

  .به خاطر خودمه ستيمن به خاطر اون ن ينترس خوشحال - 

  :رداضافه ك يناگهان يليخ و

  .برم رانيخوام از ا يم - 

  !يبكن يچه غلط يخوا يم! ؟يچ - 

  .برم رانيگفتم كه، از ا - 

زبان  ريرا از ز هيكرد كل قض يو سع ديچرخ ايبود، كامل به سمت ناد دهيحرف خواب از سرش پر نيا دنيكه با شن كايار

  :بكشد رونياو ب

  كجا؟... اصال ؟يبر يخوا يم ييتنها ؟يبا ك ؟يچطور... يعنيچرا؟  - 
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قرار شده . كشور برم نيخوام از ا يم. راجع به اون بهت گفته بودم. داداش شيخوام برم پ يم! چه خبرته؟ صبر كن بابا - 

 يكارا. خروج ندارم يو كُالً اجازه  دهياجازه رو بهم م نيپدرم ا نكهيصورت نه پولش و دارم نه ا نيا رينامزد كنم در غ

  .عقد مونده يشده و كارا فيدعوت نامه رد

  :خسته اش نشاند، ادامه داد يبه چهره  ينيانداخت و تبسم غمگ نييرا پا سرش

من سرك نكش و دخالت  يو داد كردم و بهش گفتم انقدر تو زندگ غيج ياولش كل. اون بود شنهاديپ نيا... راستش - 

 نيا يليخ دونهياونم م. بود اديهم ز كه مشكالت من قبل از اون يدونيم. دونه يمن م يزندگ ياز همه چ باياون تقر. نكن

 رميشم و م يبا اون از مرز خارج م! شانسه هي نيا. و قبول كردم شينامزد شنهادينادر، پ شيدر و اون در زدم تا برم پ

  ...نادر شيپ

  ؟يبعدش چ - 

 يادامه خوبه، همونجا  ياون وضعش اونجا حساب. مونم يداداشم م شيزنم و پ يو بهم م ينامزد ،يچيه! بعدش - 

  .برم يلذت م يدم و از زندگ يم ليتحص

  !؟يسادگ نيبه هم - 

  .ساده تر نمياز ا ؟يكار يكجا - 

  .شد رهيخ ايناد يلب ها يلبخند رو به

  ه؟يخب نظرت چ - 

  :زد و گفت يپوزخند كايار

 ير سر اومدو آخ يكرد فيحتما تا االن كارات هم رد يو گرفت متيتو تصم ؟يخوا ياز من نظر م يچ يبرا! نظر من - 

  .يكن يمطمئنم اگه نظرم و بگم تو بازم كار خودت و م! يكن يم يدار يچه غلط يگ يبه من م

 ندهيآ چيه نجايمن ا. رم ياما باهاش م ،يبا ك ستيبرام مهم ن. برم نجايكنم چون دوست دارم از ا يآره كار خودم و م - 
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  !خب خسته شدم. ورماز پدرم بخ ديكه با ييها يندارم جز بحث و جدل و تو سر يا

  ؟يپس پدر و مادرت چ - 

  :تفاوت نشان دهد يكرد خود را ب يسع. انداخت نييكرد و سرش را پا يدندان قروچه ا ايناد

اون بابارو با همون اخالق . كنه يوقت قبول نم چيدونم كه ه يحال م نيبا ا. خودم شيبعدا مامان هم آوردم پ ديشا - 

  .خشكش دوست داره

  :ديچرخ كايبه سمت ار جانيآورده باشد با ه اديرا به  يزيدوخت اما انگار چ نييرا به پا نشينگاه غمگ يمدت

داد؟ ظاهرا  يم ريكرده بود و گ لهيپ يليپسره به تو خ نياول ا يروزا ادتهي. كنم فيو برات تعر يخفن زيچ هيبذار  - 

همون به  ايجا  يب يكنه، اونم با دخالت ها يآب روغن قاط يشم حساب يباعث م نجانبيكه ا ومدهيطرف از تو خوشش م

 يكل يشد و پا يتيثيح يليخ هيكه قض ييشد دعوا تا جا وزمونكار هر ر ،يدون يبعدشم كه خودت بهتر م. خودم يجا

  ...دنيكرد كه چشم ها ند ياما اون كار. بود ينطوريمن ا يبرا يعني. بود ونيچشم درم

تا االن هر چه گفته  د؟يتوانست بگو يچه م. دينگو يزيكه چ ديشد و بهتر د رهيخ ايتنگ شده از نفرت ناد يچشم ها به

و به  رانياو رفتن از ا يبرا! شدن چند ساعته دهيبا آن دزد يحت. كرد ينداشت و او كار خودش را م ايدر ناد يريبود تاث

  .بود مهم يگريد ياز هر مسئله  شتريب وستنيبرادرش پ

  

* * * * *  

  

آماده به سمت شركت براند  د،يايب نييشود و از تخت پا دارياز خواب ب نكهياز ا. متنفر بود شيها هيام ثانامروز و از تم از

و  ندازديب نييبا ورود محمد سرش را پا نكهياز ا. بزند نيتك زنگ به آر كيبا تلفن همراهش  ديخود رس زيبه م يو وقت

  .ها متنفر بود نيا ياز همه . ديبگو ريصبح بخ گريبه كاركنان و كارمندان د
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از  رتريسه ساعت د شهيمهسا هم. داد لشيتحو يدوخت و لبخند مصنوع نييمهسا نگاه هراسانش را به پا دنيد با

او را به داخل اتاق كنفرانس  كايو ار دياز راه رس نينو يشركت تجار سيكه رئ يآمد، درست لحظه ا يم گريكاركنان د

جواب سواالتش را بدون نگاه كردن به او . كرد يسوال م نانبود و از مهما دهيرسآمد مهسا  رونيب يوقت. كرد ييراهنما

لرزانش دكمه را فشرد و تك  يبا دست ها. آورد رنيكرد و تلفن همراهش را ب بيبا دور شدن مهسا دست در ج. داد

  .زد نيبه آر يگريزنگ د

آنقدر . بر لب نشاند يروزيو لبخند پ ستاديا شيروروبه . شد دايپ نيآر ينگذشته بود كه سروكله  شتريب يا هيثان چند

زد و آرام  يچشمك. فهماند كه وقتش است كايبه ار شيچشم ها يبا اشاره . متعجب كرد زيرا ن كايآمد كه ار يناگهان

  :گفت

  !گه؟يد يآماده ا - 

  :ديپرس دهيپر يمتعجب و رنگ يفشرد با نگاه يكه خودكار را در دستانش م يدر حاك كايار

  !؟يچ - 

  :زد اديو فر ختير نيزم يدست رو كيرا با  زيم اتيمحتو ديبگو يزيچ نكهيبدون ا نيآر

  .نمشيبب دياالن با نيگفتم هم - 

 يدر سرش م نيآر اديفر يصدا. گذاشت شياز گوش ها يكي يدستش را رو كيانداخت و  نييسرش را پا كايار

. بود كايحاال نوبت ار. آن را به شدت باز كرد و داخل شد. به سمت در رفت يگريحرف د چيبدون گفتن ه نيآر. ديچيپ

كه  ستاديا يوارد شد طور نيآن لحظه كه آر در. مقابلش دوخت نينگاهش را به دورب. عجله كند ديدانست كه با يم

مت دفتر لرزان به س ييبا عجله و قدم ها. نديش يداخل دفتر را م داديداد و ب يصدا. شود كايار يبه رو نيدورب ديمانع د

و  دهيرنگ پر ي افهيمهسا كه ق. ديد شيآرا ديبدون در زدن آن را باز كرد و با تعجب مهسا را در حال تجد. ديمهسا دو

  :بلند شد يصندل يو از رو ديرا مشاهده كرد، دست از كار كش كايار شانيپر يچهره 
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  كا؟يشده ار يچ - 

  :گفت دهيبر دهيا گرفت و برمهس فينگاهش را از ك زديكه نفس نفس م يدر حال كايار

  ...رفت تو... نيآر - 

 فيتنها، مات و بالتكل كايحاال ار. بلند از اتاق خارج شود يينگران و قدم ها يا افهيبود تا مهسا با ق يچند كلمه كاف نيهم

 زيش به سمت مناتوان يآب دهانش را به زور قورت داد و با پاها. كرد يمهسا نگاه م فيبود و به ك ستادهيخود ا يدر جا

  .مهسا را گشت فيو ك ديكش يقيصبر كرد، نفس عم يلحظه ا. حركت كرد

  !ستين - 

مهسا قبل از خروج از در كارت را به گردن  اورديب اديكرد به  يسع. را گفت و نگاه وحشت زده اش را به در دوخت نيا

 يرو يديبا ناام. از كارت نبود يشت، اثررا گ فيك گريبار د. به گردن نداشت ينه، مطمئن شد كه او كارت ايداشته 

برداشت تا دستانش به آن  زيبه سمت جلو خ. بود زيم يكه رو تادهمان لحظه چشمش به كارت مهسا اف. ولو شد يصندل

  .كارت را باال گرفت و با لبخند به آن نگاه كرد. برسد

  !خودشه - 

. شانس آورد كه مهسا كارت را با خود نبرده است. قرار داشت و از آن غافل شده بود شيدرست مقابل چشم ها هدف

كه  ديرا د تايرز. به راه افتاد تيرياز دفتر كار او خارج شد و به سمت بخش مد ديايب يكس ايمهسا برگردد  نكهيقبل از ا

 يو به ظاهر بگرفت، همانطور مغرور  كايرا از ار زشينگاه تند و ت تايرز. در راه به هم برخوردند. ديآ يم نيياز پله ها پا

  .توجه به راه خود ادامه داد

  :ديشن يرا م نيداد آر يداد و ب يصدا ديدفتر كه رس كينزد

  !ه؟يكار تو حرفه ا نيا يكجا! ؟يرو تور كن گهيد يكي كيشر يتون يچطور م يتو كه انقدر ادعا دار - 

  :بلند شد يحوصله و عصب يمحمد ب يصدا
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  .رونيدت ببر بو با خو نيفرشاد گفتم ا ن،يبس كن آر - 

  ...ولم كن فرشاد - 

خودش را  نيآر. نديباز داخل اتاق را بب مهيدر ن يتوانست از ال كايباز گذاشت، ار مهيداخل اتاق شد و در را ن تايرز يوقت

  :زد ادياز دستان فرشاد رها كرد و فر

  .نهيهم يياحمق ها نيهمچ هي اقتيل - 

ضرب گرفته بود، به  زيم يرو متشيگران ق سيته و با خودنونشس يصندل يمهمان محمد كه خونسرد رو ي چهره

رساند و  نيبلند خود را به آر ييمحمد با قدم ها. شد رهيخ نيسرش را آرام باال گرفت و با غضب به آر. دييگرا يسرخ

  :در همان حال گفت

  .رونيبرو ب يبه اوضاع خودت گند نزد نياز ا شتريتا ب - 

  !آره؟ گه،يد ديختيبهم ر يورنجيا گميچون دارم راستش و م - 

  :بود بلند شد يانساليمهمان كه مرد م يصدا باالخره

 ياونم ناراحت. ناراحت شدن ندارم يبرا يمن وقت. مواظب حرف زدنش باشه ديبهتره به پسرعموتون بگ ياحد يآقا - 

  !وانهيد كياز زبان  فيمشت اراج هي دنيبابت شن

  :ان دادتك يكرد و سر نيبه آر يحقارت بار نگاه

  .رونيب نشيو بهتره هر چه زودتر بنداز - 

  :ديايدوباره به خروش ب نيبود تا آر ينگاه كاف همان

  ...تو ناس،يآشغال شراكت با هم يتو اقتيل - 

  :ديپر نيحرف آر انيبه م تيبلند شد و با عصبان شياز جا مرد

از اون آقا تعجب . كنم ينم يمطمئن نباشم كار گفته بودم تا كتيمن از اول هم به تو اون شر! حرف دهنت و بفهم بچه - 
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  .گرفتم يميتصم نيخوشحالم كه چن يليخ نميب يم ينطورياالن كه تو رو ا! كنه يالف بچه كار م هيكنم كه چطور با  يم

مشتش بر صورت مرد فرود  نكهياما قبل از ا. بلند به سمت آن مرد برداشت زيخ كياز دست فرشاد در رفت و  نيآر

و داد  غيج يصدا. ديقرار گرفت و مشت او را در هوا قاپ نيبود مقابل آر انساليكه همراه مهمان م يكليه يمرد قو د،يايب

شباهت  كايكه از نظر ار( كليه يمرد قو گريدست د. باال رفت ندماجرا ك يكرد خود را قاط يم يكه سع تايمهسا و رز

دست  كايار. پرت كرد يگريآمد و او را به سمت د نييپا نيصورت آر يباال رفت و رو) داشت گاردهايبه باد ياديز

كرد و با  زچشمانش را با. ديمحمد را شن داديداد و ب ياما صدا. نديصحنه را نب نيگرفت تا ا شيرا مقابل چشم ها شيها

. ج كندداشت آنها را از دفتر خار يمهسا هم سع. كه فرشاد محمد را گرفته تا به سمت آن مرد حمله نكند ديتعجب د

عبوسانه سكوت  تايباعث شد رز ديكه بر سر او كش ياديناراحت بود چون با فر زين تايرز يها يو فضول يظاهرا از پرحرف

  .ديايب رونيكند و بعد با خشم از دفتر ب

خواست آن دو مرد  يزد و م يمحمد داد م. بود كايو تعجب ار رتيشد باعث ح يكه از دهان محمد خارج م ييها حرف

 كايار! همخونش بلند كرده اند يچشمانش دست رو يناراحت بود كه چرا جلو. ه زودتر از شركت خارج شوندهر چ

 يبر روحش چنگ م يترس، تعجب و درماندگ نيما ب ياحساسات. ديفهم يحرف ها نم نياحساس خودش را نسبت به ا

  .زد

مهسا . رفت رونيو به دنبال آن دو مرد از اتاق ب نشاند يصندل يرا بزور رو نيفرشاد آر. دو مرد از اتاق خارج شدند آن

  :تاسف تكان داد ياز رو يو سر ستاديا نيمقابل آر

  !نه؟ يستيتو آدم بشو ن - 

  :مهسا كرد و به طعنه گفت يبه سرتا پا يبا نفرت نگاه نيآر

  .من نه ياما برا! يراز هيها  يليخ يتو هم هنوز برا - 

خواست از وجود كارت، در  يچون م. فشرد يم نهيس يرا رو شيدست ها. ديرزل يم ديمثل ب كايتمام مدت بدن ار در
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  .بود مطمئن شود دهيخود پوش يمانتو ريكه ز يراهنيپ بيج

كه  يمكث يمتوجه . قرار گرفت و خود را مشغول نشان داد زيپشت م د،يايب رونيخواهد از اتاق ب يمهسا م ديكه د كايار

  .اورديخودش ن يشد، اما به رو كرد زيم يمهسا هنگام عبور از جلو

  

كمك  يداخل شد و به دستور محمد جعبه  كايار. در اتاق نبود يكس نياز محمد و آر ريبه غ. شد يخال تيريمد اتاق

. ستاديبلند شد و ا يصندل يمحمد از رو. كرد ينگاه نم چكداميبود و به ه نييسرش پا. گذاشت زيم يرا رو هياول يها

  :گرفته اش گفت يو با صدا ديشجعبه را مقابل خود ك

  مهسا كجاست؟ - 

  :پا و آن پا كرد و پاسخ داد نيا يكم كايار

  .نينو يگمونم رفت دنبال آقا - 

سرش را به سمت مخالف چرخاند و خواست از جا بلند شود كه محمد با  نيآر. رفت نيزد و به طرف آر يپوزخند محمد

  .مبل نشاند يكف هر دو دستش محكم او را رو

  .كردم يگردنت و خرد م ياستخونا نجاياگه به خاطر عمو نبود هم ن،يشب - 

  :زد و گفت يكرد لبخند كج يورم كرده اش را لمس م يكه با دستش گونه  يدر حال نيآر

  .هياستخون گونه شكست كاف ،يخواد زحمت بكش ينم - 

 ييكه لحن خشنش به نجوا يالخم شد، در ح نيمبل گذاشت و به سمت آر يهر دو دستش را دو طرف دسته ها محمد

  :بود؛ گفت هيشب زيآم ديتهد

كه  ياز دست نداد نارويشراكت با ا يتو به سخت. نيمن و مثل خودت احمق فرض نكن آر نجا؟يا ياومد يچ يبرا - 

  سرته؟ يتو يبه من بگو چ. ينكرد يتالش چيدرواقع تو ه. ياريبه دست ب ينطوريا يبخوا
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  :به حرف آمد و گفت عيمتوجه باشد سر نكهيبدون ا. كوفت ياش م نهيس وارير و دبه د ياديبا شدت ز كايار قلب

  رون؟يبرم ب... من - 

انداخت، چون تاب و تحمل نگاه پر از  نييبه سرعت سرش را پا كايار. نگاه كرد كايچرخاند و به ار يسرش را كم محمد

  :آرام گفت ستاد،يا يكه صاف م يتكان داد و در حال يمحمد سر. محمد را نداشت يطعنه 

  .كارش دارم اديبرو، به مهسا هم بگو ب - 

  :بلند شد شياز جا عيسر نيآر

  .برم ديبا - 

  :گفت يباال داد و با لبخند معنادار ييابرو محمد

  .در خدمتت ميهست ن،يبش! كجا؟ - 

خود قرار  زيپشت مزد و  رونيبودار محمد را نداشت، از اتاق ب يتحمل نگاه و حرف ها نياز ا شيب گريكه د كايار

  .گذاشت زيم يسر بر رو يو به آرام ديكش يقينفس عم ده،يتازه رس ييآلوده به هوا ييكه از هوا يمانند كس. گرفت

  

* * * * *  

  

داشبرد  يفرمان برداشت و به تلفن همراهش كه رو يسر از رو. سرش بود يتو يتلفن همراهش حساب ي برهيو يصدا

  :است، دكمه را فشرد و منتظر شد تا او حرف بزند نيدانست آر يم. بود نگاه كرد

  كا؟يالو؟ ار - 

  .بگو - 

  كارت كه همراهته؟ - 
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  .آره - 

  ؟يكار كن يچ ديكه با يدون يخوبه، خب م - 

  .منتظر نشستم نيماش يكه تو نهيهم يبرا - 

  !؟يداشته باش ياومد بهونه ا شيپ يكه اگه مشكل يو جا گذاشت فتيك - 

  .آره - 

  .اون موقع برو. اديو نگهبان شب م شهينگهبان عوض م گهيساعت د مين - 

  :ديدرآمد و با ترس پرس يتفاوت ياز ب كايار يصدا باالخره

  ؟يكه باهاش هماهنگ كرد يمطمئن - 

 يبه گردن نم يچيسر برسه ه ياما اگه كس. شنوم ينم ييو صدا نميب ينم يزينباشه منم چ يكس يآره، گفته تا وقت - 

  .رهيگ

  ؟يم نبرداز من كه اس - 

  .نه بابا - 

  .از آن التهاب كم كند يداغش گذاشت تا قدر يشانيپ يدست سردش را رو كايار

به . نشاند يم شيرا سر جا نيرفت و آر يتا آخر م ديشد برگشت، با ينم گرياما د. بود شمانيكه آمده سخت پ يراه از

 يفيمسخره و اراج ياو با حرف ها. ستين يكم ديمحمد هم تهد يخودش بلكه برا ينه تنها برا نيفكر كرد كه آر نيا

 اليآنقدر در فكر و خ. محمد خوب نبود يبرا نيكند، ا رابشركت را خ يتجار يداشت تا چهره  يبافت سع يكه بهم م

آمد به تلفن همراهش نگاه كرد، از طرف  شيكه برا ياس ام اس يبا صدا. گذشت زمان نشد يغوطه ور بود كه متوجه 

  :بود نيآر

  »تشهوق«
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. شركت رفت، در باز بود يشد و به سمت در پشت ادهيپ نيكرد، از ماش يكه در وجود خود حس م يهمان التهاب با

را  يكيمطمئن شد كه نگهبان طبق قول و قرار سر آن . از دو نگهبان نبود يدر سالن خبر. ديلرز ياز استرس م شيپاها

  .دخاموش بو زيآن قسمت ن يها نيدورب. گرم كرده است

دوباره . و منتظر ماند، اما در باز نشد ديكش اريداخل ش ياديكارت را با فشار ز. راهرو گذشت و به سمت در انبار رفت از

  .كار را تكرار كرد نيا

  »!كردم يحداقل ازش سوال م اوردميو م ميكاش گوش يا«

 شيدست به سمت گلو. كرد يمنفس  ياحساس تنگ. به سمت عقب برداشت يدهانش را به زور قورت داد و قدم آب

  .برد

  »!كار و نكرد نيا شيچرا خود لعنت آخه«

 نكهيبعد از ا. كرد و باز شد يآمد و بعد از آن در تق ييصدا. ديكش اريكارت را بدون فشار داخل ش گريبار د تيعصبان با

كوچك و  يبسته ها توانستيبا ورودش م. باز كرد مهيدر را تا ن يبه اعصاب خود مسلط شود با فشار كم يتوانست كم

آن طرف انبار را  ديد يكه جلو يبزرگ يآهسته آهسته قدم برداشت و پشت بسته ها. نديانبار بب يجا يبزرگ را در جا

  .را از نظر گذراند يآرام نشست و دور تا دور سقف انبار. ستاديگرفته بود ا

  ».ستين ينياطراف كه دورب نيا«

به آن طرف  يبسته ها نگاه يسرش را خم كرد و از گوشه . سمت جلو قدم برداشتخم شده بود به  يكه كم يحال در

 ياز تعداد كم ريآن طرف انبار هم غ. نديبب يتوانست به خوب ينم يكيدر آن تار. مشخص نبود ياديز زيچ. كرد يانبار

ت كه دو طرفش را وجود داش يكيپشت سر راه بار از. خورد يبه چشم نم يگريد زيچ كريو غول پ ميعظ يجعبه ها

كار  كيدر آن راه بار. كدام دست نزند چيكرد به ه يسع. هم قرار داشتند، پوشانده بودند يكه رو يبزرگ يبسته ها

به سمتشان  نكهيقبل از ا. ديرس يِ چوب ميعظ يبه بسته ها بايتقر. خدا را شكر كرد كه الغر است. بود يدشوار و سخت
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با . بود يمانند رهيو دا زينور ر. آمد ياز سقف انبار به گردش در م يه در قسمتشد ك ينور قرمز رنگ يمتوجه  ودبر

ِ قرمز رنگ،  يزريمطمئن شد آن نور ل. قرار گرفت كينشست و پشت جعبه ها در همان راه بار نيزم يعجله رو

 يقينفس عم. ته باشدنگرف يلمياز او ف نيكه دورب رددر دل خدا خدا ك. ديآ يمداربسته است كه به گردش در م نيدورب

برساند؟  يچوب كريغول پ يخودش را به آن جعبه ها توانستيم يچطور. به آن طرف كرد يگريد يو نگاه دزدك ديكش

در ِ آن جعبه ها را باز كند؟  توانستيچطور م رديبگ يلميبتواند از او ف نيدورب نكهيبدون ا ديرس ياگر به آنها م يحت

  .ت و زانوانش را داخل شكم جمع كردنشس نيزم يو مستأصل رو درمانده

منو  دهينقشه كش دياصال شا! احمق. خودش و راحت كرد. و منو فرستاد هيدونست چه گند يراحته، م يكرده همه چ فكر«

  »...ايخدا! خراب كنه

فس ن. دياز سمت مخالف چشمانش گرد شد و با ترس به بسته ها چسب ييقدم ها يصدا دنيبود كه با شن اليفكر و خ در

  .شد يم نيياش با شتاب باال و پا نهياز ترس به شماره افتاده بود و س شيها

  »!نگفت نياما چرا آر... گفته دينگفته؟ شا يزيچ نايچرا نگهبان راجب ا ن؟يك گهيد نايا«

 ياگر م يحت. شدند يحضور او م يكرد، حتما متوجه  يم جاديا ييصدا كايشده بودند كه اگر ار كيآنقدر نزد آنها

به سخنان آن دو مرد گوش  ديلرز يم ديكه مثل ب يو در حال ستاديهمانجا ا. كند توانش را نداشت يخواست حركت

  .سپرد

  .ستيتوش ن يچيها ه ياون طرف. جعبه هاس نيهم نيبب - 

  :آمد كه در جواب گفت يپسر جوان يصدا

  .تر و بزرگ تره مياز همه زخ يكي نيا - 

  :بلند شد گريمرد د يخنده  يصدا

  .رهيگ يهم جا م يشترياون تو جنس ب - 
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  !ستيهم معلوم ن اريش هي يكنن؟ حت يم يچوب موبا جاساز نيا يال يچطور ن،يپسر عجب مخ يول - 

 نيا. به جون انبار ندازنيكه م يهمه بازرس نياونم با ا. كه كارمون و كارشون تموم بود ينياحمق بب ياگه قرار بود تو - 

  .كنه يم جيچوب ِ تازه همه رو گ يبو. نداره يجعبه ها كار نيبه ا يكس. نهيش همتنها راه ن،يها رو بب خيم

  .كنه يفكر كردن بهش هم خمارم م يپسر حت يوا. گرفتم ياما جواب نم كردمياز آقْ فرشاد سوال م شهيهم - 

  :دياز جعبه ها كرد و بو كش يكي كيرا نزد سرش

  .كنم يو حس م نيو هروئ نيكوكائ يبو! جووون - 

  .ديچيپ يو خال ليطو يبلند شد و در انبار گريمرد د يخنده  يصدا

 ييروبه رو يمات زده اش به بسته ها يباز و چشم ها مهيبا دهان ن. بود ستادهيخود ا يحركت در جا يمات و ب كايار

اما . از انبار داشتند يبه دزد ديباطل ام ياليبودند كه با خ يبه نظرش آن دو دزدان! توانست باور كند ينم. شده بود رهيخ

دو نفر و  نيا ديو فرشاد بود تا محمد را خراب كنند؟ شا نيآر ينقشه ها نهاياهم تمام  ديشا! آنها اسم فرشاد را آوردند

به خودش لعنت فرستاد كه چرا تا به حال  كنند؟ياز تجارت محمد به نفع خود سوء استفاده م گر،يچند تن از كاركنان د

  .گفتن داشت يراب ييزهايچون مطمئنا او هم چ د،يترس يم شهياما هم. حمد حرف نزدهدر مورد فرشاد با م

ذهن خود و  شيمحمد را همان موقع و در همان مكان، پ يگناه يدر ذهنش نقش بست تا ب گريد ديهزار شا هزاران

آنها كه  يآهسته  ياقدم ه يبا صدا. دنديخند يزدند و م يآن دو مرد هنوز هم داشتند حرف م. ثابت كند شيگوش ها

آن دو  نكهيقبل از ا ديبا. برداشت اليبه خود آمد و دست از فكر و خ كايرفتند، ار يدرست پشت جعبه ها به طرف در م

  .باز برسند خود را به در برساند و از انبار خارج شود مهيبه در ن

باز هم خم  ديرس كهيكه به آخر بار يزمان. ادو پشت سرهم به راه افت زير يفاصله از جعبه ها با قدم ها يشد و با كم خم

  .آن را بست يبا چند قدم بلند خود را به در رساند و به آرام. به اطراف كرد يشد و نگاه

  »!كارت و بذارم سر جاش ديبا«
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. نبود يخبر چكسياز ه. داد گذشت و به سمت سالن رفت يكه انبار و شركت را به هم ربط م ييفكر از راهرو نيا با

 كيتار يراهرو. ديرس تيريرا رد كرد تا به مد يگانياز پله ها باال رفت، بخش با. توانست از آسانسور استفاده كند يمن

 يخواست خاموش يم ينگهبان چطور. ها خاموش بود نيدورب ي مهه. كرد يبود ط واريد يدستش رو كيكه  يرا در حال

  كند؟ هيها را توج نيدورب

شركت سر باز  نيقوان شتريبا وجود حفظ بودن كتاب قطور قانون، مهسا از انجام دادن ب. از بوددر اتاق مهسا ب شهيهم مثل

گرفت كارت را  ميآخر برگشت و تصم يخواست از در خارج شود اما لحظه . گذاشت زيم يبا عجله كارت را رو. زد يم

كارت را به  يو در ظاهر تصادف يرا بست و به آرام شيها شمسپس چ. كرد زياول كارت را تم. پرت كند نيزم يرو

  .از اتاق پرت كرد يگوشه ا

  

* * * * *  

  

فقط دوست داشت هر چه . داشته باشد گريد يها نيبه ماش ياتوجه  نكهيبدون ا رانديشهر تهران م يها ابانيخ در

برسد كه هر  نانيماط نيشد به ا دارياز خواب ب يدوست داشت بخوابد و وقت. برسد و بخوابد ميزودتر به منزل خاله مر

 نيكه همانجا جواب آر ديبهتر د. بار همراهش زنگ خورد نيچندم يبرا. خواب بوده يك فقط دهيو شن دهيكه د يزيچ

  .را بدهد تا در خانه مجبور نباشد با او حرف بزند

  بله؟ - 

  !يديچرا جواب نم - 

  .كنم يم يدارم رانندگ - 

  ؟يديد - 
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  .آره - 

  خب؟ - 

  ؟يخب كه چ - 

  !؟يديد يخب چ - 

  :دهانش را به زور قورت داد آب

  .يچيه - 

  شه؟ يمگه م! يچيكه ه يچ يعني !؟يچيه - 

  .تورو خوشحال كنه وجود نداشت نكهيا يبرا يگند زيچ چيه ياون انبار لعنت يخوشبختانه تو. حاال كه شده - 

  :زمزمه كرد يسكوت كرد و با لحن ناباور يقدر نيآر

  !؟يهمه جارو گشت! ؟يمطمئن - 

و قاطع  ديكش يگريد يحوصله  يها، نفس ب دهياست نه شن شيها دهيفقط منتظر د نيخدا را شكر كرد كه آر كايار

  :گفت

  .دميند يچيه - 

  !اونجا نبود؟ يجنس چيه يعني - 

  :ديترس پرس با

  !جنس؟ - 

  !يزيچ نيهمچ هي... يجعبه ا ايبسته،  هيمنظورم ... بابا - 

  :فرو خورد كرد بغضش را يو سع ديكش ينفس راحت كايار

 دنيد يبرا يزيچ چيكه ه يو مطمئن بش يكار و بكن نيمن خودت ا يبه جا يتونست يم. خلوت بود يلينه انبار خ - 
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  دن؟يم يانبار دو نفر نگهبان يكه تو يچرا بهم نگفته بود .وجود نداره

  .دونستم يباور كن خودمم نم! ؟يچ - 

  .يگ يدروغ م يدار! ؟يكن يباز نيو من و وارد ا يندون يچيتو ه - 

  :سر چهارراه نگاه كرد به

  .دميرس گهيخوام قطع كنم، د يمن م - 

تلفن  يهمان موقع صدا. انداخت يرا قطع كرد و به گوشه ا يباشد گوش نياز جانب آر يبدون آنكه منتظر كالم و

  .ه برسدراند تا هر چه زودتر به خان يشتريبا سرعت ب. دانست خاله هم نگرانش شده يم. همراهش بلند شد

. رفت اطيلرزان به داخل ح ييبا قدم ها كايباز شد و ار عيسر يليدر خ. را مقابل خانه پارك كرد و زنگ را فشرد نيماش

  :ديآ يكه با عجله به سمت او م ديرا د ميدر را كه بست و برگشت مر

  .يجواب نداد يزنگ زدم ول تيبه گوش يدختر؟ كل ييمعلوم هست كجا چيه - 

  :او را از نظر گذراند ي دهيقرار گرفت و رنگ پر كايار يرو روبه

  !دهيچرا انقدر رنگت پر زم؟يچت شده عز - 

  :انداخت و زمزمه كرد نييسرش را پا كايار

  .اميب ريدوستم و احتمال داره د يخونه  رميگفته بودم كه م ست،ين يزيچ - 

  :رفتند خاله با سرزنش گفت يكه هر دو از پله ها باال م يحال در

  ؟يريم ششيبدونه پ ديكه شوهرت نبا هيچه دوست نيآخه ا! موقع شب؟ نيا ات - 

  .دم يم حيبعدا برات توض ستيخاله االن حالم خوب ن - 

  !يچيه يگيگم چت شده تو م يدلم، من م زيخب عز - 

  :خشكش را از هم باز كرد يلب ها. ديكاناپه رها كرد و دراز كش يرا رو خود
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  .سرما خوردم ديشا... دونم خاله يهنوز نم - 

ماه  نيكه چند يو نه از محمد دهيكه شن يسروته يب ينه از حرف ها. داند ينم يزيچ چيفكر كرد كه هنوز ه نيبه ا و

 نيچرا ا. بداند شترينكرده بود تا ب ياديوقت تالش ز چيدانست و ه ينم زيچ چيهنوز ه. كرده يدر كنار او كار و زندگ

  فهمد؟ چرا؟ يداند و م يم هيبق از شتريكرد ب يم فكر شهيكار را نكرده بود؟ چرا هم

  .سواالت در ذهن خسته اش تكرار شد تا خوابش برد نيا آنقدر

از او خواست اجازه  كايار. كند موفق نشد داريرفتن به دانشگاه ب يبرا يبرارا  كايتالش كرد تا ار هر چقدر مريم صبح

 يم. را نداشت ايناد يحرف ها و آرزوها يحوصله  گريد يحت. رفتن به دانشگاه را نداشت يدهد بخوابد چون حوصله 

بود كه  يمسائل مهم تر. مهم نبود شيبرا گريدرست مثل ترم قبل، د. كند يماند و خراب م يچند واحد را م نيدانست ا

  .آورد يم از آنها سر در ديبا

  

  :تگف يگذاشت و به آرام كايداغ ار يشانيپ يظهر بود كه خاله دست رو دوازده

  !تو يچرا انقدر داغ ...يوا ؟يشب بلند يخوا يدلم نم زيعز - 

  .نشست شيداد و در جا يبدن كوفته اش را تكان يحال يبا ب كايار

  .يگمونم سرما خورد. يبخور از ضعف رنگ به صورت ندار يزيچ هيپاشو ... زميپاشو عز - 

فقط نصف . رفت ينم نييپا شياز گلو يچيه. ردبخو يزياما نتوانست چ. به دست و صورتش زد يآب يحال يبا ب كايار

را تلخ  زيدانست چرا حاال دوست دارد همه چ ياما نم. طعم متنفر بود نياز ا شهيهم. ديتلخ را سركش يفنجان قهوه  كي

  !حس كند و بنوشد

و  يپدر يده هاخانوا شترياز اروپا نفرت داشت، چون اروپا ب. در تدارك بازگشت به سوئد است ميشده بود كه مر متوجه

و  شرفتيكه پ ايدرست برعكس ناد. كرد يكه در كشور خود احساس غربت م يطور. اش را از او گرفته بود يمادر
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  !هم حق با او بود ديشا. ديد يمرزها م نيرا در خارج ا ييشكوفا

چند  نيكه در ا يه اخواهد پرده از مسئل يمطمئن شد كه او م كايار. ديبگو يزيدر تالش بود تا چ ميخاله مر زيم سر

باز هم در ذهنش . و دانستن نبود دنيمثل آن روزها مشتاق شن گرياما د. در پنهان كردنش داشته اند بردارد يروزه سع

  .به دنبالشان برود ديباوجود دارد كه  يتكرار كرد كه حاال مسائل مهم تر

  .ان از من خواست تا من بهت بگممحمد ج. كنم ينيمقدمه چ هيقض نيا يتونم برا ينم... زميعز كا،يار - 

  :به جلو خم شد يزد و كم يبرق شياسم محمد چشم ها دنيشن با

  و؟يچ - 

  .دهيكارخونه خواب. شه يداره ورشكست م ييجورا هي... يعنيپدرت ورشكست شده  نكهيا - 

  .حرف ها ماند يداد و منتظر ادامه  هيتك يفقط به صندل. خوشحال هم نشد يناراحت نشد، حت كايار

دادن و قرار  يكالن يجا زدن سفارش ها گهيد يها يكسريكه خودشون و به اسم  يعده به دروغ و در حال هيظاهرا  - 

. ستيازشون ن يحاال اون افراد گم و گور شدن و خبر! فقط به خاطر ضامنشون. پول و پرداخت كنن ليشده بعد از تحو

  !دونم واال يچه م

 يتفاوت يلب باز كرد و با ب. ديبگو يزيمنتظر است تا او چ مياحساس كرد مر كايار. چشم دوخت كايرا گفت و به ار نيا

  :گفت

  خب؟ - 

  :را باال انداخت شيبا تعجب ابروها ميمر

  ؟ينيپدرت و بب يخوا يخب تو نم - 

  :زد يپوزخند كايار. ديرا از نگاهش فهم نيشد ا يم يبه خوب. سخت بود يليخ ميمر يحرف برا نيگفتن ا مطمئنا

  .ديخودتون باش شهيمن كه باورم نم! خاله؟ ديزن يم يحرف نيكه همچ ديشما هست نيا - 
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  :گرفت يا دهيد ايو ژست دن ديكش يقينفس عم ميمر

باشه اون پدرته و در حال حاضر هم تو بد  ياما هر چ. ادياز پدرت خوشم نم چيه يدون يخودت خوب م زم،يعز نيبب - 

رو به  گهيد يها يليخ ايو من  يروزها رو بخور نيبشه و بعدش افسوس ا ريد خوام ينم. زنه يدست و پا م يتيموقع

  .يخاطر سن كم خودت سرزنش كن

ازدواج  ايبد با ثر يروزها نيهم ياون مرد برا. يدون يكنم خاله، خودت هم خوب م ينم يكار نيوقت همچ چيمن ه - 

  .ندارم ي لعنتي اون خونه يتو ييتا اون هست من جا. كرد

  !و صاحب بشه يبعد از مرگ پدرت همه چ كهياون زن يراحت نيبه هم يبذار دينبا. زميعز نجاستيب اشتباهت همد خ - 

  ».يپول لعنت نيبازم پول، بازم ا! سه گيد زيچ هيدردتون، حرفتون  پس«

  !كا؟يار - 

  :ديپرس رانيدوخت، ح ميخورد و نگاهش را به مر يتكان سرش

  بله؟ - 

  نه؟ اي شينيبب ير يحواست كجاس؟ باالخره م - 

  :محكم گفت ستاد،يا به خود گرفت و يمصمم و قاطع ا يا افهيق

  .نه - 

  .به طرف در رفت و

  حال و روزت؟ نيبا ا ير يحاال كجا م - 

در . ديآن ها كش يبه رو ياش دست يشانيدر گونه ها و پ اديز يبا احساس گرما. به راهش ادامه داد يگفتن كالم بدون

  .هم گرم باشد ديش بازده ا خيبرابر دست 

به  زيچ چيدوستش ه يخواهش كرد راجع به رفتنش به خانه  شبيو قول و قرار د يادآوريتشكر كرد و با  ميمر از
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 يليم يبا ب زين كايار. سر زدن به پدرش فكر كند ي هيقض يرو شتريقول گرفت تا ب كايهم از ار ميمر. ديمحمد نگو

جز ! زدند جز محمد يهمه به او زنگ م. را شناخت ايناد يشماره . خورد راه تلفن همراهش زنگ نيدر ب. رفتيپذ

  .بد را از خود دور كند يها اليكرد فكر و خ يسع. آمد يشلوغ م يليروزها به نظر سرش خ نيكه ا يمحمد

  بله؟ - 

  دانشگاه؟ يومديچرا ن ...اكيالو ار - 

  .حوصله ندارم... ايحوصله ندارم ناد - 

  لرزه؟ يچرا صدات م - 

را خاموش  يحوصله تماس را قطع و گوش يب. است ضيداشتند به او بقبوالنند كه مر يچرا آن روز همه سع دانست ينم

  .كرد

داشت با او  اجيكه احت يدرست همان شب. چندبار به همراهش زنگ زد اما خاموش بود. امديشب محمد به خانه ن آن

  .دسترس نبودبه تلفن مهسا زنگ زد، او هم در . امديحرف بزند او ن

  »!باهمن ديشا«

بود تا مانند كوه  يكرد منتظر جرقه ا يكه از قبل در خود احساس م ييبا گرما. فكر تمام وجودش آتش گرفت نيا از

  .وران كندفَ يآشتفشان

 يامدام حرف ه. اما هر چه كه كرد خوابش نبرد. به اتاقش رفت تا بخوابد نديب يفردا محمد را در شركت م نكهيا ديام به

  .شد يآن دو مرد در ذهنش تكرار م

متفاوت تر از قبل، همان  يكم نباريا ،يشگيهمان كابوس هم. دياز خواب پر بيعج يكابوس دنيسحر بود كه با د كينزد

  .آمد يمادرش كه از دور م يمرد و همان زن، و صدا

 ميتصم. ساعت بماند يتظر عقربه هاتوانست من ينم نياز ا شيب. دوش گرفت و آماده شد تا به شركت برود يحال يب با
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  .راه را با اتوبوس برود يكند و باق يرو ادهيپ ينرود تا بتواند كم يشخص نيگرفت با ماش

 گريكديصدا با  يكه آرام و ب دياز كارمندان را د يبعض. ورود به سالن متوجه شد كه همه در جنب و جوش هستند با

  .آرام سرش دادجواب سالم همه را با حركت . گفتند يسخن م

كار را تكرار كرد تا  نيا گريچند بار د. امدين يياما صدا. چند تَقه به در زد د،يكش يقيو نفس عم ستاديدفتر محمد ا يجلو

با باز شدن . ستاديآهسته به وسط اتاق رفت و ا ييبا قدم ها. محمد داخل اتاق نبود. در را آرام باز كرد و داخل شد نكهيا

خشكش را از هم باز  يلب ها ارياخت يب. در نگاه متعجب محمد گره خورد اهشو نگ ديآن چرخ در به سمت يناگهان

  :كرد و گفت

  .سالم - 

  .قرار گرفت كايار يبه داخل آمد و روبه رو محمد

  ؟ياومد يك. سالم - 

  .شه يم يا قهيچند دق - 

 يروبه رو يمعمول ريرفت و به طور غ زيبا عجله به سمت م. خود دوخت زيم ريگرفت و به ز كاينگاهش را از ار محمد

را نسبت به  دشيد يخواهد جلو يمتوجه شد كه محمد م كايار. نشان دهد يكرد رفتار خود را عاد يم يسع. ستاديا زيم

  .نشده هيقض نيا يوانمود كرد كه انگار متوجه  يطور نيهم يبرا. رديبگ زيم ريز

  امروز چه خبره؟ - 

از  يكي. دونن ينم يزيكنن چ ياظهار م نگهبانا. قطع شده يبه طور مشكوك شبياز شركت د ييقسمت ها كيبرق  - 

 يليكه طرف خ دهيفرد و نشون م هياز بدن  يميانبار هم ن يها نياز دورب يكي. كنه يوقت بود كه مارو خبر م رينگهبانا د

  .اما الزمه ميالبته چهره ندار. ميو واضح تر كن ريتصو ميخوا يحاال م. شه يخارج م دياز د عيسر

  :اش دوخت و اضافه كرد يمحمد نگاهش را به ساعت مچ. ختيدر درونش فرو ر يزيكرد چ احساس
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  .امروزو كنسل كن يبرو تمام قول و قرارها - 

از در خارج  نكهيقبل از ا. كند، تلوتلو خوران به سمت در رفت يتوانست ترس را در نگاه خود مخف يكه نم يدر حال كايار

  :ستاديحمد ام يشود با صدا

  كا؟يار - 

 ينلرزد اما م شيكرد صدا يسع. صورت خود حس كرد ياجزا يبه سمت او برگشت و نگاه پرسشگرش را رو يآرام به

  :كند ينمانده تا قالب ته يزيدانست كه چ

 - بله؟... ب  

  !حالت خوبه؟ - 

  :را به سرعت تكان داد سرش

  !آره - 

  ...ادهياما سوز و سرما ز زهييتازه اول فصل پا. يوردشده كه انگار سرما خ يطور هي ته افياما ق - 

  :نجوا كرد يسكوت به آرام ياز لحظه ا بعد

  .مراقب خودت باش شتريب كمي - 

  .اشاره كرد كايبا دست به لباس كم ار و

آورد،  يكه به او فشار م يديبا وجود نا ام. جمله در ذهنش تكرار شد نيبارها ا هيدر همان چند ثان! خودت باش؟ مراقب

  .روحش را نوازش كرد ييدستان گرمِ نور ِ كم سو

  :گفت تيانداخت، با جد نييقرارش را از او گرفت و سرش را پا ينگاه ب كايلرزان ار يلب ها دنيد با

  .يبهتره هر چه زودتر به كارت برس - 

  :گفت يجيشده با گ داريب يخرگوش يكه انگار از خواب كايار
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  .كار و بكنم نيخواستم هم يآره، م ...آ - 

كه فقط  ييزهايمثال قرار بود راجع به چ. رديبگ يتوانست نفس تازه ا ينشست، به سخت يصندل يرو. از اتاق خارج شد و

  .شد يكار او م نيداشت كه مانع از ا يبيعج ياما دلشوره . با محمد حرف بزند دهيشن

 زيم ريانداخت تا برود و به ز يچنگ م كايجان اربر  قيعم يرفت، وسوسه ا يشد و م يبار كه محمد از اتاق خارج م هر

  .گرفت يخود را م يجلو يقياما هر بار به طر. اندازديب ياو نگاه

بلند شد و . در اتاقش نبود زياز كاركنان و كارمندان بود، محمد ن يشركت خال بايو تقر دهيرس انيبه پا يكار ساعت

انداخت از  ينم يمطمئنا اگر نگاه. فرصت را از دست بدهد نيا ديه نبابا خود تكرار كرد ك. كرد يامتحان م ديبا. ستاديا

 يكه به پشت سر خود نگاه م يسست به سمت در رفت، در حال ييها قدمبا . شد يم وانهيجورواجور د يها اليفكر و خ

به  ياريبس يسال ها يقدم برداشت، انگار كه به اندازه  زيآرام به سمت م يليخ. باز كرد و داخل شد يكرد در را به آرام

  .اختاند زيم ريو ز نيبه كف زم قيدق يخم شد و نگاه. را بگردد زيآن م رياو وقت داده بودند تا ز

  !ستين يزيكه چ نجايا - 

بار  كيقبال . كرد تا تمام اتاق را بگردد ياما عقلش به او حكم م. شد ياز اتاق خارج م ديبا. و به اطراف نگاه كرد ستاديا

  .كرده بود يكار نيچن

 چيه. آنجا و اتاق كنفرانس را گشت يجا يربع جا كيحدود . اتاق كرد شيسرعت دست به كار شد و شروع به تفت به

  .ستاديمحمد رفت و كنارش ا زيخسته به سمت م. اوردين ريگ يبيو غر بيعج زيچ

  !شده بود بيعج. كرد يو پنهون م يزيچ هيمطمئنم  - 

. سر خورد و كف اتاق ولو شد يبه آرام. داد هيقرار داشت رفت و به آن تك شيبه رورو زيكه م يواريبه سمت د كالفه

  .آنها گذاشت يزانوان ناتوانش را در شكم جمع كرد و سر بر رو

من  يتا محمد و جلو دهيخود آشغالش نقشه كش. بوده نيخود آر ينقشه  نيا! اونا فقط دروغ گفتن، چرت گفتن - 
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  !كردم؟ چون احمقم يو كرد؟ چرا من احمق داشتم باورش م يكار لعنت نياما چرا؟ چرا ا! خراب كنه

در همان حال سرش را باال گرفت و . ديزد و آن ها را به سمت باال كش شيبه موها يشال چنگ يهر دو دستش از رو با

 يلحظه ا يبرا. بود) اتاق كنفرانس( ييبه در اتاق روبه رو زيم رينگاهش از ز. قرمزش را به روبه رو دوخت يچشم ها

 يليز گرفت و خواست كه بلند شود اما هنوز بلند نشده بود كه خينگاهش را از م. شد رهيخ يچوب زيم ريكوتاه به كف ز

 كينزد زيچهار دست و پا به م. چشم دوخت زيم ريِ ز يكه خم شده بود به كف چوب يدر حال. ولو شد نيزم يرو عيسر

رنگ آن . شد رهيبود خ دهيكه از دور د يشكل و كوچك ليمستط يبرآمدگآن گرفت و به  ريسرش را كامل ز. شد

نشست تا به  ينم نيزم يچهار دست و پا رو يدر واقع كس. مشخص نبود يليمتفاوت بود، اما خ زيبا رنگ م يكم سمتق

پشت آن  مطمئن شد كه. چند تقه به آن قسمت زد. ديبرد و به سطح چوب كش شيدست لرزانش را پ. نگاه كند ريآن ز

شكل را  ليتوانست آن قسمت مستط يحاال بهتر م. داختان يتر قيرفت و نگاه دق زيم ريبه طور كامل به ز. است يخال

و هل دادن  دنيآن قسمت گذاشت و به سمت مخالف شروع به كش يور رفتن هر دو كف دستش را رو يبعد از كل. نديبب

را  يكنار رفت و توانست قسمت خال يچوب كم. جانب خودش ادامه دادهمان كارها را به  فتادين ياتفاق خاص يوقت. كرد

كه با نوار چسب جمع  ياهيس كيپالست د،يكشو آن قسمت را تا آخر به سمت خود كش كيمانند . نديچوب بب پشتدر 

  .افتاد نيزم يدرون خود را بپوشاند رو ءيشده بود تا ش

برد و با  شيپ ديلرز يم يجيدست راستش كه از اضطراب و گ. شد رهيخ كيبه پالست ديبد ديند يانسان ها مانند

 زيم ريآن را برداشت و از ز. داخل آن وجود دارد يسفت و سخت ءيمتوجه شد ش. فشار آورد كيبه پالست يانگشتش كم

  .كرد بازنوار را  ديلغز يآن م يكه نگاه سرخش رو يدر حال. آمد رونيب

توانست باور كند كه  ينم. قرار داشت كايرنگ و سخت در دستان لرزان ار يكمش ءيافتاد، اما آن ش نيزم يرو كيپالست

 يهمه شوك ها نياش از وارد شدن ا يناتوان يكم مانده بود اشك ها. ديپر يچشم سمت چپش م يگوشه . باشد يواقع

  .شود ريسراز بيو غر بيعج



 

 

نه نودهشتياكتابخا    كاربران انجمن نودهشتيا و هيوا ناديا  –اريكا 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٤٠

  

* * * * *  

  

 يصفحه  يبه عكس رو گريرشاد گذاشته و با دست دپشت ف ،يصندل يدستش را رو كيكه خم شده و  يدر حال مهسا

  :كرد؛ گفت ياشاره م توريمان

  .زنه هيحاضرم قسم بخورم كه ! زنه هي نيا - 

  :را به عقب برگرداند لميموس را از مرد جوان گرفت و ف فرشاد

  .ستيمشخص ن ياديز زيچ... صبر كن - 

  .نگاه كن لباسش يزنه، به دنباله  هي نيدونم كه ا يم گميمن بهت م - 

  :فرشاد در جواب گفت. ديكش توريمان يدوباره انگشت اشاره اش را رو و

  .ميمرد ندار نيا ياز چهره  يچيبه هر حال ما ه. شهيمشخص نم يزيواضح تر نشه چ لميتا ف - 

  :گفت يمصر و عصبان مهسا

  .شركته نيكدوم از كاركنان زن ا ميبفهم ميتون يلباس م يمرد؟ ما از رو يگ يچرا م - 

  !زن هيمرد با لباس  هي. لباس متفاوت اومده باشه هيبا  تونهياون م - 

  :شد و با تمسخر گفت نهيحرصش درآمده بود دست به س يكه حساب مهسا

  !من و نخندون فرشاد - 

بزند، اما  ييمهسا باعث شده بود حدس ها يحرف ها. بود اليكردند و محمد در فكر و خ يدو با هم بحث و جدل م آن

  :لب نجوا كرد ريز. وانست باور كندت ينم

  !كايار - 
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  :ديبه سمت او برگشت و با تعجب پرس مهسا

  ؟يگفت يزيچ - 

  :تكان داد يحرف مهسا به خود آمد سر نيبا ا محمد

  !نه - 

  ؟يمحمد با دوتا نگهبان انبار حرف زد يراست - 

  :محمد فرشاد جواب داد يجا به

  .كشن يبچه ها دارن ازشون حرف م - 

  !انتخاب شدن ادياعتماد ز يكردم از رو يفكر م. دوتا بود نيا يكار يهفته  نياول! بهيجع يليخ - 

  :رفت گفت يكه به سمت در م يآن دو در حال انيتوجه به بحث م يمحمد ب. را گفت و چپ چپ به فرشاد نگاه كرد نيا

  .ديو بعدش بر ديشما سه نفر به كارتون ادامه بد - 

خود را كاهش  تياز عصبان يكرد كم يدر طول راه سع. گام برداشت تيريسمت بخش مد بلند به ييعجله و قدم ها با

  .دهد

  .شد رهيبه سرعت به در اتاق خود خ ديو او را ند ديرس كايار زيبه م يوقت

بزند  ياديخواست بر سرش فر كايار دنيبا د. با عجله در را باز كرد. داخل اتاق است كايكرد كه ار يبه او حكم م عقلش

  .قرار داشت خشك شد كايكه در دستان لرزان ار يكُلت يه نگاهش روك

از  شيچشم ها. كه در دست داشت گرفت و چشمان سرخش را به محمد دوخت ينگاه مات زده اش را از تفنگ كايار

و منگش را در  جيسرش را خم كرد و نگاه گ يكم. شد ينم ريسراز شيبود كه اشك ها نيا بيزد اما عج ياشك برق م

  :لرزانش را به حركت درآورد و گفت يلب ها. محمد قفل كرد يچشم ها

  !ه؟يواقع... نيا... نيا... ا - 
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در را  يبه آرام. افتاده داخل شد ييانداخت و با شانه ها نييفكش به هم قفل شده بود، سرش را پا يكه آرواره ها محمد

  .دوخت كايروحش را به ار ينگاه خشك و ب. بست

منتظر جواب بود اما انگار كه جوابش را . محمد داد ليتحو يزيكج كرد و نگاه استهزا آم يگريسمت د سرش را به كايار

  :دينال يدر سكوت محمد گرفته باشد، با ناباور

  !!؟يهست يتو ك - 

  :باال رفت ديلرز يكه از ترس م يدر حال كايار يبرداشت، هنوز قدم سوم را برنداشته بود كه صدا كايقدم به سمت ار دو

  ...ايجلو ن! ايجلو ن - 

كلت را به سمت محمد نشانه گرفت، . سر خورد كايار يگونه ها يدو قطره اشك رو. شد كايبدن لرزان ار ي متوجه

كرد بغض گره خورده  يم يكه سع يماشه گذاشت و در حال يانگشتش را رو. از آن را بلد باشد ياستفاده  نكهيبدون ا

  :گفتلرزانش  ياش را فرو دهد با صدا

  !!؟يچ هي... ي ...هي ؟يقاچاقچ هي... هي! آدمكش هي! يهست يتو ك... تو... ت - 

  :كرد گفت يرا دعوت به آرامش م كايكه ار يباال آورد و در حال يدست راستش را به آرام محمد

  !كايكنار ار يبهتره اون اسلحه رو بذار - 

  :فتبهم فشرده اش گ يدندان ها انيچشمانش را بست و از م كايار

  !جوابم و بده... ارياسم من و ن - 

  :به سمت او برداشت يگريمحمد دستش را مشت كرد و قدم د. انداخت نييسرش را پا يكرد وكم يزيهق ر هق

  .يبزن بيامكان داره به خودت آس! ستين ياون اسباب باز. تا جوابت و بدم نياونو بذار زم - 

  !من و بدهجواب . هيچ نيدونم ا يخودم م! خفه شو! ب؟يآس - 

 ختير يكه اشك م يسرش گذاشت و در حال يكلت را رو. شد كايار كيباعث تحر نيبرداشت ا گريقدم د كي محمد
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  :زد اديفر

  !ـــايگفتم جلو ن - 

  !كايلعنت به تو ار. كنار رياونو بگ... يخب لعنت يليخ... خب يليخ - 

 يباال آورده بود از خشم م كايآرام كردن ار يدست راستش كه برا. بود ختهير شيچشم ها يمحمد رو شانيپر يموها

  :كرد و گفت يدندان قروچه ا. ديلرز

  .نيزم يو از سر خودت دور كن و بذار رو ياون لعنت - 

  :را محكم بست و گفت شيمحمد چشم ها. مغزش فشرد يرو شتريسرش را باال گرفت و كلت را ب كايار

  .يخال اياون پره  يدون ينم يتو حت - 

  :زد اديفر كايار

  !يخال اي پرِ نميكنم تا بب يمغز خودم امتحانش م يرو يايب گهيقدم د هيمحمد، اگه  ايجلو ن - 

 كايخود را به ار يحركت ناگهان كيمحمد در . زدن كُلت را از سرش جدا كرد اديهنگام فر كايچند لحظه ار يبرا فقط

از  كايو ار فتديب نيزم يكه باعث شد اسلحه رو چانديكم پكند، مچ دستش را مح يبتواند كار كايار نكهيرساند و قبل از ا

كه هر دو دست او  يكوباند در حال واريرا محكم به د كايار. از اتاق سر داد يبا پا اسلحه را به گوشه ا. چديدرد به خود بپ

  :زد اديفشرد فر يم واريخود به د يرا با دست ها

  احمق؟ يسوراخ بشه دختره مغزت  يخوا يم! يخودت و به كشتن بد يخوا يم - 

را  شيچشم ها. ديد يمرموز محمد را م تياز شخص يديجد يامروز گوشه ها. ديلرز يم ديبود و مثل ب دهيترس كايار

از  كايار يمچ دست ها يرو شيباعث شد فشار دست ها نيا. نديزالل او را بب يآرام باز كرد، محمد توانست اشك ها

 كايبه ار يزيبه سمت عقب برداشت و نگاه سرزنش آم قدمدو . لرزان او را رها كند يبرود و آرام آرام دست ها نيب

  :كرد
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  ...وقت چيه! كاينكن ار يكار نيهمچ هيوقت  چيه گهيد - 

به خود  عيسر يليخ. شمارش نباشد يب يشكست و با دست صورت خود را پوشاند تا محمد شاهد اشك ها كايار بغض

محمد به سرعت . نثار محمد كرد و به سمت در اتاق قدم برداشت ياه پر از نفرتنگ. را پاك كرد شيآمد و اشك ها

  :دياو را گرفت و به سمت خود كش يبازو

  !؟يبدون يخواست يمگه نم... كجا - 

  !و به من نزن فتيولم كن، دست كث - 

 كايار. كتش گذاشت بيجرا در  ديدر را قفل كرد و كل. هل داد و خود به سمت در اتاق رفت يگرياو را به سمت د محمد

  :گرفته اش آرام گفت يمحمد با صدا. محمد گرفت و به چشمان قاطع اش دوخت بينگاه وحشت زده اش را از ج

  .نكن يريگ جهيخودت نت يبرا يمن و بشنو يحرف ها نكهيقبل از ا - 

را به  شانشيپر يهابا چنگ مو. پرت كرد زيم يآورد آن را رو يكه كتش را در م يرفت و در حال زشيبه سمت م و

. قرار گرفته يعصب ياز حركاتش مشخص بود كه در فشار. ختندير شيچشم ها ياما آن ها باز هم رو. سمت باال زد

با  كايار. كرد يرزم خود را آماده م يانگار كه برا. چشم دوخت كايمردانه اش را باال زد و به ار راهنيپ يها نيآست

  .ديچسب واريوحشت دو قدم به عقب برداشت و به د

  بگم؟ دياما از كجا با. خوام بهت بگم يخب، منم م يليخ ؟يبدون يخوا يتو م - 

  :گفت يلرزان يخورد با صدا يكه بغضش را فرو م يكرد ترس را از خود دور كند، در حال يسع كايار

  !؟يپرس ياز من م - 

  .يبدون يخوا يكه م ييپرسم چون تو ياز تو م - 

  :و ادامه دادرا از هم باز كرد  دستانش

  .ميكن يباشه باشه، از اول شروع م! خب يليخ - 
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. كشد يمتوجه شد كه او رنج م كايار. انداخت نييزد سرش را پا يم شيموها انيم يكه با هر دو دستش چنگ يحال در

  از چه؟ قاياما دق

  :مقدمه گفت يب يليدوخت و خ كايخسته اش را به ار نگاه

  .بود سيپل هيپدر من  - 

  :زد و ادامه داد يپوزخند كايگرد شده از تعجب ار يچشم ها دنيد با

با مادرم از خونه . چهار سالم بود... نبودن يخاطرات خوب اد،ينم ادميدرست . كنه يخودش و بازنشسته م يلياون به دال - 

  .و من عاشق خنده هاش بودم ديخند ياون م. زدم يداشتم باهاش حرف م رون،يب ميزد

  :مه دادادا يعصب يحركات با

موتور كه دوتا  هيموتور اومد،  ياما صدا. دمينفهم يچيبود، انقدر كه ه يناگهان يليخ. شد يچ دمينفهم... دمينفهم - 

 يكيكه به دست داشت و به سمت من نشونه گرفته و اون  ياسلحه ا يكه دوم دميسرچرخوندم د يوقت. داشت نيسرنش

  .روند يبا سرعت م

. من بود يمادرم رو. سوخت يافتاده بودم و پشت سرم م نهيزم يبه خودم اومدم كه رو يو وقتبود  يناگهان زيهمه چ بازم

  ...من لباسِ يو همه  ومدياز دهنش خون م. چشم هاش تا آخر باز بود و نگاه وحشت زده اش و به من دوخته بود

ت از خاطرات را از ذهنش دور خواست آن قسم يتكان داد، انگار كه م يهم فشرد و به سرعت سر يرا رو شيها دندان

  :كند

خون  يبودم هم سرم ضربه خورده بود كل دهيترس يهم حساب. دمينفهم يچيه گهيبعد از اون د. خودش و سپر من كرد - 

  .دميد مارستانيتخت ب يبهوش اومدم خودم و رو يشدم و وقت هوشيب. ازم رفته بود

  :زد و دست تكان داد يندپوزخ كايمتاثر و متعجب ار ينگاه كردن به چشم ها با

  .مونده يليترحم وقت هست، خ يهنوز برا! نه نه، صبر كن - 
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 واريبه د شتريبا وحشت خود را ب كايار. ختير نيزم يكارش را كنار زد و همه را رو زيم يرو ليوسا نهيخشم و ك با

آرام شد به  ياز آنكه كم بكشد، بعد قيكرد چند نفس عم يمحمد دست به كمر سع. شد رهيفشرد و به حركات محمد خ

  :دوخت كايرا به ار نشيغمگ يداد و چشم ها هيتك يخال زيم

  !نه؟. يكن يتو درك م. خاطرات و مرور كنم نيمن سخته كه ا ياما برا. قصد ترسوندنت و ندارم - 

  :داد هيتك زيبه م شتريو ب ديكش يآه

 يپدرم اومد باال يوقت. اديم يكيره و  يم يكيو  ارستانمميب يكه تو دميد يفقط م... يچيه. ومدينم ادمي يچيه... يچيه - 

از  يمين. شناختش يمن بود نم يجا يا گهيد يهر كس. شده بود ريچند سال شكسته و پ يسرم نشناختمش، به اندازه 

  ...شده و ديموهاش سف

  :آرام تر از قبل يبار كم نيا. باز هم شروع كرد به سر تكان داد قينفس عم كي دنيكش با

  .تموم شده، منم باور كردم زيهمه چ يخوش رويتصادف كوچولو بوده كه حاال به خ هيبه من گفت  - 

ماه  كيفقط تا  يباز نياما ا! بود يجالب يباز. آوردن يم يبهانه ا هياونا هم هر دفعه . گرفتم يمادرم و م يروز بهانه  هر

  .دووم داشت

رفتم خونه و  يوقت. اطراف من هستن يچ يبرا نايگفت ا ينم يكس .خونه يچه تو مارستانيب يمحافظ داشتم، چه تو من

بو  عيسر يلياما اون محافظ خ رونياز خونه زدم ب يواشكي. نتونستم حرف هاشونو باور كنم گهيد دميباز هم مادرم و ند

  .برد و دنبالم اومد

  ...يحامد احد ش،يشناسيعموم، م يخواستم برم خونه  يم

 يم هيبود، گمونم داشت گر ستادهيپدرم دور ا. دميد گهيدم كه همون محافظ و با چند نفر دبو دهينرس ابونيسر خ به

 يدوباره ب. از اون روز نحس به خاطرم اومد يا دهيبر دهيبر ياز اونا بود صحنه ها يكيكه دست  ياسلحه ا دنيبا د. كرد

اون خاطرات تلخ  يادآوري ي، منم برابزرگ يليشوك خ هي. شوك بود هيپسر كم سن و سال  هي يبرا نيا. هوش شدم
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اما اون اسلحه كار . و باور كنه ارهيب اديخواست اون خاطرات و به  ياز مغز من نم يقسمت. شوك داشتم هيبه  اجياحت

  .خودش و كرد

مئن زده بودن اما هنوز مط ييحدس ها هي. فتهيافتاده و داره م يچه اتفاق قايدونستن دق يخودشون هم نم يروزها حت اون

 يليخ. ربودياما د. شد ليتبد تيبه واقع اتشونيدوست پدرم و همسرش كشته شدن اون موقع بود كه حدس يوقت. نبودن

  !يليخ... ريد

 يكه باعث م يپرونده راجب قاچاق مواد، پرونده ا هي. كردن يپرونده كار م كي يمن و دوست همكارش با هم رو پدر

چهارتا برادر . خودشونو از دست بدن يسه تا از برادرها انهيواد مخدر در خاورمقاچاق م يباندها نياز بزرگتر يكيشه 

 سيدو پل نيا ياون هم با كشتن زن و بچه ها. رهيانتقام بگ خواست ياون م ،ياز اون اصل كار ريغ رنيم يهمه م. بودن

  .عذاب بكشن نزانشويخواست پدرم و همكارش زنده باشن و با مرگ عز يم. كردن يپرونده كار م يكه رو

  .كرد يمحمد گوش م يبه حرف ها ريمات و متح كايار

 يپدرم م. از من بزرگتر بود يسوسن، چند سال. مونه ياما دخترشون زنده م رنيم يدوست پدرم و همسرش هر دو م - 

جز عمو  همه به. مخالف بودن هيقض نيمن با ا يو مادر يپدر يقبول كنه اما خانواده  يخواست اونو به فرزند خوندگ

. رهيگ يم ديجد لياسم و فام هيهمراه با  ديجد يه شناسنامه ياون دختر  ينمونه برا يحرف چيه نكهيا يحامد، پدر برا

از اون به  يقيمن و پدرم و كه بعد از مرگ دخترشون نفرت عم... ياز تعداد محدود ريبه غ... به كُل ميمادر يخانواده 

  ...من يِناتن شد خواهرِ اون دختر. دل گرفته بودن، ترك كردن

  :لب گفت ريز رديرا از محمد بگ رشينگاه متح توانستيكه نم يدر حال كايار

  !مهسا... م - 

  :به عالمت مثبت تكان داد يزد و سر يپوزخند محمد

  ...مهسا. يدرست حدس زد - 
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  .روشن و واضح شده بود كايار يراجع به مهسا برا زهايچ يليخ حاال

 يمهسا م. به خارج از كشور فرستاد ليتحص يو ادامه  يراحت يكرد اما باالخره پدر اونو برا يزندگبا خودمون  يسال هي - 

كه بود  ياما هر چ. براش مثل كابوس بود شيو هر شب و هر روز زندگ ديكش يبشه، اونم مثل من رنج م ليخواست وك

بودم و از همه  رياون رفت، اما من هنوز گوشه گ .بود شتريد چون سنش بيشا. ومديكنار م يبهتر از من با اون اتفاق لعنت

اگه بخوام واضح تر بگم شغل . دونستم يپدرم و مقصر م ييجورها كيمنم . گرفتم يخودم فاصله م يهمسن و ساال ي

  ...پدرم و

  :قلبش زد و با بغض و نفرت ادامه داد يدستش چند ضربه بر رو با

  !برات آشناس نه؟... انتقام. كرد نفس بكشم يمنو وادار م كه يحس هي. وجودم بود يمثل خوره تو يحس هي - 

كرده  يكلمه زندگ نيگفت كه با ا يو م ديكش يم اديبدنش فر يخواست اعتراف كند اما تك تك سلول ها ينم كايار

  .است

 يدتم هي. بشم سيخواستم كه پل يو من م ارهيدرب ييآدما نيهمچ هيخواست با وكالتش دمار از روزگار  يمهسا م - 

. و بهتر با پدرم ارتباط برقرار كنم شتريشد من ب يباعث م. داشت ريروح و روان من تاث يرو يليرفتم، اون خ يمشاوره م

طور وانمود كنم كه اون  نيكردم ا يم يدر واقع سع! دمشيد ينم ناما م. من گذاشته بود يوقتش و برا يكه همه  يپدر

  .نداره يوجود خارج

  ...شتريب شترويب شترويب. شد يم روزياز د شتريعطش هر روز ب نيا... انتقام يتشنه . شدم سيلجوجه پ هيمن  باالخره

كرد  يگرفت و سع يتازه ا ي هيمن روح يها شرفتياما با پ. نبود ياز كار من راض ليپدرم اوا. كردم يزود ترق يليخ

از داخل به اون شغل  يوقت. دونه يزم نمهنو. دونست يمنو نم يكه هدف اصل يدر حال. كنه قيمنو تشو شياز پ شتريب

  .نگاه كردم، تازه تونستم پدرم و درك كنم

  .تونم به اون حرومزاده برسم يكه هستم نم يياز جا دمياما فهم. كردم تا بتونم ردش و بزنم قيسال تحق دو
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ن نشسته بود به با چشم سمت چپش كه به خو. چشم سمت راستش را كامل پوشانده بود شيرا باال گرفت، موها سرش

  .شد رهيخ كايار

محمد به نظرش  يصدا. خواست باور كند ينم. را نداشت دنشياما تحمل شن ديخواهد چه بگو يدانست او م يم كايار

  :ترسناك آمد يليخ

 نيباال، ا دمياز همون باندها، خودم و كش يكيو رفتم جزو  دميكنار كش سيپل يرويپدرم از ن يبا وجود مخالفت ها - 

تاجر  هيكرد من  يدونست، فكر م ينم يچياما پدرم ه. ها شدم نياز بهتر يكيكم كم، . و راش انداختم دميو كوب شركت

من و  گهيازش خواستم د. ها بسته بشه يليو گرفتم تا دهن خ تميريمدرك مد. كنه قميكرد تشو يم يخوبم و باز هم سع

   ...از همه. راجبش حرف نزنه ييندونه و جا سيپل هي

  ...ليبودم و دور از فام ريمن گوشه گ. دونست ينم يزيچ يا گهيد ياز عمو و زن عمو كس ريبه غ تهالب

كرد منو منصرف كنه اما اون خودش  يكنم اولش سع يم ييمن چه كارها ديو فهم رانيكه مهسا اومد به ا يبار نيآخر

  ...نياز بهتر يكيو ما با هم . تشنه تر از من بود

  :گذاشت شيگوش ها يلرزانش را رو يهم فشرد و دست ها يرورا  شيچشم ها كايار

  ...نه ايخدا! نه - 

  :را جدا كرد و گفت شيبه سمت او رفت و دست ها تيبا عصبان محمد

  .يخواست نطوريخودت ا ،يبشنو ديبا - 

  :ديبا بغض نال كايار

  .كنم يخواهش م! بسه گهيخوام بشنوم، د ينه نم - 

  :زد اديو فر ديرا عقب كش خودش

 يريانتقام بگ يگرفت ميتصم! يقاچاقچ هي... هي...خالفكار هيمثل اونا،  يكي يخوام بشنوم كه تو هم شد ينم! خوام ينم - 
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  !بازم درست مثل همونا يكن انتيبه كشور و مردمت خ يگرفت ميدرست مثل اونا، تصم

  !و درست مثل تو - 

  :جا بخورد يكم كايحرفش باعث شد ار نيا

  !ه؟يمنظورت چ - 

  .يفهم يصبر كن، كم كم منظورم و م - 

  :خاراند ادامه داد يرا م شيشانيكه با همان دست پ يدر حال. درآورد و روشن كرد يگاريطرف كتش رفت و س به

  ؟يدون يتو چقدر راجب پدرت م - 

  :رفت گفت يكه طفره م يبغضش را فرو خورد و در حال كايار

  .يبگ يخوا يم يفهمم چ ينم - 

 واريدست به د. خورد يبود در سرش چرخ م دهيكه شن ييحرف ها. حظه ممكن است غش كندكرد كه هر ل احساس

  !غش كند دينبا. گرفت

كه  يشناخت ياما نه به خوب ...شناسميم اونو ممن، من ياما نه به خوب يشناسيتو پدرت و م. يفهم يهم خوب م يليچرا خ - 

  ...پدر تو. كرد دايمادرت از اون پ

  :را باال برد شيصدا ينشانه گرفت و كم كايبه سمت اراشاره اش را  انگشت

از همونا بود كه  يكيپدرت . اون خودم و باال بكشم ي لهيهمونا بود كه من تونستم به وس ياز اعضا يكيآره پدر تو،  - 

و  نيا ست،ين يپدرت مرد خوب يدونست يتو م... تعجب نكن! كايتجارت من و اون آشغال، تعجب نكن ار نيشد رابط ب

  .يحس كرده بود

دوست نداشت . به اطراف تكان داد يسر يبا ناباور رديرا بگ شياشك ها زشير يكرد جلو يم يكه سع يدر حال كايار

  !خت؟يگر يكرد؟ م يچه م ديبا. كرد يم يدر آن اتاق احساس خفگ. شد يبشنود اما محمد ساكت نم نياز ا شيب
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و  يديفهم يو م نيشه اما باالخره ا يتو م يهمه عذاب برا نيدونستن اباشم كه باعث  يخوام كس ينم. يباور كن ديبا - 

  .يكن يدونم كه باور م يم. يباور كن ديبا

 نكهيا يكنه، اما برا يكار و م نيهنوزم ا. كرد يدر كنار تجارت قاچاق مواد م. اون باند بود يرده ها نيتر نييتو از پا پدر

  .ديخودش و كنار كش بايبه من داد و تقر ياديز يلياز كار و بار خودش و كم كنه، سهم خ يكم

  :تمسخر ادامه داد به

. زهير يخودش م فيبدن كث يذاره و آب توبه رو يدوش من م ياز بارگناهانش و رو يليخ ينطوريفكر كرد ا ديشا - 

  ...توهم  ديشا. خودش پرورش بده يها ييقدرت نما يش لطف كنه و اونو برا ندهيهم خواست به داماد آ ديشا

  :تكان داد و گفت يداد سر يرا باال م شيكه ابروها يرا جمع كرد و در حال شيها لب

 يخودش و برا ينتونست خانواده  شياون با تمام زرنگ. اما از اون زرنگ تر هم وجود داره. زرنگه يلياون خ ؟ينيب يم - 

  ...همسرش. خودش نگه داره

  :گرفت كايانگشت اشاره اش را به سمت ار دوباره

  .بد يليخ! بد شد... و دياز اونو د يفقط قسمت. ديو فهم دياونو د يها ياز كثافت كار يمادر تو، قسمت يعني - 

به سمت او  يفشرد، قدم يهم م يرا رو شيكرده بود و دندان ها كيپر از اشكش را بار يكه چشم ها يدر حال كايار

  :برداشت

  !يعوض يگب يخوا يم يچراجب مادر من  ؟يبگ يخوا يم يچ - 

  :انداخت و آرام گفت نييداده بود، سرش را پا هيتك زيكه به م يدر حال محمد

  .مشكله يليتو خ يبرا ايقضا نيصبر كن، هضم ا - 

  :شده بود باال برد و گفت يتو دماغ هيرا كه بر اثر گر شيصدا كايار

  !حرفت و بزن - 



 

 

نه نودهشتياكتابخا    كاربران انجمن نودهشتيا و هيوا ناديا  –اريكا 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٥٢

و  سيخ يقرمز، مژه ها يو لرزان، چشم ها يگوشت يالب ه. شد رهيخ كايخاموش كرد و به ار يگاريرا در جا س گاريس

  .خواست تا حرف بزند و ادامه دهد يفك منقبض شده، و باز هم نگاه قاطع و مصرش كه از او م ده،يبهم چسب

 شياز زندگ ماندهيو همون چند سال باق. كنه يم يزندگ يبا چه آشغال ديبود كه فهم شيچند سال آخر زندگ يتو - 

هر روز كه كنار اون . كه بدست آورد هيادتريو ز اديو ز اديز ياز دونستن ها ياون ناش يماريب. دبراش مثل جهنم ش

  ...كرد يم يزندگ

  :ديبا بغض نال ديلرز يكه لب ها و چانه اش م يدر حال كايار

  !يگ يدروغ م - 

 يوقت نم چيبهتر بود ه ينفكر ك ديشا. پدرت بود يمادرت، كارها يماريب يكه عامل اصل قتهيحق هي نيا كا،يچرا ار - 

اما از دست  ديدرسته عذاب كش. اون راحت شد. واقعا براش خوب نبود نياما ا. كنه يم يزندگ يفيبا چه خوك كث ديفهم

كه فكرش و  يزياز اون چ شتريب يليخ يباز نيموند، آخر ا ياگه م. راحت شد دنيو آدماش كه اونو به گند كش ايدن نيا

  .ديكش يعذاب م يبكن

مهم  شياحساس كرد اما برا شيدر پاها يديدرد شد. سر داد هيگر يها يافتاد و ها نيزم يبا زانوان لرزانش رو كايار

 يآخر زندگ يآورد سال ها يم اديبه . رژه رفت شيچشم ها يجلو يتا نوجوان يتمام خاطرات رنج آور كودك. نبود

  .آورد يم اديبه  يمادرش را، به خوب

كه در  يبغض. آمد ياو خوشش نم يها هياز گر. گوش سپرد كايار يها هيكوت كرد و به گرچند لحظه محمد س يبرا

  !شكست يوقت نم چيكه ه يبغض. همراهش بود يكه از كودك يكرد، بغض يم تشيگره خورده بود اذ شيگلو

  !با هم خوب شدن يليكه در حال حاضر خ. بود يهمون گروه توكل يپدرت تو ياصل بيرق - 

 شترياستفاده كنم و ب تيموقع نيخواستم از ا يراستش منم م. خواست من دامادش بشم يوقت بود كه م يليخ پدرت

 يخدمتكار خونتون سع قياز طر. دونستم يهم م لتيو دل يستيبه ازدواج ن يبودم تو راض دهيفهم. بشم كيبهش نزد
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  .ارميبدست ب يشتريكردم اطالعات ب

 يگرفت و سع واريدست به د يطوالن يبعد از مكث. و متعجبش را به او دوخت سيسرش را باال گرفت و نگاه خ كايار

  .ستديخود با يكرد در جا

اونم . شد يكمتر م يرفت وفادار يتو وفادار بود اما هر چقدر رقم باال تر م يبه خانواده  يليدرسته اون خ. تعجب نكن - 

  !نه؟. مشكالت خودش و داشت

 يو تورو راض اديبا عموم صحبت كردم و ازش خواستم ب. يفرار كن يخوا يكه م ميدياون زن فهم قيما از طر... ميبگذر

كرد كه دوست داره هر چه زودتر به معشوق خودش  يقرار فرض م يعاشق ب هيدونست و منو  يو نم زياون همه چ. كنه

  .برسه

 نييتع شياز پ ياز نقشه ها يكياون وارد . رسه يمن هم م يعمو رونيب يزن يكه تو از خونه م يهمون لحظه ا درست

 يدنبالت م. به من زنگ بزنه يزن يم رونيتو از خونه ب يقرار بود وقت. دونست يمن شده بود و خودش هم نم يشده 

جلو و  اديب عيسر يليخواست خ يكنه اما اون م بتيخوام تعق يازش م دهيكه م ييها يزنه، با نشون يكنه و به من زنگ م

اولش مخالف . خودشون ببره يبعد تورو به خونه  يم بذاره تا طعم تلخ فرار و خطرهاش و بچشبهش گفت. مانع تو بشه

در  شيبا پدرت هم حرف زدم اونم كم و ب. زنه يحرف من حرف نم يوقت رو چياون ه. شد يبود، اما باالخره راض

  .برد يلذت م يماجرا بود و داشت حساب انيجر

  :زد و ادامه داد يپوزخند

 هي فته،يدختر خودش م ادياون  اديم شيتو پ يكه برا ينه، اما بعد از مزاحمت اي ياون شد بيتعق يمتوجه  دونمينم - 

  .وارد عمل بشه ترريد كمي شهيباعث م نيو ا رهيشوك م يتو ييجورا

م من. زنه يقبل از حركتش بازم به من زنگ م .يكن يبه اون اعتماد م يا گهيد زيهر چ ايترس  يتو از رو باالخره

 يراض. تا باهاش حرف بزنم ديكردن عمو نوبت به زن عمو رس يبعد از راض. دم يبهش م يتازه ا يدستورالعمل ها
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از قبل باهاش حرف زده بودم و بهش . نداره يحرف چيهباشه اون  يعمو راض يراحت تر بود چون تا وقت يليكردن اون خ

اون خونه و با  يتو يو تو رفت. اديه اون داره با مهمونتون مبهش خبر دادم ك. كنم يم يقول داده بودم كه عمو رو راض

  .يكرد يآدماش زندگ

 نيا. يايپدرم ب شيپ يخصوص سيتدر يقرار شد برا يو بهتر آشنا بش شتريمن و پدرم ب يتو با من و زندگ نكهيا يبرا

 يمدت هي ديگفت تو با ياون م. دمقرار دا انيپدرم و در جر شيخود عمو بود كه من ازش استقبال كردم و كم و ب شنهاديپ

  ...ياز پدر و خونه ت دور بمون

  .ميبرس نيگفتم كه به آر ناروياما ا ،يدون يخودت خوب م... از اون هم بعد

  .گرفت وحشت ي ازرنگ كاينگاه ار نينام آر دنيشن با

 يقام از من و پدرت و همه فقط به خاطر گرفتن انت ومد،ياز من خوشت م نكهينه به خاطر ا يتو با من ازدواج كرد - 

  !درسته؟. دادن يكه تورو به باز يكسان

  .محمد شد يحرف ها ينداد و منتظر ادامه  يجواب كايار

نسبت به تو  ياحساس چياما ه. سوختم يكه از انتقام م يدر حال. كه از پدرت متنفر بودم يمن با تو ازدواج كردم در حال - 

با من ازدواج  يچ يدونستم برا يم. يقرارداد بايتقر يزندگ هي ميكرد يم زندگما با ه! نداشتم، نه نفرت، و نه عشق

اما افكارت كامال  يدختر بزرگ هيتو . يرياز من و پدرت انتقام بگ گانهبچ نطوريا يكردم كه بخوا ياما فكر نم يكرد

  ...يرياز من و پدرت انتقام بگ نيآر ي لهيبه وس يبخوا نكهيا كا،يبچگانه س ار

  :كرد او را آرام كند يسع ديرا د كايلرزان ار يوحشت زده و پاها يشم هاچ يوقت

  .يصبر كن تا حرف هام و كامل بشنو - 

  :زد و ادامه داد شيموها انيم يچنگ

اشتباهه، فرشاد انتخاب شده بود تا هم تورو امتحان كنه و  نياما ا. فرشاد بو بردم ي لهيكه من به وس يفكر كن ديشا - 
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زد به اون  يش داشت گند مه احمقانه و بچگان يبا كارها نيآر. ازش خواسته بودم نطوريمن ا. ك كنهكم نيهم به آر

راه  نيا يكه من تو نيهم. خواستم يو نم نيبشه و من ا دهيراه كش نيكم مونده بود به هم. خودش يشركت و زندگ

اما اون . جور بود نيبا آر شتريدر ظاهر بدوست دو طرفه رو داشت كه  هيفرشاد حكم . قرار گرفته بودم بس بود فيكث

تو امتحان . كرد چون واقعا به نفعش بود يهم باورش م نيآر اره،يگند باال ن نياز ا شتريكرد تا ب يكمك م نيفقط به آر

 ياحساس و چه م يو ب رتيغ يمن چقدر ب يفكر كن ديشا. يمارو خراب نكن ينقشه ها يتا با كار احمقانه ا يشد يم

تورو به مهسا  داريد يفرشاد ماجرا. برام مهم نبود زيچ چياحساس بودم و ه ياما من واقعا ب. بودم زايچ نياز ا ...دونم

تو انتخاب  بيتعق يكه دو نفر و برا يدر ارتباط نيتو با آر دميفهم يمن از وقت. به من نگفت يزيگفت و مهسا هم چ

  .كردم

  :ديرا فراموش كرده بود نال ششيپ ي هيكه ترس و وحشت چند ثان يدر حال كايار

  !كننده ها؟ بيتعق ...اون... او - 

شدم و متوجه شدم تورو  ريبعد از اون روز كه من با اون دوتا مرد درگ. اشتباه نكن، گفتم كه بذار حرفم و كامل بزنم - 

به من  يكن يكه م يو هر كار ير يقرار شد هر جا كه م. محافظت از تو انتخاب كردم يكنن، دو نفر و برا يم بيتعق

  .برسه يبيخواستم بهت آس ينم. اطالع بدن

  :گرفت و ادامه داد كايآخر نگاهش را از ار يگفتن جمله  با

 ياونا م ك،يروابط و تجارت از نزد جاديبه ا ميماها تازه شروع كرده بود. حدس من درست بود، اونا از طرف باند بودن - 

  ...تورو ...رخ داد يخواستن از من مطمئن باشن و اگه اشتباه

  :نگاه كرد و ادامه داد كايار يو به چشم ها ديكش يقيعم نفس

  .خوام بگم يم يچ يفهم يخودت م - 

به چه  بيتعق يفكر كرد كه خودش در آن روزها نيرفت، به ا يم ليتحل شياز پ شتريب هيكه هر ثان يدر حال كايار
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 نيهم يبرا ن،يهستند از جانب شرو يكرد آنها اشخاص يفكر م شهيهم ؟يكرده و محمد به چه كسان يفكر م يشخص

  .امدهيدرست از آب درن شيدهايو شا كرهاكدام از ف چيه ديد ياما حاال م. كرد يرا سرزنش م ايناد شهيهم

  :افكارش را پاره كرد يمحمد رشته  يصدا

اما . يكن يكار م يدونستم چ يكه م يدر حال رميتورو بگ ينكردم جلو ياومده كه چرا سع شيسوال برات پ نيا ديشا - 

 هيدونه چون اونم  يو م نيهم ا نيخود آر يحت. يبه هدفت برس نكهيا يبرا يكرد ياستفاده م نياز آر يتو فقط داشت

 يستيمن مهم ن يگفتم تو برا يبا خودم م. يو دوست دار نيآركردم  ياولش فكر م. كرد ياز تو م ياستفاده ا نيهمچ

كم كم مطمئن شدم كه ! نميتفاوت بش ياما نتونستم ب. ستيگند زده نشه روابط شما دوتا مهم ن يزيكه به چ يپس تا وقت

  .داد من به و نانياطم نيا ٰمهسا ...بگم دياز كجا؟ با يبگ ديشا. يو دوست دار نيتو آر نكهيا! اشتباهه محض هيفكر  نيا

  :خشم گرفت يو لحنش رنگ و بو نگاه

  ...اما. دوست داشتم گردنت و خرد كنم يچند بار ليهر چند كه اون اوا - 

  :ادامه داد ينسبتا طوالن ياش را نا تمام گذاشت و بعد از مكث جمله

مسافرت تا  يبا خاله ات رفت ياز وقت. كنه ينم دتيتهد يخطر چيكه در حال حاضر ه دميكننده ها فهم بياز طرف تعق - 

  !بهت گفتم؟ ايپشت در چ ادتهي. هتو وجود نداشت و ندار بيتعق يبرا يكس گهيامروز د نيهم

  :افسوس تكان داد ياز رو يو سر ديكش يآه

 يزيخواد چ ينم. بشم مونيكه از اعتماد به تو پش يكرد يكار روزيد نيدرست هم! كايار يكرد مونميتو پش... اما - 

به انتخاب  يه كردك يبگم هر كار ديبا. يكمكش كن يور شدبجم اي يگول اون احمق و خورد يبگ يخوايم ديشا ،يبگ

و  بياز تعق رياگه نگاهت و باور نداشتم به غ. شما تموم شده يداريد يكردم ارتباط ها يمن ِ احمق فكر م! خودت بود

  .كردم يتلفن هارو هم كنترل م زيگر

  :كه عضالت فكش منقبض شده بود، ادامه داد يحال در
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تو هم ! ؟يانتقام شدم مثل همونا، خودت چ يبرا يگفتبه من ! ؟يكارم، خودت چ انتيخ هيكه من  يتو به من گفت - 

هر دو مادرمون و از دست . ميما مثل هم ؟ينيب يم. يگرفت شيانتقام گرفتن همون راه و در پ يو برا يكرد انتيخ

در هر دو . با شغل بد خودش يكيبا شغل خوب و  يكي. مقصر بودن يدر هر دو حالت پدرامون از لحاظ شغل. ميداد

  ...ما هر دو. ميريانتقام بگ ميخواست يحالت م

 يحرف ها انيرا باال برد و به م شيبا خشم صدا رد،يرا بگ شياشك ها زشير يكرد جلو يم يكه سع يدر حال كايار

  :ديمحمد پر

  !؟يكن يم سهيمن مقا يخودت و با كارها يكارها يچطور... آخه! نكن سهيمنو با خودت مقا - 

  ...نينه، من چن - 

  :ادامه به او نداد يم اجازه باز ه كايار

  ...اما. كردم انتيآره من به تو خ - 

 يآن گذاشت طعم تلخ نفرت ياما سكوت كرد و به جا. دميكار كش نياما عاشقت شدم و دست از ا ديخواست بگو يم

  .رديدوباره وجودش را در بر بگ

  !؟ياما چ - 

  :امه دادمنتظر محمد اد يرا فرو خورد بدون نگاه كردن به چشم ها بغضش

از  يتو به كل! ؟يتو چ. كردم انتيمدت كم بود، اما من فقط به تو خ هي ياما اون برا. خوام يمعذرت م... م... اما ازت - 

  !شه يشده و م گهيد يها يليخ يانتقام گرفتن تو باعث نابود! يكن يو م يكرد انتيمملكت خ نيا يجوون ها

  :زد و گفت يپوزخند محمد

كه بود عشق نبود و  يزياحساست هر چ ،يو دوست نداشت نيتو آر. بذار خودم بگم! تو نبود يواقع ياَما نيفكر كنم ا - 

  .يمنصرف بش زهايچ يليباعث شد از خ نيا. يو هنوزم هست يتو عاشق من شد. دونم يدونستم و م يو م نيمن ا
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و كنترل كند، دستش را مشت كرد و محمد خودش را نبازد  يكرد در برابر غرور و خودخواه يم يكه سع يدر حال كايار

  :زد اديفر

 يپست فطرت هيتو هم . خوره يحالم ازت بهم م. متنفرم يكه كرد ييمن از تو و تمام كارها. ستيدرست ن نيا !نه - 

  ...هستم مثل مادرم گهيبدبخت د هيمنم ! درست مثل پدرم

چشم  يتونم از تو يو م نيا. به خودت هستم هيچون من شب يتو منو دوست دار كا،يار يفرار كن قتينكن از حق يسع - 

من و تو مثل ! ؟ياما آخرش كه چ يمسئله فرار كن نياز ا ينفرت ساختگ هيبا احساس  يكن يم يسع يدار. هات بخونم

  .بدتر يليخ يليخ... بدتر يليخ! آره... كه من بدتر از توام نهيتنها تفاوتش ا ميهم

مثل من قول و قرار  يكي يبرا يكن يبشم؟ فكر م نيتر از ا كيبه تو نزد وقت نخواستم چيه يچ يبرا يكن يم اليخ

خودت به  ،يديخودت سرك كش ،يكه بدون يخودت خواست. يضربه بخور يباز نيخواستم آخر ا يچون نم! نه! مهمه؟

 يچون نمنشدم  كيخاطر بهت نزد نيبه ا خورمياما قسم م! من مقصرم، باشه قبول. ياون بچه ننه گوش كرد يحرف ها

 يكه پر شده از آدم ها يلعنت يايدن نيهم به ا يا گهينفر د هيخواستم  يچون نم. يضربه بخور نياز ا شتريخواستم ب

  ...چون. ميبه وجود هم عادت كن نياز ا شيخواستم ب يچون نم. اديب يو خاكستر اهيس

  !بده؟ تيمن اهم به ضربه خوردن و نخوردن ديچرا با تهياهم يكه قول قرارها براش ب ييتو - 

  :زد اديو فر ديكوب نيزم يرا رو شيپا كاينداد ار يمحمد جواب يوقت

  !ازت متنفرم - 

  :به سمت او برداشت يقدم محمد

  .يستيكه ن يدون يم - 

  :زد اديرا جلو گرفت و فر شيدست ها كايار

 يم زار،يمحمد، ب زارميمن ازت ب. فكر كن اما من ازت متنفرم يكه دوست دار يتو هر جور... ايجلو ن! يعوض ايجلو ن - 
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كه  يكار، كار نيا فهمميحاال م! از تو و اون انتقام مسخرت از تو و اون افكار مسخرت. خوره يحالم ازت بهم م! ؟يفهم

  .برات قائل باشم يكه ارزش يتر از اون ريقو ح نيتو پست تر! هيتو بود و هست چ زيهمه چ

  :را فرو خورد و زمزمه كرد بغضش

  !وونيح... يوونيح هيتو . يستيتو آدم ن! تنفرمازت م - 

گره كرده اش  يبا مشت ها كايار. كرد ينگاه م نيبود و به زم ستادهيا شيحركت در جا يهمانطور خشك و ب محمد

گذشت كه او با  يداشت از كنار محمد م. لرزانش به سمت در رفت يبا قدم ها. را پاك كند شيداشت اشك ها يسع

  :كرد از چنگال او رها شود يسع با تقال كايار. ديرا به سمت خود كش كايرفت و اررا گ شيخشم بازو

  !به من دست نزن آشغال - 

  ...گوش كن - 

  :گذاشت شيگوش ها يدستانش را رو كايار

  .كه ازت متنفرم يبفهم يخوا يچرا نم! بشنوم يزيخوام چ ينم... خوام ينم - 

  :داد گفت يرا محكم تكان م كايلرزان ار يكه شانه ها يالرا باال برد و در ح شيهم مانند او صدا محمد

  .ستميمن ازت متنفر ن! ؟يفهم يم ستم،يچون من ازت متنفر ن - 

كند  يتقال نم گرياو د ديمحمد كه د. ديشن يمحمد را م يگذاشته بود حرف ها شيگوش ها يرا رو شيدست ها نكهيا با

  :آرامتر از قبل گفت يكم

  .يستيتو از من متنفر ن گميكه م خاطر ِ نيبه هم قايدق - 

  :ديكش رونيبازوان او ب ريبا تمام قدرت خود را از ز كايار

كه  يآدم خودخواه هيتو . تو ندارم يجز ترحم و نفرت برا ياحساس چيخودته، اما من ه يبرا يدار ياگه تو احساس - 

و چون تو هم همون احساس و نسبت ! كنهمثل خودت ازم استفاده  يعوض هي يبذار ديچون من عاشقتم با يكرد يفكر م
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  ...خورهيبهم م تداللتاس نيحالم از ا! يبكن يكه دوست دار يهر غلط يبه من دار

  :زمزمه كرد يحال يب با

  !تكرار كنم ازت متنفرم يكه ه يمجبورم كن خوام ينم گهيآدم بزرگ، د ارميبذار من بچه ِ تورو از اشتباه در ب - 

را گرفت و اجازه  شيخواست از كنار محمد بگذرد كه او دوباره بازو يتفاوت يد شد، اما با بمحم ي دهيرنگ پر ي متوجه

  :او داد و با بغض گفت ليتحو يزيلبخند تمسخرآم زندينم يكه محمد حرف ديد يوقت. نداد كايحركت به ار ي

منم كه عاشق تو  نيا يبت كنثا يكن يم يسع يدار. يكه من و دوست دار يو بگ يابراز عالقه كن يتون ينم يتو حت - 

كه  يدرست مثل همونا، درست مثل پدر يوونيح هياما از درون  يآدم و دار هيفقط پوست . يتو احساس ندار! هستم

تو از اونا هم . يو قمار كرد تيك شدن بهش تمام زندگينزد يكه برا يباند يدرست مثل آدم ها. يكرد فشيبرام توص

  ... هه! يه فرشته اي كه سقوط كرده !ر از اونا شدهكه حاال پست ت يخوب هي! يبدتر

 رهيدستگ. ديفرصت استفاده كرد و به سمت در دو نيكرد از ا يم هيكه گر يدر حال كايمحمد شل شد و ار يها انگشت

  :با مشت چند ضربه به در زد. چرخاند اما در باز نشد تيدر را چند بار با عصبان ي

  .خوام برم يم... و باز كن يدر لعنت نيا - 

  :هق هق ادامه داد با

  .شم يخفه م فيكث يهوا نيا يدارم تو - 

  :نثار در كرد گريمشت د چند

  !بازش كن - 

بعد از لحظه . كند يتوانست حركت ياما نم ديشن يرا م كايار يصدا. بود نيزم يمحمد افتاده و نگاه ماتش رو يها شانه

هنوز كامال در . آرام به سمت در رفت و آن را باز كرد ييبا قدم ها .كتش درآورد بيرا از ج ديرفت و كل زيبه سمت م يا

 يم. كرد يم هيو گر ديدو يداشت در راهرو م. رفت رونيزد و از اتاق ب يا ضربهبا شانه به او  كايرا باز نكرده بود كه ار
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 يمتوجه . چشم دوخت كاياز اتاق خارج شد و به دور شدن ار. را بشنود شيها هيقدم ها و هق هق گر يتوانست صدا

 يشانه  يرودست . زد و به جلو آمد ينيمهسا لبخند غمگ د،يبرگشت و مهسا را د. پشت سرش شد يشخص ي هيسا

  :محمد گذاشت و آرام گفت

  .يگفت يو بهش م يهمه چ دينبا! نه؟ يو گفت يهمه چ - 

  :گفت يحال يخشكش را از هم باز كرد و با ب يلب ها محمد

  .بهش نگفتم زهارويچ يلينه، من خخواست بدو ياون م - 

  !س؟يپل شيبره پ ديكه بره، شا يذاشت يم ديحداقل نبا - 

  .ره ينم سيپل شياون پ - 

  !؟ياگه رفت چ - 

  .ستيبرام مهم ن - 

  :دستش را برداشت و گفت تيبا عصبان مهسا

  !يبه فكر گروه هم باش ديتو با! چت شده؟ - 

  :تپشتش را به مهسا كرد و در همان حال گف محمد

  ...همه يگور بابا. گروه يگور بابا - 

  !محمد - 

  :بهم فشرده اش گفت يدندان ها انيرفت از م يكه به سمت در م يحال در

  .خفه شو مهسا، حوصله ندارم - 

  :محمد به سمتش برگشت و گفت. تلفن همراهش را درآورد و با حرص مشغول گرفتن شماره شد مهسا

  .كنن بشيبگو تعق - 
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  :گرفت جواب داد يكه شماره م در همان حال مهسا

  .سيپل شيبره پ ديكار و بكنم نبا نيخوام هم يم - 

  :زد اديفر تيبا عصبان محمد

  .نداره ياون حال روز و خوش! بهشون بگه يزيبه درك اگه چ س،يپل شيره پ يبه درك كه م - 

  :آورد و ادامه داد نييپا يرا كم شيصدا

  .ارهيسر خودش ب ييبال هيامكان داره  - 

  :با وحشت گفت هسام

  ...اما - 

  :زد اديفر تيادامه به او نداد و با عصبان ياجازه  محمد

  .كشمشون يخودم م اديسرش ب ييبهشون بگو اگه بال - 

  .ديرا گفت، به داخل اتاق رفت و در را محكم به هم كوب نيا

  

* * * * *  

  

زنگ در  ينگذاشته بود كه صدا نيزم يا روهنوز چمدان ر. را با هر دو دست بلند كرد و به هال برد نيسنگ چمدان

  :شب بود ازدهيدست به كمر گرفت و به ساعت نگاه كرد، ساعت . ستديخود با يباعث شد با تعجب در جا

  !وقت شب نيا - 

  :سوال كرد يو به آرام ستاديپشت در ا. ديگذشت و به در رس اطياز ح ينگران با

  ه؟يك - 



 

 

نه نودهشتياكتابخا    كاربران انجمن نودهشتيا و هيوا ناديا  –اريكا 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٦٣

پشت در نبود،  يكس. باال انداخت و در را باز كرد ينه، شانه ا ايدر را باز كند  دانست يدودل بود و نم. جواب نداد يكس

دهانش  يرا رو شيدستها. مقابلش ظاهر شد ياهيس ي هيكرد و خواست به اطراف نگاه كند كه سا رونيسرش را ب

  :دينال ديد يكه م يزيچ از رانيبه سمت عقب برداشت و ح يقدم. ديكش غيگذاشت و ج

  ؟يشد دهيچرا مثل موش آب كش... چ! زميزع كا،يار - 

شانه . در را بست و به سمت او رفت ميمر. داد هيتك يكنار وارِيخانه گذاشت و به د اطيرا داخل ح نشيسنگ يپاها كايار

  .نبود واريد يشباهت به گچ رو يصورتش كرد؛ كه ب ي دهيبه رنگ پر يلرزانش را در بر گرفت و نگاه يها

  دلم؟ زيعز يكار كرد يچ با خودت! من يخدا - 

 يبازو. چانه اش ادامه داشت ريتا ز اهيس ييكه مانند خط ها ند؛يرا بب كايار يتوانست رد اشك ها يم يكيآن تار در

كرده بود با فراق  دايامن پ يگاه هيكه تك كايار. را دور گردن خود انداخت تا بتواند او را به داخل خانه ببرد كايار سيخ

  .برداشتكرد و قدم  هيتك ميمر يابه شانه ه اليخ

 هيشهر تهران آنقدر گر يباران زده  يها ابانيدر خ. ديتخت دراز كش يعوض كرد و رو ميرا به زور مر شيها لباس

را مرطوب كرد و بر  يدستمال پارچه ا ميمر. سوخت يم شياشكش خشك شده و چشمها يچشمه  گريكرده بود كه د

سوزان  يشانيپ يو عرق كرده اش را با دست به عقب زد و دستش را رو سيخ يها مو. ديكش كايخشك ار يلب ها يرو

  :لب گفت ريدر هم ز ييبا اخم ها. نگه داشت كايار

  .رميبا شوهرت تماس بگ ديبا - 

  :را باال برد و ادامه داد شيصدا يكم

  !سرت اومده ييچه بال يگ يتو كه نم - 

سوخت  يزخم كمرش م. ديچهره اش از درد جمع شد و دوباره دراز كششود اما  زيخ ميكرد و خواست ن يسرفه ا كايار

  :زمزمه كرد دهيبر دهيخش دارش بر يبا صدا! داشت يدست از سرش بر نم يزخم لعنت نيچرا ا. ديكش يم ريو ت
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  .زنگ نزن... بهش... كنم يخواهش م... خاله... نه - 

  .سر خورد شيو تا كنار موها ديوشچشم بسته اش ج يقطره اشك از گوشه  كيگفتن كلمات آخر  با

  :گفت يكرد خونسرد باشد، سر او را نوازش كرد و با نگران يم يكه سع يدر حال ميمر

  ...گهياون بنده خدا د. رميم يم يدلم، اما من دارم از نگران زيباشه عز - 

  :ديپر ميحرف مر انيهم فشرد و به م يرو يرا با ناتوان شيها دندان

  !نه - 

  :اال بردرا ب دستانش

  .زنم يزنگ نم يبخواب، من به كس ريتو راحت بگ! خب يليخب خ يليخ - 

  :گفت يناراض يسرش را كج كرد و با لحن ديرا د كايو نا آرام ار سينگاه خ يوقت

  !دم، خوبه؟ يقول م - 

از  يسرخواهر زاده اش كرد و  يپژمرده  يبه چهره  يزينگاه ترحم آم ميمر .آرام گرفت يحرف كم نيا دنيشن با

. سوپ پخته بود كايار يبرا. بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت تا به اجاق گاز سر بزند شياز جا. تاسف تكان داد يرو

  :زد يلب با خود غر م ريداشت ز يدر همان حال كه قدم بر م

 اهير و مادرش و سدخت نيكه روزگار ا يريبم ياله! مرده اش ليهم با اون پدر ذل ديشا. حتما با شوهرش دعواش شده - 

  ...اشيمردك ع. يكرد

  :قابلمه را برداشت و به سوپ نگاه كرد در

  !ارهيتب دووم نم نيا يبچه تا صبح تو نيآخه ا - 

  :سردش فشرد يانگشت ها انيكرد و آن را م كينزد نشييزده اش را به لب پا خي دست

  ...منم كه دست تنهام - 
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* * * * *  

  

 ظيدود غل. كشد يم گارينشسته و س يصندل يكه رو ديد يمحمد را در حال. ز كرد و داخل شددر اتاق را با يبه آرام مهسا

 زيم يروبه رو. كرد ينفس م يو تنگ ياحساس خفگ شتريشد ب يتر م كيهر چه نزد.اطرافش را پوشانده بود گارهايس

در هوا تكان داد و  يدرهم دست ييهاجمع شده و اخم  يبا صورت و دكر ياش انداخت؛ سرفه ا يقلم ينيبه ب ينيچ. ستاديا

  :گفت

  ؟يو بكش يزهرمار نيو ا ينياتاق بش نيا يتو يخوا يم يتا ك. شم يتو خفه م يمن دارم جا! محمد... اوف - 

آن را داخل سطل زباله  يفكر چيدستش بود نگاه كرد و بعد بدون ه يانگشت ها يكه ال يگاريبه س يحال يبا ب محمد

  .انداخت

  :شد و ادامه داد رهيهر دو چشم محمد افتاده بود خ ريكه ز ياهيس ي هيبه سا مهسا

  .نگفتم يزيبه فرشاد هم چ يحت. حل شد هيگفتم قض. اون موضوع زوم نكنن يرو گهيبه بچه ها گفتم برن و د - 

وم از نامعل يمبل نشست و به گوشه ا يرو. ديآه كش دوخته بود، سرش را كج كرد و نييكه نگاهش را به پا يحال در

  :شد رهياتاق خ ياهيس

  ؟يچطور ،...آخه. باشه كايكار ار شهياصال باورم نم - 

  :ديگرفته اش پرس يحوصله با صدا يب محمد

  چه خبر؟ - 

  :داد و در جواب گفت هيمنظور او شده بود به مبل تك يكه متوجه  مهسا

  .شخاله  يقدم زده بعدش رفته خونه  كمي ،يچيه - 
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  :محمد انداخت و اضافه كرد يه به خطوط چهر ينگران نگاه

  .اصال خوب نبوده ،...ظاهرا كه حالش - 

  .هم فشرد يرا رو شيبود مشت كرد و دندان ها زيم يدست راستش را كه رو محمد

  :باال انداخت يشانه ا مهسا

  .يداشته باش ديهم نبا يا گهيانتظار د يكه تو بهش گفت ييزايخب، با اون چ - 

  :گرفته اش پاسخ داد ينا آشنا كرد و با صدا يبه شماره  ينگاه. همراه محمد بلند شدزنگ تلفن  يلحظه صدا همان

  بله؟ - 

  الو محمد جان؟ - 

  :ديپرس يشد و با نگران زيخ مين يصندل يرو

  !افتاده؟ ياتفاق - 

  :به سرعت و پشت سر هم شروع به حرف زدن كرد ميمر

 يتب م يداره تو. نجاستيا كايار ينه ول اي يدون يدونم م ينم! كار كنم يدونم چ يهول شدم و نم يمن حساب زميعز - 

  ...آوردم و ريگ شيگوش ياز تو يتورو با هزار بدبخت يشماره . گه يم ونيبند هذ هيسوزه و 

 شيمهسا در جا. را خاموش كرد و با عجله به سمت در رفت ياو باشد، گوش يحرف ها يمنتظر ادامه  نكهيبدون ا محمد

  :شد زيخ مين

  !عجله؟ نيا با اكج - 

  :گفت يعصب يرا باز كرد و به سمت مهسا برگشت، با لحن در

  .برم ديبا ،...ستيخوب ن كايحال ار - 

  .يكن يرانندگ يتون ينم اوضاع نيبا ا ام،يمنم م! ه؟يفيتعر يليحال خودت خ يفكر كرد - 
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در  ،در كنارش قرار گرفت و ديلش دومهسا به دنبا. تكان داد و از اتاق خارج شد يبه عالمت منف يقرار، سر يب محمد

  :كرد با او هم قدم شود، گفت يم يكه سع يحال

  ؟يآدرس دار - 

  .آره - 

  :لب گفت ريهم فشرد و ز يرا رو شيلب ها. گشت نشيماش چيكرد و به دنبال سو بيدر ج دست

  !ستيلعنت؛ ن - 

  .من برو نيبا ماش ايب - 

  .افزود شيرعت قدم هاو بر س ديمهسا قاپ يرا از دست درازه شده  چيسو

  

  .ديچيپ ابانيخلوت و ساكت خ يدر فضا نيماش يها كيناهنجار الست يكه كرد صدا يترمز با

آمد كه تند و پشت سر هم  ياو م يصدا. به داخل رفت شيو حرف ها مينگران مر يتوجه به چهره  يدر باز شد، ب يوقت

  :زد يحرف م

دست  گهيسوزه از طرف د يتب م يتو ياز طرف. گذاشت بهت زنگ بزنمگفت نه  يزياومد چ يدونم چشه، نه وقت ينم - 

  ...اصال! زده خيو پاهاش 

از كدام طرف برود و داخل كدام  ديدانست با ينم. آمد ينم ميمزاحم مر يصدا گريد. پله ها باال رفت و داخل خانه شد از

و پشت سرهم  زيكرياو هم كه . سوال كند ميرفت از مر ادشيآنقدر نگران و مضطرب بود كه . از اتاق ها شود يكي

 شيكه به داخل آمده بود، از پشت سر به حرف ها ميمر. نديبباتاق رفت تا داخل آن را  نيزد، به سمت اول يحرف م

  :ادامه داد

  ...كايباالخره ار. اوضاع فكر كنم بهتره كه نرم نيكار كنم؟ فردا صبح پرواز دارم، اما با ا يموندم چ - 
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هم قفل كرد،  يرا رو شيآرواره ها. ستاديا شيدر جا يكه در كالم آن زن وجود داشت، لحظه ا يم تلخ منتحس ِ طع با

  :رديبه خود بگ يكرد لحن خونسرد يبه سمت او برگشت و سع

  داخل كدوم اتاقه؟ كايار ديو بگ ديشه لطف كن يم - 

آمده نسبت داد و با دست به  شيرا به اوضاع پ ناراحت شد، اما حال او يمحمد تعجب كرد و كم زياز لحن تند و ت اولش

  :از اتاق ها اشاره كرد يكي

  ...!دونم ينم گهيبهتر باشه، د ديگفتم اون اتاق گرم تره و پنجره نداره شا... اون اتاق يتو - 

كه  يحالدر  د،يتخت د يرو دهيرا دراز كش كايار. زن به سمت اتاق رفت و در را باز كرد نيا يها يتوجه به پرچانگ يب

 يدرشت يخشكش ترك ها يو لب ها سيعرق خ زير ياش از قطره ها يشانيپ. كرد يو ناله م ديچيپ ياز درد به خود م

  .خود گرفت و فشرد يگرم و مردانه  يان دست هايرا م كايتخت نشست و دست سرد ار يلبه . برداشته بود

  همانند مادرش؛ ييتكرار زن ها كايو ار بود يهمانند سلطان ييحق داشت؛ محمد تكرار آدمها كايار ديشا

  :لرزان گفت ييكرد و با صدا كينزد كايرا به صورت رنجور ار سرش

  ...كايار - 

  :به مالفه چنگ زد گرشيكرد و با دست د يجوان ناله ا دختر

  ...مامان... ماما... مم - 

خورد و دست گرم  يو تاب م چيتخت پ يرو. كرديو ناله م ديكش يطرف و آن طرف م نيبالشت به ا يرا رو سرش

كه به صورتش منتقل شد سر بلند  ياديز يبا گرما. فشرد كايسوزان ار يمحمد گونه اش را به گونه . فشرد يمحمد را م

  :كرد و با تعجب گفت

  !سوزه يتب م يداره تو - 

  :جلو آمد و مداخله كرد ميكنار زد، خواست او را درآغوش بكشد كه مر شيرا از رو پتو
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  .تنش كنم يزيچ هيبذار ! شهيكه نم يورنطيا - 

او را در  فيرا آماده كردند، محمد بدن نح كايار نكهيبعد از ا. به سمت عقب برداشت يتكان داد و قدم يسر يجيگ با

  :به دنبالش رفت و با عجله گفت ميمر. و به سمت در رفت ديآغوش كش

  .محمد جان، صبر كن منم آماده بشم - 

  !زن را نداشت نيا يرفت؛ حوصله  رونيرا باز كرد و ببا حرص در خانه  محمد

  

  .را در آغوش داشت، هر سه به بخش اورژانس رفتند كايكه ار يدر حال. دنديرس مارستانيبعد به ب ي قهيدق ستيب

رفت و  يهم با تلفن همراهش ور م ميمر. كرد ياش نگاه م يزد و به ساعت مچ يدر سالن قدم م يقرار و عصب يب محمد

دكتر كه . بلند شد شياز جا ميبا خروج دكتر از اتاق محمد به سمتش رفت و مر. مشغول است يوم نبود به چه كارمعل

  :درهم گفت ييبود، با اخم ها يمسن و جد يمرد

 نيتونم بهتون ا يم. ستين يخانوم هر چه كه باشه جسم نيا يضيخدمتتون عرض كنم مر ديبا. فعال تحت مراقبته - 

بهتر از من  يليخ شونيزنم شما به عنوان شوهر ا ينه جسمش، كه البته حدس م مارهيخانوم ب نيكه روح او بدم  نانياطم

  !درسته مرد جوان؟. ديبدون

  :دياز جانب محمد نماند و خواست كه برود، اما محمد مقابلش قرار گرفت و پرس يجواب منتظر

  نمش؟يتونم بب يم - 

  .شه ينم داريچون در هر حال اون ب. ديكن دارشيكه ب نينكن يفقط سع! البته - 

  :شد و با خود زمزمه كرد رهيبه رفتن دكتر خ محمد

  .شه يچون بدتر م ،...نهيهمون بهتره كه منو نب - 

  محمد جان؟ - 
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  :نگرانش را به محمد دوخت و گفت يچشم ها ميمر. برگشت و نگاهش كرد ميسمت مر به

  !نه؟... اومده شيپ يمشكل... كايتو و ار نيب - 

خود  يحركت در جا يبا تعجب و ب ميمر. نسبتا كوتاه بدون دادن جواب داخل اتاق شد و در را بست ياز مكث بعد

  .اش جوابش را داده بود ياعتنائ يو ب يانگار كه محمد با نگاه جد. كرد ياتاق نگاه م يبود و به در بسته  ستادهيا

  

* * * * *  

  

رفت، نه محل كار، و نه به  ينه دانشگاه م. برد يدر شوك به سر م هنوز كايار. گذشت يهفته از آن ماجرا م كي

 زيهمه چ. كرد يم يو پوچ يچه، فقط احساس دلتنگ يدانست برا يدلتنگ بود اما نم. زد يآپارتمان كوچكشان سر م

  .از آن نداشت يزيكرد و راه گر يم ريس ريناپذ انيخالء پا كيكه در  ييگو. معنا بود يپوچ و ب شيبرا

هزار بار به در اتاق  يروز م،يمر. فاصله گرفته بود رونيب يايكز كرده و از دن ميمنزل خاله مر ياز اتاق ها يكي ي شهگو

را بر » نه« يهزار بار كلمه  يروز كايو ار. رديبگ يبخورد و دوش يزيچ د،يايب رونيخواست ب يم كايزد و از ار يضربه م

  .آورد يزبان م

پتو را دور . كند؛ از او متنفر است يريگ جهيو نت نديكرده كنار هم بچ فيتوص شيحمد برارا كه م يكرد پازل يم يسع

كرد از او متنفر است؛ از محمد  يشد و مدام با خود تكرار م ينشست، عقب جلو م ياز اتاق م يو گوشه ا ديچيپ يخود م

  !متنفر است

! ستيمهم ن شيكه با او داشته برا يخاطرات كم !ستيمهم ن شيتلخ محمد برا يداشت به خود بقوبوالند گذشته  يسع

نه، ! ستيمهم ن شيانتقام گرفتن هم برا گريد يحت!ستيمحمد ن شيمحمد برا يهر دو و حرف ها يزندگ يشباهت ها

مهم  شيبرا يزيچه چ يكه به راست ديپرس ياز خود م هيهر ثان. نداشت ييمعنا زيكردن و زنده بودن ن يزندگ گريحاال د
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  ادامه داشته باشد؟ ديبا يرود؟ تا ك يو م ديآ يم يهدف تا به ك يب ينفس ها نياست؟ ا

 تيرا بدهد و واقع نيآر ياز تماس ها يكيكرد جواب  يآمد و او را وسوسه م يبه سراغش م يبد يوقت ها حس يگاه

 ياحد«از همان  گريد يكيتواند بكند؟ او هم  يچه م ست؟يك نيمگر آر ديپرس ياز خود م عيسر يلياما خ ديرا به او بگو

  .خودشان هستند يخدا به فكر منافع شخص ي شهيكه هم» ها

  »...ها يمثل سلطان يكي! مثل خودم يكي«

دانست چرا  ينم. گرفت ينم يا جهيشد و نت يتر از قبل م مانياما هر دفعه پش. فكر كرد سيپل شيبه رفتن پ يبار چند

و  ديفهم يهم م ديشا! دانست يروشن شده و م شيكه برا يعد از مطالبكند؛ آن هم ب يمحمد كار هيتواند عل ينم گريد

  .از آن فرار كند خواست يم

به دست و  يرفت تا آب رونياز خانه خارج شده، تلوتلو خوران از اتاقش ب ميكه مر نيا ديبسته شدن در به ام يصدا با

به  يكم دياحساس كرد كه با. ديرا فهم ميمر يها هيحرف ها و كنا ينگاه كرد معن نهيبه خود در آ يوقت. صورتش بزند

 يداشت؟ زندگ تياهم يزيكرد؟ چه چ يكار را م نيا ديبا يك يبرا اي يچ يبرا. خود برسد اما حوصله اش را نداشت

  ادامه داشته باشد؟ ديبا يتكرار مكررات تا به ك نيا دن؟يكردن؟ خوردن و خواب

 شيروح رنجورش را ب الينه؛ فكر و خ. طرف و آن طرف تكان داد نيگرفت و محكم سرش را به ا جگاهشيبه گ دست

  .آزرد يم شياز پ

  .قفل كند شهيرفت آن را مثل هم ادشيدر را بست اما . به اتاق برگشت و ديرا تا آخر سركش ريش وانيل

 كلياض كند كه هخواست به خاله اش اعتر. ر باز شدد ،ورود بدهد ياجازه  نكهيتقه به در اتاقش خورد و بدون ا چند

 يمحمد داخل اتاق شد توانست چهره  يوقت. ديبگو ديدانست چه با يزبانش بند آمده بود و نم. ديمحمد را در قاب در د

به تن  يكت اسپرت و مخمل. نداشت يمشكل چيه ايدن نيو اتو كرده؛ انگار كه در ا كيش شهيمثل هم. نديبب ياو را به خوب

  .به سمت باال زده بودخوش حالتش را  يكرده و موها
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بود  ختهيبزند اما در آن چند روز آنقدر اشك ر اديخواست بر سرش فر يم. ستديبا شيكرد در جا يخود آمد و سع به

  :ديرنجور و پر نفرت پرس يفقط با همان صدا ،و گرفته شده و توان باال بردن آن را نداشت يتو دماغ شيكه صدا

  !تو؟ ياومد يچطور ؟يكن يكار م يچ نجايا - 

  :به اطراف كرد و گفت يآن نشست، نگاه ياتاق رفت و رو ي كنفرهيبه طرف تخت  يبا خونسرد محمد

  .ميبر ديبا - 

  :ديتوانست تعجبش را پهنان كند، پرس يحال نم نيبه نفس نفس افتاده بود و در ع تيكه از عصبان يدر حال كايار

  !من با تو؟ ...با تو؟ من؟! م؟يبر - 

  :شكستن ندهد ي به بغضش اجازه نگونهيا ديهم فشرد تا شا يرا رو شيدندانها

  .رونيخونه برو ب نياز ا - 

  :فرياد زددر اشاره كرد و بلندتر از قبل دست لرزانش به سمت  با

  !رونيبرو ب - 

  :دهد حيتوض كايار يكرد با آرامش برا يانداخت و سع نييسرش را پا محمد

  .دم يم حيراه برات توض نيو من بخونه  مير يبا هم م ،يستياالن متوجه ن - 

  :ديبا تمسخر نال كايار

 نمت،يخوام بب ينم. خوره يكه حالم ازت به هم م يبفهم يخوا يچرا نم. اميجا نم چيمن با تو ه! كدوم خونه؟! خونه؟ - 

  !شم يم تيشه؛ اذ يحالم بدتر م نمتيب يم يوقت

  :غش نكند نيزم يرو يگرفت تا از فرط ناتوان واريبه د دست

  ...ام يسلطان هيباشه منم  يهر چ! نه؟ ،يبر يكردن من لذت م تياز اذ - 

  :او نگاه نكرد، فقط آرام گفت ياما به چشم ها ستاديا كايار يبلند شد و روبه رو شياز جا محمد
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  .آروم باش - 

  :كوتاه ادامه داد ياز مكث بعد

  ...نيا ،يداشته باش دياكه نب يدار ياطالعات. يبدون ديكه نبا يدون يم ييزايتو االن چ - 

  :ديپر از اشكش پرس يگرفته و چشم ها يكه سرش را كج كرده بود با صدا يزد، در حال يپوزخند كايار

  !س؟يپل شيبرم پ يترس يم - 

  :را به او دوخت و محكم گفت نگاهش

  .يبر رانياز ا ديتو با ؟يبفهم يخوا يچرا نم! گم جون تو در خطره يدارم م... كايترسم ار ينم يچيمن از ه - 

چرا؟ . رفت يم رانياز ا ديبا! گفت؟ يمحمد چه م. گرد شد سشيو چشمان خ ديحرف سرش سوت كش نيا دنيشن با

  د؟يفهم يم ديبود كه نبا دهيفهم ييزهايچون چ

  :و محكم گفت ديچسب واريد به

  ...نه ايبكشن ... افراد تو من و... ستيبرام مهم ن... ب. رم يجا نم چيمن ه - 

  :را باال برد و ادامه داد شيصدا

با مرده ها  يمن االن فرق. زنده بذارن ايبكشن  هيمنو مثل بق ستيتو هم راحتم بذار و برو بهشون بگو، برام مهم ن - 

  !كنه يم انتيخاله هم بهم خ يحت. ندارم كه بخوام به خاطرش بجنگم يزيچ گهيد. با هم از دست دادم مويهمه چ. ندارم

  :زد اديبا تمام وجود فر كرد و يزيهق ر هق

  !مونده؟ يچ گهيد! ؟يخوا يم يچ گهيد. يداشتم و نداشتم ازم گرفت يهر چ - 

  :او را در چنگ فشرد فينح يرفت و بازوها كايبه سمت ار تيبا عصبان محمد

 يها يبشه؟ من باعث شدم مادرت از كثافت كار دهيمن باعث شدم پدرت به فساد كش! تورو گرفتم؟ يمن همه چ - 

كه  ليدل نيو از من درخواست كنه تورو برگردونم خونه، نه به ا اديب زتيعز يپدرت دق كنه؟ من باعث شدم خاله 
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من . خواد هر چه زودتر تورو از سرش وا كنه يو م ارهد طيفردا بل يفقط چون برا! نه... ما براش مهمه ييزناشو يزندگ

  !ها شدم؟ نيا يباعث همه 

  :بر لب نشاند يزيكرد و پوزخند تمسخرآم كيرا بار شيها كه داشت چشم يتمام خشم با

  ِ؟ نينكنه منظورت آر! آها - 

  .محمد له شد يپا يضربه ها نيآخر ريِ مانده از روحش ز اهيبا تمام وجود احساس كرد كه خاكستر ِ س كايار

داشت . سمت عقب برداشت قدم به كي. زبانش بند آمد و از او فاصله گرفت كا،يار يگرد و اشك ها يچشم ها دنيد با

  شكست؟ يدانست چرا او را م يجوابها را م يخود همه  يگفت؟ وقت يكرد؟ چه م يچه م

آب . ديبازوان قرمزش كش يرا بر رو شيروحش را به محمد دوخته بود، دست ها يكه هنوز نگاه مات و ب يدر حال كايار

شاهد  نياز ا شيداد تا محمد ب يبود كه قورت م شياشك ها نيدر واقع ا. دهانش را به زور پشت سر هم قورت داد

  .شكسته شدنش نباشد

 ديبگو شتريادامه داد، فكر كرد هر چه ب شيگرفته به حرف ها ييو با صدا ديدزد كاينادمش را از ار يچشم ها محمد

  :بهتر است

 يفعال تحت سلطه  و همترس كه اون ،يمگه توكل. جرأتش و نداره يعني. رسونه ينم يبيبه تو آس يما كس نياز ب - 

 يم ايكار كرده و چ يچ سيبره جار بزنه همسر رئ اديوگرنه مطمئن باش بدش نم. داره اجيبه من احت يخودمه و حساب

نتونستم جوابت و  يچرا؟ ول يديبرگشتم، ازم پرس يشكخارج شدم و با لباس م رانيبار كه از ا هيباشه  ادتياگه . دونه

  .بدم

از هر  شتريب. رنيبم سيبا پل يريدرگ يگروه ط ياز بچه ها يلياونا برد باعث شد خ يبرا يلعنت جاسوس هيكه  ياطالعات

بود اما  يك ياون جاسوس فرستاده  ميدون يهنوز هم درست نم. كرد وونهيجوون منو د يها سيمردن اون پل يزيچ

  .از طرف باند شاغالم بوده ميزن يحدس م
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 حيبرات توض شترياگه بخوام ب. ميدون ينم يارتباطش با اون باند لعنت يپرده  از پشت يچيكنه ما ه يهم فكر م يتوكل

و از فساد  نيكنه آر يم يتفاوت كه فرشاد تا اونجا كه بتونه سع نيبا ا ن،يآر يبرا مونهيما مثل فرشاد م يبرا يبدم توكل

  ...يدور كنه اما توكل يو تجار ياداقتص يها يشدن به كثافت كار دهيو كش يمال

  :تكان داد يو زد و سر يپوزخند

 ياز اول ارتباطش با من به فكر منافع شخص. دميو د يبا پدر تو آشنا بشم توكل نكهيچند سال قبل از ا... نه، اون نه - 

چون اون . و با اون بهم زدم ميهم بعدا نامزد نيهم يخواست تا با تنها دخترش نامزد بشم و برا نيهم يبرا. خودش بود

  .از اون به نفع من بود شتريباز هم ب ميجدا شد يبه نفع من بود و وقت ميمزد كردكه نا يموقع

  :گرفت يشتريرنگ ب پوزخندش

بازهم به نفع منه، چون  ميحاال هم كه شراكتمون و از سر گرفت. كنه ياز جاها رو نكرده و نم يلياحمق فكر خ مردك - 

  .داره يرده و اطالعات خوبك كيخودش و به اونا نزد ياون چند سال حساب يتو يتوكل

  :گرفت يرنگ نگران نگاهش

بردن اما  ييبوها هيبه من شك كردن و  ييجورها هي اديبه نظر م. ادهيها بو ببرن ز ياون لعنت نكهيحاال باز هم امكان ا - 

جاسوس  .شناسن يم سيمنو با اسم رئ شتريب. خواستم نطوريمن نابود شده چون خودم ا يگذشته . ندارن ياطالعات چيه

  .دست هاش بدن رياز من به غالم و ز يتا اطالعات غلط دميباند و خر يها

اونم با چندتا . كرده رييمن همه و همه تغ ياطالعات زندگ. كرده رييكه من دارم اسم پدر و مادرم تغ يشناسنامه ا يتو

 يعني. ندارم ياديز ليخوشبختانه من فام! از چند نفر و حاال، تو ريموضوع خبر نداره به غ نياز ا يچكسيه... و پول يپارت

  .راحت كردن شونوكه داشتم بعد از مرگ مادرم خود يياونا

كار تجارت  يتو ياما وقت. دميسروصدا كنار كش يهمونطور كه ب. سرو صدا بود يباشم و شدم ب سيپل هيخواستم  يوقت

من با تمام . دور بودم و هنوز هم هستم ليفام من از. كارم كردم نيانداختم و هم يراه م ياديز يسرو صدا دياومدم با
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  ...شدم وشفرام هيدر تجارت دارم  يسالگ 31سن  يكه تو يشهرت

  :ديحرف محمد پر انيتفاوت به م يب يكرد با لحن ياز اتاق نگاه م يكه به گوشه ا يدر حال كايار

  ؟يگ يمن م يبرا نارويچرا ا - 

با او حرف  ديكرد كه با ياما احساس م. زند يم كايف ها را به ارحر نيچه ا يدانست برا يخودش هم نم ؟يچ يبرا

 شيحرف ها يادامه  اليخ يب. و به آن ها گوش كند نديبنش شيحرف ها يپا كايداشت تا ار ازين. ..شتريو ب شتريب. بزند

  :رفت گفت يكه به سمت در م يدر حال

  .خونه يبهتره برگرد - 

  :شد رهيخ كايمتعجب ار و نيغمگ يو به چشم ها ستاديدر ا كنار

تا  ينظر باش ريز ديبا يبر رانياز ا ياگه نخوا يفقط برگرد، حت. ياونجا تنها باش يتون يم. ستمينگران نباش من اونجا ن - 

  .كنه ينم دتيتهد يخطر ميكه مطمئن بش يزمان

  :انداخت نييبه خود گرفت، سرش را پا يمانيغم و پش نيما ب ياش حالت يسخت و جد يها چشم

  ...اما ...يكن يكار و نم نيدونم كه هرگز ا يم كا،يگفتم ار يبهت م ديمن نبا - 

  :بهم فشرده اش گفت يلب ها انيتكان داد و از م يشده باشد سر مانيمكث كرد و انگار كه پش يقدر

  .اليخ يب - 

ر داد و نگاه ناباورش را از د شزير ياجازه  شيبه اشك ها كايار با رفتن او. رفت رونيدر هوا تكان داد و از اتاق ب يدست

  كرد؟يچه م ديبا. باز اتاق گرفت مهين

  

* * * * *  
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  .زد رونيسنگ اُپن گذاشت و از خانه ب يرا رو كايار نيماش چيسو

 دنيبا د. را فراموش كند كايملتمس ار يو چشم ها نيغمگ يخواست چهره  يم نگونهيا ديشا. راند يم ياديسرعت ز با

 دنياما با د. پدال گاز بگذارد و چراغ قرمز را رد كند يرا رو شيدوست داشت پا. اجبار ترمز كرد يچراغ قرمز از رو

  .شد رهيآن ها خ يشادمانه  يو به خنده ها شتگ مانيبودند، پش يدبستان يكه كودكان ادهيعابران پ

  

  !محمد؟ يبر يخوايم ينجوريا - 

  :اختباال اند يخود كرد و شانه ا يبه سرتاپا ينگاه محمد

  .آره - 

 نيكه ا ينشون بد يو جور يبه خودت برس ديبا. ها شده يهپل هيشب افتيق! ؟يكرد نهيآ ينگاه تو هي... نه ينطوريا - 

  ...ديبا. كه واقعا ازت متنفر بشه يكن يكار ديبا. اصال برات مهم نبوده يهفته دور كي

  :را باال برد شيحوصله صدا يو ب يعصب محمد

  .خودش گفت اون از من متنفره، - 

  :زد ادياشاره اش را به سمت مهسا نشانه گرفت و فر انگشت

  !يديخودت هم شن - 

  :خود گفت يذات يبا خونسرد مهسا

  .يخودت عمل كن ي فهيبه وظ ديتو فعال با. شه يبعدا معلوم م - 

  :زد و دستانش را از هم باز كرد يپوخند محمد

  !مهسا؟ نهيمن ا ي فهيبشكنم؟ وظ از قبل شترياونو ب نكهيا فه؟يكدوم وظ! فه؟يوظ - 

 يتو اديب ديهزار بار بهت گفتم نبا. اون خطرناكه يبودن با تو برا يدون يخودت بهتر م ؟يستينه محمد چرا متوجه ن - 
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بهت گفتم عاشقش نشو، . يبهت گفتم حاال كه اومده بهش عادت نكن بازم گوش نكرد. يشركت اما گوش نكرد نيا

 يو كنجكاوترش م شتريتو عطش اونو ب بيعج يها و رفتارها يدور نيبهت گفتم ا. يش نكردنذار عاشقت بشه بازم گو

اما بازم . خودت و با خودت مشخص كن فيتكل! دكش كن ايبچسب بهش،  ايبهت گفتم . يكنه اما بازم گوش نكرد

رو  كايار اي سا،يوا يكه كرد ييكارها يتا آخرش پا اي. يخوا يم يچ يدون يتو خودت هم نم! محمد يگوش نكرد

 يها يليمن هستم، فرشاد هست، خ. بهش بچسب و ولش نكن. كار از كشور خارج شو يادامه  اليخ يانتخاب كن و ب

  .دن يهستن كه ادامه م گهيد

  !تر بشه كيتا به من نزد يخوند يگوشش م ريكه ز يتو بود نيرفته هم ادتي نكهيمثل ا - 

  .بود التيتشك يرفته تمام اون كارها برا ادتيزده به سرت و تو هم  نكهيمثل ا - 

  ...حرف هات نيمثل هم قايدق! آره - 

  

زد  يضربه م شهيبه ش يعصبان يبا چهره ا يپسر جوان. پنجره دوخت ي شهيآمد و نگاهش را به ش رونيب اليفكر و خ از

به سمت ضبط . است يعصبانكه  ديد يفقط م ديشن يرا نم شيصدا. حركاتش كند بود. كرد يرا باز و بسته م شيو لب ها

  .برگشت و به آن نگاه كرد نيماش

  يتا كنار من نسوز رم،يم يم تياز دور دارم

  )خواننده يصدا( يكه هنوز يعمرم، نفسام ير يدلم نم از

كه  ييشدند؛ ضربه ها يكه از كنارش رد م ييها نيبوق ماش يهمان موقع صدا. را فشرد و ضبط را خاموش كرد دكمه

 يخواست معذرت خواه. داد نييرا پا شهيبه سمت او برگشت و ش. ديرا شن شيادهايزد و فر يم شهيشپسر جوان به 

  :ادامه داد شيدادهايو ب دادبه  تياجازه را به او نداد و با عصبان نيكند اما پسر جوان ا

و صداش و تا  يخفن روش نصب كن ستميس هي ديدست و بالته با ريصفر ز نيچون ماش يفكر كرد! ابو؟ي يمگه كر - 
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  !باال؟ يآخر ببر

پسر، . كرد يم ديپسر هم سوهان روحش شده بود و سردردش را تشد يدادهاينداشت، داد و ب يفيخودش تعر حال

برنداشته بود كه  ياما هنوز چند قدم. رفت نشيلب گفت و به سمت ماش ريز يفحش بد ديمحمد را د يتوجه يب يوقت

 نيخورد و محكم به ماش يپسر در هوا چرخ. ديشاو را به سمت خود ك يشد و بازو ادهيپ نيمحمد به سرعت باد از ماش

مشتش را با . چشمش بكارد يپا يرا باال برد تا ضربه ا گرشياو را در چنگ فشرد و دست د ي قهي. ديصفر او چسب

 اديفر يصدا. ماندچند سانت مانده به صورت او، مشتش در هوا  يكرد اما به فاصله  كيشتاب به سمت صورت پسر نزد

  :ديچيپ يدر سرش م كايار

  ...وونيح... يوونيح هي! يوونيح هيتو  - 

او هم  يچشم ها. هراسان پسر نگاه كرد ي افهيبه ق. به سمت عقب برداشت ياو را ول كرد و قدم ي قهيمات  ينگاه با

  .ديترس يوحشت زده بود و م كايار يمانند چشم ها

اش گذاشت و او را به طرف  شانه يدست رو يبرود كه كس نياست به سمت در ماشخو يجيو با گ ديبه سرش كش يدست

بعد از خوردن ضربه سرش به سمت . ديهمان جوان را د ي چهره ند،يلبش بنش يپا يضربه ا نكهيقبل از ا. ديخود كش

ش را پاك كرد لب يبا دست خون گوشه . كرد هطعم خون را در دهانش مز. ديچسب نيو از پشت به ماش ديچرخ يگريد

 يخامشان نخواهد ضربه  اليبه خ ديكه دور و برش را گرفته اند تا شا ديرا د يسر كه بلند كرد عده ا. شد رهيو به آن خ

  .كند يآن جوان را تالف

  شده؟ يآقا چ - 

  .دهيند يكه خسارت نتيسوار شو برو، ماش ايب - 

  !چه خبره؟ - 

  ...اون اول زد - 
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  .خدا يبنده  نيد انكر يگه اصال كار يدروغ م - 

  !داره هيكن، د تيشكا... اديداره از لبش خون م - 

  ...كتك زده طلبكار هم هست رهيبگ نويا يكي - 

به چهره  ينيآن ها پوزخند غمگ يحرف ها اليخ يگفتند، ب يم يزيچ گريد يها پسر جوان را گرفته بودند و بعض يبعض

  .را باز كرد نينشاند و در ماش

  

* * * * *  

  

همان . سنگ اُپن گذاشت يكه از قبل نوشته بود را رو يادداشتي. آمد رونيدوشش انداخت و از اتاق ب يا رور فشيك

 بيرا برداشت و در ج چيسو. نشست شيلب ها يگوشه  ياراده ا يلبخند ب. افتاد نشيماش چيموقع چشمش به سو

  :كرد ادداشتيبه  يگريقبل از رفتن نگاه د. گذاشت شيمانتو

نامه ازتون  نيبا هم. ديسالمت به مقصد برس دوارميام. ديدار طيفردا بل يدونم برا يم. رم يم ديايب نكهياز ا قبل ديببخش«

 يممنونم از زحمات. يبگم كه ناراحت بش يزيخوام چ يچون نم ايكنم ن يخاله، خواهش م ايدنبالم ن. كنم يم يخداحافظ

  ».داريد ديشا... ديبه ام. يديكه برام كش

مراقب  يچشم ها. است بيمطمئن بود كه باز هم تحت تعق. به اطراف كرد ينگاه. خانه پارك شده بود كينزد نيماش

  .را آورده بودند نيآن ها ماش ديخود محمد و شا ديشا. كرد يآن ها را حس م

خواست باز هم  يمن. نديخواست به خانه برود و محمد را آنجا بب ينم. رديبگ ميها راند تا بهتر بتواند تصم ابانيدر خ يمدت

  .افتين شيبرا يكه جواب يسوال! به كجا برود؟ ديكار را نكند با نيبه او اعتماد كند اما اگر ا

كدام از آن تماس ها را  چيجواب ه كايزدند اما ار يبه تلفن همراهش زنگ م ادياش ز يآن چند روز از منزل پدر در
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بار سفرش  ايدانست كه ناد يم. را نداشت چكدامشانيزدن با هحرف  يحوصله  ا؛يمهرسا و ناد يتماس ها يحت. داد ينم

داشت تا با  اجيسخت احت نكهيبا ا. توانست اعتماد كند يبود، به او هم نم نيخواهر آر زيمهرسا ن. است يرا بسته و رفتن

  .كرد ينم دايرا هم پ نيجواب ا گر؟يد يكس ايبه خاطر خودش بود . توانست يحرف بزند اما نم يكس

او خوشحال شود  دنياز ند نكهيعوض ا د،يچراغ را روشن كرد و خانه را در سكوت د يوقت. به آپارتمان رفت خرهباال

  .خودش سوخت يدلش برا. دلش گرفت

كه  ديتازه فهم. بود يخود باق يمثل قبل دست نخورده بر جا زيهمه چ. آن انداخت ليبه وسا ياتاقش رفت و نگاه به

  .شمارش نبود يب يها يتمام دلتنگ نيتنگ شده؛ اما ا شانينقلآپارتمان  يچقدر دلش برا

  

* * * * *  

  

  .افتاده بود ياريماه اتفاقات بس كيدر آن . گذشت يبا محمد م دارشيد نيماه از آخر كي

ا خواست جواب تلفنش را بدهد، اما خاله او ر ياول نم. كرد يخداحافظ كايتلفن از ار ي لهيبه سوئد بازگشت و به وس خاله

 شيداد؛ او حق داشت پ يبه او حق م. شود يخواست او را ناراحت كند و موجب كدورت ينم. انداخت يمادرش م ادي

  .اش شور بزند يخانه و زندگ يهمسر و فرزندانش بازگردد، حق داشت كه نگران آن ها باشد و دلش برا

 كاياما ار. نديرا بب كايته بود قبل از رفتن، ارخواس شياس ام اس ها يدر تمام. به تلفن همراهش زنگ زد يليخ زين ايناد

 ديكل نيگفت شرو ايناد. روز آخر خودش به او زنگ زد قايتا دق. را نداد شياز تماس ها چكداميقبول نكرد و جواب ه

 ايناد نگران بود بال پروازِ كاياما ار! آشغال كهيت كيدرست مثل  ندازد؛ا يپرواز كه كند او را دور م. اش است يآزاد

   .شكسته شود

دانست كه اگر  يم! شد كه او رفته يباورش نم. ننديرا بب گريبار همد نيآخر يبرا نكهيرفت، بدون ا نيهم با شرو ايناد
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 يرا هم م نيشود؛ اما ا يراض ديگفت تا شا يآنقدر م. زد يحرف از كنسل كردن سفرش م ديد يرا م ايقبل از رفتن ناد

توانست و  ينرفت، چون نم دنشيپس همان بهتر كه به د. رفت يكرد و بازهم م ينمكله شق قبول  يايدانست كه ناد

شايد ناديا هم حق  .كردن راحت تر بود يپشت تلفن خداحافظ شيبرا ند؛ياحمق بب يخواست او را با آن پسره  ينم

  . هر چه باشد اين زندگي ِ خودش است و خودش بايد تصميم بگيرد! داشت

كارش دارد،  نيآر نكهيگفتن ا يدعوت به مراسم و در اصل برا يبه بهانه  زيمهرسا ن. بود كيعقد مهرسا نزد مراسم

  .جوابش را نداد و مهرسا مجبور شد به خانه بازگردد كايبار هم پشت در خانه آمد كه ار كي. گرفت يتماس م

باز كند اما  شيل در را به روحداق ايبرود  دنشيخواست به د يم كايگذاشت از ار يكه م ييها غاميپ يدر تمام پدرش

  .كرد يكارها را نم نيكدام از ا چيه كايار

نشست و به  يم يفلز مكتين يرو. رفت يآپارتمان م كياز روزها به پارك نزد يبعض. خواست تنها باشد و فكر كند يم

كه هر كدام  ينفرشدند، هزاران  يرد م دگانشيد يدر روز هزاران نفر از جلو. كرد يدر حال عبور نگاه م نيعابر

توانست درون آن  يچطور م. داد يقرار م يآنها را مورد برس يحرف ها، رفتارها و نگاه همه . بود يگريمتفاوت تر از د

  .كرد ينم دايپ شيبرا يراه چينه، ه ند؟يها را بب

واحدها را از  نيتمام ا ديزد با يهمانطور كه حدس م. برسد شيها يماه به دانشگاه رفت تا به گندكار كيبعد از  باالخره

  .نداشت نيجز ا يچاره ا. كرد ياول پاس م

  .پارك كرد و جواب سالم نگهبان را با سر داد نگيرا در پارك نيماش. ردينم يتا از گشنگ ديخر ييتزايراه پ سر

و نگاهش  ديچرخ. شد رهيقدم به داخل گذاشت با تعجب به چراغ روشن هال خ يوقت. را چرخاند و در را باز كرد ديكل

محمد . ديرا محكم چسب تزايپ ي دستانش شل شد و كنار زانوانش قرار گرفت اما جعبه. قرار محمد گره خورد يدر نگاه ب

  :گفت يعصب يدستش را باال آورد و با لحن كي

  .با خودم ببرم و برم ييزايچ هيفقط اومدم ... فقط. نگران نباش - 
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مدام به داخل اتاقش . از حركاتش مشهود بود يكالفگ. ان كلمات را تكرار كردهم دستش را باال آورد و هم گريبار د چند

بود و با تعجب به  ستادهيا شيدر جا زين كايار. كرد يپا و آن پا م نيا يگفتن حرف يبرا. آمد يم رونيرفت و ب يم

 يماه كي. ذرانده بودگ يكه به سخت يماه كي. ديد ياو را م يورماه د كيبعد از . كرد يمحمد نگاه م يحركات عصب

كرد به خود بقبوالند از اول هم احساسش  يكه تالش م يماه كي. محمد را فراموش كند شهيهم يكرده بود برا يكه سع

  !ماه كي. نسبت به محمد نفرت بوده و هست

  »!دمشيماهه كه ند كي«

 يبه آن خانه باز م دينبا! ده بودقول و قرارش ز ريمحمد ز. بلندش انداخت و اخم كرد يشانيبه پ ينيخود آمد و چ به

نگاه  كايآمده و به ار رونيمحمد كه حاال از اتاق ب يسنگ گذاشت و با چند قدم فاصله رو به رو يرا رو تزايپ. گشت

  .ستاديا كرد،يم

  .رميمن م - 

ت سردش برنداشته بود كه انگشتان گرم و ملتهب محمد دس يهنوز چند قدم. و به سمت در رفت ديپا چرخ كي يرو و

  .شده بود ليكه دست چپش به سمت عقب متما يدر حال ستاد،يدر جا ا. را از پشت گرفت

 شيدست راستش را پ. فشرد با دو قدم پشت سر او قرار گرفت يرا در دست م كايار يهمانطور كه انگشت ها محمد،

چه  ديبا. كرد ينم يبود و حركت ستادهيخود ا يدر جا رانيهنوز متعجب و ح كايار. گرفت زيبرد و دست راست او را ن

  چه؟بعد از آن ! داد يو او را هل م گشتيكرد؟ به عقب بر م يم

  »!بره دياونه كه با! بره گمشه. نه برگرد و هلش بده عقب، بهش بگو بره. كايار برو«

بست و لب را  شيفقط چشم ها. نشان دهد يتوانست عكس العمل يچه كند نم ديچقدر هم كه با خود تكرار كرد با هر

بود كه هر  يچه احساس نيا! كرد هيمحمد تك يبه شانه ها يحت. داغش را از هم باز كرد تا بهتر بتواند نفس بكشد يها

  د؟يكش يبود كه او را به سمت خود م يا جاذبهچه  نيكرد؟ ا ياو را در خود حل م شياز پ شتريلحظه ب
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حس  يداغ او را به خوب ياز سرش افتاده بود و نفس ها كايارشال . گذاشت كايراست ار يشانه  يچانه اش را رو محمد

  .تواند يو نم ديبگو يزيخواهد چ يكه او م ديفهم يرا م نيا. كرد يم

  :فشرد گفت يهم م يرا رو شيكه دندان ها يدر حال دهيبر دهيبه حرف آمد و بر باالخره

  ؟يتفاوت باش يانقدر ب يتون يچطور م... يلعنت تدميماهه كه ند كي...! ماه كي! احساس يگفت ب يم يبه ك يك نيبب - 

 يكم ،را حس كرد كايار يمحمد كه لرزش شانه ها. سر خورد نييبه پا كايار يبسته  يچشم ها ياز گوشه  ياشك قطره

هم فشرد، با  يرا رو شيكرد و دندان ها ياشكش اخم دنيبا د. را به سمت خود برگرداند كايار. از او فاصله گرفت

  :را باال برد شيصدا تيعصبان

  من راحته؟ يبرا يتو فكر كرد! ؟يبگم لعنت يخوا يم يچ! ؟يبدون يخوا يم يچ - 

  :ديرا به عقب كش شيها دست

  ...ها گفتم يليبه خ. كردم يوقت ها نقش باز يليچرا، چرا خ. حرف ها بزنم نيخوام از ا يبارمه كه م نيگم اول ينه، نم - 

  :دوخت كايار يا به چشم هار قشيرا كج كرد و نگاه عم سرش

  !منم، خودمم نيا. كنم ينم يمن نقش باز. كنه يفرق م نباريا! يكن ياما تو فرق م - 

  :زد شانشيپر يموها انيم يچنگ

  !لعنت به خودم - 

  :كه انگار مجبورش كرده اند، ادامه داد يقبل طور يمكث كرد و دوباره با همان لحن كالفه  يقدر

  ...دوستت دارم، ...كايار - 

  :و رها كرد ديزد و آنها را به سمت باال كش شيموها انيم گريچنگ د كي

  ...شتريب يليخ... شترهيب يدوست داشتن لعنت هياز  ياحساس لعنت نيمطمئنم ا گهيد... آره! دوستت دارم - 

  :زد اديمكث فر يهم فشرد و بعد از كم يرا رو شيها لب



 

 

نه نودهشتياكتابخا    كاربران انجمن نودهشتيا و هيوا ناديا  –اريكا 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٨٥

  !نه؟ يخوا يو م نيهم ؟يبشنو يخواست يم نويخوب شد؟ هم - 

  .كرد يخودش را كنترل م ديبا. كند يريهم فشرد تا از لرزش آن ها جلوگ يرا رو شيلب ها كايار

داره ! كايار يازش متنفر ،يعوض هيجز  ستين يچياون ه. يبهش بگو كه ازش متنفر. يازش متنفر... گه يم دروغ«

  »...بهش بگو ،يازش متنفر! دهيم تيداره باز .ديجد ينقشه  هيبازم . اش گهيد يدروغ ها يگه مثل همه  يدروغ م

  :لرزان از بغضش گفت يرا باال گرفت و با صدا سرش

... ت! و چندش آور يزور يابراز عالقه  هياونم . از تو نشنوم يچيدم ه يم حيترج. ستميتو ن يمن محتاج ابراز عالقه  - 

  .رم يكه م منم نيا... برو، وگرنه نجاياز ا... ياين نجايكه ا يتو قول داد

  :فشرد گفت يم جگاهشيگ يدستش را رو كيكه  يتكان داد و در حال يسر محمد

خوام  يمن نم كا،يار يگفت يتو راست م. شم يم وونهيحرف بزنم و اال د ديرم اما قبلش با يم. ستيبه رفتن تو ن يازين - 

 ياما نم گفتم ياز احساس خودم بهت م دينبا. تو بخوام يكه من برا ستين يزيچ نيباور كن ا. يتو تكرار مادرت باش

  ...بود كه نيمثل ا! تونستم

  ...برو - 

 كرد؛ بوسه كيخودش نزد يبرد و دست راست او را در دست گرفت و به لب ها شيدست پ. كرد كايار يبه لبها ينگاه

  .آن نشاند يرو يگرم ي

 نينه بعد از وارد شدن به ا. تكرار نكردم چكسيه يو برا يجمله ا نيكه تا با حال چن يو بدون نيخوام ا يفقط م - 

  .خوام يمعذرت م... كردم فيكث يباز نيتورو وارد ا نكهياز ا... از... ماجرا

 يسع. پاك كرد شيدستش را با كنار مانتو يرو يسيخ. ديخورده بود، به سرعت دست خود را عقب كش كهيكه  كايار

  :به ابروانش انداخت و با خشم گفت يگره ا. كنددور  شانشيپر يرا از چهره  يجيكرد آثار تعجب و گ

  ...فقط برو... ف. برو نجاياز ا - 
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  :از بغض جمع شده بود، با همان بغض ادامه داد صورتش

  ؟يد يچرا؟ چرا انقدر منو آزار م - 

  :خونسرد گفت محمد

  ...من قصد آزار تورو ندارم - 

  :زد اديو فر ديحرف او پر انيبه م كايار

احساسات منو  يكن يم يسع نكهيهم. يكن يم تمياذ يدار يزن يو با من حرف م يستاديمن ا يروبه رو نكهيهم! يدار - 

  .يريبگ يبه باز

  :آورد و با بغض گفت نييرا پا شيصدا

  ...و متنفرم اديخوام بازم تكرار كنم كه ازت بدم م ينم... خوام ينم! نكن تمياذ. نكن تمياذ - 

  :زد و در جواب گفت يكج لبخند

  .يكاش بود يا - 

  .هستم - 

  :را باال برد شيصدا كايشد و مانند ار يجد

كن كه منم ازت متنفر  يكار. نشونم بده و بذار برم. نشونم بده وخودت و من و راحت كن. يپس نشونم بده كه هست - 

  .بشم

افذش را به زد و نگاه ن يمحمد پوزخند. دينكش يسكوت طول نيسخت حاكم شد اما ا يسكوت نشانيچند لحظه ب يبرا

  :دوخت كايار

  ...كايار يستيچون ن ينشون بد يتون ينم. يستيگفتم كه، ن - 

به  يمحكم يليرا باال برد و س فشيهم فشرد، دست ظر يرا رو شيدندان ها. ديلرز ياز خشم م كايار ينيب يها پره
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انگشت  يتوانست جا يم كاينكرد، ار يمحمد حركت. آورد نييآن را پا د،يكش ريدستش سوخت و ت. صورت محمد زد

شد كه  يباورش نم. محمد دوخت يگونه ها يرو يسرخنگاه ناباورش را به . ندياو بب يصورت مردانه  يخود را رو يها

بر  دهيكه محمد آن را بوس يشد با همان دست يباورش نم. ديلرز يم ديبه دستش نگاه كرد؛ مثل ب! كرده يكار نيچن

  كرد؟ يباور م ديباور كند؟ چطور باتوانست  يچطور م. زده يليصورتش س

درد داشت اما نه گونه اش، بلكه در قلبش درد داشت و قلبش . نگاه كرد كايآرام سرش را چرخاند و به ار يليخ محمد

  :ديگرفته اش پرس يزد و با صدا يلبخند تلخ. دوخت كايار سيخ يرا به چشم ها نشينگاه غمگ. ديكش يم ريت

  !؟يكن يم هيخوردم، تو گر يليمن س - 

 شيانگار كه الل شده و تمام حروف الفبا برا. كرد ينم يبزند؛ اما زبانش او را همراه يحرف د؛يبگو يزيخواست چ كايار

  .نا آشنا بود

آن قسمت از  يرو يدست. انداخت نييسرش را پا يبود كم كايمتعجب ار يدر همان حال كه نگاهش به چشم ها محمد

  :اش شمرده گفت بهم فشرده يدندان ها انياز م. زد يدارو پوزخند طعنه  ديگونه اش كش

  .ممنون از جوابت - 

چرا جور ! را گفت نيو مردانه اش فقط هم يقو كليمحمد با آن ه. را گفت و به سمت در رفت نيا! ن؟يفقط هم! ن؟يهم

رد و خواست قبل از دستش را دراز ك! ديآ يخالفكار برم كيكرد از دست  يفكر م كايكه ار يجواب نداد؟ جور يگريد

در  شيو بعد از آن صدا اوردياول اسم محمد را بر زبان ب ستتوان يكند اما فقط م شيمحمد از در خارج شود صدا نكهيا

  :شد يگلو خفه م

 - م ...م...  

 يشفاف اشك صورتش را شستشو م يگلوله ها. زانوانش افتاد و بغضش در گلو شكست يبسته شدن محكم در، رو با

 يزيچ نيشكستن غرور محمد بود؟ نه، چن يصدا ديكه شن ييصدا ايآ د،ياز خود پرس. ديكش يم ريدست راستش تداد و 
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  .امكان ندارد

 انتيدست به احساسش خ نيا! د؟يد يچه م. شد رهياشك به آن خ يرا از صورتش جدا كرد و از پشت پرده  دستش

  !رديانگشت ها انتقام بگ نيتوانست از ا يچطور م االح .دست متنفر بود نياما با كدام اراده؟ از ا. كرده بود

  

* * * * *  

  

به دست . كرده يكار نيشد كه چن يهنوز هم باورش نم. شده بود رهيتختش چمباته زده و به دستش خ يها رو ساعت

  .كرد ينگاه م گانهيب يخودش مانند موجود

قاب در  يرا باال برد و محكم چند ضربه به قسمت آهندر را باز كرد، دستش . تخت بلند شد و به كنار در رفت يرو از

هم  يرا رو شيدستش را داخل شكم جمع كرد و چشم ها. ولو شد نيزم يو رو اوردينتوانست طاقت ب گريبار سوم د. زد

  .ختيسر داد و اشك ر ياگرفت ناله  يرا گاز م نشييكه لب پا يدر حال. فشرد

 شيبه سرعت از جا بلند شد و لباس ها. كرد يم ياحساس خفگ. ختيگر يخانه م از آن اتاق و از آن ديرفت، با يم ديبا

  .را عوض كرد

. راند يم ياديبا سرعت ز. پدال گاز فشرد يرا رو شيبرود پا خواهد يبداند كجا م نكهيرا روشن كرد؛ بدون ا نيماش

فرا گرفته  يكيرا تار يخاك يجاده  آن يهمه جا. دياطراف كرج د يها ابانيجاده شد خود را در ب يكه متوجه  يزمان

  .و ضبط را روشن كرد ديخوف آور جاده ترس يكياز سكوت و تار. بود

. شد ادهيپ نيگذاشت و از ماش يخاك يجاده  يرا رو شيپا يبه آرام. نگه داشت يرا كم كرد و گوشه ا نيماش سرعت

 نياز ماش يچند قدم. ديوز يم يديشت و باد شداما هوا سوز دا ن؛يبه زم كيآسمان صاف و پر ستاره بود و چقدر نزد

آنقدر كله . باعث بلند شدن گرد و خاك شد نيا د؛يكش يم نيزم يرا رو شيكفش ها. فاصله گرفت و به سمت جلو رفت
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 يم. كند يخواست بغضش را بشكند و خودش را خال يم. كرد يرا احساس نم ابانيب يهوا ياش داغ بود كه سوز و سرما

دل كوچك و دردمندش . زديرا در دلش بر زيتوانست همه چ ينم گريد. حرف بزند و درد و دل كند خواست با او

  .همه غم را نداشت نيا شيگنجا

  :شد زانيآو شيرا از هم باز كرد؛ دستانش كنار ران ها شيشد؛ پاها رهيرا باال گرفت و به آسمان خ سرش

خوام ازت توقع  يم ؟يشنو يصدام و م... يكه فقط تو صدام و بشنو ييجا هي. كه بتونم داد بزنم ييجا هياومدم  ا،يخدا - 

  ؟يد يجوابم و م... يداشته باشم جوابم و بد

 يعالمه عالمت سوال دارم كه م هي. جواب يعالمه سوال ب هيچرا دارم با  هي... عالمه عالمت سوال هيچرا دارم با  هي چرا؟

  .خوام يجواب م! هيكيجوابش  عالمه سوال كه هي. خوام به همش جواب داده بشه

  فته؟يمن ب ياتفاقات برا نيا ديهمه آدم با نيا ونيچرا من؟ چرا م! ايخدا

  :گشت يزد، انگار كه به دنبال خدا م يكرد چرخ يخشم همانطور كه به آسمان نگاه م با

 اينگفتم خدا! غلط كردم؟خودم بودم و خودت نگفتم  يدلم وقت ياما مگه تو! كردم، قبول يآره من بد بودم قبول، بد - 

  !مگه نخواستم مگه نگفتم؟! كردم؟ يببخش اگه بد ايخدا! كنم؟ يتوبه م

  :زد اديرا باال برد و از ته دلش فر شيصدا

مگه ! كنه؟ يتر م كيآدم هارو به خدا نزد يمگه نگفتن عشق واقع! ؟يمگه قبول ندار! مگه نگفتن عشق پاكه، مقدسه؟ - 

مگه نگفتم منو از ! اون افكار نشدم؟ مگه نگفتم كمكم كن؟ اليخ يو ب اوردميمگه به تو پناه ن !تر نشدم؟ كيمن به تو نزد

  ...كمكم كن... هزار بار گفتم غلط كردم يمن كه روز! مبكش و بذار بهش برس رونيب انتيمرداب خ نيا

  :دامه داداش اشاره كرد و ا نهيكرد به س يكه هق هق م ياش را پاك كرد و در حال ينيب نيآست با

 ديكنم با يفكر م يچرا به هرچ نم؟ياونو بب ديرم با يچرا هر جا م! هوس؟ ه؟يچ ستياگه عشق ن ه؟يچ نيپس ا - 

خوره؟ اگه عشق  يبهم م يتونم همه چ يكنم م يفكر م يتونم فراموشش كنم؟ چرا وقت يآخرش به اون برسم؟ چرا نم
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  !عاشق اون بشم؟ ديپاك و مقدسه چرا من با

  :داد و با خشم گفت تكان يسر

تونم  ينم... شهياز هم شترياالن ب. آره من محمد و دوست دارم. اما اونو دوست دارم... باشه قبول ستم،يمنم خوب ن - 

  .خوام ينم... شهينم! شده عشق گهيد! نيبب ؛ينيدرونم و بب يتون يتو كه م... نيبب! خونم يرفته تو گهيد... كنم شفراموش

 يم. شم يم وونهيكار و نكنم د نياگه ا! تونم بهش فكر نكنم ينم يعنيورم بهش فكر كنم، مجب ستيكنارم ن يوقت

  ...نيبب! ينيكنم منو بب يدارم به تو التماس م! ؟يفهم

  :دهانش را به زور قورت داد آب

. م كنتورو به خودت قسم كمك! عشق پاكه نياما اگه ا. كن فراموشش كنم يكار هيعشق ممنوعه س، خودت  نياگه ا - 

  ...كنم يبهت التماس م

  :زد اديو فر ديچرخ

  ...كمكم كن! ؟ييآخه كجا! خودت و به من نشون بده - 

. كنه دست از سرم برداره يم وونميكه داره د اليفكر و خ نيدرد، ا نيشب باهاش باشم اما ا هيحاضرم ... حاضرم...حا

  ...با تو هستم خدااا! ؟يد ينمچرا جواب ! كار كنم؟ يتو بگو چ! كار كنم؟ يچ! دونم ينم... ن

 ياما بعد از ساعات. زد يم اديو فر ختير يماند و اشك م ينبود باز هم همانجا م يابانيباد ب ياحساس سوز و سرما اگر

ضبط . فرمان گذاشت و باز هم در دلش با خدا حرف زد يسرش را رو. شد نيباالخره دل كند و سوار ماش يو زار هيگر

  :واندخ يود و خواننده محبوبش هنوز مهنوز روشن ب نيماش

  تو رگ هام يندارم، آخه خون شد نيجز ا يا چاره

  تنهام يتو من بدجور يب ،ياگه نباش رميم يم

  !از او داشت ينشان زيهمه چ. ضبط را خاموش كرد تيفرمان برداشت و با عصبان ياز رو سر
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  .پاك كرد شيمانتو نيو با آست دياش را باال كش ينيسرش درست كرد؛ ب يرا رو شالش

 دنيبا د. بود يگريد ينگاهش به جاده و حواسش جا. كرد يشروع به رانندگ ياديرا زد و با سرعت ز نيماش استارت

شده بود  جاديكه تا آن شعاع ا نيدر نور كم ماش. را كم كرد نيسرعت ماش يوسط جاده به خود آمد و كم يا هيسا

 فتديب كيتار ابانيدر آن ب يسارق و دزد ريگ نكهياز ا رسبا ت. مشخص نبود ديرپ يم نييكه باال و پا هيسا كيجز  يزيچ

را در آغوش  يشد كه كنار جاده كودك يزن ياما همان موقع متوجه . كرد و از كنارشان گذشت اديرا ز نيسرعت ماش

با . را زد يفل مركزكرد و ق يها را برس شهيش. به پشت سرش نگاه كرد نهيچند متر جلوتر نگه داشت و از آ. داشت

 نكهيپدال گاز گذاشت تا قبل از ا يرا رو شيپا. ستاديمانده تا به آنها برسد ا يمتر كيدنده عقب گرفت،  يكم سرعت

پدال  يرو يبا ترس كم كايار. زد  شهيشد و چند ضربه به ش كيمرد نزد. به سرعت از آنجا دور شود ديايب شيپ يمشكل

بلند  ي هيگر يرا برداشت؛ صدا شيناخودآگاه پا ستاد؛يكه بچه به بغل به كنار مرد ا ديا دزن ر ياما وقت. گاز فشار آورد

  :داد نييرا پا شهيش د؛يشنيزن را م

  ...خانم تورو خدا. بچه ام از دستم رفت ديخانم تورو خدا، تورو به امام كمك كن - 

  :داشت بلند شد يخاص يمرد كه لهجه  يصدا

  ...راه خراب شد نيب نميماش - 

عقب نشستند  يآنها همراه بچه صندل. را باز كرد نيمرد باشد قفل را زد و در ماش يحرف ها يمنتظر ادامه  نكهيا بدون

را  ريمطمئن بود خدا كمكش كرد تا مس. رفت مارستانيب نيتر كيبه نزد. كرد يشروع به رانندگ اديبا سرعت ز كايو ار

  .دانست ينم ريمس آنز ا يچيه تيو موقع يكيكند؛ چون در آن تار دايپ

اما انگار . باال رفت مارستانيب يشد و از پله ها ادهيكرد و بچه به بغل به سرعت پ يتوقف كرد مرد تشكر نيماش يوقت

را قفل كرد و همراه  نيماش. شود ادهيپ نيشد و به زن كمك كرد تا از ماش ادهيپ كايار. نداشت ستادنيچاره توان ا يزن ب

  .رفت انمارستياو به داخل ب
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 نيزم يرو يكه از ناتوان يزن در حال. تشكر كرد و رفت كايمرد باز هم از ار. كردند يپسر بچه را بستر عيسر يليخ

  :را در دست گرفت و فشرد كاينشسته بود دست ار

ا بچه دعا كن بر. ما فرستاد يبخدا كه خدا تورو برا. بگم يدونم چ يبخدا نم... بهت بده خانمم يخوا يم يخدا هر چ - 

  ...ام

بلند شد و به طرف دكتر رفت كه كنار  كايار. ختيصورتش گرفت و اشك ر ياش را جلو يرا گفت و باز هم روسر نيا

  .از آن مرد نبود يزد؛ خبر يبود و با پرستار حرف م ستادهيا شخوانيپ

  خانم دكتر؟ - 

  :زد يبه سمتش برگشت و لبخند خسته ا دكتر

  جانم؟ - 

  كه االن آوردن چطوره؟ يپسر بچه ا نيحال ا - 

  .فتهيب يوگرنه معلوم نبود چه اتفاق مارستان،يب نشيتشنج كرده كه به خواست خدا زود رسوند - 

  االن چطور؟ - 

  .شكر خدا بهتره - 

  :پرستار او را به خود آورد يشده بود كه صدا رهيرفتن دكتر خ به

  د؟يشما از همراهان بچه هست - 

  :مقابلش گرفت يپرستار برگه ا تكان داد و يو منگ سر جيگ كايار

  .دياريمن ب يو برا دشيو رس ديو حساب كن ديو ببر نيلطفا ا - 

آمد  يبه نظر نم. هم به آن زن كرد ينگاه ميبود؛ ن ياديبرگه را نگاه كرد؛ پول ز كايار. دوباره به كار خود مشغول شد و

 نيب. حساب كند به طرف صندوق به راه افتاد ديبا كه خودش ميتصم نيبا ا. را داشته باشند يمبلغ نيتوان پرداخت چن



 

 

نه نودهشتياكتابخا    كاربران انجمن نودهشتيا و هيوا ناديا  –اريكا 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٩٣

را  فشيك! يچيه ،ينه كارت ينه پول. كرد و آن را گشت شيمانتو بيدست در ج. اوردهيهمراه خود ن يآمد پول ادشيراه 

  .در خانه جا گذاشته بود

كوتاه گفت به  يليگ زد و خكرد تا باالخره به همراه محمد زن نييباال و پا يكل ؟يزد اما چه كس يزنگ م يبه كس ديبا

پسرشان رفته  دنيحتما به د. از آن زن و مرد نبود يخبر. نشست يصندل يتلفن را قطع كرد و رو. ديايب... مارستانيب

  .بودند

 ستاديمحمد ا. آمد يبلند به آن سمت م ييداشت با عجله و قدم ها. ديساعت نگذشته بود كه قامت محمد را از دور د مين

 واريبه سمت د. رفت يم نيياش پر شتاب باال و پا نهيس. دوخت كاينگاه نگران و وحشت زده اش را به ارو از آن دور 

  .و نگران شده دهيترس يمعلوم بود كه حساب. رفتنفس گ يكرد و قدر واريدستش را ستون د كيرفت، 

اما نگاه . را از هم باز كرد شياهاپ يداد و كم هيتك واريبه د. رفت واريدست از نگاه كردن برداشت و به سمت د كايار

و  رديخود را بگ يباالخره نتوانست جلو. ستاديا شيشد و روبه رو كيمحمد نزد. كرد ياو را احساس م يو عصبان رهيخ

  :ديبا خشم و غضب پرس

تم پا گذاش ريكل شهر و ز. ياومدم خونه نبود ،يبه خونه زنگ زدم جواب نداد ؟يهست يمعلوم هست كدوم جهنم چيه - 

  !مارستانيب ايگن ب يم يحرف چيزنن و بدون گفتن ه يكنم بعد خانم زنگ م داتيتا پ

 يكرد وبا صدا كيسرش را نزد يكم. شد ياش باز و بسته م ينيب يها هم فشرد، پره يرا از خشم رو شيها دندان

  :گرفته اش ادامه داد

  ؟يلعنت يكن يكار م يچ نجايآخه ا! بود تصادف كنم؟ كيبرسم چندبار نزد نجايتا بخوام به ا يدون يم - 

 كيتر شد،  كينزد ديمحمد كه سكوت و اخم او را د. كرد يناخواسته به حركات او نگاه م يتمام مدت با اخم كايار

  :زد و آرام گفت يلبخند. شد رهياو خ يخسته  ي كرد و به چهره واريستون د كايدستش را كنار صورت ار

  ؟يخوب - 
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. و به سمت مخالف دوخت ديرسوا نشود نگاهش را از محمد دزد نكهيا يبرا. شد شتريقلبش بلبخند او تپش  دنيد با

  :ديخندان محمد را شن يصدا

  !ره؟يهم م ياخمات تو يرس يكه تا به من م هيچه حكمت نيا - 

  :احساس گفت يآرام و ب. شد رهيتر كرد و دوباره به محمد خ ظيرا غل اخمش

  ؟ينخند يكن يبه من نگاه م يشه وقت يم - 

را باال داده بود  شيابرو يتا كيكه  يو با تعجب در حال ديعقب كش يكم. محمد خشك شد يلب ها يبر رو خنده

  :ديپرس

  چرا؟ - 

لبخند را دوست  نيا ايدر آن دن يزياز هر چ شتريلبخند را دوست دارد، ب نيا نكهيا. ديرا بگو تيخواست واقع يم دلش

  :ه انگار از خودش حرصش گرفته باشد؛ پاسخ دادك يپرستد؛ اما با لحن يدارد و م

  .اديچون از خنده هات بدم م - 

  :انداخته بود برگه را به سمت محمد گرفت نييكه سرش را پا يرا گفت و در حال نيا

  .اوردميمن پول ن. و حساب كن نيلطفا ا - 

 ياو هم دوستش دارد انقدر عذابش م دانست يچرا حاال كه م. حالت او شد رييتغ يبه محمد نگاه كرد و متوجه  دوباره

  :ديباز هم از خودش پرس. انگشتانش نبود ياز جا ياثر. محمد كرد يبه گونه  يبار نگاه نيچندم يداد؟ برا

  »؟...چرا«

  :اخم كرد و گفت ديپر سوال محمد را كه د نگاه

  .دم كه چرا مزاحمت شدم يم حيبعدا برات توض. نگام نكن ينطوريا - 

از هر  ينگاهش مثل آن وقت ها خال. كرد يگرفتن آن نم يبرا يهنوز در هوا مانده بود؛ محمد حركت با برگه دستش
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به راه رفتنش از . و با چند قدم دور شد ديكش رونيب كايبرگه را از دست ار ينسبتا طوالن يبعد از مكث. گونه احساس بود

شكست و قصد شكستن  يوقت نم چيانگار كه ه. تغرور را دوست داش نيا. رفت يشد؛ چه پر غرور راه م رهيپشت خ

 يآمد كه محمد گفت به دنبالش م ادشيتازه . خسته اش نشست يلب ها يحواسش باشد لبخند رو نكهيبدون ا. نداشت

  .گشته

  كارم داشته؟ يچ يعني - 

آن ها خود را . شدبا لبخند خود را به آن ها رساند و مشغول صحبت . آمدند يكه از دور به سمتش م ديو مرد را د زن

به  يراض كاياما ار. تماس خواستند تا بعدا بتوانند پول و كارش را جبران كنند يآدرس و شماره  كايكردند، از ار يمعرف

  .مورد صحبت كنند نيبچه بروند تا بعدا در ا شياز آن ها خواست پ ديدرا  ادشانياصرار ز يوقت. كدام نشد چيدادن ه

  

. تا محمد صحبتش تمام شود ستاديمنتظر ا يگوشه ا. تلفن همراه محمد بلند شد يبود كه صدارا به پرستار داده  ديرس

  :زد و به طعنه گفت يپوزخند نهيمحمد به سمتش آمد، دست به س يوقت

  در چه حالن؟ زميعز يمحافظ ها - 

  :نگاه كند جواب داد كايبه ار نكهيبا اخم بدون ا محمد

پشت سرت راه  ليزنب هيوگرنه حتما با  يفتيب ريو دنبال كار خ رونيب يخونه بزن ساعت از شب از نيكردن ا يفكر نم - 

  .افتادن يم

  :با حرص جواب داد كايار

  .عرضه يچه ب! خواب بودن؟! يآخ - 

  :كرد و آرام گفت كيسرش را نزد ينوبت محمد بود كه پوزخند بزند، كم نباريا

  ؟ير اونا كنهم نثا دهيكش هي يكيتا  نجايا ارمشونيب يخوا يم - 



 

 

نه نودهشتياكتابخا    كاربران انجمن نودهشتيا و هيوا ناديا  –اريكا 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٩٦

تمام تالشش را به كار برد تا نگاهش رنگ . كند يبر كف دستش خال شيكرد حرصش را با فشردن ناخن ها يسع كايار

  :رديبگ ريتحق

  .ستيبه خسته كردن دست من ن يازيو اون اسلحه ت ن يتا تو هست - 

همانطور كه كنار . تكان داد يو سرزد  يمحمد لبخند كج. از محمد رو گرفت و رفت ظيهم فشرد، با غ يرا رو شيها لب

  :او را نگاه كند گفت نكهيداشت بدون ا يقدم بر م كايار

  .ميهم سر بزن گهيد مارستانيب هيبه  ديبا - 

  :شد رهيو به رفتن محمد خ ستاديا شيدر جا كايار

  ؟يچ يبرا - 

  .محمد شد ي دهيو رنگ پر يحالت عصب يمتوجه . برگشت كايو به سمت ار ستاديا

  .تا بهت بگم ميبر - 

در  يجلو. توانست دلشوره و تعجب خود را پنهان كند با او همراه شد يكه نم يدر حال كايار. به راهش ادامه داد و

  .شد رهيو با تعجب به مهسا خ ستاديباز هم ا. داده و منتظر است هيمحمد تك نيكه به ماش ديمهسا را د مارستانيب

  »كنه؟ يكار م يچ نجايا اون«

مهسا . ستاديمهسا ا يبه دنبال محمد رفت و روبه رو. گذشت يبود م دهيكه مهسا را د يبار نياز آخر يدايز زمان

  .و با تعجب به مهسا نگاه كرد ديقدم خود را عقب كش كيبا  كايكه ار رديشود و او را درآغوش بگ كشيخواست نزد

  :د، گفتكرده بو يظيكه اخم غل ينگاه كند در حال كايبه ار نكهيبدون ا محمد

  .گه يو برات م يراه همه چ يرسوندت و تو ياون م. نهيبذار مهسا پشت فرمون بش - 

در  يگريد بيعج زيدانست باز چه چ ينم نكهيبا ا. رديبگ يا جهينت ديمحمد و مهسا چرخ خورد تا شا نيشكاكش ب نگاه

  .كرد يپناه يو احساس ب خواست او را با مهسا تنها بگذارد دلش گرفت يمحمد م نكهيانتظارش است، از ا
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  .شد و مهسا به راه افتاد نيبا دلشوره سوار ماش زين كايار. گاز داد و به سرعت از آنجا دور شد محمد

  :شد و گفت رهيرخ خونسرد مهسا خ ميسكوت، به ن ياز لحظات بعد

  افتاده؟ يچه اتفاق - 

  :چشم نگاهش كرد يزد و از گوشه  يلبخند مهسا

 يكناره هم م... تازه. يريگ ينم يتو كه از ما سراغ! دلم برات تنگ شده بود دختر ؟يمعرفت يب يليخ يدونست يم - 

  .يريگ

  !شده؟ يچ يبگ يخوا ينم - 

  .اما كم كم... گم يچرا م - 

  !انقدر بده؟ يعني - 

  ...يراست... ديخب، شا - 

  :نديرا بب كايسرش را چرخاند تا بهتر بتواند ار يكم

  .بهت گفته و يدونم كه محمد همه چ يم - 

  :گفت هيبه كنا كايار

  !؟يهمه چ - 

  :زد و ادامه داد يپوزخند

  ؟يخب كه چ - 

  .يهست يتو دختر كنجكاو و باهوش. يپرس يازم نم يسوال چيكه چرا ه بهيبرام عج ،يچيه - 

 يا گهيد ياز پدر و مادرت خانواده  ريتو به غ... نكهيا شيكي. سوال ازت دارم يسوال؟ اگه بخوام راستش و بگم كل - 

  ؟ينداشت
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 يگفتن داشته باشد تا مهسا متوجه  يبرا يزيخواست چ ياما م. دهيسوال مسخره از كجا به ذهنش رس نيدانست ا ينم

  :مكث به حرف آمد و گفت يبعد از قدر. ديمهسا ند يدر چهره  يرييتغ چيه. لرزانش نشود يدست ها و پاها

 يتفاهم دو طرفه منم اونارو نم هي يتو... خواستن ياما خودم و نم رنيمنو بپذ يخب، اونا قبول كردن كه خرج زندگ - 

  .خواستم

كرد پشت آن لبخند درد  يحس م كايبود اما ار اليخ يلبخندش ب. شد رهيداد و به روبه رو خ كايار ليتحو يگريد لبخند

  .نهفته است يقيو غم عم

از  يكيخبر آتش زدن  نيا دنيت شده، بعد از شنداد كه شركت پدرش كامال ورشكس حيتوض كايار يراه مهسا برا نيب

  .بخش اورژانس گشته يكارخانه ها توسط كاركنانشان سكته كرده و روانه 

 نيزم يرا به زور رو شيو پاها ديفهم يحال خودش را نم كايار. شدند و به بخش اورژانس رفتند ادهيپ نيهم از ماش با

كه زده  يمشك پيبا ت. شود يم نييزند و باال و پا يقدم م مارستانيب يدر راهرو يشد كه عصب ايثر يمتوجه . ديكش يم

زد و با چند قدم خود را  يلبخند پر طعنه ا ديرا د كاياو كه ار. ديايچشم ب يداشت شكم برآمده اش كمتر تو يبود سع

  :او برسد مهسا آرام گفت نكهيرساند، قبل از ا كايار يروبه رو

  .ايمحلش نده و دنبالم ب - 

  .را به نگاه طلبكار او دوخت جشيگ يو چشم ها ستاديا كايار اما

  !بانو ديشد يفرما م فيموقع پخش كردن حلوا تشر ديذاشت يم. آوردند فيچه عجب خانم تشر - 

  :گفت يتر شد و با لحن بد كينزد

  !وشت خونده نه؟گ رياون شوهرت ز نارويا! ها؟... ياومد يلب گوره پا شد يديتا فهم! پول به دماغت خورده؟ يبو - 

  :كرد و ادامه داد يو پر حرص يعصب ي خنده

شالش قرص بود  ريز ديشا يزمان هي. شهيبلند نم شيگند آت يجز بو يبخار چيمرده ه نياز ا. ينه خانمم اشتباه اومد - 
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  ...هيخال يپاش حساب رياما حاال ز

 ايثر يمهسا چانه . ديمهسا را مقابل خود د نكهيا ات. گفت ينم يزيداد و چ يگوش م ايثر يباز به حرف ها يبا دهان كايار

  :را باال برد شيو صدا ديخود را عقب كش ظيبا غ ايرا در دست گرفت و فشرد كه ثر

  !چته؟ - 

به  يزن يبرا يليچرب و چ ياستخون ها. پارس كردن وجود نداره برو و گورت و گم كن يبرا يزيچ يدون يحاال كه م - 

  !ستيسن تو كم ن

بود كه با نفرت به  ايبه ثر رهيخ شيهنوز چشم ها كايار. ديرا گرفت و به دنبال خود كش كايفت و مچ دست اررا گ نيا

مهسا با . داد هيرفت و به آن تك واريدوشش جا به جا كرد و به سمت د يرا رو فشيك زياو ن. كرد يرفتن آن ها نگاه م

  .شد رهيبرگشت و به آن ها خ كايار. زد يدكتر حرف م

  .و رد كردن؛ خدا بهشون رحم كرد فيخف يسكته  هي! معجزه بود هيل مث - 

 ينم كاينه؟ اما ار اي نديدوست دارد پدرش را بب ديپرس كايمهسا از ار. داشت ياديانعكاس ز كاينام خدا در ذهن ار! خدا؟

  .ش همراه كردرا گرفت و با خود كاينداد، مهسا دست ار يجواب د؟يتوانست بگو يچه م. ديبگو ديدانست چه با

 رونيبه سرعت از آنجا ب. رديخود را بگ ينتوانست جلو ديد يتنفس يآن لوله ها و دستگاه ها انيپدرش را در م يوقت

بعد از مرگ . كرد يپدرش را م يمرگ و نابود يافتاد كه آرزو ييروزها اديبه . ختيداد و اشك ر هيتك واريبه د. آمد

از پا افتاده و  نگونهيحاال كه بدون دخالت خودش پدرش را ا. دانست يخود م يزندگ يمادرش انتقام را تنها بهانه 

  .نديدوست نداشت پدرش را در آن حال و روز بب! نه... ديد يم فيضع

 يرا آرام كند اما نم كايكرد ار يپرستار چند تذكر داد و مهسا سع. اش كل بخش را فرا گرفته بود هيگر يها يها يصدا

  .شد

  :ه اش افتاد كه گفته بودحرف خال ادي به
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  !ايشيم مونيبعدا پش. ستيحالش خوب ن نشيبرو بب! كند دختر شهيدر مسجد و نم - 

  :او را در بر گرفت ينشست و شانه ها نيزم يمقابلش رو مهسا

  .هوشهيدكتر گفت حالش خوبه فقط ب ؟يكن يم ينطوريچرا با خودت ا - 

تواند  يدانست چطور م يمهسا درمانده شده و نم. فت و او را پس زدكنار ر كايكه ار رديرا در آغوش بگ كايار خواست

محمد را  يتلفن همراهش را درآورد و شماره . خسته شده بود زين ايثر زيآم ريتحق ياز نگاه ها. را آرام كند كايار

  :گرفت

  !محمد؟ - 

  شده؟ يچ - 

  ...نجايا ايب. دارم اجيفقط به كمكت احت ،يچيه - 

  !شده؟ يمگه چ - 

  :آورد نييرا پا شيكرد و صدا كايبه ار ينگاه مهسا

 شتريبگه ب يزيچ هي كهيزن نيترسم ا يم. خوره يشه و نه از جاش تكون م ينه آروم م! ؟يشنويهاش و نم هيگر يصدا - 

  .زهيهم برب

  ...كنارشم قهيكه هر دق ينجورياگه بخوام تمومش كنم، ا. تونم يكه نم يدون يخودت م! تونم مهسا ينم - 

  !سيجناب رئ... ستيحرف ها ن نياالن وقت ا! كنم يتونم قطع م ينم يبگ گهيبار د هي - 

  .خب يليخ - 

خارج شد دلش طاقت  يبدون خداحافظ مارستانياز ب يوقت! كرد؟ يچه م ديبا. شد رهيخ يرا قطع كرد و به گوش تماس

 يم يانگار كه قلبش به او گواه. كرده بودپارك  يگوشه ا مارستانيدورتر از ب يحاال كم. كرد بيو آن ها را تعق اوردين

  .راند مارستانيرا روشن كرد و به سمت ب نيماش. هم شد نطوريرا تنها بگذارد و هم كايار ديداد نبا
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  .آمد يكه با عجله به سمتش م ديقدم داخل سالن انتظار گذاشت مهسا را د يوقت

  !يديچه زود رس - 

  .كرد ينگاه م شيداده بود و بدون پلك زدن به روبه رو هيتك واريكرد كه به د كايبه ار ينگاه محمد

  د؟يينجايچرا ا - 

  :به آن سمت نگاه كرد زين مهسا

هم ب شتريب يليخ ميپدرش دست داشت يورشكستگ ياگه بفهمه ما تو! داغون شده محمد يليخ. نييبه زور آوردمش پا - 

  . نبايد بيشتر از اين بدونه .يبهش بگ يچيه ديفعال نبا. زهير يم

  :ادامه داد تيمحمد نگاه كرد و با جد به

  ...عاشقانه يراه حل ها اليخ يفعال ب! ؟يفهم يم - 

چشم  كايكه مقابلش قرار گرفت ار يزمان. قدم برداشت كايمهسا، او را كنار زد و به سمت ار يتوجه به حرفها يب محمد

خواست بپرسد حالت  يم د،يچه بگو ديت بادانس يمحمد نم. ديلرز ياز بغض م شيلب ها. را به او دوخت سشيخ يها

تر شد،  كينزد كايبه ار. بپرسد يسوال نيتوانست چن يم ورچط ديد يرا م كايخودش حال و روز ار يخوب است؟ اما وقت

 يگرما. نشان نداد يعكس العمل چيه كايار. و آرام در آغوشش فشرد ديرا گرفت و اورا به سمت خود كش شيشانه ها

هر . محمد فشرد و شروع كرد به هق هق كردن ي نهيسرش را به س. داد يبه او آرامش م شيطر آشناع يتن محمد، بو

آرام باال رفت و كمر  شيدست ها. گرفت يم يشترياو شدت ب ي هيشد گر يم شتريمحمد ب يچه نوازش دست ها

به او  يبيآغوش چه آرامش عج نيا. گاه امن را از دست بدهد هيتك نيخواست ا يانگار كه نم. محمد را در چنگ فشرد

را آرام  كايآورد ار يكه به زبان م يكرد با نوازش دست ها و كلمات يداد و سع هيتك واريبه د شيمحمد با شانه ها. داد يم

  :كند

  ...آروم باش... ششش - 
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  :ديآغوش او با هق هق نال انيدر م كايار

  ...حاال... اما حاال!! من؟. كنم نابودش... خواستم ن يمن م... م! شده؟ يچ ينيب يم... يم - 

  .امانش نداد و نتوانست جمله اش را كامل كند هيگر

  .شه يدرست م زيهمه چ... آروم باش... زميدونم عز يم - 

. شده رهيخ كاياش به او و ار يبود و با نگاه جد ستادهيبه مهسا افتاد كه دور ا چشمش. حتي خودش هم باور نداشت

  .كند يفكر م يزيدانست مهسا به چه چ يم. فشرد كايسر ار يرا رو زد و چانه اش يلبخند تلخ

قرار شد . شود و به خانه برود نيكرد كه سوار ماش ياو را راض اديز يبا اصرارها. آرام شد كايساعت باالخره ار مياز ن بعد

توانست  ينم يخستگ سوخت اما با آن همه يپدرش م يدلش برا. آسوده شد يكم الشيحرف خ نيبا ا. مهسا آنجا بماند

تا . قرار گرفت و به سمت آپارتمان راند كايار نيمحمد پشت فرمان ماش. صبح شده بود گريد اورد؛يدوام ب مارستانيدر ب

. را فراموش كرده بود زيانگار كه همه چ. در را باز گذاشت و داخل شد كايار. كرد يدر آپارتمان او را همراه يجلو

در  يرفت و صدا يچند قدم يوقت. ديايبه آنجا ن گريكرده و از او خواسته د رونيا از خانه بفراموش كرده بود كه محمد ر

 ادشيبه  يكه همه چ ديبگو يزيخواست چ. شده رهيكه به در باز خ ديد يبه عقب برگشت و محمد را در حال ديرا نشن

  .شد رهيخ او يمحمد سر بلند كرد و با اخم به چشم ها. آمد و نگاه متعجبش رنگ غم گرفت

از هم جدا  يبهتره هر چه زودتر به صورت توافق. اما مجبورم كه بگم. و بهت بگم نيكه ا ستيدونم االن درست ن يم - 

  ...ادهيز يليمن به خصوص همسرم خ كانينزد يخطر برا جاديشه و احتمال ا يكار ما داره تموم م. ميش

به  يوقت. پاشاند يرا از هم م كايفكرش هم روح ار يحت! ؟طالق! گفت؟ ياو چه م. ديشن يمحمد را نم يحرف ها يباق

. پر از دردش كند يها ييتنها كياشك را شر ديدانست كه باز هم با يم. خود آمد كه در بسته شده و محمد رفته بود

 يعطر تن و حس ِ نفس ها دنيمحمد، بعد از بو كش تيامن زآغوش گرم و پر ا دنيكرد؟ خصوصا بعد از چش يچه م ديبا

  .و آرامش را از دست بدهد تيتوانست آن امن يكرد؟ نه، هرگز نم يچه م ديگرم او، با
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* * * * *  

  

خودش  ميتصم. كرد يبود و به محمد و پدرش فكر م داريتمام طول روز را تا ظهر ب. نتوانست بخوابد شتريب يساعت كي

  .را گرفته بود

تازه آن موقع بود كه . ديد يصندل يرا نشسته رو ايثر. ودبه بخش منتقل شده ب. پدرش رفت دنيبود كه به د عصر

. به او نگاه كند از كنارش گذشت نكهيبدون ا. مهم نبودند شيو امثال او برا ايثر گريد. او شد يشكم برآمده  يمتوجه 

است؟ با آن دم و او واقعا شرمنده  ايآ دياز خود پرس كايار. بود تهبه خود گرف يشرمنده ا ي افهيق. پدرش را مالقات كرد

 يبا او حرف زد و مدت يكم. سوخت يخودش و پدرش م يدلش برا. مظلوم شده بود يحساب يتنفس يدستگاه و لوله ها

بهتر  درشوقت روابطش با پ چيرا مطمئن شده بود كه ه نيا. كرد و رفت يمختصر يخداحافظ ايبا آمدن ثر. ماند ششيپ

  .شود ينم نياز ا

حرف ها  نيا. كند كه با هم به محضر بروند نيتع يخواست زمان يم كاياز ار. از محمد بود غاميپ كيتلفن  ريپغام گ يرو

  .كرد يكه گرفته بود مصمم تر م يميرا در تصم كايار

  

* * * * *  

  

زد و به  يپوزخند. خاص از چشم برداشت ياش را با ژست يدود نكيآمد و ع نيياش پا يو مشك كيش نيماش از

باز شد و مرد  يو آهن ميدر عظ. داشت ياديمتروك كه قدمت ز يدر واقع كارخانه ا. چشم دوخت شيساختمان روبه رو

 ينگاهش كند در حال نكهيبدون ا. نداشت يپرس التوقع سالم و احو زينكرد، محمد ن يسالم. آمد رونيبا عجله ب يجوان
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  :در چهره؛ گفت يحالت چيشلوارش بود بدون ه بيكه دستانش در ج

  .تو اريب و نيماش - 

لب  انيكرد از م يم يزيكه به پشت محمد نگاه نفرت انگ يمرد جوان در حال. داخل قدم برداشت يكيبه سمت تار و

  :به هم فشرده اش گفت يها

  !سيبله، رئ - 

 يكه در آن ساختمان كار م يافراد يدرست مثل احساس خودش نسبت به تمام. دانست ياحساس آن جوان را م محمد

. فساد است يخانه ها نياز بزرگتر يكيباند شاغالم و  يها ياز كثافت كار يليساختمان مكان خ نينست ادا يم. كردند

اش نگاه از او  يجد يبه او زد اما پسر با چهره  ييلبخند آشنا. بود ستادهياسلحه در انبار ا كيبا  يگريپسر جوان د

  .گرفت

 يبرا يعجله ا چيه. داشت تا به اتاق كنفرانس برسند يبر م قدم گريو بد بو به همراه دو مرد د كيتار يراهرو داخل

 يقدم ها يصدا. كرد يداشت و به رو به رو نگاه م ياز احساس قدم بر م يخونسرد و خال شهيمثل هم. نداشت دنيرس

  .بودند دهيمحمد رس سرپشت  زيآن ها ن. ديشن يمهسا و فرشاد را از پشت سرش م

  

* * * * *  

  

  :زد و روبه مرد گفت يرخچ يصندل يرو يتوكل

 يم دايشه و گسترش پ يم يكيباند  نيبه نفع هر دو گروهه؛ با اتحاد ما ا ميبش يكياگر ما . كنم يم دشييمن شخصا تا - 

رابط كار  قيو از طر ينيزم ريكه مدام ز ستين ياجياحت گهيد. هارو برآورده كنه يليخ يازهايتونه ن يم ييبه تنها. كنه

 هيفكر كنن ما با هم فقط  نطوريهمه هم ميبذار ديبا! مراقب بود ديبا البته. م هردو سر زبون ها هستاس ينطوريهم!ديكن
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  خان؟ ميگم ابراه يدرست نم. حرف از شراكت زده بشه ديفعال نبا. ميدار يتجارت معمول

  :زد يتكان داد و لبخند خشك يسر مرد

. كنم يم دييشراكت سه جانبه رو تا نيا شونيا ي ندهينوان نمامن هم به ع. خودشون و ابراز كردن تيشاغالم قبال رضا - 

به دست سفارش  يو باورنكردن يحرفه ا يليخ يآخر ياون سه محموله . اومدن رونياز امتحانات سربلند ب سيرئ

كار  ايدر از راه ديدون يخودتون بهتر م. آشنا بشه شونيكار ا موزكه با ر لهيما يزياز هر چ شتريشاغالم ب. ديدهندگان رس

  !هيسخت و دشوار

  :تكان داد و گفت يسر شيحرف ها دييكرد در تا يكه تمام مدت با اخم به او نگاه م محمد

  شن؟ يبه جمع ما اضافه م يك شونيا - 

  :زد و ادامه داد يپوزخند

  !ميداريكماكان مشتاق د - 

  :گذاشت زيم يزد، دستانش را در هم قفل كرد و رو يلبخند مرد

  .هيكار سخت... رانيبه ا شونيكه، ورود ا ديدون يم. كانادا رفتناز هلند به  - 

  !ميبر ششونيبود كه ما پ نيقرار ا... خب - 

  .ستين ريكدوم امكان پذ چياما فعال ه. بله، درسته - 

قش ن ديبا يتا ك! ه؟يچ يبرا يموشك باز ميهمه قا نيا! م؟ياومد رونيما از امتحانا سر بلند ب ديكردم شما گفت يفكر م - 

 يكي نيبه ا ليم يشما ب دميشن ياونم وقت. شراكت و قبول كردم نيكه دوباره ا هيمن به اصرار توكل م؟يكن يرابط و باز هي

  ...اما حاال. ديستيشدن ن

  :و با عجله گفت ديحرف محمد پر انيبه م مرد

ما به شما شك . گرفت دهيناد شهيو نم يتياما مسائل امن لهياون خودش ما. زنم يمن با شاغالم حرف م. حق با شماست - 
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و هم به اونور مرز  نيا دياگه بتون. ميهست يآخر يمحموله  نيفعال منتظر ا. كرد اطيمراقب بود و احت دياما با ميندار

  .حساسه يليمحموله خ نينسبت به ا المشاغ. شه يگروه م بينص يپول قلمبه ا ديبرسون

رفته بود آن را خاموش كند،  ادشي. شود رهيخ شگرشينما يفحه آرام زنگ تلفن همراه محمد باعث شد به ص يصدا

 نيدانست ا يجز مهسا نم چكسيمهسا خواند؛ اما ه يكنجكاو و نگاه عصبان يرا از چشم ها نيا! يحرفه ا ريعمل غ كي

. نزل بودم يشماره . ارتباط داشته باشد يبرا يراه حظههر ل كايخواست ار ياو نگران بود و م. عمد است يكارش از رو

  .كوتاه از جمع فاصله گرفت و جواب داد يمعذرت خواه كيبا 

  بله؟ - 

  خونه؟ يايسر ب هي... االن نيشه هم يم... سالم - 

  افتاده؟ ياتفاق! خونه؟ - 

  .آره... آ! اتفاق - 

  .شد رهيخ يمحمد با تعجب به گوش. را گفت و تماس را قطع كرد نيا كايار

  ؟يچ يعني - 

رفت كه  يبه سمت در م. همه مشغول حرف زدن بودند. به افراد حاضر كرد يب برگشت و نگاهبه عق. زد يشور م دلش

  :را گرفت شيمهسا با عجله جلو

  !كجا آقا؟ - 

  .برم مهسا ديبا - 

  كا؟يبود؟ ار يك - 

  .برم خونه ديافتاده كه من با ياتفاق هيگمونم . آره - 

  ...اما - 
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  .چونشونيبپ يجور هي - 

  !محمد - 

  .شهينم يزيچنگران نباش  - 

ازت  شهيهم يبرا ينطوريا ديشا يبگ كايار يو برا يسلطان انيبه نظرم بهتره جر. بشه يزيچ هيكنم  ياما من فكر م - 

  !حواست هست؟. كنم يم شيخارج شدن از كشور راض يبعدشم خودم برا. ديريطالق بگ ديزود بتون يليدست بكشه و خ

فكر كرد  نيباز هم به ا. شد ريسراز نييان داد و از پله ها به سمت پاتك يمهسا دست يتكرار يها حتيتوجه به نص يب

در انبار به . شد يو اداره م تيريشبكه ها از آنجا مد شتريب. ديآ يبدش م كيكه چقدر از آن ساختمان تو در تو و تار

از در بزرگ و  يوقت. ذراندو با دقت گوشه و كنار انبار را از نظر گ دش رهيگاز خ يو نفت؛ و كپسول ها نيبنز يبشكه ها

كند؛ مطمئن  يافرادش خراب م يسر تمام يساختمان را رو نيا يفكر كرد كه روز نيشد به ا يساختمان خارج م يآهن

  .كند يكار را م نيبود كه ا

  

ا ب. مانند ترس و تعجب را كنار هم تجربه كرد ياحساسات د،يكه مقابل در آپارتمان قرار گرفت و آن را باز د يزمان

كرد اسمش را بر  يكه كاوشگرانه به اطراف نگاه م يدر حال. در را بست يقدم به داخل خانه گذاشت و به آرام اطياحت

  :زبان آورد

  كا؟يار - 

كه از  كايار دنياما با د. اش استفاده كند يكمر يآن را باال زد تا اگر الزم شد از اسلحه  يبه پشت كتش برد و كم دست

شد تا آنجا كه  كايار يلباس ها يمتوجه  يوقت. شد زانيدستانش كنار بدنش آو د،يكش يآسوده اآمد نفس  رونياتاق ب

 طانيسرتق و ش يبه دختر بچه ها هيرنگ و كودكانه، شب يصورت يها لباسبا آن  كايار. را باال داد شيجا داشت ابروها

  .شده بود
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  :كرد يفيقدم به سمت محمد برداشت و تبسم خف دو

  .سالم - 

اش را  دهيكه نگاه شور يمحمد در حال. آب دهانش شد يمحمد و قورت دادن زورك يمشت كرده  يدست ها ي همتوج

  .داد يلب ريرا ز كايسخت به ابروان پر پشتش انداخت و جواب سالم ار يگره ا د،يدزد يم كاياز ار

تفاوت باشد،  يرد نگاهش بك يم يكه سع يدوخت، در حال كايبعد كه به خود مسلط شد نگاه نافذش را به ار يكم

  :ديپرس

  شده؟ يخب، چ يليخ - 

  :باال انداخت يزد و شانه ا يلبخند بانمك كايار

  !يچيه - 

  :نثار لبخند او كرد و با تعجب گفت يا نانهينگاه بدب محمد

  !افتاده؟ يكه اتفاق يو گفت يتو زنگ زد! ؟يچيكه ه يچ يعني! ؟يچيه - 

  !اتفاق؟ - 

  :اش را به دست آورد گفت يخونسرد يدوخت، وقت وارياهش را به دكرد و نگ يكالفه پوف محمد

  !كايمنو تكرار نكن ار يخدا انقدر حرفا يمحض رضا - 

  افتاده؟ يتا به تو ثابت بشه اتفاق اديسر من ب ييبال هي ديحتما با - 

  :معترض پاسخ داد يبا لحن محمد

  !مزخرفات نگو نياز ا گهيد - 

  :حوصله افزود يكوتاه ب يو بعد از مكث ديكش يقيعم نفس

  چه خبره؟ قايحاال بگو كه دق - 
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  .ميبا هم حرف بزن ديبا - 

  !م؟يكن يكار م يچ ميپس ما االن دار - 

  ..يدون يم... نه، خب - 

  :ديحرفش پر انيم عيسر يليخ محمد

  .دونم ينم يچيمن ه كاينه ار - 

دانست دل محمد از  يم. خود را حفظ كند يدمحمد خونسر يرحمانه  يكرد در مقابل لحن كوبنده و نگاه ب يسع كايار

  .كند يم نيچن نيكجا پر است و چرا ا

  :خوش تراشش را باال داد يجسورانه گرفت و چانه  يژست ينيمقدمه چ بدون

  .دميرس جهيمن فكر كردم و به نت - 

  :گفت يرا باال انداخت و با لحن كشدار و بامزه ا شيابروها محمد

  خب؟ - 

مانند بچه ها  كايبا ار شهيهم. بود نطوريهم شهيهم. زند يدو ساله سر و كله م يانگار كه با كودك .امديلحنش خوشش ن از

  .داد ياو را آزار م نيكرد و ا يرفتار م

  .خوام يطالق نم - 

مردانه اش  يشانيبه پ ينيچ. است دهيجمله را گفت كه محمد مطمئن نبود درست شن نيو پشت سر هم ا عيسر آنقدر

  :ديسانداخت و پر

  !؟يچ - 

  :ديكرد شمرده تر از قبل سخن بگو يسع نباريزد و ا يبيلبخند دلفر كايار

  .خوام يگفتم كه طالق نم ،يديدرست شن - 
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قابل درك نگاهش را  ريدر هم رفته بود اما نتوانست برق غ شيبا آنكه ابروها. تر شد كيو بار كيمحمد بار يها چشم

  :پنهان كند كاياز ار

  ...ستين يدوطرفه ا يعالقه  يوقت! ميديرس جهيبه نت هيقض نيال راجب اكردم قب يفكر م - 

  :ديحرفش پر انيادامه به او نداد و به م ياجازه  كايار

  ...چرا - 

  :دهانش را به زور قورت داد آب

  .هست - 

  :دوخت كايار ينگاه ناباورش را به لب ها محمد

  هست؟ يچ - 

  :ديو محكم و با اراده سخن بگو ابديزخود را با يرفته  ليكرد توان تحل يسع كايار

  ...منم يتو هنوزم باشه برا ياگه برا. يكه گفت يدو طرفه ا يعالقه، اون عالقه  - 

 يازين گرياما د. باعث شد كالمش نصفه كاره بماند نيداد و هم يبه او نم دنينفس كش يچكش وار قلبش اجازه  ضربات

نا  يگرد و از حسرت اقياز اشت شيچشم ها. كرد افتيرا در كايحرف ار اميپ ينبود چون محمد به خوب ياضاف حيبه توض

دست در . ژست سلطه گرانه و پر از نخوت خود كرد رفتنانداخت و شروع به گ نييسرش را پا. شد كيشناخته بار

 بيدر ج شيكه هنوز دست ها يزود در حال يليخ. زدياش بر يشانيپ يرو شيشلوارش كرد و اجازه داد موها بيج

جاه طلبانه زد و  يدوخت، پوزخند كاياز احساسش را به ار يقرار داشت سرش را باال گرفت و نگاه نافذ و ته شيها

  :گفت

  !؟يدست آموز و دوست دار طانيو ش وونيح نيا يبگ يخوا يتو كه نم - 

شد اما ن ريسراز ياشك شيبا فشردن چشم ها. هم فشرد يرا رو شيرا قورت داد و چشم ها نشيبغض سنگ كايار
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  .ديشد و بهم چسب سيمژگان بلندش خ

  :آن را تكان داد انداخته بود چند بار نييكه سرش را پا يزد و در حال يپوزخند محمد

  .يپس دوست دار - 

  :ديكش يزبانه م سشيخ يهم فشرد، آتش خشم در چشم ها يرا رو شيلب ها كايار

  !؟يزن يطعنه م - 

  .يخودت بهم نشون داد گم كه يو م يقتيفقط دارم حق! كاينه ار - 

  :رفت يباال تر م شيگفت صدا يكه م يبا هر جمله ا. شد كيقدم به محمد نزد كيرا مشت كرد و  شيها دست

  !وجود نداره يآدم هينطورياگه ا! ستنيها آدم ن يليخ هينطورياگه ا! ستميمنم آدم ن له،يدل انتياگه گناه و خ - 

 انيوقت نم چياما اونا ه. يكن دايپ يتون يهم هست، م ديسف. يو خاكستر اهيس ياپر شده از آدم ه اي، دن...آره! تند نرو - 

  ...اما تو! مطلق اهيس... كايار اهيس اهيس اهم،يس! ستميهم ن يخاكستر يمن حت. خودشون و جار بزنن يپاك

  :مكث كرد و ادامه داد يكم

 يبذار دينبا! يبش اهيو س ينيهارو بب ياهيخوام س ينم... يهنوز پاك...يو خاكستر ديسف نيما ب يزيچ ،يكمرنگ يليتو خ - 

  .اشتباه و بكنم نيا

  :دياشك بار نال يشد و با چشمان كيكامال به محمد نزد كايار

  ...اما منم دو - 

  :ادامه نداد يگذاشت و به او اجازه  كايار يلب ها يبه سرعت انگشتش را رو محمد

  ...ششش - 

 دهيرا نداشت، هنوز نشن دنشيطاقت شن. اورديخواهد بر زبان ب يم يزيچه چ كايدانست ار يم. ديلرز يم شيها دست

  .رديرا بگ شيلرزش دست ها يتوانست جلو يشده و نم يسخت بر اندامش مستول يرعشه ا
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  !نگو يچيه - 

 نيتوانست ا يم يحت. سوزاند يرا م كايار يملتهب و داغش لب ها يمحمد پر از خواهش و تمنا بود و انگشت ها نگاه

. به سمت عقب برداشت يو قدم ديمحمد به سرعت انگشتش را كنار كش. حس كند زيتمنا را در سر انگشتان او ن

 كايزد و نگاهش را از ار شيموها انيم يچنگ. زد يدر نگاهش برق م يزياز حد معمول گشاد شده و چ شيچشمانش ب

  :زد اديفر تيش آمد و با عصبانباالخره به خرو. او را نداشت يصدا يب ياشك ها دنيطاقت د. ديدزد

 يدون يتو م! نه... كاينه ار! گفتم؟ ايرفته بهت چ ادتيمن راحته؟  يبرا يفكر كرد ؟يمن آسونه لعنت يبرا يفكر كرد - 

جهنم  يتا ته تو. كردم ريمنجالب كثافت گ يمن تا ته تو. يخبر ياون ب ياما از اندازه . هستم يهستم و چ يمن ك

و ... شهينم بشيجز جهنم نص يزيبشه چ ادهيهم كه با من باشه و پ يمن جهنمه، هر كس ير خط براآخ! رميها گ ياهيس

  !؟يفهم يم... يلعنت يچيه يعني! چيه يعني نيا

  :گفت ديكش ياش را باال م ينيكه ب ياو برداشت، در حال يبه سو يقدم يدواريرا پاك كرد و با ام شياشك ها كايار

انتقامت و  يتون يتو م. بهش فكر كردم يليمن خ. ستيمن مهم ن يتو برا يگذشته . ستيهم نمن م يبرا! نه نمي فهمم - 

كه  ييها ياهيكار و از همون س نيخوام كه از ا ياما بعد از اون ازت م يكار و بكن نيمونم تا ا يمن كنارت م. يريبگ

  .ميو بساز ندمونيما آخوام كه  يمن م ،ستيمطرح ن يگذشته ا گهيد نجايا. يريفاصله بگ يخودت گفت

  :دوباره به حرف آمد كايبه در برسد ار نكهيقبل از ا. به سمت در رفت يبا آشفتگ يحرف چيبدون ه محمد

  ...هستم كايمن ار - 

  .و گوش سپرد ستاديا شيپشت به او در جا محمد

به خواسته هاش  دنيرس ياكه بر يدختر. انتقام به قول تو بچگانه بود و هدف داشت هي يدختر كله شق كه تشنه  هي - 

  .زنه يم يدست به هر كار

  :بغض دارش ادامه داد يهم فشرد و با صدا يرا رو شيها لب
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 يپسر. خودش هدف داشت و داره يكه برا يانتقام بود و هست، پسر يپسر كله شق كه تشنه  هي. يتو محمد هست - 

كه  نهيهم يبرا ديمحمد مثل همن، به قول تو شاو  كايار. زنه يم يبه خواسته هاش دست به هر كار دنيرس يكه برا

   !هيكياحساسشون 

  :ديكش يبه خون نشسته اش آتش خشم شعله م يدر چشم ها. ستاديبه سمتش برگشت و مقابلش ا تيبا عصبان محمد

  .ميكار و بكن نيا ديبا يچه نخوا يچه بخوا. يش يخارج م رانيو تو هم از ا ميش يما از هم جدا م - 

اما هنوز  ديپا چرخ يرو يگريحرف د چيبدون گفتن ه. متزلزل او قفل كرد ينگاه قاطع اش را در چشم ها كرد و يمكث

و نگاه ترسان او  دهيبا تعجب به سمتش برگشت و به صورت رنگ پر. ديرا چسب شيبازو كايبرنداشته بود كه ار يقدم

  :فتلرزانش را از هم باز كرد و گ يباالخره لب ها. شد رهيخ

  .ميبار امتحان كن نيو آخر نياول يبرا ايب ...ب - 

  .ستاديو صاف ا ديرا در هم كش شيابروها محمد

  و؟يچ...  ؟يچ - 

  :گفت يبه سخت كايار

  ...با هم بودن و... ب - 

  :تكان داد يسر يجينشده بود با گ كايمنظور ار يكه متوجه  محمد

  !ه؟يچ... منظورت - 

  :ت سر هم گفتداغ و قرمزش، تند و پش يبا گونه ها كايار

  ...نيهم! شب با هم بودن و هي - 

  :كننده ادامه داد هيتوج يتكان داد و با كالم يسر

  ...ديشا... شا - 
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  :و با تعجب گفت ديگرد شده دستش را كنار كش ييشده بود با چشم ها كايمنظور ار يكه تازه متوجه  محمد

  !؟يگ يم يمعلوم هست چه مزخرف چيه! زده به سرت - 

  :ادامه داد يمان لحن قبلبا ه كايار

 هي... يفقط  نيا ديشا. ميرو فراموش كن گهيهمد ميبتون ديشا. بشه يهردومون عاد يبرا يهمه چ گهيد ينجوريا ديشا - 

  ...كه هوسِ

  .را در چنگ گرفت و فشرد كايار يبود بازوها دهيتا به حال در نگاه و رفتار او ند كايكه ار يبا خشونت محمد

  ...يآ - 

دندان  انياز م. با صورتش داشت يكم يمحمد فاصله  يلب ها. كرد تحمل كند يسر داد و سع يزير يز درد ناله ا كايار

  :شروع به حرف زدن كرد يكننده ا ديبهم فشرده اش با لحن تهد يها

  ...هه! شب با هم بودن؟ هي!... هوس! ؟يگ يم يدار يچ يفهم يم! سرت؟ ياومده تو يمزخرفات بچگانه چه جور نيا - 

  :را باال برد و ادامه داد شيصدا

اما . خوره يو رشد نكرده بهت بر م گم هنوز كه هنوزه فكرت بچگانه س يبهت م يوقت! يبچه ا يليخ... كايار يبچه ا - 

  .يدون يو نم يفهم ينم يچيكه ه يو باور كن قتيحق نيا ديبا

  :اش انداخت ينيبه ب ينيداد و چ كايبه ار يمحكم تكان

  هان؟؟! ؟يفكر كرد يچراجب من  - 

  :ادامه داد يلحن ترسناك با

  ...و غالم و امثال اونا يو توكل يمثل سلطان ييمن لذت بخشه؟ كشتن و كم كردن از كثافت ها يبرا يچ يدون يم - 

 شيگفت صدا يكه م يبا هر كلمه ا. شد يكه از زور و فشار خشم به هم فشرده م نديمحمد را بب يتوانست دندان ها يم

  :گرفت يم يشتريباوج 
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سر  مير يراحت و آسوده م اليشه و هر كدوم با خ يتموم م يهمه چ ميشب با هم باش هي نكهيبعد از ا يفكر كرد - 

بهت  يوقت. كنم يبلند بهت حال يبا صدا گهيبار د هيبذار  يلعنت! انقدر راحته؟ يفكر كرد! نكبت بار خودمون؟ يزندگ

  ...تو يهمه ! از تورو يخوام؛ نه قسمت يتورو م يهمه  يعني تخوام يگم م يم يتوق. خوامت يم يعنيگفتم دوستت دارم 

  :تكان داد يسر

شب كنار هم بودن همه  هيبا  يديرس جهينت نيو به ا يفكر كرد ياون وقت تو با اون افكار مزخرف بچگانه ات نشست - 

بعد  يفكر كرد! ازت بگذرم؟ ينم به راحتتو يم يفكر كرد ارميوجود تورو بدست ب يهمه  يمن وقت! شه؟ يم يعاد يچ

احمق جون ! ؟يفراموش كن يتون يم يبشه فكر كرد يكيروح و جسمت با من  يوقت! تونم فراموشت كنم؟ ياز اون م

پوكت  يكله  اي يهم فكر كرده بود زايچ نيبه ا. يخور ياز من ضربه م شتريتو ب... سخت تره يليخ يزن هيتو كه  يبرا

  !گرده؟ يمسائل م نيفقط دور و بر ا

 يدست ها انيخود را از م. فشرد يهم م يرا رو شيو چشم ها و دندان ها ديلرز يم خت،ير يكه اشك م يدر حال كايار

عقب  ختير يصورتش گذاشته بود و بلند بلند اشك م يرا رو شيكه دست ها يدر حال. ديكش رونيقدرتمند محمد ب

فكر  نيغلط، فقط به ا يزيدرست است و چه چ يزيدانست چه چ يسخت نم تيدر آن موقع. داد هيتك واريرفت و به د

  !كرد كه محمد همسرش است يم

را از  كايار يدست ها. ستاديا شيرفت و روبه رو كايو عضالت فك منقبض شده اش به سمت ار يجد يبا نگاه محمد

اك محمد بخواند كه چه در سرش توانست از نگاه ترسن ينم كايار. شد رهيخ سشيخ يصورتش جدا كرد و به چشم ها

محمد با . دارد يدانست او نقشه ا يبود م ردهمحمد جا خوش ك يلب ها يكه گوشه  ياما از آن لبخند كج. گذرد يم

  :خاص گفت يژست

  !تو هستم، هوم؟ يكودكانه  يپس من جزو هوس ها - 

  :به خود گرفت و ادامه داد يزياستهزا آم يا افهيق
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تموم  زيشب با هم بودن همه چ هيبا  يكن يپس فكر م! يعروسك بارب اي... يفيق يو بستن يچوب آب نبات... مثل ديشا - 

  !داره، نه؟ يدست از سرت بر م يهوس لعنت نيشه و ا يم

را محكم  كايار ياز دست ها يكيدوباره مچ . هم فشرد يرا رو شيكرد و دندان ها انيهوس را با انزجار ب ي كلمه

  :ناآشنا زمزمه كرد يهمان لبخند مرموز و لحن با. ديگرفت و باال كش

  ...يماه صبور نياونم بعد از چند ارزه،يفكر كنم به امتحانش ب - 

  :شد و با لبخند اضافه كرد رهيخ كايار يگوشت يلب ها به

  !زميعز ...يو ببوس ينكن با دندونات كس يوقت سع چيه. دنيبوس يخصوصا نحوه . بدم اديبهت  زايچ يليخ ديمن با - 

در را با لگد باز كرد و خود زودتر . ديرا با خود به سمت اتاق به ظاهر دونفره اشان كش كايار يو ناگهان عيسر يليخ و

كه به  يرا در حال كايار. دوخت و لبخند زد كايدر آن وجود داشت را به ار ينگاهش كه برق مبارزه طلبانه ا. داخل شد

هنوز از در نگذشته بود كه با دست آزادش  كاياما ار. ديخود كش سمته گشاد شده بود ب شيو چشم ها ديلرز يشدت م

  :لرزان او را بشنود يو محمد توانست صدا ديدر را گرفت و خود را عقب كش يقاب آهن

  !نه... ن... نه - 

كه محكم  يداد و در حال هياز اتاق تك رونيب يكنار واريبه د. در كنار رفت يو از جلو ديكش رونيب زيرا ن گرشيد دست

 زيهق هق ر يمحمد از همان داخل اتاق به صدا. ختيفشرد، اشك ر يهم م يرا رو شيبود و چشم ها دهيچسب واريبه د

آرام از  ييبا قدم ها. شد رهيزد و به تخت خ يلبخند تلخ. كه نشان از ترسش داشت، گوش سپرد كايو پشت سر هم ار

 يب ينگاه او را حس كرده بود آرام آرام چشم ها ينيكه سنگ كايار. قرار گرفت كايار يرفت و روبه رو رونياتاق ب

 شيالب ه يگوشه  يبلكه همان نگاه شوخ و لبخند دوست داشتن. نگاه محمد مثل قبل ترسناك نبود. قرارش را باز كرد

  .شد و اخم كرد رهيبه لبخندش خ ديبا ترد. شد يم دهيد

  .گذاشت ديلرز يم يآرام تميكه با ر اكيار يشانه ها يبرد و رو شيدست پ يبه آرام محمد
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  ...يدون يخودت هم م! ؟ينيب يم - 

  :كرد و كنار گوشش زمزمه كرد كايار كيرا نزد سرش

  .كنم افتيتونستم در يبچه م هيبود كه از  يشنهاديپ نيو بامزه تر نيتر يدوست داشتن نيا نا،يبا تمام ا - 

دانست با آوردن اسم بچه باز هم موجبات حرص  يم. زد كايض ارپر بغ يبه چهره  يو لبخند بانمك ديرا عقب كش سرش

به سمت در . كرد يبرگ آخر را رو م ديبا. كارها را بكند نيكه ا ديد ياما الزم م. را فراهم كرده است كايار يو ناراحت

لبخند و نه خشم، و نه . نبود ياحساس چيدر نگاهش ه گريحاال د. برگشت كايخارج شود به سمت ار نكهيرفت، اما قبل از ا

  .يگريد زيچ چينه ه

. يتا آخر عمر از من متنفر دنشيدونم بعد از شن يم. كه بهت بگم يخودت مجبورم كرد. يبفهم نويخواستم ا ينم - 

  .دم يكامال بهت حق م... يخب، حق دار

نگار كه با خودش در ا. ديكش يقيانداخت و آه عم نييمحمد سرش را پا. به محمد چشم دوخته بود ريو متح جيگ كايار

دوخت و به  كايرا به ار نشياندوهگ يعاقبت چشم ها. ديبگو ديو چه نبا ديچه با قايدانست دق يجنگ و جدل بود و نم

  :حرف آمد

  .منه ريهمش تقص... شده رينگياگه پدرت سكته كرده و زم - 

  :ديپر يچشمش م يآمده بود و گوشه  كايبه سراغ ار يعصب كيهمان ت باز

  !ه؟يمنظورت چ...م! يچ... چ - 

بگم به خاطرش  ديبا. از ثروت پدرت شدم يميو از دست دادن ن يمن باعث ورشكستگ كا،يار يديمنظورم و خوب فهم - 

 يپس اگه م... چون بازم حقشه. برم يكنم چون حقشه، و مطمئن باش كه اونو تا مرز مردن م ينم يازت معذرت خواه

 يم. يمنو لو بد يحت اي. يو تو به خارج از كشور بر ميبش اهر چه زودتر از هم جد بهتره يماجراها نباش نيشاهد ا يخوا

  .كنم ياگه شده به زور از كشور خارجت م يحت. افته ياتفاق م نيچه من باشم و چه نباشم ا يخوام بدون
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و به در  ديراف را كاوبا نگاه وحشت زده اش اط. افتاد نيسقوط كرد و به زم يكياز آن تار كايبسته شدن در ار يصدا با

  :داد يذهنش مدام و پشت سر هم به او دستور م. ديد يهمه جا را تار م. شد رهيبسته خ

  !تمومش كن! تمومش كن... دروغه... مزخرفه - 

  

* * * * *  

  

. بوددرست حدس زده . كند دايپ نجايتواند ا يدانست كه او را م يم. با عجله در را باز كرد و وارد اتاق بزرگ شد مهسا

گذاشته و  زيم يدستش را رو كي. نشسته يصندل يكه شل و وارفته رو ديشد محمد را د يوارد اتاق كوچك و مخف يوقت

 يسر. بود زانيو آسمان آو نيزم نيرا نگه داشته در ب يسكيو ي شهيكه ش گرشيداده، و دست د هيسرش را به آن تك

 شيروبه رو نهيدست به س. در بر گرفته بود به سمت محمد رفتكه تمام وجودش را  يتاسف تكان داد و با حرص ياز رو

سرش  وبرداشت  زيم يزد، دستش را از رو يمحمد لبخند كج. خمار او كرد ينثار چشم ها يزيآم ريو نگاه تحق ستاديا

 شيابروها را مقابل مهسا باال گرفت و شهيش. نديمهسا را بب نيخشگم يتوانست خطوط چهره  يحاال بهتر م. را باال گرفت

كارش  نيا. خواست سربكشد كه مهسا خودش را به او رساند و محكم محمد را به سمت عقب هل داد يم. را باال داد

نگاه  ستاد،يا يبه آرام. دياز سرش پر يمست شهيو خورد شدن ش ستنشك يبا صدا. از دست او رها شود شهيباعث شد ش

  :او دوخت يها ها گرفت و به چشم شهيرا از خورده ش زشيتند و ت

  !؟يكن يم يچه غلط - 

  :زد يدهانش را باز كرد و پوزخند صدا دار مهسا

و پشت  كياتاق تنگ و تار نيا يتو يديچپ! شعورياحمق ب يكن يكار م يبا خودت چ يتو دار! كنم؟ يم يمن چه غلط - 

و به خودت نگاه  نهيآ يوبرو ت! شه؟ يدرست م زيهمه چ ينطوريا يفكر كرد! بشه؟ يكه چ يخور يم يسر هم زهرمار



 

 

نه نودهشتياكتابخا    كاربران انجمن نودهشتيا و هيوا ناديا  –اريكا 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦١٩

  !يشد واليه هيمثل . كن

  :ادامه داد يتكان داد و با ناراحت يسر

  ...كه قسم خورد تا انتقام نگرفته يكس! گن؟ يكه همه م يسيرئ سيكجاست اون رئ - 

 انيزد به م يچنگ م شانشيپر يموها انيكه سرش را خم كرده و با هر دو دست م يافتاد و در حال يصندل يرو محمد

  :ديحرف مهسا پر

 يديتو ند! دميمن د ،يديتو آب شدنش و ند. دميمن د ،يديتو نگاهش و ند! يدون يتو نم... مهسا يفهم يتو نم - 

  !من يخدا... مادرشه! ستين كايار نيلحظه فكر كردم ا هي يبرا. ختيبه هم ر يچطور

دوست . ديساب يهم م يرا رو شيدندان ها كرد و يآن ور م نوريا يسرش را به آرام. در چنگ فشرد شتريرا ب شيموها

  .از اشك نبود يآورد خبر ياما هر چقدر كه به خود فشار م زديداشت اشك بر

  ...چرا اون! كا؟يچرا ار... آخه چرا! تونم ينم نم؛يتونم آب شدنش و بب يمن نم - 

  :معترض گفت يآرام تر شده بود با لحن يكه كم مهسا

انقدر همه . كنه يبدترش م نينه محمد ا.. نه! كنه؟ ياز اون دوا م يدن خودت دردداغون كردن و آب كر يفكر كرد - 

  .يبه زور اونو از كشور خارج كن ديبا ياگه االن ازش جدا نشد يحت. نكن دهيچيو سخت و پ زيچ

  :ها دوخت و نگران افزود شهيرا به ش نگاهش

  .مشكوك شده ياحمقت رفتارش حساب يپسرعمو نيا... گه يم ييزايچ هيفرشاد  - 

  :سرشار از نفرت گفت يبا احساس. سرخش را باال گرفت و دوباره به محمد دوخت نگاه

  .يكرد يهمون اول كه بهت گفتم بذار كارش و تموم كنن به حرفم گوش م ديبا - 

  :بزند كه مهسا اجازه نداد يزد و خواست حرف يدر همان حال لبخند كج محمد

باال اومد  يهر جا كه گند. ينگ يزيچ يحرفا همون بهتر كه دهنت و ببند نيو از ا اون پسر عموته يبگ يخوا ياگه م - 
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و دلبندت بوده و هنوزم كه  زيعز يپسرعمو يدستا ياون جاسوس تو ي هينخ قض هيمن مطمئنم كه . بود نياز آر يرد

پسره  نيا. نشد بشينص ياديز زياما خوشبختانه كه چ. ونهبكش نييخواست تا مارو پا يمدرك م هيفقط . هنوزه هست

كارش و تموم  يبذار ديبا! خودم يو چند ساله  نيدوست چند! ؟يفهم يم! باعث شده كه من به فرشاد هم شك كنم

  ...هيمن مطمئنم كه اون . ميكن

  :داغش گذاشت يشانيپ يداد و دست رو هيتك يبه صندل محمد

  .نگران نباش... تونه بكنه مهسا ينم يكار چياون ه - 

اطالعات و  ياون از دست كار. و همه جا جار بزنه زيدهن لقش و وا كنه و همه چ هيفقط كاف! كه نگران نباش يچ يعني - 

  !؟يمن هست يحرفا يمتوجه ! با خبره محمد زيهمه چ

  :تكان داد و با حرص ادامه داد يسر

  .يستيمعلومه كه ن - 

خشم  يرا از رو شيكه لب ها يدر حال. رداشتگذاشت و ب جگاهشيگ يرو يلحظه ا يدو انگشت اشاره اش را برا هر

  :ادامه داد يبلند يفشرد با صدا يبه هم م

و  زيو همه چ سيتونه زنگ بزنه به پل ياالن م نياون هم ؟يكار كن يچ يخوا يم كايبا ار! احمق به درك نياصال آر - 

  .بگه

  .گه ينم يچياون ه - 

  ؟ياز كجا انقدر مطمئن - 

  .اما مطمئنم... دونم ينم - 

  !ي،چه جواب قانع كننده ا ايخدا يوا - 

  :ديپرس ينثار محمد كرد و به آرام يزيآم ريتحق نگاه
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  ؟يختيبهم ر ينطوريگفته كه ا يبهت چ - 

  :تر از قبل گفت شانيتكان داد و پر يسر محمد

  ...بچه هي! احمق ِ مهسا يبچه  هياون  - 

  :زد و به طعنه گفت يبسته لبخند كج يبا لب ها مهسا

و برات  نيبه آر كايتوسل ار انياز همون اول كه مجبور شدم جر. نداره يتازگ كايبچه بودن ار! محمد يخودت احمق - 

حالت  يچيه ادتيگنده و سن ز كليه نيتو با ا! يياما احمق تو... هم اشاره كردم كه اون هنوز بچه س نيبگم به ا

  !همون بچه از تو زرنگتره ست،ين

  ...تكرار در تكرار. ميش يما آدم ها تكرار م .گه يدرست م كايار... آره - 

  :اش را به مهسا دوخت و ادامه داد رهيخ نگاه

  تونه باشه؟ يم يتكرار من ك - 

  .باشه وونهياحمق د هيواقعا  نكهيمگه ا... تكرار تو باشه ستيحاضر ن ياحمق چيه! تكرار تو؟! هه - 

توانست  ينم يگريكار د نياز ا ريمحمد غ اليخ يب يهره چ دنيبا د. ديكوب نيزم يرا رو شيپا كيگفت و  ظيغل ياَه

  .ديرفت و در را محكم به هم كوب رونيدوست داشت محمد را خفه كند از اتاق ب نكهيبا وجود ا. بكند

  !كايار... خودش، و باز هم فكر كردن به او ييهم محمد ماند و تنها باز

  

* * * * *  

  

 يه دوستش دارد بزند و بدون توجه به حال خراب او برود؟ چطور مك يحرف ها را به كس نيتوانست ا يم چطور

از پدرش نداشته باشد او حق  ياگر خودش هم دل خوش يكند؟ حت يكار نيكه دوستش دارد چن يتوانست با پدر كس
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  !بزند ييحرف ها نيندارد چن

توانست باور  ينم. آمد ينم رشيگ يبه دنبال جواب بود اما جواب. شد يو خسته اش تكرار م ماريحرف ها در ذهن ب نيا

تمام  دنيكه با وجود شن ياز خود. آمد ياز خودش بدش م. خواست باور كند ينم. خواهد كرد يكار نيكند كه محمد چن

  .توانست آن حرف ها را باور كند يكه نم ارانگ. ديپرست يآن حرف ها هنوز هم عاشقانه محمد را م

همراه او را  يتلفن را برداشت و شماره . خواست با محمد حرف بزند يفقط م. كرد يهوا و ساعت فكر نم يكيتار به

توانست  يمحمد نم. تماس گرفت گريبار د نيچند! داد يجواب نم. به گوش داغش فشرد شتريخنك را ب يگوش. گرفت

  .است داريگفت كه او هم ب يم كايبه ار ياحساس. خواب باشد

  

* * * * *  

  

 يم. كرد ينم ييپاسخ گو يبرا يشده بود و اما حركت رهيخورد خ يبا هر زنگ چرخ م زيم يتلفن همراهش كه رو به

قرارش طاقت  ياما دل ب. دارد كه بدهد يو خودش چه جواب ديخواهد بگو يدانست چه م ياست اما نم كايدانست ار

 يصدا. نزد يما حرفكنار گوشش نگه داشت؛ ا را يرا فشرد و گوش ييپاسخ گو يدكمه . را برداشت يو گوش اوردين

است كه  كايار يو كودك يسادگ نيدانست هم يم. هم كودكانه بود شينفس ها يصدا يحت. ديشن يرا م كايار ينفس ها

  :به حرف آمد كايباالخره ار! زود از دست داده بود يليكه خودش خ يا يو كودك يسادگ. دل از كفش ربوده

 نياز ا. ادياز خودم بدم م ؟يدون يم. يجواب بد يو نخواست يبود دارين بدونم تا اال يم. يشنويو م يدونم كه خودت يم - 

  !نبودم محمد ينطوريمن ا. كردنه هيكه همش در حال گر يخود

  .قلبش را فشرد كايار زيهق ر هق

... تو پدر منو ... تونم باور كنم ت ينم! راست باشه يكه زد ييتونم باور كنم حرفا يمن نم. تونستم بخوابم يمنم نم - 



 

 

نه نودهشتياكتابخا    كاربران انجمن نودهشتيا و هيوا ناديا  –اريكا 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٢٣

تا منو از خودت  يدونم كه بلوف زد يم... ! و يكه دوستش دار يتو پدر كس! محمد، نه؟ يكن يكار و نم نيتو كه ا... تو

 نيتو همچ... كه اون زنده ست و تو نهيمهم ا. يباعث از دست دادن ثروت مزخرف پدرم شد ستيبرام مهم ن. يبرنجون

  !يتبهم بگو محمد، بگو كه دروغ گف. يكن ينم يكار

  :گرفته اش به حرف آمد يداد، با صدا هياش را به دستش تك يشانيپ

  ؟يپرس يو چرا م يپس چرا زنگ زد ياگه انقدر مطمئن - 

  .توانست تحمل كند ينم. دينشن كايهق هق ار يجز صدا يجواب

  .كنم يوگرنه خودم قطع م. يبهتره تمومش كن يكن هيكه گر ياگه زنگ زد - 

  :ديبا حرص نال كايار

  !دونم بهت عالقه دارم؟ يكه ازت م ييزايبا وجود چ ستين بيعج يهست يعوض هيتو كه  يبرا! ست؟ين بيرات عجب - 

  :هم فشرد يرا رو شيدندان ها محمد

 يهمش تو تيتو، خود لعنت يلعنت يچشما. بكنم يكار نيتونم با اون همچ ياگه بخوام هم نم يحت ،يدون يخودت م - 

 شيشده پ يزيكه برنامه ر يهمونطور زيهمه چ يذار يتو نم. كارم و بكنم ديمن با... كايدست از سرم بردار ار! يذهنم

  ...برو رانيكنم قبول كن و از ا يازت خواهش م. بره

  :را باال برد و ادامه داد شيصدا

  !هر دومون بهتره يبرا... بهتره ينطوريا س؛يپل شيحداقل برو پ اي - 

  :زد و گفت ياشك لبخند انيدر م كايار

  ...دوست داشتم صدات و بشنوم. ياما دوست داشتم خودت بهم بگ. يكن ينم يكار نيدونستم همچ يم - 

  :انداخت نيطن يدر گوش شيپر تمنا يو صدا دياش را باال كش ينيب

  شم؟يپ يايشه ب يم نجا؟يا يايشه ب يم! محمد - 
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  :رنگ بغض گرفت شيصدا

  !ستيحالم خوب ن... دارم اجيمن بهت احت... من - 

  !كايمن ار يخدا - 

 يچه م كاياز ار". گذاشت زيم يرا از گوشش جدا كرد و رو يگوش ديكش يم يقيكه نفس عم يرا گفت و در حال نيا

  "!گفت؟ يخواست و او چه م

  :هم فشرد تا بغضش نشكند يرا رو شيلب ها كايار

  ؟يهنوز هست! محمد؟ - 

 نيچن. شد كايار يباعث شكسته شدن بغض دوباره  انداخت و نيطن يممتد بوق در گوش يمحمد صدا يصدا يجا به

او واقعا به . خودش را به خانه برساند عيسر يليحرف خ نيا دنيانتظار داشت با وجود شن. از محمد نداشت يانتظار

به نوازش و آغوش گرمش كه . بود شيبرا يمناسب گاه هيپهنش كه مطمئنا تك يو شانه ها نهيبه س. داشت اجيمحمد احت

او در گوشش تكرار  يهنوز هم حرف ها! محمد يبه همه ... به خودش. كرد يرا از او دور م يبزرگ و كوچك يانهر نگر

  .برد يم يشد و از تكرار هر بار آن لذت وافر يم

  »...تو يهمه ! كايخوام ار يتورو م يهمه  من«

  

 يداغش را رو يلب ها. بود گذاشته شيدست ها يپاها و سرش را رو يرا رو شينشسته بود و دست ها نيزم يرو

 يحاال معنا. ديفهم يسوختن در عشق را م يحاال معنا. از آن التهاب كم شود يكم ديفشرد تا شا يبازوان سرد خود م

  .خواست ياو هر دو با هم، هر دو را با هم م هبه عشق و ب ازين. كرد يرا با تمام وجودش احساس م ازيداشتن ن

 ياز آنجا نم. شد رهيبه روبه رو خ سشيخ يبرداشت و از پشت پلك ها شيدست ها يدر سر از رو يصدا دنيشن با

 ستادهيمقابلش ا. نديتوانست محمد را بب يحاال م. با چند قدم به وسط هال رفت ستاديبلند شد و ا. نديتوانست در را بب
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در آن وجود  ير بود و برققرا ينگاهش ب. كرد ينگاه م كايبه ار زانشيآو يبود، با كت و شلوار اسپرت و دست ها

 كايار. لرزاند يو م ديكش يرا در آتش م كايكه وجود ار ياقيبرق خواستن و اشت. رفت يسو و آن سو م نيداشت كه به ا

فاصله را  كايار. شد رهيخ سشيخ يو به چشم ها ستاديمقابلش ا. بلند خود را به او رساند ييلبخند زد و محمد با قدم ها

چشم . زدند يهر دو نفس نفس م. سرد محمد گذاشت يپاها يبرهنه اش را رو يپاها يانگشت هابرد و نوك  نياز ب

 ينم ديشا ايتوانست  يپر از غم بود و درد، انگار هنوز هم نم. گفت يم يگريد زياما نگاه محمد چ ديخند يم كايار يها

هنوز هم لبخند به  كايار. را در برگرفت كايو هر دو طرف صورت ار رفتباال  شيدست ها. در كار باشد يدنيخواست رس

  .را غنچه كرد شيرا بست و لب ها شيچشم ها. كرد ياو نگاه م يلب داشت و به چشم ها يرو

زد و  ياما محمد لبخند. بوسه بود كياو منتظر . شد رهياو خ يبسته  يغنچه شده و چشم ها يبا تعجب به لب ها محمد

اولش تعجب  كايار. كه صورتش را به صورت او چسبانده بود يدر حال. فشردو در آغوش  ديرا به سمت خود كش كايار

  :كمر محمد حلقه كرد و به نجوا گفت دوررا  شيدست ها. بوسه لذت برد كياز  شتريب يليكرد اما خ

  ...محمد - 

  :گرفته اش نجوا كرد يصدا با

  جانم؟ - 

  ...يدوست دارم دوباره بهم بگ - 

  :كرد، گفت يرا با خود همراه م كايخورد و ار يم يزير يتكان ها زد و همانطور كه يلبخند محمد

  !؟يفسقل... ؟يچ - 

  .و بخندد رديبه كمرش آورد كه باعث شد محمد سرش را باال بگ يفشار كم كايار يها دست

  .استفاده نكن »يلعنت« يدفعه از كلمه  نيفقط ا. يدون يكه خودت م ينه، همون - 

توانست  يكه نم يبرد و در حال كايصورت ار كيصورتش را نزد. ديبه قهقه خند نباريا سرش را باال گرفت و گريد بار



 

 

نه نودهشتياكتابخا    كاربران انجمن نودهشتيا و هيوا ناديا  –اريكا 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٢٦

  :نجوا كرد كايار يلب ها يروبه رو رديبگ شيلبخند را از لب ها

  اگه نگم؟ - 

آرام صورت محمد را  ياو باال آورد، با ضربه ا يدست ها ريدستش را از ز كيبود با حرص  يگريد زيكه منتظر چ كايار

  :ديخند يهنوز م شيبا وجود لحن پر حرصش چشم ها. محمد شد يباعث خنده  نيا. زدكنار 

  !يكه بگ ياون اتاق قرمز تا وقت يتو يتا آخر عمرت تنها بر يمجبور ياگه نگ - 

  :گفت يرا باال انداخت و با لحن خاص شيابرو كي

  ؟يكن كيمنو تحر يكن يم يسع يدار - 

  .بذار يخوا يكه م يزياسمش و هر چ - 

  :به غر غر ادامه داد يلب ريز و

  ...احساس يب. داره ياالن هم دست بر نم يحت - 

فشرد كنار گوشش  يرا به خود م كايكه ار يمحمد در حال. گرد شد شيمحمد ساكت شد و چشم ها يبا حركت ناگهان اما

  :زمزمه كرد

 يچ... بودم يره چ يم ادميبا تو . تت دارمدوس... يبه قول تو اون اتاق قرمز چه با من باش يتو يچه من و تنها بفرست - 

با تو . كنم يرفتار م يآدم عاد هيكنم و مثل  يخندم، بغض م يشم، م يبا تو عوض م. دارم يبا تو احساس بهتر! هستم

  ...كه توام نگارا... باتو! ستمياحساس ن يب يمجسمه  هي گهيد

  :ت محمد را قاب گرفتكوچكش صور يسرش را عقب گرفت و با دست ها عيسر يليخ كايار

  .ميبش ميخوا يم يكه چ نهيمهم ا. يبود يچ ستيمن مهم ن يبرا! حرفا نزن نياز ا گهيد - 

  :آورد نييصورتش پا يرا از رو كايار يها دست

  ...من. رميگ يكه من انتقامم و م يدون يتو م - 
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  :ديحرف محمد پر انيو به م ديرا عقب كش دستش

با هم ... ميبر اياما بعدش ب! مونم محمد يمن تا آخرش كنارت م. ستيكه برام مهم ن بهت گفته بودم. دونم يآره م - 

  !خب؟. ميبر

زد و  يبود لبخند نيتر يطوالن كايار يكه برا يبعد از لحظات. شد رهيملتمس او خ يدر سكوت به چشم ها يقدر محمد

  .ديرا در آغوش كش كايار

و بازم  يديتو درون منو د... كايار يترسون يمن و م! بزرگ يليها خ وقت يو بعض يش يكوچولو م يليوقت ها خ يبعض - 

  ...ترسونه يمنو م نيا. يدوستم دار

. مهم نبود شيحرف ها برا نياو قرار داشت ا يبازوان مردانه  انيحاال كه در م. مهم نبود كايار يحرف ها برا نيا گريد

توانست  يچطور م. گردن محمد فشرد يرا رو شيو لب ها تادسيا شينوك پاها يو رو ديبو كش اقيعطر تن او را با اشت

  كند؟ فياحساس لذت و آرامش را توص نيا

  

* * * * *  

  

را باز نكرده و قصد باز كردن  شياما هنوز چشم ها. شد دارياز خواب ب ديرس يكه به گوش م يكيكالس يقيموس يصدا با

حس نكرد چشم  يزيچ يوقت. ديتخت كش يدراز كرد و روبود دستش را  دهيخواب يور كيكه  يدر حال. آن را نداشت

با سر . تخت نشست يشد و رو زيخ ميبدن داشت ن دركه  يبا خستگ. ديرا د كايار يخال يرا باز كرد و جا شيها

 نيزم ياش رو ينخ شرتيت. به اطراف اتاق انداخت يماساژ داد و بعد نگاه يهر دو چشمش را كم يانگشتانش گوشه 

  .حركت به تن كرد كيخم شد و آن را برداشت و با . تاده بودكنار تخت اف

به سمت  ديكش يم ازهيكه دستانش را از هم باز كرده بود و خم يدر حال. به دور و برش كرد يرفت و نگاه رونياتاق ب از
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. ديشك يبه تن كرده بود كه پوست روشنش را به رخ م يرنگ يكه ربدوشامبر نخود ديرا د كايار. آشپزخانه رفت

 سيخ يكه به سر باز و موها يدر حال. گذاشت يش ميرا سر جا يداشت كتر كايار. زد و پشت سرش رفت يلبخند

  :زد يكرد لبخند ينگاه م كايار

  !يفسقل يخور يسرما م - 

  .خندان او دوخت يگشاد شده اش را به چهره  يبود، به عقب برگشت و چشم ها دهيترس يكه كم كايار

  !دميترس - 

  :انداخت نييو سرش را پا ديا از نگاه جسور محمد دزدر نگاهش

  ...وونهيد - 

محمد سرش را خم كرد و . كرد خجالت خود را پنهان كند يداد سع ينشان م ختنير يكه خود را مشغول چا يحال در

  .شد رهياو خ يتر به چهره  قيدق

  !؟يكش يخجالت م - 

  :بدون نگاه كردن جواب داد كايار

  بكشم؟ خجالت ديبا ياز چ - 

  :تر شد كينزد محمد

  ...از من - 

  :كرد خودش را ناراحت نشان دهد گفت يم يكه سع ياشاره كرد و در حال زيبه م كايار - 

  !يفسقل يگ يم ياومد ،يرينه صبح بخ ،ينه سالم. يزهر نوش جان كن يقصد كرد نكهيمثل ا - 

  :نشست و گفت يصندل يرو ديخند يكه م يدر حال محمد

  ؟اديازش بدت م - 
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 زيم يرا رو ينيكه با كمك محمد س فتديكوچكش ب ياز دست ها ينيبود كه س كينزد. نشست شيروبه رو كايار

  :ديو پرس اورديخود ن يبه رو. محمد شد زيپوزخند طعنه آم يآخر متوجه  يلحظه . گذاشت

  اد؟يبدم م ياز چ - 

  اد؟يبدت م ،يكلمه، فسقل نياز هم - 

  :گذاشت گفت ينان در دهان م يكه تكه ا ير حالد. به محمد كرد ينگاه خاص كايار

  ...نه، اما خب گهيراستش د... نه - 

  :ديبه جلو خم شد و پرس يمحمد كم. انداخت نييرا پا سرش

  ؟يخب چ - 

  :كنجكاو محمد لبخند زد يو به چهره  ديكش يقيعم آه

  .مخصوص خودش بود كوچولو، يمثل پر. كرد يبود كه مامان هم ازش استفاده م يكلمه ا نيا... خب - 

  :ديپرس يناگهان يليخ

  ؟يمن و امتحان كن يچرا خواست... محمد - 

عوض كردن بحث  يترفند او برا يمتوجه . كرد كايبه ار يچشم نگاه ريبود از ز نيريش ييكه در حال هم زدن چا محمد

  .كند تشيشد و نخواست كه اذ

  كدوم امتحان؟ - 

  ...منظورم فرشاد هستش - 

  .خبر نداشتم يزيمن از چ. مهسا بود يهم از نقشه ها نيخب، ا... آها - 

  .حرف زده بودند هيراجب آن قض يكاف يبه اندازه . كند نيبه آر كايآوردن ار يبه رو يخواست اشاره ا ينم

 ياز فرشاد استفاده م ننيخواستن بب ياونا م. گرفتن امتحانت كنن و به من هم گفتن ميدونستن و تصم ياونو فرشاد م - 
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  .يكه نكرد... نه اي يكن

  :زد و ادامه داد يپوزخند

  اد؟يتو واقعا از اون بدت م - 

  :اش انداخت و گفت ينيبه ب ينيچ كايار

  !ستيدست خودم ن. ترسم يازش م نمشيب يم يترسوند و هنوزم كه هنوزه وقت ياون منو م! اد؟يازش بدم ب - 

و چقدر بهت  يديبگم چندتا سوال ازم پرس قيونم دقت ينم. يسوال هات و گرفت يجواب همه  شبيكردم د يفكر م - 

  .جواب دادم

  :زد گفت يكه محمد به او م يا هيتوجه به كنا يب كايار

  و كنار بزنه؟ نيآر... نكرد اونو يمسخره سع ينقشه  نيچرا مهسا عوض ا - 

راحت شد  الشيخ ديدر چهره محمد ند يرييتغ ينداشت اما وقت يكرد و احساس خوب يمعذبش م يكم نياسم آر بردن

  :حوصله گفت يمحمد سرش را خم كرد و ب. كرد دايپ يو احساس خوب

  .من بودم كه نذاشتم نيكرد اونو كنار بزنه اما ا يسع يليخ! تشنه س نيمهسا به خون آر - 

  ؟يكن يم تيچرا تو از اون حما! كنه يمن و متعجب م نيهم - 

  .منه يچون اون پسر عمو - 

  .دوخت كايار ياش را به چشم ها يكرد و نگاه جد ديعمو تاك يكلمه  يرو

ها خبر نداشت  تيواقع يلياز خ نكهيكمكم كرده با وجود ا يليوقت ها با عمو هم مشكل داشتم اما در كل اون خ يليخ - 

  .گم يم يچ يدون يخودت خوب م... درست مثل پدرم. و نداره

  :تكان داد و لبخند زد يسر كايار

تونسته  يفكر كنم اصال نم. تعجب كرد يحساب يينجايا ديفهم يگشت وقت يدنبال تو م. نگ زدچند بار مهسا ز يراست - 
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  .كنه دايپ نجايحدس بزنه كه تورو ا

  :زد و ادامه داد يكج لبخند

  .گرفت يحتما جلوتو م يايخودت م يدونست به خونه  ياحتماال اگه م - 

  :گفت يو جد ديدست از خوردن كش محمد

  .كرد چون اونم نگران تو هستش يو م كار نيآره حتما ا - 

  :معترض گفت كايار

 شيچطور قبال حرف بچه رو پ نه؟يخواد من و تورو كنار هم بب يهست كه نم يچه نگران نيا! محمد دوباره شروع نكن - 

  .كار بود يبرا يآها آره گفته بود! د؟يكش يم

  !هوم؟ م،يبا هم گذاشت يكه نرفته چه قول و قرا ادتي! كايدونه بودن تو كنار من برات خطرناكه ار يچون اونم م - 

  :شد رهيخ زيم يبه رو يو با دلخور ديلب برچ كايار

  .نه - 

  .خوبه - 

  :دينال بايرا باال گرفت و تقر سرش

 يمونم بعد م يم كميبهت گفتم  يهمون موقع كه به زور ازم قول گرفت. برم يزود نياما محمد من دوست ندارم به ا - 

  .رم

  :مظلوم به خود گرفت يا افهيكرد و ق را خم سرش

  !خب؟ - 

  چقدر؟ يعني كمي - 

  ...ماه هيخب،  - 
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  :گفت يمحكم و جد محمد

  .نه - 

  :ديكوب نيزم يرا رو شيپا كي كايار

  !سه هفته - 

  :كفت يكه به فكر فرو رفته بود به آرام يشد، در حال مينگاهش نرم و مال يكم

  ...فقط دو هفته! نه... باشه، اما سه هفته - 

  ...آخ - 

  :را باال برد شيداد صدا يكه ادامه م يدر حال محمد

  .آخه و اما و اگر هم نداره. يش يبعد از دو هفته تو از كشور خارج م - 

  :شد و گفت رهيمحمد خ يفشرده  يبا اخم به لب ها كايار

  !خب باشه، فقط دو هفته يليخ - 

  :افزود يمحو شد و با نگران شياخم ها ناگهان

  !من؟ شيپ يايو بعد از اتمام كارت ب يمعلوم تو به قولت عمل كناز كجا  - 

  :زد و گفت ينيمحمد لبخند غمگ. رفت يآن برق رو به خاموش عيسر يلياما خ ديدر نگاه محمد د يبيعج برق

  .من به تو قول دادم - 

  :دوخت ريكه هنوز دلشوره داشت و مطمئن نشده بود؛ نگاه ناباورش را به ز كايار

  سر كار؟ اميباهات ب تونم يم - 

  .نه - 

  !آخه چرا؟ - 
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  ...كايگفتم كه نه ار - 

  !هيانصاف يب يليخ نيا! بشم؟ يخونه زندان نيا يتمام من تو يدو هفته  يخوا يتو م - 

  :گفت متيبا مال محمد

  .نزدم يحرف نيمن چن - 

  !اديبه نظر م ينجورياما ا - 

حواسشون به  يا گهيد يكه كسا يدون يم... البته. يهماهنگ كن با من دياما با يبر يتون يتو هر جا كه دلت بخواد م - 

  .تو هست

  :فشرد با تضرع گفت يرا در دستانش م وانيكه ل يهم فشرد و در حال يرا رو شيلب ها كايار

  !مسخره يمحافظ ها - 

  :برداشت كايسر ار ياز رو يعيسر يو بوسه  ستاديا. نگفت يزيچ گريزد و د يلبخند محمد

  .يفسقل... بود كه تا به حال خوردم يصبحونه ا نيترممنون، به - 

  :رفت ادامه داد يكه م يحال در

  .رم يامروز شركت نم. زنگ بزنم هيبه مهسا  ديبا - 

را  زيكه در بدن داشت از جا بلند شد و م يبا وجود كرخت. كرد يشده بود و با لذت نگاهش م رهيبه پشت سر او خ كايار

سرد شده بود و احساس  شيدست و پاها. سرش انداخت يتمام شد كاله ربدوشامبر را روكارش  يوقت. جمع و جور كرد

  .كرد يلرز م

 نيكه تلفن همراهش را به گوشش چسبانده بود، ا يدر حال. ديو ناراحت د يآشپزخانه كه خارج شد محمد را عصب از

 يرا متوجه  كايار ي رهيو نگاه خ كه تلفنش تمام شد به عقب برگشت يزمان. زد يرفت و حرف م يطرف و آن طرف م

  :ديپرس ياو شد، با نگران يلبخند مصنوع ي جهمتو كايار. ستادياو ا يزد و روبه رو يمحمد لبخند. ديخود د
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  !افتاده؟ ياتفاق - 

  .هنوز در دستانش بود يگوش. گذاشت و پشت گردن او قفل كرد كايار يشانه ها يدو دستش را رو هر

  .تو باشه يث نگرانكه باع ستين يزينه، چ - 

  !ياما تو ناراحت - 

  .ستين يزيچ... گفتم كه - 

  :گفت يكرد و به آرام كيسرش را نزد يكم

  ؟يگردش نصف روزه چطور هيبا  - 

  :ديسرش را عقب كش ياو داد و كم ليتحو يلبخند مصنوع زين كايار

  .يكن يحرف و عوض م - 

دستش را  كايكه ار ديبگو يزيخواست چ. برداشت كايار يشانه ها يرا از رو شيدست ها. شد و اخم كرد يجد محمد

  :كرد كايار سيخ ينثار چشم ها يزيزد و نگاه طعنه آم يمحمد لبخند. مقابل صورت خود گرفت و عطسه كرد

  !يخور يگفتم كه سرما م - 

  :سر به اتاق اشاره كرد و گفت با

  .امروز وقت آزاد دارم نين فقط همم. ميبر رونيگرم تنت كن تا ب زيچ هيبرو لباس هات و عوض كن و  - 

  :ديحرفش پر انيبه م يبا دلخور كايار

  بشه؟ يكه چ! سر كار؟ ير يدو هفته م نيا يهمه  يعني - 

  نه؟. يخودت قبول كرد... كايار - 

  .يهست يعوض... بدجنس و يليو تو هم خ هينامرد يليخ نيآره اما ا - 

و تازه  ستادياتاق ا يروبه رو. به سمت اتاقشان رفت ديشن يرا م آرام محمد يخنده  يكه صدا يرا گفت و در حال نيا
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لب  يكرد و لبخند رو يبه حركات او نگاه م نهيمحمد دست به س. اتاق است يكيهنوز در آن  لشيآمد تمام وسا ادشي

  .داشت

  

كرد  يرا درست مكتش  ي قهيكه  يمحمد در حال. حركت كردند نيدو آماده از آپارتمان خارج شدند و به طرف ماش هر

  :با اشاره به آسانسور گفت

  .حسن آقا هم دراومده بود يصدا. آپارتمان پاركش كردم يجلو نگ،يپارك يو نذاشتم تو نيماش - 

  :گفت يبا شادمان كايشده بودند كه ار كينزد نيماش به

  .كنم يم يمن رانندگ - 

  :رفت با پوزخند گفت يكه به سمت در راننده م يدر حال محمد

  .شده باشم رياز جونم س نكهيا مگه - 

  :گفت يبود با دلخور ستادهيا نيكه آن طرف ماش كايار

  !خوبه مياما من رانندگ - 

  :به طعنه گفت محمد

  .گن يم نويزن ها هم يهمه  - 

سرش را خم كرد . ديدانست چه بگو يشده بود و نم رهيبه محمد خ رتيباز از ح يبا دهان كايار. را گفت و سوار شد نيا

  :ديپرس يبلند يا صداو ب

  كدوم زنا؟ ه؟يمنظورت از زن ها چ - 

  :تكان داد يكرد و سر يخنده ا محمد

  .ديهمتون حسود و شكاك هم هست... ايخدا - 
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  :فشرد با حرص گفت يهم م يرا رو شيكه لب ها يو در حال ستاديا نهيدست به س كايار

  !كه مثل همن ييبرو با همون زن ها ييخودت تنها. امياصال نم ايكنم  يمن رانندگ يذار يم اي - 

 يليخ. به اطراف جنباند و لبخند زد يباز هم سر نديرا بب كايسرش را خم كرده بود تا بهتر بتواند ار يكه كم محمد

مقابل . رفت نيداد به آن طرف ماش يرا در هوا تكان م چيدستش سو كيكه با  يشد و در حال ادهيپ نياز ماش يناگهان

  :را به سمت او گرفت چيسوو  ستاديا كايار

  !خانم بزرگ دييبفرما - 

را از دست محمد  چيسو. كرد لبخندش را پنهان كند يتالش م يليخ. محو شده بود كايدرخشان ار ياز چهره  اخم

  :محمد گفت ديبود كه شن ستادهيمقابل در ا. گرفت و از كنارش گذشت تا به سمت در سمت راننده برود

  !خود دل خوش نكن و نخند يب. ستمين ليزن ذل و بهت بگم كه من نيا - 

باال  يشانه ا. زد، نگاه كرد يداده بود و لبخند م هيتك نيكاپوت ماش يرا رو شيبرگشت و به او كه دست ها كايار

  :گفت طنتيانداخت و با ش

  .گن يم نويمردا هم يهمه  - 

  .گرفت يجا يتكان داد و در صندل يرمحمد س. تر شده بود سوار شد قيعم زشيآم طنتيكه لبخند ش يدر حال و

و محمد با  كايار يحدس زدن رابطه . دييپا يآن دو را از دور م يشخص يشده  كيو بار نيزبيت يمدت چشم ها تمام

و دندان  ديفرمان كوب يكه در وجودش شعله ور بود، مشتش را رو ياز خشم نيآر. آن نگاه ها و لبخند ها دشوار نبود

را  ييزهايچ كايمطمئن بود ار. كسب كند يشتريو اطالعات ب زندحرف ب كايآمده بود تا با ار. ديسابهم  يرا بر رو شيها

و آن دو را  ديرس ياما وقت. را بكشد كايزبان ار رينقشه و ترفند آمده بود تا ز يبا كل نيهم يكند برا ياز او پنهان م

  .نقش برآب شد شيتمام نقشه ها ديد فتهيسرخوش و ش نگونهيا

هنوز  ايكرد كه آ يفكر م نيبه ا. اش را شكافته بود و تحمل آن احساس تلخ و گزنده را نداشت نهيحسادت س زيت جرخن
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  آن دو ناراحت است؟ ياز شادمان نگونهيچرا ا ستيدر كار ن يدارد؟ اگر احساس كاينسبت به ار ياحساس

  

* * * * *  

  

بود اما در آن  ينيغمگ يمنظره . شد رهيدر حال غروب خ ديشداد و به خور هيكوتاه مقابلش تك واريدستش را به د كي

كه  ييها نيبدتر. ها باشد نيبدتر يداد متوجه  يكه اجازه نم ياحساس. داشت يلحظه، در كنار محمد احساس خوب

آن برج به  يجستجوگر از باال ييمحمد كه با چشم ها به، سرش را چرخاندو زد يلبخند! انسان هاست نيدر كم شهيهم

حاال هم به آن  نكهياز ا. نديتوانست هدفش را بب يرخ و نگاه مقتدر او م ميدر ن. شد رهيخ كرد، يهر تهران نگاه مش

 شاندبه چهره ن ياخم. كنار هم هستند به انتقام فكر كند يمحمد حق نداشت وقت. كرد دايپ يكند حال بد يموضوع فكر م

  :گفت يرد با ناراحتك يكه به شهر غبار آلود تهران نگاه م يو در حال

  !؟يتهران و نشونم بد يكه آسمون آلوده  نجايا يمنو آورد - 

جمع  يدرهم و لب ها يبه اخم ها. ديچرخ كايبه سمت ار يطوالن يمحمد بازتر شد و با مكث يشده  كيبار يها چشم

  :تداشت گف يكه هر دو را بر م يها انداخت در حال يبه بستن ينگاه. زد ياو لبخند محو يشده 

  ...آلوده يآدما... آلوده يهوا - 

  :زد و به سمت او برگشت يلبخند كج كايار

  !آلوده يو فكرا... اوهوم - 

  :گرفت و گفت كايرا به سمت ار يبستن. كرد يحرف را زد كه با انگشت اشاره اش به سر خود اشاره م نيا يحال در

  .ستيآدم نباشن، فكراشونم آدمونه ن يا وقتآدم. شهينم بتينص يخوب زيچ يبا من باش يبهت گفته بودم وقت - 

خواست قاشق اول را به دهانش بگذارد، با اخم دستش را  يرا از دست محمد گرفته بود و م يكه با لبخند بستن كايار
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  :آورد و گفت نييپا

  !؟يمسخره رو تموم كن يحرفا نيا يخوا ينم - 

  .كرد كايدرهم ار يچهره نثار  يزورك يآب دهانش را به زور قورت داد و لبخند محمد

  .آب شد... و بخور تيبستن - 

 يشد، قاشق را به دهان گذاشت و بستن ياش با هر نفس تندش باز و بسته م ينيب يكه پره ها يبا حرص، در حال كايار

! يداد نفس بكشد چه برسد به خوردن بستن يرا گرفته بود و اجازه نم شيبغض راه گلو. ديآب شده را به زور بلع

مهسا  نكهيا يبرا يادماندنيشب به  كيبعد از . شد رهياشك به محمد خ يهش را از آسمان گرفت و از پشت پرده نگا

. را بگذرانند يبرج رسانده بودند تا اوقات خوش يخود را به باال يپله ها اضطرار ي لهيورودشان نشود، به وس يمتوجه 

  .كرد يو تار م رهيرا ت كاين ذهن ارروش يها ريمحمد تصو يتلخ و گزنده  ياما حاال حرف ها

  ...محمد - 

 واريد يلبه  يرا رو يدرهم رفت و ظرف بستن شيپر از اشكش اخم ها يچشم ها دنيبرگشت؛ با د كايسمت ار به

كه  كايار. شده بود افتاد، نتوانست لبخندش را پنهان كند يا يكه بستن كايلب ار ينگاهش به گوشه  ياما وقت. گذاشت

  :شروع كرد به حرف زدن ديد يخود م بياو را نصتمام توجه 

  ...ما... من االن شده ما نيا. يخوا يكه منو به خاطر خودم م ييفقط تو. من االن فقط تورو دارم... من... محمد - 

را  كايلب ار يبا انگشت شستش گوشه . ديخود را عقب كش يو كم ديشدن دست محمد به لبش حرفش را بر كينزد با

. خود گذاشت يگرفت و كنار بستن كايرا از دست ار يبستن. او را نوازش كرد يلب ها گرشيبا انگشت دپاك كرد و 

 يخود را جمع كرد اما اشتباه فكر م يسرخش كم يبا گونه ها كايار. ديقرار گرفت و او را در آغوش كش كايپشت ار

 نيو ماش ابانيتوانست خ يم. ديكش نييبه پا زين را كايخم شده بود ار نييكه تا كمر به سمت پا يمحمد در حال رايكرد ز

  .را بست و خواست خود را عقب بكشد شيبه سرعت چشم ها. نديدر حال رفت و آمد را بب يها
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  ؟يكن يكار م يچ - 

  :كرد و آرام گفت كينزد كايرا به گوش ار شيلب ها. داد يبه او نم يحركت چيه يبود و اجازه  شتريزور محمد ب اما

  ...كمه يليخ نميهر چند كه ا ؛ينيارتفاع و بب نيا ديبا ؛ينيببخوام  يم - 

پرت كند  نييبرج به پا يخواهد او را از باال يشده و م وانهيمحمد د ديفكر كه شا نياز ا د،يترس كايچند لحظه ار يبرا

او؛ با  يم هاحداقل نه بعد از فاش شدن راز برق چش. كند ينم يكار نيدانست كه محمد هرگز چن يوحشت كرد اما م

  :ديسرش را عقب كش يتقال كم

  ...شه يبس كن داره حالم بد م - 

 يم. يكن ياگه من سقوط كنم، تو هم سقوط م. يايم نييتو هم با من تا اون پا ن،يياگه من االن خودم و پرت كنم پا - 

  .ينيبب كيو از نزد يكه انتخاب كرد يخوام راه يم. يو به خاطر بسپر ينيو بب نيخوام ا

 انياو را در م سيصورت خ. زدير يدانست كه دارد اشك م يم. را به طرف خود چرخاند كايو ار ستاديا عيسر يليخ

  :شود رهيخ شيخواست او را وادار كند تا به چشم ها يخود گرفت، م يدست ها

  !گفتم به من نگاه كن... به من نگاه كن - 

  .او وجود داشت يكه در صدا يزيه چبلك شيقدرت او شد، اما نه قدرت دست ها ميتسل باالخره

كه  يوجود نيخوام اما هم يمن تورو با تمام وجودم م كا،يار. ندارم يقصد نيقصد ندارم ناراحتت كنم، باور كن كه چن - 

 چيكار و نكنه ه نيچون اگه ا رهيخواد كه انتقام بگ يخواد و م ينم... نهيخواد آب شدن تورو بب يزنم نم يازش حرف م

  .ترسونه يمنو م نينداره و هم يريتاث چيتو ه يبرات بگم رو نارويهر چقدر ا!؟يفهم يم... شهينموقت آروم 

را به باال داد و با  شيلب ها يگوشه  ديمحمد كه لبخند او را د د،ياش را باال كش ينيزد و ب يلبخند هيگر انيدر م كايار

  :ادامه داد يزورك يتبسم

  .يلوس هست يكاف يدارم، تو به اندازه قصد لوس كردنت و ن يو بهتره بدون - 
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  .ندارد يا دهيفا نيدانست كه ا يزد اما م ياو ضربه ا يبا مشتش به شانه  كايار. ديرا گفت و خود را عقب كش نيا

  .اميدارم، بعد زود م ييكارا هي نجايمن ا... كايار يبهتره برگرد - 

  .راهش شد يمانع از ادامه  كايپر از بغض ار يود كه صدابرنداشته ب يرا گفت به طرف در رفت اما هنوز چند قدم نيا

  ...محمد - 

  :زد و ادامه داد يلبخند. ندياو را بب يرخ جد ميتوانست ن يم كايحاال ار د،يبه سمتش چرخ يكم

  .يكن يو با من مثل بچه ها رفتار م يزن يمنو گول م. يزن يبه من حقه م شهيتو هم - 

  :گفت يجد يليكرد خ يشلوارش م يها بيكه هر دو دستش را داخل ج ير حالو د ديكامل به سمت او چرخ محمد

  !كنم؟ يازت معذرت خواه يحاال دوست دار ؟يش يناراحت م - 

  .نزدم يحرف نيمن همچ - 

  ؟يپس چ - 

  ...يحقه بزن ياگه قراره به كس... اگه... خوام بگم يمن فقط م... من... م - 

  :شده بود يمظلوم و خواستن تينها ياش ب فهايحالت ق نيانداخت، در ا نييرا پا سرش

  ...به مرگ حقه بزن - 

  :نگاهش را به محمد دوخت دوباره

  !محمد ريوقت نم چيه. ريوقت نم چيه - 

را  شيلب ها يگوشه  يشينما يدرآورد و با حالت بشيدستش را از ج كي. به او دست داد يبيحال عج كايحرف ار نيا با

 ينيبا لبخند اندوهگ. دور بماند كايافتاده اش از نظر ار يچهره اش و لب ها نيالت غمگخواست ح يم ينطوريا. پاك كرد

 سيخ يكه به چشم ها ياو قالب كردو در حال كيكمر بار پشترا  شيرفت و دست ها كايكه به لب داشت به طرف ار

  :شده بود زمزمه كرد رهياز اشك او خ
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  .يزير يمنو به هم م ينقشه ها يهمه  شهيتو هم - 

  :لرزانش گفت يزد وبا صدا يلبخند د؛ياش كش ينيدستش را باال آورد و به ب كي كايار

  .ميدوست دارم با هم نقشه بكش نكهيبه خاطر ا - 

  .نداشت ياديز يبا هم فاصله  شانيصورت ها د؛يشد و او را به سمت خود كش كينزد كايبه ار شتريب

  حرف هات و دوست دارم؟ نيچقدر ا يدون يم - 

و  رديبگ نييكرد سرش را پا يم يو هم خنده اش گرفته بود، سع ديكش يكه از رفتار محمد هم خجالت م يدر حال كايار

  :كرد خود را عقب بكشد يحال تالش م نينگاهش را از او بدزدد،در ع

  ...نه - 

  :خنده اضافه كرد با

  ...يبه من بگ ديتو با نارويا نكهيبه خاطر ا - 

  :كرد و ادامه داد ينوچ

  !تو دماغم يايم يمد چرا همح - 

  :نديرا بب شيكرد چشم ها يشد، تالش م كيبه صورت او نزد يشتريب يبا خنده  محمد

  !و خجالت كايار! ؟يكش يواقعا خجالت م ؟يكش يخجالت م - 

  :صورت محمد گذاشت و به سمت عقب هل داد؛ با خنده گفت يهر دو دستش را رو كايار

  !يكن ينگام م يجور هيآخه تو ... رهيگ يكشم خندم م يمن خجالت نم - 

 يو به سمت لبه  ديرا به عقب هول داد و خواست به سمت در برود اما محمد دوباره او را از پشت در آغوش كش محمد

  :زمزمه كرد كايقبل با خنده كنار گوش ِ ار يبام چرخاند؛ درست مثل دفعه 

  نگاهت كنم؟ يچجور يدوست دار - 



 

 

نه نودهشتياكتابخا    كاربران انجمن نودهشتيا و هيوا ناديا  –اريكا 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٤٢

  ...بذار برم وونهيولم كن د - 

درست . داد يخورد قلقلكش م يمحمد كه به گوشش م يلب ها. ديتوانست خند يبام خم شد و تا آنجا كه م يلبه  يرو

. و شاد بودند دنديخند يتفاوت داشت، هر دو م كي نباريخم شده بودند اما ا نييقبل هر دو به سمت پا يمثل دفعه 

متوجه  كايار. درهم رفت شيجمع شد و اخم ها شيلب ها فتادور ادر حال عب يها نينگاه محمد از آن باال به ماش يوقت

  .ديچيپ يخورد و م يدر سر محمد چرخ م شيخنده ها يصدا د،يخند يحال خراب محمد نبود و هنوز م ي

  

* * * * *  

  

 هيشده بود و ثان رهيبه در بسته اتاق كارش خ يهدف چيساعت تمام بدون ه كي. گذشت يم كاياز رفتن ار يساعت كي

نقش بر  شيزمان را گم كرده بود و چه راحت تر از آن نقشه ها ديچه راحت كل. كرد يلمس م كياو را از نزد يب يها

 يبا پرونده ا. مهسا قفل كرد يصورت جد يخورد و نگاهش را رو يدر اتاق تكان آرام يبا باز شدن ناگهان. شد يآب م

  :زد يو لبخند كج ديكوب زيم يا روپرونده ر. آمد يمحمد م زيكه در دست داشت به سمت م

  !س؟يرئ يآقا... تموم شد تيبچه دار - 

پر از  يبود نگاه كرد و دوباره نگاهش را به چشم ها دهيكوب زيم يكه مهسا رو يبه پرونده ا يخشك و جد يليخ

  :تمسخر او دوخت

  .نه، تازه اولشه - 

  :بدهد، با حرص گفت يجواب نيخونسرد چن ي افهيق نيكه انتظار نداشت محمد با ا مهسا

كه  يياز گندا ؟يخبر دار نيمشكوك آر ياز رفتارها ؟ياصال از دور و برت خبر دار! محمد يزن يحالم و بهم م يدار - 

  !؟ياش چ وونهياحمق و دختر د ياز توكل! ؟يزنن چ يبزرگ دارن م يسلطان يها يدور و بر



 

 

نه نودهشتياكتابخا    كاربران انجمن نودهشتيا و هيوا ناديا  –اريكا 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٤٣

تر از  يرا ازهم باز كرد و جد شيشده بود؛ لب ها رهيهسا خبه م يجد يخونسرد و نگاه يا افهيكه تمام مدت با ق محمد

  :قبل گفت

  تموم شد؟ - 

  :ديعقب كش يسرش را كم يجيبا گ مهسا

  !؟يچ - 

  !تموم شد؟... گم يحرف هات و م - 

  !محمد - 

  .رونيبرو ب - 

  :داد گفت يكه سر تكان م يزد و در حال يمحمد دوخت، پوزخند صدا دار يماتش را به چهره  نگاه

  !يستين شناختميكه من م ياقعا كه؛ تو اون محمدو - 

توانست مانند گذشته به آن ها  يكه نم يافكار شانش،يباز هم محمد تنها ماند و افكار پر. به سمت در اتاق رفت و

  .دهد يسروسامان

  

* * * * *  

  

به پدرش سر  يوقت ايانه بماند، ها در خ يمجبور بود مانند زندان نكهياز ا كايار. آن چند هفته مثل برق و باد گذشت تمام

 يدرخود فرو م شياز پ شتريشدند ب يتر م كيپرواز نزد خيهر چه به تار. باشد متنفر بود بيزند مدام تحت تعق يم

از . كرد يخودش فكر م يو به گذشته  ديد ياو م يرا در چشم ها غموقت ها محمد  يگاه يبا وجود محافظه كار. رفت

دشوارتر بود اما به  كاياز ار ياو دور يبرا. بكشد هراس داشت شيشود و گذشته اش را پ نمايپش كايار يروز نكهيا
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  .برود ديدانست كه او با يم يخوب

كرد تمام آن دو هفته  يم يوجود سع نيبا ا. تحت نظر باشد و از كشور خارج شود ديكرد كه چرا با يدرك نم كايار اما

تمام آن . آمد يكرد و زودتر به خانه م يمحمد كمتر كار م. بسازد يوش نشدنفرام يرا در كنار محمد لذت ببرد و روزها

  .بردند ياز آن لذت م يبودند را داشت و حساب هكه هرگز نرفت يماه عسل يتداع شانيدو هفته برا

م سرو كه قدم اول را داخل آپارتمان گذاشت تما نيهم. در را باز كرد و داخل شد ياز روزها محمد خسته و عصب يكي در

را  شيچشم ها. ديشن يرا م كايار يشادمانه  يخنده  يصدا. هم فشرد يرا رو شياز آب شد و پلك ها سيصورتش خ

نشان دهد تا  يعكس العمل شتاب زده ا اي ديبگو يزيخواست چ ياصال نم. را به او دوخت نشيباز كرد و نگاه خشمگ

  :به حرف آمد و كلمات را شمرده ادا كرد ديساب يهم م يرا رو شيهمانطور كه دندان ها. را برنجاند كايار

  !ه؟يچه مزخرف گهيد نيا ؟يكن يم يچه غلط يدار - 

از هم  يچند متر. باال انداخت يقدم به سمت عقب برداشت و شانه ا كي. ستاديخنده اش را قورت داد و صاف ا كايار

  :اشتاز خنده د يهنوز موج شياز خنده نبود اما صدا يخبر گريد. دور بودند

  .توش بدم يتنوع هينباشه و  كنواختي مييخواستم خوش آمد گو - 

  :زد يباال انداخت و لبخند بانمك يشانه ا دوباره

  !نيهم - 

دستش را  كيكه  يخنده در حال انيخود را كنترل كند و در م ينتوانست خنده  ديمحمد را د يدرهم رفتن چهره  يوقت

  :قلبش گذاشته بود گفت يرو

  .يبه هم زده بود يبامزه ا ي افهيچه ق ختميروت آب ر شيپ يدفعه  يقتو يدون ينم - 

 يكودكانه  يخنده ها. كرد كايخاص به ار يرا باال داد و نگاه شيمحمد ابروها. ديباز خند يرا باال گرفت و با دهان سرش

  :وز گفتمرم يبا لحن رديرا بگ كايكه خود را آماده كرده بود تا ار يدر حال. را دوست داشت كايار
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  ه؟يچه جور نميتو امتحان كنم تا بب يچطوره رو - 

 يلينفره رساند و خ كيخود را به اتاق . پا به فرار گذاشت غيج كيو با  ديمحمد را د زيكه خ ديبگو يزيخواست چ كايار

كه  يشد، جور يمحمد باعث شدت خنده اش م يها راهيبد و ب. كرد دنيدوباره شروع به خند. در را قفل كرد عيسر

  .قابل باور بود ريغ شيبرا يهمه لذت و شاد نياوقت ها  يگاه. دلش گذاشت يولو شد و دست رو نيزم يرو

  

  .ديايمهسا درن يصدا گريكند تا د يخواست كار يدلش م يليخ. انداخت يم كهيشركت مهسا مدام به محمد ت در

 كيتوانستند شاغالم را از نزد يبود، م نيهروئ ياديمحموله كه مقدار ز نيا ليبعد از تحو. كارها جور شده بود ي همه

كرده بود تا آن  يزيگروه از قبل برنامه ر. كردند يو ظاهرا متروكه با هم مالقات م يميدر همان ساختمان قد. نديبب

و تكه تكه شود،  ردياگر خودش در آن انفجار بم يمهم نبود حت دمحم يبرا. سر افرادش خراب كند يساختمان را رو

  .داشت ياديز تياهم شيباند به خصوص شاغالم برا ياعضا ينابودفقط 

  

* * * * *  

  

از . كند داياش پ يدلخور يبرا يتيتوانست نها ينم. كرد ياز كاناپه كز كرده بود و به رفت و آمد محمد نگاه م يا گوشه

شب پرواز داشت و محمد فردا . كرد يرا بر كف دستش فرو م شيخورد و ناخن ها ياو حرص م اليخ يب يچهره  دنيد

مانند زهر،  ييجدا نيسخت اما مسرت بخش ا دنيبعد از آن رس. از هم دور باشند ينبود كه قرار است مدت الشيخ نيع

 ديسنگ كوب ينگاه تلخ او را نداشت فنجان قهوه را محكم رو يحوصله  گريمحمد كه د. برد يم نيعسل را از ب ينيريش

كه  تكنارش نشس. و به اخم و تخمش نگاه كرد ستاديا شيروبه رو نهيدست به س يا هيچند ثان. رفت كايو به طرف ار

 يشكم خم شد و هر دو دستش را بر رو يمحمد رو. ديبه كاناپه چسب شترياز او فاصله گرفته و ب عيسر يليخ كايار
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  :گفت يگرفته ا يدر همان حال با صدا. داد هياش را به آن ها تك يشانيزانوانش گذاشت و پ

  شده؟ يچ يبگ يخوا ينم - 

  :نلرزد شيكرد صدا يسع كايار

  .يدون يخودت بهتر م - 

  ؟يتا حاال انقدر تلخ شد روزيچرا از د يخوام كه برام بگ يدونم م ينه نم - 

  :زد و به طعنه گفت يپوزخند كايار

  !نه؟! انقدر زود دلتو زدم ه؟يچ - 

  :را باال برد شيبه سمتش برگشت و صدا تيبا عصبان محمد

  !نه؟ يكن تيو اذ يفشار بذار يمن و تو اديتو هم بدت نم! فكر كن ياون دهن كوچولوت و باز و بسته كن نكهيقبل از ا - 

  :شد، ملتمس گفت كيبه محمد نزد يكم زانيآو يا افهيق با

  هان؟... شه من نرم يم يچ - 

 يليكه خ يدون يحاال خودت م. دادم هم بهت گفتم و هزار بار جوابت و روزيو مسخره س، د يميبحث قد نيا كايار - 

  !بشه ديشه و نبا يم زايچ

  :محكم و قاطع گفت كايار

  .رم - ب - خوام - يم - ن - من. ندونم ايكنه بدونم  ينم ياصال برام فرق. رم يجا نم چيدونم و ه يمن نم! نه - 

  .يتو قول داد - 

  :پرتوقع گفت يباال انداخت و با لحن يشانه ا كايار

  !ترسم يمن م... محمد. ستياون قول مهم ن گهيبمونم د ياخب اگه تو بخو - 

  .ترس وجود نداره يبرا يزيچ چيه يستين نجايا يتا وقت. يبمون يكه به من داد يقول يو رو يخوام كه بر ياما من م - 
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سمت  به يبلند و عصبان ييو با قدم ها ستاديا. ماند يمطمئنا تا آخر، سر حرفش م. شد رهيمحمد خ يجد يچشم ها به

 يمشت ها ستاد،يدر ا يجلو كايار. شده بود رهيخ كايار يو بامزه  نيبه شلوارك ج نيغمگ يمحمد با لبخند. اتاق رفت

  .ديداخل شد و در را محكم به هم كوب ينسبتا طوالن يبعد از مكث. فشرد يگره كرده اش را با تمام توان م

بهتر بود و  نطوريا ديشا. رو دارند شيپ يقهر طوالن كي باز در جلد همان دختر بچه رفته است و كايدانست ار يم

  .شد يراحت تر م شانيبرا يخداحافظ

 شيكرد وجود او برا يكه پشتش را به محمد كرده بود وانمود م يدر حال د؛ياز تخت خواب يگوشه ا كايخواب ار موقع

نگاه  كايخواست به ار يدلش نم. كرد يسر گذاشته و به سقف اتاق نگاه م ريرا ز شيدست ها زيمحمد ن. ندارد يتياهم

 يوقت. لرزان او را نداشت يشانه ها دنيطاقت د. گفتن است راهيبد و ب ايكردن  هيمطمئن بود او در حال گر رايز. كند

  .او را نوازش كرد شانيپر يخوابش برده دست دراز كرد و موها كايمطمئن شد ار

  

* * * * *  

  

به سمت محمد  تيبا عصبان. تمام خانه را پر كرده بود گاريس يبو. شانه جا به جا كرد يرا رو فشيآمد و ك رونياتاق ب از

و از همان جا به  دنيكش رونياو ب يانگشت ها انيرا از م گاريس. ستاديا شيزده بود رفت و روبه رو هيكه بر سنگ تك

  .پرت كرد ييظرفشو نكيداخل س

  !ينكش گاريخونه س يتو ميقرار گذاشته بود - 

 ييبا لب ها. شد رهيخ واريگرفت و به د كايرا از ار شيرو يلحظه ا يمحمد برا. نديماند تا عكس العمل محمد را بب رمنتظ

  :زد يبرگشت و لبخند كايبه هم فشرده به سمت ار

  .ميبهتره بر - 
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  .كنم يو من با مهرسا خداحافظ ميحامد خان بزن يهم به خونه  يسر هيقرار بود كه  - 

  .شهيوقت نم - 

  !اما اونا منتظرن - 

  .دم يم حيخودم بعدا براشون توض. مياريگفتم كه، وقت كم م - 

 يبرا يتوانست حد ينم كايار. را در دست گرفته بود به سمت در رفت كايكه چمدان ار يدر حال يبا خونسرد و

اما محمد در . ديايدر ب شيشود و صدا يكند تا محمد عصبان يكرده بود كار يتمام طول روز سع. كند نييتع تشيعصبان

رفته  يخداحافظ يكه برا كايار يپدر يدر خانه  يتح. داد ياز خود بروز نم يجز خونسرد يزيبرابر هر حركت او چ

 يليبا او خ يپدرش افتاد؛ خداحافظ اديبه . زد يكرد و لبخند م ياو گوش م يها هيبودند تمام مدت در سكوت به كنا

  :ديكش رونيب اليو را از فكر و خمحمد ا يصدا. انجام شد عيراحت و سر

  !؟يايب يخوا ينم - 

  :گرفته اش پاسخ داد يبا صدا كايار. كرد يبود و مانند طلبكارها سوال م ستادهيدر ا مقابل

  .امياالن م... چرا - 

  :لب گفت ريز ديكش يم ييكه نفس پر صدا يدر حال كايرفت و ار رونياز اتاق ب محمد

  !هيعاشقانه اِ يچه جور خداحافظ گهيد نيا - 

  .مكث به سمت در رفت يو بعد از كم ديكوب نيزم يرا با حرص رو شيپا

شكستن آن سكوت  يبرا يمحمد هم تالش. گفت ينم يزيشده بود و چ رهيخ رونياز پنجره به ب كايار. بود كيتار هوا

 يوقت كايار. د ادامه داشتسالن انتظار نشسته بودن يها يصندل يكه هر دو رو يسكوت تا وقت نيا. كرد يعذاب آور نم

ِ درهم قفل كرده  يدست ها يداده و سرش را بر رو هيزانوانش تك يرا بر رو شيكه دست ها ديد يمحمد را در حالت

با تمام وجود  ديدر هم او را د يفك و اخم ها يعضالت منقبض شده  يخصوصا وقت. دينگو يزياش گذاشته، نتوانست چ
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  :ديپرس ينگران يخم شد و با صدا يكممانند او . كرد ياحساس ناراحت

  !شده؟ يزيچ - 

  :دوخت كايسرش را چرخاند و نگاه خسته و قرمزش را به ار يدر همان حال كم محمد

  .نه - 

  .نشان از حال خرابش داشت شيصدا يگرفتگ

  حالت خوبه؟ - 

  :زد يلبخند محمد

  .نه - 

  :شد كيبار ياز نگران كايار يها چشم

  نه؟ چرا؟ - 

  :و باالخره به حرف آمد اورديهم فشرد اما انگار طاقت ن يرا رو شيلب ها محمد

  .يريم يچون تو دار - 

  :پر از اشك شد و با بغض گفت كايار نياندوهگ يكم چشم ها كم

  .رمينم ياگه تو بخوا - 

  .يبر ديبا ست،يمسئله خواستن و نخواستن من ن - 

  :لب تكرار كرد ريبا حرص ز. نديرا نب شيها سرش را به سمت مخالف چرخاند تا محمد اشك تيبا عصبان كايار

  !مسخره... ديبا ديبا ديبا - 

  .خواند محمد از جا بلند شد و چمدان را در دست گرفت يرا م كايپرواز ار يبلندگو كه شماره  يصدا با

  ...كايبلند شو ار - 
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. گذاشت يو چمدان را كنار ستاديا يرودچند متر مانده به در و. از جا برخواست و هر دو به راه افتادند يحال يبا ب كايار

پا و آن پا  نيا يمحمد بعد از كم. به وقت پرواز مانده بود قهيدق 10فقط . و با تعجب به او نگاه كرد ستاديا زين كايار

  :پنهان كند گفت يرا پشت آن لبخند مصنوع تشيو عصبان يكند ناراحت يم يسع يليكه مشخص بود خ يكردن در حال

  .ميكن يخداحافظ نجايهم... بهتره. برم دياب گهيمن د - 

  :محمد دوخت زانيرا به نگاه گر شيها چشم

  ...باشه - 

  :ادامه داد يجد يليكرد خ يم نييرا باال و پا نشيكه سر سنگ يدر حال و

  .خداحافظ - 

ش را به كه پشت يو در حال ديچمدان را به سمت خود كش. خواست دست از غرورش بردارد يلحظه هم نم نيدر ا يحت

كه  كايار. ديرا گرفت و او را به سمت خود كش شيقدم برداشت اما محمد بازو كي خت،ير يمحمد كرده بود و اشك م

 شيلب ها. را با تمام وجود در آغوش فشرد كايار محمد. افتاد نيزم يرو فشيشده بود چمدان را رها كرد و ك ريغافلگ

  :گفت يگذاشت و به آرام كايگوش ار كيرا نزد

 ادياونجا منتظر باش تا خانم بارتا ب. كشمت يتار مو از سرت كم بشه م هياگه ... باشه ادتي. يمواظب خودت باش فسقل - 

  .دنبالت

  :ديمحمد فشرد و با بغض نال يمردانه  يشانه  يرا رو شيچشم ها كايار. مهسا بود يمياز دوستان صم يكيبارتا  خانم

  !محمد يبدجنس يليخ - 

  .را از خود جدا كرد كايخ كرد و ارتل يخنده ا محمد

  .نه بدتر از تو - 

دستش را باال  كي. دوست داشت يليلب ها را خ نيا. شد رهيخ شيگرفت و به لب ها كايرا مقابل صورت ار صورتش
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  :كرد نجوا كرد يرا پاك م كايار يكه اشك ها يآورد و در حال

  .شه يتنگ م يكه به من داد يلقب يدلم برا - 

  :و با حرص گفت دياش را باال كش ينيب كايار

  .يهست يعوض يليخ يدون يآره چون خودتم م - 

 يرا از او م شيكه چشم ها يجدا شد و در حال كايزود از ار يليخ. ديرا بوس كايار يشانيسرد داد و پ گريد يخنده ا محمد

  .كه چقدر دوستش دارد ديخواست به او بگو يم. شد رهيبه رفتن او خ هيبا گر كايار. به سمت مخالف رفت ديدزد

  !ديخانم عجله كن - 

. را پاك كرد و به سمت مرد رفت شياشك ها. نمانده بود يگريد يكس. كرد يعجله م ديبا. سمت آن مرد برگشت به

  .شد رهيخ نيو به زم ستاديا شيروبه رو

  ».مزخرف يفكرها اليخ يب كا،يار يو بر يو نشون بد طيبل ديبا«

  ...خانم - 

انگار كه مرد . بكند يحركت چيتوانست ه ياو نگاه كرد؛ نم يبا وحشت به دست ها كايجلو آورده بود،اردستش را  مرد

  :ديپرس عيسر يليشد چون خ كايترس و وحشت ار يمتوجه 

  !حالتون خوبه؟ - 

  .به حرف آمد يطوالن يبعد از مكث. دوباره به او نگاه كرد كايار

  .آره...آ - 

  :لب گفت ريزد و ز يبرق شيچشم ها. شد رهيد خكه محمد رفته بو يهمان جهت به

  !برم ديمن با - 

  !بله؟ - 
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  :سمت مرد برگشت به

  .برگردم... ديبا... تونم يمن نم... من - 

سالن  يرا پشت سرش انداخته بود به سمت در خروج فشيو ك ديكش يم نيزم يكه چمدان را رو يبه سرعت در حال و

 فيجلوتر رفت و به رد يكم. شد رهيكه در حال ورود و خروج بودن خ ييدم هاآمد و به آ رونياز سالن ب. قدم برداشت

  .ها نگاه كرد نيماش

  !رفته - 

  .از محمد نبود يبه اطراف كرد؛ خبر يگرينگاه د يناراحت با

  

* * * * *  

  

 كايكند كه ار توانست باور يآن ها شد اما نم ريمس يراه متوجه  انيدر م. كرد بيمحمد را تعق نيتا فرودگاه ماش نيآر

فرمان گذاشت و از ترس  يتمام سرش را رو يديبا ناام نيهر دو به سالن رفتند آر يوقت. رود يم شهيهم يدارد برا

درست حدس . به آن ها جواب پس بدهد ديدانست كه با يم االنقش بر آب شده بود و ح شيتمام نقشه ها. ختياشك ر

  :سبز را فشرد ياش را پاك كرد و دكمه  ينيكاپشن ب نيا آستب. زده بود همان موقع تلفن همراهش زنگ خورد

آره قرار بود ... ديدونست... يبهتر م ديو خود شما با نيدونستم كه قراره از كشور خارج بشن ا يمن نم ديباور كن... بله - 

 يشما چه فرق يآخه برا... به من گفت ينطوريخود خواهرم ا نهيو مهرسا رو بب اديتنها ب كايما قرار بود ار يخونه  انيكه ب

  كنه؟ يم

را قطع كرد و نگاه  يگوش. را از گوشش دور كند يآن قدر بلند بود كه مجبور شد گوش يپشت گوش داديداد و ب يصدا

 يكه اطراف را م كايبا تعجب به ار. آمد رونيكه ب ديرا د كايهمان موقع ار. سالن دوخت يرا به در ورود نشيخشمگ
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بعد از گزارش كار . دست به كار شد و شماره گرفت يبا شاد. گردد يجه شد كه او به دنبال محمد ممتو. شد رهيخ ديكاو

نظر داشت  ريرا ز كاياز دور ار. را روشن كرد و به راه افتاد نيزمان را از دست بدهد ماش نكهيو گرفتن دستورات بدون ا

 نيماش بيتعق دركه  يون سبز رنگ يمتوجه . كرد بيعقرا ت يتاكس يبه آرام. به راه افتاد نيشد و ماش يكه سوار تاكس

خلوت و  ابانيكه داخل خ يزمان. گرفت يديتلفن همراهش زنگ خورد و دستورات جد. بود شد و به آن ها عالمت داد

  .عالمت داد و چندبار چراغ را روشن و خاموش كرد ياز رفت و آمد قرار گرفتند، ون از پشت به تاكس يخال

زد  يلب غر م ريبود ز يراننده كه مرد سن و سال دار. رديكرد با محمد تماس بگ يم ينشسته بود و سع نيدر ماش كايار

  :گفت يم يزيو چ

  ؟يشناسيو م نيماش نيخانم شما ا! چه مرگشه ستيمعلوم ن - 

  ن؟يبله؟ كدوم ماش - 

  !ندازهيچراغ م يونِ كه ه اروي نيهم - 

  ...نه - 

  ...خب يليخ - 

  :لب ادامه داد ريز و

  ...وانهيمردك د! ؟يزن يو چشمك م يندازيواسه من چراغ م - 

  .باال انداخت و مشغول به كار شد يشانه ا كايار. كرد ينگاه م يپشت سر نيبه ماش نهياز آ داشت

نگاه كرد و دوباره به طرف راننده  رونيو به ب ديمضطرب چرخ كايار. ه شود اديرا نگه داشت و خواست پ يتاكس

  :برگشت

  آقا؟ ديگه داشتچرا ن - 

  :شد گفت يم ادهيپ نيكه از ماش يو در حال ديرا كش يدست راننده
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كار شومارم ... ندازهيبند داره چراغ م هيكه اومد پشت من  ياز موقع... چه مرگشه اروي نيا نميدخترم بذار بب ديببخش - 

  ...ندازميراه م

و به  ديچرخ ديكه از پشت شن ياديفر يبا صدا. نستدا يرا نم لشيدلشوره داشت و دل كايار. شد و در را بست ادهيپ

  :زد اديبلند و مضطرب فر ييآشنا يصدا. نديبب يزيتوانست چ يبود و نم كيهوا تار. عقب برگشت

  !بود؟ يچه كار نيا - 

 ينشسته بود صداها واضح به گوش نم نيچون داخل ماش. ستيك يصدا برا نيآمد ا ينم ادشيآشنا بود اما  شيبرا صدا

  :شد ادهيبا وحشت در را باز كرد و پ. حرف زدن چند نفر با هم شد ياما متوجه  ديرس

  ...آقا - 

عكس العمل نشان داد و  عيسر. روشن شد و نور در چشمانش افتاد شيرو به رو نيبرنداشته بود كه ماش يدو قدم هنوز

  .را بست شيدستش را باال آورد و چشم ها

درون همان پارچه  شيبود و صدا ريد دنيكش غيج يبرا. ل دهانش قرار گرفتمقاب يكه پارچه ا ديبگو يزيچ خواست

. داشت يكننده ا جيبد و گ يپارچه بو. چنگ زد ديكش يكه از پشت او را م يا يقو يبا هر دو دستش به بازو. خفه شد

ه باز هم همان رها كند ك كريآن مرد غول پ يقو تاندر كشمكش بود تا خود را از دس. كرد نفسش را حبس كند يسع

  :آشنا آمد يصدا

  !ينبود لعنت نيقرار ما ا! ؟يكن يكار م يآخه چ يه يه يه - 

  .تو خفه - 

  ...يآ - 

را  شيپاها گريد. كرد يم ينيخورد و احساس سنگ يچرخ م يزيدر سرش چ. هم افتاد يرو كايار يكم چشم ها كم

شود  هوشيبه طور كامل ب نكهيقبل از ا. لگد بپراند توانست آن ها را در هوا تكان دهد و ينم نيهم يكرد برا يحس نم
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  .ستا نيآر يمطمئن بود كه آن صدا برا. صدا را شناخت يدارنده 

 ديرس يولو شده بود و به نظر مرده م نيزم يپر از خون به مرد راننده كه رو يبا دهان نيآر. را داخل ون گذاشتند كايار

  :با وحشت زمزمه كرد. شد رهيخ

  !!مرده؟.. .اون... او - 

  .برو نجايزودتر گورت و گم كن و از ا يبه سرنوشت اون دچار نش يخوا ياگه م. شده هوشينه، فقط ب - 

  :رفت گفت يكه عقب عقب م يچانه اش را پاك كرد و در حال يدست خون رو با

  ن؟يكن يكار م يچ كايبا ار... با - 

با . آن مرد هم سوار ون شد. خود رفت نيه به سمت ماشباال آورد و با عجل ميحركت مرد دستانش را به حالت تسل با

دانست كه  يفقط م. كند ديدانست چه با يشده بود و نم رهيلرزان به دور شدن ون خ ييوحشت زده و لب ها يچهره ا

  .افتاد يداشت و عوضش چه اتفاق وحشتناك ياليچه خ. را خراب كرده زيگند زده و همه چ

  

* * * * *  

  

  !ممكنه؟ يزيچ نيهمچ هي يچطور - 

  :را باال برد شيداد صدا يسو و آن سو تكان م نيبه ا يرا عصب شيكه دست ها يدر حال مهسا

  ...قيتحق ميو بفرست يكي ديبا. رميراستش خودمم درگ... دونم محمد يمنم نم - 

  .اونا االن به ما شك كردن! ؟ياز چ قيتحق - 

  :م ادامه داداشاره اش را به سمت مهسا نشانه گرفت و با خش انگشت

  !؟يگ يبه من م يافتاده و تو االن دار روزيد ياتفاق لعنت نيا - 
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  ...كه يدون يچون خودت م يرو از كشور خارج كن كايخواستم تو هر چه زودتر ار يمن فقط م - 

  :ديحرف او پر انيرا باال برد و به م شيصدا محمد

  !دونم ينم يچينه من ه... نه - 

  :گفت يرددخالت كرد و با خونس فرشاد

  .كردن ريو اج ييحداقل كسا ايدم كه اونا جاسوس دارن  ياحتمال و م نيمن ا. مياز اول مرور كن ديايب - 

  :كلمات، تند و پشت سر هم گفت نيبدون گرفتن نفس و فاصله انداختن ب مهسا

از  يميخراب كنن و نجاسوس آشغال بفرستن تا خودشون و  هي ايكنن  رينفر و اج هي انياونا نم! احمق نشو فرشاد - 

  ...و اون همه جنس فتهيب سيپل ريافرادشون گ

  :فرستاد رونيو نفس مضطربانه اش را ب دياش كش يشانيبه پ يدست

  ...كار ما هم اديمقر ب شونيكي هيفقط كاف! من يخدا - 

 سيتوسط پلشد  يهر دو گروه تجارت م يكه با همكار يمحموله ا نيآخر. خواست جمله اش را كامل كند ينم يحت

صورت  سيافراد شاغالم و پل نيب يديشد يريكردن جنس ها درگ دايو پ اديز يمتوقف شده و بعد از گشت و بازرس

افتضاح را از  نيباند ا. خود را از دست داده بودند انها ج يليشده و خ سيپل اديافراد شاغالم مغلوب نفرات ز. گرفته بود

  :ديچيپ يغالم هنوز در گوش مهسا م ي ندهير نمازنگ دا يصدا. ديد يچشم محمد و گروهش م

  ...يهمه چ. ميدون يو م يحاال ما همه چ. سر خودتون بوده ريكه همش ز ميدون يما م - 

  !مهسا - 

  .كرد ينگاهش م يشد كه با نگران رهيآمد و به فرشاد خ رونيب اليفكر و خ از

  حالت خوبه؟ - 

  :گفت جيتكان داد و گ يسر
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  .خوبم! آره... آ - 

  .حواست كجاست - 

  ؟يگفت يم يچ - 

  ...چون. دميمن االن چند وقته كه اونو ند. زدم يمحمد حرف م يبرا نيداشتم از آر - 

  :زد اديرا كشف كرده باشد فر يزيو انگار كه چ ديحرف فرشاد پر انيبه م مهسا

  .كار خود آشغالشه! نيآره آر... آره - 

  :و به خروش آمد ديسمت محمد چرخ به

  ...اما تو اصال... ميآب كن رياحمق و ز نيسر ا ديهزار بار بهت گفتم با! احمق تو ِ  يدسته گل پسر عمو نيا من مطمئنم - 

  :مهسا قرار گرفت يمداخله كرد و روبه رو فرشاد

  .ستيحرفا ن نيمهسا؟ االن وقت ا - 

بار  نياول يبرا. كندخود را حفظ  يتوانست خونسرد يكرد نم يآرام شد اما هر چه كه م يحرف فرشاد كم نيا با

 زيم يرا رو شيبه محمد نگاه كرد كه تمام مدت خم شده و دست ها. تواند خونسرد باشد يكرد كه نم ياحساس م

لرزش . از صورتش مشخص نباشد يميشد ن يم ثباع نيبود و ا ختهيصورتش ر يبلندش تو بايتقر يموها. گذاشته بود

  :فرشاد دوباره به او نگاه كرد يصدا دنيبا شن. ار و خونسرد فرو برودمحمد باعث شد در قالب همان زن تود يدست ها

به  يمن رفتار مشكوك! آخه چطور ممكنه؟. خودش داره يواسه  ييآدما هيكرده و  ريچند نفر و اج نيآر يعني نيپس ا - 

  !دميازش ند يريجز كناره گ

  :سرد فرشاد دادخون يچهره  ليتحو يچانه اش را باال گرفت و پوزخند يبه آرام مهسا

  !؟يو بدون يزيچ نيهمچ هي يمشاور لعنت هيبه عنوان  ديتو چرا نبا. من واقعا در تعجبم فرشاد - 

  :فرشاد از تعجب گرد شد يها چشم
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  !ينوبت منه كه بازخواست بشم خانم؟ نكنه به منم شك دار گهيحاال د - 

  :دهد رييكرد لحن شكاكش را تغ يو سع ديرا از فرشاد دزد نگاهش

  ...گم يمن فقط دارم م - 

  !دونستم، آره؟ يو م زيمن همه چ يگ يم يتو فقط دار - 

  :سرزنش بار ادامه داد يلحن با

  .شك و دونستن وجود نداشت يبرا يزيدونم چون چ ينم يچيمن ه - 

  :آرام شود يفرستاد تا كم رونياش را ب يعصب بازدم

  .حرفم و بگم يحاال اجازه بده ادامه  - 

  :كرد و گفت كيرا بار شيشده بود چشم هاكه قانع ن مهسا

  .استاد دييبله، بفرما - 

  :اخم كرد و ادامه داد فرشاد

  ...دهيو وسط كش سيپل يبعدشم پا. بو برده و لو داده ييزايچ هي نيباالخره آر - 

  :فرشاد را كامل كرد يشده بود جمله  رهياز اتاق خ يكه به گوشه ا يدر حال مهسا

  !راد غالم رسونده كه همش كار ماستبه اف يجور هيو بعد  - 

  :شده اش را از فرشاد به محمد دوخت و ادامه داد كيبار يها چشم

  .از دهنش دراومد به من گفت يهر چ روزيد! ميسيفقط كم مونده بود بهم بگن كه ما پل - 

  :زد و ادامه داد يپوزخند

  !انتقام سخت زد هيحرف از  - 

  :ديبود؛ پرس دنيكش گاريشده و در حال س رهيخ رونير بمكث، از محمد كه به مناظ ياز كم بعد
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  ؟يبگ يزيچ يخوا يتو نم - 

  :اضافه كرد ينداد با بدجنس يمحمد جواب يوقت

  ...اول كل ماجرار يليمطمئن باش با س. حرف بكشن نيتا از آر ميبه نظر خودم بهتره كه چندنفر و مامور كن - 

  :و شمرده گفت ديپا له كرد، در همان حال حرف مهسا را بر ريانداخت و با حرص ز نيزم يرا رو گارشيس محمد

  .ميبرسون يبيآس نيبه آر ميتون يما نم - 

  :كرد و ادامه داد كيرا بار شيها چشم

 ميريبگ دهيناد ناروياگه ا يحت. كه كرده باشه پسر عمو و هم خون منه ياون هر غلط. بازم تكرار كنم ديبا نكهيمثل ا - 

گل  يكه مثل خر تو ياول و در مراحل ادار يسال ها يبه ما كمك كرد خصوصا تو يليكه خ يِ، مرد اون پسر ِ عمو حامد

  نرفته؟ ادتيكه  نارويا. يبرگرد شهيهم يتو برا نكهيقبل از ا يتح. برامون جور كرد يپارت يكل ميكرده بود ريگ

  !شتريب يحت. كمك كرد نرفته، اما عمو جان تو به همون اندازه هم به گل پسرش ادمي ناروينه ا - 

  :حوصله گفت يباال انداخت و ب يشلوارش كرده بود شانه ا بيكه هر دو دستش را داخل ج يدر حال محمد

  .خُب، اون پسرشه - 

  :بهم فشرده اش با حرص گفت يدندان ها انيطاقتش طاق شده بود از م گريكه د مهسا

  !آره پسر اونه، نه پسر تو - 

  :ضافه كردرا در هوا چرخاند و ا دستش

تر بود مثل  كيكه چند سال ازت كوچ يهر كس شهيهم. كه انگار پسر تو هم هست يكن يرفتار م يجور هيتو همش  - 

واقعا شانس . يندار شتريسال ب 31اما جناب پدربزرگ، تو ... كايو ار نيدرست مثل آر. يپدر باهاش رفتار كرد هي

  !آوردم كه ازت بزرگترم

  :دهد رييآمده را تغ شيجو پ يكرد كم يرا باال آورد و سع شيبود دست ها تادهسيهر دو ا انيكه م فرشاد
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كنم با  يم يمن خودم سع. فقط وقت تلف كردنه. داشته باشه يا جهيبحث ها نت نيكنم ا يفكر نم! بچه ها... آآآآآ - 

  .حرف بزنم نيآر

  .يكرد يكار و م نيا شيوقت پ يليخ ديبا ياگه قرار بود باهاش حرف بزن - 

  .اوردمينم رشياصال گ. كه نتونستم يديخودت د - 

  :تفاوت گفت يب مهسا

  ؟ياصال از كجا معلوم كه راست بگ. يبراش بپا بذار دياز شركت هم با رونيبهت هشدار داده بودم كه ب - 

  !مهسا - 

  ...از گفتن هيچ - 

  :ادامه به مهسا نداد و روبه هر دو گفت ياجازه  محمد

  .ميكن يفقط وضع و بدتر م گهيبا متهم كردن همد! نمبا هردوتو. ديتمومش كن - 

  :شد و ادامه داد رهيفرشاد خ به

حواسشون  سيپل ياداره  يچند نفر هم مامور كن تا تو هي. يحرف بكش نياز زبون آر يپوست ريفرشاد بهتره كه تو ز - 

 سيپل ياداره  يخودم و پدرم تو. رهايافتادن هم درب ريكه گ يياونا يحرفا زيكنن باشه و ر يرد و بدل م ييبه حرف ها

كن با جاسوس هامون  يسع. باشه يبه اون ساختمون و باند لعنت شونحواس ديهم با گهيچند نفر د هي. ميدار اديآشنا ز

 ناياحتمال داره ا. بزنن يدست هيخوام افراد غالم بهمون  ينم. رد و بدل نشده يوقته اطالعات يليخ يتماس برقرار كن

. ميش يم سوباون ها هم مح بيما رق ميكن يكه م يدر كنار شراكت. كرد اطياحت ديبا... خودشون باشه يهمش نقشه 

 يبرا د،ياز اطالعات و انبار شركت بكن يكل يپاكساز هيبعدش بهتره . ريو اون دوستت خبر بگ كايتو هم از ار... مهسا

و  يكه توكل ديمطمئن ،يراست. ميبش يزيمعطل چ دينباوجه  چيكرد به ه دايپ خيب يلياگه اوضاع خ. ديسفر هم آماده باش

  دخترش از كشور خارج شدن؟
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  .احمق مثل سگ فرار كردن يترسوها... آره - 

  .ديكن يدگيكه گفتم رس ييخب، بهتره به كارا يليخ - 

اب تنها از دلشوره و اضر يرفتند، و محمد را با احساس رونياطاعت تكان دادند و از اتاق ب يبه نشانه  يدو سر هر

  .ستيچ يبرا ياحساس لعنت نيدانست ا يو نم ديكوب ياش م نهيس واريبه در و د يقرار يقلبش با ب. گذاشتند

  

* * * * *  

بدنش به  يبود و همه  نيزم يكف دستانش رو. كرد ياز بدنش احساس م يميسمت چپ و در ن يگونه  يرا رو سرما

و آن  نيجز زم. فرستاد رونيرام باز كرد و نفس حبس شده اش را برا آرام آ شيچشم ها. ديكش يم ريت يطور وحشتناك

به مقابلش كرد؛  ينگاه. كرد و سرش را باال گرفت جدانم داشت  يكه كم نيگونه اش را از زم. ديند يزيچ اهيس واريد

 يو سرد چه م كيرو تا رهياتاق ت نياتاق است اما در ا كيمطمئن بود كه در !اهيبه رنگ س ينيو زم رهيبلند و ت يواريد

درد . گذاشت نيزم يكرد و دوباره گونه اش را رو يگردنش ناله ا دنيكش ريكند؟ خواست سرش را بچرخاند كه با ت

با هر نفسش گرد و . شد يافزوده م دنشيو هر لحظه بر سرعت نفس كش ديچيپ يزده اش م خيكم كم در بدنش 

از بغض  شيلب ها. آمد يدر به داخل آمده بود به پرواز در م ريز زكه ا ينور اريشد و در ش يبلند م نيزم يرو يغبارها

كف . داد و تمام توانش را جمع كرد يبه خود تكان خرهباال. خورد ياز سرما بهم م شيو دندان ها ديلرز يو وحشت م

سرد  نياز زم از بدنش را يميكه زد توانست ن يبا زور. هوا ماند يكه انگشتانش رو يفشرد جور نيزم يدستانش را رو

به اطراف كرد و  يبا وحشت نگاه. را دراز كرد شيدر اتاق، پاها ينشست درست روبه رو نيزم يرو. جدا كند فيو كث

  :ديتوانست بگو تنها

 - م ...كجام؟! من كجام؟... م!  

كم . نداشت شيابر يكند؟ اما جواب يكرد كه كجاست و آنجا چه م يمدام از خود سوال م. ترس به سكسكه افتاده بود از
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گشاد شده اش را به در  يكه افتاده بود چشم ها يآوردن اتفاق اديبا به . شد ريسراز شيباال رفته و اشك ها شيكم صدا

  :اتاق دوخت

  !ايخدا - 

  :تند و پشت سر همش بلند شد ينفس ها يصدا

 - كمك... كمك... ك... ك! كمك... ك...  

. كند انيگذاشت آنها را واضح ب يو نم ديبر يكلمات را م شيها هيهق گرهق . گرفت ياوج م شتريب شيهر كلمه صدا با

. برسد واريتا به د ديخود را عقب كش يكم شيرا دراز كرده بود، با دست ها شينشسته و پاها نيزم يهمانطور كه رو

منتظر ماند تا . ردياز غصه بم ايدانست خوشحال باشد  ينم. ديرا شن ييقدم ها يجا به جا نشده بود كه صدا يهنوز كم

خواست با . اورديدستش را باال ب كيداخل چشمانش افتاد و مجبور شد  يديدر كه باز شد نور شد. نديصاحب صدا را بب

 اجرأت نكرد دستش ر يحت. كار شد نيدو مرد مانع از ا يگفتگو يلرزان و گرفته اش كمك بخواهد كه صدا يصدا

آنها  يرو يو كنترل ديلرز يم شيلب ها. ختيصدا اشك ر يشرد و بپشت دستشش را به صورتش ف اورد،يب نييپا

 شيپاها يدوست داشت رو. ديشن يآنها را م يشدن قدم ها كينزد يفشرد چون صدا واريبه د شتريخود را ب. نداشت

  .شده بود سر شيبدنش به خصوص پاها يو از خود دفاع كند اما تمام اعضا ستديبا

  ...بلندش كن - 

و  ديكش غيبا تمام وجود ج كايار. را به چنگ گرفت كايار يخم شد و بازوها گريمرد د. آن دو مرد بوداز  يكي يصدا

  .نداشت يا دهيآن مرد رها كند اما فا يكرد خود را از چنگال قو يسع

  ...ولم كن... به من دست نزن! ولم كن كثافت - 

. بست يرا به صندل كايبا طناب ار گرينشاند و مرد د يچوب يصندل يرا گرفته بود؛ او را به زور رو شيكه بازوها يمرد

كه  يكارشان تمام شد مرد نكهيبعد از ا. كند هيتوانست گر ينم يو حت ديلرز يآنقدر وحشت زده بود كه تمام مدت م
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در دهان  يزيكه چ يدر حال د،يرا به چنگ گرفت و به سمت خود كش كايار شانيبلند و پر يبود موها ستادهيا كينزد

 يبا انزجار و وحشت كم كايكرد؛ ار كينزد كاياز اشك ار سيكرد و صورتش را به صورت خ يهيكر يخنده  ديجو يم

  .ديخود را عقب كش

  ...كمكت كنن نجايا يسوسكا و موشا ديشا... دونم يو نم ابونيب نيا يآدما... و داد كن غيخواد ج يهر چقدر دلت م - 

كه  يشود؛ مرد در حال دهيكش شتريسرش ب يموها ي شهيشد ر يباعث م نيكرد سرش را عقب بكشد اما ا يسع كايار

  :كرد ينگاه م كايكج به ار يبرگشت كه با لبخند يبه سمت مرد پشت سر ديخند يم

  .كنه مشيطرف حق داشت قا اسر؟ي ينيب يم - 

توانست چشم ها و دندان  يكه م تا آنجا كايار. ديكرد قاه قاه خند ينگاه م كايكه به بدن لرزان ار يرا گفت و در حال نيا

 زدياشك بر فيكث يخوك ها نيمقابل ا ديگفت كه نبا يبا خود م. نكند هيگر گريكرد د يهم فشرد و سع يرا رو شيها

 يكه موها يباعث شد تا مرد ييقدم ها يصدا. ردياش را بگ يناتوان يااشك ه يتوانست جلو يو ناله كند اما واقعا نم

كرد  يكه هق هق م يدر حال كايار. دنديآن ها را رها كند و به اتفاق همراهش به سمت در چرخرادر دست داشت  كايار

داشت به  هرهبه چ يظيكه اخم غل يمرد جوان در حال. ديرا د يگرينگاه ترسانش را به آن سمت دوخت و مرد جوان د

  :حرف آمد

  .باال منتظرتونن - 

  !م؟يزنگ بزن و بعد ميمگه قرار نبود اول حرف بكش ؟يواسه چ - 

  .دياز خود آقا بپرس ديدونم، بر ينم - 

  :در هوا تكان داد يرا جمع كرد و دست شيلب ها مرد

  ...باال ميريخب، م يليخ - 

  :آرام اضافه كرد يزد و با لحن يپوزخند



 

 

نه نودهشتياكتابخا    كاربران انجمن نودهشتيا و هيوا ناديا  –اريكا 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٦٤

  ؟يحاال تو چرا تُرش كرد - 

و با اخم كامل به  ديه اش را كنار كشچان عيسر يلياو گذاشت، اما او خ يچانه  ريبه سمت مرد جوان رفت و دستش را ز و

كردند  يكه گفتگو م يدر حال گريدو مرد د. ديلرز يجمع شده بود و م ينگاه كرد كه مانند موش كايبه ار. داخل اتاق آمد

 يچند قدم. كرد ينگاه م كايبود و به ار ستادهيرفتند اما او هنوز ا رونيب نمناكو  كياز اتاق تار دنديخند يو بلند بلند م

بهتر بتواند چهره  كايار ي دهيانبوه و ژول يموها انيسرش را خم كرد تا از م يشد؛ مقابلش زانو زد و كم كينزد كايبه ار

سرش را به  عيسر يليخ ظيغل يبا اخم ديلرز يكه م ياو شده بود در حال ي رهينگاه خ يكه متوجه  كاياما ار. ندياش را بب

توانست پنهان كند  يكه نم يبا تعجب شياخم ها يران مرد جوان باعث شد گره آرام و نگ يصدا. چرخاند گريد يجانب

  :از هم باز شود

  كنه؟ يدرد نم... تييحالت خوبه؟ جا - 

به جانب در باز اتاق انداخت و دوباره به  يمرد نگاه نگران. نگاهش كرد يچشم ريو ز ديبه سمت او چرخ يكم كايار

  :گفت جانيو با ه ديچرخ كايسمت ار

از  رونيچه ب نجايچه ا. يدون يكه ازت كردن بگو نم يفقط هر سوال. بهت برسه يبيذارم آس يمن نم... نگران نباش - 

  ...هم نجاياز ا رونيبه مرگ، ب يمحكوم رنيبگ ياگه جواب نجايا. يدون ينم يچيتو ه نجايا

  :فهمدينم يزيچ تيموقع نيابه او فهماند كه در  كايار يوحشت زده  يو چشم ها رانيح ي افهينداد؛ ق ادامه

  گم؟ يم يچ ديفهم يم - 

به سمت عقب  ياو را در چنگ گرفت و كم يموها عيحركت سر كيبتواند لب از لب باز كند صادق با  كايار نكهياز ا قبل

وارد اتاق شد و پشت  يشخص نكهيشد تا ا يمتضاد نم يرفتارها نيا ياصال متوجه . ديكش غيگفت و ج يآخ كايار د؛يكش

  .شده بود به داخل آمد دهينام اسريكه  گريرش مرد دس

  كنن؟ يمارو هاپول يكوچولو يكه خودشون ماه اهينخود س يپ فرستنيآقا صادق مارو م... به به - 
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  :اخم كرد صادق

  .به دستور خود آقا بود دياگه گفتم بر! اه؟ينخود س - 

  .نجايا ميحاال ما دوباره به دستور آقا اومد... بله بله - 

  :گفت يتفاوت يبا ب قصاد

  د؟يحرف بكش ديخوا يم - 

  !شما بعله يبا اجازه  - 

  :فشرد گفت يهم م يرا رو شيكه دندان ها يبا خشم در حال صادق

  .بسه يمسخره باز - 

  .از اتاق خارج شد و او را با آن دو مرد تنها گذاشت كا،يبه سمت ار ينگاه چيرا گفت و بدون ه نيا

  

* * * * *  

  

مهسا . زد يآشفته اش م يموها انيم يهم چنگ يگاه گدار مود؛يپ يطول و عرض اتاق كارش را م يعصبقرار  يب محمد

  :معترض گفت يتكان داد و با لحن ينسبت به او نداشت سر يكه حال بهتر

  ؟يوسط راه بر نيا يخوا يم يتا ك! بسه محمد - 

  :رفت گفت يم زشيكه به سمت م يو در حال ستاديا يناگهان يليخ محمد

  ...شهينم ينجوريا - 

  :را برداشت و كنار گوشش گذاشت، ادامه داد يگوش

  .خودم برم ديبا - 
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  :بلند شد شيبا تعجب از جا مهسا

  !؟يبر - 

  :او رفت زيبلند به سمت م ييمنظور محمد شد و با قدم ها ي متوجه

  .يا گهينه با پرواز د نشده؛ نه با اون پرواز رفته و ماياصال سوار هواپ كايار! ستين تيحال نكهيمثل ا - 

  :زد اديو فر ديتلفن كوب يرا رو يكه داشت گوش يبا تمام توان محمد

  !دنبالش بگردم؟ ديكجا با! كجاست؟ هان؟ يگ يپس م - 

  .دونم ينم يچيمنم مثل تو ه! دونم محمد ينم - 

  :شد رهيخ زيم يخورده اش به رو نيچ يشانيآب دهانش را قورت داد و با پ يقرار و عصب يب

  ...شده ياشتباه هي. حتما اشتباه شده - 

  .كنه بشيمدام تعق يكياون دوست نداره  يگفت. ياما تو گوش نكرد يبهت گفته بودم بهتره براش محافظ بذار - 

فراموش ! هوم؟... دادن يروز مونده به رفتن اون به كارشون ادامه م هيكننده ها تا  بيتعق يفراموش كرد نكهيمثل ا - 

  ...خودم دوتا محافظ بفرستم ياز همسرم جا يروز خداحافظ يع نداشتتوق گهيد ؟يكرد

  :ديحرف محمد پر انيبه م مهسا

  ...بهتر بود هر دوتون... گفتم كه. ستين نيمنظور من ا - 

  .بكن يكار هيسروته  يب يحرفا نيعوض ا! گفته بودم، گفتم يگ يم شهيهم! بس كن مهسا - 

! ار؟ي شيها به سرم بزنه پرواز كنم برم پ وونهيمثل د كدفعهيرژه برم تا  يهوسط  نيكار كنم؟ مثل تو ا يچ يگ يم - 

  ...هه

 قيعم يو غم يقرار يب تيمحمد عالوه بر خشم و عصبان يدر چشم ها. شد رهيمحمد خ نيرا گفت و به نگاه خشمگ نيا

  .بود بيمهسا عج يزد كه برا يموج م
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نگاه متعجب و نگران مهسا  يوقت. زده و مضطرب وارد اتاق شد جانيه يباز شد و فرشاد با چهره ا يناگهان يلياتاق خ در

بست،  يدر اتاق را به آرام. اما موفق نشد اورد؛يخود را بدست ب يخونسرد يكرد كم يسع ديو محمد را به جانب خود د

خره محمد طاقت باال. ديدزد يجستجوگر محمد م يرا از چشم ها گاهشانداخته و ن نييبود كه سرش را پا يدر حال نيا

  :ديو پرس اوردين

  شده؟ يچ - 

رمز  يمهسا كه متوجه  ست؛يخوب ن اديخواهد بزند ز يكه م يكرد به او بفهماند حرف يشد؛ سع رهيبه مهسا خ فرشاد

  :به حرف آمد عيسر يلينگاه فرشاد شده بود خ

  .شده يچ نميبب رميمن با فرشاد م... خب... آآآآ - 

محمد هر  يمحكم و كوبنده  يبودند كه صدا وفتادهيفرشاد رساند؛ اما هنوز به طرف در راه ن چند قدم بلند خود را به با

  :كرد خكوبيخود م يدو را در جا

  !صبر كن - 

هم، با  يرو شيسر تكان دادن و فشردن پلك ها يبه سمت محمد برگشت اما فرشاد بعد از كم عيسر يليخ مهسا

  .به جانب محمد برگشت يمصنوع يلبخند

  ...بگو. راجبش بدونه منم ديكه با ينفر نيافتاده، اول يه اتفاقاگ - 

دانند دهانش را  يكه حرف زدن نم يو مانند افراد ديدهانش را باز كرد تا حرف بزند اما كلمات در دهانش ماس فرشاد

  :پا و آن پا كرد و باالخره به حرف آمد نيا يقدر. باز و بسته كرد

  .تو راحت نباشه يبرا... ديشا... خوام بگم يكه م يزياون چ... محمد نيبب - 

  ...بگو - 

  ...تا اون... بهتره اول به مهسا بگم. يستيمتوجه ن يتو االن داغ - 
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  :دياو را بر يبلند جمله  ياديبا فر محمد

  !بگو - 

  :كرد محمد را به آرامش دعوت كند يدستش را باال آورد و سع فرشاد

  ...خب يليخ - 

  :ادو ادامه د ديكش قيعم يآه

  .به من برسونه... تونسته ياطالعات هي يجاسوس هامون به سخت... از يكي - 

  :محمد درهم رفت يابروها

  ؟يچه اطالعات - 

  :كرد كيرا بار شيخم و چشم ها يرا قدر سرش

  !كا؟يار... راجبه - 

 يانتظار نياو باشد؛ چناز جانب  يمنطق يمنتظر واكنش ديرا تلفظ كرد؛ فرشاد حدس زد كه نبا كايكه محمد نام ار يآنطور

  .هم از او نداشت

  ...تازه اونم با هزار دنگ و فنگ. و بگه نياون فقط تونست هم. دنيرو دزد كاياونا ار. يدرست حدس زد... آره - 

تند و پشت سرهم  ديد نگونهيفرشاد كه او را ا. كرد ينم يشده بود و حركت رهيبه فرشاد خ جيهمانطور مات و گ محمد

  :دادن حيتوضشروع كرد به 

 كمي. نطورهيدونم اما مطمئنم كه هم يو نم شيبردن، چه جور ييبوها هيانگار كه . اون ساختمون سخت تحت كنترله - 

 نيون و چند هيرسونده كه توسط  يو به مقصد م يدختر جوون هيداشته  يتاكس يراننده  هيكردم  قيراجب اون شب تحق

 شونيهم همراه گهيد نيماش هيكه  ارهيو به خاطر م نيفقط ا. ادينم ادشي بعد از اون گهيد... كتك خورده و نشيسرنش

  ...اما... ارهياون دختر و به خاطر نم يچهره  يدچار شوك شده چون حت اديبه نظر م... كرده يم
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 نيب گرشيكارش كرده بود و دست د زيگاه م هيدستش را تك كياو . شد رهيمهسا سكوت كرد و به محمد خ ياشاره  با

رخش مشخص نبود اما عضالت  مياز ن ياديز زيبود و چ ختهيصورتش ر يتو شيموها. بود زانيو آسمان آو نيمز

مهسا به حرف آمد وسكوت عذاب آور اتاق را . نشان از حال خرابش داشت شيفك و لرزش شانه ها يمنقبض شده 

  :شكست

  !با اون پرواز رفته باشه ديبا كايآخه چطور امكان داره؟ ار - 

  ...برگشته كايدم كه ار ياحتمال و م نين ام - 

  :ديپرس تياخم كرد و با عصبان مهسا

  !بكنه؟ يغلط نيهمچ هي ديچرا با! برگشته؟ - 

 ياونا روزها... از همون روز ريتمام اون چند هفته تحت كنترل بوده غ كايار. تونه باشه ينم نياز ا رياما غ... دونم ينم - 

 ياحساس م يبه من گفته بود اديم ادتي. تحت فشار بودن يليموضوع خ نيحتما از ا. تونستن بكنن ينم يكار چيقبل ه

اما نا . ا كنن ديخواستن به تو دست پ يشده بودن و م دينا ام كايدم كه از ار ياحتمال و م نيمن ا. كنن يم بتيكه تعق يكن

  .رو تحت نظر نداشتن كايار گهيكه د ستين يمعن نياونا به ا يديام

  !خبر دارن زايچ يلياونا از خ نكهيا يعني نيا ..نيا - 

  .كنن يبه محمد نگاه م كيزن نزد هيهم اونا به تو به چشم  ديشا. حدس زد ينطوريشه ا يآره، م - 

مهسا باعث  يصدا. كرد ينم يبود و حركت ستادهيا شيبه محمد كرد كه همانطور در جا يحرف نگاه نياز گفتن ا بعد

  :دشو رهيشد دوباره به او خ

  جاسوس راست گفته باشه؟ نياز كجا معلوم ا - 

  ...نطوريمحمد هم هم. دارم نانيمن به صادق اطم - 

شده بود و  رهيمحمد به تلفن خ. او را از حرف زدن بازداشت زيم يزنگ تلفن رو يكه صدا ديبگو يزيخواست چ مهسا
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. را برداشت يت به سمت تلفن برود گوشخواس يآخر كه مهسا م يدرست لحظه . انگار قصد نداشت تلفن را جواب دهد

  :ديچياتاق پ يبم و مردانه اش در فضا يصدا

  بله؟ - 

  !س؟يرئ ؟يخودت - 

  .كرد ديتاك »سيرئ« يكلمه  يرو يبا لحن خاص. تمسخر وجود داشت يكه زنگ زده بود نوع يلحن مرد در

  ؟يهست يك - 

  .ما هستش شيِ كوچولوت پ يگم سوگلزنگ زدم كه بهت ب. يشناسيكم كم منو م س،يعجله نكن جناب رئ - 

  ؟يسوگل - 

  :گفت يجد يليكرد و خ يخنده ا مرد

  ...همسرت. خودت و به اون راه نزن - 

  :تمام به تمسخر گفت يبا خونسرد زين محمد

  !دياقدام كرد ريپرواز از كشور خارج شده ؛ ظاهرا د نيهمسر من با آخر - 

  :چندش آور نجوا كرد يبا زمزمه ا مرد

  ؟يتا مطمئن بش يصداش و بشنوچطوره  - 

نبودن  ايتوانست از زنده بودن  ينم نياز ا ريغ. خود را حفظ كند يكرد خونسرد يهم فشرد و سع يرا رو شيها دندان

  .مطمئن شود كايار

  بكشه؟ غيج ايبگه؟ ناله كنه  يچ يدوست دار - 

  .لرزان محمد بودند يهامشت گره شده و لب  يمهسا و فرشاد متوجه . ديرا گفت و قاه قاه خند نيا

  .ستيضبط شده ن يفهمم كه صدا يكنم؟ اگه درست جواب داد م يصداش م يازش بپرس چ - 
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  :گفتبه تمسخر خنده  انيو در م ديخند مرد

  !يباش دميبا ؛يهست يحرفه ا ؛يدون يو م زيخوب همه چ... خوبه - 

دوباره به حرف آمد؛  يبعد از لحظات. كند يم را جابه جا يگوش ديرس يآمد به نظر م يكه از پشت خط م ييصداها با

  :كرد يكلمات را شمرده ادا م

  .زشهيرسه نگران جون شوهر عز يبه نظر م. حرف بزنه ستياون حاضر ن - 

 كيبود اشاره كرد تا تلفن را بلند كند و نزد ستادهيكه كنار دستش ا اسريرا از گوش خود دور كرد و به  يگوش مرد

  :بود رفت و در همان حال به محمد گفت ختنيكه در حال اشك ر كايبه طرف ار يوشخود با گ. ببرد كايار

  ...زنه ياما باالخره حرف م - 

  :ادامه داد كايروبه ار و

  .كنه يصدا م يبهش بگو كه تورو چ - 

ا شده بود صورت كوچكش ر فيو كث دهيكه حاال بهم چسب شيموها. ختير يانداخته بود و اشك م نييسرش را پا كايار

درآورد و  ييصدا كايار. دياو را در چنگ گرفت و به سمت باال كش يموها ديرا د كايمرد كه سكوت ار. در بر گرفته بود

 ياز طرف. شرم داشت تا حرف بزند. شد يكه خون از آن جار ررا محكم گاز گرفت؛ آنقد شيلب ها. كرد يفيظر يناله 

خجالت  گرياز طرف د. رسانند يكه بعد از آمدن محمد، او را به قتل م نگران جان محمد بود چون آن ها به او گفته بودند

  .محمد را در دردسر انداخته بود گرياو بار د. ديبگو يزيچ ديكش يم

  ...حرف بزن - 

 شيكه برا يزيهق هق ر يها را بشنود؛ صدا نيتوانست ا يمحمد از پشت خط م. فشرد كايرا به كنار صورت ار يگوش

كه نشان از  ياز تاثر و رنج شيلب ها. زنده است كايحاال مطمئن بود كه ار. ديكش يجانش م آشنا بود و آتش به

  :زد اديو فر اورديباالخره طاقت ن. ديلرز يداشت م يهودگيب
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  !ولش كن آشغال - 

 يها هيگر ياما صدا را به گوش خود چسباند يو گوش ديمحمد را شن يزد كه با آن فاصله مرد صدا اديبلند فر آنقدر

  .گرفت يشتريمحمد شدت ب اديفر نيبا شند كايار

  ؟يگفت يچ - 

 يم شيو به آت ياون ساختمون لعنت يآشغالت و همه  سيتار مو از سرش كم بشه تو و اون رئ هيفقط ... تار مو هياگه  - 

   !؟يفهم يم. كشم

  ...خوبه - 

  :كرد و ادامه داد يا خنده

  ...فردا عصر... نجايا ايخودت همراه مدارك ب ينيو زنده ببهمسرت  يخوا ياگه م. ميمون يما هم منتظرت م - 

  كدوم مدارك؟ - 

  .يكرد يما جمع آور هيكه عل يهمون مدارك - 

  كنم؟ يكار نيهمچ ديبا يچ يمن برا - 

  :كرد و به تمسخر گفت يخنده ا مرد

  .يسيپل هيتو  نكهيا يخب معلومه، برا! سيرئ يزن يخودت و به اون راه م يباز دار - 

  سم؟يپل هيبهتون گفته كه من  يوم احمقكد - 

با اون  يو همسرت و از همراه يايالبته اگه ب... توئه يراه جهنم منتظر همراه يكه االن تو يانتكاريهمون جاسوس خ - 

  .يمنع كن

  .ستمين گهيبودم اما د سيكرده، من پل تونياون جاسوس احمق شما، اشتباه حال - 

 نكهيا. ميدون يو م زيما همه چ... به اون دختر گفتم. ميشناسيخوب تورو م يليخ گهيما د س،يانقدر زور نزن جناب رئ - 
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  .ميفردا عصر منتظرت. هيتو چ يقصد اصل

  !الو... الو... مدارك همسرم و لياز كجا بدونم كه بعد از تحو.. صبر كن ستم؟ين گهيكه د ديدون يپس م - 

كه در وجودش  يبرداشت و با خشم زيم يتلفن را از رو. بودتماس قطع شده  راينداشت؛ ز يا دهيفا چيه شيادهايفر

 يتند تند و پشت سر هم نفس م. گذاشت زيم يخم شد و هر دو دستش را رو. پرت كرد واريبه سمت د ديكش يشعله م

  .حركات خود نداشت يرو يتسلط چيو ه ديكش

  

* * * * *  

  

در  ييمو چيكاش ه يبار آرزو كرد كه ا نيهزارم يبرا اما. كشند يرا م شيبار است كه موها نيچندم نيدانست ا ينم

 يرا در چنگ گرفته بود و پرقدرت م شياست با خشونت تمام موها يبود نامش اب دهيمرد كه حاال فهم. سر نداشت

كردند  يرها م كدفعهيرا  شيموها ياما وقت. كرد ينم اساحس يها سر شده و درد شهيبودند كه ر دهيآنقدر كش. ديكش

گاهش  جيو تا گ ديچيپ يم ينييپا يپوسته  ريدرد در ز. وجود ندارد گريبود كه آن قسمت از پوست سرش د نيا مثل

  .ديرس يم

  !؟يدون ينم يچيكه تو ه - 

  :را در دست گرفت و صورتش را مماس با صورت خود كرد كايكوچك ار ي چانه

  ...جواب بده - 

  :را ادا كند يكرد كلمات يلرزانش سع يبا صدا ديلرز يكه م يدر حال كايار

 - گُفتم... گ ...ن... مدونم ينم... م .دونم ينم يچيمن ه... م.  

  .اش بلند شد هيهق هق گر يصدا و
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  ؟يدون ياز شوهرت نم يچيباور كنم ه يخوا يم - 

  .دونم ينم - 

  :گفت بود اشاره كرد و ستادهياز اتاق ا يگوشه ا ظشيغل يو به صادق كه با اخم ها ستاديصاف ا ياب

  .دستاش و باز كن - 

  .را باز كرد كايار يكوتاه اطاعت كرد و دست ها يبعد از مكث صادق

  ...هوشنگ - 

  بله آقا؟ - 

  ...اما نه مثل قبل... دوباره ببندش - 

  .رفت كايتكان داد و به سمت ار يحرف او نشده بود سر يكه متوجه  هوشنگ

كرد  يبه هوشنگ نگاه م رانشيوحشت زده و ح ي افهيبا ق. ندندار يكرد انگار كه وجود خارج يرا حس نم شيها دست

بار هر دو دستش  نيرا بستند، اما ا شيدست ها. در انتظارش است يگريد زيدانست چه چ ينم. شد يم كشيكه نزد

دست راستش را در دست گرفت تنها توانست نگاه  يانگشت ها ياب يوقت. زانوانش قرار داشت و از مچ آزاد بود يرو

كه انگشت  يدر حال ياب. نداشت يا دهيفا چيت زده اش را به صادق بدوزد و با نگاهش از او كمك بخواهد اما هوحش

  :گفت يكرد با لحن چندش آور يرا لمس م كايار يزده  خيو  فيظر يها

  !نه؟... يراست دست - 

كه در گلو داشت را قورت  يبغض ديبا. كرد يم ياحساس خفگ. هم فشرد يلرزانش را رو يجواب نداد و لب ها كايار

  .شد يكار م نيكه به جانش افتاده بود مانع از ا يداد اما ترس يم

 يزياگه چ... يچيكه ه ياگه حرف بزن. يبگ يدون يراجب شوهرت م يدم تا هر چ يو بهت وقت م شمرميتا ده م - 

  .شكنهيمن م يدستا يو كوچولو تو فيدوتا انگشت ظر نيا... ينگ
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  .ديگو يسخن م يساده و معمول يكرد كه انگار از اتفاق انيرا ب آخرش يجمله  يطور

 - 1 ...2 ...3...  

. ديتوانست بگو يچه م. ديرس يبود كه به گوش م كايار يوحشت زده  ينفس ها يو بسته تنها صدا كيآن اتاق تار در

 ينم يكار نيد؛ نه هرگز چنراجب محم يآن هم اطالعات. ندهد فيكث يبه آن خوك ها يو اطالعات رديداد بم يم حيترج

  .داد يسكوت به او نم ي زهاجا نياز ا شيب شياما ترس از شكسته شدن انگشت ها. كرد

 - 8 ...9...  

بكشد با  رونيكرد دستش را از دست زمخت آن مرد ب يم يهم فشرده بود و سع يرا رو شيكه چشم ها يحال در

  :ديلرزان و پر بغض نال ييصدا

  ...دونم ينم... دونم ينم يچيمن ه... دونم ينم - 

 - 10...  

  ...تورو خدا... ول كن... نه... نه - 

كار را ادامه  نيا. فشرد يدو انگشت او را به سمت مخالف م گريرا گرفته بود و با دست د كايدست، مچ دست ار كي با

  .داشت دشايگوش خراش كه نشان از درد ز ياديبلند شد؛ فر كايپر از درد ار اديفر يصدا نكهيداد تا ا

  .ديدست هاش و باز كن - 

 يفشرد و گاه يم يهم يرا رو شيدندان ها يو گاه ديچيپ يكه از درد به خود م يرا باز كردند در حال كايار يها دست

 ستادهيا شيروبه رو ياب. پر ز نفرت به آن مرد كرد يداد و نگاه هيتك يسرش را به صندل. گرفت يرا گاز م شيلب ها

شد و  رهيخ كايار سيخ يبه چشم ها. صورتش خم شد يروبه رو ورا در دست گرفت  كايار يچانه . دز يبود و لبخند م

  :گفت يبا لحن منزجر كننده ا

  .و امتحان كنم يا گهيباز كردن قفل دهنت بهتره راه د يبرا ديشا - 
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 يكم يفاصله  يصورت اب او شده بود؛ فيمنظور كث يمتوجه  د،يكش رونيبا حركت سرش چانه اش را از دست او ب كايار

برداشت و با دست صورتش را پاك  زيبه عقب خ ياب. آب دهانش را به صورت او تف كرد! با صورت خودش داشت

  :كرد

  ...ِ يلعنت - 

  :زد گفت يكه نفس نفس م يدر حال كايار

  ...گم... يمثل تو نم يبه آشغال... بدونم هم يزيچ... ياگه حت - 

لق . صورتش نشست يآن مرد رو نيگذشتكه دست زمخت و سنگ يكه گفته بود نم يآخر ياز كلمه  هيچند ثان هنوز

خون را در  يمزه . توانست تكان بخورد يرا حس كرد؛ صورتش از درد سر شده بود و نم شياز دندان ها يكيشدن 

  .شد ير چانه اش جاريتا ز شيباز بود و خون از كنار لب ها يكرد، دهانش كم يدهان حس م

حق نداره بدون دستور و  چكسيه... صادق... هوشنگ... اون گوشه ديرو بنداز طهيسل نيا... رونيب دياريو ب يلصند - 

  ...خصوصا شما دوتا... و هوشنگ اسريمفهومه؟ . بشه نجاياطالع من وارد ا

  ...بله آقا - 

  ...بله - 

  .صادق در و قفل كن - 

 شيكه پاها يدادند؛ در حال هيتك وارياو را به د. شده بود هوشيباز درد  بايتقر كاياجرا شد كه ار يدر حال دستوراتش

 واريجز د يگاه هيسرش تك. افتاده بود كيسرد و تار نيزم يولو بود و هر دو دستش در اطرافش رو نيزم يرو

كه تفاوت صادق  يب يبه چهره  شيموها فيظر يتارها انيماز . بلندش صورتش را پوشانده بود ياز موها يمين. نداشت

  .شد نگاه كرد يداشت از اتاق خارج م

 يسوال ها رد؟ياطالعات بگ كاياز ار نكهيا يبود برا ينقشه ا شيتمام حرف ها يعنياو دروغ بود؟  يتمام حرف ها يعني
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و  اورديتوانست دستش را باال ب ينم يحت. كردن نداشت دايجواب پ يخورد و حوصله  يدر ذهنش چرخ م يشماريب

كه هر  ييچرخاند و به انگشت ها يسرش را كم. كندچانه اش با خونش مخلوط شده بود را پاك  ريكه ز يياشك ها

 شيپلك ها ديچيكه در گونه اش پ يبا درد. شد و لب به دندان گرفت شير شيدلش ر. شد نگاه كرد يتر م رهيلحظه ت

  .ديايسر محمد ن ييكرد كه بال يفقط خدا خدا م. تلخ سر داد يينوا هيهم فشرد و همراه با گر يرا رو

  

* * * * *  

  

  .كرد يفكر م يزينشسته بود و داشت به چ يبه سمت محمد رفت كه گوشه ا جانيداخل اتاق شدو با ه مهسا

  ...محمد - 

  :شد؛ او ادامه داد رهيمهسا خ به

  .كرد سكير شهينم. مياز مرز خارج بش يكردم تا قاچاق فيو رد يهمه چ. انجام شد يپاكساز - 

  :خم گفتبا ا محمد

  !م؟يبش - 

  ...ميمجبور. ميهمه رو با خودمون ببر ميتون يمونن، ما نم يها م يليالبته خ. هيمن و تو و فرشاد و بق... آره - 

  .ميبر ميتون يكه نم يدون يخودت م - 

  :به خود گرفت و خودش را به آن راه زد يمتعجب ي افهيق مهسا

  م؟يهمه رو با خودمون ببر ميتون ينم هنكيبه خاطر ا! ؟يچ يآخه برا! م؟يبر ميتون ينم - 

  :گرفته اش اوج داد يبه صدا يبلند شد و كم محمد

  .ميرو نجات بد كايار ديبا نكهيا يبرا - 
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كه  يخاكستر ياز آن آدم ها. كردن بود ياو استاد نقش باز. تكان داد دنيفهم يبه نشانه  يو سر ديكش يآه مهسا

  :گفت نياندوهگ يگرفت و با لحن يژست متاثر. داد يج مبه خر ياديبه اهدافش هنر ز دنيرس يبرا

االن همون . يفدا كن ديموقع اش كه شد با... ما اومده نيقوان يتو. يدون يخودت كه م... اما... زميكنم عز يدركت م - 

  .موقع هستش محمد

  :فشرد گفت يهم م يرا رو شيكه از سر خشم دندان ها يدر حال محمد

  .كنم يخودمم عزل م... ودم وضع كردمآشغال و خ نيقوان نيا - 

  !يحساس تيموقع نيكند، آن هم نه در چن يتوانست نقش باز ينم نياز ا شيب مهسا

  .ميرياما ما م يبمون يتون يخب، تو م يليخ - 

  :شد رهياز احساس به مهسا خ يعار يا اقهيبا ق محمد

  .ديبهتره كه بر اوردن؛ين ياز تو و باق ياسم. خوان ياونا فقط من و م... ديبر - 

  :زد اديبر سر محمد فر بايبا خشم به حرف آمد و تقر مهسا

  .يمارو به باد بد يو چند ساله  نيچند يدم زحمت ها يبهت اجازه نم... سيكنم جناب رئ تيبذار حال - 

  :خونسرد و آرام پاسخ داد يليخ محمد

  .ندارم يكار نيمن قصد همچ - 

 سيپل يپا نكهيو قبل از ا زيگند زده بشه تو همه چ نكهيقبل از ا. يش يخارج م تو هم با ما از كشور ياگه قصد ندار - 

  .اديوسط ب

  ...ديبر ديتون يشماها م - 

  !كنن؟ يكار م ياون موقع حضرت واال چ - 

  .رو نجات بدم كايمونم تا ار يكار كنم؛ من م يخوام چ يم يدون يخودت م - 
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و به خاطرش به خطر  التيداره كه تمام تشك نويبچه ارزش ا هي يكن يتو فكر م. آقا گل كرده يقهرمان باز! هه - 

  !؟يبنداز

آخر او  يداد، نتوانست مقابل جمله  ياو گوش م يآرام به حرف ها يو چهره ا يكه تمام مدت با خونسرد محمد

مرده شمرده به هم فشرده اش ش يدندان ها انياز م. ستاديشد و مقابلش ا كيبه مهسا نزد. خود را حفظ كند يخونسرد

  :گفت

  !؟يفهم يم... عشق منه... زن منه... يگ يكه م ياون بچه ا - 

  :زد، ادامه داد يكه از قطرات اشك برق م ييتكان داد و با چشم ها يلحنش هم تعجب بود و هم خشم، سر در

من زنده  يتو... ردهتو م يكه تو يزيهمون چ... احساس منه ي موندهيچون اون باق... يبفهم يتون ينم... يفهم ينه نم - 

  .شيفهم ينم نيهم يبرا يحسش نكرد... شده

را  شياشك ها زشير يحرف زدن جلو نيفشرد تا در ح يهم م يرا رو شياش انداخته بود و دندان ها ينيبه ب ينيچ

  :رديبگ

حرف و  نياو  يفهم يخوشحالم كه نم! كه از خودم مونده؟ يزيچ يهمه  اليخ يبشم؟ ب الشيخ يب يخوا يتو از من م - 

 يگردنت و خرد م يخودم استخونا يدستا نياون موقع بود كه خودم با هم... يگفت يو م يديفهم يچون اگه م. يزن يم

  .كردم

همانند محمد در چشمانش جا خوش كرده بود و  شياشك ها. شده بود رهياشك به محمد خ ياز پشت پرده  زين مهسا

 يكه از رو ير قورت داد ، چند قدم به سمت عقب برداشت و در حالآب دهانش را به زو. آمدن نداشت نييقصد پا

  :داد، گفت يتاسف سر تكان م

  !؟يد يم حيترج التيتشك يتو اونو به من و همه ... تو. يزن يحرفارو م نيكه ا ييتو نيا شهيباورم نم... شهيباورم نم - 

  :را باال برد و گفت شيصدا محمد
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  .دم يم حيمن اونو به خودم هم ترج... بگم آره ديكنه با يو راحت م التياگه خ - 

  !به انتقاممون؟ نقشه هامون؟ يحت... ح! هه - 

  :داشت گفت يبيكه لحن عج ييزد و با صدا يحس يلبخند ب. رقصان مهسا قفل كرد يچشم ها ياش را رو رهيخ نگاه

  .يشنوينم نياز ا ريغ يجواب ياريهم كه ب يا گهيد يهر حت... به انتقام يحت - 

 يتر م كيرفت و به در نزد يكه عقب عقب م يدر حال. دستانش را مشت كرد و درهم فشرد ديلرز يكه از خشم م مهسا

  :بهم فشرده اش گفت يدندان ها انيشد؛ از م

تو مهم  يحاال كه ما برا... به درك. يعشق مسخره ات خودت و به كشتن بد نيو با ا يبمون يتون يم! ياحمق هيتو  - 

 چياما تو ه. يهست يخوندن كه باورت شده كس سيرئ سيگوشت رئ يانقدر تو. يندار يما ارزش يم براتو ه ميستين

حاال مثل  ؟؟يفهم يم. پشت هر كار تو افكار من بوده. همن بود يها تيبه خاطر حما يديرس يياگه به جا! يستين يخر

 م؛يش يخارج م رانيما از ا... برو به درك! ؟ميستيبرات مهم ن يگ يو م يساديمن وا يروبه رو... آشغال پست فطرت هي

  !چه با تو، چه بدون تو

 يزد محمد با لبخند يدر تمام مدت كه مهسا حرف م. و از اتاق خارج شد ديرا گفت و به سرعت به سمت در چرخ نيا

  .نظاره گر او بود بيعج

 ادياو را داشت تا بر سرش فر شهيمه. دانست فرشاد منتظر اوست يم د؛يبلند به سمت اتاقش دو ييبا قدم ها مهسا

  .شد ينم يمهسا جار يوقت اشك ها چيدر واقع ه. شد ينم يجار شياشك ها يمواقع نيدر چن. بكشد و آرام شود

  :با حرص و بغض شروع به حرف زدن كرد. اتاق را باز كرد و خود را به داخل انداخت در

اون احمق به ! ديستيمن مهم ن يبرا... يستيمن مهم ن يبرا گه يزنه و م يمن زل م يتو چشما... اون كثافت آشغال - 

همه ! عشقشه! چرا؟ چون اون بچه زنشه! فشروشهيبره و م يسوال م ريو گروه و ز التيتشك يدختر بچه همه  هيخاطر 

 هيلش هم ازدواج اون از او... زنه يداره حال من و بهم م... نهك يخواد بمونه تا خودكش يم... احمقه هياون ... زشهيچ
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  .اشتباه بود

سوزاندن  يبرا ياشك سالح زن اس اما نه سالح. تا آرام شود زديحداقل اشك بر ايكه قصد نداشت سكوت كند  ظاهرا

  .خودش يزخم ها يبرا ستيبلكه مرهم ه،يدل بق

  :به حرف آمد ظشيغل يبه سمت مهسا رفت و هر دو دستش را دو طرف صورت او قاب كرد؛ با اخم ها فرشاد

  ...كن دختر هيگر! و يبغض لعنت نيبشكن ا... كن مهسا هيگر... كن هيگر... خب مهسا يليخ - 

او  يبرا شهيكه هم ييمهسا. نديخار و درهم شكسته بب نيچن نيتوانست او را ا ينم. داشت هيگر يحال و هوا زين خودش

  .مظهر قدرت و نفوذ بود

  :چرخاند يگريش را به جانب دفرشاد گذاشت و سر يدست ها يرا بر رو شيدست ها مهسا

  ...مثل اون ياحمق هيتو هم ... ولم كن - 

  :فشرد شيدست ها انيفرشاد محكم تر از قبل صورت مهسا را در م اما

  ...كن هيگر. شم ينم اليخ ياون بغض و ب يتا نشكن نباريا. كنم يول نم گهيد نباريا... نه - 

  :ديكش اديرا باز كرد و با تمام تار و پود وجودش فر دهانش

  !يكن لعنت هيگر - 

. شوك بود كيفرشاد مانند  اديفر. حس كرد شيجمع شد و هجوم اشك را در چشم ها شيبخواهد لب ها نكهيا بدون

  .باالخره شكست و احساسش بازگشت. داد يشكستن سر م اديآمده بود و فر شيگلو خيبغضش تا ب

كه سوختن مادرش را  ياز آن روز نحس. گذشت يبود م آتش گرفته شيچشم ها يها از آن روز كه احساسش جلو سال

لحظه مهسا  نياز هم. ختير ياشكش خشك شد و حاال بعد از سال ها در آغوش فرشاد اشك م يو چشمه  ديبه چشم د

  .ستياو امن تر و مطمئن تر از آغوش فرشاد ن يبرا يآغوش چيمطمئن شد ه

لحظه بود تا  نيمنتظر هم شهيهم. بود ستادهيا شيمانند كوه در جا كرد اما يبلند مهسا را در كمرش احساس م يناخن ها
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 يكرد خود را لوند و جذاب نشان دهد، ب يم يسع شهيكه هم يزن. ابديزن ب نيبه عنوان احساس در وجود ا يزيبتواند چ

  .حاال او را در آغوش داشت ؛يزياز هر چ ازين

 چيشده كه ه يعاشق دختر ديتا فهم ديه نبود؛ دو سال طول كشنگا كيعشق در  شيماجرا. با مهسا آشنا شد كايآمر در

او را در كنار خود داشته باشد  شهيراه بود تا هم نيبهتر نيبا گروه؛ ا يهمكار يبعد از دعوت مهسا برا. ندارد ياحساس

 ديكه شا يصله افا. تا فتح قلب مهسا وجود داشت ياديز يچون فاصله . اورديبتواند دلش را بدست ب يروز ديتا بلكه شا

  .محمد بوده است يميكردند فرشاد از اول هم دوست صم يحال همه فكر م نيبا ا. بود رممكنيكم كردنش؛ غ

 يما م... همونطور كه محمد گفت. كن نانيبهش اطم. كنه يكار م يدونه داره چ يمحمد خودش م زم،يآروم باش عز - 

  .مير

  

* * * * *  

  .دونه بگه يدونه و نم يكه م يزيهر چ …كه حرف بزنه دشيبزن يخوام جور يط مفق د؛يخوام دست و پا بشكون ينم - 

گفتند و بعد از گرفتن كاغذ از دست محمد از اتاق  يمحكم يبه تن داشتند بله  يا رهيدو مرد كه كت و شلوار ت هر

 انيجر نيدر ا نيمئن بود آرمط نكهيبا ا. زبانش حرف بكشند ريكنند و از ز ريرا غافلگ نيآنها قرار بود آر. خارج شدند

 شيدست و پاها رياو را ز يدوست داشت استخوان ها يليكه خ چندهر . برسد يبيخواست به او آس ينقش دارد اما نم

  .له كند

  

خواست  يآخر هم نم يلحظه  يمهسا حت. رفتند يكم يليخ يشد و مهسا و فرشاد با عده  لياطالعات تكم يپاكساز

 يكرد كه مثالً م يتظاهر ياو با محمد حرف زد و قبل از خداحافظ يفرشاد به جا. كند يخداحافظو از او  نديمحمد را بب

به آن ها گفته بود فقط خودش؛  يوقت! خواست يرا نم يزيچ نيخواهد گروه را رها كند و نزد محمد بماند اما محمد چن
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  .خوردند يشد ،به مشكل بر م يم نياز ا ريهر چه غ. كند ينقشه را عمل نيا ديدانست كه فقط خودش با يم

وقت  يليتا عصر خ. كند يرا عمل شيبود تا نقشه ها يمحمد تنها در اتاق كارش نشسته بودو منتظر تماس شخص حاال

فرشاد با دو جاسوس گماشته . كرد يظهر كار را شروع م ديعصر نبود؛ با يخواست انجام دهد برا يكه م يداشت اما كار

 يم يساعت مين. رنديظهر با محمد تماس بگ 2و بر ساعت  رشده دو ينگ كرده بود تا هر طورخود در آن خانه هماه ي

  :سبز را فشرد يزنگ تلفن همراهش با عجله دكمه  نيبا اول. همراهش بود ايشد كه منتظر زنگ تلفن دفتر 

  بله؟ - 

  س؟يرئ - 

  صادق؟ ييخودمم، تو - 

  .به خودشون هم شك دارن يكه حت هيجور هي م،يتحت نظر شتريروزا ب نيا. تونم راحت حرف بزنم يمن نم... آره - 

  .ياون انبار و باز بذار يدر پشت 4خوام راس ساعت  يمن فقط ازت م... خب يليخ - 

  !شهينم - 

  ...يبتون ديبا! بشه صادق ديبا يعني... شه يم يچرا اگه تو بخوا - 

  كار كنم؟ يبا نگهبانا چ - 

  .ميكن يآخر و االن عمل ينقشه  ميمجبور. ميكه دار هيفرصت نيآخر نيا... داغ كنن يكن حساب يكار هي - 

  .كنم يم يسع... باشه - 

  ...الو... چطوره؟ الو... حالش - 

. و به سرعت تماس را قطع كرد ديرا در انبار شن يشخص يقدم ها يسوال را بپرسد صادق صدا نيا نكهيقبل از ا درست

  :ستاديهوشنگ پشت سرش ا

  ؟يكن يمكار  يچ نجايا - 
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  :كرد و در جواب گفت يخونسرد به سمت هوشنگ برگشت؛ اخم يا افهيدهانش را به زور قورت داد و با ق آب

  داره؟ يبه تو چه ربط - 

  :و در همان حال گفت ديكش رونيرا از دست او ب يزد و به زور گوش يلبخند كج هوشنگ

  ...قلم به من مربوطه بچه پررو هي نياتفاقا ا - 

و  ديبه قهقه خند يا هيچهره اش محو شد اما بعد از ثان يكرد و كم كم لبخند از رو يگوش شگرينما يه به صفح ينگاه

  :خاص گفت يداد با لحن يرا به صادق پس م يكه گوش يدر حال

  ...پسر ياالغ يليخ ؟يبزن ديد زارويچ نيا يشيم ميسوراخا قا نيپس تو ا - 

  :شد و گفت يناگهان جد و

  .برو سر كارت - 

صادق از آن . محمد متمركز شده بود ي مهينصفه و ن ينقشه  يشد اما تمام فكر و ذكرش رو رهيدور شدن هوشنگ خ به

داشت و  اجيبه پولش احت رايز. بود دهيكار انتخاب شده و آموزش د نيا يخودش برا اريبود كه با اخت يدسته جاسوسان

بود  دهيكرده و حاال فهم يجانوران سپر نيرش را در كنار اچند سال از عم. خانواده اش را دارد يدانست باند هوا يم

  .شود يم دايبدتر از خودش هم پ

  

 ييآشنا عشيساختمان و انبار وس نيا يسوراخ سنبه ها يبه تمام. دورتر از آن ساختمان پارك كرد يليرا خ نشيماش

  .ساده نبود ينقشه  كيفقط  نيساختمان را در سر داشت اما ا نيا يرانيو يشد كه نقشه  يم يچند سال. داشت

  .انجام داده يدانست صادق كارش را به خوب يم. نبود يخبر چكسياز ه. وارد انبار شد ياز در پشت اطياحت با

اگر  راينبود ز يسادگ نيبه ا زيجمع كرده بود اما همه چ يانبار را در اتاقك يعنيساختمان  نيينگهبانان قسمت پا صادق

  .شد يسخت تر م اريرفت كارش بس ينم رونيد و هوشنگ بكر ينم ياريشانس با او 
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 ي،آنها اجازه نداشتند سر پست خود از مشروبات الك يمعمول يودكا كيكم به نگهبانان ودكا خورانده بود اما نه  كم

ان خوش خودش يبرا يكه هوشنگ ِ جاسوس از ساختمان خارج بشود بلكه آنها بتوانند كم ياستفاده كنند و البته نه تا وقت

 يم رايافتاد ز قهيدق 20اتفاقات در  نيا يهمه . كرد ياتاقك زندان كي رنگهبانان آنها را د يهوشيبعد از ب. بگذرانند

در . نشد نطوريروبه رو شود كه خوشبختانه ا سيخواست كه او با رئ يفقط نم. گردد يبازم يدانست هوشنگ به زود

كپسول  ،ينفت يشد و جز بشكه ها ينم ينگهدار يبخصوص زيسمت چنداشت چون در آن ق ينيدورب چيانبار ه يپشت

در وسط به  يواريد ي لهيانبار به وس. فرو رفته بودند قيعم يجعبه و سه نگهبان كه حاال هر سه به خواب يگاز، تعداد يها

از هر  وجود داشت، راهرو ليطو يراهرو كيالجثه  ميعظ واريسمت چپ آن د يدر انتها. شد يم ميدو قسمت تقس

راهرو و  يدرهمان ابتدا. وجود داشت ياديز يهر كدام اتاقك ها درشد كه  يختم م ياديز كيبار يطرف به داالن ها

بود كه افراد را به  يپله ها راه نيدرست مقابل ا. شد يباال ختم م يوجود داشت كه به طبقه  ييسمت چپش ، پله ها

  .رساند يانبار م ييقسمت جلو

 يگناه صورت م يب يمانند قاچاق مواد و انسان ها ييها تيوقت بود كه جنا يليمتروكه خ يكارخانه  نيا در

خواستند  يكه م يكسان اياز خانه بودند  يافراد فرار شترشانيب. گناه بودند يآن ها ب يكه همه  ييگرفت؛قاچاق اناسنها

 ينم ينيب شيبدن خود را پ ياتيح يادن اعضاهم از دست د فرادا نيكدام از ا چياز مرزخارج شوند و البته ه يبيبه ترت

عرب را به خواب هم  يچاق و كله گنده  يها خيهمجوار شدن با ش يخام و جوان حت يكدام از آن دخترها چيه!كردند

  !چه برسد كه آن را بخواهند دنديد ينم

 كيبار يداالن ها انيدر مالزم نبو. به اطراف انبار انداخت و به سرعت به سمت راهرو رفت ينگاه عجوالنه ا محمد

شده بود و  ياتاقكش زندان نيراهرو و آخر نيا يدر انتها كايار رايرفت ز يراهرو را تا آخر م ديسرگردان شود،فقط با

  .دانست يكرده بود، م افتيكه از صادق در ياس ام اس قيرا از طر نيمحمد ا

رفته بود  ادشي يدانست االن چه وقت از روز است حت ينم .ندينگهبان را بب يقدم ها ي هيدر سا ريتوانست از ز يم كايار
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  .وقت عصر نشود چيكرد كه ه يامروز چند شنبه است؛ فقط خدا خدا م

 ياتفاقات م نيخود را مقصر تمام ا. تمام دلشوره اش بابت محمد بود ديچيپ يكه در گونه و دستش م يوجود درد با

كه اگر با  ديفكر كرد د شتريب يوقت ،يكيو تار ييبداند اما در آن تنها يرا مقصر اصل نيكرده بود آر يقبال سع. دانست

  .افتاد ياتفاقات وحشتناك نم نيكدام از ا چيگشت ه يآن پرواز رفته بود و باز نم

وحشت زده  يخشك و نگاه يبا دهان. در نگاه كرد ريز ي هيرها شد و به دو سا اليكه آمد از فكر و خ يآخ آرام يصدا با

مرد  يتوانست چهره  ياول نم د؛يچسب واريدر خود مچاله شد و به د شتريب. شد رهيه در حال باز شدن بود ،خبه در ك

. داد صيمحمد را تشخ يش افتاده بود اما كم كم خطوط چهره يداخل چشم ها يديدهد چون نور شد صيمقابل را تشخ

  .او نداشت يبه كارها يآنقدر غرق وجود محمد شده بود كه اصال توجه

كه به دست داشت را پشت  ياسلحه ا. از اتاق انداخت يرا گوشه ا اسريجان داخل شد و  يجسم ب كيهمراه با  او

با  كايار. نديچهره اش را بب يتوانست به خوب ينم يكيدر آن تار. رفت و مقابلش زانو زد كايكمرش گذاشت، به سمت ار

او را  يچهره  يخدارو شكر كرد كه به خوب. نديب يخواب م ردداكه  يشده بود، مانند كس رهيو منگ به او خ جيگ ينگاه

  .او مشاهده كند يمعصومانه  يچهره  يخراش كوچك رو كي يچون دوست نداشت حت نديب ينم

  ...كايار - 

هم فشرد و گذاشت كه اشك  يلرزانش را رو يلب ها. ستين ايرو كي نيمحمد مطمئن شد كه ا يصدا دنيشن با

  .ديلرز يغم م ينياز سنگ شيشانه ها. شود ريكبودش سراز يگونه ها يبه رو شيسركش درون چشم ها

  حالت خوبه؟ - 

  ؟يچه جور ؟يچه جور... چ - 

وقت  يكردن برنامه هاشون كل ياما هنوز تا عمل دنيبرنامه چ يورود من كل يبرا نايا. ميبر ديبا... زود باش عجله كن - 

  ...ميدار
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 شيبه سرعت از جا ييقدم ها يصدا دنيكه با شن رديرا بگ كايار ياست بازوخو. و سخت بود يو چهره اش جد لحن

 يكه در را باز م يهر كس. داد هيتك واريدر، كنار رفت و به د ريز كيبار ارياز مقابل آن ش. بلند شد و به سمت در رفت

و لبش گذاشت و  ينيب يرا رو داده بود انگشت اشاره اش هيتك واريهمانطور كه به د. نديتوانست محمد را بب يكرد نم

و  ديتپ يعالمت او شد؛ قلب كوچكش مانند گنجشگ م يعادت كرده بود متوجه  يكيكه به تار كايار يچشم ها. فشرد

  :آمد يهوشنگ از پشت در م يصدا. كوفت ياش م نهيس واريبه در و د

  !؟يكن يم يتو اون تو چه غلط... اسري يه - 

هوشنگ در را باز . گشاد شده به او نگاه كرد ياتاق شد با چشم ها يدر گوشه  اسري جان يجسم ب يتازه متوجه  كايار

  :كرد و در همان حال ادامه داد

  ...نگفت تا خودش يمگه آق اب! احمق - 

سمت راست در  يعنيمحمد درست پشت سرش، . كه در سمت چپش قرار داشت شد يجان يجسم ب يورودش متوجه  با

هر دو دستش دور گردن . خود فشرد ي نهيو صورتش را محكم به س دياو را به عقب كش حركت كيبا . بود ستادهيا

 يدر اتاق باز بود و حاال به راحت. شد كايار ينگاه وحشت زده  يكند؛ كه متوجه  كسرهيخواست كار را  يهوشنگ بود و م

  .زود بود... نگاه نياآلوده شدن  يزود بود برا يليخ ند،ياو را بب يو وحشت زده  سيتوانست نگاه خ يم

 يهوشنگ در تالش بود تا گردن و سرش را به عقب بكشد؛ داشت خفه م. آدم بكشد كايار يتوانست جلو يهرگز نم نه،

 شيبا دست ها. اول هوا كم آورد و به دست و پا زدن افتاد ي هيبود كه در چند ثان يحركت محمد آنقدر ناگهان. شد

به پشت گردن  يمحكم يضربه . شد يفشار كمتر م شتگذ يكرد، هر چه زمان م يمحمد وارد م يبه شانه ها يفشار

 نيزم يمحمد گردن او را رها كرد؛ هوشنگ رو. شود هوشيب ش،يلب ها انيدرم يباعث شد او با ناله ا نيهوشنگ زد، ا

. زد يه بود و پلك نمشد رهيخ كايار يكرد به چشم ها يكارها را م نيدر تمام مدت كه ا. افتاد شيپاها يولو شد و جلو

 تينها ينداشت؛ نگاهش ب يسخت همخوان يپرپشتش درهم گره خورده بود، اما نگاهش با آن گره  يابروها نكهيا اب
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خود را از پشت  يكمر ياسلحه . خم شد و كلت كوچك هوشنگ را برداشت و داخل جورابش گذاشت. بود نيغمگ

  :شد رهيخ كايار شانيپر يباز و موها سرزانو زد؛ به  شيوبه رودوباره ر. رفت كايآورد و به سمت ار رونيكمرش ب

  ...هوشنينگران نباش، ب - 

نكرده  داياو تماس پ ياما هنوز دستش با نوك سرانگشت ها رد؛يرا بگ كايبرد تا دست راست ار شيرا پ گرشيد دست

شد و تا ته ماجرا را  رهيخ كايار ياز درد جمع شده  يبه چهره . ديدستش را كنار كش فيخف يبا ناله ا كايبود كه ار

 نيآن ها حتما به ا! از راه برسد يكيكرد؛ هر آن ممكن بود  يعجله م ديبود اما با يو عصبان نيخشمگ تينها يب. خواند

را در چنگ گرفت و او را  كايار يفشرد بازو يهم م يرا رو شيكه دندان ها يدر حال. كردند يسكوت خوف آور شك م

 رشكم ريدست خود را ز. خورد يتلو تلو م يكم ستد،يبا شيپاها يتوانست رو ينم كايار. ند كردبل نيزم ياز رو

 شيدر جا كايار ريت يصدا دنيبا شن. كرد از اتاق خارج شد يخود حمل م يبازو ريكه وزن او را ز يانداخت و در حال

شود  ستادنيدر وسط راهرو مجبور به ا زيكارش باعث شد محمد ن نيا. و نگاه وحشت زده اش را به محمد دوخت ستاديا

بودند،  دهيرس عيراهرو را رد كرده بودند و به انبار وس. ديهمراه خود كش هب كايبه راه افتاد و دوباره ار عيسر يلياما او خ

 يم واريانبار و پشت آن د ييكه به سرعت به سمت قسمت جلو ياشخاص يقدم ها يتوانست صدا يحال محمد م نيبا ا

را كه با عجله به سمت  كاياز آن ها به سمت آن ها آمد و وارد انبار شد و توانست محمد و ار يكياما . را بشنود رفتند

ماشه فشار دهد،  يدستش را رو نكهيقبل از ا يكلتش را به سمت محمد نشانه گرفت ول. نديرفتند؛ بب ينفت م يبشكه ها

  :پشت سرش داد زد يكس

  !هوا؟ يبفرست نجارويا يواخ يم! احمق؟ يكن يكار م يچ - 

و محمد به  ديكش غياول ج كيبا شل كايار. كرد كياو كار خودش را كرد؛ به سمت محمد نشانه گرفت و دوبار شل اما

 زيرا پشت بشكه ها هول داد و خودش ن كايمحمد اصابت كرد؛ ار يبه بازو رهاياز ت يكي. سرعت بدنش را حفاظ او كرد 

 هيكه سرش را به بشكه تك ديشد و به سمت محمد چرخ الهدر خود مچ يگوشه ا كايار. ديبه آن سمت پر زيخ كيبا 
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. درهم محمد نگاه كند يجز چهره  ييجرأت نداشت به جا. ديچيپ يرا دراز كرده و از درد به خود م شيداده و پاها

  .داد يمفشرد و از درد سرش را به بشكه فشار  يهم م يرا رو شيمحمد پلك ها، دندان ها و لب ها

كت محمد كه . كرد يگوشت داغ شده را حس م يبو زين كايار. را در گوشت خود احساس كند ريت يتوانست داغ يم

دستش را  كياشكش خشك شده بود؛  يكه از وحشت چشمه  يدر حال. او شد يزخم يبازو يرنگ خون گرفت متوجه 

  :او نشانه گرفت يزخم يبه سمت بازو

  ...محمد! خون... خو - 

چندبار سرش را تكان داد و با دهان خشكش . انداخت كايار يوحشت زده  يبه چهره  يرا باز كرد و نگاه شيها چشم

  :به زحمت گفت

  ...ستين يزيچ - 

  :گفت و با درد ادامه داد يظيغل اوف

  ...كهيخراش كوچ هي... نگران نباش - 

  ...يخورد ريتو ت! اديداره ازت خون م! نه... ن - 

  :كرد كتش را از تن خارج كند گفت يم يكه سع يگذاشت؛ در حال شيپا يو اسلحه را رو ديكشخود را باال  يكم

  ...الزمت بشه االن ديشا... برش دار... جورابمه يكلت اون جوونور تو - 

با عجله به محمد با وجود دردي كه در انگشت هاي كبود شده اش حس مي كرد، به حرف او نداشت؛  يتوجه كايار اما

  :زد اضافه كرد يهمانطور كه نفس نفس م. اروديتا كتش را در بكمك كرد 

  ...يآ... كنن ينم كيسمت شل نيبه ا... اونا - 

  :ديو با بغض نال ديمحمد خود را عقب كش ي دهيرنگ پر ينگاه به چهره  با

  !شد؟ يچ - 
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  ...يچيه - 

  :به اطراف كرد و ادامه داد يرمق يب نگاه

ساختمون و  نيتونن كل ا يم كيشل هيبا  نيهم يبرا... يگاز يكپسول ها... و نفت و نيبنز يپره از بشكه ها نجايا - 

  ...بفرستن هوا

  :گفت راهنش؛يپ يسرش به دكمه ها يكتش را از تن خارج كردو با اشاره  اريزحمت بس با

  ...باز كن نارويا - 

 كسرهيشده اند تا كارشان را  جياد بسافر يدانست تا االن همه  يم. ديشن يآن طرف انبار را م يرفت و آمدها يصدا

  .اول از جانب صادق بود تا حواس باند را به آن طرف انبار پرت كند كيزد شل يحدس م. نگران صادق و بابك بود. كنند

را  راهنيكمك كرد تا او پ. محمد را باز كرد راهنيپ يلرزانش دكمه ها يبا دست ها ختير يكه اشك م يدر حال كايار

  :گفت راهنيبا اشاره به پ. زد يسالم محمد م يدر بازو يتنش بود، نبض كوچك ديسف ريعرق گ كي. كند از تنش خارج

  ...ببندش دور بازوم - 

  .نديرا بب شيتا او بهتر بتواند، بازو ديچرخ كايبه سمت ار يكم

  !!يچ - 

  .و بردار و محكم دور بازوم ببند نيفقط ا... نشده يزيچ! كاينزن ار جيانقدر گ - 

لرزان  ييبا دست ها. او را نداشت يزخم يبازو دنيدل د. تر شد كيتكان داد و به محمد نزد يكوتاه سر ياز مكث بعد

باعث آزار محمد  فشيهق هق خف يكرد و صدا يم هيخون آلود او گره بزند؛ مدام گر يرا دور بازو راهنيداشت پ يسع

  :گفت يحوصله و عصب يمحمد ب. بود

  ...بدش به خودم يكن هيگر يخوا ياگه م - 

پر از  شيبه سرعت عكس العمل نشان داد و چهره اش از هم باز شد اما هنوز چشم ها كاياما ار ديرا كنار كش خود
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  .قطرات اشك بود

  ...نه - 

  .حاال با تموم قدرتت گره بزن... آها... بكشش باال تر... يكه زور دار ييتا اونجا... محكم تر گره بزن - 

. افتديخون او باعث شده بود تمام بدنش به لرزه ب دنيد. كار را انجام دهد نيگفت ا يكه محمد م آمد آنگونه ينم دلش

  .ماند يبهوش م ديكمك به خودش و محمد با يهر آن ممكن بود غش كند اما برا

  ...محكم تر... كاينه ار ينجوريا - 

هم فشرد  يرا رو شيها پلك. وش كندديدن چهره ي رنگ پريده ي محمد باعث شده بود كه درد دست خودش را فرام

 يهر دو دستش را رو. را رها كرد راهنيپ عيسر يليو خ ديمحمد را شن يناله  يصدا. توانش گره زد نيو با آخر

  :لب زمزمه كرد ريدر همان حال ز خت؛يصورتش گذاشت و اشك ر

  ...منه ريتقص... همش... ديببخش - 

آن ها هم . بشكه به آن سمت انبار نگاه كرد ياز گوشه . حرف ها نبود نيت ااو را بشنود؛ اما حاال وق يتوانست صدا يم

. شلوارش را كنار زد يو پاچه  ديرا باال كش شيزانو كي. بودند دنيشده و حتما در حال نقشه كش ميپشت جعبه ها قا

  :گذاشت كايار نوانزا يِ كوچك را از جورابش درآورد و رو يكلت كمر

  ...برش دار... ستين يو زار هياالن وقت گر - 

  :شد رهياشك به محمد خ يرا باال گرفت و از پشت پرده  سرش

  .يو ماشه رو فشار بد يرينشونه بگ هيكار باهاش راحته، فقط كاف - 

آورده بود با خشونت  نييرا پا شيكه صدا ينتوانست خود را كنترل كند و در حال گريد شيو اشك ها كايسكوت ار با

  :گفت

   ...بردار و يلعنت نيا - 
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گفت تا او آرام  يم يزيزد؛ چ يم يحرف ديشد؛ با ينم نطوريا. اش را پاك كرد و كلت را برداشت ينيبا مشتش ب كايار

او را در دست گرفت  فيظر يبا دست سالمش چانه . ديانداخت و او را به سمت خود كش كايار يدست دور شانه . شود

ها  ريو تصو ديد يخوب نم شيچشم ها! شد كايچشم ار ريز يكبود يتازه متوجه  د؛يو صورتش را به سمت خود كش

  :توانست بكند يجز دندان قروچه نم يشد؛ كار يتار م يگاه

  كه نكردن؟ تتياذ... به من نگاه كن - 

محمد  نيخشمگ يبود؛ به چشم ها سياز اشك خ شيو چشم ها دهيبهم چسب شيباال گرفت، مژه ها يسرش را كم كايار

  .تكان داد يبه عالمت منف يشد و سر رهيخ

  :را نوازش كرد و ادامه داد كايار يزد؛ با انگشت گونه  يزروك يلبخند محمد

  ...منم يمقصر اصل. يدون يو م نيخودتم خوب ا ،يستيتو مقصر ن. ستيتو ن ريتقص يچيكه ه يو بدون نيخوام ا يم - 

  :ديمد پرحرف مح انياش به م يتو دماغ يو با صدا ديسرش را عقب كش كايار

  ...كاش يا. شد ينم ينجوريرفتم ا ياگه م. منه رينه همش تقص... نه - 

  :ديپر كايحرف ار انيم به

  .بودم يتيموقع نيهمچ هيافتاد؛ من منتظر  يم ياتفاق نيهمچ هياول و آخرش ... يكن ياشتباه م - 

  :ديكرد و با خشم غر كايار يگونه  يرو يبه كبود ينگاه دوباره

  ...حروم لقمه ها. تو دست بلند كنند يشتن رواونا حق ندا - 

  :گفت ختير يكه اشك م يسالم محمد فشرد و در حال يسرش را به بازو كايار

 يم. تونم برم يبدون تو نم... خواستم برگردم تا بهت بگم يم... خواستم يفقط م... فقط. بشه ينجوريخواستم ا ينم - 

  ...يو تنها بفرستمن يتو حق ندار... خواستم بگم دوستت دارم و

  :كرد يزيهق ر هق
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  ...ميكنار هم بمون ديبا... ميبا هم تمومش كن ديخواستم بگم با يم - 

  :داد هيدردمند زد و سرش را به بشكه تك يلبخند محمد

و بچه  ياالن وقت بچه باز. ينكن هيگر گهيو د يبهتره خوب گوش كن مياگه قراره با هم تمومش كن... ميهم شياالن پ - 

  .ستين يدار

  :اش كرد و ادامه داد يبه ساعت مچ يتوجه به او نگاه ياما ب ديكش يم اديكه خطاب به آن دو فر ديشن يرا م ياب يصدا

و  يو بدون نيا ديخودم بوده و تو با يخواسته  نيا. يوقت مقصر نبود چيه. يستيبمونه كه تو مقصر ن ادتيخوام  يم - 

  .دم يدم و تاوانش و پس مكر فيكث يباز نيمن تورو وارد ا! يبفهم

  .ديفهم ياو نم ياز حرف ها يزيچ رايشد ز رهيتر به محمد خ قيدق كايار

 ينم يچيازت كرد تو ه يهر سوال يهر كس... رونيب يرفت يوقت. يدون ينم يچيو ه يستيكه افتاد تو مقصر ن يهر اتفاق - 

  ...يه ازدواج با من بودو مجبور ب يدونست ينم يزيبگو از من چ دنياگه راجب من پرس. يدون

  :ادامه داد يگرفته ا يدهانش را به زور قورت داد و با صدا آب

اما  ياز من جدا بش يخواست يبگو م. يدونست ياز پدرت نم يچيتو ه... يبساز يو مجبور بود يبگو كه از من متنفر بود - 

  ...ميذاشت يمن و پدرت نم

  :ديحرف او پر انيبا وحشت به م كايار

  !خواستم از تو جدا بشم؟ يمن م! من از تو متنفرم؟! محمد يگ يم يچ... چ - 

  :ديرا باال برد و با بغض نال شيصدا

  !بگم؟ ديبا يبه ك!مزخرفات و بگم؟ نيا ديچرا با - 

كنه؛ البته  يكمكت م يقيفرشاد به طر... خارج از كشور. حساب برات باز كردم هي. گوش كن و حرف نزن... ششش - 

  ...رابط هيتوسط 
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  ...انگار... ا... كه انگار يزن يحرف م يجور هيتو ! بس كن محمد - 

  :ادامه داد كايبا نگاه به ار محمد

  !نه؟ رم،يخوام بم يانگار كه م - 

  :ابديب يكرد راه فرار يو سع دياطراف را كاو تيبا وحشت و عصبان كايار. شد رهيخ نييكرد و به پا يا خنده

  ...فرار هست يبرا يراه هيحتما  - 

  ...آره هست - 

  :تر گفت يبه ساعتش نگاه كرد و جد دوباره

  .يبر رونيوقتشه كه ب.. كايگوش كن ار - 

  !؟يچ - 

و به حالت نشسته تا  يريگ يرو كنارت م يخال يجعبه ها نياز ا يكي. متر راهه 4تا اون در  نجاياز ا ن؛ياون در و بب - 

  .مكن يطرف حواسشون و پرت م نيمن از ا... ير ياونجا م

نفت نشانه گرفته بود  يكه با اسلحه به سمت بشكه  ياز پشت دستش را باال گرفت و در حال ييقدم ها يصدا دنيشن با

  :زد اديفر

ما  ياگه همه  يكنم حت يم كيبشكه شل نياون موقعست كه به ا... طرف نيا ادياز شما احمق ها ب يكي هيفقط كاف - 

  ...شماست التيتشك يابودهدف ما ن... ستيبرام مهمه ن ميمنفجر بش

  :شد رهيخ كايكرد و به ار يداد؛ خنده ا يم ينيكه به افرادش فرمان عقب نش ديرا شن ياب يصدا

بتونم دست به  ياديكه زمان ز ستمياما مطمئن ن... گفتم كه اونا دست نگه دارن ،ينگفتم كه تو بترس نارويا... نترس - 

  .سرشون كنم

همانطور كه درد را . زد يم يديبه سف شتريهر لحظه رنگ چهره اش ب د؛يچيره به خود پاش از درد جمع شد و دوبا چهره
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  :كرد ادامه داد يتحمل م

  .يبه سمت اون در بر ديسه من با يبا شماره  كايزود باش ار. حال صادق خوب باشه دوارميام - 

  .رم يجا نم چيمن ه! يشد وونهيتو د - 

گم و  يكه بهت م يبردار و كار يبار دست از لجباز نياول يكنم برا يخواهش م. سخت تر نكن نيكار و از ا... كايار - 

كم  يشه سرعتت كم يكه باعث م يبه حالت نشسته بر ديبا... ريو بردار و پشتش قرار بگ يلعنت يجعبه  نيا. انجام بده

  ...رياز جعبه فاصله بگ. ستيمهم ن يليبشه، اما خ

  :گفت هيشكست و با گر بغضش

  ...من بدون تو... ا بس كنتورو خد - 

او  يشانياش را به پ يشانياو را در دست گرفت و پ سيطرف صورت خ كيبرد،  كايرا به سمت صورت ار دستش

  :چسباند

  .كنم يكار م يدونم دارم چ يمن م... نگران من نباش... يگوش كن فسقل - 

  !؟يكار كن يچ يخوا يم! يخودت و به كشتن بد يخوا يتو م - 

  ...كايار ميوقت ندار شتريب قهيدق 5... رونيب امين زنده مم... ششش - 

  ..من بدون تو - 

  !بس كن - 

  :بهم فشرده اش نجوا كرد يدندان ها انيرا در دست فشرد؛ از م كايار صورت

  باشه؟... يريم 3 يبا شماره  - 

. دانست يرا مقصر م توانست خود را ببخشد و تمام مدت خودش يهنوز هم نم. كرد يم ديرا بست؛ چه با شيها چشم

  :وجود داشت به حرف آمد شيكه در صدا يرا باز كرد و با التماس شيچشم ها! برود ييخواست؟ تنها يمحمد از او چه م
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  ...رونيب يايقول بده زنده م.. ق - 

  :زد و گفت ينيدر آمد و به غم نشست؛ لبخند اندوهگ يمحمد از آن حالت جد يها چشم

  باشه؟. يتو به حرفم گوش كن نكهيبه شرط ا. رونيب اميكه زنده ب... دم يقول م - 

. لرزاند ينگاه دلش را م نياما نگاه محمد نرم بود و خواهان؛ ا ديگو يشد تا مطمئن شود دروغ نم رهيبه او خ كايار

س ح. كند يقولش وفا م نيدانست اما مطمئن بود كه محمد به ا ياش را نم يچه جور. ديگو يمطمئن شد كه او دروغ نم

آخر محمد  يلحظه . كوچك را در دست گرفت بايتقر ي جعبهسرش را تكان داد و . گفت يزنانه اش به او دروغ نم

  .گونه اش برداشت ياز رو يمحكم يبوسه  د؛يو او را به سمت خود كش اورديطاقت ن

  .يازش خارج بش هياون در بازه، فقط كاف. گفتم سه عجله كن و اصال نترس يوقت... مواظب باش - 

كار را خراب  شيلحظه اشك ها نيدوست نداشت در ا. سر تكان داد و پشتش را به محمد كرد دنيفهم يبه معنا كايار

  .كند

  .ننيو بب نيا دينبا... جا بذار نياسلحه رو هم - 

  :زانوانش نشست يرو زيمحمد ن. درآورد و به دست محمد داد بشيرا از ج اسلحه

  !هنر ادتيمن  يحرف ها... خب يليخ - 

  ..1د؛يلرزانش را د يپاها

  .بست يرا م شيچشم ها ديچند متر را رد كند با نيخواست ا يهم فشرد؛ اگر م يرا رو شيپلك ها كايار

  ...كاي، حاال ار...2 - 

 دنيرس شياما برا ديشن يها را م اديها و فر كيشل يصدا. ديخم شده بود با تمام قدرت به سمت در دو يكه كم يحال در

  .م بودبه مقصد مه

 يآمد؛ آن ها نم يم ريآژ يبشكه ها به سمت آن ها نشانه گرفت، صدا يحركت كرد از گوشه  كايلحظه كه ار همان
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صادق را . بود كايحواسش به ار. رفت يهوا م يرو التشانيصورت تمام تشك نيا ريكنند در غ كيتوانستند به سمت او شل

پشت  ن،يزم يبه كتفش زدند و او رو يريوقت ت ماند اما هكر يم كيشل يدر ظاهر خود يروهايداشت به ن دكهيد

 انيتوانست از م يم. زد رونينگاه كرد؛ از در خارج شد و ب كايبه سمت ار. نديتوانست او را بب ينم گريد. جعبه ها افتاد

 ينيغمگ ندلبخ. شد يو از ساختمان دور م ديدو يكه مثل باد م نديباز كه كم كم در حال بسته شدن بود، او را بب مهيدر ن

به سمت  ن،يزم يجستجوگر رو يهمانطور كه خم شده بود با نگاه. خم شد نييبه سمت پا يو كم ستاديا شيزد و در جا

به آن ها  كيكه نزد ينفت يبشكه  نيدور تر. را آن تو گذاشت شيپا كيفاضالب را باز كرد و  يدر آهن. رفت يگريد

  :جمع شد درداش از  زد؛ چهره يپوزخند. بود را نشانه گرفت

  ...سيابل... خداحافظ - 

  

* * * * *  

  

 يسو و آن سو م نيرا به ا شانشيو پر فيكث يرا بسته بود؛ باد موها شيچشم ها. ديدو يتمام وجودش به سمت جلو م با

جز  ييصدا. كرد يحس نم يرود؛ درد يفرو م شيكف پاها يزيچه چ يابانيب نيمهم نبود در آن زم شيبرا. ديكش

  .ديشن يپر شتاب خود نم ينفس ها ياصد

هر لحظه كمتر و  شيسرعت قدم ها. ديرس يشد كه از دور به گوش م ييو آشنا نيآهنگ يصدا يكم كم متوجه  اما

را  سيپل يها نيرا باز كرد؛ ماش شيگرفت و آرام آرام چشم ها يهم شتاب كمتر دنشينفس كش يصدا يكمتر شد حت

به  نيماش كيكردند؟  يچه م ابانينگاهش پر از سوال و تعجب بود؛ آنها در آن ب. وندش يتر م كيو نزد كيكه نزد ديد

كنار بدنش  كايار يدست ها. گرد و خاك به آسمان بلند شد عشينگه داشت؛ با ترمز سر كاياز ار يمتر كي يفاصله 

مثل  سيپل يصدا. ديفهم ينم زيچ چيو منگ بود كه ه جيآنقدر گ. كرد ينگاه م سيپل نيبود و با تعجب به ماش زانيآو
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  :ديچيدر سرش پ رگناقوس م

  !ستيا - 

تعجب كرد اما ناگهان  سياز فرمان پل نيهم يبرا. دارد يمتوجه نبود كه دارد آرام آرام به سمت عقب قدم بر م اصال

به  كه يزن سيپل. داد يداشت تعادلش را از دست م. دياش لرز يزخم يپاها ريز يقدر نيآمد و زم يبيمه يصدا

به سرعت به . كردند يمخف نيزم يو رو نياشخود را پشت م گريد يها سينشست و پل نيزم يآمد رو يسمتش م

گشاد شده اش باال و  يآتش در چشم ها يشعله ها. و نگاه وحشت زده اش را به آن دوخت ديسمت ساختمان چرخ

و  اديكه ز يآتش يجز شعله ها ديد يمن يزيچ چيو ه ديفهم ينم يزيچ چيه د؛يشن ينم ييصدا چيه. شد يم نييپا

  .شد يم ادتريز

  .ديكش كايسر ار ياش را رو ياز چادر مشك يو قسمت ديدو كايزن به سرعت به سمت ار سيپل

 يرانيآتش و و يپارچه به شعله ها نيتوانست از پشت ا ينم. را گرفت دگانشيد يجلو ياهينازك و س ي پارچه

 كيمثل . را پس زد ديكش يرا به سمت عقب م شيكه بازو يدست. را كنار زد رهيت يبا خشم پارچه . ساختمان نگاه كند

بود  افتهيتازه زمان و مكان را باز كايبكشد اما ار عقبكرد او را به سمت  يزن سع سيپل. شده بود نيخشمگ يماده  ريش

 ياديفر. ديجنگ يو زمان م نيكرده باشد با زم دايدوباره پ يانگار كه جان. خواست به سمت آن ساختمان بدود يو م

داد،  ياشكش صورتش را شستشو م يكه گلوله ها يبا تمام وجود در حال. و زن را به عقب هول داد ديگوش خراش كش

با تمام . ديرا به سمت عقب كش شيزمخت تر بازو يبار دست نيا. شتافت يآتش م يزد و به سمت شعله ها يم اديرف

مرد  سيبه كمك پل زيزن ن سيزد؛ پل يم ادياسم محمد را فر يگاه. د و بگذارند برودتا ولش كنن ديكش يم اديوجود فر

از چنگال  ييرها يدر تقال برا كايار. دنديكش يسمت عقب م بهرا گرفتند و او را  كايار يشتافت و هر دو با هم دست ها

برانكارد  ياو را رو. نداشت يا دهيفاكرد؛ اما  يو التماس م هيو گر ديكش يم اديپراند و فر يآنها بود، دست و پا م

 يشعله ها تتوانس يبود هنوز هم م دهيدراز كش نيزم يكه رو يرا گرفتند؛ در حال شيدست و پاها يخواباندن و افراد
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تقال  گريد. شد نيسنگ شيدر دستش حس كرد و كم كم چشم ها يكنند؛ سوزش شيكرد تا رها يتقال م. نديآتش را بب

قطره اشك از  كي! رديرا بگ نشيسنگ يپلك ها يتوانست جلو ينم. شده بود رهيبه شعله ها خ نييپاكرد اما از آن  ينم

در گوشش انعكاس داشت؛ پلك  يخاك نياشك با زم برخورد يو انگار صدا ديخاك چك يچشمش به رو يگوشه 

  .دينفهم چيه گريهم افتادند و د يرو شيها

  

* * * * *  

  

زور زد تا توانست نوك انگشت  يكم. را باز كند شيرا نداشت كه چشم ها نيتوان ا اما ديشن يقطرات آب را م يصدا

كه وجودش را فرا گرفته بود،  ياز ناتوان. كرد يگچ را حس م ينيدست راستش داخل گچ بود، سنگ. دستش را تكان دهد

بالشت  يند و روسرش را به سمت مخالف چرخا يكم. شد ريبالشت سراز يچشمش به رو ياز گوشه  ياشك يقطره 

. ممكن بود ريرا تكان دهد اما تكان دادن آنها هم غ شيكرد پاها يو با خشم سع ديهم ساب يرا رو شيدندان ها. فشرد

مزخرف جم  هيپارچه ا يبندها نيتوانست با وجود ا يچطور م ش؛يو بازهم بستن دست و پاها يهوشيب يباز هم دارو

اوج گرفته و  شيكم كم صدا. خود را بشنود يتوانست صدا يخودش هم نم يلب زمزمه كرد اما حت ريز يزيچ. بخورد

كم كم . گفت يلب م ريز يراهيهم بد و ب يگاه. را باز كنند شيخواست كه دست و پاها يم. كرد دايكالمش مفهوم پ

  .شُل شود ينتلع يبندها نيا ديتكان بخورد تا شا يجان به بدنش برگشت و توانست كم

 يدارو ايرا بسته بودند و  شيمواقع دست و پاها شتريكه در ب يدو هفته ا. بود ياتاق بستر نيد كه در اش يم يهفته ا دو

 نهايا كايرا پانمسان كرده بودند اما ار شيدست سمت راستش را گچ گرفته و كف پاها. كردند يم قيآرامش بخش تزر

 يكرده و سخت اجازه  يبستر يا در بخش سوختگاو ر. نديمحمد را بب گريخواست؛ فقط دوست داشت تا بار د يرا نم

گذارند  ينم نكهيداشت از ا يحس بد! مالند يم رهيزد سرش را ش يداشت؛ حدس م ياحساس بد. دادند يمالقات م
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  ...حال او خوب نباشد و نكهيحس ا. نديمحمد را بب

 دنيبرده بودند، با د يوختگكه او را به بخش س يقبل يدفعه . داد يموضوع هم عذابش م نيفكر كردن به ا يحت

 شيرا برا قيآمد و آن حقا دنشيمسن به د سيكه آن پل روزيد. سرش گذاشته بود يمحمد كل بخش را رو تيوضع

  .نداشت يبازگو كرد؛ حال بهتر

او  يبه حرف ها يتوجه! شناخته و او را دوست دارد يگفت محمد را م يكرد؛ م كاياز ار ياديز يسوال ها سيپل آن

  .به حال محمد ببرد يفعل و افعالش پ انيكرد از م يم يفقط سعنداشت 

نه تنها از كار كنار . ديخبر كنار كش يب كدفعهيبعدش ... كرد و يباند قاچاق م هياز من راجب  يبيعج يمحمد سوال ها - 

جانب پدرش مدت از  هيخبر رفت و بعد  يب. هم نداشت ياديز يالبته، دوست ها... دوست هاش يبلكه از همه  ديكش

كه با  يجز مواقع. اون رابطه اش و با همه قطع كرد. چرخونه يده و داره اون شركت و م يم ليكه ادامه تحص دميشن

رابط به دست  هي قياز طر يبار ما اطالعات نياول يدو سال بعد برا... ييرابط ها قياونم از طر. ها در تماس بود يبعض

 ياطالعات نيكه همچ دبار نبو نيآخر نياما ا ميكن رياون باند و دستگ يا تمام اعضاكه به ما كمك كرد ت ياطالعات. ميآورد

بار آدرس اون ساختمون به  نيآخر... يقيهر دفعه به طر. هم ادامه داشت شيچند وقت پ نيتا هم. ديرس يبه دست ما م

 نكهيا. بردم ياز مسائل پ يليبه خ تازه اون موقع بود كه... چند ساعت بعدش... خب... و ميديما رس يوقت. ما داده شد

  .كرده يداد و به ما كمك م يما قرار م ارياطالعات رو در اخت نيا يسال ها چه كس نيتمام ا

آموخته بود كه چطور تعجب و ترسش را  يكاف يحرف ها تعجب كرده بود اما در آن چند روز به اندازه  نيا دنيشن از

 يحرف ها نيآخر اديكرد، به  يراجع به محمد از او سوال م يشخص ايآمد  يم دنشيبه د يسيهر دفعه كه پل. پنهان كند

  .داند ينم يزيچ چيبود كه ه نيآن ها داشت ا يهمه  يبرا هك يتنها جواب» ...يدون ينم يچيتو ه«افتاد  يمحمد م

  ...مش چرندهه نايگناهه و ا يمطمئنم محمد ب نكهيدونم جز ا ينم يچيمن ه! د؟يگ يمن م يچرا برا نارويا - 

  .راجع به گناهكار بودن و نبودنش نگفتم يزيمنم چ - 
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  .از من وسوال كردن و جواب گرفتن يكاف يهمكاراتون به اندازه . رونيب ديو بر ديپس دست از سر من بردار - 

  ...قصد من كمك كردن به شما و محمد هستش - 

  ...رونيب ديبر. ميكمك بخوا يكه حاال از كس مينكرد يما كار! ميبه كمك ندار ياجيما احت - 

  .شه يحل نم يزيچ چيه ينطوريا... آروم باش دخترم - 

  .حل شدن وجود نداره يهم برا يزيچ! ستميمن دختر شما ن - 

  .ديآروم باش... خب يليخ - 

  !گناهكاره؟ هيو محمد  ستميكه من آروم ن دينشون بد يطور ديچرا قصد دار... من آرومم - 

  .يكن يم ريرو بد تعب يشنو يكه م يزيو هر چ ستين حالت خوب نتو اال. رونيرم ب يمن م - 

  ...تو اديم گهيد سيپل هيشه و  يباز م ياتاق لعنت نيهر دفعه در ا نمامايخوام شوهرم و بب يفقط م... من حالم خوبه - 

وارد اتاق شد،  يقياآن بخش بعد از دق ياز پرستارها يكي. اوج گرفت شيآمد و دوباره صدا رونيب روزيد اليفكر و خ از

  :زد يم يبه سرخ تيكه چهره اش از عصبان يدر حال

  !يباز كه داد و هوار راه انداخت - 

  :او كرد سيخ ينثار چشم ها يهيو نگاه عاقل اندر سف ستاديا كايسر ار يباال

  ...بابا يا! ؟يو هوار نكش غيبدنت و سوراخ سوراخ كنن تا ج نيا ديحتما با - 

  .تبه سرم انداخ ينگاه

  .شم يدارم خفه م... باز كن نارويا... تورو خدا - 

  :را كنار زد كايار يشانيپ يرو يموها

آخه دختر تو . كردم ينم يكار نيدادن همچ يهر چند اجازه هم م. بكنم يكار نيتونم همچ يمن كه بدون اجازه نم - 

  !رو سرت يو گذاشت ارستانميبس نبود اون دفعه كه كل ب ؟يارياز كجات م دنيهوار كش يهمه جون برا نيا
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  ...نمشيبذار برم بب... بذار برم... يدوست دار يتورو هر ك... تورو خدا - 

 يذارن بر يعمرا نم يقبل باال آورد يكه تو دفعه  يبا اون افتضاح! دختر خوب ستيآخه دست من ن! انقدر قسم نده - 

  ...يبه بخش سوختگ

  :به التماس گفت ختير يكه اشك م يحال در

كه دوست  يتورو جون هر ك. نمشيتورو خدا بذار برم بب. نگم يچيدم ه يقول م. سر و صدا نكنم گهيدم د يل مقو - 

  ...كنم يخواهش م. يدار

  :مادرانه گفت يتكان داد و با لحن يسوخت؛ سر يم كايار يكه دلش برا پرستار

  چشم هات پوسته انداخته؟ ريز ينيب يمن. ستيچشم هات خوب ن يدكتر گفت برا. نكن هيحاال انقدر گر... خب يليخ - 

  :افزود يرا با دست گرفت و با مهربان كايار يها اشك

  !؟يكن يداغونشون م ينطوريكه ا ستيخوشگلت ن يچشم ها نيا فيح - 

  .نمشيفقط تورو خدا بذار برم بب. نكنم هيگر گهيدم د يقول م - 

  :كرد و گفت يشود خنده ا يم ريسراز شيااز چشم ه ياشك يبا هر كلمه گلوله  كايار ديد يكه م پرستار

  .رميگ يمن دارم تشت تشت آبغوره م. يكن ينم هيتو كه اصال گر... من يآره ارواح عمه  - 

  :ادامه داد افتديدوباره به التماس ب كايار نكهيو قبل از ا ديكش يآه

  .تونم بكنم يكار م يچ نميبذار بب - 

  :اضافه كرد دياشاره اش را باال گرفت و با تهد انگشت

 اليخ يرو ب يروز هيحداقل  يقول بد ديببرمت با يخوا ياگه م. يو داد و هوار ندار يو زار هيفقط گفته باشم حق گر - 

  .ميبكن يكار هي ميبلكه حداقل بذارن دست و پات و باز كنم كه بعدش بتون يبش يو بارندگ يخوانندگ

  :تكان داد يكرد و سر يخنده ا هيگر انيدر م كايار
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  ...چشم - 

  :رفت گفت يكه به سمت در م يزد و در حال يلبخند پرستار

  .يكن يكار م يچ نميبب - 

  :ديرا شن كايار ياز در خارج شود، صدا نكهياز ا قبل

  حالش خوبه؟ - 

  :زد يرا داخل كرد و لبخد خسته ا سرش

  .ده يب پس نمكنه و نم و آ يو داد نم غيمدام ج يچون ه. حال اون از تو بهتره... من زيبله عز - 

را باور كند؛ به  شيتوانست حرف ها ياصال نم. بپرسد كه پرستار خارج شد و در را بست يگريخواست سوال د كايار

آرام باشد  ديبا نكهيا يادآوريبا . هم فشرد يرا رو شيجم خورد و پلك ها شيبا حرص در جا. آنها شك داشت يهمه 

  .اش بود يشگيروزها اشك مهمان هم نيا. دآم دگانشيبه دباز كنند اشك  شيرا از دست و پا نهايتا ا

تخت  ياو رو ي دهيرنگ پر يكه از محمد در ذهن داشت چهره  يريتصو نيآخر. نديخواست محمد را بب يم دلش

  .بود مارستانيب

د محم ياز دست ها و پاها ياديقسمت ز. كرد ينگرانش م شتريب نينداده بود و ا يخوب يبار خبرها نيآخر دكتر

و  دهيد بيمحمد آس يها هيدانست ر يم. كرد يباور نم كاياما ار ستين قيعم يگفت سوختگ يدكتر م. سوخته بود

مهرسا . دانست به كدام بخش منتقل شده يبخشش را عوض كرده اند اما نم نيهم يبرا. كرده دايپ يمشكل تنفس

  .نگذاشت ارشيدر اخت يادياطالعات ز

دادند  تيدكتر، رضا ديباالخره ظهر، بعد از بازد. افتيراه ن رونياز آن اتاق به ب ييصدا چيطول روز ساكت ماند و ه تمام

بخواهد  نكهيا ايبرود و  رونيبلند نشود تا از بخش ب شيخبر از جا يباز ب كايار نكهيكه آن بندها را بازكنند اما به شرط ا

در آن دو هفته لب . بخورد يزيدر طول روز چ نكهياهم ازش گرفتند؛  گريقول د كي. و سر و صدا كند نديهمسرش را بب
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 يياشتها ايخواهد  ينم يزيگفت كه چ يصورت م نيا ريدر غ دنديرس يسرم به او م قيبه غذا نزده بود، فقط از طر

  .ندارد

داشت پدر  ديشد ليم نيدر سركوب موقت ا يكرد و سع يم يتاب يمحمد ب دنيد يكه از درون برا ياز ظهر در حال بعد

 چيهم ه يپدر يبود و خانواده  ييپدر خودش كه در بازجو. را نداشت يچكسيه داريد يحوصله . آمد دنشيجان به د

كوچك به  ييخبرها رونيب يايلطف مهرسا بود كه از دن بهنداشت؛ در واقع فقط  يخبر اياز ثر. گرفتند يازش نم يسراغ

را كتك زده  نيگفت چند نفر آر يآنطور كه مهرسا م. بود عقب افتاده زين ديمراسم عقد مهرسا و حم. ديرس يدستش م

و  يحوصلگ يحاضر بود قسم بخورد كار افراد محمد است؛ با وجود ب كايار. كرده بودند كه از او حرف بكشند يو سع

 يدر بازداشت به سر م يبازپرس يهم برا نيآر» .حقش بوده«. خبر خنك شد نيا دنيمداوم چقدر دلش از شن يها هيگر

  .برد

  .كند يوقت آن روز را فراموش نم چيدانست ه ينداشت وم يخوب يمالقاتش با پدر جان هم خاطره  نيآخر از

  !رونيب ديبر - 

همان لحظه . برود رونيخواست كه ب يم ديكش يم اديچند سوال به مالقاتش آمده بود فر دنيپرس يكه برا يسيپل سر

را از  سيآرامش كند و پرستار پل يكرد كم يسع كايار تيوضع دنين با دپدر جا. دندياز راه رس زيپدر جان و پرستار ن

  .كرد رونياتاق ب

  ...دخترم آروم باش - 

  :آرام تر اضافه كرد يكم و

  .شه يبدتر م يهمه چ ينطوريا - 

  نا؟يبدتر از ا! خالفكار؟! گن گناهكار؟ يمدام به شوهر من م نكهيا! ؟يبدتر از چ! بدتر - 

  :شد رهيخ كايبه ار نشيپف كرده و غمگ يدوباره با آن چشم ها. ديكش قيعم يانداخت و آه نييجان سرش را پا پدر
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  ...محمد هم خالف كرده، هم گناه... اونا حق دارن - 

  .بزند يحرف نيشد پدر محمد چن يباورش نم كايار

  د؟يزن يم يحرف نيچرا همچ گهيشما د! چرا پدرجون؟ گهيشما د - 

  .ردشه فرار ك ينم تياز واقع - 

  :زد اديلرزانش فر يصدا با

و بزرگ دارن كه اگه  كيكوچ ياونقدر گناه ها. گناهكارن ايدن نيمردم ا شتريكه ب هياگه به گناهكار! ت؟يكدوم واقع - 

  ...برن يها لذت م يليخ... ها عادت كردن به گناه يليخ! از چندتا گناه بزرگ بدتره رهيكنار هم قرار بگ

  :ادامه داد ختير يد و اشك مكه بغضش شكسته بو يحال در

اونم ... و ازش گرفتن شيآشغال كودك يسر هيبود كه  نيگناه محمد ا. ديكش ياون رنج م. برد ياما محمد لذت نم - 

گناه و  يب يمجبور آدم ها نكهياز ا... كشه يسرش عذاب م يموها يبه اندازه ... اون به من گفت... چشم هاش يجلو

. يببر نيو از ب يلعنت ياون بو يتون ينم يايب رونيب يوقت يحت يكن ريكثافت گ يتا ته تو كه يگفت وقت... كنه ريدرگ

  ...دنبالشه شهيها هم يفيها و كث ياهياون س يهمه  ي هيسا

  :تر از قبل شد يرا پاك كرد و لحنش جد شيها اشك

 يگم كه ب يمد شهادت بدن باز من ممح هيعل ايمردم دن ياگه همه  يحت... گناهه يمن ب ياون برا... گناهه يمحمد ب - 

سرش  يموها يچرخه و به اندازه  يشهر و اون كشور م نيا يكه راست راست داره تو هيكس يگناهكار واقع... گناهه

  .كشه يآدم م

  :زد اديانگشت اشاره اش در اتاق را نشانه گرفت و با تمام وجودش فر با

  ...رونيب... رونيب ديبر. ديريبگ اونو يو جلو ديبهتره بر ستونيپل يشما و دوستا - 

  :وارد اتاق شد مهيسراس پرستار
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  ...خدا يا! شده يباز چ - 

  .رديرا بگ شيخواست دست و پاها يم يكيسرنگ در دست داشت و آن  يكي. آمدند زين گرينفر د دو

  ...ولم كن ...به من دست نزن... ولم كن. دنميبه د اديب يچكسيخوام ه ينم. نميو بب يخوام كس ينم گهيد - 

  .ديايب دنشيكرد پدر جان دوباره به د يوقت فكر نم چياز آن روز ه بعد

  

* * * * *  

  

 يكرد در جا يقرارش را از ساعت گرفت و با فشار دست سمت چپش سع يبامداد هم گذشته بود، نگاه ب 3از  ساعت

  .نديخود بنش

محمد ببرد اما از وقت مقرر شده  شيو او را به پ ديايبپرستار بخش  ،ينيبامداد خانم مع 3گذاشته بودند تا ساعت  قرار

 يرو. شد يخودش دست به كار م ديبا. توانست منتظر بماند ينم نياز ا شيب. نبود ينياز خانم مع يگذشته بود و خبر

به سوزن داخل  ديكش يم يو پر شتاب نيسنگ يكه نفس ها يحالدر . كرد زانيرا از تخت آو شيتخت نشست و پاها

پانسمان شده آنقدر  يبا آن پاها. شد تا راحت تر بتواند راه برود يسرم هم خالص م نياز شر ا ديبا. شد رهيخمچش 

  .افتاد يم يزيهنوز كه هنوزه به خون ر شياز اتاق خارج شده بود كه زخم پاها يواشكي

 يكه به داخل هل م يلچريبا و ينيخانم مع. بكشد؛ همان موقع در اتاق باز شد رونيبرد تا سوزن را ب شيچپش را پ دست

  :گفت يو عصبان زير ييكرد و با صدا يكه هنوز همانطور مانده بود اخم كايحركت ار دنيبا د. داد جلو آمد

  !؟يكن يكار م يچ - 

  :آمد كايرا رها كرد و به سمت ار لچريو

  .يكرد نيو مال نيالفه رو خوناون دفعه كل م... مالقات يمالقات ب يكار و بكن نيا يقبل بخوا ياگه مثل دفعه ها - 
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  :گفت دهيحال و رنگ پر يب يبا چهره ا كايار

  ...مزاحمه نيا... آخه - 

 يرفت و آن را جلو لچريبعد به سمت و. دستش را باال آورد كيتكان داد و  يپرستار سر. با سر به سرم اشاره كرد و

  :گذاشت كايار

تو هيچي نخوردي و اين سرم تنها چيزيه . ه نمي توني بدون اين بريمي دوني ك .با خودم يكياون ... نيبش نيا يتو رو - 

  . كه سرپا نگهت مي داره

با آسانسور به . از اتاق خارج شدند يسرم را خود در دست گرفت و به آرام. نديبنش لچريو يكمك كرد تا رو كايار به

  .توجه نداشت يگريد زيبه چ تيعمحمد مهم بود و در آن موق دنيفقط د كايار ياما برا بخش مورد نظر رفتند

 زيآن بخش ن گريظاهرا با چند پرستار د. رفتار كند يكرد و مراقب بود عاد يسو و آن سو نگاه م نيمدام به ا پرستار

  .هماهنگ كرده بود

 سرش كج و يكاله سرباز رو. بود دهيخواب يصندل كي يكه به صورت نشسته تو نديرا بب يا فهيدور توانست سرباز وظ از

را دراز  گرشيد يرا جمع كرده و پا شيپا كينشسته بود و  نهيدست به س. كوله شده و دهان بازش از دور مشخص بود

  :زمزمه كرد لب ريز شانشيو نگاه پر دهيرنگ پر يبا چهره . كرده بود

  ...كنه يتونه كار ينم... هوشهياون كه ب - 

معده اش فشرد و  يدستش را رو كي. سوخت يده اش مكرد و مع ينفس م يگفت احساس تنگ يكه م يهر كلمه ا با

. اتاق نگه داشت يا شهيش وارياز مقابل سرباز گذشت و مقابل د يپرستار به آرام. درهم رفت شياز پ شتريب شياخم ها

ت توانس ياما هنوز نم. نديداخل اتاق را بب لچريو يرو هتوانست همانطور نشست يم كايبود و ار يا شهيش وارياز د يمين

 كايكمك كرد ار. دستش حكم سكوت داد و خود مقابلش آمد يخواست بلند شود كه پرستار با اشاره ! نديمحمد را بب

  :گفت فيآرام و ضع ييسرم را به دستش داد و كنار گوشش با صدا. اش كرد يهمراه شهيش يبلند شود و تا روبه رو
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  .سر و صدا نكن زتيفقط جون عز. يراحت باش رم تا يچند قدم اونور تر م ام،يم گهيد ي قهيچند دق هي - 

دور تا دور محمد را . ديفهم ينم يزيمحمد شده بود و چ يا شهيش يمحو چهره  كايار. دور شد كايرا گفت و از ار نيا

 زيچ. بود دهيخواب يا شهيش ي مهيكه محمد در وسط آن خ مهيخ كيدرست مثل . بودند دهيكش ميضخ يزريفر سهيك

 ديلرز ياز بغض م شيكه لب ها يدر حال. ندياو را بب يتوانست چهره  يبدنش مشخص نبود؛ فقط م ياز اعضا ياديز

خورد ،بخار  يم شهيگرمش كه به ش ينفس ها. گذاشت شهيش يسرم را به دست داخل گچش داد و دست سالمش را رو

دوست داشت دوباره  كايآمد؛ ار يبهوش م ديمحمد با. رفت يم نيگرفت و دوباره از ب يدور آن را فرا م يشكل رهيدا

فشرد  شهيداغش را به ش يشانيپ. او تنگ شده بود يلبخند ها يدلش برا. بخش او را بچشد نانيو اطم مطعم آغوش گر

  .شود ريسراز شيو گذاشت اشك ها

 يكار م يچ يدار يدونست يتو م... محمد يبدجنس يليخ! ؟يكه زنده بمون يد يقول م ينطوريا! يد يقول م ينطوريا - 

بدجنس ِ ! ياما تو بازم به من كلك زد. و به مرگ كلك بزن يايب رونيزنده ب يقول داد. يبه من نگفت يچيو ه يكن

  ....خودخواه

  :هم فشرد يرا رو شيدندان ها ختير يكه اشك م يحال در

نرو ! تنت و تحمل كنمتونم رف ياما نم نميو بب دنتيخوام زجر كش يمن نم. يستيراحت ن. يكش يگن زجر م يدكترها م - 

اما تورو خدا تو به ... قولم زدم ريبدم، ز يليمن خ... دونم يم. كنم يخواهش م... به قولت عمل كن... حاال نه... محمد

  .قولت عمل كن

با ترس به سرباز كه در همان حالت مانده بود . كرد يپرستار را نگران م نيبلند شده بود و ا شيها هيهق هق گر يصدا

  .پا و آن پا شد نيا يد و كمنگاه كر

 ياولش نم. دست او تكان خورد ياز انگشت ها يكي. شد يزيچ يآرام محمد بود كه متوجه  يمبهوت چهره  كايار

لبخند  هيگر انيدر م. كرد ياو را حس م يحركت انگشت ها ي هيمشخص نبوداما سا يليچون خ نديبب يزيتوانست چ
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  :زد

  ...باهم نايا يهمه ... نايا يبه خاطر همه ... هات ينه به خاطر بد... اته يدوست دارم، نه به خاطر خوب - 

  

 يو با وجود تالش ها يويو ر يتنفس يماريبعد از سه سال زندان و تحمل رنج ب س،يمعروف به رئ ياحد محمد

  .گرفته بودند؛ محكوم به اعدام شد شيكه برا يكاركشته ا ليهمسرش، پدر و وك

بعد از مرگ محمد،  كايار. درگذشت ،يويو تورم و مشكالت ر يتنفس يماريب ديتشد ليكم، به دلح ياو قبل از اجرا اما

  !ختيوقت اشك نر چيه گريكه به همسرش داده بود؛ د يقول ليبه دل

منتظر بود  كايكه ار ييخاطرات و رازها نيعشق و خاطراتشان، ام نيام! نيماند؛ محمد ام يادگاري كيدو  نيعشق ا از

  !دانست يم ديبا نيام كيكه فقط  ييرازها. پسرش فاش كند يبرا يروز

مرگ او مراسم بزرگداشت  يبودند؛ برا سيپل يخودش كه از اعضا يها يپدر محمد و هم خدمت كانيو نزد دوستان

حكم  ديدر ظاهر خوب كمك كرد؛ شا يبه آدم ها يليبود كه خ ييگفتند؛ او از آن بدها يهمه م. گرفتند يجمع و جور

  .د را خدا اجرا كردمحم

. كنند يآنها كجا هستند و چه م دينفهم كايجز ار چكسيرفتند و ه رانيشركت از ا يو فرشاد و چند تن از اعضا مهسا

  .بودند تا غالم را نابود كنند يفرصت يآنها هنوز هم در پ

  .ماند جهينت يباندش ب يغالم و اعضا يريدستگ يبرا سيپل يروين يها تالش

  

* * * * *  

  

بود  ستادهيمحمد وسط ا! از خودش و فرشاد و محمد يشده بود؛ عكس سه نفره ا رهيخ واريد يقاب عكس بزرگ رو به
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دستش  د،يرس يم يتيتر از هر واقع يكه به نظر واقع نيو دروغ يشينما يو فرشاد سمت راست؛ مهسا با همان عشوه ها

  .زد يمحمد انداخته بود و لبخند م يرا دور بازو

. فشرد يهم م يلرزانش را رو يو لب ها ديكش ينفس م ينيكه از ب يشد، در حال رهيخودش خ يشيبه حالت نمانفرت  با

پاره كند؛ اما  را خودش است يآن قسمت از عكس كه چهره  قاب عكس را بردارد و خواست يدستش را دراز كرد، م

  .فرشاد باعث شد دستش در هوا بماند يصدا

  مهسا؟ - 

  .دهد يرا باال گرفته و تكان م يكه پاكت ديد يچرخاند؛ فرشاد را در حالرا به سمت او  سرش

 ييبا قدم ها. به خود آمد و با لبخند پاكت را در هوا تكان داد عيسر يليجا خورد اما خ يمهسا كم ي افهيق دنيبا د فرشاد

  :گفت جانيمهسا گرفت، با هآورد و مقابل  رونيرا ب يقطعه عكس. بلند خود را به مهسا رساند و پاكت را باز كرد

  .دياالن به دستم رس نيِ، هم نيمحمد ام... نيبب - 

  !؟يچ - 

  :با اخم به سمت فرشاد برگشت و به اعتراض گفت. شد رهيرا گفت و با تعجب به عكس خ نيا

  ...يچطور - 

  :ديتكان داد و حرفش را بر يسر ديخواهد بگو يدانست او چه م يكه م فرشاد

  .دهيدست به دست شده تا به دستم رس ينفرستاده، كل كايارنگران نباش، خود  - 

  :زد و ادامه داد يلبخند

  ...انگار خود محمد! نگاش كن - 

نگاه رقصانش كم كم رنگ و . شد رهيبه عكس خ يشتريبا دقت ب نباريو منگش را از فرشاد گرفت و ا جينگاه گ مهسا

  :نجوا كرد ردياش را از عكس بگ رهيه ختوانست نگا يكه نم يدر حال. از رنج و محبت گرفت ييبو
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  ...محمد كوچولو... هي! انگار خودشه... آره - 

  .بشه سيتو نامه نوشته دوست داره پل كايهم تنش كرده، ار سيناكس لباس پل - 

  :لب گفت ريتعجب به فرشاد كه در حال خواندن نامه بود نگاه كرد و ز با

  !س؟يپل - 

 يچشم ريفرشاد ز. شود يجار شيداخل اتاق گذاشت كه اشك ها يبه آدم ها توجه يب. شد رهيدوباره به عكس خ و

حرف محمد  اديبه . ماند ينم شيدر گلو يآمد و بغض يدر م شياشك ها يحواسش به او بود؛ از آن روز به بعد به آسان

  :افتاد

  تونه باشه؟ يم يتكرار من ك... تكرار در تكرار. ميش يما آدم ها تكرار م - 

نه؟ در  ايپسرش گفته  يراجع به محمد برا يزيچ كايدانست ار ينم! خواست تكرار پدرش باشد يم نيمحمد ام پس

از خود  شهيدر عذاب بودوهم شهيبرقرار كرده بودند، هم كايرابط با ار نيكه توسط چند يا انهيواقع بعد از ارتباط مخف

  هست؟ انهيارتباط مخف نيا يبه برقرار هم حاضر ازفرار آنها را بداند، ب تيواقع كايكه اگر ار ديپرس يم

  !تكرار مكررات است ،يخورد؛ زندگ يدر ذهن مهسا چرخ م زيچ كيهمچنان فقط  و

  

  ...راببند چشمانم

  .نديروزگار رابب يكه تلخ نگذار

  .را به زور ببند چشمانم

  .شوند يسر شكسته م ت،يواقع يتلخ دنيچشمان كنجكاو، با د نيا

  !چشمانم باز بماند نگذار

  ...ريرا از من بگ چشمانم
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  ...دانم يم دهيآنچه را كه ند نمينگذار بب اما

  .را ندارم دنشيد طاقت

  

  

  اريكا :رمان

  ناديا و هيوا  :نويسندگان

  ... عاشقانه، هيجاني، پليسي :موضوع

  هيوا  :بازنويسي

  1389تا دي  1388شروع از آذر  :تاريخ

از همه ي كساني كه به ما  مي كنيم تشكر ممنون از اينكه داستان و خونديد، بازم :رمان سخني از نويسنده هاي مبتديِ

) براي درست كردن جلد قشنگ رمان(به خصوص خانم عاطفه منجزي، هديه، نادي . لطف داشتن و مارو همراهي كردن

  .وستشون داريمو همه ي بروبچه هاي سايت نودهشتيا كه به ما لطف داشتن و ماهم خيلي د
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