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 1فصل 

 

در وجودم  يقيعم يمطمئن نبودم اما صدا. شدم رهيدر خ يسوخته  ياقهوه  يام گرفتم و باز هم به بدنه  يشب؛ نگاهم را از ساعت مچ 11:10

دوست داشتم كه  يعني. مزاحم خالص كردم يسرم را با تكان دادن، از شر فكرها "!يشروع انتخاب نكرد يرو برا يزمان خوب": زد يم اديفر

 شياز پ يها الوگيرا بستم و د ميچشم ها. تازه كردم گريبار د كيسرم مرتب و نفسم را  يدوباره شال را با وسواس رو. كنم رطور فك نيا

زنگ گذاشتم و كوتاه و نرم فشار  يبعد از التماس به اعتماد به نفسِ كم رنگ شده ام، دستم را رو. در ذهنم مرور كردم يكي يكيآماده شده را، 

 :شد مردانه اش از پشت در بلند يحوصله  يخواب آلود و ب يبود كه صدا ذشتهنگ يليخ. دادم

 ـــه؟يك -

 :جواب دادم يفيظر يدهانم را فرو و بدون مكث با صدا آب

 د؟يشه درو باز كن يم -

را،  ميپلك ها. كردم تا تپش اين قلب پرضربان را كند كنم يپرفشار و كند شده، سع يو بازدم قيعم يرا از زنگ فاصله دادم و با نفس انگشتم

 تميمامور نيصفحه از اول نياضطراب اول يو خم ها چيپ ريهنوز ذهنم درگ. ر ذهنم مجسم كردمرا د عياحسان شف ريهم فشار دادم و تصو يرو

و  ستادميصاف ا ارياخت يب! آرام و قرارم، دود شد و به هوا رفت شنِيتيمد يها نيتمر يِبود كه در پرشتاب باز شد و از شدت باز شدنش، تمام

و شلوارك نسبتا كوتاه  نيجذبِ بدون آست يِشرت مشك يبا ت دنشياز د. كردم رهيخ ميرو به رو يمرد جوان و خواب زده  ينگاهم را رو

با  يمن، حت اتيمتفاوتش با ذهن ديشا ايظاهر نامتناسب . ختيدندانپزشك جراح، به هم ر ع،ياز احسان شف اتميتمام ذهن گاههمراهش، ناخودآ

 .زد يذوقم م يد، بد تورنگش حك شده بو يشرت مشك يت يكه رو يكوچك Adidasوجود مارك 

كردم فقط به  يم يكه سع يدر حال. كردم سيرا با زبانم خ ميو لب ها دميآمده، در هم كش شيپ تياعتراض به وضع يرا به نشانه  ميابروها

 :شروع به صحبت كردم يآهسته ا ياش نگاه كنم، با صدا نهيس يرنگ كوچك رو ديسف داسيآد

 .هستم نتونييه پاطبق ديجد ي هيسالم آقا، من همسا -

 نيمقابلم بسنجم و همزمان با ا يدكتر خواب گرفته  يمحدود خارج شده از دهانم را، رو يچند كلمه  نيهم ريلحظه مكث كردم تا تاث چند

ده جمع كر نهيس يرا رو شيزده و دست ها هيشانه اش را به در تك. نگاه تنگ شده اش شد ي رهيلباس كنده و خ يمكث، نگاهم از مارك رو

انداختم و تالش كردم، با نگاه نكردن به مرد و  ريسرم را به ز. زد يمرد داد م نياز تك تك حاالت ا يحوصلگ يب ،يواضح مالبه طور كا. بود

 .ندهم دانيم نياز ا شتريبه حالم، ب دهياش، كارم را آسان تر كنم و به استرس دو يحوصلگ يگرفتن ب دهيناد

شه  يم. پول فيك ينه حت ل،يدارم، نه موبا دينه كل. در روم بسته شد، موندم پشت در رون،ياز خونه اومدم ب. داشتم كيكار كوچ هيراستش  -

 ن؟يكمكم كن

پرناز  يشد، صدا يسكوتمان كه طوالن. شد دهياش كش يمشك ي ختهيپر و به هم ر يبار، به سمت موها نيجواب، سكوت كردم و نگاهم ا منتظر

 :زد شياز داخل خانه صدا يفيو ظر

 ؟يايچرا نم ــه؟يك زمياحســان، عز -
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 .كرد لياش را از من گرفت و سرش را به سمت داخل متما رهيخ نگاه

 .اميم -

. كرد ريبه سمت من، نگاه جستجوگرم را غافلگ عيزدم اما، با چرخش سر ديخانه را د كيتار مهين يدر، فضا يغفلتش استفاده كردم و از ال از

 .ام بند كردم و در قالب مظلومم فرو رفتم يشال خاكستر يها شهيبا ر يرا به باز ميو انگشت ها دميكشخودم را بالفاصله عقب 

 د؟يانگار بدموقع مزاحمتون شدم، خواب بود د،يببخش -

اما در جواب تمام  رميگ يمطمئن بودم كه از مرد مقابلم جواب دلخواه را م بايام، تقر نهيزم شيدخترانه و با تمام تفكرات پ قايعم يصدا نيا با

 چند نيبار دوم در طول هم يو بستن در، برا دنيام، شانه اش را از در فاصله داد، دست چپش را به در بند كرد و با عقب كش يگرياستعداد باز

 قم،يو لبخند عمماندم  رهيخ ميرو به رو يمات و مبهوت به در بسته شده .رقم خورده ام را به هم زد شيتمام محاسبات از پ ر،ياخ ي قهيدق

سرِ . بلند شده از داخل خانه، جواب گرفتم يخنده  فيو ظر زير يزود، با صدا يليو خ "كار كرد؟ يچ": ديدو ميلب ها يناخواسته و ناباور، رو

 !شلوغ بود يمن، امشب حســاب يكار يمرد سوژه 

. معطل نكردم نياز ا شتريب. شكست خورده بود تمياول از مامور يو اساس مرد داخل خانه، پرده  هيپا يب يرابطه  كي يو به پا يراحت نيهم به

لب احساسم از  ريشدم و ز ريرغبت از پله ها سراز يراه پله بند شده بود، سالنه سالنه و ب ليسرد و است يكه به تن نرده  يو كمك دست تيبا هدا

! مزخرف ي كهيمرت": چهارم كردم يطبقه  ياب پشت در خانه دندانپزشك جذ يشكست را سخاوتمندانه و حرص زده، نثار آقا نياول يِتلخ

  "!ه؟يكنه واسه خاطر نس ينقدو ول م يك. كنه ينگاه توام نم يكه تو خونشه، حت يمعلومه با وجود اون

محض  يِاليش خخو. فشار دادم ميمانتو بيرا داخل ج ديسوخته اش زدم و كل يبه در قهوه ا يآرام يبا حرص ضربه  دم،يدر خانه كه رس يجلو

كه مرتكب  يبه خاطر اشتباه فاحش ،يباال حساب باز كنم و در كمال خوش شانس يدكترِ طبقه  يكمك آقا يتوانم رو يكردم، م يبود كه فكر م

قتم را با بار حما نيهم فشار دادم و ا يرا از حرص، رو ميدندان ها. بدهم كيمجبور بودم تا صبح پشت در خانه ام، داخل راهرو كش ،شده بودم

در خانه چرخاندم و در  يشكل جلو ليمستط ينگاهم را در راهرو "!الاقل كاش صبــح رفته بودم دم در خونش": دميبلند به رخ خودم كش يصدا

سرد و  يپله ها يباالجبار، رو. گفتم راهيلب به خودم و ذهن خالقم، بد و ب ريكنم، ز داينشستن پ يرا برا يمناسب يكردم جا يم يكه سع يحال

 .زدم هيام تك يپشت واريكنار آسانسور نشستم و سرم را به د يِسنگ

از زور  ميچشم ها. گذاشته بود ميخودش را رو ريكار كارگرها، تاث يدر حد نظارت رو يحت ل،يوسا ييو جا به جا يدو روز اسباب كش يِخستگ

 اليخ يب يبرا يتينها يب ليتما. كرد يم يام، دهن كج يآلودگ خواب ازياحساس پرن نيسنگ پله، به ا يِو سرد يسوخت و سفت يم يخواب يب

 زم،يعز ي هيداد اما تصور شك كردن همسا يداخل شدن به خانه، ذهن خسته ام را قلقلك م يبرا بميج يتو ديشدن برنامه ام و استفاده از كل

گفتن به خودم و  راهيبد و ب يدادم به جا حيشدم و ترج ميتمام، تسل يرغبت يبا ب. كرد يرحمانه سركوب م يام را ب يدرون تينها يعطش ب نيا

كه  يدر حال. شكمم جمع كردم يرا رو ميراهرو، دست ها ياز سرما. به بدن خسته و ذهن خالقم، استراحت بدهم يتنها كم باال، يطبقه  يسوژه 

. هم گذاشتم يرا رو ميراهرو مچاله كردم و چشم ها يه خودم را گوش يسرم، تمام بدنم را بپوشانم، حساب يزدم تا با شال رو يزور خودم را م

خواب  ميتسل يبرا مميهنوز از تصم. كرد زيرا به حالم سرر ياندازه ا يو لذت ب ديچيسرم، در تنم پ يرو مياز شال نسبتا ضخ ينامحسوس يگرما

 .غلبه كرد ميچشم ها يِدارينگذشته بود، كه خواب به ب يا قهيشدن، دق
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**** 

 

ام را باز  يناراض يچشم ها. دميام را نشانه گرفته بود، باالجبار از خواب دست كش دهيكه مثل چكش، ذهن خسته و خواب يمزاحم تق تق يصدا از

كردن جواب،  دايپ يبرا "؟!كردم يكار م يراهرو چ يتو". شدم رهيرنگ اطرافم خ ديروشن و سف يام، به راهرو رهيكردم و با نگاه متعجب و خ

 يجا و ب كي شب،يباال، تمام اتفاقات د يطبقه  ي دهيپرناز و كش يكه به لطف خنده ها ديطول نكش يلياما خ ختميه ام را به هم رذهن خواب زد

سرد راهرو  يشب كامل را داخل فضا كي ه،يهمسا ياندازه  يپس صبح شده بود و من به خاطر محبت و ارادت ب. شد ريوقفه به ذهنم سراز

 .گذرانده بودم

شد  يتر م كيبود، هر لحظه نزد دهيچيدكتر احسان در راهرو پ شبيپاشنه بلند همراه د يق و تق كه حاال مطمئن بودم به لطف كفش هات يصدا

كه هنوز به طور كامل  يخواب يكردم از خلسه  يسع. زن، واضح تر يمغروضانه  يصحبت و خنده ها يكفش، صدا يضربه ها نيا يو هم پا

سراغ  يسست نيخوب من را از ا يليباره شل كردم كه خ كيتنم را هماهنگ سفت و  يها چهيتمام ماه. د، خارج شومبو ردهجسمم را ترك نك

سهم  يدرخور يحرف و نكته  ديمكالمات رد و بدل شده، شا نيرا به كار بردم تا از ب ميكردم و تمام سع زيرا ت ميگوش ها.گرفته ام، فارغ كرد

 .من بشود

 گه؟يد يايم .امشب بچه ها جمعن -

 .ستيمعلوم ن -

 نه؟ ايبرناممو هماهنگ كنم  ديخب من با ؟يد ينم يجواب درست و حساب هيوقت  چياحسان؟ چرا ه ستيمعلوم ن يچ يعني -

 .ستيگفتم كه معلوم ن -

 ....خواد  يدلم م ،يد يجواب م يجور نيكه ا ييموقعا. احسان يوا -

 يدر ضمن، خودت م. دونم يبرناممو تا شب نم يعني ست،يگم معلوم ن يم يمن؟ وقت زيعز ينك يمورد م يچرا اصرار ب ؟يخواد چ يدلت م -

 .اديخوشم نم چيمنطقت ه يب ياصرارا نيكه از ا يدون

 .شركت كنم يمهمون هي يبار با تو تو هيخواد  ياحسان؟ خب منم دلم م هيمن چ ريتقص -

 من باش، باشه؟ اليخ يامروزو ب هي. حوصله ندارم عسل -

 رييسوم و چهارم هستند و از عدم تغ يپاگرد طبقه  يِحوال ييتوانستم حدس بزنم كه جا يمكالمه شان، م يصدا ياندازه  يبودن ب كينزد از

 ريتكان خوردن و پنهان شدن د يبرا. پله، فاصله دارند يدادم كه هنوز تا رو به رو شدن با منِ نشسته رو صيراحت تشخ يليموضوع بحثشان، خ

شرمنده كردن ساكن واحد  يپشت در خانه، برا دنميبود كه به ماندن و امتداد خواب مياصرار ذهن انتقامجو نيهر چند كه مطمئنا ا. دوشده ب

وجود،  نيبا ا. سر و صدا توقفم را امتداد دادم يهمان پله، ب يرا بستم و رو ميچشم ها ،يحركت اضاف چيه يب نيبنابرا. كرد يم بميچهار، ترغ

وانمود كردن به خواب،  يتجربه نشان داده بود كه تمام تالشم برا. رنديشدن در صورتم را نگ رهيو خ ستادنيبه ا ميكردم كه تصم يم خدا خدا

 !رفت يموقع و پشت سر همم، لو م يب يبا پلك زدن ها ره،يخ ينگاه ها ريز

 گه؟يد هيك نيوا احسان، ا -
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 .ديتالش به گوشم رس يراحت و ب يليچند پله باالتر، خ يبه بلندا يو ارتفاعدرست پشت سر  ييپرسوال دختر، حاال از جا يصدا

 .اس هيهمسا ست؟يمعلوم ن -

 كنه؟ نكنه با تو كار داره؟ يكار م يجا چ نياس، ا هياگه همسا -

 .ميبر ايب. ولش كن. كنم چرند نگو عسل يخواهش م -

و اعالم  يدر حد معرف يدكتر و ابراز احساسات يآقا اليخ ياز جواب و لحن ب .از من دور شد و فاصله گرفت ،يتق و تق در سكوت كالم يصدا

پشت در  دنميخواب يكه برا نياز ا. كردم دايخودم پ يخفه كردنش با دست ها يبرا ياندازه ا يب ليشدم و م يمختصر، به شدت عصب ييآشنا

 . بودم دهيرس خرج نكرده بود، به مرز جنون يو تاسف يمانيابراز پش نيخانه، كوچك تر

 وارياز رفتنشان مطمئن شدم، دستم را به د يباز كردم و وقت اطيرا با احت ميبسته شدن در، داخل راهرو، چشم ها يصدا دنيچيبعد از پ قهيدق چند

 تمام. پله جدا شدم شد، به هزار ضرب و زور و آه و ناله از يمن بلند م يبار از استخوان ها و مفاصل خشك شده  نيكه ا يگرفتم و با تق و توق

دوش آب گرم  كيبه  ازيبه كار افتادن مفاصلم ن يكردم برا يحس م. حركت ماندن چند ساعته، خشك شده بود يسنگ و ب يبدنم از زور سرما

 يبا تمام رخوت .كرد يو راه رفتن، مقاومت م ستادنيا يخواب رفته بود و در برابر تالشم برا يبه طرز وحشتناك ميپاها. دارم يماساژ حساب كيو 

با باز شدن . در را باز كردم بم،يبا كليد داخل ج يمعطل يكنان تمام و ب يتات يسخت چند قدم مانده تا در خانه را تات يليكه به بدنم نشسته بود، خ

در آوردم و پا به داخل  ميپا را از ميگرما، كفش ها يِمطبوع و دوست داشتن يحجمه  نياز ا تيبا رضا. از گرما، به استقبالم آمد يدر، موج مطلوب

 .هال روشن و پرنور خانه گذاشتم

كه  يباز كردن گل سر يدستم برا. حركت كند شده، سرم را از شر شال راحت كردم كيكردم، در  يخارج م ميرا از پا ميكه كفش ها يهمزمان

رفت و ذهن حرص زده ام با  يسخت باال م د،يكش يمرا  ميمو يرنگ تارها اهيحجم س يبند شده بود و به طرز وحشتناك ميبه موها شبياز د

 .دانست يانصافم م يو ب ياز خود راض ي هيلطف همسا ونيرا مد ميشدن دست و پا كخش نياصرار، ا

را دسته اش افتاده بود  يكه رو يا ينازك و مسافرت يكرم رنگ و راحت داخل هال انداختم و پتو يكاناپه  يدر آوردن مانتو، خودم را رو بدون

كه دچارش شده بودم، هنوز  ياما رخوت ديبدنم به حد نرمال رس يشده  فيضع يزود و با كمك پتو و كاناپه، دما يليخ. دميخودم كش يرو

 .مانده بود يتنم باق رمصرانه د

. ساز را روشن كردم ي، چارغبت، از كاناپه جدا شدم و سراغ آشپزخانه ام رفتم و در بدو ورودم يو ب ليم يو ضعف معده ام، ب يزور گرسنگ از

قسمت صبحانه ام شده بود را باز كردم و  ياتفاق يليآماده گذاشته بودم و خ ز،يم يقبل از ترك خانه، به عنوان شام رو شبيكه د يكيك يبسته 

 يتور يمان و پرده هااش با مبل يو هارمون ييرايهال و پذ واريرنگ روشن د. زدم، نگاهم را در خانه چرخاندم يم يطور كه گاز كوچك مانه

كه فقط دو  نيبا وجود ا. زدم كيبه ك يگريام را دوباره در خانه چرخاندم و گاز د ينگاه راض. كرد يآرام م بيكرم رنگ، ذهن خسته ام را عج

ام باعث شده بود  يدرون قيعم ليهر چند كه م م،يايمبلمان خانه بر ب دنيزود توانسته بودم از پس چ يليام گذشته بود، اما خ يروز از اسباب كش

و مبله كردن خانه را به خودم نسبت  رميبگ دهيمن در امان نبودند را ناد يها شياز دست خرده فرما ريكه در دو روز اخ يكه زحمت كارگران

مشغول جا  ديروز باكه داشتم، تا چند  يآن دو كارگر حرف گوش كن نبود، با وجود وسواس ياندازه  يدانستم اگر زحمت ب يواقعا نم امابدهم، 

 يابر نيقرار داشت اما ا ميبرنامه ها تيخانه مانده بود و در اولو دياز كارها، از جمله خر يليالبته كه هنوز خ. شدم يم هيبه جا كردن اسباب و اثاث
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. ركت مثبت رو به جلو بودح كينقص تجربه كرده بودم،  يو ب يدم كردن را به صورت حرفه ا يظرف شستن و چا كيكه از كارِ خانه، فقط  يمن

 !ديبال يامروزِ من كدبانو، به خودش م دنيقطعا مامان از د

آخر و به  يروزها اديدلم به . شده به احساسم شد طيپررنگ و مح يبه غم ليتبد م،يا قهيباره تمام حس آرامش چند دق كيمامان،  يادآوري با

ام  يكه زندگ يا نهيكه مامان پر شده بود از اشك و من پر شده بودم از ك يين روزهاهما. گرفت يروز، حساب نيآخرِ واپس قيطور خاص تر، دقا

شده  يياندازه هوا يب. آشپزخانه نشستم زيم يصندل يو رو دميرا در هم كش ميابروها. ام را از من گرفت يحام نيو بزرگ تر ديهم پاش ازرا 

كه همان روز آخر، از  ييخاطرات بشوم اما تك تك كلمه ها يوقفه  يتا مانع هجوم بتكان دادم  نيسرم را به طرف. مامان تنگ يبودم و دلم برا

پس زدنشان، در  يتوجه به تمام تالشم برا يحاال و ب نيدرست هم دم،يكه گوش شده بود، بلع يوجود يخارج شد و من با همه  ماماندهان 

به  يشگيهم يكه گرفته بودم را شل كند، اما حسرت يميتصم ياراده  يپا آخر، نتوانست قيكه دقا يجمالت التماس گرفته ا. رفت يذهنم رژه م

 .ديرا به قلبم پاش يخاطر طرد شدن از مهر مادر

داغ سوخت اما سوختن  يچا يرحمانه  يبلعم از هجوم ب ريتمام مس. دميداغ را جرعه جرعه نوش يدستم را گاز زدم و چا يتو كيحرص ك با

از . دميكش يقيگرفتم و نفس عم ميدستم را به گلو. زد را فراموش كنم يچنگ م ميكه به گلو يبود تا بغض يخوب يو زبان و معده، بهانه  يمر

 .شدم ـــزاريدخترانه ام ب فياحساس لط نيبود، از خودم و از ا دهيكه به حالم دو يعجز واحساس ضعف 

خانواده ام، دورِ مادر و  يبود و آرزو ميكه آرزو يگاهيبه جا دنيسر يكرده بودم و برا يكه هفت سال تمام، در غربت زندگ يمهرنوش، من منِ

 ميكه برا يتيشدم تا از مامور يم بيحس مادرانه، ترغ نياز ا يـشگيبودم، حاال به ترس دور ماندن هم دهياش را خط كش يمادر يها يقرار يب

 يخواستم و حتــ يرا نمــــ دنيدست كش ـــــنيا قا،يشم و من دقو پنج ساله ام مهم بود و پرارزش، دست بك ستيب يِزندگ يهمه  ي اندازهبه 

تمام كردنش از جان  يرا تمام كنم كه همه كسم، برا يتمام و معطل مانده ا مهيآمده بودم تا كار ن. دنيپا پس كش يرا به بها يزندگــ نيا

 يو ترس از دست دادنش، حت ياحساس و محبت مادر ده،يمن پرشباهت به گرگ باران د يپرواضح بود كه برا. گذاشته بود هيما همخودش 

 نهيدادن به ك دانيم يآرامم را در نروژ زدم و برا يزندگ ديكه ق ياز همان روز. من دوست داشتن را در قلبم كشــته بودم. نداشت يرنگ گريد

 .گذشتم يم ديبا زيبه هدفم، از همه چ دنيرس يمعلوم بود؛ برا فيتكل. نشسته به قلبم، ماندگار شدم ي

: زدم بيشد، نه يم قيروزها گهگاه رق نيكه ا يتكان دادم و به خودم و احساس نيسرم را به طرف. فرستادم رونيصدا ب يرا پرعمق و ب نفسم

 مميوقت صرف احساس و سست كردن تصم ن،ياز ا شتريو ب دميكش يقينفس عم ".ـنيهم. به هدفت فكر كن. باش يقو. بسـه مهرنوش"

. ذهنم، مدفون كنم كيتار يگوشه ها يِحوال ييو پنج ساله ام، جا ستيب يها يتعلقات و دوست داشتن يرا با همه  راتدادم خاط حيجتر. نكردم

 يروز كار نيشروع اول يو برا دميرا نوش ميچا وانيجرعه از ل نيآخر. شكستم را فراهم كنم ي نهيخواستم با زنده شدن عواطفم، خودم زم ينم

گذاشتم  زيم يرا رو ياز چا يخال وانيل ،ييرايپذ يمبل ها زيم ريز دنشيلپ تاپم در خانه چرخاندم و به محض د يپ رانگاهم . زدم باال نيام آست

: از سمت مسعود را باز كردم يارسال ليميفورا تك ا رلسم،يروشن وا شهيمودم هم قيبا روشن كردنش و وارد كردن رمز، از طر. و سراغش رفتم

 نيباعث فرستاده شدن ا ادميز ريمشخصا تاخ. كامال فراموش كرده بودم. ام ضربه زدم يشانيپ يبا دست رو ".هاطالع بد ،يريگيبه محض جا"

 .داشت خيتوب يقطعا جا ت،يدر گزارش كردن موقع ريتاخ نيا. شده بود اميپ

از سند شدنش كه مطمئن شدم،  ".شد ييژه شناساسو": بسنده كردم يخبر يجمله  كيفرستاده شده را زود پاك و در جوابش به نوشتن  ليميا
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گوشه و كنار خانه  يِاضاف ليلپ تاپ را بستم و مشغول مرتب كردن وسا نترنت،يبعد از اتمام كارم با ا. خودم را هم پاك كردم يِارسال ليميا

در . باال كرده بودم يمرموز طبقه  ي هيهمساكردم، ذهنم را تمام و كمال مشغول  يرا از اطراف خانه جمع م ياضاف ليطور كه وسا مانه. شدم

 .است كه انتظارش را داشتم يزينفوذتر از چ رقابليهمان برخورد مختصر و كوتاه اول، كامال متوجه شده بودم كه برخالف تصورم، غ

 ماندهيباق يكارها ريانجام سا يبراخودم را انداختم و  ييرايپذ يمبل ها يرو. ساعته، كار مرتب كردن خانه تمام شد كيو بعد از تالش  باالخره

 ن،ينتخروج سه ساعته از خانه به مقصد شهروند آرژا كيمنحصر به فردم و در  يِزيبر اساس برنامه ر. انجام دادم يقينسبتا دق يِزيام، برنامه ر

ماه، باعث شد كه  يل بدون برف داو يروزها يسوز كشنده . كردم يجاساز نيو در صندوق عقب ماش دميخانه را خر ييك ماهه  حتاجيتمام ما

. ويراژ بدهم تخت،يشلوغ پا يها ابانيدر خ رمجاز،يغ يحد سرعت مجاز و گاه نيبه خانه، با آخر دنيرس يبرگردم و برا نيزود به ماش يليخ

قفل  ،يرعاديكه به طرز غ يكيسخت توانستم از تراف يليخ. كرد يم يمن باز فيبا اعصاب ضع تينها ياش ب يشگيهم كيبا تراف قايآفر ابانيخ

 .برسانم دميجد ينور، خودم را به خانه  يو كوچه  رداماديكنم و به لطف م دايشده بود، نجات پ

. گرفت يبودم، سرعتم را م دهيكه خر ياجناس يِنيسنگ. را با هر دو دستم بلند كردم دميخر يها كيپارك و تمام پالست نگيرا داخل پارك نيماش

حركت آسه آسه و  نيبا ا. سوم، مجبور بودم كه از پله ها استفاده كنم يبه طبقه  دنيرس يوزه، آسانسور خراب بود و براسه ر نيطبق معمول ا

 انيم. ديرس يبه نظر م رممكنياز حد، محال و غ شيسوم و خانه ام، ب يبه طبقه  دنيو تازه كردن نفس، رس يجهت رفع خستگ يطوالن يها كثم

گذاشتم و دستم را كه  نيزم يرا رو دهايو محض تازه كردن نفس، خر ميدست ها ينيقات اول و دوم، از زور سنگپاگرد طب يراه و درست رو

به كش آمدن  هيشب يحس. بار درد گرفته بود ينياز سنگ ميشانه ها. دميبه جا گذاشته بود، به هم كش شانيرو يرد قرمز رنگ كيستپال يدسته ها

را در هم  ميانگشت ها. از حد باال گرفته بود شيب يكيزيف تيفعال نيا يِنيبود و ضربان قلبم از سنگ انيجرسلول به سلول هر دو دستم در  نيب

. بازوها و مفاصل دستم كم كنم يِاز كوفتگ ،يورزش ي مهيحركت نصفه و ن نيكردم با ا يو سع دميدو دستم را به سمت جلو كش رقفل كردم و ه

 .دميكش يكوتاه غيج ارياخت يقلبم گذاشتم و ب يدستم را رو. دمياز جا پر ،يديببخش يدانه مر يبودم كه با صدا يغرق حركات كشش

 .خانوم، منم دينترس -

قلبم بود و ضربان اوج  يكه هنوز دستم رو يدر حال نم،يمردانه را بب يكه صاحب صدا نيو قبل از ا دميرا جمع كردم و به سمت صدا چرخ صورتم

 :لب باز كردم ي، با لحن طلبكارانه اكرد يگرفته اش را مراقبت م

 ....چه وض  نيا -

كه  يپرتمسخر يبا خنده . شد جاديمكالمه ام ا نيب يريبه خاطر غافلگ ياحسان افتاد و مكث كوتاه يلحظه نگاهم به قامت چهار شانه  همان

 .تر كردم ظينشست، بالفاصله به خودم آمدم و اخمم را غل شيلب ها يرو

 .قا؟ كم مونده بود سكته كنمچه وضعشه آ نيا -

سرش را . ديتا پاگرد را باال آمد و خودش را جلو كش ماندهيباق ييك پله . كرد طانيشده اش را ش كيبار يرا باال انداخت و چشم ها شيابروها

 .شد رهيخ ميكوتاه شده، در چشم ها يفاصله  نيكرد و از ا كيبه صورتم نزد

 . مدردسر نداشت يحوصله . خدا رو شكر -

نگاهش كه رنگ پوزخند گرفت، متوجه . شد ياش كه مانع از دل كندنم م رهينگاه خ ريبود يا تاث شيچشم ها تيجذاب. نگاهش مات شدم در



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا mahtab26 –  سقوط آزاد                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩ 

ام باشد، خيره و  يكار يكه قرار بود تنها سوژه  يمرد يبودم و در چشم ها ستادهيكردم؟ وسط راهرو ا يداشتم چه كار م. نگاهم شدم يرگيخ

 .كردم ديرا تجد ميابروها يباز شده  يگره . صورتش شده بودم يجمع شده تو ييِبايمات آن همه زاحتماال 

 .تونم بگم متاسفم يفقط م -

 .باال انداخت ،ياليخ يرا با ب شيقفل كرد و شانه ها نهيس يرا رو شيها دست

 .نباش -

چشم  ميمرد رو به رو يبرا. رساندم انيلبم به پا يگوشه  كيحساس ا يب دنيلحظه در سكوت نگاهش كردم و امتداد نگاهم را با باال كش چند

سكوت  دياش، زبان باز كنم، شا ياحترام يخواستم در جواب ب ينم. متعجبش، چشم گرفتم ياز چهره  يكردم و در كمال خونسرد كيبار

به رو  ميام را صاف كردم و مستق نهيبلند و س نيزم يرا از رو ديخر يها سهيبا هر دو دست، ك. بود ميمرد رو به رو يگستاخ يپاسخ برا نيبهتر

مردانه اش مجبور به  يقدم اول بودم كه صدا يپله گذاشتم، اما هنوز در تكاپو نياول يسوم، پا رو يبه طبقه  دنيرس يبرا. شدم رهيخ ميبه رو

 .كرد ستادنميا

 .ديببخش -

 :گاه غرق غرورم، جواب دادماحساس و ن يب يبه سمتش برگشتم و هماهنگ با چهره  ريتاخ با

 .ندارم ازين تونيبه عذرخواه -

 .شد رهيخ ميكرد و دوباره در چشم ها نمييباال و پا قاينگاهش عم با

 .يراهمو سد كرد. نبود يعذرخواه -

سخت  يليخ. دندش يبه هم فشرده م ميشده بودم و دندان ها يعصبان. دست دست كردم يحساب حش،يدل كندن از نگاه غرق تفر يبار برا نيا

با جنس  يهم كالم يتمام عمرم پر از تجربه ها. تفاوتم را حفظ كنم يمشهودش، كنترل و قالب خونسرد و ب يِتوانستم خودم را در برابر گستاخ

 ديبا. رساند يات مرا به اثب اتميكوله بار تجرب امدنيكوتاه اول، به كار ن يهمچون احسان، در همان برخوردها يليبد يب ياما نمونه  ،مخالف بود

خودم . كرد يدچار بحران م تيمامور يمرا در ادامه  ،يشتابزدگ نيكوچك تر. شدم ياش آشنا م ياخالق اتيمرد و خصوص نيآهسته و آرام، با ا

 ميچشم ها شيشدنش از پ ديو ناپد يعبور فور يراه را برا دن،يبا كنار كش ه،يهمسا ميو بدون چشم گرفتن از نگاه مستق كينزد واريرا به د

باعث  شيا قهيسكون چند دق نياما هم ،يحفظ خونسرد يبا وجود تمام تالشم برا. ستاديحركت مقابلم ا ييك قدم كه جلو گذاشت، ب. كردم ايمه

شم ها و لب نگاهش خواند، با چ ينيام را كه از سنگ يهولزدگ. كنم اديفر ،ياپيپ يرا با پلك زدن ها يدستپاچگ نيشوم و ا ستپاچهد ليدل يشد، ب

 .مهمانم كرد و پله ها را پرشتاب باال رفت يپوزخند پررنگ شيها

باور رو دست . و نامعقولش را هضم كنم بيكردم كه واكنش عج يم ياش، سع يخال يبودم و با نگاه مات مانده به جا ستادهيو گنگ ا جيگ

به هم خوردن در واحد  يبا صدا ت،يو در نها ستادميحركت ا يب هقيچند دق. ديگنج يام نم لهيبه نام احسان، قطعا در مخ يخوردن از موجود

اندازه، دست از مات  يخشم ب نيهم يبه واسطه . ام را گرفت يبهت و ناباور يجا يحد و حصر يب تيزود عصبان يليخ. آمدم ودمبه خ ،ييباال

مانده تا  يباق ريمس دم،يكوب يپله ها م يكه به شدت رو ييابا پاه "مردك عقب مونده" يلب ريپر از حرص، اما ز يو بعد از زمزمه  دميبودن كش

دست . نتوانستم در برابر فوران احساس خشمم مقاومت كنم گريد ،يارياخت ،يواريداخل خانه و به رسم همان فرهنگ چهارد. تمخانه را باال رف
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 ــوونهيد. ــــــوونهيمردك د": خشمم كمرنگ كردم ختنير نرويدرونم را با ب تيباز و عصبان اديرا به فر ميرا به هم مشت كردم و لب ها ميها

. ــــوونهيد. آسمون به حالت زار بزن يكنم مرغا يم يكار. كنم يآدمت م ؟يكن يمنو مسخره م ؟يندازيمنو دست م. يــــاز خود راضــــ ي

 ".ــــــوونهيد

و ابراز احساساتم  دنيشده هم صرف داد كش قيرق يانرژ نيا يته مانده  رفته بود و ليتحل يحساب د،يخر يها سهيبه خاطر باال آوردن ك ميانرژ

دانستم  يخوب م. كردم ياحساس ضعف م قايعم. زدم هياش تك يمبل هال انداختم و سرم را به پشت يحال خودم را رو يرمق و ب يب. شده بود

و كمرنگ شده، اما  فياز حد ضع شيام ب يجسم يوااز حد حساس و ق شيخاص، احساساتم ب يدوره  نيو در ا يجسم تيوضع نياكه با 

كردم با  يهم گذاشتم و سع يرا رو ميچشم ها. دو چندان بود يروين يضعف جسم نيا شيافزا يهم برا شيپ يقيدقا ي ردوستانهيبرخورد غ

 .كردم يشدن را مرور م لكسير يها نيو تمام تمر دميكش يو با فاصله م قيعم ينفس ها. كنم امفراموش كردن، ذهن متالطمم را آر

بلند شدم و قبل  ميبا رخوت از جا. گرفت يآرام شدن به باز يزنگ در خانه، تمام تالشم را برا يآرامش نشده بودم كه صدا ريآن قدر درگ هنوز

. بود تيقابل رو يوببه خ يچشم ياز داخل عدس ه،يمرد همسا ريسر به ز يچهره . زدم ديد يراهرو را از داخل چشم ياز باز كردن در، محوطه 

و نواخته شدن  ينسبتا طوالن يبه سراغم آمده، در را بعد از وقفه  ش،يپ قيدقا يِگستاخ ديو شا شبيد يماجرا يعذرخواه يكه برا نيا احتمالبا 

كه از داخل  ه،يهمسا يو نگاه پرخنده  طانيصورت ش يبا باز شدن كامل در، نگاهم رو. باز كردم يزنگ، با حركت كُند شده ا يمجدد صدا

اخم مهمانش  يدرجه  نيتر ظيو به غل ستادميصاف مقابلش ا. قفل كردم نهيس يرا رو ميدست ها. قابل مشاهده نبود، ثابت شد انچند يچشم

در  توجه به حضور صاحب خانه، يسرم، ب يو نگاهش را از باال ديدرهمم كش يابروها يچهره ام، دست از تماشا تيتفاوت به من و جد يب. كردم

كردم  يباز، نگه داشتم و سع مهيمتحرك در را به حالت ن يلنگه  گرم،يزدم و با دست د هيثابت در تك يرا به لنگه  تمدس. خانه ام چرخاند

 يهر چند كه خوب م. ديداخل كش يبسته شدن در، دست از تماشا مهيبا ن. اجازه، به رخش بكشم يو ب مينگاه مستق نيام را از ا يتينارضا

را ادامه نداد و محض غرور دست نخورده  يكنجكاو نيوجه ا چينشده، اما به ه ريخانه ام س يتم از ظاهر كنجكاوش حدس بزنم كه از وارستوانس

 .قفل كرد نهيس يرا رو شياش سرش را كج و دست ها

 ؟يكن يم يتنها زندگ -

 ريو غافلگ بيعج ياديباره، ز كيحضور  نيمقدمه و ا يال بسو نيا. فراموشم شد تييك لحظه عصبان يبرا. مقدمه اش جا خوردم يسوال ب از

 فياما با وجود ضع د،يرس يمنطق به نظر م يب يليخ. دانستم يشده را م بيمالقات نص نيخواست علت ا يدلم م يليخ. ديرس يكننده به نظر م

اخمم را كمرنگ تر كردم و نگاهم را . بهبود است رو به يقابل باور رياوضاع طبق برنامه و به طرز غ ديزدم كه شا يحدس م لش،بودن احتما

 .مهربان تر

 چطور مگه؟ -

 .شد قيدق ميكرد و در چشم ها زيرا ر شيها چشم

 ست؟يخونه ن نيا يبزرگ تر از تو تو -

 .شد كيتنگ شده اش، بار يمن همراه چشم ها يبار چشم ها نيا

 چطور مگه؟ دميپرس -
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 .كرد قيدق ميچشم ها يوداد و نگاهش را ر رونيرا پرصدا ب نفسش

 .سر و كله زدن با بچه ها رو ندارم يحوصله  -

باال رفته ام را دوباره به  يزود به خودم آمدم و ابروها يليخ. ام باال رفت يشونيپ يحد رو نياز شدت توامان حرص و تعجب، تا آخر ميابروها

وقفه  يطور ب نيا مياز دست ندادن واكنش ها يبرا قش،يستم كه نگاه دقدان يم. ام را از بر كردم يبرگرداندم و قالب خشك و جد يحالت عاد

 .جواب از هم باز كردم يرا برا ميزدم و لب ها هيشانه ام را به در تك. شده است رميدرگ ره،يو خ

 .ستيما هماهنگ ن يبا اعصاب و حوصله  طيشرا يمتاسفانه گاه -

عادت شده اش باال  يلبش به رسم پوزخند ها يگوشه . گرفت طنتيبود، رنگ ش حيتفر كه با واكنش كنترل شده ام، غرق الشيخ يب يها چشم

 :جواب داد اليخ يرفت و ب

 .تذكر بدم وييزايچ هيدر هر صورت، الزمه . بدم بانو رييطبق خواسته هام تغ طويمن عادت دارم شرا -

 :جواب دادم دم،يكش يرا به رخش م ياوتتف يكه با تك تك حاالت صورتم، ب يتكان دادم و در حال ديرا با تاك سرم

 .شنوم يم -

 ....خانوم كوچولو  نيبب -

 .زدم و حرفش را قطع كردم يپررنگ لبخند

 يآقا ستمين كيبگم اون قدرا هم كوچ ديبا ،يسنج يو بزرگ بودن آدما رو بر اساس ادب و شعور و سن و سالشون م كياگه مالك كوچ -

 .زيعز

 :ادامه داد يسوال اضافه ا چيه يعجب باال انداخت و بت يرا به نشانه  شيابروها

 يكه چ يفهم يم. خاص خودشو داره نيآپارتمان قوان هياما  ،يكرد يزندگ ييدونم قبال چه جور جا ينم. جا آپارتمانه نيا! خانوم بزرگ نيبب -

 گم؟ هوم؟ يم

 .دمينداشته ام را به رخش كش يجا به جا كردم و حوصله  ميپاها يرا رو خودم

 .دينگران نباش اديپس ز. فهمم ينفهمم، كمترم نم شتريقطعا اگه از شما ب -

 رهياش، خ يتنگ شده و حالت گرفته از خوش يچند لحظه با چشم ها. خواندم يلذت را از نگاهش م نيبرد و من ا يام لذت م يحاضر جواب از

 .اش فرو رفت ياليخ يزود در قالب ب يلينگاهم كرد و خ

 زويهمه چ ازهيكه ن يهست ييكه تجربه نشون داده از اون دست آدما يياز اون جا. خاص خودشو داره نيجا قوان نيگفتم كه ا. يحاال هر چ -

 .بدم حيرو كامال شفاف توض ييزايچ هيداد، مجبورم  حيبرات به صورت واضح و روشن توض

عقب نشستن و  اليشده بودم، اما خ يدنم به كار گرفته بود، عصبنفهم نشان دا يكه برا يكلمات خاص داشت و اصرار يكه رو يديتاك نيا از

 نيشوم و به ا ميخواست سخاوتمندانه تسل يدلم نم. كشد يانتظار خشمم را م يبه سخت هيمطمئن بودم مرد همسا. پرخاش كردن را نداشتم

. صحبتش نشستم يآرامش گرفته بود، به انتظار باق پر از بغضش، رنگ يپوسته  ريكه ز يدر سكوت، با چهره ا. اش برسانمش تهبه خواس يراحت

 .كرد كيبه صورتم نزد يشلوارش فرو برد و سرش را كم بيرا داخل ج شيدست ها
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كنن، تو  يراهرو رفت و آمد م نيمهمونام تو ا يدوست ندارم وقت. مهمون دارم اديمن ز. ريكه لطفا راهرو رو با اتاق خوابت اشتباه نگ نياول ا -

 .رو ندونه يمسئله ا نيكه همچ دهيخانوم، اونم از نوع سن و سال دارش، بع هياز . ننيچرت زدن رو پله ها ببرو مشغول 

 يبه هدفش همراه دنيرس يخواست برا يبرد، اما دلم نم يم يدانستم از تلخ شدنم چه سود ينم. زد يكردنم، م يعصبان يزورش را برا تمام

را شكار نكرد، صاف  يتيصورتم، عصبان يرو قشيكه نگاه دق نيبعد از ا. كردم يرا در نطفه خفه م تميعصبان ديپس تا حد ممكن با. اش كنم

 .گذاشت شيرا به نما رشينظ يب ليرا عقب داد و قد بلند و استا شيها نهو شا ستاديا

 .ريآشپزخونه اشتباه نگ زييا م يكه لطفا راهرو رو با انبار نيدوم ا -

و به  دميبا تعجب جلو كش. با دست، به پشت در اشاره كرد د،يدرهم رفته ام را كه د ينگاه پرسوال و ابروها. شدم يرا متوجه نم منظورش

گذاشته بودم و بعد از وارد شدن  نيزم يموقع باز كردن در، رو. داخل راهرو نگاه انداختم يبه جا مانده  يدهايو خر وهيم يها كيپالست

 .بودم كردهفراموششان 

 .را باال انداختم و جواب دادم ميو شانه ها ستادميصاف ا. دميدن كشاز نگاه كر دست

 .فراموششون كرده بودم. يادآورياز  يمرس -

ساكت و ثابت . دوخت صالمياز است يتنگ شده اش را به صورت خونسرد و نگاه خال يو با همون حالت لحظات قبل، چشم ها يحرف چيه يب

 اتميحدس يمن قدرتر از همه  فيحر. را باال انداخت شيو ابروها ديكش يقينفس عم. ش اعتراف كندو اجازه دادم به شكست ستادميهمان جا ا

 .داد يبه شكست تن نم يراحت نيبه ا. بود

 .برشون دار ؟يچرا معطل -

را جمع  ميب هال. بار هم خارج از قاعده نبود نيسركش بودم و ا يدر برابر جمالت امر شهيهم. بود يو خارج از هر خواهش يدستور لحنش

 .نگاهش كردم شخندميپر از ن يكردم و به هم فشار دادم و با چشم ها

 .رو متذكر بشم ييزايچ هيباشه منم  ازيكنم ن يفكر م -

 :ادامه دادم دم،يكش يبسته شدن خودم را عقب م يكه برا يمتحرك در را گرفتم و در حال ي لنگه

 .ادبو فراموش نكن؛ خصوصا اگه اون خانوم من باشم تيخانوم، رعا هيصحبت كردن با  يوقت برا چيه -

 يادب يو ب شبمياز بغض د يمرد، فقط كم نيبه دست آمده در مقابل ا يروزيپ. زدم هيوقفه بستم و بهش تك يدر را ب دها،يبرداشتن خر بدون

 يا قهيدق. م راستم را كوتاه بستم و باز كردمچش ق،يام نگاه كردم و به رسم تشو نهيدرون آ ريبه تصو ن،يپر از تحس. كرد يكم م ششيپ قيدقا

 نيا. باز هم احسان بود. كرد يچشم يداخل عدس يقاب شده  ريبه تصو رهيگرفت و خ نهيچند ضربه به در، نگاهم را از آ يبود كه صدا تهنگذش

 يدر را باز كردم و با ب يا قهيچند دق يفه شده، با وق يسپر قيدقا نيبه رسم هم. داد يكه خبر از جنگ م يو با نگاه پرغضب نهيبار دست به س

 :دميتمام پرس يحوصلگ

 مونده؟ يا گهيحرف د -

 :توجه به سوالم، لب باز كرد يكرد و ب نميينگاهش باال و پا با

 واسم جالبه؟ تيچ يدون يم -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا mahtab26 –  سقوط آزاد                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٣ 

 يزد و صورتش را به صورت غرق در ب هيتكبه در . نگاهش كردم يكالم چيه يبودن، ب تياهم يب يرا باال انداختم و به نشانه  ميابرو يتا كي

 .كرد كيام نزد يتوجه

 نداره؟ يتيبرات اهم يبگ يخوا يم -

 .ختمير رونيهام ب هيكربن را از ر دياكس ياز د يرا باال انداختم و حجم پرتراكم ميها شانه

 مونده؟ يا گهيحرف د -

 يگوش ها يدو چندان شده، راه يرويش، داخل راهرو انعكاس گرفت و با نبلند يخنده ها يصدا. تنه اش را به عقب خم كرد ميو ن ديخند بلند

مسلط و با دست مانع از  شيزود به خنده ها يلياما خ دم،يبستن در عقب كش يزدم و برا يصورتش، پوزخند ينشسته رو يِبه خوش. من شد

 :داد، لب باز كرد يم تيميصم يكه بو ياش با لحن ياپيپ يانفس نفس زدن ه انيبود و م ختهيبه خنده آم يكه گاه ييبا صدا. شدبسته شدن در 

 ه؟يهمسا يكن يدعوتم نم -

 ينم يراحت نيرا بكنم، اما به هم رشياخ يها ياحترام يب يخواست كه با رد كردن خواسته اش، تالف يرا باال انداختم، به شدت دلم م ميابروها

چند . گذاشت، بشوم يم ميرو شيبا مرد مقابلم را پ شتريب تيميصم يبرا يمناسب ي نهيتوانست زم يبكر كه م تيموقع نيا اليخ يتوانستم ب

كردم و در  ريتاخ مميدر اعالم تصم ه،يبا مرد همسا ينيهمنش يام برا يليم ينشون داد ب ديو شا تيكردن موقع نيسبك و سنگ يلحظه به نشانه 

نشستم و  ونيزيخودم را به مبل ها رساندم و مقابل تلو. سمت هال برگشتم و بدون تعارف كردن، به دميدست از در كش يحرف چيه يب تينها

از گوشه . دميشن يم شيرا همراه با قدم ها ديخر يها كيشدن پالست دهيبه هم كش يصدا. وارد شد ريتاخ يقيبا دقا. دست گرفتم هكنترلش را ب

 .اشاره زدم شيتش برگشتم و با كنترل به پاهافورا به سم ش،يكفش ها دنينظر گرفتم و به محض د ريچشم ورودش را ز ي

 من؟ يخونه  يتو يبا كفش اومد -

 :ادامه دادم يسنگ ها را با نگاهم دنبال كردم و ناراض يرنگ رو يرد خاك. پر از اخطار من چرخ خورد يكفش ها و چشم ها نينگاهش ب. ستاديا

 .اريهمون جا كفش هاتو در ب -

 :جواب داد تم،يعصبان اليخ يباال گرفت و ب را در هر دست ديخر يها كيپالست

 .ريرو از دستم بگ نايا ايالاقل ب -

پوشش را  نيج يپا كيمبل نشست و  يكه كنارم رو ديطول نكش يليخ. شدم ونيزيتلو يكانال ها ضيزدم و مشغول تعو هيبه مبل تك دوباره

را  ونيزيتلو ،يا قهيش ها كه مطمئن شدم، بعد از مكث چند دقاز نبودن كف. چشم نگاهش انداختم يبا گوشه . انداخت گرشيد يپا يرو

 .برگشتم شخاموش كردم و به سمت

 قهوه؟ اي يچا -

 .زد هيمبل تك يپشت يرا باز كرد و به دو لبه  شيها دست

 .يچا -

ها گرفتم و به سمتش  سهيم از كچش. زد يآشپزخانه به من لبخند م زيم يرو د،يخر يها سهيك. مبل بلند شدم و به سمت آشپزخانه رفتم يرو از

كه ساكت بود و من  يبه مهمان وستنيپ يبرا. زد يم ديمرا د يو مطمئنا خانه  ديچرخ يسرش به اطراف م. برگشتم و از پشت سر نگاهش كردم
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ام را  يدوست داشتن نيسفال يماگ ها ،يو بعد از آماده شدن چا ستادميداخل آشپزخانه ا. به شكستن سكوتش نداشتم، تعلل كردم يليهم تما

مبل  يرو. گرفتم ميدست ها نيخودم را ب يگذاشتم و چا زيم يرا مقابلش، رو وانيل. محبوبم پر كردم و به سمت هال برگشتم يدنياز نوش

 :لب باز كردمو به سمتش برگشتم و  دميداغ نوش ياز چا يجرعه ا. نظر گرفته بود ريبا دقت من و حركاتم را ز. دميكش االرا ب مينشستم و پاها

 .سرد نشه -

 :چشم گرفتن از نگاهم، جواب داد بدون

 ؟يخور يتلخ م يچا شهيهم -

 .از غربت خو گرفته بودم يدوست داشتن يها يتلخ نيبه ا. لبخند زدم ارياخت يب

 .شهيهم -

 .هر دو دستش گرفت يانگشت ها نيبرداشت و ب زيم يجلو خم شد، ماگ را از رو به

 ؟ينگفت -

 :دميپرس اديز ي نهيبا طمان م،يچا دنياز نوش بعد

 رو؟ يچ -

 :دستش به من اشاره زد و جواب داد يتو يدنينوش با

 من جالبه؟ يتو برا هيچ قايكه دق نيا -

 همه جذاب باشد؟ نيتوانست ا يمرد م كيچطور . شدم رهيخوش رنگش خ يبه چشم ها قيگذاشتم و دق زيم يرا رو وانيل

 ؟يپرس ياز من م -

 .تكان داد ديا تاكرا ب سرش

 .قايدق -

 :تنگ شده و لحن اغواگرانه ام جواب دادم يحالت و با چشم ها ،يرا با لبخند پررنگ ميها لب

 .دم از زبون خودتون بشنوم يم حيترج -

 يدن گردنم، روش ليكه با متما يزيآو يگوشواره ها يرو. شد رهيو نگاه پر از جاذبه ام خ رهيت يبه چشم ها. ديمبل جلو كش يرا رو خودش

 يرا باال انداخت و با صدا شيابرو يتا كي. ديجمع شده ام، رس يشونه ام نشسته بود، رفت و برگشت كرد و دوباره به صورت قاب شده با موها

 :پر از جذبه اش جواب داد يمردانه 

 .يكن يجلب توجهم م يكه برا يتمام تالش -

را دوباره به  ميچا وانينشاندم و ل ميلب ها يرو يقيلبخند عم. زود به خودم آمدم يليو خ مات ماندم يلحظه ا ياش، برا رمنتظرهيجواب غ از

 :جواب دادم يدست گرفتم و با لحن آرام

 .نه من د،ييرو به خودش جلب كنه، شما يگريكنه توجه د يم يكه داره سع يكنم اون كس يجالب بود، اما فكر م -

 :جواب داد يچا دنيرساند و بعد از نوش شيرا به لب ها وانيل. حالت گرفته بود ياز خوش شيچشم ها. زد هيمبل تك يپشت به
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 .كنم بانو دتيناام ديبا -

به  شيصدا. ام را باز كردم و همزمان به سمت اتاقم رفتم يكوتاه مشك يپالتو يدكمه ها. مبل بلند شدم يگذاشتم و از رو زيم يرا رو ماگ

 .كردام  يدر همراه يبدرقه ام تا آستانه 

 .پاسخ به تالشت دارم يبرا ياديز لياتفاقا من پتانس ؟يحاال؟ نكنه ناراحت شد يكجا رفت -

جا به  يام از اتاق خارج شدم و برا يدار خاكستر نيو بدون عوض كردن بلوز آست دميجذبم را باال كش نيتخت انداختم، شلوار ج يرا رو ميپالتو

 ينيب شيو دور از هر پ رمنتظرهيغ ـــب،يانتظاراتم، عج يمرد، برخالف همه  نيبا ا ييآشنا. رفتمبه سمت آشپزخانه  د،يخر يجا كردن بسته ها

به سمت  دهايخر يجا به جا كردن باق يشستشو، برا يبرنامه  ميگذاشتم و بعد از تنظ ييظرفشو نيها را داخل ماش وهيم. ديرس يبه نظر م يا

قلبم گذاشتم و معترض  يو دستم را رو دميكش ينيه رمنتظرهيغ يتالق نياز ا. ن رو به رو شدماحسا ياما با حجم بدن چهارشانه  دم،يچرخ زيم

 .شدم

 ؟يكن يكار م يجا چ نيا -

 .ديشانه ام كش يرا رو دستش

 ؟يخوب -

 زيم گريم، طرف دمقابل. رفتم ديخر يها كيتفاوت به حضورش به سمت پالست يكردم و ب يدستش شانه خال رياز ز. تكان دادم ديرا با تاك سرم

 .از داخل پاكت از نظر گذراند يبهداشت ليخارج كردن وسا يو تالشم را برا ستاديا

 ؟يبزن يحرف يخوا ينم -

 .رفتم نكيبه س كينزد نتيجا دادم و به سمت كاب ميرا در دست ها ييدندان و شامپو و صابون و پودر لباسشو ريخم يها بسته

 .دم شنونده باشم يم حيترج -

 .را به سنگ گرفت شيزد و دست ها هيتك نتيكاب يبه لبه . ديكش عقب

 ؟يكن يم يتنها زندگ -

 :برخاستم و جواب دادم نيداخل كشو از زم ردندانيجا دادن خم يجا دادم و برا نتيها را داخل كاب ندهينشستم و شو ميپاها يرو

 ؟يپرس يباره م نيچندم -

 .يكه هر دفعه درست جواب نداد -

شدم و با دو قدم نه چندان بلند، خودم را مقابلش رساندم و با همان لحن آرام و  رهيخ شيبه چشم ها ميمستق. دميم و به سمتش چرخرا بست كشو

 :پرجاذبه ام جواب دادم

 كنه؟ يم يفرق -

 .شد قيدق ميچشم ها يتو

 .ممكنه -

 .رفتم خچاليحرف، چشم گرفتم و به سمت  ينگاه ممتد و ب قهياز چند دق بعد
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 .كنم يم يتنها زندگ -

 هيتك خچاليرا پشتم گرفتم و به  ميگذاشتم و بعد از بستن درش، دست ها خچاليداخل  رش،يز ينيگوشت را بدون شستشو و با س يها بسته

 .زدم

 ؟يچه فرق -

 :و جواب داد ديسنگ كانتر باال كش يرا رو خودش

 .زود يليخ ،يش يمتوجه م -

 .و نشستم دميكش رونيرا ب شيها ياز صندل يكي. رفتم زياز چهره اش گرفتم و به سمت م نگاه

 .يرس يمرموز به نظر م ياديز -

 .از تو شترينه ب -

 .درهمم بند كردم يزدم و چانه ام را به انگشت ها هيتك زيم يرا از آرنج تا كرده و رو ميها دست

 بود؟ يچ يكه زد يحرف نياون وقت منظورت از ا -

لب باز  يماند و با لحن محكم و كامال جد رهيخ ميچشم ها يتو. گذاشت و به سمتم خم شد زيم يرا رو شيت هادس. ديپر نييسنگ پا يرو از

 :كرد

 !؟يشبو پشت در خونت گذروند يو همه  يكمك سراغ من اومد يبود، چرا برا بتيج يتو ديكل يخواد بدونم، وقت يدلم م يليخ -

سوال  نياز ا. ام قفل كردم نهيس يرا رو ميزدم و دست ها هيتك يصندل يبه پشت. ثابت شد اش رهينگاه خ يو رو ديچرخ شيچشم ها نيب نگاهم

و سرم را چند  دميكش ميلب ها يلبخند را رو. كه حقم نبود، تن بدهم يبه شكست يزود نيخواستم به هم يبود، اما نم ختهيدلم فرو ر رمنتظره،يغ

 :بار تكان دادم و مشتاق گفتم

 سوال؟ هيمونه  يفقط م. يدار يذهن خالق .بود يعال ن،يآفر -

 .ام را از نظر گذراند رمنتظرهيرا باال انداخت و واكنش غ شيابرو يتا كي

 ؟يافت يگفتن م ونيبه هذ يفقط گاه اي يبر ياوهامت به سر م يطور تو نيا شهيدوست دارم بدونم هم -

و بزرگ  كيكوچ يحلقه ها. ام، به سمت گردنم باال بردم نهيس يرو اندهميبر مچ دست باق هيدستم را با تك كيرا مخمور كردم و  ميها چشم

 :به ظرافت دخترانه ام ادامه دادم دهيچيگرفتم و با لحن پ ياشاره و شستم به باز يانگشت ها نيام را ب يزيآو يگوشواره 

 .به حالت بكنم يفكر هيتا  يودم بگبه نظرم بهتره به خ ،يرو آورد التتيكه به تخ يبا من آشنا بش ياگه اون قدر دوست دار -

فورا سرم را به . شانه ام را فشرد و به نشستن مجبورم كرد. سركوب كرد يصندل يبلند شدن از رو ياما تالشم را برا د،يبلند خند. ستاديا صاف

. ستاديسرم ا ياه تر كرد و باالكوت دنيكوتاهمان را با جلو كش يفاصله . شدم رهيخ تشيرنگ گرفته از جد يسمتش باال گرفتم و به چشم ها

 .صورتم خم كرد يسرش را جلو آورد و قامتش را رو. ام را چنگ زد يصندل يبدنه  گرشيداد و با دست د هيتك زيرا به م دستش كي

 .يكارتو بلد يمعلومه حساب. نه، خوشم اومد -

 .گرفت يصبر يباره عوض شد و نگاهش را با ب كيبه  لحنش
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 هيحاال مثل . يبهم رو دست بزن يزنونه بشم و اونقدر ساده بتون يادا و اطوارها نيراحت خام ا يليكه خ ستمين يآدم دختر خوب، من نيبب -

 .يبش كيبه من نزد يچرا اصرار دار ؟يهست يدم در خونم؟ اصال تو ك ياومده بود يواسه چ شبيبگو د ده،يخانوم خوب و فهم

. نبود دانيكردن م يخال يبرا يياما جا امد،يبه راه انداخته اش، به ذائقه ام خوش ن يررسميغ يياش و بازجو ينشستنم و لحن جد يبرا اصرارش

 .شدم رهيپر از جذبه اش خ يبه چشم ها ميرا با پوزخند حالت دادم و مستق ميلب ها

من اومدم دم در  شبيباشه كه اگه د يرادآويبه  ازيفكر كنم ن. شده يميوقته كه قد يليخ ياستراتژ نيا ن؟يندازيمن م نيزم يتوپو تو نيدار -

 .ديمن هست يخونه  يكه تو دييشما نيا قايخونتون و ازتون كمك خواستم، االن دق

 :تر كرد و جواب داد كيرا به صورتم نزد سرش

 خونه؟ نيا يتو ياومد يچ يبرا. سر اصل مطلب يراست بر هيو  ينر هيهوم؟ پس بهتره حاش. ميقرار شد با هم آشنا بش -

كه فرصت اعتراض  نيقبل از ا. دادم انياحساس پا يسخت و ب "متاسفم" كيشدم و سكوتم را با  رهيخ شيدر سكوت به چشم ها قهيدق ندچ

 هيبه در بسته شده تك. وارد اتاق شدم و بالفاصله مرد را پشت در جا گذاشتم. بلند شدم و به سمت اتاق خوابم رفتم يصندل يداشته باشد، از رو

خبر داشته باشد؟ چطور  بميداخل ج ديچطور امكان داشت از حضور كل. بود ختهيذهنم به شدت به هم ر. را به سمت سقف باال گرفتم مزدم و سر

داد و گوشم را  انيافكار آشفته ام را تك ضربه اش به در پا ياوج گرفته  يشك كند؟ صدا تميبه من و ماه عيتوانست آن قدر زود و سر يم

 .درك زيت دنيشن يبرا

 .بانو نيمهمونو تنها بذار ستيرسم ادب ن -

. مطمئن بودم. آمده بود يعذرخواه يبرا. اندازه گوش نواز و جذب كننده بود يچوب، ب ياز پشت ضخامت سه سانت يحت شيرايگرم و گ يصدا

 :و جواب دادم ختميآم ياليخ يرا به ب ميصدا

 .داشته باشه ديرسومات مرسومو هم نبانگه نداره، انتظار رسم و  زبانويكه احترام م يمهمون -

 .را نشانه گرفت ميدر را شكافت و گوش ها يبالفاصله تن چوب جوابش

 م؟يزد ينم. ميزد يحرف م ميمهمون قصد جسارت نداشت، داشت -

 .شدم رهينشسته و مردانه اش خ شيبه ته ر يزدم و به چهره  هيچهارچوب تك يرا باز كردم و به بدنه  در

 داره، نداره؟ ميحدود و حرحرف حد و  -

 .ستاديشلوارش فرو برد و صاف ا يها بيرا داخل ج شيها دست

 .قصدم ناراحت كردنت نبود بانو -

 نهيو دست به س دميخودم را از چهارچوب در به داخل راهرو جلو كش. در جا گذاشت يهال حركت كرد و من را در آستانه  يسمت مبل ها به

 .ستادميا

 ؟يخواه معذرت يعني نيا -

 .هال اشاره زد يسمتم برگشت و به مبل ها به

 .مذاكره زيبرگرد سر م يعني نيا -
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 .دميرا باال كش ميآشپزخانه نشستم و باز هم پاها يرو به رو. لبم را جمع كردم و به دنبالش روانه شدم يرو لبخند

 ؟يگفت يم يداشت -

 .ش شدمو مهربان يجد يچهره  ي رهيرا باال انداختم و خ ميابروها

 ؟ياز چ -

 .زانوانش گذاشت يرا از آرنج رو شيو دست ها ديمبل جلو كش يرا رو خودش

 خونه؟ نيا يتو يو چرا اومد يكن يم يكه چرا تنها زندگ نياز ا -

 :كردم و جواب دادم نشيينگاهم باال و پا با

 كنم؟ فيبرات تعر مويزندگ يهمه  يانتظار دار يبه چه حساب -

 .را به هم قفل كرد شيو انگشت ها ديرا به هم كش شيكف دست ها. انداخت ريبه ز زد و سرش را لبخند

 از تو بدونم؟ شتريمن ب يچرا دوست ندار. اول يسر خونه  مير يم ميبازم دار -

هدف، به  يب. بلند شدم ميو از جا دميمبل كوب يدسته ها يرا همزمان رو ميدست ها. بحث را نداشتم نيا ي هودهيشدن ب يطوالن ي حوصله

 ينگاه موشكافانه و جد ريز يباز ديجد يپرده برداشتن از صحنه  يحركت كردم و تمام تالشم را به كار بردم تا برا ييرايپذ يسمت پنجره ها

 .بگذارد شيرا به نما تمياوج مظلوم ميبود تا صدا نيا ميلب كه باز كردم، تمام سع. را نبازم دماحسان، خو

بمونم  دارياتاقم تنها، پشت در قفل شده، ب يكه مجبور بودم، تو ييهمون وقتا. ياز همون پنج، شش سالگ. حشت داشتمو يياز تنها شهيمن هم -

پشت  زاتاقم تنها بمونم و ا يهمون وقتا كه مجبور بودم تو. متنفر بودم ييبابامو بشنوم، از همون موقع از تنها يو داد مهمونا غيخنده و ج يو صدا

كارش  اشياشيو ع ايبابام و مهمون ياز دست كارا. بود ضيمامانم مر. بودم زاريب ييبابا و مامانمو بشنوم، از تنها يدعواها ياهمون در بسته، صد

 يگاه. خورد يمدام قرص و دارو م دش،يشد يبه خاطر افسردگ. منو هم نداشت يبود، اون قدر حالش خراب بود كه حوصله  دهيبه جنون رس

 .دمشيد يگذشت و نم يچند روز م ديرفتن به اتاقشو نداشتم، شا يكه مدام خواب بود و اگه من اجازه خورد،  ياون قدر قرص م

دادم، از  يبه درد نشسته ام را ماساژ م يها قهيو بلندم، شق دهيكش يو با انگشت ها دميكش يام م يشانيرا به دو طرف پ ميطور كه دست ها همان

 .پشت سرم بودم ي ستادهيمرد ا ي رهيمتوجه نگاه خ پنجره، ي شهيش يرو يمنعكس شده  ريتصو

بابا مجبور بودم  يايكه به خاطر مهمون ييموقع ها هي. با عروسكام بودن يباز ميدونه بودم و تنها سرگرم هي يكي. عادت كرده بودم ييبه تنها -

 رتيكه غ نينه ا. فتهيداشت چشم رفقاش به من ببابام دوست ن. داد يآزارم م شتريب ييتنها نياتاق حبس بشم، ا يو چند ساعت تو نيچند

 يو بند ديق يحرفا نبود، بابام اصوال آدم خوشگذرون و ب نينه، اصال بحث ا فته،يباشه و دوس نداشته باشه چشم دوستاش به ناموسش ب هداشت

 .پنج شش سالم بود گهيتفاوت بود، چه برسه من كه د ينسبت به مامانم ب. نداشت يلغاتش معن ي رهيبود، ناموس تو دا

دادم بعد از تمام شدن داستانم،  ياجازه م دينبا. كردم يم يخوب نقش باز ديبا. و چند لحظه مكث كردم دميصورتم كش يرا رو ميها دست

 م،يبه رو آدم رو ي نهيدانستم درون س يم. كردم يشدن به او جور م كينزد يرا برا نهيزم ديبا. داشته باشد ميبه من و حرفا يشك نيكوچك تر

بعد . بر مرد، حساب باز كرده بودم رشيحرف ها و تاث نيا يرو ياريبا چه مع قايدانستم كه دق يحال، نم نيبا ا. قلب وجود ندارد اسمبه  يزيچ

 يتنگ كرده اش، چشم ها يمبل نشسته بود و با چشم ها يرو. و به سمتش برگشتم دميصورتم عقب كش يدستم را از رو ،ياز مكث كوتاه
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 ينم. شدم، اما كار از كار گذشته بود مانيپش ره،ينگاه خ نيا ريلحظه از برگشتن و حرف زدن ز كي يبرا. كرد يم شاظلوم شده ام را تمام

 ينبود، همراه چشم ها يچاره ا. ببرد يپ ره،يخ ينگاه ها نيا ريدادم به معذب بودنم، ز ياجازه م دينبا. رميتوانستم برگردم و نگاهم را پس بگ

 .بسنجم ميحرف ها دنيعكس العملش را با شن مكرد يتاخش شدم و سعگس

مامان كه تمام اوقات به لطف قرص ها و آرام . بچش مكدر بشه دنيمعشوقه هاش با د زيجا بود كه بابا دوست نداشت خاطر عز نيمسئله ا -

بود به  يكاف. شد يبا تو اتاق حبس كردنم، مشكلش حل مموند من كه  يم. خودش بود يتو حال و هوا اي ديخواب يم ايخورد،  يكه م ييبخش ها

 يكتك مفصل آماده م هي يخودمو برا ديبه خارج شدن از اتاقم داشته باشم، بعدش با ازين يليبه دل اياتاق سر و صدا كنم  يتو كهسرم بزنه 

پنج، شش ساله زهر چشم  يبچه  هياز  يبابام طور. ماتاق يبه صورت خودكار عادت كرده بودم كه با اومدن بابام به خونه، برم تو گهيد. كردم

 اشياشيع يبابا منو فدا. گذاشتن پامو از اتاقم ندارم رونيمطمئن بود جرات ب. داد يزحمت قفل كردن در رو به خودش نم يگرفته بود كه گاه

 .هم تو وجودش نبود ينسانخصلت ا نيمن كمتر يبابا. اون مرد گذاشت ياسم پدر كه بشه رو فيكنم ح يفك م يگاه. كرد يم

خم  ريدادم سرم را به ز حيترج. مانده بود جهينت يزدن احساسش از باورم، ب نيتخم يتالشم برا. معذب شده بودم قتاياش حق رهينگاه خ ريز

 :ادامه دادم قيا عمنفس نسبت كيآب دهانم را فرو برده و با . را شيچشم ها ميمستق رينگاهش را حس كنم، نه تاث ينيكنم تا حداقل فقط سنگ

 ال،يخ يعروسكامو دور خودم جمع كرده بودم و ب ،يشگيطبق معمول و عادت هم. داشت ژهياتاق حبس بودم و بابا هم مهمون و يشب تو هي -

بود كه فك كنم مامان متوجه مهمون بابا شده . بود يرعاديغ تيوضع. دميشن يمامان رو از پشت در م زير كيحرف زدن  يصدا. كردم يم يباز

 دادينواخت مامانو، داد و ب كيو  زير كي يصدا يباالخره جا. دميفهم يمن با اون سن كمم م يرو حت شيختگيبه هم ر. بود ختهيرانقدر به هم 

 ينم .كرد يگه، انگار داشت با بابام دعوا م يم راهيزنه و بهش بد و ب يكشه، بابام رو صدا م يم غيكه ج دميشن ياز پشت در م. بلندش گرفت

كه مامان رو بلند  دميشن ياتاق م ياز تو. بابام باال رفت داديداد و ب يمامانم قطع شد و بعد از اون، صدا غيج يگذشت كه صدا يشد و چ يدونم چ

 يفاقات هيدونستم  يم. ديآمبوالنس هم به گوشم رس ريآژ يكم كم صدا. شدن، جرات نداشتم سمت در برم هيكنه اما از ترس تنب يبلند صدا م

بودم تا  سادهيمنتظر پشت در وا دم،يشن يحرف زدن رو م ياتاق صدا يكه از تو يتمام مدت. بودم دهيواقعا ترس. بودم دهيترس. بد اقاتف هيافتاده، 

اها قطع شد، بازم سر و صد يوقت. شده بود يطوالن ياديانتظارم ز. كس چيه ومد،ين يبكشه اما كس رونيو درو برام باز كنه و منو از اتاق ب اديب يكي

كردش  زيعز يمطمئن بودم كه مامان و بابا و مهمونا شهياما هم ام،ييتنها ياون شب ها، با همه  يهمه . دنبالم اديمطمئن بودم بابا م. موندم تظرمن

كرده  مفراموش. ر تنها بودمانگا. اومد ياز بابا و مهموناش هم نم ييكرد؛ مامان نبود، صدا يفرق م هيدفعه، قض نيانگار ا يخونه هستن ول يتو

 يخونه مونده بودم، تنها يشبانه روز كامل، تنها تو كيمن . كس متوجه نبودنم نشده بود چيه. كس به فكر من نبود چيه. يراحت نيبه هم. بودن

 .تنها

اد به نفسم دود شد و به هوا تمام اعتم باياحساسش در نگاهم جان گرفت، تقر يصورت ب يداشتم حركاتش را بخوانم اما وقت يسع ،يچشم ريز

واقعا دوست داشتم عكس . كنم يپرده خودم را معرف يو ب حيداستان مسخره بكشم و صر نيكردن ا فيخواست دست از تعر يدلم م. رفت

رفم را ادامه دادم باالجبار ح. شك كند نياز ا شتريممكن بود ب. شد يم يطوالن ياديسكوتم داشت ز. ام بدانم يمنِ واقع اختنالعمش را بعد از شن

 .داستان نه چندان دلچسب و سراسر دروغم را از سر گرفتم فيو تعر

دست به  يانگار همه چ. اوضاع با قطع برق بدتر هم شد. اتاق حبسش كرده يتو خونه داره كه تو يدختر هيبابام انگار فراموش كرده بود  -
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 ينم يتكون چيه. به در نشسته بودم رهياتاق خ يشب كامل، تنها، گوشه  هيمن . نهمنِ پنج ساله سخت تر ك يرو برا طيدست هم داده بود تا شرا

 تينها ياتاق در بسته، ب نيا يمحكوم به موندن تو شهيهم يكه فراموش شده باشم و برا نياز ا. جرات تكون خوردن نداشتم يعني م،خورد

سراغم  گهيد يكردم كه كس يتمام مدت فكر م. كردن رو هم نداشتم هيانگار جرات گر. كردم يهم نم هيگر يتو اون شراط حت. بودم دهيترس

زود همه  يليخ. زدم ياون قدر وحشت كرده بودم كه حرف نم ،ييشب كامل تنها هيو درو برام باز كرد، اونم بعد از  برگشتبابام  يوقت. ادينم

 مارستانيان كه به خاطر دعوا با بابا حالش خراب تر شده بود و بمام. مهم نبود يكس يزبونم از شدت ترس بند اومده، اما سكوت من برا دنيفهم

 يبرا يتالش چيوقت ه چيبعد از اون ماجرا هم، مامان ه. برگشتنش به خونه رو نداد يوقت اجازه  چيهم پدربزرگم ه اونبعد از . بود يبستر

 يخواست گذشته و هر اثر يانگار دلش م. اورديخدا ن يحض رضااسم منو هم م يطالق گرفت، حت يانقدر از بابا متنفر بود كه وقت. نكرد دنميد

چند روز بعد، به حرف افتادم اما فقط . كرد يبهم نم يتوجه نيكه كمتر يوسط من موندم و پدر نيا. مشتركش داشت رو فراموش كنه ياز زندگ

منو از . عمم بود؛ خواهر بزرگ تر بابام د،يكه منو د يتنها كس. فقط چند كلمه، چند كلمه كه نشه با تكون سر رفع و رجوعش كرد از،يدر حد ن

عمم كه  يخونه  يتو. تر بود تا داشتنم يبگم كه از نداشتنم راض ديبا ديشا. به داشتن من نداشت ياصوال عالقه ا مبابا. راحت يليبابام گرفت، خ

با هر بار تنها  يترس لعنت نيانگار ا. يكيو تار ييز تنهارو فراموش كردم جز همون ترس ا زيكه همه چ دميشد، اون قدر محبت د يبچه دار نم

 .ومديشب، به سراغم م يتو وصابسته، مخص يفضا يموندن تو

 ديمرد با نيدانستم تا حد ممكن از چشم در چشم شدن با ا يم. اش ثابت كردم نهيس يسرم را به سمتش چرخاندم و نگاهم را رو. كردم مكث

 .فرار كرد

. بره رانياز ا ،يمشترك معمار يپروژه  هي يگرفت برا ميتصم ش،يآلمان كيكه شوهر عمم به اصرار شر شيتا دو ماه پخوب بود  زيهمه چ -

. بشم يرو هوا بود اما ترس از تنها موندن، باعث شد دست آخر راض زميشد؛ كارم، درسم، همه چ ينم. اصرار كرد همراهشون برم يليعمم خ

 .انجام نشد زاميو يكارا. گهيبود د ريد يليخ. نود ي قهيدق مشدم اون يراض

كالمم هم  ريشدم تا تاث يم رهيخ شيدر چشم ها ميمستق ديبا. از نگاهش ممكن نبود زيگر نيشدم، بنابرا يم كيكم به اصل مطلب نزد كم

را  ميابروها. شدم يشتم موفق مانگار دا. كرد ينگاهم م قياش جمع كرده بود و عم نهيس يرا رو شيزده و دست ها هيبه مبل تك. شد يم شتريب

 .زميام را در نگاهم بر يچارگيو ب صاليتمام است كردم يجمع و سع

كه قرار  نيمسئله، خونه رو هم فروخته بودن بعد از ا نيجدا از ا. نگرانم بود؛ نگران تنها موندنم يليعمه خ. خواستم همراهشون برم، نشد يم -

 او البته ب يضرب العجل يليخونه رو خ نيعمه، شوهر عمم و برادرش ا يبا سفارشا. ختيبهم ر زيهمه چ زاميو دنيشد باهاشون برم، اما با نرس

هوامو داشته  يعنيهاش خوب باشن،  هيهمسا رن،يگ يكه م يكردن خونه ا يسع يليدونستن، خ يكردن چون مشكلم رو م دايپ اديوسواس ز

به من گفته بودن،  يعنيقرار بود . معتبر و قابل اعتماد بود ي هيم بود، داشتن همساانتخاب خونه واسشون مه يهم كه تو يزيچ نياول. باشن

 .به من گفتن سفارشمو كردن. كنه يم يكه تنها زندگ انسالهيخانوم م هيباالم  ي قهطب ي هيهمسا

 .فرو بردم يشده ا تينها يب يِبگيو غر ييخودم را در قالب تنها. شدم ريگرفتم و سر به ز شيرا از چشم ها نگاهم

. شما رسوندم يچه طور خودم رو به خونه  دميبودم كه نفهم دهياون قدر ترس. بود كه من تنها بودم يشب نياول شب،يد. صبح عمم رفت روزيد -

كرد،  جوون در رو باز يآقا هي انسال،ياون خانوم م يبه جا دميد يبمونم، اما وقت ششيخوام شب پ يفك كردم اگه همون خانوم باشه، ازش م
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تق و توق از در و  بِيغر بيعج يآخه مدام صداها. خودم يخونتون، نه جرات داشتم برم خونه  اميتونستم ب ينه م. ختيبه هم ر حاسباتمتمام م

. پله ها نشستم يهمون جا رو. دميد يخودم نم يدر خونتون رو هم تو اميكه دوباره ب نيجرات ا يحت. دميشن يخونه م يچوب ليو وسا واريد

 .نيشدم، متوجه شدم كه صبح شده، اومدم خونه، هم داريدر ب ياز صدا يخوابم برد، فقط وقت يو چه طور يك دمينفهم

از . حساس شدند شيقدم ها يصدا دنيبه شن ميشال دور گردنم مشغول كرده بودم، گوش ها يها شهيدستم را به ر يطور كه انگشت ها همان

كه بر  يا فهيبودم، اما وظ يحساب و جواب پس بدهم، شاك ميكارها يطور برا نيراعات حالش را بكنم و اخودم م يكه مجبور بودم در خانه  نيا

در  شيكه پاها يوقت. احساساتم، واكنش خارج از برنامه نشان بدهم ريبود كه بخواهم تحت تاث نيتر از ا نيسنگ يليبودند، خ اشتهعهده ام گذ

و  قيو مرددش، عم رهينگاه خ. شد، دستش را به چانه ام بند كرد و سرم را به سمت خودش گرفتظاهر  رميمحدود و سر به ز ديد ي رهيدا

. كردم يم يكار ديبا. بازم ينگاهش، دارم ذره ذره خودم را م ياسكن موشكافانه  ريكردم ز يحس م. خورد يم چرخ ميچشم ها يرو ،يطوالن

را نازك و آهسته، سرم را در دستش به سمت راست  ميكردم، صدا زيرا ر ميچشم ها. بدهد دانيبه شكش م نياز ا شتريدادم ب ياجازه م دينبا

 .شدم رهيو محكمش خ سختبه نگاه  ميكردم و مستق ليمتما

 .دونم يم ،يكن يحرفامو باور نم -

 ياحساس م "!سرش بود؟تو  يچ": اش شدم رهيمتفكر، خ. باز كرد شيبه راه لب ها شيرا از چشم ها يلبخند كامال متناسب يسكوت، پا در

را به دندان گرفتم و با  نمييكه متوجه باشم، لب پا نيبدون ا. توانم افكارش را بخوانم ياست كه نم يلحظه، احسان تنها مرد نيا يكردم برا

لب  يكنده شد و رو مينگاهش از چشم ها. صورتش ماندم ينشسته به تك تك اعضا يخونسرد ي رهيو نگاه كنكاش گر، خ دهش زيچشم ر

 .به گونه ام زد يآرام يو با انگشت اشاره اش، ضربه  ديدست از چانه ام كش. ماند رهيخ ميها

 .نكن -

قفل كرد و با نگاهش  نهيس يرا رو شيدست ها. زود بود يكم تيميصم نيا يبرا. كرد يم تيمياحساس صم ياديز. دميعقب كش يرا كم سرم

 .را برانداز كرد ميسر تا پا

 شيپ راز،يفك كنم رفته ش. ستين يكه از شانست چند روزه ازش خبر نهيش يم يخانوم هيمن  يجونت حق داشته، طبقه باال خب البته عمه -

مخصوصا  فه،يتخصص من مراقبت از جنس لط. ارميدرت م ييهمون طرفا سرگرمه اما تو نگران نباش، خودم از تنها ست،ين يمعموال وقت. دخترش

 !تنهاش واز نوع ترسو 

. شدم دواريام ام يگريباز يمنتظر من را نشانه رفته بود، به خودم و استعداد ذات يراست گوش ها كيكه از زبان احسان،  ييحرف ها دنيشن از

نگاه . را به هم قفل كردم مينشاندم و دست ها ميلب ها يرو يلبخند پررنگ ت،ياز سر رضا. كرده بودم يخوب نقش باز. باور كرده بود

 :توامان، ادامه داد طنتيو ش يبار با شوخ نيصورتم ثابت ماند و ا يرفت و برگشت كرد و دوباره رو ميها و چشم ها ن دستيب طانش،يش

 .يو تو راهرو بخواب يكن يشبگرد ستين ازين گهيد يجور نيهوم؟ ا ن،ييپا اميمن ب ايباال  ايشبا يا تو ب يخوا يم ،ياصال اگه موافق -

 يآرام يو با دستش به شانه ام ضربه  ديجلو كش. آدم فرصت طلب. كنم نشيگزيكردم اخمم را جا يوردم و سعرا خ ميلب ها ينشسته رو لبخند

 .رفت ياز من فاصله گرفت و به سمت در ورود. زد

 كيشر خواد يالبته اگه دلت نم. رو كمك من حساب باز نكن اديشبا سرم شلوغه و ز يعني. هستم ياصوال من آدم شب كار. زميعز رينگ يجد -
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 !يمن باش يكار

رفت، دست راستش را در هوا  يهمان طور كه از من رو گرفته بود و به سمت در م. ديچيبه هم پ شيخنده ها يگفتنم، با صدا "پررو" يصدا

 .شلوارش فرو برد بيتكان داد و دست چپش را در ج

 .تو نوبتن ايليخ. رسه يجوش نزن، حاال حاالها نوبت تو نم ياديز -

و  ديرا با وجود تن آهسته اش شكار كرد و بلند خند ميصدا. "ياز خود راض": لب زمزمه كردم رياش زدم و ز ينيبه احساس خودب يپوزخند

 .باز شده داخل كرد ي مهين نيحركت شتاب گرفته، در را باز كرد و سرش را از ب كيراه بستن در، در  يها مهين. بدون مكث از در خارج شد

 د جغجغه؟بو ياسمت چ ،يراست -

 .كردم يجوابش لحنم را پر از طلبكار يماندم و برا رهيشوخش خ يبه چشم ها ميمستق. نشان دادم يناراض ،يشينما يرا با اخم صورتم

 كنه؟ يم ميمگه فرق -

 .ستاديقاب در ا انيبند بود، تمام قد م رهيهمان طور كه دستش به دستگ. بسته شده را باز كرد مهيتا ن درِ

 دم نوبت تو رو جلو بندازم، خوبه؟ يقول م ،يدردسر درست نكن اديو ز يباش يدختر خوب ياگه قول بد. اباقهر نكن ب -

 .بستنش تالش كردم يفشردم و برا ميانگشت ها نيدر را ب ي رهيدستگ. زمزمه كردم و به سمتش رفتم يبلند نچ

 .به سالمت -

 رهيبا حرص دست از دستگ. شد يم چيبند شده بود، ه رهيخونسرد به دستگ يليخكه  يبستن در خرج كردم، با دست يكه برا يتمام تالش اما

 .ستادميو دست به كمر مقابلش ا دميكش

 حاال؟ يساديوا يواسه چ. يديكه الزم بود شن مييزايچ ،يحرفاتو زد گه،يبرو د -

 جيهنوز گ. انگشت اشاره و شستش فشرد نيا بو گونه ام ر ديدستش را جلو كش. كرد يم فيمن، خوب ك يلحظه ا تيخندانش با عصبان نگاه

 .گونه ام حركت داد يحركتش بودم كه شستش را با حركت آرام و پرنوازشش رو

 .يش يمن م يدر خونه  زونِيآو يشه، وقت يم يشبا چه جور افتيكنم كه ق يفكر م نيدارم به ا -

خنده ام گرفته . رميبگ دهيتوانستم حرفش را ناد يشده بود، اما نم زيسرربند شده ام، در وجودم  يكه از راه نوازش گونه  يتمام حس آرامش با

 .بدهم دانيرفت، م يم شيمورد پ يب تيميكه گاه تا مرز صم ييها يشوخ يبه ادامه  دنيخواستم با خند يبود و نم

 .اميسراغتون ن رم،ياگه از ترس هم بم يكنم حت ياوصاف فكر م نيبا ا. تونيممنون از حس انسان دوست -

موكول  قينگاه عم نيصورتم سكون گرفت و جواب آماده اش را به بعد از ا يحركت پرنوازش دستش رو. شد رهيخ ميسكوت به چشم ها در

لب به جواب باز  ره،يخونسرد و همراه با همان نگاه خ ش،يدست ها يكردن محبت لمس يخنث يباال انداخت و برا ياليخ يرا با ب شيشانه ها. كرد

 .كرد

 .كشه ياتاق كار من، انتظارت رو م ،يبدون ديبه هر حال با. يخود دان -

شد، همچنان دست  يخدشه دار م يلحظه ا تيبا عصبان يو گاه دميكوش يحفظ كردنش م يكه در تمام مدت برا يا يكردم خونسرد يسع

نگاه . ستادميهمچنان مقابلش ا ،يحرف چيه ي، باز شكست نداشت ياثر چيكه ه يصاف و نگاه يافراشته و گردن يبا سر. بماند ينخورده باق



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا mahtab26 –  سقوط آزاد                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٣ 

 .و همزمان دستش را به سمتم دراز كرد گرفتاش را از صورتم ن رهيخ

 .هيدر هر صورت خوشبختم همسا -

لبم نشاندم و نگاه از دستش گرفتم و دوباره به  يبه رو يپوزخند كمرنگ. دست دراز شده اش سر خورد يصورتش به رو ياز رو ميها چشم

شلوارش فرو  بيزود دستش را در ج يليرا باال انداخت و خ شيابروها. دست معطل مانده اش را مقابل صورتش گرفت. شدم رهيخ شيهاچشم 

 .برد

 . شه ها يبرات دراز نم گهيوقت د چيه ش،يكه برات دراز شد و نگرفت يدست نيا -

 يراحت م يلياز نگاه پرغرورش، خ. غرورش برگشت خوردپر يحركت كرد و دست آخر به چشم ها بشيدست فرو برده در ج يرو نگاهم

 ريتاث رغميعل. را از چهره و احوالم انتظار دارد دشيدستپاچه شدن از تهد يدر راستا يحالت هر چند كمرنگ رييتوانستم حدس بزنم كه تغ

كه از حد  يآدم، وقت نيان دادن در مقابل اداشت اما مطمئن بودم، كوتاه آمدن و ضعف نش ميهمراه صاحبش، رو غرورو  ديتهد نيكه ا يكمرنگ

از . يدم دست ياديز ايباشند،  يافتنيدست ن ياديز دينبا ايتجربه نشان داده بود كه دخترها . شود يحساب م يعرضگ يمعقولش بگذرد، قطعا ب

مطمئن بودم كه غرور . شدم يم شيهاها و سر به سر گذاشتن  يشوخ يپا به پا ديگذشتم، نبا يكه م يگيهمساوجه در دسترس بودنم به خاطر 

 .كردم يغرورم را حفظ م دياز پا انداختنش با يبرا. ندازدياز پا ب يمرد را اساس كيتواند  ياست كه م يزيزن تنها چ كي

 يسته و سرنش ميلب ها يكه رو يگرفتم و همراه با لبخند رهيبه دستگ گريدستم را بار د. نكردم يتالش چيجوابش ه يبرا. را گرفتم مميتصم

 يكه موها يكج و دست يهنوز با گردن. مرد مقابلم بستم يدر را به رو ،يحرف اضافه ا چيه يشده بود، ب ليگردن و به سمت راست متما يكه رو

 .شد هدينگه داشته اش بالفاصله از راهرو شن نييبه زور پا يبه در زد و صدا يآرام يبودم كه ضربه  ستادهيگرفته بود، ا يبه باز ابازم ر

باشه  ادتيفقط . توام يبا هم جنسا يحتما دستت اومده كه من عاشقِ باز. ميكن يم يباز. ستين يهوم؟ باشه، حرف ،يكن يباز يخوا يپس م -

 .مالم يبه خاك م يبازنده رو اساس يتو يِنيبرندم و ب شهيكه من هم

هم  قيكه ال نيمطمئن بودم از ا. جواب بود نيبهتر ييم خودش به تنهاجواب ندادن. را باال انداختم و از در فاصله گرفتم ميشانه ها خونسرد

 نتيلوازم داخل كاب يرا به دست گرفتم و مشغول جاساز دميخر يها سهيآشپزخانه، ك ريدر مس. حرص خواهد خورد شتريب نمش،يب ينم يكالم

ام را  يآشپز ديبا. عدد تخم مرغ سرخ شده، مهمان كردم كيه خودم را سخاوتمندانه، ب د،يچيبه هم پ يمعده ام كه از گرسنگ. شدم خچاليها و 

شدن  روزيپ يگرفتم، دستم برا يياد م يو كدبانوگر ياز هنر خانه دار شتريخاص، هر چه ب تيمامور نيا يخانه و برا نيدر ا. دادم يارتقا م

 .بازتر بود

 

تمام گزارش . "مالقات انجام شد نياول": كردم ليمالقات را نوشتم و م نيكوتاه اول اريگزارش بس. از خوردن ناهار، سراغ لپ تاپم رفتم بعد

كه  ييها ييدوست نداشتم باال. بزنم يحرف ميخواست از چند و چون كارها يدلم نم. شد يختم م يمختصر خبر يجمله  كي نيروزانه ام، به هم

 يزيحرف نزنم و چ ست،يكه الزم ن ييگرفته بودم تا جا ادي ينعي. رنديقرار بگ ميها تيفعال زير انيخوانند، در جر يرا م ميگزارش كارها

 يحساب تيمامور نيكه مسعود با وارد شدنم به ا نيخصوصا ا. دردسر ساز باشد ميتوانست بعدها برا ياضافه تر، م يكلمه  كي يحت. سميننو

. كردم يرا درون سازمان م يفكر نفوذ ديجدا از آن با. مخالفت دامن بزنم نيبه ا م،يگزارش ها زيبه ر زيخواستم با نوشتن ر ينم. مخالف بود
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دانستم به  يخوب م. لو رفته بود و حداقل دو نفر از بچه ها هم كشته شده بودند رياخ يانجام شده  يها تيكه به خاطرش تمام فعال يا ينفوذ

 .دكتر خانه، فقط سه نفر خبر دارند؛ من، مسعود و نياست كه از حضورم در ا ينفوذ نيخاطر هم

 .آن كه متوجه باشم، خوابم برد يآن قدر خسته بودم كه ب. تخت انداختم ينوشتن كه فارغ شدم، لپ تاپم را خاموش كردم و خودم را رو از

 

**** 

 

سته ب يچشم ها. ضربان قلبم از شدت استرس باال گرفته بود. شدم داريخورد، هراس زده، از خواب ب يكه به در م يمحكم يضربه ها يصدا با

 يكه به در م ييرفته بود اما باالخره با قطع نشدن ضربه ها ميگشاد شده بودند و توان جدا شدن از تخت، از پاها تشانيحد ظرف نيام تا آخر

احسان  يِعصب ييك لحظه چهره  يبرا. كشد يانتظارم را م يزيدانستم پشت در چه چ يبودم و نم دهيترس. بلند شدم ميرخوت از جا باخورد، 

 اليزود فكر و خ يليخ "نكنه منو شناخته باشه؟": لب زمزمه كردم ريام، لب به دندان گرفتم و ز يشگيبه عادت هم. متصور شد ميچشم ها شيپ

 ميو دست ها دمياش چسب يصدا، به تن چوب يب. خانه رساندم يسوخته  يخودم را به پشت در قهوه ا اطيو با احت ختمير رونيب نممزاحم را از ذه

در هم و گرفته  يچهره  يزود رو يليخ ميچشم ها. كردم و نگاهم را در راهرو چرخاندم كينزد يسرم را به چشم. گذاشتم يطرف چشم را دو

موقع به  يكه ب ياسترس نيا ديبا. را مشت كردم ميو دست ها دميكش يقينفس عم. ستادميصاف ا. فاصله گرفتم ياز چشم. احسان ثابت ماند ي

تمام تالشم را به كار بردم تا آرامش مختل شده ام را . دميمشت شده ام را باز كردم و به صورتم كش يدست ها. زدم يپس م بود را دهيحالم دو

و  رهيبه محض باز شدن در، نگاه خ. بند كردم و در را پرشتاب و بدون مكث باز كردم رهيدستم را به دستگ م،كه آرام تر شد يكم. حفظ كنم

 .ردك رمياحسان غافلگ يعصب

 ؟يپس نمرد -

 :و لب به اعتراض باز كردم دميرا در هم كش ميابروها. بالفاصله به خودم آمدم. بود يكوتاه سوال يواكنشم هضم همين جمله  نياول

 ؟ياشتباه گرفت گهيد يجا هيخونه رو با  نيچه خبرته؟ نكنه در ا -

 . من، وارد خانه شد يزده  رتيح يحوصله با دست راستش كنارم زد و در مقابل چشم ها يجواب و ب بدون

 .را باال بردم ميرا به كمرم بند كردم و صدا ميبا حرص دست ها. بلندش شد يقدم ها يگشاد شده ام، همپا يها چشم

 تو؟ ياومد نييپا يسرتو انداخت ،يجا رو با كجا اشتباه گرفت نيا ؟يكن يكار م يمعلوم هست چ چيه -

 ياز رد خاك. ثابت شد شيكفش ها يكرد، نگاهم رو يو رو م ريهال را ز يهمان طور كه مبل ها. راضم نكردجواب دادن به اعت يبرا يتالش چيه

. ستادميو مقابلش ا دميجلو كش. را مهار كنم تميشدم كه نتوانستم عصبان يآن قدر عصب ن،يزم يِتن براق سنگ يكفش ها رو يرنگ به جا مانده 

 شيرا به پهلوها شيو دست ها ستاديمبل بود، متوجه ام شد و صاف ا يرو يكردن كوسن ها نييو پا همان طور كه خم شده بود و مشغول باال

 يگرفته م دهيخودم ناد يكه در خانه  نياز ا. را در هال چرخاند شيحوصله به من انداخت و دوباره چشم ها يو ب يسرسر ينگاه. بند كرد

 .اش را گرفتم و چند بار تكان دادم يشرت جذب طوس يت نيآست يبا دست گوشه . بودم شده يجوش يشدم، حساب

 ؟يمگه كر. با توام ،يهو -

 .شد رهيخ ميلحظه به چشم ها كي يمستاصلش برا يچشم ها. ديحوصله دست از برانداز كردن هال كش يب
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 تو؟ يگ يم يچ -

 .مت در نشانه رفتمبه س ميدادم و انگشت اشاره ام را مستق رونياز حرص نفسم را پرصدا ب "!گم من؟ يم يچ"

 .ـــرونيب -

 يخاص زيچ يحدس زدم رو. شدم شيمتوجه تنگ شدن چشم ها. و رنگ به رنگ شدنم، نگاهش به پشت سرم مشغول بود تيتوجه به عصبان يب

دنم، مرا كه توجه به حرص و جوش خور يب. اش مشتاق بودم يكردن و كالفگ نييهمه باال و پا نيدانستن علت ا يبرا قتايحق. زوم كرده است

به طرف پشت  "!تو دست و پا نباش"شرتش بند، با دست كنار زد و با گفتن  يت نيبه آست گرميرفته بود و دست د نشانهدستم به سمت در  كي

نظرش را  زيدانستم چه چ يهنوز نم. ام، دنبالش كرد رهيجدا شد و نگاه خ نشيدستم از آست. با فشار دستش عقب زده شدم. سرم حركت كرد

 نكند لو رفته باشم؟. ديچيدلم از شدت اضطراب به هم پ لحظه، كي يبرا. قدر جلب كرده است نيا

به . اورميداشتم سر از كارش در ب يبودم و سع دهيابرو در هم كش. بلند كرد يزيچ نيزم يفاصله نگرفته بود كه خم شد و از رو شتريقدم ب چند

دراز شده  نيدست به سمت زم اتيزدن، نتوانستم محتو ديد يبا تمام تالشم برا. خم كردم سرشانه اش يبرداشتم و قدم را تا رو زيسمتش خ

با حرص دورش زدم . گرفت يم دهيبود و رسما مرا ناد ستادهيهمان طور پشت به من ا. دميفورا خودم را عقب كش ستاد،يصاف كه ا. نمياش را بب

زد كه  يداد م ،يگوش ي شرفتهيدر نگاه اول، مدل كامال متفاوت و پ. دستش ثابت ماند داخل ليموبا يِگوش ينگاهم رو. ستادميا شيو رو به رو

قبل در خانه ام جا مانده بود و  قهياش كه تا چند دق يگوش ينگاه حسرت زده ام رو. توجه به من به سمت در راه گرفت يب. ستيمن ن يِگوش

 نياز ا. بگذارد، ثابت مانده بود ارميمشكوك در اخت يو احتماال اس ام اس ها يماز شماره ها و اسا يرينظ يتوانست اطالعات ب يراحت م يليخ

و  نيسنگ يمنِ تازه كار، حساب يقطعا برا اتيعمل نيا. من نبود ريتقص ديشا. خوردم يحرص م يباشم، حساب نيزبيبودم ت نگرفته اديكه هنوز 

 ينگاه پرحسرتم را با چشم ها. بعد از انتخابم توسط دكتر، فراموش كنممسعود را  يناراض يتوانستم چهره  يهنوز نم. شد يم يزود تلق

 .شكار كرد نشيزبيت

 ؟يتلفنتو جواب بد يتو عادت ندار نم،يبب -

 .قفل كردم نهيرا در س ميزدم و دست ها هيتك واريكه متوجه نگاهم شده بود، به د نياز ا يناراض

 ه؟يمنظورت چ -

كردم قبل از  يبار سع نيا. گذاشت بشيرا درون ج لياش را خاموش كرد و موبا يگوش نيبود، اسكر ستادهيهال ا يانتها كيطور كه نزد همان

 .اُپن اشاره زد يبا دست به تلفن رو. رميشلوارش بگ بيشكار نگاهم، چشم از ج

 چند بار زنگ زدم خونت؟ يدون يم -

 .حوصله نگاهم به سمت تلفن رفت و برگشت كرد يب

 ستم؟يشماره رو حفظ ن نيخودمم ا يوقت ،يمنو از كجا آورد يخونه  يتو شماره  اصال. خواب بودم -

 .كرد نمييباال و پا هش،يعاقل اندر سف نگاه

 .رو داشته باشم نمييپا يطبقه  هيهمسا يشماره  هيعيدارم، طب ييباال يكه روابط اجتماع يياز اون جا. جا ساكنم نيكه بنده دو ساله ا نيمثل ا -

 .تكان دادم و نگاهم را ازش گرفتم دنيفهم ينشانه را به  سرم
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 .يبر يتون يحاال م ،يكرد دايپ تويگوش -

 يبرا ياديز ليكرده است، م داياش را پ يمطمئن شدم حاال كه گوش بايتقر. كرد بشيماندن ترغ يترك خانه، برا يكردم اصرارم برا احساس

 .ستاديند كرد و مقابلم اخونسرد، دستش را به مبل ب. سر و كله زدن با من دارد

واقعا داشتم . يخونه ا دميفهم دم،يد نگيكه تو پارك نتويماش. يستيفكر كردم ن ،يتلفنتو كه جواب نداد نه؟يانقدر خوابت سنگ شهيتو هم نم،يبب -

 .يشدم كه از ترس سكته رو زد يمطمئن م

 طانشيچشم از نگاه ش. خواندم يامروز صبح، از نگاهش م داريد بود كه بعد از يزيتنها چ طنتيش. شد شيچشم ها ي رهيام خ يناراض نگاه

 .به سمت آشپزخانه حركت كردم وار،يگرفتم و همزمان با فاصله گرفتن از د

 .ستميترسو ن يكن ينگران نباش، اون قدرام كه فك م -

 .از مبل فاصله و پشت اُپن آشپزخانه سنگر گرفت. را باال انداخت شيابروها

 فته؟يگذر پوست به دباغ خونه م يك نم،يخوام بب يم. كنم يم تياحساس مسئول تم،سينگران كه ن -

 .پر كرده بودم را مقابل صورتم ثابت كردم خچاليرا كه از آبسردكن  يآب وانيل

 ؟يچ يعني -

 .و سرخوش، با كف هر دو دستش به سنگ اپن ضربه زد ديخند

 .بماند -

نفس  كيرا كه  وانيتمام آب ل. شده اش، مشغول خوردن آب شدم قيو دق نيزبينگاه ت ريحضورش، ز تفاوت به يرا باال انداختم و ب ميها شانه

 .اش كردم رهينگاهم را متوجه نگاه خ دم،يسر كش

 .نيداشته باش يجا كار نيكنم ا يفكر نم -

 .ديپشت سرش كش يرا به موها دستش

 .يتا تو چقدر پا باش. به تو داره يبستگ اده،يكار كه ز -

 .روز، دستم را به سمت در نشانه رفتم نيبار در ا نيچندم يو برا دميرا در هم كش ميروهااب

 .ـــرونيب -

 .باال برد ميتسل يرا به نشانه  شيو دست ها ديخند پرصدا

 .كوچـولـو يكن يخودت التماسمو م گهيدونم دو روز د يمن كه م. باشه بابا، حاال منو نخور -

باز كردم و كنار  عيسر يليدر را خ. كرد يبا دقت نگاهم م. رفتم يو به سمت در ورود دميكش رونيآشپزخانه ب حرص زده، از يو حساب يجوش

 .ستادميدر ا

 .ــرونيب -

 .ستاديكوتاه، خودش را به من رساند و مقابلم ا يو در كمال آرامش، با قدم ها خونسرد

 .حاال يكن يعادت م ه،يعيطب دايو بازد ديد نيا م،يا هيما همسا ــــزم،يحرص نخور عز -
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 .تو صورتش براق شدم. حرفش را گرفتم ي هيكنا

 .رونيگفتم ب -

 قيعم يليكه گرفته بود، خ يژست خاص نيهمراه ا. شلوارش فرو و خودش را به عقب خم كرد و شكمش را جلو داد بيرا در ج شيها دست

 .نگاهم كرد

 .خوش گذشت بانــو -

 .ثابت كردم گريد يسمت را از صورتش گرفتم و به نگاهم

 .به سالمت -

كه در بسته شود، برگشت و انگشت  نيقبل از ا. شدم شقدميبستن در پ ينگذاشته، برا رونيهنوز پا از خانه ب. و ازم فاصله گرفت ديخند كوتاه

 .اشاره اش را به سمتم گرفت

 ؟ينكرد يمن كه فضول يگوش يتو....  انايتو اح -

 :ه، جواب دادمگره خورد يهمان ابروها با

 .آقا ستميمن فضول ن -

 .شلوارش فرو برد بياش را ازم گرفت و دستش را در ج رهيخ نگاه

 .اديفضول خوشم نم يمن از دخترا. خوبه -

 .را باال انداختم ميتفاوت، شانه ها يب

 .ادينم يو از چ اديخوشتون م ياز چ ستيبرام مهم ن -

 .ست خم كردگردن، به سمت را يو سرش را رو ستاديا صاف

 كنم؟ يفكر م يدارم به چ يدون يم -

 .گرفتم و ساكت ماندم شيو نگاهم را از چشم ها دميبستن در دست كش يتالش برا از

 .شمارن يم زييكه جوجه رو آخر پا نيبه ا -

 .پله ها ثابت ماند يرو ميدادم و چشم ها رييرا تغ دميد ي هيزاو

 ؟يچ يعني يدون يم -

 :مكث جواب دادم بدون

 .به دونستن ندارم يعالقه ا -

 .قرار گرفت دميد رهيو در دا ستاديخورد و مقابلم ا يتكان

رو كمك من  يتون يم ،يهر وقت احساس ترس كرد. يراست كار خودم يعني نيا. خوبه، خوشم اومد ،يسرسخت. بانو يبهتره عالقمند بش -

 .مشتاقانه منتظرتم ؟يخونمو كه بلد. يحساب كن

. راهش شد ينگاهم ناخواسته بدرقه . قدم فاصله گرفت كيو  ديدست از در كش. بستن در سماجت كردم يگفتم و برا يلب ريز ي "برو بابا"
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 .كرد يخداحافظ ،ياز هر احساس يكه به سمت پله ها برگردد، خونسرد و خال نيدستش را در هوا تكان داد و قبل از ا

 . خانوم كوچولو ،يداشته باش يشب خوب -

 

**** 

 

ام  يلينارگ يصبحانه، كلوچه  يشدم و به جا داريزود از خواب ب يليخانه، صبح خ نيروز اقامتم در ا نيكالس داشتن، آن هم در سوم يبهانه  به

سورمه  يمقنعه . سرم بستم يرا شانه كردم و باال ميموها. هر روز صبح، مشغول آماده شدن، شدم يانداختم و بعد از نظافت عموم فيرا درون ك

 يجهت مخالفش و رو يكوچك و مخف نكيبلند مقنعه را به بند يلبه  يدكمه . بلندش را پشت سرم گره زدم يسرم انداختم و بندها يرا رو يا

باشم كه مقنعه سر كرده،  يكس هيكه شب نياز ا شتريب گرش،يد يكه با باز گذاشتن لبه  نيبا ا. شدم گريد يبستن لبه  اليخ يگوشم بستم و ب

خواست  يدلم م يمنطق ليدل چيه يكرد، اما ب يدانشگاه را جور م يها يمسئله خوراك برخورد حراست نيبه سرها شده بودم و هم يسررو هيشب

 يو مژه ها دميكش يبرنزم، خط چشم پهن كيپنك يرو ،يمحكم كار يبرا. ابلهانه خودم را به نرفتن سر كالس متقاعد كنم يبهانه  نيبا هم

 شيآرا غ،يج يبژ و رژ لب صورت ياز رژگونه  يبيبا ترك ميبراق و محو قهوه ا ي هيسا. تر كردم رهيدهنده ام، بلند و ت حجم مليپرپشتم را با ر

 نانيو بعد از اطم ختمير يشانيپ يام را رو دهيدست و اتو كش كي يها يچتر. كرد يم ليام را آن هم درست وسط زمستان، تكم يبراق و تابستان

چند برگ پالن پالت . دميام را پوش يو شلوار جذب مشك يكوتاه خاكستر يفاصله گرفتم و با وسواس پالتو نهيام، از آ ندهكن رهيخ ييباياز ز

بوت پاشنه دار و ساق بلندم، به مقصد دانشگاه از خانه  دنيو بعد از پوش يمشك فيبغل زدم و همراه ك ريرا ز A0 يكاغذ ها يگرفته شده رو

 .خارج شدم

رفتن به  يو برا ستيدر كار ن يونيبرانداز كردم، مطمئن بودم كه كالس و كركس نيداخل ماش ي نهينشستم و صورتم را از آ نيشداخل ما يوقت

باز  يبرا نگياستارت زدم اما قبل از خروج از پارك نگيخروج از پارك يو برا دميكش نهيدست از آ. كنم ياضافه حرام م نيدانشگاه تنها بنز

چرخ عقب افتاد و آه از نهادم بلند  يپنچر شده  كيالست ينگاهم رو ن،يبه محض برگشت به سمت ماش. شدم ادهيپ نيماشاز  اط،يح دركردن 

مردانه  يكردم كه صدا يپنچرم را تماشا م نيبودم و ماش ستادهيدست به كمر ا. اش، صفرِ صفر بودم يكيو مكان نيماش ي نهيدر زم قتايحق. شد

 :شدسرم بلند  شتاحسان از پ ي

 .هيهمسا ريصبح بخ -

 .گفتم و دوباره رو گرفتم يلب ريز يسمتش برگشتم اما مختصر و كوتاه سالم به

 ؟يپنچر كرد -

 .را باال انداختم ميها شانه

 .كه ينيب يم -

 .ستاديو كنارم ا ديكش جلو

 .يچپ بلند شد يانگار امروز از دنده  -

و  دميكش ميلب باال يرو عيزبانم را سر. ام را در برخورد با احسان دخالت داده بودم يناخواسته احساسات شخص. لبم را گاز گرفتم ي گوشه
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 .را به هم فشار دادم ميبالفاصله لب ها

 .شد خب رميد. كالس دارم -

 .كرد نمييچند بار باال و پا قشيرا باال انداخت و با نگاه عم شيابروها

 ؟يبر يخوا يحاال كدوم دانشگاه م -

 .فوت كردم نرويرا به ب نفسم

 .يبهشت -

 .را باال انداخت شيابروها

 گه؟يدانشگاه د يبر يخوا يم يمطمئن -

 .سمتش برگشتم و مشكوك نگاهش كردم به

 چطور مگه؟. آره -

 .زد يرا باال انداخت و لبخند كوتاه سرش

 .رسونمت يم ايب. يچيه -

 .كردم و خودم را لوس زيرا ر ميها چشم

 .خوام مزاحم بشم ينم -

 :آن كه به سمتم برگردد، كوتاه جواب داد يرفت و ب شيخوش رنگ و مدل باال نيمت ماشس به

 .يستين -

. كردم يبودم و مردد نگاهش م ستادهيا ميسر جا. دانست يجواب كوتاه را از جنس تعارفات مرسوم م نيغرورم ا. داشتم ديرفتن ترد يبرا

 .شد رهيبودم خ ستادهيسرش او به من كه پشت  ديكش رونيب نيسرش را از در باز ماش

 .گهيد ايب ،يساديچرا وا -

 يصندل يكه غرورم مانعم بشود، رو نيرا كنار زدم و قبل از ا دميترد. جلو بردن برنامه استفاده كنم يآمده برا شيگرفتم از فرصت پ ميتصم

 .جا گرفتم نشيماش يجلو

 .ميببند بر -

 :و بلند گفتم دميسمتش چرخ به

 !هان؟ -

 .اشاره زد يبه صندلابرو  با

 .گم يكمربندو م -

 .انداختم نييرا پا ميابروها

 .آهان -
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از عجله نداشت،  ييرنگ و بو چيكه ه يشد و با سرعت قايآفر ابانيوارد خ ،يديبلند سع يكردن طول كوچه  يو ط نگياز خروج از پارك بعد

 .زدم ام را به چشم يآفتاب نكيع. در چشمم بود ميآفتاب مستق. كرد يرانندگ

 ه؟يهمسا هياسمت چ ينگفت -

 .را به سمتش چرخاندم سرم

 .پگاه نينوش ن،ينوش -

 .نييلب تكرار كرد و سرش را چند بار باال و پا ريرا ز اسمم

 !اديبهت نم -

 .زدم لبخند

 چطور؟ -

 .ديكش نييلبش را به سمت پا يها گوشه

 اوهوم؟ ،يخون يم يانگار فن م،يبگذر. يجور نيدونم، هم ينم -

 .مثبت تكان دادم يبار من سرم را به نشانه  نيا

 .ياوهوم، معمار -

 .خوبه، منم دوسش دارم يمعمار -

اش  يشانيپ ياش را رو يآفتاب نكيع. فرمان بود، سرش را به سمتم چرخاند يهمان طور كه دست چپش رو. ستاديچراغ قرمز چهار راه ا پشت

 .دميخنده پاش قشيسمتش برگشتم و به نگاه عم به. زدنم مشغول شد ديباال زد و چند لحظه به د

 شده؟ يزيچ -

 .را به سمت مدرس باال رفت قايرا دور زد و آفر اريبرگردان اسفند دور

 .نه -

 .بزرگراه مشغول شدم ياش نكردم و به تماشا رهينگاه خ يبرا يشتريب يريگيپ

 ؟يديخوب خواب شبيد -

 .از پنجره نگرفتم چشم

 آره، چطور مگه؟ -

 .حرفا نيو از ا يترس يم يياز تنها ير كردم گفتفك -

نطق كرده بودم را فراموش كرده بودم، از خودم  شيبرا روزيكه د يالوگيتمام د يراحت نيكه به هم نياز ا. را آرام و از داخل گاز گرفتم لپم

 :آمده، فورا جواب دادم شيرفع و رجوع شك پ يبرا. شدم ديناام

 .كردن عادت كنم يزندگ ييبه تنها ديبه هر حال با -

 .شد طنتيبم و مردانه اش پر از ش يلبش به خنده باال رفت و صدا ي گوشه
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به روت  شهيمن هم يدرِ خونه . شم بتونم كمكت كنم يدر هر صورت من خوشحال م. يبد يبه خودت سخت اديز ستين ازيبه نظر من كه ن -

 .بانـــو نيبازه نوش

 .فشار دادم يصندل يرا به پشت سرم

 .ممنون -

 .شد شيرو به رو ابانيچشم، كوتاه نگاهم كرد و دوباره مشغول خ يگوشه  از

 .گفتم يجد -

 .بلند شد لشيزنگ موبا يجذابش بودم كه صدا مرخيمشغول برانداز كردن ن. جوابش لبخند زدم در

 جانم؟ -

- .... 

 .رسم يم گهيد قهيدق ستياحتماال ب. خانوم ناصح، تو راه هستم -

- .... 

 .ديبعد از ظهر بهشون وقت بد ياگه عجله دارن برا. منتظر بمونن دييبفرما. نداره خانوم يراديا -

- .... 

 :را كه قطع كرد، بالفاصله لب باز كردم همراهش

 .شده رتونيانگار د -

 .سرش را باال انداخت خونسرد

 .خواست يبود، خارج از نوبت وقت م ضامياز مر يكينه،  -

 .زدم هيو به در تك دميرو گرفتم و به سمتش چرخاز پنجره  كامال

 ن؟يپزشك -

 .را به سمت باال، نامحسوس تكان داد سرش

 .دندونپزشك -

 .بودم دهيند كيدندونپزشك رو از نزد هيچه جالب، تا حاال  -

 .را به رو به رو ثابت نگه داشت شيو چشم ها ديخند كوتاه

 ؟ينرفت يمگه تا حاال دندونپزشك -

 .داشته باشم يا ييآشنا نيباشه و همچ ميكه همسا نيا يعني. نداشتم يا ييآشنا نيدندونپزشك همچ هيكه تا حاال با  نهيورم اچرا، منظ -

 .متوجه شدن تكان داد يرا به نشانه  سرش

 ن؟يخب، حاال به نظرت دندونپزشكا چجور -

 .قفل كردم نهيس يرا رو ميرا باال انداختم و دست ها ميها شانه



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا mahtab26 –  سقوط آزاد                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٢ 

 .يفرق دار دم،يكه د يياونا يما با همه آخه ش -

 .نگاهم كرد يور كي

 ؟يچه فرق -

 .شدم طانيش

 .بماند -

 .دوست دارم بدونم. نه، بگو -

 .دشمن واسه خودم بتراشم ياول كار نيخوام هم يمن نم. دكتر يآقا دياصرار نكن -

 .ديخند متعجب

 انقدر افتضاحم؟ يعني -

 .شدم قيدقاز صورتش گرفتم و به رو به رو  رو

 .ميقرار نشد در موردش صحبت كن -

 .را باال و ثابت نگه داشت شيابروها

 !كردم فوق العادم يتا االن فكر م. جالب شد -

 .دميو كج و كوله خند يور كي

 ن؟يفكر كرد يزيچ نيدكتر، چرا همچ ديكن يم يشوخ -

 :شد و خونسرد جواب داد بدجنس

 .منقل قول كرد شتريتفكرات محض نبود، ب -

 .پرمالحظه بوده شيدكتر، راو ديرينگ يجد -

 .ديو كامل به سمتم چرخ ستاديا مني ابانيخ كيو پشت تراف ديخند بلند

 رو كردن دختر خوب؟ يچ يمثال مالحظه  -

 .دميرا جلو كش ميها لب

 .دياز خودشون بپرس ديبگم دكتر، با يچ -

 .سبز شدن چراغ راه افتاد با

 اال؟ح يكن يتو چرا مالحظه نم -

 .شدم يجد

 يكه همه  شهيهم. ضربه خوردنش رو فراهم كنم ي نهيبشم و زم يخواد با دروغ گفتن باعث باال رفتن كاذب اعتماد به نفس كس يدلم نم -

 .ارهيبه روتون م قتويمالحظه تر از من، حق يشه و ب يم دايپ يكيموقع هم  هي. ستنيدور و ور مالحظه كار ن يآدما

 .ان داد و لبخند زدو كوتاه سر تك كيش
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 هوم؟. اديبه چشم ن بميمن اون قدر هست كه معا يها تيدختر خوب، به هر حال جذاب ريسخت نگ -

 .را باال انداختم ميابرو يتا كي

 همون مالحظه كارها؟ يجزو دسته  ديمنم بفرست نيخوا يم -

 .رميخوام اعتراف بگ يخانوم، م نينه نوش -

 .شت پارك كردبهدا يرا مقابل در ورود نيماش

 .بانو دييبفرما -

تشكر  يشدم و سرم را به نشانه  ادهيپ نيعقب برداشتم و از ماش يصندل يرا از رو لميوسا. بحث ممكن نبود يبودم و ادامه  دهيدانشگاه رس به

 .تكون دادم

 .ممنون، زحمت دادم -

 .هيخواهش همسا -

 .باال آوردم يفظخداحا يرا به دست راستم دادم و دست چپم را برا كاغذها

 .فعال -

 يميرنگ و قد يآب يتابلو يرا رو ميو چشم ها ستادميدر دانشگاه ا يجلو. حركت، دنده عوض كرد يكرد و برا نييرا كوتاه باال و پا دستش

 يكه بوتم را روخانم ها، بار قبل  يموقع عبور از ورود يتجسم برخورد محكم زن حراست. بهداشت چرخاندم يدانشكده  ،يبهشت ديدانشگاه شه

تذكر، غرورم  نيلحظه احساس كردم با كوچك تر كي يبرا. رنگم را پاك نكرده بودم، در ذهنم زنده شد يبود و الك صورت اشتهشلوارم گذ

از هر برخورد  يريجلوگ يبرا. بودم زاريارزش داشت، ب ميبرا زياز هر چ شيكه ب يدار شدن غرور حهيجر نيشود و من از ا يدار م حهيجر

تمام ذهنم پر شده بود از . هدف نشستم يب يليو طو ضياتوبوس عر ستگاهيتر، داخل ا نييكردم و چند قدم پا نظرصرف  ونياز كركس ،ياحتمال

عمر  يكه مجبور بودم باق نياز ا. بودم زاريمزخرفش ب نيو قوان يدانشگاه لعنت نياز ا. گذاشت يلحظه هم راحتم نم كي يكه حت ياليخ

. تنگ شده بود مزيج يدلم برا. ها بگذرانم، از خودم و از انتخابم متنفر بودم يحراست نيزبينگاه ت ريزبسته و  يفضا نيرا در همچام  ييدانشجو

 .غرقش بودم ينگران چيه يكه بدون تنفر و ب يا يكه داشتم و مهم تر از همه، زندگ ياندازه ا يب يآزاد يبرا. كوچك اما دلبازم يخانه  يبرا

حس تعلق  ،يذره ا يبه اندازه  يكه حت يكردم؟ در مملكت يجا چكار م نيا. هم فشار دادم يرا رو ميگرفتم و پلك ها ميدست ها انيرا م سرم

بود و  دهيخروارها خاك خواب ريبود كه حاال ز يبرادر ران،يتمام تعلق من به ا. دانستمشان يكه هم وطن نم ييآدم ها انيخاطر به آن نداشتم، م

گرفتن انتقام خونش،  يبرادر از دست رفته ام را زده بود و من را برا ديكه ق ياندازه عزادار كرده بود و مادر يرده را، با مرگش بك زيعز نِم

نشستن و  يدادم به جا حيو ترج دميكش هودهيدست از فكر كردن ب. افكار رنگارنگ درد گرفته بود يوقفه  يسرم از هجوم ب. طرد كرده بود

 .كنم ليعقب مانده ام را تكم ياتوبوس، به شركت بروم و كارها ستگاهيا يه خلوت كردن گوش

 

**** 

 

 يروزها يِشگيبه عادت هم. مانده بود جهينت يدكتر، ب يمالقات مجدد با آقا يگذشت و تالش من برا يم ديجد ياز اقامتم در خانه  يروز چند
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ورزش كردن، من خواب زده را به  يخانه، با آن همه آدم مشتاق برا كيارك نزدپ. زدم رونياز خانه ب دنيو دو يورزش صبحگاه يبرا لم،يتعط

را به نرمش كردن  يقيكردند، دقا يباز ورزش م يبودن، كنار هم و با رو بهيكه فارغ از غر يو جوان ريپ يهمراه ورزشكارها. آورد يوجد م

 دنيبه نفس نفس زدن افتادم، دست از دو دنيكه از شدت دو يوقت. حول پارك از جمعشان جدا شدم دنيدو يمشغول شدم و دست آخر برا

بود را با دست  دهيبلندم كه از پشت سر جلو دو يموها. ام را باال زدم يآفتاب نكيرا دور كمرم بستم و ع كميرنگ نا يو گرمكن مشك دميكش

 ستيب دنياز دو. دميجلو كش يانداخته بودم را كم نهيس يرا از دو طرف گردنم رو شيكه از پشت تاب داده بودم و لبه ها يعقب زدم و شال

تنم را كم  يشده  ادياز حرارت ز يخورد، كم يكه به صورتم م يباد خنك زمستان. گرمم بود يو حساب دمز يدر پارك، نفس نفس م يا قهيدق

هر دو . كرد يبهمن ماه، فوت م يصبحگاه خنك و يرفت و بازدم گرمم را در هوا يم نييتند شده ام، باال و پا يام از نفس ها نهيس. كرد يم

 ميدست ها دنيسرگرم كش. داشتم ازيبه شدت ن يحركات كشش نيبه ا ،يطوالن دنيبعد از دو. دميدستم را به هم قفل كردم و به سمت باال كش

 .از پشت سر متوجهم كرد ييتنه ام بودم كه صدا ميو ن

 ؟يدونستم ورزشكار ينم -

 .دميردم و به سمتش چرخرا به كمر بند ك ميها دست

 .سالم -

 .قدم كوتاه تر كرد كيكوتاهش را با  ياش باال زد و فاصله  يشانيپ يرا رو نكشيع

 .ريصبح بخ. سالم -

 .رساندم ميو بدون تعارف به لب ها دميكش رونيشلوار گرمكنم ب بيآب را از داخل ج يبطر

 ؟يتنها اومد -

 .دميآب خوردن دست كش از

 .شد تعارف كرد ينم. رده بودمقبال خو ديببخش -

 .زد يكوتاه چشمك

 .نوش جان -

 .ولو شدم شيرساندم و رو يفلز مكتيرا به ن خودم

 .دميدو يساعت م ميقبلنا هر روز صبح، ن. عادت دارم به ورزش. آره -

مرد  يچقدر دلم برا. من زيعز زميج. مزيج يراست. از ذهنم گذشت مزيهمراه ج يِصبحگاه يها دنياز نرمش و دو يلحظه خاطره ا كي يبرا و

 .ام تنگ شده بود يو دوست داشتن اهيس

 .اديورزشكار خوشم م يمن از دخترا. خوبه -

 .دميكش ميچشم ها يرا رو نكيآمدم و ع رونيب يفكر و دلتنگ از

 اد؟يشه كه شما خوشتون ن يم دايپ ميمگه دختر -

 .و صورتش را به سمت آسمان باال گرفت ديخند بلند
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 .ب بودجال -

 .صورتش پوزخند زدم و رو گرفتم به

 .ميايكردم با هم ب يورزش، هماهنگ م يايدونستم م ياگه م -

 يبرا. گرمكنش مشخص بود را از نظر گذراندم يباز مونده  نهيس يتا رو پيز يكه از ال شيشرت جذب نوك مداد يپوش و ت اهيس يتا پا سر

 .لبخند زدم اهميبه تصورِ مرد س. انِ دندانپزشك تصور كردماحس يام را به جا يدوست داشتن مزيلحظه ج كي

 ه؟يمفصل چ يصبحونه  هينظرت با  م،يحاال كه نشد با هم ورزش كن -

 سرش بود؟ يتو يچ. شده نگاهش كردم زير يچشم ها با

 كجا؟ -

 .زد هيدرخت پشت سرم تك يرا به تنه  دستش

 ؟يايمن كه نم يخونه  -

 .كلمه بود كيفقط  يهمه بار منف نيسوال با ا نياش برق زد، اما جواب ا يعال شنهادياز پ ميها چشم

 .نه -

 .ضربه زدم ميپا ريز يزده  خي يبرف ها يام، رو يمشك يانداختم و با نوك كتان ريرا به ز سرم

 ه؟يچ يحساب يدست كله پاچه  هينظرت با  -

درسته  يكله  دنيهمان موقع ها هم با د. رفته بودم رانيام كه از ا يسالگ جدهياز همان هفده، ه يعني. وقت بود كه كله پاچه نخورده بودم يليخ

 :داد، جواب دادم يرا نشان م ميزاريكه ب يصورتم را جمع كردم و با حالت. شد يكور م ميسفره، اشتها يانيم سيداخل د

 .شه يچندشم م. نه -

 .خم و مقابل صورتم ثابت كرد يرا كم سرش

 ؟يپا هست. هيغذاش عال. ه چندشت نشهبرمت ك يجا م هيمن  -

فرصت . دل بكنم يتوانستم به راحت ينگاه مردانه چه بود كه نم نيا يدانم وسوسه  ينم. اش شدم رهيجذاب و ت يچشم ها ريلحظه گ كي يبرا

 .راهم كندف تميتر مامور عيسر شبرديو پ شتريب تيميصم يرا برا نهيتوانست زم يدعوت م نيكه ا نيضمن ا. مخالفت نداشتم

 .ميبر -

 يبطر نيكردم، نتوانستم دست در دستش بگذارم؛ بنابرا يهر كار. دست و نگاه منتظرش رد و بدل شد نينگاهم ب. را مقابلم دراز كرد دستش

 .بلند شدم يصندل يآب را در دستش انداختم و از رو

 .دور؟ سطل زباله كنارته شيندازيم -

بلندش،  يكه حاال با گام ها ييبا قدم ها. ر در دستش باال انداخت و بدون دور انداختنش، قدم برداشتبا كيآب را  يواكنش من، بطر اليخ يب

احسان،  يكه رو به رو ديطول نكش يليخ. ستادميمنتظر ا نشيماش دنيكش رونيب يدر برا يو جلو ميرفت ادهيهماهنگ شده بود، تا دم خانه پ

 .نامطبوعش، در هم رفت يظرف كله پاچه كه جلوم گذاشته شد، صورتم از بو. منتظر غذا بودمعصر،  يول يِطباخ ييرايپذ يز آماده يپشت م
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 !شد؟ يچ -

 .كاسه مقابلم را به هم زدم اتيپنهان كردم و با قاشق محتو يانزجارم را پشت لبخند كج و كوله ا يسخت به

 بشه؟ يمگه قراره طور. يچيه -

 .مشغول خوردن شد اق،ياشت با

 .يكله پاچه دوست ندار اديگار واقعا زبگم؟ ان يچ -

 كي دن،يكردم و بدون بو كش يبار، نفسم را حبس م كي قهيچرخاندم، هر چند دق يظرفم م اتيمحتو نيام را ب ينيطور كه نگاه ذره ب همان

ام  يليم يزود متوجه ب يليم، خخوردن گرفته بود يكه برا يگوريبا ف. يبعد يو قاشق ها يرساندم و قاشق بعد يرا به دهانم م ميقاشق از غذا

 .ديدستم كش ريرا از ز سهشد و كا

 .يپرون ياكبر آقا رو م يها يمشتر يهمه  ،يتو هم كرد يجور نيا افتويو ق يخور يكه تو م يجور نيا. يخواد بخور ياصال نم. بدش به من -

 .كردم اخم

 .من كه گفتم دوست ندارم -

 .كرد زيتم زيم يرو يرا با دستمال كاغذ شيها دست

 ؟يدينشن. يبخور ديبودنش با يبه خاطر مقو ،ياگه دوسم نداشته باش يدارن كه حت تيانقدر خاص ييزايچ هي -

 .دميكش نييلبم را پا يگوشه  دو

 .افشيمن از بوش متنفرم و از ق ،ياگه هم مقو يبه هر حال حت -

 .انداخت ينيو كنار س زيم يمچاله شده در دستش را رو يِكاغذ دستمال

 .يو بخور يچشاتو ببند ديكه با نياصل وجود داره، اونم ا هيتو خوردن كله پاچه  -

 .همه عذاب و دردسر، خودمو مجبور به خوردنش بكنم نيكه با ا نينخورم تا ا ست،ين لميرو كه باب م يزيدم چ يم حيترج -

 .زد هيتك يصندل يقفل و به پشت نهيس يرا رو شيزد و دست ها لبخند

 واسم جالبه؟ تيچ يدون يم. هيرفح نميا -

 .باال انداختم شانه

 .نه -

 .بلند شد يصندل يزد و شتاب گرفته از رو يزير چشمك

 .اتهيجزو ضرور ييكه بعد از كله پاچه خوردن، چا يدون يم. به ما بده يحساب ييچا هيخونت،  ميپاشو بر. يخواد بدون ينم. ولش كن -

احسان كه  يساز را روشن كردم و رو به رو يراست سراغ آشپزخانه رفتم و چا كيه محض ورودم به خانه ب. ميمن بود يساعت بعد درخانه  مين

 .ستادميراستش انداخته بود، ا يپا يچپش را رو يمبل لم داده و پا يرو

 .عرق كردم يليصبح خ رم؟يبگ يا قهيدوش پنج دق هينداره من  يراديا -

 :جوابم را داد طنتيپرش
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 اجازه هست؟. رميبگ يا قهيدوش پنج دق هيخواد برم  يدلم م يلياتفاقا منم خ -

 .تكان دادم ديتاك يرا به نشانه  سرم

 .يچا يبرا نييپا ايبعد ب ر،يبرو دوش بگ. آره -

 .تنگ شده اش نگاهم كرد يو با چشم ها ديخند نرم

 .پله ها رو ندارم نيحال باال رفتن از ا. گهينه د -

 .ستادميست به كمر مقابلش اد. متوجه منظورش شدم تازه

 منظور؟ -

 .و سرش را به عقب انداخت ديخند بلند

 .ريشما برو تنها تنها دوش بگ. ـــــميتسل! خب بابا -

 .اتاقم پناه بردم سينظافت به سرو يگفتم و برا يلب و البته نسبتا بلند ريز "يپررو"

تن . كردم و ذهن متالطمم از حضور احسان، داخل خانه ام را آرام رونيز تن بام را ا ياز ورزش صبحگاه يناش يدوش آب گرم، تمام كوفتگ ريز

 ستادهيپنجره ا يكه پشت به من و درست رو به رو ياحسان، داخل اتاقم در حال دنيبا د. زدم رونيرنگم را به تن كردم و از حمام ب ديپوش سف

 .اعتراضم باال رفت يجا خوردم و صدا ،بود

 ؟ينك يكار م يجا چ نيا -

 .كرد نمييمشتاقش باال و پا يسمتم برگشت و با چشم ها به

 .باشه تيعاف -

 :تشكر، سوالم را تكرار كردم يجا به

 ؟يكن يكار م يجا چ نيگفتم ا -

 .ديدر نگاهم زل زد و به لحن كالمش وسوسه پاش مياش، مستق رهيخ يبا چشم ها. ستاديو مقابلم ا ديكش جلو

 .چسبه يم يچ يدوش حساب هيبعد از  يكه بدون نهيمهم ا. كنم ير مكا يجا چ نيمن ا ستيمهم ن -

خواستم  ينم. پر از وسوسه اش بشوم يشنهادهايپ يخواست همپا يدلم نم. را به تخت متوجه شدم و منظورش را گرفتم شيچشم ها ي اشاره

 :بشوم و خشك و محكم جواب دادم نهادششيپ يوسوسه  اليخ يكردم ب يسع. كنم داريمرد ب نيخاموش شده ام را در كنار ا زيغرا

 !ــــرونيب -

 .چرخاند انميو عر سيخ يساق پاها يقفل زد و نگاهش را رو نهيس يرا رو شيها دست

 .ايكن يضرر م. من رو دست نداره يماساژا. هيهمسا يريگ يسخت م -

ام، همخواب  يكار يتوانستم با سوژه  يچطور م. ده بودش وانهيمرد د نيا. را از داخل گاز گرفتم نمييو لب پا دميكش يبلند و كشدار پوف

 بشوم؟

از آدما از دور  يسر هيكنم  يدكتر؟ دارم فكر م يآقا ديدون يم. از جنس شما رو ندارم ياون هم با آدم شتر،يب تيميصم جاديبه ا يعالقه ا -
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. ــــرونيب. زنه يحال آدمو به هم م تشونيشه و واقع ياون ظاهر موقرشون پوچ م ،يكه بش كشونينزد ياديدارن، ز يقشنگن و ظاهر موجه

گستاخ و  يدر چشم ها هيچند ثان. لبش به رسم لبخند كج و كوله، باال رفت يگوشه  كيرد انداخت و  شيچشم ها يلب ها، رو يجا بهپوزخند 

 يسكوت گرفته  يداخل فضا يدر ورود به هم خوردن يبعد، صدا هياز كنارم گذشت و چند ثان ،يحرف چيشد و عاقبت بدون ه رهيسركشم خ

تمام . خراب كرده بودم. گرفتم ميدست ها نيتخت نشستم و سرم را ب يرو. در، شل شد يصدا دنيمشت شده ام، با شن يدست ها. ديچيخانه پ

 .قبل تر از اول يليخ د،يشا ايكردم  ياز اول شروع م ديبا. بر باد رفته بود نمان،يشده ب جاديكم و ا تيميو صم ميهفته ا كيزحمت 

 كيسوژه،  يكردن كام آقا نيريآتش بس و ش يبرقرار يباالجبار برا. كردم يزخم خورده ام، هر چه زودتر اقدام م يرابطه  ميترم يبرا ديبا

را  يكيخوش فرم داخل جعبه،  ينيريش فيرا برداشتم و از هر رد افتيض ينيريپاكت ش يچسب رو. و به خانه برگشتم دميخر ينيريجعبه ش

گذاشتم و  خچالياش را داخل همان جعبه و در  يداخل بشقاب كه تمام شد، باق ينيريش دمانيكار چ. ام جا دادم يدود ركسيداخل بشقاب پ

تنم بود، رژ  رونيلباس ب يهمان طور كه به خاطر برگشتن از قناد. باال را كردم يمغرورم، عزم رفتن به طبقه  ي هيكردن با همسا يآشت يبرا

به  گريبار د كيرا  ميلب ها ستادم،يپشت در واحدش كه ا. دوست را گرفتم يكردم و بشقاب به دست، سراغ خانه  ديخوشرنگم را تجد يبهگل

 ميشال نه چندان ضخ. درست قرار گرفتنش مطمئن شدم تيسمت چپش، از موقع زيو گل ر يتل سورمه ا يرو دنيو با دست كش دميهم مال

در پرشتاب باز شد و  ،ييصدا چينگذشت كه بدون ه يليخ. را آزادتر كردم و زنگ در را فشار دادم دبو دهيچيور گردنم پام كه حاال فقط د يمشك

داخل قاب در قرار  داسش،يهمرنگ آد يو شلوار ورزش يشرت سورمه ا ياش، در قالب ت يمورد پسند و دوست داشتن ارياحسان با ظاهر بس

. فقط نگاهم كرد ،يحرف چيه ياش شدم، اما برخالف انتظارم، جواب نداد و ب رهيخ ،گرفتن جواب در سكوت يدستپاچه سالم كردم و برا. گرفت

بالفاصله . داخل دستم كردم ينيريانداختم و نگاهم را متوجه بشقاب ش ريسرم را به ز. خواندم يكرده بود، م اريكه اخت يرا از سكوت يدلخور

 .كردم زلبم، لب با يخند رولب يبشقاب را به سمتش گرفتم و با چاشن

 .يمعذرت خواه -

لبش،  يو لبخند پر از تنفر رو اليخ يصورت ب. شدم رهيكه بشقاب در دستم معطل ماند، نگاه از بشقاب گرفتم و به احسان خ يا هيثان چند

از  يكاف يكنم، به اندازه  يخواهبود، عذر قشيكه ال ييو پوچ و گفتن حرف ها چيكه مجبور بودم، به خاطر ه نياز ا. ذوقم زد يتو يحساب

كردم پوزخند  يسع. بر علت بود ديمز ،يدلخور نيچند برابر كردن ا يهم، برا شيتوجه يدلخور بودم و واكنش احسان و ب دموجو تيوضع

ن لب باز كردم، اما قبل حرف زد يو برا دميلبخند به صورتش پاش نيهم يبرا. آمده را به مقصد برسانم مهيو راه تا ن رميبگ دهيلبش را ناد يرو

. گذاشت يبار بود كه مرا پشت در خانه جا م نيدوم يبرا! بشقاب داخل دستم خشك شد. دياز دهانم، در را پرصدا به هم كوب ياز خروج كلمه ا

روج حرص باال آمده هم فشار دادم تا مانع خ يرا رو ميدندان ها. خورد يخون خونم را م ت،ياز حرص تنگ شده بود و از فرط عصبان ميچشم ها

به سمت واحدم حركت كردم، اما به محض  ،يگريد يحرف اضافه  چيه يكه بود، در سكوت و ب يبه هر ضرب و زور. بشوم ميتا پشت لب ها

سته بلند شك يصدا دنيو با پرت كردن بشقاب داخل آشپزخانه و شن رميخشم مهار شده ام را بگ يجلو نياز ا شتريورودم به خانه، نتوانستم ب

حرف به بشقاب شكسته و خامه  يچند لحظه در سكوت و ب. نامحسوس كم كردم يليبود، خ فتهكه در وجودم شعله گر يشدنش، از شدت آتش

 ي كهيمرت"كاناپه انداختم  يو شال دور گردنم را باز كردم و خودم را رو دميصورتم كش يدستم را رو. شدم رهيخ نيزم يپخش شده رو يها

 ".كردم يوگرنه عمرا آدم حسابش م ره،يكه كارم گ فيح. هيه خبرفكر كرد! يروان
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 ـــزاريب يلعنت تيمامور نياز خودم و از ا. ديلرز يتمام بدنم از شدت خشم م. فشار دادم ميها قهيشق يرا رو ميو انگشت ها دميكش يقيعم نفس

 نيااز  شتريب. بودم دهيارزش نداشت، به مرز جنون رس ميبرا يذره ابگذارم كه  يآدم يپا يراحت نيكه مجبور بودم غرورم را به هم نياز ا. بودم

 .زدم رونيكانتر، از خانه ب ياز رو ديسرم انداختم و با برداشتن كل يشال را دوباره رو. خانه را تحمل كنم نيسنگ يتوانستم فضا ينم

مهار  يرا نوازش داد و حرارت باال گرفته ام را تا اندازه ا بهمن ماه صورتم يبرف گرفته  يگذاشتم، هوا رونيخانه كه ب يورود ياز راهرو پا

برف كه  يخنكا. كردم يخانه، خال يحرص زده  يرا در همان بدو ورود، از هوا ميها هيو ر ستادميبسته همان جا ا يچند لحظه با چشم ها. كرد

نگاهم را از آسمان . زد يرا م ميچشم ها ،يزمستان يابر يهوا. را باز كردم ميگونه ام نشست، سرم را به سمت آسمان گرفتم و چشم ها يور

. را آرام و شمرده برداشتم ميرو محكم كردم و قدم ها ادهيپ يتن برف زده  يرا رو ميپاها. پالتوم فرو بردم بيرا در ج ميگرفتم و دست ها

سمان غروب گرفته كه حاال از غروبش به جز آ. ختير ياز آرامش در تنم م يبيشمرده و آرامم، حس عج يقدم ها ريله شدن برف، ز يصدا

 يرهايت ر،يدامن گ يكيتار نيدر ا. ديپاش يرا داخل كوچه م يكيبرف زا كمرنگ شده بود، تار ياز ابرها يرد سرخ كه آن هم پشت پوشش كي

در رنگ آرامش كوچه بود و دلم نگاهم غرق . زده و برف خورده را دو چندان كرد ديسف يكوچه  ييبايشد و ز روشنباره  كيچراغ برق كوچه، 

 .ام را كرده بود يمهرداد دوست داشتن يهوا، هوا يب يِهوا يب

. گوشم را پر كرد يپسربچه ا ديشا ايدختربچه  گوشيباز يخنده ها يو تراش نخورده كه گذشتم، صدا يسنگ يوارهايبا د يپشت در خانه ا از

خوبم،  يها يمادربزرگ، كنار همباز يبزرگ خانه  يبرف گرفته  اطيدر ح يكودك يها يباز ادي. گذشته كرده بودم ادي. لبم نشست يلبخند رو

 يكودك ياز خانه پرشتاب گذشتم تا هوا. دلم تنــــگ شده بود. دلتنگ شده بودم. مهرداد فشرده شد اديصورتم از . ميمهرداد و مسعود و مر

 يها يباز ياز خانه و از صدا. دو چندان گرفته بود يشدت ديو شا ديبار يهمچنان مبرف . خرابم را ماتم زده نكند ي هيروح نياز ا شتريب ميها

از سكنه  يخال يها قياز آالچ يكيبه تماشا، داخل  يا قهيكند شده خودم را به پارك رساندم و چند دق يكه گذشتم، با قدم ها انهپرشور كودك

كه حضور پررنگ مهرداد، رنگ  يخاطرات. رات خوش گذشته ام شده بودكه با خودم خلوت كردم، صرف خاط يساعت كيتمام . اش، نشستم

 .ديپاش يم شانيرو يدلتنگ

 

 مكتين ياز رو. خوش عطر، به دلم راه گرفته بود يچا وانيل كي دنيسردم شده بود و هوس نوش. به خودم آمدم د،يچيكه در تنم پ يلرز از

 دهيبار به دوش كش ينينشست و سنگ يشانه ام م يبرف رو يدانه ها. ه و آرام قدم برداشتمبرگشتن به خانه سالنه سالن يبلند شدم و برا قيآالچ

 .دوست داشتم ــــقايرا عم يحس يب نيحس شده بود، اما من ا يهوا ب ياز سرما ميپاها. كرد يام را چند برابر م

از . آسانسور طبق معمول خراب بود. رم راهرو به استقبالم آمدگ يكه انداختم و در را باز كردم، هوا ديكل. دميكه به خانه رس ديطول نكش يليخ

اول و دوم  يهر چند كه طبقه . دارد، حرص زده شدم يبرنم يآسانسور قدم نيا ريتعم يبرا يكس چيكه ه نيخراب و از ا شهيآسانسور هم نيا

كه  ياما به هر حال از احسان نم،يمسنِ ساكن واحد پنج را بب كه من آمده بودم نتوانسته بودم خانومِ ياز وقت يعني. پنجم هم يبود و طبقه  يخال

خانه را در دستم فشردم و دست از غرغر كردن  ديكل. بكند يآسانسور فكر ريتعم يرفت كه برا يچهار، انتظار م يمرد بود و ساكن طبقه 

لبم را به . باال گوشم را پر كرد ياز طبقه  يردانه ام يو خنده ها يشوخ يبودم كه صدا ستادهيدر واحدم نا يجلو يهنوز درست و حساب. دميكش

بلند شده بشوم، اما حس  يسر و صدا اليخ يهم كه شده، ب نيحفظ ظاهر در مقابل نگاه كنترل گر دورب يكردم برا يدندان گرفتم و سع
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خودم  ،ياز دردسر احتمال يريجلوگ يردم براك يكه بود، در را باز كردم و سع يبا هر جان كندن. داد يوجودم را قلقلك م مامت يقيعم يكنجكاو

از آن خانه و اتفاقات در  ديبا. را در آوردم و داخل هال خانه مشغول قدم زدن شدم سميخ يبه محض ورود، بوت ها. ندازميرا داخل خانه ب

 ؟ياما چطــــــور دم،آور يسر در م انشيجر

بشقاب كه به  يشكسته شده  يتكه  يرو ميچرخاندم، چشم ها يرا درون خانه مكردم و نگاهم  يم نييطور كه عرض هال را باال و پا همان

 رينگاهم رد مس. ستادميو مقابلش ا دميجلو كش. رفت، ثابت شد يبه شمار م ميپا ياحتمال يشكارچ دنش،يبود و در صورت ند دهيداخل هال پر

بشقاب مانده بودم اما  ي رهيخ. بشقاب، ثابت ماند يها شهيرده ششكسته را گرفت و به كف آشپزخانه كه پر شده بود از خ يتكه  يشده  يط

. اديم يره، ك يم يك نيحواست جمع باشه مهرنوش، بب": شد يمهمش در نظرم زنده م يها حتيوقفه دكتر و نص يبود و ب ريذهنم به شدت درگ

را؟ در  زيگزارش كنم امـــا چه چ ديبا. به دندان گرفتم لبم را ".باشه تياهم ياگه به نظرت ب يحت. گزارش كن مالرفت و آمدها رو تمام و ك

 يهوس ها و خوشگذران ي رهيبود كه ظاهرا مهمان احسان، خارج از دا يبار نياول نيگذشت، ا يآپارتمان م نيكه از اقامتم در ا يهفته ا كي نيا

 يها تيبودن فعال جهينت يب. هم فشار دادم يبستم و رورا  ميپلك ها. شد يم شترميب يباعث كنجكاو نيآمد و هم يشبانه اش به حساب م يها

دكتر ساكن  يآقا يرد كردن كامل گزارشات رفت و آمدها يدكتر برا ديتاك ديشا ايكردن بود،  سكير يبرا يخوب يبهانه  ديشا ميهفته ا كي

 .كردن طرخ يبرا يمناسب تر ليواحد چهار دل

از  يبرا يخوب يتوانست بهانه  يعمد دستم م ياز رو دنيبر ديشا. ته را در دست گرفتمبزرگ تر بشقاب شكس يزانو زدم و تكه  نيزم يرو

راحت از پس  يليآن قدر شجاع نبودم كه بتوانم خ قتايباال اما حق يروابط قطع شده باشد و از آن مهم تر، خبر گرفتن از مهمان طبقه  يريسرگ

را بستم  ميچشم ها. را كف دست چپم ثابت كردم زشيت يدست راستم گرفتم و لبه شكسته شده را در  ي شهيش يتكه . ميايبر ب ستمد دنيبر

 ييهنوز قدم نها. شود ريوارد كنم تا خون از كف دستم سراز شهيبه ش يبود فشار كوچك يكاف. بود ايمه زيهمه چ. را به هم فشار دادم ميو لب ها

شكسته  يتكه . كردم رهيچشم باز كردم و نگاهم را به سمت در خ. را جلب كرد خارج از خانه ام، توجهم يهمهمه  يكه صدا بودمرا برنداشته 

توانستم احسان را  يكوچكش فقط م طيو مح ياز داخل چشم. شدم رهيبه راهرو خ ،يچشم يرا در مشتم نگه داشتم، به سمت در رفتم و از عدس

ها و  يكردم اما جز شوخ زيرا ت ميگوش ها. بود ستادهياحسان ا يكه پشت به من و درست رو به رو يكيبدهم و مرد بلند قد و بار صيتشخ

كه  يتكان قابل مالحظه ا چيخوردند، ه ينم يتكان چيه. مردها ثابت ماند يام رو رهينگاه خ. شد يرد و بدل نم يگريمتداول، حرف د يخنده ها

 كي ديبا ديشا ايشده، اعتراض،  جاديمزاحمت ا يباز كنم و برا بود در را ازين ديشا. خسته شدم هودهيب انتظاراز . مرد را نشانم بدهد يچهره 

. بود دهيعمد بر يكه از رو يتوانست باشد جز دست ينم يزيزدم و البته آن بهانه چ يم رونيهمان بهانه، از خانه ب يكردم و به هوا يبهانه جور م

 !يلعنـــت. زدم هيدر تك يام را به تن چوب يشانيمستاصل پ. شداز تصور خون، صورتم جمع 

فرو  يگرفت، سر از در جدا كردم و دوباره نگاهم را داخل چشم يبه خداحافظ يخشن و مردانه ا يرا صدا شيخنده ها كه قطع شد و جا يصدا

ر چسباندم به د شتريسرم را ب. ديرس يآشنا به نظر م ــبياحسان گذاشته بود، عج يشانه  يدستش را رو ،ييجا به جا يمرد كه حاال با كم. بردم

كامال در معرض  شيآشنا مرخيچرخ كه زد و قصد رفتن كرد، ن. و باز هم نگاه كردم ختميتمام ذهنم را به هم ر. كردم قيدق شتريرا ب همو نگا

 ميهاج و واج به مرد رو به رو. بود ــــبيحب د؛يذهنم سرك كش ياز گوشه  شيآشنا يزود اسمش به همراه چهره  يليقرار گرفت و خ دميد

چشم راستم . نبود بيحب ديشا. كردم ياشتباه م ديشا. فرو دادم يآب دهانم را به سخت! احسان؟ يدر خانه ! كرد؟ يچكار م جا نيا. شدم رهيخ
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 بيحب ب،يخودش بود، حب. كردم كيچشم چپم را نزد. در كار نبود يبيتار بود و اصال حب ي دهيد نيا ياشتباه تنها خطا نيا ديتار شده بود، شا

 !كرد؟ يجا چكار م نيدست راست دكتر ا يدست راست دكتر بود اما آقا. بودمش دهيمقر سازمان د در يچند بار. يامنث

رحمانه  يكرد و ب رميبشقاب، غافلگ يشكسته شده  يتكه  م،يمشت شده ام را ناغافل به هم فشار دادم و از فشار محكم انگشت ها يها دست

خون بالفاصله از كف دستم . بودم دهيدستم را بر. خفه كنم ميرا در گلو ميكردم صدا يو سع دميهم كشرا در  ميابروها. كف دستم نقش زد

وق  يبا چشم ها. نگاه كردم رهيرا خ ديجوش يكه از كف دستم م يدستم را باال گرفتم و خون. را پر كرد ميانگشت ها نيب ي اصلهزد و ف رونيب

 يقند همان خونم افت م دنش،يبودم، آن قدر كه با هر بار د زاريمن از خون ب! نـــــه. دنبال كردم ساعد دستم را يزده، رد خون راه گرفته رو

مقابل  ييرايرسانده بود، سالن پذ يوزن يكه سرم را به ب يا جهيسرگ يبه پا. شدم يو تهوع م ديشد ي جهيقند خونم، دچار سرگ تكرد و با اف

 نيزم يرو ،ياديز يبدهم، با سر و صدا واريام را به د هيكه بتوانم تك نيگرفتم اما قبل از ا واريبه د دست سالمم را. شد نييباال و پا ميچشم ها

 .در سكوت حاكم بر خانه نشست ينسبتا بلند يو برخوردم با در، صدا نيزم يافتادن رو نياز ا وافتادم 

محضش از فالگوش  تيعصبان ديشا ايو  يبه نگران دهيچيپ يبود كه احسان را متوجهم كند و صدا يبه در، كاف ينسبتا كار يضربه  همان

 تيمامور نيا. نشان بدهم بيخواستم با باز كردن در، خودم را به حب ينم. كرد، به رخم بكشد يكه به در وارد م ييرا همراه با ضربه ها ستادنميا

كه  نيشناخت اما هم يچندان هم مرا نم بير چند كه حبه. خبر نداشت دميجد تياز ماه يگريكس د چيو جز من و دكتر و مسعود ه بود يمخف

كه با  نيخصوصا ا. لو بروم يراحت نيتوانستم به هم ينم. ديرس يبه نظر م يلو رفتنم كاف يبود، برا دهيمن را داخل دفتر كار دكتر د يچند بار

ناله ام را خفه كردم اما ضربات وارد  يدان گرفتم و صدالبم را به دن. برده بودم يدر سازمان پ يبه وجود نفوذ شيو هشدارها دكتر يها هيتوص

وجه اهل كوتاه  چيداد كه احسان به ه ينشان م د،يكوب يوزنم م يعالم را پر سر و صدا به سر ب يتمام دردها نيسنگ يشده به در كه مثل پتك

باز شدن در به كار بسته بود،  يكه برا يپشتكار احسان و ميرفت، بستم و دست آخر تسل يم ياهياندازه س يرا كه ب ميها چشم. ستيآمدن ن

دو لنگه  يكه لبه ها نيبه محض ا. دميكش نييبه سمت پا يكم يرويبند كردم و با صرف ن رهيهمان طور نشسته، دست سالمم را به دستگ. شدم

توجه به  يب. پشتش برخورد كرد واريه داحسان، در پرشتاب باز شد و پرصدا ب يمردانه و خرج شده  يرويبه لطف ن ،در از هم فاصله گرفت ي

 .من داخل خانه چرخاند يكفش پوشش داخل شد و نگاهش را پ يدر، با همان پاها يبرخورد پرصدا

 ن؟ينوش -

 :دميلب نال ريو ز آرام

 .جام نيا -

 .و متعجب نگاهم كرد برگشت

 ؟يجا نشست نيچرا ا -

 .حال، با نگاهم به دست سرخ شده ام اشاره زدم يب

 ست؟يعلوم نم -

 .و مقابلم نشست و دستم را از ساعد باال گرفت ديكش جلو

 آخه؟ يدست آورد نيچه به روز ا -
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راحت خودم را وقف زخم و  اليو با خ دميكش ينفس آسوده ا. نبود يخبر بياز حب. چرخاندم يگرياز درد جمع شده ام را به سمت د صورت

 .حال خرابم كردم

 ش؟يديبر يبا چ -

 :دادم لب جواب ريز

 كنه؟ يم يفرق -

 .ختير رونينفسش را ب پرصدا

 مثل آدم جواب دادن سخته؟ -

 .مقاومت كرد و مانع از خروج دستم شد. نشاندم، از دستش خارج كنم ميكه به ابروها يظيكردم دستم را همراه با اخم غل يسع

 .داره هيبه بخ ازيفك كنم ن -

 .جدا كردن دستم اصرار كردم يبرا

 .شه يخوب م. نه هينه، بخ -

 .را آرام مقابلم تكان داد دستم

 .پانسمان ساده سر و تهشو هم آورد هيشه كه با  ينم. قهيشه؟ زخمت عم يخوب م يچ -

 :زده جواب دادم حرص

 .به تو چه اصال؟ دست خودمه -

صورت  يحوصله اش را رو يب يهاداد و دوباره چشم  رونيرا از من گرفت و سرش را به سمت راست چرخاند و نفسش را پرفشار ب نگاهش

 .گارد گرفته ام ثابت كرد

 يو آمپول م هينكنه از بخ. يواكسن كزازم بزن ديبا. نكن يانقدرم مثل بچه ها لجباز. بفهم. داره هيبه بخ ازيدست ن نيشه؟ ا ينم تيچرا حال -

 هان؟ ،يترس

 :را پر از تحكم كرد شيرا جمع كرد و صدا شيالب ه يرو دهيلبخند دو. شدم رهيخ شينازك كردم و به چشم ها يچشم پشت

 لباسات كو؟. ببرمت درمانگاه ديبا -

تحكم  ميدادم خودم را تسل حيترج. توانستم مخالف كنم يوجه نم چيو ترسم كرده بود، به ه هيكه به آمپول و بخ يبچگانه ا ياشاره  نيا با

 .دماشاره ز ييرايمبل پذ يبا سر به پالتو و شال رو. كنم شيصدا

به خاطر خون . ميواكسن، قصد برگشت كرد قيزدن و تزر هيو بالفاصله بعد از بخ ميديخاتم رس مارستانيزود همراه احسان به اورژانس ب يليخ

گرفتم و بدون كمك گرفتن از  واريوارد خانه كه شدم، دست به د. خشك بود يحساب ميزرد و لب ها يكه از دستم رفته بود، رنگم حساب ياديز

كه مطمئن شد، از اتاق  دنميپشت سرم وارد اتاق شد و از سالم به مقصد رس. دميتخت دراز كش يرا به اتاق خوابم رساندم و رو خودمان، احس

به زور و اصرارش، دو . برگشت يو بلند كيبار وانيخودش آورده و ل يزدم از خانه  يكه حدس م يا وهيبعد با پاكت آبم قهيزد و چند دق رونيب

نگاهم  رهينشسته بود و خ يصندل يهنوز كنارم رو. بالش ثابت كردم يو سرم را رو دميآناناس را سر كش يبدمزه  ي وهيآبم اتيتوز محا وانيل
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گفت و نگاهم  يلب ريز "هوم". تشك تخت ضربه زدم يدادم و با انگشت دست سالمم به دست بند شده اش رو رونينفسم را آرام ب. كرد يم

 .كرد

 ؟يرب يخوا ينم -

 :جواب داد پرتحكم

 !نــــه -

 :دميتخت جا به جا كردم و باال كش يرا رو خودم

 چــــرا؟ -

 .زد هيآشپزخانه كه حاال كنار تختم جا گرفته بود، تك يصندل يپشت به

 .حواسم بهت باشه ديبا -

 .دست سالمم گرفتم و مشغول برانداز كردنش شدم يانگشت ها نيشده ام را ب يچيباندپ دست

 .يبهتره بر گهيد. يهمه وقت گذاشت نيممنون كه ا. ن حالم خوبهم -

 .را بست شيقفل كرد و چشم ها نهيس يرا رو شيها دست

 .گهيبخواب د! ؟يزن يچقدر حرف م -

 .فوت كردم رونينفسم را به ب پرحرص

 .تونم ينم ييجا نيتو كه ا -

 :بسته جواب داد يهمان چشم ها با

 .يكن يعادت م -

 .دميتشك تخت كوب يرو سالمم را دست

 .ميافتاد يريبابا، عجب گ يا -

 .و در صورتم براق شد ديرا باز كرد و مچ دستم را چسب نشيخشمگ يها چشم

 .كه مزخرفات صبحتو فراموش كردم و موندم ور دلت رتميغ يفكر نكن انقدر ب ز،يخانوم عز نيبب -

 .ادامه بدهد و در مقابلش گارد گرفتم نگذاشتم

 ؟يپس چ -

 .ثابت كرد ميچشم ها يگرد شده اش را رو يها شمچ

 .به خدا ينوبر -

 :سرم گذاشتم و داد زدم يرا رو ميصدا. بلند و با رها كردن دستم از اتاق خارج شد يصندل يرو از

 .درم ببند ير يم -

 .ستاديو درون قاب در ا برگشت
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 .خوام كار به عذاب وجدان برسه ينم. يپس افتاد ميبه خاطر كوتاه نميبب خواد صبح يدلم نم. ديتحملم كن ديامشبه رو با هيمتاسفم خانوم،  -

و  بيفكر حب. دميتشك نرم و راحتم دراز كش يتخت سر دادم و رو يرا رو ميپاها. هم فشار دادم و پرحرص رو گرفتم يرا رو ميها دندان

 .گذاشت يلحظه هم راحتم نم كيكردم،  يرد م ديكه با يگزارش

 .را هم با خودم همراه كردم بيحب اليخواب شدم و فكر و خ ميغلت زدم، باالخره تسل ميكه در جا يكم

 رونياز اتاق ب. بود دهيكرد و امانم را بر يدرد م يامان زخمم، سرم هم حساب يجدا از سوزش ب. شدم داريزود از سوزش دستم از خواب ب صبح

را در خودش  شيبود و از زور سرما دست و پا دهيداخل هال خواب يكاناپه  يرواحسان . خوردن مسكن، سراغ آشپزخانه را گرفتم يزدم و برا

و  تميآوردن مامور اديداشتم اما حس خوبم بالفاصله با به  يكرد، حس خوب يم فهيحد احساس وظ نيكه به خاطرم تا ا نياز ا. بود هجمع كرد

دردم  يبرا. توجه به قامت جمع شده اش، وارد آشپزخانه شدم يگرفتم و ب نگاهم را از احسان. رفت نيافتاده، از ب قيو گزارشِ به تعو يثامن

 يسع دم،يخز يپتو م ريو ز دميكش يهمان طور كه خودم را از تخت باال م. پزشك را خوردم و دوباره به اتاقم پناه بردم يزيوقرص مسكن تج

 .تفاوت باشم يكرد، ب ياحسان مواخذه ام م يپتو رو نداختنين يكه به جانم افتاده بود و برا يكردم به عذاب وجدان

را  ميچشم ها يال. دميام از خواب پر يشانيپ يراحت و با تماس دست احسان رو يليسخت خوابم برد و خ يليبار خ نيا ش،يپ يدفعه  برخالف

سر  اليعزم رفتن كرد، خ يم اما وقتشد يام شده بود، حرص يداريموردش باعث ب يب يكه به خاطر نگران نياز ا. باز كردم و كوتاه نگاهش كردم

خرج شده ام، شروع به  يِصبور هيتوج يمنطق خاموش شده ام را به كار گرفتم و برا. كردم رونيرا از سر ب زميعز ي هيبا همسا گذاشتنبه سر 

به هم  يصدا دنيبه محض شن. دمبو ونيبهش مد يمهربان نيا يرا وقفم كرده بود و من، حداقل برا شبشيكردم؛ به هر حال تمام د يبهانه تراش

آن . تخت نشستم و روشنش كردم يهمان جا رو. و بعد از مطمئن شدن از رفتنش، سراغ لپ تاپم را گرفتم دميدر، از جا پر يخوردن آهسته 

ساعت . يثامن بيبح: مهمان ناخوانده": راست سراغ از اصل ماجرا گرفتم كي يمقدمه ا چيه يزده بودم كه ب جانيارسال گزارشم ه يقدر برا

در قفل در توجهم را  ديچرخش كل يرا لمس نكرده بودم كه صدا ليميارسال ا يهنوز دكمه  ".نهم بهمن ماه ه،حدود هفت شب جمع: مالقات

د كه با احسان بو. رفتم يو به سمت در ورود دميكش نييتخت پا ياز رو. تختم جا زدم ريرا سند كردم و لپ تاپ را ز ليميبالفاصله ا. جلب كرد

 .بست يپشت سرش م اداخل شده بود و در ر رون،يلباس ب

 كنه؟ يكار م يمن دست تو چ يخونه  ديجا چه خبره؟ كل نيمعلومه ا -

 .نگاهم كرد و سرش را به حالت تاسف تكان داد رهيخ

 !كنم؟ يهمه عاطفه خرجت م نيكه من دارم ا يدار يآخه تو چ -

داخل  ديلحنم را آرام تر كردم و با سر به كل يكم. تشكر ساده بود هيحداقل  شبشيو لطف د يانحق داشت، جواب مهرب. سوخت شيبرا دلم

 .دستش اشاره زدم

 .دميكل -

 .دستش مقابلم گرفت كيرا همراه با پالست ديكل

 .بخور واسه زخمت خوبه. آناناسه. وهيآبم نميا د،يكل نيا. يش دارينخواستم ب -

 .را دوباره مقابلم تكان داد كيپالست. شدم رهيخ وهيآبم كيبه پالست يشرمندگ با
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 .برم ديشده، با رميد ر،يبگ -

كنار كاناپه هال گذاشت و عزم رفتن  زيم يرا رو ديو كل ديجلو كش. را با دست سالمم گرفتم و كوتاه نگاهش كردم وهيآبم كيپالست ريبه ز سر

 .كرد

 ؟يشمارمو دار. باهام ريتماس بگ يداشت يكار. اريبه دستتم فشار ن. استراحت كن يامروزو حساب -

دستش را . هم دارد كه تا به حال رو نكرده است تياز جنس انسان يگريد يمرد جنبه ها نيكردم ا يحس م. سكوت فقط نگاهش كردم در

 .مقابل صورتم تكان داد

 ؟ييكجا -

 .سرم را تكان دادم جيگ

 ؟يگفت يزيچ -

 ؟يگم شماره همراه منو دار يم -

 .را باال انداختم و به سمت آشپزخانه قدم برداشتم ميها شانه

 داشته باشم؟ دينه، از كجا با -

 .ديكش رونيب بشياش را از ج يگوش

 .بگو لتويشماره موبا -

 .كانتر آشپزخانه گذاشتم يها را رو وهيآبم كيپالست

 ؟يخوا يم يواسه چ -

 .بگو -

- 0912380 

 .تماس را قطع كرد و از من رو گرفت. از اتاق بلند شد لميزنگ موبا يلحظه نگذشته بود كه صدا چند

 .نه اي يدار اجياحت يزيچ نميزنم بب يخونه، خودم زنگ م اميخواستم ب. ريتماس بگ يداشت يكار. انداختم سيم -

از  يا يبار ناراحت نيا. ثابت شيكفش ها يدنبالش كردم و نگاهم را رو. به سمت در حركت كرد. متوجه شدن تكان دادم يرا به نشانه  سرم

 .به سمتم برگشت و نگاهم كرد. گذاشت، دستم را به در بند كردم و مانع از بسته شدنش شدم رونيپا از خانه كه ب. به دل نگرفتم شيكفش ها

 شده؟ يزيچ -

 .زدم لبخند

 .چند روز نيممنون، بابت ا -

 .عزم رفتن كرد ،يخداحافظ يباز و بسته كرد و با باال بردن دستش به نشانه  عيراستش را سر چشم

ضعف داشتم و  شبيد يزيهنوز به خاطر خونر. دادم و وارد خانه شدم تيكه دور شد، به بستن در رضا دميد ي رهيو از دا ديپله كه چرخ چيپ در

ظرم، احسانِ امروز در ن. خرجم كرده بود، فكر كردم شبيكه از د يتيحما يمبل هال نشستم و به احسان و همه  يرو. سوخت يم يزخمم حساب
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 ييكه از آشنا يهفته ا كيتمام . به چپ و راست حركت دادم يرا آرام و پرباز نمييفك پا. تا آسمان تفاوت داشت نيزم روزيد حسانِصبح با ا

. روزيد يآمده  شيصبحانه و كدورت پ شنهاديتا پارك و پ دن،يو درون راهرو خواب يياز همان شب كذا. گذشت را از نظر گذراندم يمان م

كردم و  يم ياديز ياحساس تشنگ. ديرس يبه نظر م ديبع يمحبت نيمثل احسان همچ يكياز . كانتر ثابت شد يرو يوه هايآبم يرو ميچشم ها

ناخنك زدن به  يكاناپه بلند شدم و برا ياز رو. داد يام را قلقلك م يتشنگ ظيمن، احساس غل نديها هر چند آناناس باشد و ناخوشا وهيآبم

 .كردمها، قصد آشپزخانه را  وهيبمآ

 

**** 

 

رفت،  يكيهوا كه رو به تار. اندازه كالفه شده بودم يب دنياز دراز كش. كردم ونيزيتلو يصرف تماشا يروز را به استراحت گذراندم و گاه تمام

موعد ژوژمان  گريد يكمتر از دو هفته . ردمباز ك نيزم يطرحم را مقابلم، رو يكاره  مهين يپالن ها يو پوست دميكش ونيزيتلو يدست از تماشا

 يپالن همكف و روابط حل نشده  يرا رو ميچشم ها. نكرده بودم يرا طراح يمترمربع 8000 يمركز محله  نياز ا ياديبود و من هنوز بخش ز

به . دم و ذهنم را متمركز طرحاستاد كر ي مهيخطوط نصفه و ن يرو دنيشروع به خط كش b6با اتود . چرخاندم يآموزش و مركز تجار يفضاها

عنوان توجه استاد  چيبه ه ون،يمسئله در طول نه جلسه كركس نينبود و ا حيوجه صح چيبه ه يو آموزش يتجار يمفصل بازوها بدون ينظرم تالق

 يمثل كاف ييصدا، فضا يب يحياستراحت و تفر يفضا كيمثل  ييفضا. كردم يو حد واسط فكر م يانيم يفضا كيدر ذهنم به . را جلب نكرده بود

 يو رشته  ختيتمركزم به هم ر لم،يموبا يِزنگ گوش يكه با صدا دميرس يم جهيكم كم به نت. يمحصوالت فرهنگ فروششاپ با حضور پررنگ 

 :حوصله جواب دادم يرا نگاه كردم و ب نياسكر يرو يناآشنا يشماره . افكارم مختل شد

 بله؟ -

 ؟يچطور -

 .زدم هيمبل تك يصاف نشستم و كمرم را به بدنه . ناختمشزود ش يليخ. بود احسان

 .خوبم -

 زخم دستت چطوره؟ -

 .كردم نشييرا مقابل صورتم گرفتم و با نگاهم باال و پا دستم

 .سوزه يكم م هي -

 ؟يخورد يزيچ. بوده قيبه هر حال زخم دستت عم. هيعيكم كه طب هي -

 .خم چپم را از زانو يراستم را دراز كردم و پا يپا

 .وهياوهوم، آبم -

 ناهار؟ -

 .نه، گرسنم نبود -

 ؟يندار اجياحت يزيچ. خونه اميباشه، من دارم م -
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 .ينه، مرس -

 .فعال -

زود  يليخ. تشك مبل ثابت كردم يها انداختم و سرم را به عقب و رو يپوست يرا رو يگوش. جوابم، تماس را قطع كرد يمنتظر ماندن برا بدون

 يپوست يو دوباره رو دميدست از استراحت كش. ديتمام حواسم را به سمت خودش كش ،يطرح و فرصت كوتاه دو هفته ا يپروژه  ليفكر تحو

 .ها خم شدم

. رفت يخشك شده بود و ضعف م اد،يبه خاطر خم ماندن ز ميكه بلند شدم، پاها نيزم ياز رو. زنگ در خانه بلند شد يكار بودم كه صدا غرق

بار  يبرا. دمياحسان را د مرخيكه نگاه كردم، ن ياز چشم. كوتاه، خودم را به در رساندم يبا قدم ها م،يبعد از آرام شدن پاو  ستادميچند لحظه ا

 .معطل نكردم و بالفاصله در را باز كردم نياز ا شتريكه زنگ زد، ب دوم

 .سالم -

 ؟يخواب بود -

 .را باال انداختم ميابروها

 .نه -

 .يباز كرد ريد -

 .يجور نيهم -

 .زد و سرش را چند بار تكان داد يكم جان لبخند

 ؟يآدمو پشت در نگه دار اديخوشت م يجور نيپس هم -

 .زدم هيرا باال انداختم و به در تك ميها شانه

 .ريسخت نگ. تنوعه -

 .دست گرفته بود را به سمتم گرفت كيبا  ف،يكه همراه با ك يرنگ ديسف كيپالست

 .بخورش -

 .اشاره زدم كيسر به پالست با

 ه؟يچ -

 .گريج -

 .را باال انداختم ميابرو يتا كي

 گر؟يج يواسه چ -

 :و مختصر جواب داد كوتاه

 .خون سازه -

 به خون ساز داشته باشم؟ اجيدارم كه احت يمگه من كم خون -
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 .تاسف تكان يداد و سرش را به نشانه  رونيب قيرا عم نفسش

 هوم؟ ؟يگن انجام بد يرو كه بهت م يردن كاربار، بدون جر و بحث ك هيشه فقط  ينم -

 .دميدر كنار كش يدستش را گرفتم و از جلو كيزدم و پالست لبخند

 .تو ايب -

 .خوام برم بخوابم يم. نه، خستم -

 .تو الاقل خودتم بخور ايب -

 .شانه ام گذاشت و آرام فشار داد يرا رو دستش

 .بخور، نوش جون -

 .يجور نيشه كه ا ينم -

 .كرد يشيرا پر از تحكم نما شيم عقب گذاشت و صداقد كي

 .بخــــــور -

 .ام را از در گرفتم هيزدم و تك يكوتاه چشمك

 .ذارم يباشه، برات كنار م -

 .باال گرفت يخداحافظ يرا به نشانه  دستش

 .خواد، من دوست ندارم ينم -

 !واقعـــــا؟ -

 .ها را آرام باال رفت و از من رو گرفت پله

 .ئن باشمطم -

وارد خانه شدم و با بستن در، دوباره ذهنم را تمام و كمال به . جواب گرفتم يگفتم و به همان بلند يبلند "خداحافظ"پله ها كه باال رفت،  از

 ميابر يتواند خطرناك باشد، كم يآدم م نيكه ا نيباور ا. و مورد عالقه بود يدوست داشتن ياحسان حساب يرو نيا. احسان و محبتش دادم

 . مورد عالقه ام ياز غذاها يكيگرسنه بودم و جگر هم  يحساب. كانتر گذاشتم و مشغول خوردن شدم يغذا را رو. بود شدهسخت 

 

**** 

 

كسل شده بودم و  ياز ماندن در خانه حساب. زخم دستم رو به بهبود بود تيگذشت و وضع يمن و احسان م نيشدن روابط ب ياز عاد يروز چند

رد كرده  يشركت مرخص يصبح برا. شدم رهيو به كوچه خ ستادميكنار پنجره ا. زد يام دامن م يحوصلگ يب نياحسان به ا يزه نبود چند رو

 .بازگردد يام به روال عاد يتمام شود و زندگ تميسه ماه مامور نيكه بعد از ا نيا ديماندم، به ام يرا در خانه م ندهيتا سه ماه آ وزبودم و از امر

 يغم زده و از حال و هوا يهوا نياز ا. كرد ياضافه م يزمستان يپربرف هوا يگرفتگ نيت گرفته بود و آسمان به رنگ غروب هم به ابه شد هوا

و  دنديرقص يدرشت و آرام برف، در هوا م يدانه ها. تلخ كرده بود ياز خاطرات به ذهنم هجوم آورده بود و اوقاتم را حساب يقو يانيخانه، جر
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 يدور و پرفاصله  يكردم صدا يبارش برف بستم و سع يرا به رو ميچشم ها. نشستند يو شاخ و برگ درخت ها م نيزم يرو ميچشم ها شيپ

 ".شتميزمستون امسال پ. زود يلينروژ، زود، خ شت،يپ اميخوام ب يم". و پررنگ كنم كيخندانش در ذهنم نزد ريمهرداد را همراه با تصو

را از  ميلب ها. من نبود شيبود و مهرداد پ دهيرس مهيزمستان به ن. شدم رهيخ اطيت، چشم باز كردم و دوباره به حام كه از نم اشك رد گرف گونه

 دميبخار كش يانگشتم را رو. نشست شهيش يرو يظينفسم بخار غل ياز گرما. سرد پنجره پخش كردم ي شهيش يهم باز و نفس آه زده ام را رو

 نيباز شد و ماش نگيمانده بود كه در پارك شهيش يتن بخار گرفته  يهنوز انگشتم رو "!زمستونه": محك كرد شهيش يتن سرما زده  وو ر

دو روز  نيا يط. را گزارش كرده بودم بتشيغ. بار تماسم را هم نداده بود كيجواب  يبود كه به خانه برنگشته بود و حت يدو روز. احسان وارد

تمام اما و  يگردد اما با بازگشتش، رو يبه آن خانه باز نم گريد نيهم يمن شده و برا تيموقعكه متوجه  ديرس يبه ذهنم م ينبودنش، گاه

 .قرار دو روزه ام را آسوده، آزاد كردم يگرفته ام خط زدم و نفس ناآرام و ب ديترد ياگرها

در راهرو چرخاندم و  ،ينگاهم را از چشم. مخودم را به در رساند دنشيد ياز پنجره فاصله گرفتم و بازگشتش را گزارش دادم و برا بالفاصله

 يقيفاصله دادم و دقا يسرم را از چشم. و زنگ در خانه را فشرد ستاديمقابل واحدم ا. زدم ديآمد، د يسرحال از پله ها باال م ياحسان را كه حساب

بند و در را باز  رهيه شد، دستم را به دستگكه گذشت و زنگ دوم كه زد يكم. باز كردن، پشت در معطل گذاشتمش يام برا يشگيرا به رسم هم

صورتم  يبا باز كردن در، سرش را باال گرفت و نگاه خندانش را رو. انداخته بود ريزده و سرش را به ز هيدستش را به قاب در تك كي. كردم

 :شد شقدميحرف زدن پ يكرد و برا لب باز. ديرس يبه نظر م يآراسته اش، اما باز هم جذاب و خواستن يليبا وجود ظاهر نه خ. ثابت كرد

 .احوال بانـــو -

 .دو روزه اش را پشت ظاهر خونسردم پنهان كنم بتيام از غ يكردم كنجكاو يو سع ستادميمقابلش ا نهيبه س دست

 جا؟ نيا يومدياحوال من كه ن دنيواسه پرس -

 .شد ليبه سمتم متما يانگشتش به گونه ام ضربه زد و كم با

 شه؟ يم دايتو آشپزخونت پ ييچا. جام نيا نيواسه هم قاياتفاقا دق -

 .كنم يدرست م ينه، اما اگه بخوا -

اعتراض آماده شدم كه بالفاصله مقابل  يكردم و برا شيكفش ها خكوبينگاه هشدار دهنده ام را م. ديبه شانه ام زد و داخل كش يآرام ي ضربه

مبل  يدر را پشت سر خودش بست و رو. راحت از در جدا شدم و به سمت آشپزخانه رفتم اليبا خ. را از پا خارج كرد شيو كفش ها ستاديدر ا

 .تهال نشس

 خانوم؟ احوال دستت چطوره؟ نيچه خبرا نوش -

 :ساز را پر از آب كردم و همزمان جواب دادم يچا يكتر

 .شما يايبا احوال پرس -

 :كرد و جواب داد يكوتاه ي خنده

 .خونه اومدنم نداشتمفرصت . يسرم شلوغ بود حساب -

 .يديخواب يپس حتما شبم تو مطبت م -
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 .انداخت يمبل كنار يدسته  يكرد و مرتب رو رونياسپرتش را از تن ب كت

 !دنه؟يخواب ينه بابا، مطب مگه جا -

 .گذاشت يقيعم يحرفش ماندم كه سكوت كرد و مرا در خمار يادامه  منتظر

 ره؟ يم شيدرس و كار خوب پ ؟يكار كرد يتو چ -

جداگانه  يبودم را داخل بشقاب ها دهيكه صبح از سر راه شركت خر يساده ا كيگذاشتم و دو برش از ك ينيرا داخل س يچا يها فنجان

 .جا زدم ينيگذاشتم و در س

 .رسم به جفتشون همزمان برسم ينم. پروژه دارم ليتحو. رد كردم از شركت يامروز مرخص -

 .ثابت كرد نيزم يه روپهن شد يها يپوست يرا رو نگاهش

 .هست شهيمهم درسته، كار هم. يكرد يكار خوب -

را  شيبود و دست ها زيم ياش رو يگوش. گذاشتم زيم يرو شيرا رو به رو كيمبل نشستم و فنجان و بشقاب ك يبه دست مقابلش رو ينيس

ثابت مانده بود و  ،يگوش ينگاهم رو. خواندم يم شيرا از چشم ها يخستگ نيو من ا ديرس يخسته به نظر م يحساب. بود دهيصورتش كش يرو

 .داد يته دلم را مالش م يدفترچه تلفنش، حساب يها شمارهبه  يدسترس يوسوسه 

 .يديزحمت كش -

 .خودم شدم يگرفتم و سرگرم فنجان چا يرا زود از گوش نگاهم

 كجا سرت گرم بود؟ ،يدو روز كه نبود نيحاال ا. نبود ينه بابا، زحمت -

 .شكل داخل بشقابش شد يرنگ و مثلث ييطال كيداغ و ك يسر و كله زدن با چا لمشغو

 .عقب مونده يدنبال كارا -

اش از  ياطالعات گوش ي هيتخل يزدم و برا ايباالخره دلم را به در. پرواضح بود كه قصد بروز اطالعات را ندارد. شدم ياندازه حرص يجوابش ب از

 .دممبل بلند ش يبلوتوث، از رو قيطر

 ؟ير يكجا م -

 .دميزدم و به سمتش چرخ يكوتاه لبخند

 .االن اميم -

ام را روشن كردم و با  يبلوتوث گوش. برداشتم يپاتخت يام را از رو يداخل اتاق شدم و گوش. را تكان داد و دوباره مشغول خوردن شد سرش

به دست از اتاق  يگوش. كردمش ياش م يردن بلوتوث گوشمجبور به روشن ك ديبا. اش شدم يساده متوجه خاموش بودن بلوتوث گوش يسرچ

مبل  يو رو دميجلو كش. بشقاب من بود كينبود و مشغول تكه كردن ك يداخل بشقابش خبر ييطال كيبه هال كه برگشتم، از ك. خارج شدم

 .را با دست چپش، بلند ميبا نگاهش دنبالم كرد و فنجان چا. كنارش نشستم

 .دستت درد نكنه. ديچسب -

 .نوش جونت -
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دست چپش را به . استقبال كرد يكينزد نيشدنم شد و از ا كيمتوجه نزد. را كمتر نمانيب يكردم و فاصله  كيبه احسان نزد شتريرا ب خودم

 .زد هيمبل، پشت سرم تك يپشت

 چسبه؟ يم يخوشمزه چ ييچا هيبعد از  يدون يم -

 .دبعد از پارك، در ذهنم زنده ش ش،يچند روز پ ي خاطره

 چسبه؟ يم ينـــــه، چ -

 .كنار گوشم را عقب زد و صورتم را نوازش كرد يموها شيانگشت ها با

 . ارهيرو از تنت در ب يو خستگ نهيدختر خوشگل كنارت بش هيكه  نيا -

 .سر و گردنم مهار كردم نيگردن، دستش را ب يو با كج كردن سرم رو دميخند كوتاه

 .ادينكن احسان، قلقلكم م -

 .ثابت كرد ميچشم ها يو نگاهش را رو ديرا جلو كش شصورت

 .زمينكردم عز يمن كه هنوز كار -

با دست سالمم، دست بند شده اش . كرد يو تابش، گوشم را پر م چيگم شده در لحن آرام و پر از پ يزد و وسوسه  يدر نگاهش داد م طنتيش

 .ختمير ميام را در صدا يرا گرفتم و تمام ظرافت دخترانگ

 .نكن تمياحسان اذ -

 .و دور كمرم حلقه كرد و من را به خودش فشرد ديكش رونيب ميرا از مهار انگشت ها دستش

 چرا بانـــــو؟ تياذ -

 .كنم شتريكردم فاصله ام را ب يسع

 .رهيگ ينكن دردم م -

 .ديتر به آغوشم كش محكم

 .من كارمو بلدم ،يـــديل رهيگ يدردت نم -

 .و خودم را در آغوشش رها كردم دميكش هودهياز مقاومت ب دست

 احـســان؟ -

 .به نوازش راه گرفت ميپهلو يشستش رو انگشت

 جــونــم؟ -

 گم، پررو نشو، خـــب؟ يم يزيچ هي -

 !دم يقول نم -

 .و مانعم شد ديبلند خند يبا صدا. دميجدا شدن، خودم را جلو كش يحرص برا با

 كجــــــا؟ -
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 .تو شياز پ ريهر جا غ ست؟يمعلوم ن -

 من؟ شيكجا بهتر از پ -

 .جا نيشه بهتر از ا يتو نباشه، م شيكه پ ييهر جا -

 .كرد كيمن را به خودش نزد ع،يسر يحركت با

 .رميگ يم دهينشن -

 .چشمانش براق شدم در

 .شه يعوض نم قتيحق دنيبا نشن -

 .ديشانه ام را كش يآزاد رو يو پرخنده، موها ديخند

 .شه كرد ينم شيكار ،گهيد ييبچه پررو -

 .عقب بردم ميشدن موها دهيرا به سمت كش سرم

 .رهيگ ينكن احسان، دردم م -

 .كرد كيرا به صورتم نزد صورتش

 !كنما يم هتيمثال دارم تنب ره،يخوام كه دردت بگ ياتفاقا م -

 .چشمم را از درد پوست سرم، بستم كي

 .دكتر يممنوع شده آقا يبدن هيتنب -

 .شد رهيخ مرخمينگ كرد و به نرا ت شيها چشم

 .خودمو دارم يراه ها هيكه من واسه تنب يدون يم -

 .شدم رهيتنگ شده اش خ يرا به سمتش چرخاندم و به چشم ها صورتم

 .يكن يم تمياذ يدار -

 .مبل بند كرد يبه پشتزد و سرش را  هيمبل تك يبه بدنه . ديكش ميموها دنيدست از كش تيشد و در نها رهيخ ميلحظه مات به چشم ها چند

 .كنم پررو نشم يم يسع ؟يبگ يخواست يم يحاال چ -

 .بلوتوثم شدم يها ليام را مقابل صورتم گرفتم و مشغول ور رفتن به فا يگوش. و چهار زانو نشستم دميرا از مبل باال كش ميپاها

 .نداره دهيفا گه،ينه د -

 .را بست شيحلقه كرد و چشم ها نهيس يقفسه  يرا رو شيها دست

 .ايچقدر خستم خدا -

شركت گرفته  يكه از بچه ها يبلوتوث نيآخر يهمان طور كه رو. زد ياز صورتش داد م يگفت، خستگ يراست م. نگاهش كردم يچشم ريز

م توانست يم ش،يحرف ها يخروج انياز م ديشا. شدم نمانيشكستن سكوت ب شقدميعوض كردن بحث، پ يو برا اطيبودم مكث كردم، با احت

 .دا كنميپ ياطالعات قابل مالحظه ا
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 ؟يچرا تلفنمو جواب نداد -

 .نيفرصت نشد نوش -

لحظه  كي ينشسته اش، برا شيصورت به ته ر يدلم برا. دينگاهم دور صورتش چرخ. گذاشت يبحث نم ياندازه مختصر بود و جا يب جوابش

اش  يظاهر يكردن جاذبه ها نييچشم از باال و پا. كرد ياش م يازه خواستناند يكه ب ييپر بود از تمام جاذبه ها. احسان جذاب بود. مالش رفت

 .ثابت كردم يگوش يرا دوباره رو اهمنگ. برداشتم

 اد؟يخوابت م -

 :جواب داد خسته

 .ديشد -

 .برو باال بخواب -

 .ك پوشم گذاشتشلوار يپاها يسرش را رو عيسر يليمبل جمع كرد و خ يرا رو شيكه جوابم را بدهد، پاها نياز ا قبل

 .جا خوبه نيخوام، هم ينم -

 .به شانه اش زدم يآرام يدادم و با دست ضربه  يتكان ميبه پا. شدم ريحركتش غافلگ از

 .رهيگ يپام درد م. نميپاشو بب -

 .اش قفل كرد نهيس يرا رو شيرا بسته نگه داشت و همزمان، دست ها شيها چشم

 .نينوش ايبار با دل ما راه ب هيخدا،  يمحض رضا -

 شتريآمد ب يجمله را پر از خواهش گفته بود كه دلم نم نيآن قدر ا. شدم رهيبسته اش خ يو به صورت و چشم ها دمياز كنار زدنش كش دست

دم و فرو بر شيكه ناخواسته دستم را داخل موها ديرس يو پر از جاذبه به نظر م يخواستن ميمردانه اش آن قدر برا يچهره . مخالفت كنم نياز ا

لبش  يرو يحال آراسته اش، لبخند كم رنگ نيشلوغ و در ع يموها نيب مياز حركت انگشت ها. حركت دادم شيموها نينوازش گون ب وآرام 

حد  نيا يبار حس كردم كه وسوسه  نياول يبرا. ثابت ماند شيلب ها ينگاهم رو. تمام وجودم را پر كرد تياز لبخندش احساس رضا. نشست

 شيموها نيرا ب ميچرخاندم و حركت انگشت ها يگريفورا سرم را به سمت د. مرد، ممكن است كه كار دستم بدهد نيبرابر ا در يكياز نزد

دستم، منظم و  د،يكش يكه م يياز نفس ها. اش ثابت كردم نهيتنه و س مهين يزدم و دست راستم را رو هيمبل تك يسرم را به پشت. متوقف كردم

 .فتر يم نييآرام باال و پا

جدا كرد و نگاه خواب  ميپا يفورا چشم باز و سرش را از رو. شدنش شد داريباعث ب لش،يموبا يزنگ گوش يباره  كي يكه گذشت، صدا يكم

 .زده اش را اطراف اتاق چرخاند

 .زنگ خورد تينترس، گوش -

صفحه را  نياسكر يافتاده رو يم، شماره كردم با كج كردن گردن يسع. اش را به دست گرفت يگذاشت و گوش ميپا يسرش را رو دوباره

 .مبل نشست ياحسان بالفاصله رد تماس زد و صاف رو. بود يا جهينت ياما تالش ب نميبب

 ومد؟يشد؟ مگه خوابت نم يچ -
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به دو طرف بدنش، سرش را به سمتم  شيبعد از انداختن دست ها. ديرا از دو طرف بدنش كش شيگذاشت و دست ها بشيرا در ج يگوش

 .ديران پام كوب يگرداند و با دست محكم روبر

 .بعد بخوابم رميدوش بگ هيبرم باال، . گهينه د -

كمرنگ نشده بود كه  ميهنوز اثر درد پا. دميضربه را مال يحركت دادم و جا ميپا يدستم را رو. دستش، صورتم از درد جمع شد يضربه  از

حركت دستش عقب  يآرام كردن درد گونه ام، سرم را درست همسو يبرا. ديوقفه كش يگونه ام را با دو انگشت شست و اشاره اش گرفت و ب

 :ختمير رونيشده بود، به زحمت كلمات را ب دهيكه به سمت گونه ام كش يياو با لب ه دميكش

 .ولم كن ؟يكن يكار م يچ ،يآ....  يآ -

 .گونه ام گذاشتم يوضربه زدم و دستم را ر شيبا حرص به بازو. ديدست از گونه ام كش باالخره

 .مردم آزار -

 .مبل بلند شد يو از رو ديخند بلند

 .در رفت ميخستگ ش،يآخ -

 :را بلند كردم مياعتراض صدا با

 لپ من؟ دنيبا كش ؟يبا چ -

 .تكان داد دييتا يزد و سرش را به نشانه  يزير چشمك

 .من برم گهيخب د. بخشش بود هياون  -

خبردار  يرا برا يشتريتوانست فرصت ب يماندنش م ديشا. ستين شيپ قيارتباط با تماس دقا ين از خانه ام، بزود رفتن احسا ليبودم دل مطمئن

 .به ماندن اصرار كردم نيهم يبرا. بگذارد ارميدر اخت ششيپ قيچند روزه و تماس دقا بتيشدن از غ

 .حوصلمم سر رفته. شام بمون، منم تنهام -

 .گرفت شيرا به پهلوها شيرد و دست هاك زيچشم هاش را ر. ستاديا مقابلم

 .هيوسوسه كننده ا شنهاديپ -

 .مبل بلند شدم و به سمت آشپزخانه رفتم يرو از

 .پس قبولش كن -

 .ستاديو پشت كانتر آشپزخانه ا ديسمتم چرخ به

 ؟يد يبه ما م يقبول كنم، شام چ -

 .ستادميرا باز كردم و متفكر مقابلش ا خچالي در

 خوبه؟ مروين ؟يت داشته باششما دوس يهر چ -

 .ديكانتر كش يپرش خودش را رو كيو با  ديخند بلند

 .من اون قدرا ازت انتظار ندارم زم،يعز يكش يزحمت م ياديز -
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 .زدم هيرا بستم و پشت بهش تك خچالي

 .ذارم يدارم سنگ تموم م. گهيآره د -

 .ميخور يهم به اجبار م ما ،يشما بخور يهر چ. گفتن، مهمون خر صاحبخونه اس مياز قد -

 .كه گرفته بود، لبخند زدم يمعصوم ي افهيق به

 .ديپا صاحبخونه ا هيشما خودتون . نيدار ارينه بابا، اخت -

و دست  ديكش نييكانتر پا ياز رو. دست به كار شدم ،يكتاب آشپز يآن هم از رو ،يا تابهيدرست كردن كباب ماه يجدا شدم و برا خچالي از

 .سنگش ثابت كرد يرا رو شيها

 .اميب رم،يدوش بگ هيمنم برم باال  ،يكن يغذا درست م يتا تو دار ن،ينوش -

تماس قطع  يريگيپ يباال، برا يرفتن به طبقه  ياصرارش برا نيبه شدت مطمئن بودم كه ا. خواست از خانه ام برود يدلم نم. دميسمتش چرخ به

 .مشغول درست كردن شام شدم ييباالجبار موافقت كردم و به تنها. توانستم مخالفت كنم يدوش گرفتنش، نم يشده است اما در برابر بهانه 

 

**** 

 

 شد و يبلند م تابهيكه از ماه يخوب يام اما بو يكم تجربگ رغميعل. كردم، آماده شد يكه فكرش را م يزيزودتر از چ يليخ غذا

درست قبل از . احسان را گرفتم يو شماره  دميچ زيم يظرف ها را رو. ام بود يباال رفتن اعتماد به نفس آشپز يبرا يمناسب ليخوبش، دل ظاهر

 .ديچيآزاد پ يبوق ها نيو مردانه اش، ب رايگ يقطع تماس فشار بدهم، صدا يدكمه  يكه دستم را رو نيا

 جانم؟ -

 .چپم انداختم يپا يراستم را رو يمبل نشستم و پا يهال شدم و رو وارد

 .زيمه چآماده اس ه ؟ياينم -

 .پشت درم، بازش كن -

 يرنگ يخاكستر يجذب و شلوار ورزش ديشرت سف يت. بود ستادهيا ميمرتب و اصالح كرده، رو به رو. مبل بلند شدم و به استقبالش رفتم يرو از

را مقابلم  يرنگ مصنوعشاخه گل رز قرمز  كيوارد شد و . به داخل دعوتش كردم "دييبفرما"و همراه با  دميدر كنار كش ياز جلو. تنش بود

 .گرفت

 .به شما ميتقد -

 .دميخند ميرا با هر دو دستم گرفتم و با چشم ها گل

 مناسبتش؟ -

 .را باال انداخت شيابروها

 كه نداره؟ يراديا. ببرم هيگل هد هيخوشگلم  ي هيهمسا يدلم خواست برا. يگيمناسبت نداره، محض همسا -

 .دست به آشپزخانه اشاره زدم با
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 .اابد -

 .غذا شدم دنيگذاشتم و مشغول كش زيم يرا رو يبه محض ورودم به آشپزخانه، گل سرخ مصنوع. با احسان به سمت آشپزخانه رفتم همقدم

مبل نشستم، خوابش  يبه دست كنار احسان رو يچا ينيبعد كه س يساعت. از ته دل من صرف شد ياحسان و خنده ها يها يهمراه با شوخ شام

 يپتو و بالش برداشتم و رو كينشستم و باالخره به اتاق رفتم و  شيبه تماشا يا قهيچند دق. كنم دارشيآمد ب يوجه دلم نم چيبرده بود و به ه

 :گوشش زمزمه كردم ريدادمش، ز يكه م ياحسان گذاشتم و همراه با تكان نرم و آرام يشانه  يدستم را رو. اختممبل اند

 .جاناحسان . بالش ياحسان، سرتو بذار رو -

 .باز و چند لحظه نگاهم كرد مهيرا تا ن شيها چشم

 .رهيگ يگردنت درد م. سرتو بذار رو بالش -

داد و  يباالخره به خودش تكان. فشار آوردم و به سمت بالش هلش دادم شيبه ناچار به بازو. شد يو غرق خواب بود كه متوجه ام نم جيقدر گ آن

نرم و گرمم را  يو دست آخر پتو دميمبل كش يرا بغل گرفتم و هر دو را رو شيپاها. كرد ليماخم شده اش را به سمت بالش مت يتنه  مين

كردم  يسع دم،يتخت دراز كش يكه رو نيبه سمت اتاق خوابم رفتم و بعد از ا. نشد زيچ چيآن قدر غرق خواب بود كه متوجه ه. داختمان شيرو

 .بخوابم و به ذهنم استراحت بدهم يكم به ذهنم غلبه كنم و دهيدو يها اليفكر و خ يبه همه 

آمد، كف  ياحسان كه به سمت اتاق م ي هيسا. سرم را به سمت در چرخاندم. دمياحسان از خواب پر يزنگ گوش يشب بود كه از صدا يها مهين

 .نگه دارم يبودنم را مخف داريكردم ب يرا بسته نگه داشتم و سع ميچشم ها. راهرو افتاده بود

 .گم يمبهت  ،يگوش -

مطمئن شدن  ياحسان بود كه برا. خورد يبه گونه ام م ك،ينزد يكه از فاصله  ييتختم حس كردم و نفس ها كياحسان را نزد يقدم ها يصدا

 يشتريرا مدت ب ميچشم ها نان،يمحض اطم. داد يخبر خروجش از اتاق را م شيقدم ها يبعد صدا يلحظات. از خواب بودنم، وارد اتاق شده بود

 .شتمنگه دا بسته

 .نه بگو -

تخت بلند شدم و خودم را به  ياز رو. ديرس ينگه داشتنش داشت، سخت به گوشم م نييدر پا يفاصله گرفته اش كه سع يصدا. باز كردم چشم

 .را در دستم فشار دادم رهيبسته رساندم و دستگ مهيدر ن

 ؟يمطمئن ده؟يرس يك -

- .... 

 .كنم يچكش م اميدا خودم مفر. تونم ياالن كه نم. باشه، باشه -

- .... 

 ؟يديند يكه مورد مشكوك يمطمئن -

- .... 

 .خداحافظ. مراقب باش فقط. گهينه د -
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- .... 

 .اون جا اميفردا اول صبح م. گفتم كه، نگران نباش -

- .... 

 .خداحافظ. تونم صحبت كنم ينم نياز ا شتريب -

 ياحسان به اندازه ا يتماس تلفن. پتو فرو رفتم ريتخت انداختم و ز يو خودم را رو دميعقب كش نيپاورچ نيتمام شدن مكالمه، بالفاصله پاورچ با

ت يشد و در نها يم يجور واجور پر و خال يذهنم مدام از حدس ها. خودش كرده بود ريمشكوك و پر از ابهام بود، كه ذهنم را تمام و كمال درگ

من كه به شدت  يراه مانده بود و برا كيمطلع شدن، تنها  يبرا. ماند يم جهينت يب ده،يرس ياحتمال يدر مورد تماس و بسته  اتميتمام حدس

 د،يكش يطول م يساعت كيهوا كه  يكردن نقشه ام، تا روشن يعمل يبرا نيبنابرا. ماند ينم يباق يگريكنجكاو شده بودم، جز خطر كردن، راه د

كار گذاشته شده داخل  نينداشتم، اما دورب يكردن احسان شك بيدر تعق. كردم يم يزيمه رشدن نقشه ام برنا قيدق يماندم و برا يم داريد بيبا

 نيپروژه و همچن ليقبل از تحو التيكه در تعط يمن يقطعا خروج بالفاصله ام بعد از احسان، آن هم برا. كرد يسخت م ميراهرو، كار را برا

 ياياحسان، آن هم با زانت بيكه تعق نيضمن ا. و جلب توجه كننده بود يرمنطقيغ ياديبردم، ز يسه ماهه ام به سر م يروز از مرخص نينخست

در آن صورت . ماندم يمنتظر خروجش م ابانيشدم و در خ يقبل از احسان از خانه خارج م ديپس با. برد يام، احتمال لو رفتنم را باال م يمشك

 .كنم بشيتوانستم تعق يم رراحت ت يليخ

 چيه. خانه را به دنبالش گشتم ياز اتاق خارج شدم و فضا. بسته شدن در خانه، متوجه رفتن احسان شدم يفت، از صدار يكه رو به روشن هوا

 يكاغذ ها ياز سر يرنگ يحركت كرد، متوجه كاغذ صورت شيرو يتا شده  يهمان طور كه نگاهم به سمت كاناپه و پتو. از احسان نبود ياثر

وسط هال و كنار  شيرعاديآشپزخونه قرار داشت، حضور غ واريكانتر و درست كنار د يرو شهيهم يصورت يها بلياز آن جا كه ل. مشد ادداشتمي

 يليمن امروز خ. سالم صاحبخونه": دست خط احسان بود. بلند كردم نيزم يجلو رفتم و كاغذ را از رو. ديرس يبه نظر م بيعج يمبل، كم ي هيپا

. با كاغذ درون دستم، چند بار به كف دست چپم ضربه زدم ".ممنون تياز مهمون نواز. شدنت بشم داريمتاسفم كه نتونستم منتظر ب. كار دارم

خانه را گرفتم و  كينزد لِياتومب ي هيكرا يموسسه  يقدم، شماره  نيدر اول. شدم يقبل از خروج احسان آماده م ديبا. نداشتم يفرصت چندان

 :داد بوق جواب نيبا دوم. متماس شد يمنتظر برقرار

 .دييبفرما ش،ياين -

 :دستم مچاله و شروع به حرف زدن كردم يرا تو يصورت كاغذ

 .ريصبحتون بخ. سالم آقا -

 د؟ييبفرما. سالم خانوم  -

 .مچاله شده را به سمت سطل زباله نشانه گرفتم كاغذ

 ن؟يد يم هيبدون راننده هم كرا نيآقا، اون جا ماش ديببخش -

 :بالفاصله جواب داد مرد

 .خانوم رينخ -
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 .كردم يخواسته ام پافشار يو رو سيرا خ لبم

كدوم از راننده  چياصال ه. پردازم يهر چقدر باشه م نشيهز. كنم هيكرا نيداره، مجبورم كه ماش يچند جا برم كه چون معطل دياما من امروز با -

 ؟رو به من قرض بده نشيروز ماش هيتومان،  ستيدو يدر ازا ستيآژانس حاضر ن يها

اجازه ": چند لحظه مكث كرد و بعد از گفتنِ. دهد يم رييهست كه حتما جواب قاطع نه مرد را تغ زيآن قدر وسوسه انگ شنهادميبودم پ مطمئن

. كرد يمعطل م ياديز. ضرب گرفتم نيزم يرو ميبا پا. پشت خط كرد يهمهمه  نيگزيرا جا ينه چندان آرامش بخش كيموز يصدا "نيبد

قطع شد و مرد جوان  كيموز رم،يرا بگ يگريكه تلفن را قطع كنم و شماره آژانس د نيهماهنگ كنم؟ قبل از ا يگريد يبا جابود  ازين ديشا

 :جواب داد

 ن؟يراننده خودتون ن؟يخوا يخودتون م يبرا -

 :صبر جواب دادم يرا به سمت سطل زباله پرتاب كردم و ب كاغذ

 .بله -

 .نياريهمراه خودتون ب نامتونويپس لطفا شناسنامه و گواه -

كنم،  نيماش ياجاره  طيشرا دنيكه وقتم را صرف شن نيقبل از ا. اتالف وقت نبود يبرا يفرصت. كردم يفور يِگفتم و خداحافظ يمحكم ي باشه

ام را  رهيت رنگ و كاپشن و كاله يشال مشك. دميهمرنگش را پوش يو مانتو يمشك يبه سمت اتاق رفتم و شلوار ورزش. تماس را قطع كردم

را كه  ميكفش ها. رفتم يام به سمت در خروج يورزش يكفش ها دنيپوش يپول، برا فيو ك يآفتاب نكيبعد از برداشتن ع وهمراه كردم 

 :سر حال جواب داد شه،يبرداشت، اما مثل هم ريبا تاخ. همراه احسان را گرفتم يخروجم از خانه، شماره  هيتوج يبرا دم،يپوش

 خانـــوم؟ يشد زيسحر خ -

 .شال مرتب كردم ريرا ز ميو موها ستادميا نهيآ مقابل

 .بخوابم شتريمگه تونستم ب ن،يكه شما راه انداخت ييبا سر و صدا -

 .نداشت ياز نگران يكرد، اما هنوز رنگ رييتغ شيصدا آهنگ

 ؟يشد داريب ياز ك -

 .دمكر تيدستم را به سمت راست هدا كي يها يرا آزادتر كردم و چتر شالم

 .يو رفت يديدر رو به هم كوب ياز وقت -

 .كامال محسوس شد ش،يآرامش صدا رنگ

 .يمعذرت خواه. بد شد كه -

 .شدم رهيخ نهيداخل آ رميسرم گذاشتم و به تصو يرا رو يمشك كپ

 م؟يبر يايم. تو پارك به سرم زده بود دنِيو دو يرو ادهيهوس پ شبيد. اتفاقا خوب شد. اشكال نداره. نه بابا -

 هوم؟. بذار فردا. مهم دارم يِقرار كار هي گهيساعت د هي. زودتر برم ديبا. كار دارم يلياالن خ ن،يواال نوش -

 .كردم يرا پر از دلخور لحنم
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 .رم يخودم تنها م. نداره يراديا. باشه. من آماده شدم گه،ينه د -

 .شد ييپر از دلجو شيصدا

 .مير يبا هم مفردا . گهينرو د ،يش يم تياگه تنها اذ -

 .شدم ياز لجباز پر

 .برو به كارت برس. ستيمهم ن. خواد امروز برم يدلم م. نه -

 :انتظارم، خونسرد جواب داد برخالف

 .ميخبر بده، بر ،يدوست داشت. هيفردا صبحم خال يدر هر صورت من برنامه . يليخب، هرجور ما يليخ -

بلند ساعت كه پنج دور زد، كالهم را از  يعقربه . كردم رهيساعتم خ ينگاهم را رو. تظر شدممن قهيچند دق. گفتم و قطع كردم يلب ريز ي باشه

بعد از . به محض خروجم از خانه، به سمت آژانس حركت كردم. زدم رونياز خانه ب يسرم برداشتم و در را باز كردم و با آرامش ساختگ يرو

را  چييو البته شناسنامه به عنوان گرو، سو هيكرا ي عانهين صد تومان اول، به عنوان بمعتبرم و گرفت ي نامهيمطمئن شدن صاحب آژانس از گواه

پنج  يچهار خانه باالتر از مجتمع مسكون يشده بودم، به فاصله  يرنگ ينوك مداد ديكه سوار پرا يبعد، در حال ي قهيچند دق. گذاشت ارميدر اخت

را به  نكميسرم گذاشتم و ع يخروج احسان، مجددا كالهم را رو يدر فاصله . دميكش يانتظار خروج احسان را م ك،يو  ستيپالك ب ي قهطب

در را پشت . آمد رونيخانه ب نگياز پارك نشيبا ماش. شدنم كم كنم يياز راحت شناسا يكالهم، تا اندازه ا دنيكش نييكردم با پا يسع. چشم زدم

را با  نميدور شد، استارت زدم و ماش يكاف يكه به اندازه  يوقت. ردياز من فاصله بگ يفكا ياجازه دادم تا به اندازه . به راه افتاد وسرش بست 

 ابانيخ انيدر م يلحظه ا يفكر آن كه برا. خورد يتهران تاب م يها ابانياز حد در بزرگراه و خ اديز. معقول به راه انداختم يحفظ همان فاصله 

تصادف  ليشده به دل جاديتر كردم، اما پشت راه بندان ا كيبه ناچار فاصله ام را با او نزد. كرد يگمش كنم، نگرانم م تختيشلوغ پا شهيهم يها

شدم و به سرعت به سمت  ادهيپ نيبا حرص از ماش. گمش كردم يبا هم، به راحت شانيشدن راننده ها زيو گالو گريكديبا  نيچند ماش يا رهيزنج

 يشد، حساب يم دميكه امروز از دنبال كردنش عا ياطالعات يرو. احسان شوم اليخ يب يراحت نيتوانستم به هم ينم. قدم برداشتم ابانيخ يباال

 چيچرخاندم اما ه يم كينگاهم را در تراف نش،ياز احسان و ماش يكردم و به دنبال رد يها عبور م نيماش انيبا دقت از م. حساب باز كرده بودم

كالفه به . شد ينم دهيد ابانيازدحام كرده در خ يها نيانبوه ماش انيدر م يمشك سينسج كيخدا هم  يمحض رضا يحت. از احسان نبود ياثر

خورد و قطعا  يبه درد م قتايرا كه حق ياطالعات يراحت نيبه هم. دميفرمانش كوب يپشت فرمانش نشستم و از حرص، رو. بازگشتم نميسمت ماش

 .بود، از دست داده بودم وهگر يكارگشا

 

**** 

 

از  ياطياحت يب نيتوانستم ا يهنوز هم نم. مانده بودم رهياش در خانه ام خ رمنتظرهيزده بودم و ناباور به مسعود و حضور غ هيخانه تكاپن آشپز به

دقت از  يچهره اش كرده بود، با كم رييكه خرج تغ يا يآفتاب نكيو كاله كپ و ع ليبا وجود سب يمطمئن بودم كه حت. سمت مسعود را باور كنم

 .اش باز هم فراهم بود ييان، امكان شناساطرف احس

 .كارت دارم نيبش ايب. به من يو زل بزن يسياون جا وا يخوا يمهرنوش؟ چقدر م گهيبسه د -
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ام را از كانتر  هيتك يكردم و عصبان يناباور و بلند يتك خنده . اشاره كردم دشيرا حرص زده در هوا تكان دادم و به ظاهر نسبتا جد دستم

 :گرفتم

 ....اگه احسان  يلحظه هم فكر نكرد هي يحت يعني ؟يبكن يكار نيهمچ يشه مسعود، چطور تونست يباورم نم -

 :بلند و اعتراض گونش جواب داد يو با صدا ستاديمقابلم ا. مبل برخاست يقرار از رو يب

 .ادينم شيپ ياتفاق نيهمچ گهيد رون،يب يخراب شده بزن نيو زودتر از ا يانجام بد ياگه تو كارتو درست و حساب. نه، فكر نكردم -

 :و جواب دادم دميرا در هم كش ميابروها. تمام شد نيسنگ ميبرا شيها حرف

جاشم كه دووم آوردم و  نيتا هم. ك ك پِ ام اي كسيس يام آ يباورت شده من مامور مخف يراست ينكنه راست ؟يفكر كرد يخودت چ شيپ -

 .هنر كردم يكردم، كل ينقش باز

 :را گرفت ميو بازو ديجلو كش. بار لحنش را آرام تر كرد نيا

 ينم نياز ا شتريدر ضمن من ب. ره يم يشترياز تو انتظار ب. حساس شده شيدرو. اس ختهيدونم مهرنوش جان، اما باور كن اوضاع به هم ر يم -

 .من زيو قالو بكن عز اريزودتر اطالعات رو به دست ب. خونه تحمل كنم نيا يتونم حضورتو تو

 :خودم را حفظ كردم يتينرم شدم، اما همچنان سنگر نارضا ياش اندك انهيلحن دلجو با

 يآقا نيحاال اگه ا رم؛يگ يدم و قلوه م يقاتل برادرم، مدام باهاش دل م يگيخونه، تو همسا نيكار بكنم كه نكردم؟ اومدم تو ا يچ يانتظار دار -

 كار كنم؟ يچ دين بام ركاس،ياز حد باهوش و آب ز اديدكتر شما ز

از همون نقطه . لنگه يكارش م يجا هيآدم حتما  نيا. از راهش وارد شو. شن يمردا چطور خام م يدون يبهتر از من م. مهرنوش يزن هيتو  -

 .ضعفش استفاده كن

از اول . كردم يسره م كيكار را  ديبا. ندهفته ها، به ستوه آمده بود نيام در ا يبودن اطالعات ارسال زيمسعود و دكتر، از ناچ. را بستم ميها چشم

از من  دمسعو. جلب اعتماد و نفوذم در خانه اش فراهم كنم يرا برا نهيبا احسان، زم مانهيو صم كيارتباط نزد كي يهم قرار بود كه با برقرار

احسان را  يدت نه چندان كوتاه، آن قدرم نيدر ا. از من خواسته بود كه از راهش وارد شوم. كنم دايخواسته بود كه نقطه ضعف احسان را پ

. دممسعود را كنار زدم و وارد اتاق ش. گريبود د نينقطه ضعف احسان هم. شود يم ميزنانه ام تسل يشناخته بودم كه بدانم در برابر جاذبه ها

نبود كه  ينفر خوب بود، اما در سطحما دو  نيشده ب جاديا تيميصم. دادم يم يگريد يبه روابطم رنگ و رو ديشدن به احسان، با كينزد يبرا

و  ودب ستادهيمسعود پشت در اتاق ا. كردم دنيوارد اتاقم شدم و شروع به لباس پوش. اعتماد او را جلب اياحسان باز كند و  يمن را به خانه  يپا

 :زد يبه در ضربه م

 تو؟ اميمهرنوش؟ ب -

 .ستادميا نهيمانتوم را بستم و مقابل آ يها دكمه

 .تو ايب -

 .را باز كرد و وارد اتاق شد در

 ....مهرنوش جا  نيبب -
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 . تنم نگاه كرد يوا رفته به من و لباس ها. ديحرف در دهانش ماس دنميد با

 ؟ير يم ييجا -

 .پوست صورتم پخش كردم يرا ندادم و كرم پودر را رو جوابش

 ؟يبر يخوا يم ييگم جا يبا توام؟ م -

 :لب و آهسته جواب دادم ريز

 .رونيرم ب يكه، م ينيب يم -

 :ختير رونيرا حرص زده ب نفسش

 احسان؟ شيپ -

رنگ بژ بودم كه  يبا رژگونه  ميمشغول رنگ كردن گونه ها. تكان مختصر سر، جوابش را دادم كيمشغول شدم و با  ميچشم ها شيآرا به

 .ديرژگونه را از دستم قاپ يو فرچه  ديحوصله جلو كش يمسعود ب

 .يكن يخودتو خفه م يبرته؟ دارچه خ. گهيبسه د -

 :و كالفه جواب دادم ستادميا نهيبه س دست

 .تا من آماده بشم رونيب ير يمعلوم هست چته مسعود؟ چرا نم -

 :را باالتر برد شيپرت كرد و صدا شيآرا زيم يفرچه را رو يعصب

 .يكرد يرو ادهياشم زج نيتا هم. يبه قر و فرت برس نياز ا شتريتو هم الزم نكرده ب. رم ينم. رينخ -

 .شدم رهيخ شيرا پرحرص فوت كردم و به چشم ها نفسم

 .نكن شتريكارات استرس منو ب نيكنم با ا يپس خواهش م. منه تيمامور نياول نيكه ا يدون يمسعود، خودت خوب م نيبب -

كه قطعا  يرژگونه، با خونسرد اليخ يشوم، بنگاهش  ينيسنگ ميكه تسل نيبدون ا. شد رهيحرف به من خ يزوم كرد و ب ميچشم ها يرو كالفه

كه به  يبود و با دست ستادهيهمچنان مقابلم ا. به گوشم شدم ديسف يطال ييِزيبلند و آو يبود، مشغول به گوش كردن گوشواره ها دياز من بع

 يرو اطيرا با احت يازه اش، شال سورمه احد و اند يب تيتوجه به عصبان يب. كرد يو پرحرص نگاهم م رهيبند كرده بود، خ نهيآ مقابلو  واريد

زل  نهيآ يقدم به عقب رفتم و به دختر تو كي. كارِ آماده شدنم تمام شده بود بايبا سر كردن شال، تقر. دميلخت و سشوار شده ام، كش يموها

كه بودم،  يزيدامنم، قدم را بلندتر از چپاشنه دار همرنگ  يبلند و كفش ها يسورمه ا نيبه همراه دامن پرچ دم،يكوتاه و جذب سف يومانت. زدم

 .آمد يحسن به حساب م هيمثل احسان بشوم،  يكه قرار بود، پارتنر كس يمن يبرا نيداد و ا ينشان م

و جذاب به نظر  باياز حد ز شيام، ب ينيب يرو فيظر نيبراق و نگ شيبود و صورتم با آرا ختهير رونياز دو طرف شال ب اهميلخت و س يموها

و با  رميبگ دهيانداخته را ناد هيسا شيچشم ها يكه رو يكردم، اخم يسع. مسعود گره خورد يچشم ها يتيام، با نارضا ينگاه راض. ديسر يم

شدم، مشغول گرفتن  يتوجه به مسعود، از اتاق خارج م يهمان طور كه ب. آماده رفتن شوم ز،يم ياز رو لميو موبا يسورمه ا فيكبرداشتن 

با عجله . دستم شدم يدستبند و ساعت رو يبودن جا يتماس حركت نكرده بود كه متوجه خال يبرقرار يانگشتم برا. شدماحسان  يشماره 

خوش  يصدا. راحت شماره گرفتم اليساعت را دستم كردم و با خ عيسر يليخ. داده بود، كنار زدم هيدر تك قاببرگشتم و مسعود را كه به 



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا mahtab26 –  سقوط آزاد                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٢ 

كرد، رو گرفتم و كنار  يبود و پرحرص نگاهم م ستادهيدر هم، مقابلم ا ياز مسعود كه با اخم ها د،يچيپ يآهنگ بله گفتن احسان كه داخل گوش

 .ستادميا اطيرو به ح يپنجره ها

 .نمينوش. سالم -

 :كه كنارش بود، جواب داد يكرد و بعد از صحبت كردن با كس يكوتاه مكث

 م؟يزيچه چ ونيمد شده رو بميكه نص يافتخار نيخوام بدونم ا يم قايدق -

 يمسعود، تمام سع ي رهيخ ينگاه ها ريبود، جمع كردم و ز دهيدو ميو اظهار ارادتش، به لب ها ميرمستقيغ فيرا كه ناخواسته، از تعر يا خنده

جواب  ،يچندان طوالننه  يهمراه كردم و بعد از مكث يحال يرا با ب ميپس صدا. حساسش نكنم نياز ا شيام را به كار گرفتم تا خوددار باشم و ب

 :دادم

 .كنه يدندونم به شدت درد م! يفور. دكتر يخواستم آقا يوقت م هي -

 :دميخونسردش را از پشت خط شن يكردم، صدا ياطراف را برانداز م اطيزدم و با احت ياتاق را كنار م يتور يپرده  يطور كه گوشه  همان

 .من يزنم به حساب خوش شانس يپس م -

 .جمع شده در دستم را رها كردم يزدم و پرده  يو كوتاه زيحت آممصل يخنده  تك

 ن؟يد يبه من وقت م! من يبد شانس ايشما،  يحاال خوش شانس -

 تونم وقت ندم؟ يخواد، به نظرت م يمن، ازم وقت م يو دوست داشتن زيعز ي هيهمسا -

 :م و بالفاصله جواب دادمزد يعيبود چشمك سر ستادهيو به مسعود كه مقابلم ا دميكش يآسوده ا نفس

 مزاحمتون بشم؟ يك -

 .مونم يمطب منتظرت م. كنسل كردم ضامويمر يقرار دوستانه داشتم، تمام وقتا هيامروز . يهر وقت كه اومد -

 :دميحرفش پر انياما به رسم تعارفات مرسوم، م ،يعيطب يليخ

 شه؟ يم يقرارتون چ -

 .كرد طنتيرا مرموز و پر از ش شيصدا

 .منتظرم. ايزود ب. سالحم يخوشگل چقدر ب يكه من در برابر دخترا يدون يم. زمهيعز ي هيبا همسا تياولو -

 .دميتماس را قطع كردم و به سمت مسعود چرخ "نمتيب يم"و  "يخداحافظ" كيكوتاهم، بالفاصله با  ياز خنده  بعد

 .برم ديبا -

 .ستاديسمتم آمد و مقابلم ا جدا شد و به واريزده بود، از د هيتك واريكه به د مسعود

 .نشو يميباهاش صم اديز -

 :زد ميهنوز دو قدم فاصله نگرفته بودم كه باز صدا. از كنارش رد شدم يسرسر يباشه  كي با

 مهرنوش؟ -

 .كردم ليو سرم را به سمتش متما ستادميا
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 ؟يفهم يم. يكن يرو ادهيخوام ز ينم -

. و به سمتش برگشتم ستادميدر بند كردم، ا ي رهيدستم را كه به دستگ. به سمت در حركت كردم متوجه شدن تكان دادم و يرا به نشانه  سرم

را كنار زدم و  ديكردم، اما باالخره ترد يكه در ذهنم بود دل دل م يزيگفتن چ يبرا. كرد ينگاه م رهيبود و خ ستادهيا ييرايهمان طور وسط پذ

 :لب باز كردم

 مسعود؟ -

 جانم؟ -

 .ميرفت يزود لو م يليصورت، خ نيا ريدر غ. كردم يمتقاعدش م ديبا يول دم،يترس يمسعود م يحرفم رو يامه اد ريتاث از

 يچ يمتوجه. دروغ سر هم كنم هي ديبا ،ياالن هم كه اومد نيهم. شه يم زيزود متوجه همه چ. باهوشه يلياحسان خ. ايجا ن نيا گهيد.... لطفا  -

 گم؟ يم

 يلب رژ خورده ام را به دندان گرفتم و با صدا يگوشه . مشت شده اش ثابت شد يدست ها ياش سر خورد و رو رهياز نگاه خ ميها چشم

 :دميپرس يآرام

 باشه؟ -

 .داد رونيو بازدمش را پرحرص ب ديكش يقيعم نفس

 .رسونمت يم -

را مشت كردم و تمام  ميو كالفه دست ها ستادميا ميسر جا. كه منتظر جوابم بماند، من را از مقابل در كنار زد و از خانه خارج شد نيا بدون

 .كردم يخال دميسف يبلند فرنچ شده ام، كف دست ها يحرصم را با ناخن ها

 .زيزنه به همه چ يآخرش گند م -

 .رفتم نييرعت پاراهرو را با س يسخت، پله ها يليپاشنه بلندم و خ يبه مسعود، با وجود كفش ها وستنيپ يزدم و برا رونيبا عجله از خانه ب و

هر . بودم ييسخت قابل شناسا يلينصف صورتم را پوشانده بود، خ بايكه تقر ينكيع نيبا ا. ام را به چشم زدم يآفتاب نكيو ع ستادميدر ا كينزد

پارك شده اش،  نياز خانه، داخل ماش رونيمسعود، ب. آمد يبه حساب نم يافراد خبره كار سخت يظاهر متفاوت، برا نيمن، با ا ييچند كه شناسا

را در كوچه  يكه كس نيگذاشتم، نگاهم را به چپ و راست، داخل كوچه چرخاندم و بعد از ا رونيرا كه از داخل خانه ب ميپا. نشسته بود منتظرم

را  شيها يتلخكردم تمام  يسع. را نبسته بودم كه پرسر و صدا به راه افتاد نيهنوز در ماش. حركت كردم و سوار شدم نيبه سمت ماش دم،يند

 .گرم كردم كيموز دنيدست بردم و ضبط را روشن كردم و سرم را به شن نيهم يبرا رم؛يد بگيند

 .زنگ بزن بهش، آدرس بپرس هي -

 :شدم رهيپوشانده بود، خ يآفتاب نكيرا با ع شيگرفتم و به مسعود كه چشم ها ابانينگاهم را از خ ج،يگ

 ؟يمگه آدرس ندار -

 :حوصله جوابم را داد يمتعجب من انداخت و ببه صورت  ينگاه مين

نه فقط  يبگ يخوا ينكنه م ؟يجوابشو بد يچ يآورد ريجا رو از كجا گ نيآدرس ا ديو ازت پرس شيديد يوقت يخوا يم. عقلتو به كار بنداز -
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 .يآدرس پاتوقاشم چشم بسته از بر يآدرس مطبشو، حت

 ياحسان را با گوش يكه جوابش را بدهم، شماره  نيبدون ا. دمياش دست كش يعصبان مرخين يرفتارش ناخواسته اخم كردم و از تماشا يتند از

 .داد تيبوق، باالخره به جواب دادن رضا نيبعد از خوردن چهارم. داخل دستم گرفتم

 جانم؟ -

 .رميرفت آدرستو بگ ادميمن  -

 .نماند و حرفم را قطع كرد حميتوض يادامه  منتظر

 ؟يرو بلد نياو -

 .گفتم يآرام "هوماو"

 .كنم ياس ام اس م شويباق. ايهمونو ب. خب يليخ -

مسعود . نبود ياضافه ا حيبه توض يازين. شدم رهيبزرگراه چمران خ اهيپر از گل و گ يبه جداره ها. قطع كرد يگريد يقبل از هر حرف اضافه  و

مطمئن . مسعود شدم يبرا يليكردن نسبت مناسب فام دايم مشغول پدادم و در ذهن هيتك يصندل يسرم را دوباره به پشت. آدرس را از بر بود

 حيشود و به طور قطع از من توض يدر خانه ام م بهيمرد غر كيكار گذاشته شده در راهرو، متوجه حضور  نيزود، احسان به لطف دورب يليخبودم 

در حال  يگوش بدهم و به منظره  كيدادم فقط به موز حيجبرقرار بود، تر نمانيكه ب ينيشده، به خاطر جو سنگ جاديدر سكوت ا. خواهد يم

 ازيزود، بدون ن يليخ. بازش كردم اطيام كه بلند شد، بدون نگاه كردنش و فقط محض احت يزنگ اس ام اس گوش يصدا. شوم رهيگذر پنجره، خ

را  نيترمز زد و ماش ين پزشكان ولنجك روساختما يمسعود، مقابل درب آپارتمان شش طبقه  ياحسان برا يبه مرور كردن اس ام اس ارسال

 .بند شد فميدوشم ثابت كردم كه دست مسعود به ك يرا رو فميشدن، ك ادهيپ ين را باز كردم و برايحرف در ماش يب. متوقف كرد

 .يبش كيبهش نزد اديخواد ز يگفتم، دلم نم ينره چ ادتي -

 .مكث كردم و به سمتش برگشتم يشوم، لحظه ا ادهيكه كامال پ نياز ا قبل. تكان دادم شيجواب مثبت برا يسرم را به نشانه  فقط

كه تمام رفت و آمدام  يدون يم. سراغم ياومد ،يمحض بود كه پا شد ياطياحت يب. اشتباهتو تكرار نكن نيا گهيكنم د يمسعود، خواهش م -

مورد، تمام زحماتمون به هدر  يب ينذار به خاطر دلشوره ها. سخت تونستم اعتمادشو جلب كنم يليدو ماه كه گذشته، خ نيتو ا. شه يكنترل م

 گم؟ يم يچ يمتوجه. كنه يتو فقط اوضاعو خراب م ينگران. ستين ينگران ياصال جا. باور كن من كارمو بلدم. بره

 .حركت شد يكه نگاهم كند، دنده را عوض كرد و آماده  نيا بدون

 .به سالمت -

مسعود، همزمان شد با بلند  نيماش يها كيالست غيج يصدا. آپارتمان را به قصد مطب باال رفتم يورود يها شدم و پله ادهيپ نيحرص از ماش با

بوس  ليكوتاه و اسما "چشم"جواب اس ام اسش،  يبرا ".يخبر نذار يكه منو از حالت ب يبه شرط". ام يزنگ اس ام اس گوش يشدن صدا

 .راحت زنگ واحد دوازده را زدم اليخ فرستادم و بعد از پاك كردن هر دو اس ام اس، با

 .باال ايب ن؟ينوش ييتو -

به مقصد بودم، مقابل  دنيهمان طور كه منتظر رس. چهارم حركت كردم يشدم و بعد از سوار شدن، به سمت طبقه  يكيش اريمبله و بس يالب وارد
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شدم و  ادهيدل كندم و از آسانسور پ يا نهيآ يتمام از جداره  تيبا توقف آسانسور، با رضا. ظاهرم را برانداز كردم گهيآسانسور، بار د ي نهيآ

انداختم و نفس  نييسرم را پا. مشت كردم يرا كم ميدست ها. ستادمياحسان كنارش نصب شده بود، ا يپزشك يكه تابلو يرنگ ديمقابل در سف

اثبات  يمطمئن بودم كه برا. بود تميتازه اول راه مامور نيا دانستم يكشد؛ فقط م يانتظارم را م زيدانستم كنار احسان چه چ ينم. دميكش يقيعم

كه جزم  يپس آب دهانم را فرو دادم و با عزم. شدم يم تيمامور نيا روزيپ ديبود، با ازيكه ن يها هم كه شده، به هر ترفند يبه باال دست دمخو

 .در قاب در ظاهر شد يجذاب تينها ياسپرت ب پيحسان با تبودم كه در پرشتاب باز و ا ستادهيا ريسر به ز. شده بود، زنگ در را فشردم

 .بانو نينوش داريمشتاق د -

 .دكتر يسالم آقا -

 .شد رهيخ ميرا برانداز كرد و دست آخر، دوباره به چشم ها دميصورتم، ظاهر جد يو مشتاق احسان، بعد از مكث رو يراض نگاه

 ه؟يهمسا يخوشگل كرد -

 :جواب دادم يآرام يانداختم و با صدا ريهر، سرم را به زحفظ ظا يرسم خجالت و برا به

 داخل؟ اميب نيد ياجازه م -

 شيصورتش نشسته و چشم ها يدر تك تك اعضا يطنتيشدم، لبخند پر از ش رهيچشم گرفتم و به صورتش خ نيشد، از زم يكه طوالن سكوتش

 .كرده بود كيرا بار

 .ستايبه اراده خودت ن گهيخودته، خروجش د يجا وارد شدن با پا نيا يبدون ديدم، فقط با يپر واضحه كه اجازه م -

كه فقط در مقابل احسان ازش  يفيظر يكه همزمان با وارد شدنم، عمدا به احسان تنه زدم، با همان صدا يرا با دست عقب زدم و در حال در

 :كردم، جواب دادم ياستفاده م

 دكتر؟ گهيد ديكن يمزاح م -

 .دميكه با بسته شدن درِ پشت سرم همراه شده بود، شنمشتاقش را  يصدا و

 دهيتمام عوارضشم به تنت مال يپ ديمن، با شيپ يايم يوقت. نميزم يآدم رو نيتر يشم، جد يخانوم خوشگل تنها م هيكه با  ياتفاقا من مواقع -

 زم؟يعز گهيحتما حواست هست د. يباش

بودم؛  دهيبود كه در عكس ها د يهمان طور قايدق. چرخاندم يدر مطبش م قيدق يليا خبودم و نگاهم ر ستادهيطور پشت به احسان ا همان

به  د،يسف ي نهيسبز و زم يبا گل ها يواريكاغذ د. به همراه داشت ميرا برا يبياتاق انتظار در همان نگاه اول، آرامش عج ديسبز و سف نيزايد

زدن اتاق  ديهنوز مشغول د. كرده بود رهيچشمم را خ يسبزش، حساب يكيان سرامو البته گلد يا شهيش زيسبز همرنگ و م يها يندلهمراه ص

 .ستاديثابت مانده بود كه دستش را دور كمرم حلقه كرد و كنارم ا واريد ينصب شده رو يد يال س يرو ميبودم و چشم ها

 اد؟يچطوره؟ خوشت م -

 .نشانش دادم نمانيب يه ام را از حفظ شدن فاصله دور شدن ازش برداشتم، ناخواسته عالق يكه بالفاصله برا يقدم با

 .داده باشن تياهم نشيزايبودم كه انقدر به د دهيرو ند يمطب چيتا حاال ه. قشنگه -

 .بند كرد ميبار با اصرار، دستش را دور شانه ها نيرا كوتاه كرد و ا نمانيب يباال انداخت و دوباره فاصله  شيرا همزمان با شانه ها شيابروها
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 .دم يم ضاميبه مر ياديز تيكه من اهم نهيواسه ا نيا زم،يعز -

 يصندل نياول يخودم را رو الش،يراحت كردن خ يتوجه باشم و باز هم به اصرار از احسان فاصله گرفتم و برا ياش ب رهيكردم به نگاه خ يسع

كرده بود و با  بشيرا در ج شياحسان كه دست ها مرتب كنم، سرم را به سمت ميپا يكردم دامنم را رو يم يهمان طور كه سع. انداختم

 .كرد، چرخاندم ينگاهم م شيها بل يرو يپوزخند

 مزاحمتون شدم؟ -

 !ياياشكال نداره، از خجالتم در م -

حركت باشد،  نهيزدم اتاق معا يكه حدس م يحرف اضافه، از من فاصله گرفت و به سمت اتاق يب. لحن پررو و بدون خجالتش، خنده ام گرفت از

 نيدرست در كنجِ دورتر دشيكه در سف نهيو اتاق معا يجدا از هال ورود. زدن شدم دياز رفتنش سواستفاده كردم و دوباره مشغول د. كرد

از  شيزدن راهرو بودم كه صدا ديهنوز مشغول د. خورد يبه چشم م يورود كينزد يدر راهرو گريقرار داشت، چند در د يفاصله از در ورود

 :بلند شد داخل اتاق

 ن؟يارينم فيتشر -

متوجه ام كه . كرد يرنگش را مرتب م ديروپوش كوتاه سف ي قهيبود و  ستادهيوسط اتاق ا. رفتم نهيبلند شدم و به سمت اتاق معا يصندل يرو از

 .اشاره زد يدندانپزشك تيونيشد، با سر به 

 .نيبش -

كنارم نشست و با دست شانه ام را به عقب و به  يصندل يرو. بغل، محكم گرفتمرا در  فميآن نشستم و ك يحرف رو يرفتم و ب تيونيسمت  به

كه در مقابلش  يشنياز پوز. را به طور كامل خواباند يرا احساس كرد، صندل يصندل يكه كمرم پشت نيبه محض ا. هل داد تيوني يسمت پشت

 نياز ا. دادم يشكمم نگه داشته بودم و بندش را در دستم فشار م يرورا محكم  فميكه متوجه باشم، ك نيبدون ا. معذب بودم ودم،قرار گرفته ب

كردم دامنم را كه احساس  يسع. داشتم يواكنشم را تحت نظر داشت، حس بد نياش قرار گرفته بودم و كوچك تر رهينگاه خ ريز ميكه مستق

 يرا برا زيهمه چ يِنبودم و به قول خود احسان، پ ليمسا نياو بند  ديهر چند چندان در ق. بكشم نييباال آمده، پا ميازانوه يكردم تا رو يم

 .دردسر تمام شود يراحت و ب يليخ زيخواستم همه چ يبودم، اما نم دهيشدن بهش به تنم مال كينزد

و دامنم را  ديكش ميزانو يكردم، رو يبودنش را كامال احساس م يكه عمد يدستش را با حركت د،يدامنم كه د يزدن لبه  نييپا يرا برا تالشم

كرد، خنده  يم ليسواستفاده تبد يبرا يآمده را به فرصت شيپ يها تيكه تمام موقع نيناخواسته از ا. ديكش نييپا ميهمراه با لمس كامل ساق پا

تماس  نياخنده را به خوش آمدن مذاق من از  نيحدس زدم ا شيدر چشم ها تيپنهان نماند و از برق رضا دشيلبم از د يلبخند رو. گرفت ما

 .اتاق انداخت يچرخدار آزاد گوشه  يصندل يشكمم برداشت و از همان فاصله، رو يرا از رو فميك. برداشت كرد يكيزيف

 دارن؟ يخانوم خانوما چه مشكل نميخب، دهنتو باز كن بب يليخ -

 .ام را نشانش دادم ييانگشت، دندان انتها يرا باز كردم و با اشاره  دهانم

 .نهك يدرد م نيا -

 ميكه نشد، چشم ها يخبر. كنم نانياطم ميبار به مرد رو به رو كي يكردم فقط برا يرا بستم و سع ميباال سرم، باالجبار چشم ها ي رهينور خ از
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 .را باز و نگاهش را كه غرق صورتم بود، شكار كردم

 دكتر؟ يهست يمنتظر چ -

 يتوجه به نگاه ها يب د،يكش يمان طور كه انگشت اشاره و شستش را به هم مو مقابل صورتش گرفت و ه ديلبم كش ياشاره اش را رو انگشت

 :من جواب داد ي رهيخ

 م؟يكن حيكم تفر هيكه كارمو شروع كنم،  نيقبل از ا هيگم نظرت چ يم. گردم يلبا م نيا يواسه كم كردن وسوسه  يدارم دنبال راه -

تا لب چشمه بردن و "دانستم اصل  يم. شدم يم ميتسل يزود نيبه هم ديه بود، اما من نبابه دام افتاد ينمانده بود و حساب جهينت يتالشم ب پس

 يبرا د،يفهم يكه احسان خوب حرفش را م يحربه، از زبان نياز هم ديبا. كند يخوب كار م يليمثل احسان، خ ييمردها يبرا "تشنه برگردوندن

رابطه  كيارتباط،  يهدف من از برقرار. دو روزه ختم شود اي كيبه ارتباط  ،يكينزد نيدادم ا ياجازه م دينبا. كردم ياستفاده م شتريب يكيدنز

 .داشتم يتشنه نگهش م ديبود كه فعال با نيپس درست ا. و پوكش خبردار شوم كيو ج ياز زندگ يعمق دار بود تا بتوانم حساب ي

 .به من دشيدكتر، بسپر ديخودتونو با مشغول كردن ذهنتون خسته نكن -

هنوز . كردم كينزد ميو به لب ها دميكش رونيب كمينزد يبرگ از دستمال كاغذ كي يمعطل يب. دميرا به هم مال مياش لب ها رهينگاه خ ريز

 .پاك كردن رژ دستمال را به لبم نرسانده بودم كه دستم را در هوا گرفت يبرا

 .ستين نيالزم به استفاده از ا ؟ير يچرا راه دور م زميعز -

 .ديدادم، بوس يمن كه به عقب هلش م يو بدون توجه به فشار دست ها ظيبازم را غل مهين يكه منتظر جوابم بماند، لب ها نيابدون  و

مسعود و  ي افهيلحظه ق كي يبرا. شد يم رياز من س يزود نيبه ا دينبا. دادم يوا م يزود نيبه ا دينبا. شد يداشت از كنترل من خارج م اوضاع

دور كردن احسان چند برابر  يتالشم را برا. حفظ فاصله ام با احسان، در ذهنم مرور شد يآماده شدنم و اصرارش برا حرص و جوشش موقع

 كلينبود كه بتواند از پس ه يعقب زدنش آن قدر يبرا ميهر چند كه زور دست ها. و عقبش زدم ختمير ميزورم را در دست ها تمامكردم و 

 نيبه محض ا. ام نسبت بدهم دهيو كش فيظر يدست ها يرويفاصله گرفتنش را به ن نيدادم ا حياما ترج اديباحسان بر  يچهار شانه و مردانه 

 .دمياش كوب نهيبار مشت شده به س نياش جدا كردم و مجدد و ا نهيدستم را از س د،يرس يبه حد قابل قبول رتمكه فاصله اش با صو

 ؟يكن يم يدار يمعلوم هست چه غلط چيه -

 :جواب داد شيلب ها يرو يرا دست كرد و با لبخند سرخوشانه  شيمن، دستكش ها يبه لحن حرص زده توجه  يب

 .الزم بود. كردم يتمركز م -

 .بلند شوم يصندل يكردم از رو يو سع دميكش ميلب ها يداخل دستم را رو يكاغذ دستمال

 د؟يكن يابراز عالقه م ضاتونيواسه تمركز كردن، به مر شهيهم -

 :لحنِ بلند و پرخاشگرم، جواب داد اليخ يكرد و ب كينزد يشانه ام را به صندل دست با

كه من در  يدر برابر لطف نينباش بانو، ا سيخس. كنم يشدمو كنسل م نيياز قبل تع يكه به خاطرشون قرارا يكرده ا زيعز يفقط مهمونا -

 زم؟يعز يندار قبول. ناقابله يليدم، خ يدرد دندون نجاتت م نيكنم و از ا يحقت م

 .دستش را كه به گونه ام بند كرده بود، كنار زدم ظيغ با
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 ؟يذار يكه سرم منت م يكار كن گانيمگه قرار بود را -

 .صورتم خم شد يرا در دستش گرفت و رو دستم

 .شه يحساب م گهيجور د هيبا شما  يباش يراض. هم كه نه يخشك و خال گانِيرا -

 .شم غره رفتم و در صورتش براق شدمجمع شده در نگاهش چ يِخوش به

 حساب شه؟ ياون وقت قراره چه جور -

 .تر ظيثابت شد و لبخندش غل ميلب ها يبالفاصله رو شيها چشم

 .يش يكنم كه مشتر يجور باهات حساب م هي. رميگ يسخت نم م،يمن آدم منصف -

 .حرص صورتش را با دست عقب زدم با

 .به خدا احسان ييپررو يليخ -

 .بلند شوم كه دوباره شانه ام را به عقب هل داد و مانعم شد تيوني يكردم از رو يسع و

دكتره مفت و  يپشت سرم بگ يفتيفردا راه ن. ينوا آورد يدندون ب نيسر ا ييچه بال نميبب نيبش. مياصال نخواست. خب بابا، ترش نكن يليخ -

 .ديما رو بوس يمجان

 :قابلش گرفتم و لب باز كردمم ديتهد ياشاره ام را به نشانه  انگشت

 .طبابت رو باطل نكنم، دست از پا خطا نكن يخواد پروانه  ياگه دلت م. زيعز يحواسم بهت هست آقا -

 :و پر از تمسخرش جواب داد يور كيزند، پس زد و با لبخند  يرا كنار م يكه پشه ا يرا با دستش، مثل دست دميتهد انگشت

 .حاال بذار به كارم برسم. شدن من بدت اومد كيهم از نزد يليو خ يهست يهم دختر خوبكنم تو  يباور م. زميباشه عز -

 يبلند و كشدار سيتنگ شده اش، ه يثابت كرد و با چشم ها ميلب ها يجواب، در صورتش براق كه انگشتش را رو يشدم و برا يجوش

 .دميكش رونيدستش ب ريسرم را تكان دادم و لبم را از ز. ديكش

 نه؟ ،يش ينم تو آدم -

 .كه جوابم را بدهد، با انگشت به گونه ام ضربه زد نيزد و بدون ا يپوزخند

 .باز كن دهنتو -

گذارم دست از پا خطا كند  يكردم كه نم يم نيهر چند به خودم تلق. شدم رهياش خ يو مشك دهيكش يبه چشم ها ميرا باز كردم و مستق دهانم

دهان باز و دندان در  يخورد، به واسطه  يبرداشتن ابزار كارش چرخ م يتنه ام به بهانه  مين يآزادانه رو كه يياما تمام مدت، در برابر دست ها

 .روت كانالم، خلع سالح بودم حال

 .را از دستش خارج كرد شيپانسمان دندانم كه تمام شد، ماسك را از صورتش كنار زد و دستكش ها كار

 .واسه پر كردن يايفردا م -

 .گونه ام ثابت كردم يشدم، دستم را رو يجدا م تيونيخشك شده بود و سخت از  ميحركت ماندن، پاها يبه خاطر بكه  يحال در

 ؟يشه كارشو امروز تموم كن ينم -
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شده اش  كيبار يرا از چشم ها طنتيتوانستم ش يراحت م يليخ. شد قيانداخت و در صورتم دق تيونيكنار  يها را داخل سطل زباله  دستكش

 .نمبخوا

 .به نظر تو داره يندارم، بستگ يمن كه حرف -

 .دميرا در هم كش ميابروها

 .اميجا ب نيحوصله ندارم فردا دوباره تا ا. گهيگم تمومش كن د يمن كه م -

 :دادكرد، جواب  يو پر از خنده نگاهم م مهيكه نصف و ن يانداخت و چند لحظه بعد، در حال ريدست، چانه اش را خاراند و سرش را ز با

 .ممكنه بهت سخت بگذره. جا امكانات الزمو ندارم نيفقط ا. ستين يباشه، حرف -

 .و با دست به خارج از اتاق اشاره زد ستاديمقابلم ا. نگاهش كردم جيو گ دميرا در هم كش ميابروها

 .اتاق يكياون  ميشه، بر يجا كه نم نيا -

 چشه؟ تيوني نيمگه ا -

 :آورد، جواب داد يرا از تنش در م ديكه روپوش سفلبخند زد و همان طور  انهيموذ

 .كنم تحمل وزن جفتمون رو داشته باشه يفقط فكر نم ست،يكه ن شيزيچ -

 يكه البته آن هم در صدا "!واقعا كه"خشك و كوتاه  يجواب باز كردم اما جز جمله  يبا حرص دهانم را برا. متوجه منظورش شده بودم تازه

 دهيلخت و سشوار كش يو موها دميسرم كش يرا رو ميشال چروك سورمه ا. بزنم يگرياش گم شد، نتوانستم حرف دوقفه  يبلند و ب يخنده 

كف  يرا رو ميداشتم و كفش پاشنه بلند سورمه ا يرا محكم برم ميقدم ها. حرف اضافه از اتاق خارج شدم يشال مرتب كردم و ب ريام را ز

 :كرد ميالن انتظار خارج نشده بودم كه صداهنوز از س. دميكوب يمطب م يشده  تينيلم

 .عجله؟ بذار الاقل برسونمت نيحاال، كجا با ا سايوا -

 :بود، برگشتم و جواب دادم ستادهيسمتش كه در چهارچوب در ا به

 .رم يالزم نكرده، خودم م -

دونم  يم ديبع ساده،يگشت وا نيكوچه، ماش نيسر هماما اگه نه كه درست  ست،ين يدنبالت، حرف اديم يكه باهاش اومد ييالبته اگه همون آقا -

 .برسونه ضيمنو به ف يراست راست واسه خودش بگرده و همجنسا يلعبت نيبذارن همچ

. را مرور كند نشيدورب يضبط شده  لميبه خانه برسد و ف شيبود پا يكاف. شد يزود متوجه اش م اي ريهر چند كه د. بود دهيمسعود را د پس

كه داخل  يبه هر حال تمام فكر. كرد ينم يزود متوجه شدنش فرق اي ريد دم،يتراش يم ليحضور مسعود در خانه ام دل يبرا دياكه ب يمن يبرا

را از داخل  يخونسرد، گوش يليحالت و خ نيتر يعيكردم در طب يسع. كردم به دردم خورد يكه فكرش را م يزيبودم، زودتر از چ ردهك نيماش

و  قيفرو برده بود و عم بيرا داخل ج شياحسان كه دست ها يشده  قيدق يدر مقابل چهره . رميمسعود را بگ يره بكشم و شما رونيب فميك

 :به بله گفتن مسعود جواب دادم كرد، يموشكافانه نگاهم م

 زم؟يعز ر،يالو ام -

 .ديچيمسعود در گوشم پ يتعجب زده  يصدا
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 اومده مهرنوش؟ شيپ يمشكل -

 .ه سمت پنجره رفتماحسان رو گرفتم و ب از

 دنبالم؟ يايب يتون يم نميخواستم بب يم. كار دندونم تموم شد زم،ينه عز -

 .يشده مهرنوش؟ نگرانم كرد يزيدنبالت؟ چ اميب يخوا يم -

 .رميگ يآژانس م. جان، به خاطر من برنامتو كنسل نكن رينه ام -

 .اون جا چه خبره نميخبر بده بب هي يكه تونست نيواقعا نگران شدم، به محض ا -

 .نگران نباش زم،يباشه عز -

 خونه؟ ير يم -

 .گهيروز د هي ميندازيامروزو م يبرنامه . به كارت برس. نداره يراديا زم،ينه عز -

 مهرنوش؟ -

 فعال؟ يندار يكار -

 .خبر بده -

 .بوسمت، خداحافظ يم -

 .رگشتمبود، ب ستادهيرا قطع كردم و به سمت احسان كه هنوز همان جا ا تماس

 .لطفا ر،يآژانس بگ هيبرام  -

 .ستاديو مقابلم ا ديكش جلو

 بد شد كه، قالت گذاشت؟ -

 .ام را مقابل صورتم گرفتم ياش، گوش رهيتوجه به نگاه خ يب

 .زنم يآژانسو بگو، خودم م يشماره  -

 .من فاصله گرفت و وارد اتاقش شد از

 .رسونمت يم -

 ؟يتو مگه قرار ندار -

 .اتاق خارج شد به دست از فيك

 .دم يم حيمشت نره غول ترج هيبا  يخانوم خوشگل و لوند رو به هم صحبت هيبودن با  -

 .و دستش را به سمت خارج گرفت ستاديرا باز كرد و كنار ا يدر ورود. گفتم و پشت سرش حركت كردم يلب ريز ي "وانهيد"

 .بانو دييبفرما -

 .كردم نشيدانست با جنس مخالف چطور برخورد كند، در دلم تحس يخوب م يليكه خ نيواسته از اناخ. سر تشكر كردم و از اتاق خارج شدم با

 .راه افتاد يمعطل يرنگش كه نشستم، ب يمشك سيجنس داخل
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 .بوده زيكردم خاطر من عز يداشتم فكر م. پس خانوم به خاطر دوست پسرشون خوشگل كردن -

 .شدم ابانيانداختم و همچنان محو خرا باال  ميكه نگاهش كنم، شانه ها نيا بدون

 هيدندونم كه درد گرفت، منو رسوند دم مطبت و رفت به بق. ميصبح اومد دنبالم خونه، قرار بود امروز با هم باش. بود مونيامروز سالگرد دوست -

 .نداره ياما انگار كاراش تموم شم،يپ اديگفت كارش تموم شه م. كاراش برسه ي

مهرنوش، ": كردم يبسنجم، حرف مهرناز را هم در ذهنم مرور م ميواكنشش را از حرف ها ،يآفتاب نكيدم از پشت عكر يم يطور كه سع همان

 ،ييكه بدونن تنها ارهيكنن تا مال خودشون كننت اما خدا اون روز رو ن يم زياون وقت دندونشونو ت ،يبفهمن تو صاحاب دار هيبه خدا مردا كاف

حرف  يِاحسان، كامال به درست يو سكوت كرده  يصورت جد دنيبا د ".يريبگ يدوست شنهادير كوچتون هم پاز سوپر س يمحاله حت تاون وق

 .به سمتم چرخاند، شكار كرد رانهيكه غافگ يرا با سر ميلب ها يلبخند رو. ديدو ميلب ها يناخواسته لبخند رو. دميمهرناز رس

 ناهار؟ ميبر -

كشاند،  يام را به رخش م يرغبت يكه تمام ب يكردم و با لحن ليمتما نييلبم را به پا يگوشه ها. مهرناز يبه تجربه  نيآفر. تر شد ظيغل لبخندم

 .جواب دادم

 .بخورم يزيتونم چ يمن كه نم -

 م؟يبر. خورم ينگران نباش، من به جات م -

 .خوام برم خونه بخوابم يم. حوصله ندارم -

 م؟يبر. يايددر؟ حاال با من م يزده برتو مگه قرار نبود با اون شا. گهيناز نكن د -

 :تمام باالخره جواب دادم يِرغبت يجوابش مكث كردم و با ب يبرا

 .كنه يمن سرم درد م. خونه ميفقط زود برگرد -

ش بمانم، كه منتظر نيبدون ا. ستاديدركه ا يِكينزد ،يكاهگل يوارهايپرشباهت به د ييبا جداره ها ك،يبار يكه داخل كوچه ا ديطول نكش يليخ

توجه به احسان،  يبود، ب دهيبه داخل كوچه سرك كش واريكه از پشت د يدرخت يشاخه ها ي هيسا ريز ن،يشدم و پشت به ماش ادهيحرف پ يب

 :زد ميبند كرد و صدا ميبه خانه اش شده بود كه دستش را به بازو ميدارهايشدن د دهيكش يبرا يساز نهيمشغول زم يذهنم حساب. ستادميا

 ن؟يشنو -

 :بدون فكر جواب دادم نيهم يلحن آرامش غرق لذت شدم و برا از

 جانم؟ -

نگاه ذوق زده و  نيبا ا. ديباال پر د،يرس يو دور از ذهن به نظر م ديهم بع يكه از دهان من خارج شده بود و حساب يجانم يبه پا شيابرو يتا كي

معطلم نكرد و باالخره  يليخ. دهيباز د يحساب دنيتاز يخوانم كه عرصه را براتوانستم فكرش را ب يتا بناگوش باز شده اش، خوب م شين نيا

 .علت صدا زدنم را به زبان آورد

 م؟يبر -

نه چندان بلند من، قدم  يجدا كرد و همگام با قدم ها ميدستش را از بازو. موافقت تكان دادم و بدون حرف، همراهش شدم يرا به نشانه  سرم
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 .برداشت

و حاال هم  يكرد يمدت با عمت زندگ هيكه  نيدونم، جز ا يازت نم يزيمن اونقدا چ يول يمن ي هيكه همسا هيتو دو ماه ،نيگم نوش يم -

 ....و  ييتنها

 :و گفتم دميحرفش پر انيم

 و؟ -

 .مقابلش ضربه زد ي زهيبه سنگر شيبا پا. نشست شيلب ها يرو يلبخند

 .يبداخالق و غد ميليكه خ نيو ا -

 .در حركت بود زهيسنگر زانيبا حركت افتان و خ ميرا باال انداختم، چشم ها مينه هاجوابش شا در

 ؟يمونده كه ندون يا گهيقابل توجه د زيبازم چ يكن يفكر م ،يدون يكه م ييزايچ نيا يبا همه  -

 .تر كرد كيودش نزدمرا به خ يميو صم يعاد يليدستش را دور كمرم انداخت و خ ،يا نهيزم شيپ چيه يو ب يحركت ناگهان با

 ازش نبود؟ يشده؟ چطور تو دو ماه گذشته خبر داشيو از كجا پ هيك يبچه قرت نيكه، ا نيمثال ا. اديز. آره -

 اليخ يپس زدنش نكردم و ب يبرا يتالش نيهم يبرا د،يخواهد رس چياحسان، به ه يجدا شدن از دست مردانه  يام برا يدانستم تمام سع يم

 :جواب دادم

 .ميچهار ساله با هم دوست ايما حداقل سه . ستين يتازه ا ياون كه مسئله  ؟يگ يم وريام -

 .كه نگاهم كند، همان طور به رو به رو مشغول بود نيا بدون

 نامزدته؟ يعني ن؟يازدواج كن نيخوا يم -

 .را باال انداختم ميها شانه

 .ميو تا وقتش نشده به تهش فكر نكن مياز اولش هم قرار بود با هم دوست باش. ستيمعلوم ن يچيفعال ه -

 .را محكم تر به كمرم فشار داد دستش

وقت  ياديز يدوست يرابطه  هيواسه  يكن يفكر نم! ييجدا ايازدواج  اي. داره يته هي ،يدوست يِبه هر حال هر رابطه ! شه كه ينم! ؟يچ يعني -

 !؟يخرج كرد

 .ه كار شده بودقاپم، دست ب دنيدزد يپس برا. حساس شدند ميها شاخك

 طيبهت بگم كه من فعال شرا ديكنه؟ در هر حال با يم يتو چه فرق يبرا ريمن و ام يرابطه  يآخه انتها ؟يپرس يكه م هييچه سواال نيا -

ج صد در ازدوا ي هيپس فكر كنم قض. عمم شيخوام برم اون ور، پ يهم درسم مونده، هم م. ستيمعلوم ن ندميبا آ فميتكل يعني. ازدواجو ندارم

 .هيصد منتف

 :داد طنتيپر از ش يرا به صدا شيلحن پر از تفكر، جا نيزود ا يليگفت و خ يلب و البته متفكر ماب ريز هوم

 ؟يد يكم تو انتخاب دوست تنوع به خرج نم هيچـــــرا  ،يكن يحاال كه اصال به ازدواج فكر نم -

 .تعجب نگاهش كردم با
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 !؟يچ يعني -

 .را باال انداخت شيه هاتمام شان يديق يب با

تونه واست جاذبه داشته باشه كه بعد از سه، چهار  يآدم مگه چقدر م هي ر؟ياز ام يش يخسته نم. يكن ينم ريام نيگزيرو جا گهيد يكي يعني -

 .يسال هنوز هم دوسش داشته باش

 .لبم جا خوش كرد يناخواسته رو لبخند

 .رسه يماه هم نم هيبه  اتيدوستبندم عمر  يهمه مثل خودتن؟ شرط م يفكر كرد -

 ديمن و رابطم نبا يدونن رو يهمه م يعني. شم يدوست نم ياصوال من با كس. كنه يمن با همه فرق م يرابطه . زميعز يكار دار يبه من چ -

 ؟يازش جدا بش يخوا ينم. سر توئه ست،يبه هر حال، االن حرف سر من ن. حساب كنن اديز

 بشه؟ يجدا بشم كه چ -

 ؟يفكر كن گهيد ي نهيه به گزك -

 .را باال انداختم ميابروها

 نه؟يكدوم گز قايدق -

 .كرد ستادنميو مجبور به ا ستاديا

 .يچشماتو باز كن ديتو فقط با اده؛يكه ز نهيگز -

 .شدم قيدق ،يآفتاب نكيشده اش، پشت ع يمخف يچشم ها به

 مثال؟ -

 .لندش، باال زدنه چندان ب يموها يرا، رو يآفتاب نكيبرد و ع دست

 .مــثـــال من -

 .باال زدم ميموها يرا رو نكمياز خودش، ع ديبه تقل بالفاصله

 .نُچ -

 :پر از پوزخند و پر از طعنه شد شيزود پاك و صدا يليآمد و خ شيلب ها يرو مهيو نصف و ن يور هي لبخند،

 چرا؟ -

 .شدم قيدق شيزدم و در چشم ها يلبخند كج ش،يپوزخند صدا به

 .اديدخترباز خوشم نم يمن از آدما. اضحهو -

 .دنديدر صورتش باال پر شيابروها

 !؟يمطمئن -

 .قايدق -

 .تو عوض كردن نظرت دارم ييباال ييكنم، توانا ياما من فكر م -
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 .دميگردنم كج كردم و دست از نگاهش نكش يرا رو سرم

 .ندارم ينظر -

و به صورت كنجكاوش اخم  دميرا در هم كش ميابروها. اش را نداشتم يحداقل ده سانت يهاآن كفش با پاشنه  يرو ستادنيتوان ا نياز ا شتريب

 .كردم

 .پاشنه ها رو ندارم نيرو ا سادنيوا ينا گهيد. يكن دايبهتر پ يجا هيشه واسه زدن مخ بنده،  يم -

 .زد ديد عيسر يليكوچه را خ يزد و ابتدا و انتها يكوتاه و بلند يخنده  تك

 .ييبچه پررو دايخوشم م -

 .پاهام درد گرفته گه،يد زيهر چ ايحاال بچه پررو  -

هم  كهينزد نياوصاف تا هم نياون باال؟ هر چند كه با ا ميبر يحال دار. پاتوقم اون باالس. جا نيبار اومدم ا هيباغچه اس،  هيكوچولو جلوتر  هي -

 .يهنر كرد يكل يايب

تخت و درست در  نيدنج تر يو رو ميباغچه را زد نيتر كيرد نزد شنهادشيدركه، به پ يسنگ نيپاشنه بلند و زم يبه خاطر كفش ها باالخره

. يمزاحم احتمال ينگاه ها يدرست دورتر از همه . مينشست د،يكوب يكوه م يسنگ ي وارهيكه پرسر و صدا به د يپرفشار يرودخانه  يهمجوار

را داخل شكمش جمع  شيپا كيمقابلم نشست و . زدم هيتخت تك يقرمز رنگ رو يپشتجمع كردم و به  ميسورمه ا نيدامن پرچ ريزرا  ميپاها

 .زد هيخم شده تك يهمان زانو يرا از آرنج رو شياز دست ها يكيكرد و 

 ه؟يخب نظرت چ يليخ -

 .رميپرآب بگ يبلندش، باعث شد چشم از رودخانه  يصدا

 ؟يدر مورد چ -

 .زد يظيبسته، لبخند غل يلب ها با

 من؟ راجب -

 .كردم نييرا چند بار با نگاهم باال و پا شيتا پا سر

 واست مهمه؟ -

 .را باال انداخت شيابرو هيرا كج كرد و  سرش

 .شه نظر دوست دخترم واسم مهم نباشه يمگه م. نيدار ارياخت -

 .حد توان باال انداختم نيرا تا آخر ميابروها

 !ريقبول كنم؟ اونم با وجود ام تويدوست شنهاديشم پ يكه حاضر م يديرس جهينت نيابه  ياصال چه جور! يرو خودت حساب باز كرد اديز -

 :جواب داد نانيمحكم و پر از اطم يبا صدا ش،يخم كرد و همراه با باز و بستن چشم ها نييبه پا ديرا آرام و با تاك سرش

 .شك نكن. يكن يقبول م -

 .ام جمع كردم نهيس يرا رو ميزدم و دست ها هيتك يتر به پشت محكم
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 .رو حرف جنس مرد حساب باز نكنم اديكنم، اما متاسفانه عادت دارم ز يم دتيناام -

 :گفت يشد و بعد از مكث كوتاه قيصورتم دق داخل

 .يكن يناز م يجور نيا يدار نيواسه هم ،يشناس يمنو نم اديجاست كه ز نيمسئله ا. ستياز تو ن بيع زم؟يعز هيچ يدون يم -

 .دم يم حيهمه جوره بهت ترج رويرنگاوارنگت، ام ياونقد كه قطعا با وجود دوست دخترا. شناسمت يم يقدر هيدر هر صورت تا  ،اديز ايكم  -

 .حرفم را گرفت يبدون مكث دنباله  رمنتظره،يغ

 اگه به خاطرت همه رو بذارم كنار؟ يحت -

باشم كه حاضر  يخاص و دوست داشتن شيكردم آن قدر برا ينمگذشت؟ باور  يدر سرش م يزيچه چ. شدم رهيلحظه مات، به صورتش خ چند

 ،يدوست يرابطه  نيبا شكل گرفتن ا. آل بود دهيا مياز حد برا شيآمده ب شيپ طيباشد به خاطرم همه را كنار بگذارد، اما در هر صورت، شرا

پا گذاشتن به آن خانه، انواع و اقسام راه ها را امتحان  يكه دو ماه تمام برا يمن يبرا نيا. در خانه اش رفت و آمد كنم ستمتوان يراحت تر م

 .شد يآل حساب م دهيكرده بود، ا

 هوم؟ -

 يرابطه  كي ريبه هر حال مثال درگ. را قبول كنم شنهادشيراحت پ يليتوانستم خ يبه هر حال نم. دميكش ميشدن به مرد رو به رو رهياز خ دست

 يم دايدختر به دوست پسرش پ هيكه  ييها يوابستگ يكه راحت كنار گذاشتنش، با در نظر گرفتن همه بودم  ينام ريبا ام ينسبتا طوالن يدوست

 يشتريزور ب ديكردن من، قطعا با يراض ياحسان برا. كردم يموافقت م يزود نيبه هم دينبا حايپس ترج. ديرس يمشكوك به نظر م ياديز ،كند

 .شد يسمت من خم م ارج و قرب ترازو هم به يكفه  يجور نيزد، ا يم

 ؟يكن يم ويكار نيباور كنم به خاطر من همچ -

 :جواب داد مطمئن

 .تا آخر سم؛يمياگه زدم، پاش وا ايزنم  ينم يحرف ايمن . شك نكن -

 .آخه يخودتم گناه دار. ها چارهيآخه؟ گناه دارن ب يرو چه حساب. يازشون دست بكش يخوا يم يراحت نيبه هم -

 .را باال انداخت شيشانه ها يديق يب با

 قبوله؟. نظرتو بگو. يخواد فكر من و اونا رو بكن ينم -

 كيمرد فقط حكم  نيا يدانستند كه برا يخوب م ياحسان همگ يبه هر حال طبق گفته . نداشت يتياهم ميكه حال و روز آن دخترها برا قطعا

مهم تر از در نظر  يليمن خ تيجدا از آن، مامور. دوست دختر كينه  شد را دارند، يهم به اتاق خوابش باز م شانيكه گهگاه پا يدوست معمول

 .شد ياحسان وارد م ياز دوست دخترها يكيبه  ديما، شا يرابطه دوست يِريبود كه با شكل گ يروح ي مهگرفتن لط

 .را بخوانم يزيمرد به شدت جذاب مقابلم، چ نيتوانستم از چشم ها و حاالت صورت ا ينم. شدم رهيخ شيهم در چشم ها باز

 !هيشه؟ نامرد يم يچ رياگه بگم آره، پس ام -

 .نرم فشار داد يليثابت كرده بودم، گذاشت و خ م،يتخت و درست كنار پا يِتنِ فرش گرفته  يكه رو يدست يرا، رو دستش

 يناسالمت. رسوند يخودشو بهت مرابطه واسش مهم بود، امروز هر جور شده  نيدم اگه ا يقول م. فكر خودت باش ؟يكار دار يچ ريبه ام -
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 يليخ. دارن يچند نفرو به عنوان زاپاس نگه م شهيهم. مونن يوقت تنها نم چيپسرا ه. راحت التيهوم؟ در ضمن خ. تونهييامروز سالگرد آشنا

 .شه يزود جات پر م

 .دميدرهم كش يشيرا نما ميابروها

 و بندن؟ ديق يهمه مثل خودت ب يچرا فكر كرد. كنه يبا تو فرق م ريام -

 .كرد و دستش را از دستم جدا كرد يكوتاه ي خنده

و دست از  يسالم بود هيواضحه؟ نگو كه تو رابطتون عل. خوان يم زيچ هي يهمشون دخترا رو برا. استثنا هم ندارن. پسرا مثل منن يچون همه  -

 ؟يپا خطا نكرد

 .را پشت سر گذاشته بود ايح يهارفتم كه تمام مرز يخونسردش م يچهره  يديق يبه ب يغره ا چشم

 تيكه در نها نهيكنه، واسه ا يناز و نوز و ادا و اطوارشو تحمل م يدختر و همه  هيره سراغ  يكه م ياصوال پسر. يگ يگم بگو دروغ م يدروغ م -

 .اما سوخت و سوز نداره زم،يو زود داره عز ريد. به خواستش برسه

افكار خاص دوست داشتن و  نيمردها با ا ليقب نيبه ا. داشته باشد يتازگ مينبود كه برا يمطلب خاص دم،يشن يكه از زبان احسان م ييها حرف

حفظ ظاهر، با حرص  يبه هر حال برا. شدن بود، عادت داشتم ريدر جامعه، در حال همه گ بايكه تقر ،يدوست ينگرش خاص به رابطه  نيا

 .رو گرفتم الشيخ يب ي هرهاز چ يساختگ

 .دم يمردا رو نشونت م تيمگه بده، دارم واقع. حاالقهر نكن  -

 .لبم را آرام گاز گرفتم يو گوشه  دميرا به هم كش ميها لب

 ن؟ينوش -

 .ماندم رهيرودخانه خ انيرا ندادم و با اصرار تمام به آب در جر جوابش

 بــــانـــــو؟ -

 يانجام دادم كه فكر م عيحواس و سر يحركت را ب نيآن قدر ا. خانه گرفتمشدم كه ناخواسته چشم از رود يلفظ بانو، آن قدر سرشار از انرژ از

 .ديخوب فهم يليخ ،يلفظ دوست داشتن نيكنم تعلق خاطرم را به ا

 ؟يش يشد؟ پارتنر من م يجواب من چ -

 :جواب دادم محكم

 .نه -

 بابا، چرا آخه؟ يا -

 .رنگ به رنگتو تحمل كنم يتونم دوست دخترا ينم. گفتم كه -

 .صورتم چرخ خورد يرو نگاهش

 .كنم يم لياالن همشونو تعط نيدوست دخترات؟ گفتم كه تو بگو آره، از هم يگ يبازم م -

 در عوضش؟ -
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 .نشست شيدر چشم ها عيسر يليخ لبخند

 .يهمه جوره ساپورتم كن هيكاف. ستمين يريمن آدم سخت گ -

با  يمشابه يدر ذهنم دنبال نمونه . توانستم جمع كنم يجوره نم چينشسته بود را ه ميلب ها يرو يكه از زور ناباور يلبخند. بار پلك زدم چند

 .نداشت يدوم يبود كه لنگه  يمثل يگشتم، اما احسان مورد ب يم ميمرد رو به رو

 زم؟ينمونده عز يا گهيسوال د -

 .را باال انداختم ميابرو يتا كي

 حاضرم همه جوره ساپورتت كنم؟ يفكر كرد يرو چه حساب. يهست يضآدم از خود متشكر و از خود را هيكامل  ينمونه  -

 :من، جواب داد ياز لحن حرص زده  خونسردتر

سه، چهار  يپروسه  يِكه به مرور زمان و تو يداشت رخانتيام يبرا ييدر هر صورت قطعا تو جاذبه ها. يكن يسخت نبود فكر كنم كه قبول م -

هوم؟ به هر حال با . نداره ميمعلوم يرابطه كه انتها هي يبذاره پا شويكه عمر و جوون ستيونقدا ساده نپسر ا هيوگرنه . يساله واسش رو كرد

 .كنم كيمنحصر به فردت شر يكنم و خودمو تو حسِ داشتن جاذبه ها سكيخوام ر يم ليم لكما

ذوقم  يبد تو ش،يحرف ها ين خودش كه ال به الغرور و دست باال گرفت مش،يرمستقيغ شنهاديجدا از پ. كردم زيرا ر ميچشم ها تيعصبان از

جلو  ن،يدادن جواب در خورش، خودم را با ستونِ دست بند شده به زم يرا به هم فشار دادم و برا ميلب ها. ام كرده بود يكفر يزد، حساب يم

 .از حد معمول كردم رتريرا پرحرص و ز ميصداو  دميكش

 همه مثل خودتن؟ يفكر كرد. متاسفم برات -

 .ديمن، خونسرد گونه ام را با دو انگشت شست و اشارش كش تيخنده نگاهم كرد و در مقابل عصبان با

 ينيب يم. پارتنرشو عوض كنه ديشه مثل منِ تنوع طلب كه هر ماه با يم يكي. كنه يسر م يكيشه كه سه سال با  يم ريمثل ام يكي. قطعا نه -

تو  يپوئن فوق العاده برا هي نيمنو نداره و البته ا يتجربه  يكه هر كس يبدون ديبا. هست ياديمردها هم تفاوت ز نيبه هر حال ب زم؟يعز

 .شه يمحساب 

 .آزاد كردم شيانگشت ها نيصورتم از ب دنيام را با عقب كش گونه

 .شه يتو هم نم ي كهيانگشت كوچ يتجربه ا نيتو داشتن همچ ريخدا رو شكر كه ام -

 .و صاف نشست يدكرد و بالفاصله ج يخنده ا تك

 .اميآدم هوسباز به چشم ب هيدوست ندارم تو نظرت، . ميادامه ند جهينت يبحث ب نيبه ا نياز ا شتريب ايب. خب يليخ -

 :زود جواب دادم يليكردم و خ يبه ظاهر عصب ي خنده

 ؟يش يحساب م اريجنتلمن تمام ع هيهنوزم به نظرم  ،يكه گفت يهمه مزخرف نيبا ا يكن يواقعا فكر م -

 .دكتر مĤبانه اش فرو رفت ژيو پرست يكه باز هم در همان قالب جد امدهيغرورش خوش ن يدانستم كه جوابم به ذائقه  يم

 يِزندگ اتيواقع نايكه ا يقبول كن دياما با ،يازشون فرار كن يبخوا ديشا. تكرار كردم ويدون يكه خودت م ييها اتيكم از واقع هيمن فقط  -

 .توئه



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا mahtab26 –  سقوط آزاد                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٧٨ 

 يبخوا حانهيوق يجور نيمن مثل شما هر شب همخوابمو عوض نكردم كه حاال ا. كنه يفرق م يليمن با شما خ يزندگ تيواقع. دكتر ينه آقا -

 .يو به شرط ساپورت همه جوره بهم بد ياون هم از نوع سفارش ،يدوست شنهاديپ

گرفتن سفارش به  يو برا ديكش يم نيزم يپرسر و صدا، رواز پشت تا زده اش را  يكه كفش ها يرا از من گرفت و به مرد سالخورده ا نگاهش

 .ما برقرار شد نيمرد به تخت، ب دنيمن و احسان، با رس نيب يكه آتش بس فرض ديطول نكش يليخ. آمد، دوخت يسمتمان م

 .ديخوش اومد. سالم بابا -

آن هم  ،يزيپرس د كيپرس جوجه و  كياز من،  ين نظرخواهكامال متفاوت و موقر و بدو يكرد و با ظاهر نييباال و پا يرا با تكان آرام سرش

هر چند كه گهگاه با . كند يادآوريرا به من  تشيخواست موقع يكه گرفته بود، مشخصا م يديبا ژست جد. سفارش داد گريساعت د كي يبرا

ناملموس و  مياحسان برا يلب خشك و رسمدو ماهه برخورد داشتم، اما هنوز قا يگيمدت همسا نيدر ا ،يبه رنگ شدن لحظه ا گخصلت رن نيا

از حضورش  ،يكنم و به طور كامال مشخص يغالف م ،ياحسان جد نيكردم خواسته و ناخواسته در برابر ا يحس م. دلهره آور بود گريد انيبه ب

 .برم يحساب م

 كينزد تيكه موقع نياز ا. شدم رهيرودخانه خكه حسابش از دستم در رفته بود، به  يبار نيچندم يرا به سمت رودخانه چرخاندم و برا ميرو

 يشاك يرا از دست داده ام، از خودم حساب يبكر تيموقع نيحفظ غرور دست نخورده ام، همچ يشدن به او را آن قدر ساده عقب زدم و برا

وجه  چيرا به ه يزيچ نيهمچ دش،يهر چند كه ظاهر جد. اش را مطرح كند يدوست شنهاديكردم تا دوباره پ يدر دلم مرتب خدا خدا م. بودم

 .داد ينشان نم

بم و مردانه اش هم به جواب دادنِ تماس  يكه صدا ديطول نكش يليهمراهش شكست و خ يزنگ گوش يرا صدا نمانيب يبرقرار شده  سكوت

به راه  يسر و صدا نيا از بو آرامش ر فيضع يكه نگاهش كنم، تمام گوش و حواسم را به سمتش پرتاب كردم تا بتوانم صدا نيبدون ا. بلند شد

 .دهم صيتشخ نهرودخا يافتاده 

 رها؟ -

- .... 

 ؟يرانيا. دمتيوقته ند يليخ! ؟يمن كرد ادي -

- .... 

 ؟يبرگشت يك -

- .... 

 .كه من همه جوره هستم يدون يم -

- .... 

 كجا؟ ؟يك -

- .... 

 .رسونم خودمو يم -
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- .... 

 .دنبالت اميم. نه -

- .... 

 .فعال. ياوك -

را به سمت رودخانه ثابت  ميخودم حس كردم، اما باز هم با لجاجت رو ياش را رو رهياش، نگاه خ يكوتاه و تلگراف ياز تمام شدن مكالمه  بعد

 .نگه داشتم

 ؟يساكت شد -

 .ص شومكه به مغزم هجوم آورده بود، خال يتوانستم از تصورات يوجه نم چياش شده بود و به ه يتماس تلفن ريدرگ يحساب ذهنم

 بگم؟ يچ -

 .داد رونياز بازدمش را پرصدا ب يپرتراكم حجم

 .ياضافه ا حِيتوض چيه يب. حرفم هستم يمن هنوز رو -

و سهل الوصول باشم و از طرف  يخواستم دم دست يطرف نم كياز . بود يبد تيموقع قتايحق. تمام، سرم را به سمتش چرخاندم يرغبت يب با

بگذارد، از دست  ميپا شيپ شتريكسب اطالعات ب يرا برا يتيتوانست موقع يراحت م يليكه خ زيوسوسه انگ نهادشيپ نيكه ا دميترس يم گريد

انگار سكوتم به مذاقش . دادم حيترج اورد،يبه بار ب ميبرا يمانيتوانست پش يكه قطعا م يگريد يكردن را به هر حرف اضافه  وتپس سك. بدهم

مطمئن بودم كه در كنار احسان، . را مشغول برانداز كردنم شد ينشسته بود، لحظات طوالن شيلب ها يكه رو يقيخوش آمده بود كه با لبخند عم

مانده تا  يساعت باق كي. كرد يدرست، سردرگم م ميمسئله مرا در گرفتن تصم نيرا خواهم داشت و هم يخاص ديشا ايسخت و  يقطعا روزها

 .من گذشت يظاهر يتوجه ياحسان و ب گاهيو گاه و ب قيعم يپهن شدن سفره، در سكوت و صرفا نگاه ها

و البته دكتر مابانه اش را  يحرف و دوباره در سكوت، كنار احسان كه هنوز قالب خشك و رسم يكامل من، ب يياشتها ياز سرو شدن غذا و ب بعد

مشغول  د،يرس يزود، موعد پاسخش م اي ريد كه يجواب دادن به سوال يتمام مدت ذهنم برا. ميحركت كرد نيترك نكرده بود، به سمت ماش

 ياز صدا. مينشسته بود نگياحسان داخل پارك يپارك شده  نيو داخل ماش دهيبه خانه رس يو چطور يك دمينفهم يكه حت ربود؛ آن قد

دست احسان چرخ  در يصندل ينگاهم به سمت كمربند باز شده . كه از باز كردن كمربند احسان به گوشم خورد، به خودم آمدم يمختصر

رفتن به سمت خانه،  يبرا. شدم ادهيپ نياز ماش ،يلب ريتشكر ساده و ز كيبا  ،يحرف چيه يب. را دور زد نگيپارك يبسته  يبالفاصله فضا. خورد

بلند خودش را  يفاصله گرفت و با قدم ها نياز ماش. ستادميپله ا نياول يدرست رو به رو. مجبورم كرد ستادنيبه ا شيمنتظرش نماندم كه صدا

را كه  يبار، سوال نيآخر يبرا م،يدر چشم ها قشيو دق رهيبا نگاه خ ،يحرف اضافه ا چيو ه يلبخند كمك چيبدون ه. ستاديبه من رساند و مقابلم ا

 :ديمنتظرش بودم پرس يحساب

دونم چرا  ينم. كنم ينم يوقت انقدر صبور چيدختر، ه هيدرخواست دادن به  يواسه  يبدون ديبا. پرسم يباره ازت م نيآخر نيكه ا يدون يم -

 ينه؟ با همه  اي يكه با من باش يخوا يم ه؟ينظرت چ. خب يليخ. ميبگذر. نشم از عاقبتش مونيپش دوارميام. كنم يدارم انقدر وقت صرف تو م

 .كه بهت گفتم يطيشرااون 
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 :لب باز كردم قشينگاه موشكافانه و دق ريسخت ز يليخ

 ط؟يكدوم شرا قايدق -

 .نشاند شيلب ها يرو يسخت و محكم نگاهم كرد و بعد از اون، لبخند پرتمسخر قهيدق چند

 ؟يزد يخودتو به خنگ اي يباور كنم انقدر خنگ -

 .صورتش براق شدم يجواب تو يبرا يتعلل چيبالفاصله، بدون فكر و بدون ه دم،يشدم و حال خودم را نفهم يجوش نشيتوه از

 .آقا يكن يم نيتوهبار آخرته كه به من  -

 .پررنگ تر شد پوزخندش

 .به خودت داره يگم، بستگ ياما من م -

 .دميرا درهم كش ميابروها

 .متاسفم -

و  ديچيپ يراهرو م يخلوت و سكوت گرفته  يكفشم در فضا يتق و توق پاشنه ها يصدا. كه جوابش را بدهم، از پله ها باال رفتم نيبدون ا و

 يليشود و خ ميتوانست مانع از سرعت قدم ها يبلند بودن پاشنه ها هم نم يدر حالم، حت دهيدو تيبا وجود عصبان .كرد يتمام گوشم را پر م

و باز كردن در، دستم را  ديكردن كل دايپ يمقابل خانه ام، برا دنيبه محض رس. دميدر خانه رس يكردم، جلو يكه فكرش را م يزيتر از چ عيسر

كه  يلب ريز "يلعنت"و  دميدر كوب يبا حرص، دست مشت شده ام را رو. شانه ام شدم ياش رو يخال يوجه جابردم كه تازه مت فميبه سمت ك

 يسرم از هجوم ب. زدم هيرا به دست مشت شده ام تك نميذهن فراموشكار خودم، به زبان آوردم و سر سنگ اياحسان بود  مخاطبمدانم  ينم قايدق

 يبرا يمبرم اجيداشتم و احت يروز خسته كننده ا. كرد يشده بود و درد م نيسنگ ياندازه ام، حساب يب يو استرس ها يافكار و نگران يوقفه 

حفظ  يبرا دم،يرا شن ديچيپ ياحسان كه در سكوت راهرو م ي نهيآرام و پر از طمان يقدم ها يصدا يحال وقت نيبا ا. ياستراحت طوالن كي

چند ساعته اش  ياز حدم را از همراه شيو ضعف ب يدادم خستگ حيترج. ار آسانسور نشستمپله، كن نياول يظاهر، از در فاصله گرفتم و رو

 ديسف يمرتب كردم و پا ميپا يدامنم را رو. شد زياش در وجودم سرر ياز تن سنگ يلذت بخش يخنكا ،پله يبه محض نشستن رو. پنهان كنم

 .دميكش رونيدامن ب ريپاشنه بلند پوشم را از ز

 ميچشم ها يرو تيزده ام، رفت و برگشت كرد و در نها رونيدامن ب ريو از ز دهيكش يمن و پا يرو ،يخجالت چيه ينگاهش ب د،يكه رس مقابلم

 دهيكامال ناد م،يحس عذاب آور را كنار بزنم و در مقابلِ مرد رو به رو نيدادم ا حيمعذب بودم، اما ترج يحساب قش،يدق ينگاه ها ريز. ثابت شد

مثل خودش  ديبا. و رنگ به رنگ شدن نبود يرينداشت، چاره، سر به ز يكه تمام يوقفه ا يب يخالص شدن از شر نگاه ها يراقطعا ب. رمشيگب

 .كردم يعمل م

مچاله شده به دست گرفته  يرا با دسته ها فميك. داخل دست چپش ثابت شدم فيك يرا برانداز كردم و رو شيسر تا پا ،يشينما يرغبت يب با

 يبراقِ سورمه ا يِدستم كه به بدنه . شدم شقدميپ فيگرفتن ك يبرا ،يزيتشكرآم يحرف و زمزمه  چيه يو ب دميرا درهم كش مياخم ها. بود

 .مقابلش كرد ستادنيشد، با دست آزادش مچم را گرفت و منِ نشسته را مجبور به ا دبن فيرنگ ك

كه  ستمين يمن اصال آدم يگفتم كه بدون نيواسه ا نويا. دب و احترام باشهباشه در كمال ا ادتي ،يبا من حرف بزن يخوا يم يوقت. حاال شد -
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 .تحمل كنم ويادب يب نيبتونم ا

 يبرم نگيدر پارك شيدركه و البته چند لحظه پ يما تو يمكالمه  نيكه مربوط به االن باشد، به آخر نياز ا شتريحرفش ب ي هيدانستم كنا يم

 .دميكش رونيرا پرشدت از دستش ب فميبه صورتش زدم و ك ياما پوزخند دم،يترس ياش م ياز قالب جد قايكه عم يدر حال. گردد

 .دم ينحو جواب م نيبه بدتر وياحترام يب نيشه؟ نه؟ قطعا من هم كوچك تر يشامل خودتونم م ن،يكه گفت يادب و احترام تيرعا نيا -

 .را با نگاهش برانداز و لبخند كجش رو پررنگ تر كرد ميتا پا سر

 .پس جوابت مثبته -

 .شدم قيدق شيچشم ها در

 ؟!زدم يحرف نيمن همچ -

 .را باال انداخت شيشانه ها اليخ يب

 .برداشت كردم يزيچ نيمن همچ -

پله باال رفتن از  يكه به شانه ام زد، از كنارم رد شد و برا يبا تنه ا ،يگريد يحرف اضافه  چيه يتوقف و ب يتمام شدن جمله اش، بدون لحظه ا با

به  ديكردن كل دايپ يرا برا فميزود تمام ك يليخ. داخل خانه مهار كنم دنيرا تا رس دهيكه به حالم دو يكردم تمام خشم يسع. ها قدم برداشت

 ميطبقه باالتر، گوش ها مين كيپاگرد  ياش از رو يپر جذبه و جد يرا لمس كرد صدا ديكل يكه دستم تن كوچك و فلز يو همزمان ختميهم ر

 .نشانه گرفت را

نه، فقط  اي يمون يباال م نيا ستمميكه تو خونه ن ييكنه ساعتا ينم يواسم فرق. الزمه بردار يباال، هر چ يايم يكن يجمع م لتوياز فردا وسا -

 .من يتو خونه . يدم دستم باش ديبا ،يش يپارتنرم حساب م يخونم و تا وقت نيكه من تو ا يمادام

. گرفت شيحالم، راه رفتن را در پ يجيتوجه به من و گ يب. شدم رهيو مصممش خ يكامال جد يزده، به چهره  رونياز حدقه ب يچشم ها با

پول و  فيكه ك يقدمِ عقب گرد، برگشت زد و انگشت دست كيباز نشده بود كه راه رفته را با  شنهادشيجواب دادن و رد كردن پ يدهانم برا

 .رفترا گرفته بود، به سمتم گ نشيماش يچيسو

 .ازش بشنوم ياسم گهيوجه، د چيخواد به ه يدلم نم. هم مشخص كن رويپسره، ام نيا فيامشب تكل نيهم -

بلند به هم خوردن در  يبودم كه با صدا ستادهيباز وسط راهرو ا يو با دهان جيهنوز گ. پله ها را باال رفت يكه منتظر جوابم باشد، باق نيبدون ا و

بود و  تهنشس ميلب ها يكه رو يپوزخند الِيخ يباال گرفتم و ب يطبقه  يثابت شده ام را از پاگرد پله ها يچشم ها. واحد احسان، به خودم آمدم

داخل خانه و بعد از . داخل دستم، در خانه را باز كردم و داخل شدم ديبار تكان دادم و با كل كيوجه قصد كم رنگ شدن نداشت، سرم را  چيبه ه

ولو و دسته  شيخودم را رو ،يحركت اضافه ا نيداخل هال رفتم و صاف و بدون كوچك تر يراست سراغ كاناپه  كي م،يدر آوردن كفش ها

شده بود، در حال  زياحسان به ذهنم سرر شيپ يقيدقا يكه بعد از صحبت ها ياز حد افكار شيسرم از هجوم ب. را همزمان رها كردم فميك ياه

فاجعه  يِنيسنگ نيداشت كه تخم يو سخت ينيب شيقابل پ رياحسان، عوارض غ شنهاديقطعا قبول پ. ر كنمچكا ديدانستم با يهنوز نم. انفجار بود

و دم  يشدن به عروسك كوك ليبا احسان، تبد يكياثر نزد نيكمتر. نبود ينيب شيوجه قابل پ چياز حد با او، به ه شيب يكيآمده از نزد اربه ب ي

در آن صورت اگر هنوز . شد ياحسان، دور انداخته م يباز يشد و بر اساس قاعده  يش تمام ممصرف خيزود تار اي رياش بود كه د يدست
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 يبا شكست مواجه م تيمامور نيشد و عمال ا يبه احسان دور از حد تصور م يكينزد گريد اورم،يمورد نظرم را به دست ب طالعاتنتوانسته باشم ا

 .شد

 رونيصدا ب يزدم و نفسم را آرام و ب هيمبل تك يبه پشت. دميفرش دست كش يرنگ رو يصورتشدن به گل  رهيرا به دندان گرفتم و از خ لبم

 تيكنكاش خانه اش و البته سر درآوردن از فعال يبرا تيموقع نيبه احسان و اقامت در خانه اش، بهتر يكيكردم؟ نزد يچكار م ديبا. فرستادم

احسان  نيذره ب ريز قايكه دق نيا گر،ياز طرف د. بگذارد ميپا شيبه اطالعات، پ دنيرس يحالت را برا نيتوانست بهتر يبود و م كشمشكو يها

به من ببرد، آن وقت اگر شك  يشك نيبود كوچك تر يكاف. توانست خطرناك باشد يها كامال قطع كنم هم م ييباشم و بالطبع ارتباطم را با باال

 .كند ستميسر و صدا سر به ن يراحت و ب يليتوانست خ يآمد، م ياحسان درست از آب در م هها ب ييباال

دلم  "كار كنم؟ يچ ايخدا". را فشار دادم ميها قهيگرفتم و شق ميدست ها نيسرم را ب. گذاشتم ميزانوها يرا از آرنج خم كردم و رو ميها دست

كرد، خصوصا  يرا حل نم يزيبا مسعود چ اما قطعا صحبت كردن رميتوانستم با مافوقم صحبت كنم و حداقل راه چاره را از او بگ يخواست م يم

احسان،  شنهاديمطمئن بودم به محض اطالع از پ. كرد يكه از احسان داشت، قطعا وضع را خراب تر م يمن و دل پر يكه مسعود رو يتيحساسبا 

جدا از همه . شد يخ حساب متل تينها يشكست ب كيگذاشتم،  يرا پشت سر م تميمامور نيكه اول يمن يبرا نيكند عقب بكشم و ا يمجبورم م

نبود كه انتظارش  يزيوجه چ چيبه ه دنيعقب كش نيو ا رميدانستند كه من آمده بودم تا انتقام بگ يمسعود و دكتر هم نم يحت ديها، شا نيا ي

 .را داشته باشم

. به ذهنم استراحت بدهم قهيچند دق يبرا كردم يسع. دميرا از كاناپه باال و به پشت دراز كش ميپاها. خسته شدم جهينت يب يفكر كردن ها از

 ميهم گذاشتم و تصم يرا رو ميپلك ها. ديايهمه افكار درهم و گاه دلهره آور بر ب نياز پس ا يتوانست به خوب يمن نم يقطعا ذهن خسته 

 .باشم نيزم يآدم رو نيتر اليخ يآن لحظه، ب يبراگرفتم 

سكوت گرفته  يام را به هم زد و در فضا دهيآرامش تازه از راه رس لم،يزنگ موبا يد كه صداشدن نگذشته بو لكسير ياز تالشم برا يليخ هنوز

 :حال جواب دادم يرخوت زده و ب. خانه نشست ي

 بله؟ -

 ؟يكن يم يچه غلط يمعلوم هست دار چيده؟ ه يمهرنوش؟ چرا تلفنت آنتن نم ييمعلوم هست كجا -

را باز به گوشم  يكه گذشت، گوش هيچند ثان. مسعود نباشم ي انهيوقفه و بازجو يب داديهدف داد و ب نياز ا شتريرا از گوشم جدا كردم تا ب يگوش

 .كردم كينزد

 .سالم -

 .و سكوتش را شكست اورديطاقت ن اديسكوت كرد اما ز ميصدا دنيشن با

 ؟يتا االن كجا بود.... سالم و زهر  -

 .جام نياالن ا يرفته من واسه چ ادتيكه  نيمثل ا ؟يكجا بود يگ يحسان، حاال ما شيپ يمسعود؟ خودت منو رسوند يكجا بود يچ يعني -

 .ديچيپ يدر گوش يظيغل يداد و از خروج پرحجم نفسش، صدا رونيرا پرحرص ب نفسش

 فيرد واتيو اون چرند يشد كه تماس گرفت يبعد از اون تماس؟ اصال چ ؟يزنگ زدم آنتن نداشت يكه هر چ يكجا بود شيدو سه ساعت پ -
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 ؟يكرد

كوچك  ت،يمامور نيا ياجرا يبه پا يكند كه حت يوجه قبول نم چيمن، به ه يمسعود رو ياندازه  يدانستم تعصب ب يم. دهانم را فرو دادم آب

 .اصوال مسعود از همان اول با انتخاب دكتر مخالف بود. را با احسان داشته باشم يمشترك حيتفر نيتر

برات گرون تموم بشه؟  ،يريگ يراحت با من تماس م يليو خ يپا گذاشت ريرو ز اطيكتر متوجه بشه تمام موارد احتاگه د يكن يمسعود، فكر نم -

 ،يكه به كار بست يخود يوسواس ب نيبا ا يستياز حد تو، كار دستمون بده؟ نگران ن شيب ينگران نيكه ا يد يدرصد هم احتمال نم هي ياصال حت

 حواست هست؟ ره،يجونمو هم ازم بگ اد،يكه به كارم ب نياز ا شتريممكنه ب يدلسوز نيا نا،يا از اجد ؟يزحمت منو بر باد بد امتم

 يبلندش م ينفس ها يرا صدا نمانيسكوت ب. برافروخته اش را تجسم كنم يتوانستم چهره  يكرده بود و من از پشت خط، خوب م سكوت

مسعود نداشتم اما به اجبار لب باز كردم و تمام حس  يسكوت نفس گرفته  شدن در شكستن شقدميپ يبرا يليوجه تما چيشكست و من به ه

 .دميپاش ميام را در صدا يهمدرد

 يمسعود جان، من وقت. واسم خطرناكه اد،يكه به كارم ب نياز ا شتريدلشوره ها ب نيزنه اما به خدا ا يدونم دلت شور م يم. يدونم نگرانم يم -

شدم، به جان  ينبود كه احساسات نيدكتر رو قبول كردم، به خاطر ا شنهادياگه پ. دميخطرها رو به جون خر يماجرا باز شد، همه  نيپام به ا

قبول كن كه با . زهير يتمركزم رو به هم م شتريتو ب يها يوسط نگران نيا. اميكه از پس احسان بر ب دميد يتوان رو م نيتو خودم ا مهرنوش

گم  يم يچ يمتوجه. يكن يمن، فقط اوضاع رو برام سخت تر م يخونه  يو پا گذاشت يكه امروز كرد يطاياحت يزنگ زدنات و بدتر از اون، ب

تو،  يكارها نياصال با ا. باشه نترنتيمن با گروه، ا ينبود تنها راه ارتباط يازين گهيكه د ميراحت با هم صحبت كن يليقرار بود خ گهمسعود؟ ا

 .ره و تمام زحمتامون بر باد يلو م يود همه چز اي رينداره، د يمفهوم چيه يكار يمخف

 .ديچيپ يمسعود، در گوش يو پر از ناراحت نيسنگ يكلمه از دهانم خارج نشده بود كه صدا نيآخر هنوز

ت مراقب خود. رميگ يتماس نم گهيد. خوام اوضاع رو خراب كنم ينم يمن فقط نگرانتم ول. يباشه، هر جور تو بخوا ،يخوا يطور م نياگه ا -

 .باش

تك  يبزنم اما صدا يآرام كردنش حرف يخواستم برا. گرفت شيصدا نيدلم از سنگ. دميرا در هم كش ميرا به هم فشردم و ابروها ميها لب

كه باعث  نياز ا شتريتماس مسعود، ب. ارتباط قطع شده بود. آرام كردن مسعود ناكام گذاشت يتالشم را برا دم،يكه از پشت خط شن يبوق كوتاه

مسعود و تماسش بودم كه تلفن  ريهنوز درگ. كردم سرم در حال انفجار است يذهنم را مشغول كرده بود و با تمام وجود حس م ود،امشم بشآر

 .خانه به صدا در آمد

رداشتم و سنگ اُپن ب يبه آشپزخانه، تلفن را از رو دنيبه محض رس. كاناپه بلند شدم و سالنه سالنه به سمت آشپزخانه حركت كردم يرو از

 :جواب دادم

 بله؟ -

 ؟يخواب بود -

 .احسان را نداشتم ياصال حوصله  تيموقع نيدر ا. لبم را گاز گرفتم يگوشه . بود احسان

 .نه -
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 .آره، معلومه از صدات -

 :حوصله جواب دادم يب

 .كنه؟ كارتو بگو يم يواسه تو چه فرق -

 .يامشب مهمون دار. بكن يفكر هيگفتم واسه شام  -

 .دادم هياُپن تك يرا به لبه  دستم

 ؟يك -

 !پزشك معالجت -

 .ديچيپ ميخنده در صدا نيدانست، ناخواسته خنده ام گرفت و ا يساده، خودش را پزشك معالجم م يِعصب كش كي يكه فقط به پا نيا از

 پزشك معالج؟ يآقا هيشام چ نيمناسبت ا -

 .كالمش را كم كرد تيشد و رنگ جد طنتيپر از ش شيصدا

 .فعال. تنگ شده ضشيبذار كه دل دكتر واسه مر نيفعال فرض رو بر ا. شه يجور م نمتيمناسبتش هم بب -

چه در سرش  يعني. لحظه دلم آشوب شد؛ نكنه لو رفته بودم كي يبرد و تماسش بعد از مسعود، برا يفعال به كار م يكلمه  يكه رو يديتاك از

 شيشد و آرامشم را ب يبدون جواب ذهنم هر لحظه اضافه تر م يكه به سوال ها نياز ا. كردم معطل مانده در دستم را قطع يِگذشت؟ گوش يم

 نيبه ا ديشا. قوا كنم ديبخوابم و تجد يساعت كيها،  يدل مشغول يدادم فارغ از همه  حيدست آخر ترج. كالفه شدم خت،ير يهم م هب شياز پ

و بدون جمع كردن لباس  ميلباس ها ضيشدم و بعد از تعو نيدرد سرم، متوسل به كدئ يابر. رميام را باز پس بگ يبهانه توانستم آرامش فرار

رفتن از خانه،  رونيسه چهار ساعت ب يبرا يهمه خستگ نيخسته بودم و ا يحساب. تخت انداختم يخودم را رو ن،يزم كف يپخش شده  يها

 يم يكردم، از من انرژ يكه فكرش را م يزياز چ شتريكله زدن با احسان ب واضح بود كه سر و. ديرس ياز حد به نظر م اديو البته ز ديبع يليخ

مرزبان مقتدر، مانع از  كيكنم و مثل  يرنگارنگ مرزبند يفرار از فكرها يلحظه ذهنم را برا نيكردم در ا يرا بستم و سع ميچشم ها. گرفت

آن كه بخواهم و متوجه باشم، به  يهم رفت و ب يرو ميچشم ها ن،يكدئ يخواب آور ريكه تحت تاث ديطول نكش يليخ. ورود افكار مزاحم شوم

 .فتمسه ساعته فرو ر قيعم اريخواب بس كي

 يب. ختيدغدغه ام را به هم ر يزنگ در، آرامش نشسته به جسم و روحم را نشانه گرفت و اوقات آرام و ب يغرق خواب بودم كه صدا هنوز

 يرو يثابت شده به عدد نه و دوازده ساعت شبرنگ نصب شده  يعقربه ها يق چرخ زد و رواتا يِكينگاهم در تار. رغبت، چشم باز كردم

 .داد يام را نشان م يشدن مدت خواب، اوج خستگ يطوالن نيبودم و ا دهيخواب ياديز. زوم شد وار،يد

 ييباز كردن در، خودم را با پاها يو براو رخوت زده، از تخت جدا شدم  يليم يپس در كمال ب. زنگ در، كالفه شده بودم يقطع نشدن يصدا از

شناختن آدم  يبرا يكه بعد از خواب به سراغم آمده بود، كامال از هر حدس يا يجيبه خاطر گ. شد، به در رساندم يم دهيكش نيزم يكه عمال رو

شد و  زيزود به ذهنم سرر يلياحسان، فراموش كرده ها خ دنيكردم و به محض د كينزد يچشمم را به چشم نيبودم، بنابرا يپشت در خال

كنار  ينصب شده  ي نهيفاصله گرفتم و خودم را در آ ياز چشم عيسر. آمد ادميو قرار گذاشته شده از طرف خودش، به  يبالفاصله تماس تلفن

 .ام افتضاح بود چهرهدر برانداز كردم؛ 
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آثار به جا مانده از خط  يداخل چشم ها، باق ياهيو و به جز سسه ساعته، مح يِبه خاطر خواب طوالن شم،يآرا ر،يدامن گ يخوش شانس نيا از

برنز رنگم  ياز رژگونه . هر دو چشمم به جا گذاشته بود ريرا ز يرنگ اهيس يشده بود و سخاوتمندانه هاله  ميچشم ها يپا بينص مل،يچشم و ر

 يِبالفاصله از دستمال كاغذ. احسان معلوم شده بود ميمستق يرژلب براقم هم، همان ساعت اول مالقات، با مداخله  فينبود و تكل ياثر چيهم ه

 ريچند ساعت قبل را از ز شيآثار به جا مانده از آرا نيرا به كار گرفتم تا آخر ميجدا كردم و تمام سع يدر، برگ كيدكور نزد يقرار گرفته رو

مورد لطف و توجهش قرار  يزد، حساب يكه به در م يوقفه ا يب ينماند و اعصاب مرا با ضربه ها كارياحسان هم تمام مدت ب. محو كنم ممچش

از  شيزنگ تلفن خانه هم اضافه اش شده بود و تمام سرم را پر كرده بود، ب يبدون توقف وارد شده به در كه حاال صدا يضربه ها ياز صدا. داد

شتاب گرفته، در را  يبا حركت ش،يآرا يبه جا مانده رد  اليخ يو ب دميچشم كش ريز يها ياهيشده بودم، پس دست از پاك كردن س هحد كالف

 .باز كردم و بالفاصله در صورت احسان براق شدم

 ؟يچه خبرته؟ مگه سر آورد -

نسبتا كوتاه  راهنيبود و من را كه با پ ستادهيكامال مرتب و موجه مقابلم ا ره،يت يسورمه ا نيروشن، با شلوار ج يشرت صورت ياما با ت احسان

 .زد يم ديتنگ شده د يرا نداشتم، با چشم ها زبانيم كيوجه ظاهر مناسب  چيهر چند لخت اما آشفته، به ه يوهاخواب و م

 !ساعت خواب -

وارد شدن  يصورتم، برا ي رمنتظرهيو غ يعاد يليخ دنيبعد از بوس. ديو خونسرد گونه ام را بوس ديكه منتظر تعارفم بماند، جلو كش نيبدون ا و

 :زدم شيوقفه صدا يبا حرص به سمتش برگشتم و ب. نگاهم از من فاصله گرفت تيتوجه به عصبان يكنارم زد و ببه داخل خانه، 

 .كفشات -

اشاره  شيبا دست به كفش ها. ديكش نييلبش رو به سمت پا يمتوجه نشدن جمع كرد و دو گوشه  يسمتم برگشت و صورتش را به نشانه  به

 .زدم

ره، پا تو خونم بذاره و گند بزنه به  يباهاش راه م ابونيكه تو خ ينفر با كفش هيكه  نيمتنفرم از ا. ياريفشاتو در ممن، ك يتو خونه  يايم يوقت -

 .ميزندگ

را با  شيهمان طور كه كفش ها. به سمتم آمد ،يا هيبدون پوشش من حركت كرد و بعد از مكث چند ثان يو بعد پاها شيكفش ها يرو نگاهش

 .همراه كرد ياندازه ا يب تيميرا با صم شيمن بند و صدا يرد، دستش را هم به شانه آو يدر م شيكمك پاها

مورد فقط خودتو  يب يها يريسخت گ نيباال و ا يايدر هر صورت از فردا م. رو كنار بذار تيوسواس يعادتا نيا. زميعز يريگ يسخت م -

 .كنه يم تياذ

همان طور كه . كه منتظرش باشم، به سمت اتاق خوابم حركت كردم نيو بدون ا دميكش ونريدستش ب ريكه برداشتم، از ز يام را با قدم شانه

 .دميشن يرا هم از پشت سرم م شيگرفتم، صدا يازش فاصله م

 !؟يكن يم ييرايپذ يجور نيو اون وقت ا يكن يمهمون دعوت م ستا؛ياصال رسمش ن نيا. صاحبخونه يچقدر بداخالق -

تمام خودش را  ييشد چند ساعت قبل، با پررو يزد كه كم كم فراموشم م يآن قدر مطمئن حرف م. ده ام گرفته بوداندازه اش خن يب ييپررو از

و  هيو اتفاقا با توجه به نوع روح ستيبا احسان آن قدرها هم بد ن يكه زندگ ديلحظه به ذهنم رس كي يبرا. من دعوت كرده بود يبه شام خانه 
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افكار تازه، داخل اتاق خوابم  نيمشغول ا. و پر از اتفاقات تازه باشد جانيتواند پر از ه يم ت،يمامور يه هادلشور يجدا از همه  اتش،يصخصو

قدم جلوتر از من و  كيو  دياجازه، خودش را داخل اتاقم كش يو ب عيسر يليبند كردم كه احسان خ رهيبستن در، دستم را به دستگ يشدم و برا

 گرم،يدستم را به كمرم بند كردم و پرحرص با دست د كي. زدن اتاقم شد ديمشغول د يمالحظه ا چيه يخجالت و ب چيه يب نه،يس بهدست 

 .را تكان دادم شيبازو

 .خوام لباسم رو عوض كنم يم رون،يب يشه بر يم -

 .بخوانمرا  شينشسته به چشم ها حيتوانستم تفر يراحت م يليخ. چشم نگاهم كرد يو از گوشه  ديزدن اتاق كش دياز د دست

 .گم عوض نكن يخب عوض كن، مگه من م -

 .و در صورتش براق شدم دميكش شياز بازو دست

 .گهيد رونيبرو ب! تو؟ يجلو -

تنه اش را به سمتم باال گرفته بود،  ميكه دستش را ستون بدنش قرار داده و ن يتخت انداخت و در حال يتفاوت به اصرار من، خودش را رو يب

 .بودم، شد ستادهيمعطل كنار در ا من كه يمشغول تماشا

 .من گشنمه گه،يزود باش د ؟يچرا معطل -

 :ادامه داد تميتوجه به عصبان يكرد و ب يديق يرا پر از ب شيصدا د،ينگاهم را كه د صالياست. نگاهش كردم رهيو خ ستادميحرف ا بدون

 .و زود داره اما سوخت و سوز نداره ريد. يعادت كن ديال بابه هر ح. يكن يمن زندگ يتو از فردا قراره تو خونه . ريسخت نگ زميعز -

داشته  جهيتوانست نت يوجه نم چيبه ه ميمنطقِ رو به رو يبحث كردن با آدم ب. از صورتش گرفتم يو نگاهم را به تند دميام را در هم كش چهره

 .و پشت به احسان نشستم نهيمقابل آ يِصندل يتم و رورف شميآرا زياش به سمت م رهينفوذ نگاه خ ريو ز رمشيبگ دهيكردم ناد يسع. باشد

 ريآورده و ش رونيرا ب يرنگ يكوچك آب يرا نشانه گرفته بود، از داخل كشو پنبه  ميچشم ها نه،ياز آ قايكه دق يا رهيخ يتوجه به نگاه ها يب

رفتم و تاپ  نهيمم پاك، به سمت كمد كنار آچش ريز اهرنگيكارم كه تمام شد و رد س. دميصورتم كش يرا رو شيرو يپاك كنِ پخش شده 

زانو، انتخاب كردم و وارد  ريتا ز يسورمه ا نيتر بود را به همراه شلوار ج دهيپوش ميلباس ها ريكه نسبت به سا ينيبدون آست يجذب صورت

در را  اطيدر جا گذاشتم و محض احتاحسان را پشت  يمشتاق و لبخند پرمعنا يبستم، چشم ها يهمان طور كه در را م. داخل اتاق شدم سيسرو

 .قفل كردم

 يخوشبختانه مستر داخل اتاقم را حساب. از رخوت نشسته به حالم را كم كردم يكم دم،يكه به صورتم پاش يو با چند مشت آب ستادميا نهيآ مقابل

 كيتل بار. را شانه زدم ميرا عوض كردم و موها ميزود لباس ها يليخ. اتاقم نبود زاتيبه تجه يازين چيآماده شدن ه يكرده بودم و برا زيتجه

 .فرق كجم را با مهار تل ثابت كردم يباز شده  يگذاشتم و موها ميموها يهم رنگ لباسم را رو

 !حوصلم سر رفت گه،يد رونيب ايچه خبره اون تو بابا؟ ب -

 ياعتراض احسان از پشت در، پا يصدا دنيتم اما به محض شنگرف نهيرفتن چشم از آ رونيب يبرا. كامال آماده بودم. چرخاندم نهيرا در آ نگاهم

 يكنم اما لبخند يرفتن دست دست م رونيب يناخواسته برا ايطور خواسته  نيدانستم چرا ا ينم. سست شد يرفتنم به طرز قابل مالحظه ا رونيب

 ريبا وسواس بند تاپم را كه ز. بود زيهمه چ يايح گولبم جا خوش كرده بود، به طور كامال شفاف و واض يكه از حرص دادن مرد داخل اتاق رو
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كه تمام شد نگاهم  نكيكار بستن بند. را صرف گره زدن مجددش به كار بستم يريكم نظ يام بسته شده بود، باز كردم و صبر و حوصله  نهيس

 .رفتن زود بود رونيب يبودم اما هنوز هم برا خوب شده قتايحق. شد، ثابت كردم يام كلوش م نهيس ريرنگم كه از ز يبه تاپ صورت نهيرا در آ

 .ندارم تويكه طاقت دور يدون يم ام،يخب بگو منم ب هياگه اون تو خبر زميعز -

كه در سكوت كامل، صرف برانداز كردن صورتم در  گريد ي قهيچند دق. باال انداختم و باز هم در جوابش سكوت كردم طنتيرا با ش ميابروها

به محض باز . در شدم ي رهيخارج شدن از حمام دست به دامن دستگ يخسته شدم و برا سيسرو يبسته  يگذشت، از فضا ميرو به رو ي نهيآ

. مشتاقش را به استقبالم فرستاد يو چشم ها ديتنه اش را باال كش مين ،يقبل گوريبود، با همان ف دهيتخت دراز كش يكامال رو كهشدن در، احسان 

از اتاق خارج و به سمت  ش،يچشم ها اقيتوجه به اشت يخارج شدم و بعد از بستن در، ب سياز سرو. رميبگ دهينادنگاهش را  يرگيكردم خ يسع

 :دميپشت سرم شن كينزد يليخ يرا از فاصله  شيبود كه صدا دهيبه آشپزخانه نرس ميهنوز پا. ردمآشپزخانه حركت ك

 !ستميهم صبور و مهربون ن اديباشه من ز ادتي اما رميبگ دهيدفعتو ناد نيا ريكنم تاخ يم يخب البته سع -

درست كردن غذا،  يرفتم و برا خچاليبه سمتش، سراغ  دنيبدون چرخ. دور نگه دارم شيلبم را از چشم ها يكردم لبخند نشسته رو يسع

 .و رو كردم ريرا با نگاهم، ز خچاليداخل  اتيمحتو

 املت؟ اي يخور يم مروين -

 .و دستش را دور كمرم حلقه كرد ستاديا خچالي يرو به رو كنارم

 .نيحد ازت انتظار ندارم جون نوش نياصال در ا ،يد يخجالتم م يدار ياديز -

 :باال انداختم و خونسرد جواب دادم اليخ يرا ب ميها شانه

 .يبكش يگشنگ يمجبور ،يخور يرو هم نم ناياگه ا. ميبه هر حال شام ندار -

 .تر كرد كيفشار داد و سرش را به صورتم نزد ظيلقه شده دور كمرم گرفت و غلدست ح يانگشت ها انيرا م ميپهلو

 .سرگرم شد يشه حساب يتا اون موقع هم م. به رستوران سر كوچه ميزنگ بزن ميتون يم. خانوم ريسخت نگ -

از چشم . شدم رهيبشاشش خ يتنگ شده و معترف به درد، به چهر يبا همان چشم ها. تنگ شده بود مياز زور درد و ضعف پهلو ميها چشم

گذاشتم و تالش كردم از فشار انگشت  ميدست بند شده اش به پهلو يدستم را رو. شد منظورش را متوجه شد يزده اش خوب م يخوش يها

 .فرار بگردمبود تا دنبال راه  نيآن لحظه تمام تالشم بر ا يبرا. زدم شيبه رو يحال، لبخند پررنگ نيو در ع كنمو مردانه اش كم  يقو يها

 هوم؟. سرخ كنم ينيزم بيو تا اون موقع من س ارنيبسته ناگت ب هي ميدارم؛ چطوره زنگ بزن يبهتر شنهادياما من پ -

 .را به هم فشرد شيكرد و لب ها كيرا به هم نزد شيتفكر، ابروها ينشانه  به

 !كرد، هوم؟ حيشه تفر يبعد از شامم م. ييتو زبانيباشه، به هر حال م -

جور  يبهتر يدر هر صورت تا بعد از شام فرصتش را داشتم تا بهانه . من شود اليخ يعنوان حاضر نبود ب چيانگار به ه. ديلبم ماس يرو ندلبخ

و زرد  ديسف يبند چهار خانه  شيو با بستن پ دميكش رونيب خچالياحسان و  نيشده ب جاديراه ا كهيگفتم و خودم را از بار يديببخش. كنم

 .برداشته بودم خچاليشدم كه از سبد كنار  ييها ينيزم بيمشغول پوست كندن س ام، يآشپز

 ؟يجمع كرد لتويبار و بند -
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 .را با فاصله از هم، باز گذاشته بود شيآشپزخانه نشسته بود و پاها زيكنار م يصندل يچشم نگاهش كردم كه رو يگوشه  از

 برم؟ ييقراره جا. نه -

 .كرد يرفت و لحنش را پر از خونسردضرب گ زيم يرو شيانگشت ها با

 .باال يطبقه . اوهوم -

 :كردم، جواب دادم يم زيتنش را تم ينشسته رو يگل ها ميآب گرفتم و همان طور كه با دست ها ريپوست كنده شده را ز يها ينيزم بيس

 باال؟ اميمگه قراره ب -

 .قطع شد زيم يرو شيانگشت ها ضرب

 !؟يايمگه قراره ن -

 :كه به زحمت حفظ كرده بودم، باالخره جواب دادم يبا خونسرد ،يا هيبه هم فشار دادم و بعد از مكث چند ثان ميرا همزمان با چشم ها ميها لب

 قرار اومدنم رو گذاشته؟ ياون وقت ك -

 .را پر از تحكم كرد شيو صدا دياش جلو كش يصندل يرو

 !رش؟يز يبزن يخوا ينكنه م! من -

 .دميآب را بستم و به سمتش چرخ ريش. دميه كردنش كشنگا يچشم رياز ز دست

 رش؟يمگه من همون اول قبول كردم كه حاال بخوام بزنم ز -

 .كرد ليسمت راستش متما يو سرش را به سمت شانه  ستاديبلند شد و دست به كمر، مقابلم ا يصندل يرو از

 ؟يمخالف -

سرم را تكان دادم و دوباره . سخت بود مينگاه، مخالفت كردن برا نيا يجذبه  ريز قتايحق. نگاهش قفل شد تيو جد شيبه چشم ها ميها چشم

بند كرد، مرا  ميكه به بازو يو با دست ديجلو كش. از جواب دادن فرار كردم بايشدم و تقر ينيزم بيو مشغول خالل كردن س ستادميپشت به او ا

 .كرد كيخودش چرخاند و سرش را به صورتم نزد تبه سم

 ؟يمخالف ؟ينداد جوابمو -

سكوتم كالفه اش كرد كه با . فقط سكوت كردم نيبزنم تا بعدا خودم را محكوم كنم؛ بنابرا يخواست حرف يدلم نم. بودم ستادهيا ريبه ز سر

 .شدت تكانم داد

 ؟يگم مخالف يبا توام؟ م -

بند كرد و مرا  گرميد يرا هم به بازو گرشير دست دحوصله ت يب. را مزه مزه كردم ميتا پشت لب ها دهيو جواب رس دميرا به هم كش لبانم

 .چهارشانه اش بودم كليه ي طرهينفوذ نگاهش و س ريحاال كامال ز. كامال به سمت خودش چرخاند

م به اس يا هيهمسا يفراموش كن ديبا. اديم شيتو رابطمون پ كيكوچ رييتغ هيفقط . نداره يراديا چيه. بگو ياگه مخالف ؟يزن يچرا حرف نم -

 ؟يخوا يم نويخوبه؟ هوم؟ ا. ياحسان دار

احسان را زدن، جزو خواسته ام نبود، اما تن دادن به خواسته  ديقطعا كه ق. چكار كنم ديدانستم با ينم قتايحق. كرده بودم ريگ يبد تيموقع در
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 .مانده بودم رهيبدون پوششم خ يبه پاها ر،يسر به ز. اش هم مافوق تصورم بود

 .باال ريزنم، سرتو بگ يم باهات حرف يوقت -

 .را خواند تشيشد عمق عصبان ياز نگاهش م. ثابت كردم شينگاهم را به چشم ها مستاصل

 .ساكت نباش گهيفقط د. حرف بزن. شنوم يم -

 .شد كيناخواسته به هم نزد ميابروها

 ؟يشه دستامو ول كن يم -

 :حوصله تكرار كرد يزود و ب يليو در جواب، خ ديمهار شده ام چرخ يبازوها يگرفت و رو ميرا از چشم ها نگاهش

 .شنوم يم -

 .را به هم فشار دادم لبم

 .درد گرفته -

 :حوصله تر لب باز كرد يو ب ميصدا يتوجه به رنگ به التماس نشسته  يب

 نه؟ ايآره  -

 ميبا خشونت دست ها. را نگاه كنم نيكرم رنگ زم يتنگ شده اش، باز هم سنگ ها يچشم ها يدادم به جا حيشدم و ترج ميدست ها اليخ يب

 .را ول كرد و پرقدرت به عقب هلم داد

 .ميشناس يرو نم گهيكه اصال همد ميذار يم نيبه بعد فرضو بر ا نياز ا! خب يليخ -

را از  شيد و روز يپوزخند تلخ. شدم شيچشم ها ي رهيگرفتم و خ نياز زم عينگاهم را سر. برخورد كردم نكيس يعقب زدنم، با كمر به لبه  از

 يرا نم نيوجه ا چيراحت و ساده، در حال خراب شدن بود و من به ه يليخ زيهمه چ. آشپزخانه حركت كرد يسمتم گرفت و به سمت ورود

 .و شتاب زده لب باز كردم تا مانع از رفتنش شوم ستهناخوا. خواستم

 !قبول. خب يليخ -

 :واب دادكه به سمتم برگردد، ج نيو بدون ا ستاديا شيسرجا

 .شدم الشيخ يب گهيمن د. نداره دهيفا گه،ينه د -

 :را ناخواسته بلند و پر از التماس ميصورتم را از حرص جمع كردم و صدا. به راه افتاد يبدون توقف اضاف و

داره كه به  يتي چه اهماصال. حساب باز كردم تاشيكنه كه رو بودنش و حما يم يباال زندگ يطبقه  يكنم احسان يمنم فراموش م. باشه، برو -

 فميبهتره، الاقل تكل يجور نيآره، اصال ا. كه به غرور آقا بر نخوره نهيمهم ا. يهمه چ ريشدم و زدم ز ريسه ساله با ام يدوست الِيخ يخاطر تو ب

 .ندارم كه بخوام رو كمك و بود و نبودش حساب كنم ويدونم كس يم. مشخصه ميبا زندگ

 يصورتم گر گرفته بود و حس م. كنم فيطور پراحساس لغات را كنار هم رد نيباعث شده بود ا تم،يمامور دنيرس از به بن بست يناش استرس

و هر  دميچرخ ييظرفشو نكياز احسان رو گرفتم و به سمت س. حاال، به سمت صورتم پمپ شده است نيهم قايكردم تمام حجم خون بدنم، دق

اما  ديايبردارد و كوتاه ب يدست از لجباز ميحرف ها ريكردم كه احسان، تحت تاث يدعا دعا م. ردماش بند ك يسرد فلز ي دنهدو دستم را به ب
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اش در  يخال ياما جا نميمقابلم بب يها يتن كاش يرا، رو رشيكردم انعكاس تصو يترس زده، سع. زد يذوق م يشده اش بد تو يسكوت طوالن

 دنيبرگشتن و د يبرا. از حد گشاد شده بود شيب ميچشم ها. شل شد ميپاها. كرد زيبم سرررا به سمت قل ايدن يتمام هول و وال ،يدرگاه ورود

چشم . حماقت محض بود شميپ قيسكوت دقا. خوردم ياول راه، شكست م نيقدر راحت و هم نيا دينبا. احسان، رمق از جانم رفت يخال يجا

خونسرد و آرام احسان از داخل هال باعث شد  ياما صدا رديآرام گ يلم، كمنشسته به حا انيتا غل شمنفس بك قيكردم عم يرا بستم و سع ميها

 .به سمتش برگردم يمعطل يو ب ستميصاف با

 جناب؟ يد يم سيسرو -

 .همراهش بود يهال نشسته بود و مشغول حرف زدن با گوش يمبل دو نفره  يرو

 .دو تا يبسته ناگت، نون فانتز هي -

 .كرد ريبودم، غافلگ شيزده مشغول تماشا جانيگشاد شده و ه يذاشت و من را كه با چشم هااش گ يگوش يدهانه  يرا رو دستش

 ؟يشور دار اريو خ يگوجه فرنگ -

 ميپس نطق بلند باال. پس قبول كرده بود كه بماند. نگاه كردنش بكشم رهيكردم دست از خ يمثبت تكان دادم و سع يرا آرام و به نشانه  سرم

بلندش از داخل  يغرق در حال خودم بودم كه صدا ".نهيآره، هم"را مشت كردم و سرم را نامحسوس تكون دادم؛  ميها دست. داده بود جهينت

 :كرد همهال متوج

 .ــــــسيبخورم خس اريب زيچ هيبابا الاقل . ياز گرسنگ ميخدا، مرد يآ -

 .مروانه اش كرد ينسبتا بلند، چشمك كوتاه يو از همان فاصله  دميسمتش چرخ به

 .يدرست كنم انگشتاتم بخور يزيچ هي. بسپر به من كمتويدست به دامن خدا نشو، ش -

 .مبل بند كرد يپشت يرا به لبه  شيراستش انداخت و دست ها يپا يچپش را رو يپا

 !به شما ميرعنا رو قراره بسپر يقد و باال نيما كل ا ،يچيكه ه كميش زم،يعز -

دوست  يا شهيو آماده، در فنجان ش دهيدم كش يچا ختنيمشغول ر م،يدست ها عيوم و با شستن سركالمش بش يطعنه  اليخ يكردم ب يسع

. آورده بود، همراه كردم ميصبحش برا داريكه مسعود در د يتر ينيرياز چند ش يگذاشتم و با بشقاب ينيآماده را داخل س يچا. ام شدم يداشتن

را مقابل صورتش  ينيخم شدم و س. ستادميبه دست از آشپزخانه خارج شدم و كنارش ا ينيس. كرد يبود و با لذت نگاهم م رفتهداخل مبل فرو 

 .گرفتم

 !سرورم دييبفرما -

را از  ينيس. گذارد يم ياحسان به خوب يرا رو رشيدانستم كه تاث يم. خام شدم يبغلش گذاشتم، خودم تا اندازه ا ريكه ز يبزرگ يهندوانه  از

كه به خرج داد، مجبور  يكه دستم را گرفت و با شتاب دميام به سمت آشپزخانه چرخ يكار آشپز يادامه  يبرا. تگذاش زيم يدستم گرفت و رو

 .كرد شستنمبه ن

 .ندارم يمن عادت به تك خور. حاال نيكجا؟ بش -

درست در تماس  ،يكينزد نيا ي به بهانه ميپاها. كه به دور كمرم بند شده بود، صاف نشستم يدست يقطور و نرم مبل، در احاطه  يدسته  يرو
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بود كه به خاطر تعللم  شيچند لحظه پ نيهم. نداشتم يليتحم يكينزد نيبه جز سكوت كردن در برابر ا يثابت شده بود و من چاره ا شيبا پاها

هر  ينست زبانم را برادا يكه از من گرفته بود، خوب م يبا زهر چشم. رابطه مان را زده بود ديشده بود و ق زيهمه چ اليخ يب اب،در جو

 :اش لبخند زدم و لب باز كردم رهيبه نگاه خ. كوتاه كرده است ياعتراض

 .ادايصدات درم گهيد قهينرم شام درست كنم؟ دو دق -

 .كه به گونه ام زد، فاصله گرفت يكرد و بعد از بوسه ا كيرا به پشت سرم بند كرد و با فشار دست، صورتم را به صورتش نزد دستش

 .بانو دييمابفر -

گرفت، با هر بار  يدانستم از كجا نشات م ينم قايكه دق يحس خوب. آمد يخوشم م ــــبياز لفظ بانو گفتنش عج. شدم رهيلبش خ يلبخند رو به

 .ديچيپ يلفظ در دلم م نيتكرار ا

 .ندازمايزنم و كار فردا شبو جلو م يشام امشبو م ديق. نگام نكن پدر سوخته يجور نيا -

همان طور كه سراغ . مبل فاصله گرفتم ياز دسته  ،ينسبتا كشدار "ــشيا"نشاندم و همزمان با گفتن  ميابروها يرو يرنگ و نامحسوس كم اخم

لحظه هم از فكر فردا و  كي يو حت ختهيبه هم ر ياحسان، ذهنم حساب يِادآوريرفتم، احساس كردم با  يام م يكار آشپز يآشپزخانه و ادامه 

و به محض داغ شدنش،  ختميگاز ر يرو ي تابهيكه تمام شد، روغن را داخل ماه ينيزم بيكار خالل كردن س. شود ينم يخال م،يرو شيپ تاتفاقا

 .ختمير تابهيفارغ از آب را داخل ماه يها ينيزم بيس

 ؟يفردا كه كالس ندار -

 .زد بود، برگرداندم هيتكبود و هر دو دستش را به سنگ اُپن  ستادهيرا به سمت احسان كه داخل هال ا سرم

 نه، چطور؟ -

 .باشم انيتا در جر يبهم بد يدرست حساب يبرنامه  هي ديبا. دونم يتو رو نم يو كار يكالس يمن كال برنامه ها -

 :دميمقدمه پرس يكرده بود، ب ريكه تمام مدت ذهنم را درگ يلب باز كردم و سوال ناخواسته

 هوم؟ ،يكن يبا دوست دخترات زندگ يوقت عادت نداشت چيتو كه ه يعنـــــيباال؟  اميب يخوا يچرا م -

برداشت كند  شميپ قيكه سوالم را در امتداد سكوت دقا دميترس. ختيسكوت فرو ر نيقلبم از ا. وسواس و در سكوت، چند لحظه نگاهم كرد با

 رونيموردم را ب يسنگ اُپن، تمام اضطراب ب ياش رو دهيخونسرد و تن جلو كش ينوپا بشود، اما صدا يرابطه  نيا يادامه  اليخ يو باز هم ب

 .ختير

 

 .كه مدام همخوابم رو عوض كنم نيخسته شدم از ا....  ايخواد  يم ديجد يفك كن دلم تجربه  -

 .احسان شد يزده  يخوش يافتاد و نگاهم مات چشم ها تابهياز دستم داخل ماه يقاشق چوب بالفاصله

 خوابتم؟من فقط هم يعني ؟يچ يعني -

 .ديرا به سمت جلو كش شيلبانش نشاند و لب ها يرو يلبخند

كردم  دايكنه، من اول بهت عالقه پ يفرق م يليالبته در مورد تو خ. كنم يم دايخوابم بعد بهش عالقه پ يكه من اول با طرف م يدون يم زم،يعز -
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درصد هم  كيتا حاال . متفاوته يليفك كنم خ. تجربه كنم ديحس جد هيخواد كنارت  يدر ضمن دلم م. كنم شتريعالقه رو ب نيخوام ا يو حاال م

 .شدن عالقه نداشتم يخوابم م كيكه شر ييبه كسا

خودم را سرگرم  ،ياز احسان رو گرفتم و با برداشتن مجدد قاشق چوب. سخت جمع كردم يلينشسته بود را خ ميلب ها يكه رو يا يعصب لبخند

نبودم  يريهر چند كه چندان آدم سخت گ. هم رسما از كار افتاده بود ديشده بود و شا رياز قبل درگ شتريهنم بها نشان دادم اما ذ ينيزم بيس

همان طور كه با وسواس و حركت كند شده، . ذهنم را آزار دهد تينها يتوانست، ب يهمخوابِ صرف هم م كيشدن به  ليفكر تبد ياما حت

 :دست و پا شكسته، لب باز كردم يو حساب يفكر و منطق چيه يبدادم،  يها را در روغن حركت م ينيزم بيس

 كيشر نيكه البته هم ،يكن يم دايپ يدائم كيشر هيموقت،  كيشر هي يفقط به جا. كنه يكه فرق نم هياصل قض ؟يتجربه كن يخوا يرو م يچ -

 .شه يزود عوض م اي ريد ت،يحس تنوع طلب نيبه خاطر هم تميدائم

 .تر كرد ظيبه حالم را غل دهيدو ياش، تلخ ياليخ يپر از ب لحن

به هر . وقت تو قناعت هي ه،يلذت بردن تو تنوع طلب نيوقت ا هي. ازش لذت برد ديفقط با. گهيد نهيهم يزندگ. زميعز يريگ يسخت م يدار -

 مختلف رو تجربه كنه، هوم؟ يدوست داره انواع و اقسام حس ها زاديحال آدم

احتماال  د،يسكوتم را كه د. آشوب برپا شد ياش، حساب يحس مزخرف تنوع طلب نيكردم اما در دلم از ا نييباال و پا يرغبت يب تيرا در نها سرم

 :رفعش، لب باز كرد يام شد كه برا يمتوجه ناراحت

. يارم كه تو معشوقه ام باشكه واقعا دوست د يبدون ديكه عاشقت بشم اما با يازم انتظار داشته باش يتون ينم. نيمن تا به حال عاشق نشدم نوش -

 گم؟ يم يچ يفهم يم. يمعشوقه بودن يبرا يخوب ي نهيبه نظرم تو گز يعني

 يمورد، ب نيصحبت در ا يلفظ و ادامه  نياز ا. زد يلفظ معشوقه هم حالم را به هم م يحت. حركت شد يها ب ينيزم بياز به هم زدن س دستم

 .متنفر بودم تينها

 يلياالن خ. كنمت ميخصوص ميحر كيخوام شر ياون قدر كه م. ينظرمو انقدر جلب كن يكه تونست يهست يتنها دختركه تو  يخوام بدون يم -

تو  يبه هر حال الزمه بدون. تا بخوام مطرحش كنم ومدينم شيپ تشيوقت موقع چيده اما ه يكردن با تو داره قلقلكم م يزندگ يوقته وسوسه 

 !گذاشتم هياز احساسمم ما ييجاها هينقش نداشته، فقط هوس  ميتصم نيا يتوانتخابت و 

 يخواست حداقل برا يدلم م. شدن بود دايدر حال پ تشيهم در مورد احسان و شخص يذهنم، نقاط روشن ي ختهيو درهم ر اهيكم در افكار س كم

من تجربه  يتوانست برا يهم م ينوع زندگ نيا ديشا. خودم پررنگ و برجسته كنم ينقاط كم رنگ و مثبت احسان را برا نيراحت كردن كارم، ا

درست از كنارم، تمركزم  الشيخ يب يصدا. زدم بيبه ذهنم، به خودم نه دهيدو يِساده انگار نياما بالفاصله به خودم آمدم و از ا اشدب يجالب ي

 .افكار نامنظمم را به هم زد يرو

 .يراه انداخت يچه بو و برنگ! هـــــــوم -

 نيبالفاصله قبل از كوچك تر. تابه دراز كرد يدر حال سرخ شدن، به سمت ماه يها ينيزم بيناخنك زدن به س يبراهمزمان دستش را  و

 .نشاندم ميابروها يرو يتصنع يدستش زدم و اخم يرو يآرام يتماس، ضربه 

 .زارميمردونه ب يناخونك زدنا نينكن، از ا -
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 .به كارش ادامه داد گريو با دست ددستم را در دستش گرفت  ظم،يغل يتوجه به اخم ها يب

به  نيهم يزندگ زم،يعز. جاتو عوض كنم يب يعادتا نيا يكي يكيزودتر وارد عمل بشم و  ديفك كنم با. جان نينوش يريگ يچقدر سخت م -

 .لذت ببر ازش. هم زدن عادتاس

در  يها ينيزم بيگرفتن سفارشات، دست از س ليتحو يرازده شد و احسان ب فونيتب و تاب كلنجار رفتن با احسان بودم كه باالخره زنگ آ در

راه فرار بودم تا به  كيدنبال . كردم يو رو م رياحسان را در ذهنم ز يلبم را به دندان گرفته بودم و حرف ها يگوشه . ديحال سرخ شدنم كش

داشته و نداشته ام، بعد از  يها ييبايستم من و تمام زخوا ينم. ام، عمق ببخشم يزنانگ يكه در حال شكل گرفتن بود، جدا از جاذبه ها يرابطه ا

 نيحفظ ا ينكردم، برا دايدست پ ازميبه اطالعات مورد ن يتا وقت ديحداقل با. ميشو نيگزيجا يبعد سيو با ك ميريچند وقت رنگ عادت بگ

بار  ريبكشم و ز دكيهمخواب را  كيو لفظ احسان بدهم  يتن به خواسته  يراحت نيمطمئن بودم كه محال است به هم. كردم يم شرابطه تال

 .شوم زاريشود، از خودم ب يم زيوجودم سرر يكلمه به همه  نيحس و از ا نيكه از ا يحقارت

 .ايكن يامشب چه م نميبب دا،ياز خر نميا -

عقب زدنش شدم و  اليخ يب. داخل بشقاب را گرفت يسرخ شده  يها ينيزم بيسراغ س يمعطل يگذاشت و ب نتيكاب يرا رو ديخر ي سهيك

 .خودم را به سرخ كردن ناگت ها مشغول كردم

 آره؟ ،يبه هم زد ر،يپسره، ام نيبا ا يفك كنم گفت -

دوباره به ناگت ها كه پر . ها شده بود ينيزم بيسرگرم س ال،يخ يبه سمتش نگاه كردم؛ ب. اش جا خوردم نهيزم شيپ چيه يباره و ب كيسوال  از

 .شدم رهيشدند، خ يرخ مسر و صدا داخل روغن س

 .آره، بعد از ظهر -

 .به مالم نظر داشته باشه يكه كس نيا اد؛يبدم م يليخ زيچ هيمن از . يكرد يكار خوب -

 .ضربه زدم شيبه بازو پرحرص

 !شدم؟ يكيو تخته و مال و اموالت  ريدستت درد نكنه، حاال با ت -

 .درا دورم حلقه كرد و پرشتاب مرا به خودش چسبان دستش

 .ييدل ما زيشما عز. خــانـــوم ديدار ارياخت -

 .دميكش رونيرا از مهار دستش ب خودم

 .آره، معلومه -

 .كرد شتريبار فشار دستش را دور كمرم ب نيكرد و ا كيمرا با حركت دستش به خودش نزد دوباره

 ثابت كنـــم؟ -

و  ديكرد و كنار لبم را بوس كيسرش را به صورتم نزد رانه،يغافلگ. گرفتمشده اش  زير يرا باال انداختم و نگاهم را از چشم ها ميها شانه

 :گوشم زمزمه كرد كينزد

 ثابت كنم خانوم؟ -
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 .با دست صورتش را عقب زدم. خوردم يفينشست، تكان خف يگوش و كنار گردنم فوت وار م يكه رو ينفس از

 .ادينكن احسان، قلقلكم م -

 .ردك نييكمرم باال و پا يرا رو دستش

 .خواد ثابت كنم يدلم م ـــــــبيعج يعني. خواد ثابت كنم ياما من دلم م -

 .دميرا در هم كش ميابروها

 .سوزه يالزم نكرده، غذام م -

 .را از دستم گرفت يغذا را خاموش كرد و قاشق چوب رياجازه ز يب

 نم؟يبب ديبا وياصال من امشب شام ازت نخوام ك -

 :واب دادمرا پس گرفتم و ج يچوب قاشق

گشنشه، پس بهتره  يو چون صاحبخونه حساب يشما هم مهمون. زنه يجا حرف اول و آخرو صاحبخونه م نيفعال ا ،ينيرو بب يكس ستين يازين -

 .كنم ييرايازت پذ زيمهمون خوب و عز هيتا مثل  زيسر م ينيبش يبر

 .ثابت شد ميصورتم چرخاند و به چشم ها يرا رو نگاهش

 .ميصاحبخونه و مهمون ندار گهيد ،يمال من باش يقبول كرد ياز وقت. نشد گه،ينه د -

 .مفرحش زدم يبه چشم ها يمصلحت يلبخند

 قرارمون از فردائه، هوم؟. ستمياما هنوز كه مال تو ن -

 .نشست يلصند يام ضربه زد و ازم فاصله گرفت و رو يشانيبا انگشت اشاره اش به پ. ديكرد و دست از كمرم كش زيرا ر شيها چشم

 گذره؟ يكلت م يتو يچ -

 ريز. گذاشتم زيم يها جا دادم و مقابلش رو ينيزم بيسرخ شده را كنار س يناگت ها. دميرا باال انداختم و دوباره به سمت گاز چرخ ميابروها

 .نشستم يصندل يرو ش،يشام را آماده كردم و رو به رو زياحسان، م قيو دق رهينگاه خ

 .زيمهمون عز دييبفرما -

 .كرد، مشغول حرف زدن شد يو همان طور كه بشقاب مقابلش را پر م ديدست از نگاه كردنم كش باالخره

 .تر صاحبخونه كينزد ايحاال چرا انقدر دور؟ ب -

 .شدم رهياش خ ختهيشلوغ و به هم ر يكرد و به موها يچانه ام گذاشتم و به صورتش كه نگاهم نم ريرا ز ميها دست

 .نمتيب ي، راحت تر مبهتره يجور نيا -

 .كرد يكوتاه يرا باال آورد و خنده  سرش

 !سيخس يصاحبخونه  ؟يلقمه هامو بشمار يخوا يم -

 س؟يحاال چرا خس -

 .زد يم اديصورتش فر يدر تك تك اعضا طنتيش
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 .يد يشدن داشته هاتم خساست به خرج م كيتو شر چ،يچون تو ابراز محبت كه ه -

 .احسان پنهانش كنم ديآن قدر ناخواسته بود كه نتوانستم از د لبم پهن شد، يكه رو يلبخند

 .كه يخودتم قبول دار ا،يب -

فردا،  يكردن برنامه  ستيراست و ر يدانستم برا يم. داخل بشقابم شدم يها ينيزم بيكردن با س يرا باال انداختم و مشغول باز ميها شانه

 يدادم به جا حيرا گرفتم و ترج مميپس باالخره تصم. نشود بمينص يبكر نيبه ا يتيموقع رگيموقع است و اگر بگذرد، ممكن است د نياالن بهتر

و با مشت كردن  دميلبانم را به هم مال. مشغول خوردن بود، نگاه كردم اليخ يسرم را باال گرفتم و به احسان كه ب. كنم سكيسكوت كردن، ر

 .كنم داريرنگ شده ام را ب كردم اعتماد به نفس كم يبود، سع زيم يكه رو ميدست ها

 احسان؟ -

 جانم؟ -

 .مجبورم كه قبول كنم....  يعنيكنم،  يكنم كه باهات زندگ يمن قبول م -

 .ديحرفم پر انيم

 چرا مجبور؟ -

 .برد يها را با چنگال به سمت دهانش م ينيزم بيكردم كه خونسرد س نگاهش

 ....و  زهيكس دوست نداره استقاللش به هم بر چيبه هر حال ه -

 پسر مثل من، نه؟ هيپسر همخونه بشه، اونم  هيبا  -

بود  يزيخونسردتر از چ يليخ. كه از زبان خودش مطرحش شده بود را بخوانم يقيحقا انيشدن در صورتش، احساسش از ب قيكردم با دق يسع

 .كه انتظارش را داشتم

و دوست  يمجبور يكن ياگه فك م. ميجد يليكه خ يدون يخودتم م. شتمرابطه با تو گذا يكه من برا هيشرط نيخوب، ا ايبه هر حال بد  -

البته . يريرو بپذ زشيهمه چ دياگه به اجبار، با يحت ،يكه كرد ياما اگه قبول كن. ميبش زيهمه چ اليخ يبه كل ب ميتون يم ست،ين يحرف ،يندار

 .به خودت داره يبستگ نيكنم كه بازم ا يباهات مدارا م يعني. يتا كم كم خودت عادت كن رميدم، اون قدر بهت سخت نگ يم لبهت قو

 .حرفش را گرفتم و از فرصت استفاده كردم يادامه  بالفاصله

 .شرط دارم هيمشترك  يزندگ نيا يحرفاتو قبول دارم، فقط منم برا يخب، من همه  -

 .در دست آرام حركت داد ش،اتيخنك شدن محتو يرا برا وانيمخلوط كرد و ل خيدلسترش را با چند قالب  خونسرد،

 .شنوم يم -

 .يبهم فرصت بد يعني. يريبهم سخت نگ اديز يكه همون طور كه خودت گفت يفقط به شرط. ستين يحرف. باال اميكنم كه ب يمن قبول م -

 .ديگذاشت و خودش را جلو كش زيم يرا رو وانيل

 ؟يچ يفرصت؟ برا -

 .را در دهان مزه مزه كردم حرفم
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 ....تونم انقدر زود  يجدا شدم، چطور م ريه از امآخه من تاز -

 .بسه، متوجه شدم -

 .ختيقلبم فرو ر ش،يصدا يحوصله  يلحن خشك و ب از

 ....بهم حق بده كه  -

 .سكوت گرفت يرا مقابل صورتم به نشانه  دستش

 .بهت حق بدم يليتونم خ يخودخواهم و نم يليمتاسفانه من خ. دميها رو شن يدنيشن -

 ....اما  -

 .ديكش يبلند و كشدار ــسيه

و  مهينصف و ن يرابطه  هياصال از . كه زدم مصرم يمن رو حرف. يخودت قبول كرد. دادم شنهاديپ هيرابطه مجبورت نكردم فقط  نيمن به ا -

 .نيهم ،يتمام و كمال مال من بش ديبا ،يبا من باش يخوا ياگه م. اديخوشم نم يالك

به هر حال . ببرم شيكارم را پ يتوانستم لج كنم و با لجباز يكالم بود؟ نم كيقدر  نيآدم ا نيچرا ا. فشار دادم نيزم يرا با حرص رو ميپاها

نفسم . پس تنها راه حل مصالحه بود. كند يواكنش سركوب م نيتر يرا با جد يو مخالفت يلجباز نيقبال خوب متوجهم كرده بود كه كوچك تر

 .بان تر كنمكردم لحنم را مهر يو سع زهرا تا

 هيقبول كن كه من . عادت كنم ديجد طيتا به شرا يكوچولو بهم فرصت بد هي. نيخوام، هم يكم فرصت م هيندارم، فقط ازت  يمن كه مخالفت -

به بن بست  ريكردم تو ارتباطم با ام يمطمئن باش اگه فكر نم. شده فيمحدود و تعر يليبوده، اونم خ ريدخترم و سه سال تموم تنها ارتباطم با ام

 يليخ. كنن يشه، فورا خودشون رو گم م يم شنهاديبهشون پ يبهتر طيكه تا شرا ستميدست آدما ن نياز ا. زدم ينم دشويوقت ق چيرسم، ه يم

 يهست و من ب ييخبرا هيكه گرفت، مطمئن شدم  يامروز بعد از تماس. خواستم قبول كنم يكم شده اما نم ريكنم كه محبت ام يوقته حس م

در  گهيد يكي يدونم كه پا يم. شك واسم نذاشت يسه سالمون كنار اومد كه اصال جا يبا به هم زدن دوست ياون قدر خونسرد و منطق. برمخ

 هي رشياما پذ ميخور يبه درد هم نم ريمن و ام دميرس جهينت نيوقته به ا يلياصال، چون خ ستميناراحت ن. ستين هيقض نيبه ا ياصال شك. ونهيم

تونم  يكردم م ياگه فكر م.... اگه  يعنينبود،  ييباور كن اگه ترس از تنها. هيكار سخت يليكه خ يبهم حق بد ديزود، با دراونم انق گه،يآدم د

 .شدم ينم تيادامه بدم، اصال وارد زندگ ييتنها

 .به هم قفل كرد زيم يرا رو شيفرستاد و انگشت ها رونيرا پرصدا ب نفسش

 .كنم يرو هضم كنم، باشه قبول م يخوا يكه م يفرصت نيتونم ا يه نموج چيكه به ه نيبا ا -

دست  يو رو دميدستم را جلو كش. نشست شانيرو يكش آمدند و لبخند پهن ميلب ها. ختمير رونيجا ب كيرا  ميها هيحبس شده در ر يهوا

 .احسان گذاشتم يقفل شده  يها

 .يكن يممنونم كه درك م -

 .ثابت شد ميو به چشم ها صورتم چرخ خورد يرو نگاهش

زنن و همون شب به اصرار، خودشونو تو  يم كيكه از بغل دوست پسرشون بهت ت يينه به اونا. وقت نتونستم جنس شما رو بشناسم چيه -
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 .كنم و هنوز نتونستم پاتو به خونم باز كنم يدن، نه به تو كه دو ماهه دارم رو مخت كار م يبغلت جا م

 :كردم و جواب دادمگردن كج  يرا رو سرم

 ....بخوام  ريكه با وجود ام يانتظار نداشت -

 :و محكم جواب داد سفت

شه كه فردا جمع  ينم نيبر ا ليدم، دل يكه بهت م يبه هر حال آوانتاژ. ده يرابطه قلقلكم م نيمقاومت دو ماهته كه بدجور به ا نينه، اتفاقا هم -

 .باال يايو ن يو جور نكن

كرد،  ينگاهم م رهيو همزمان به احسان كه هنوز خ دميمطبوعش را نوش يسرد را در دستم گرفتم و سرما وانيگفتم و ل يلب ريز ي "باشه"

ذهنم هم در سرم جان گرفت و  طنتيش يكردم، صدا يم زيبه معده سر ر يدلستر سرد را از راه مر يهمان طور كه خنكا. زدم يعيچشمك سر

  ".زنه يم بميو غ ارميكه پام به اتاق خوابش باز بشه، اطالعات رو بدست م نيقطعا قبل از ا. گذشت ريخبه ": آشفته ام را آسوده كرد اليخ

 يدر چهارچوب ورود يخداحافظ يهمان طور كه برا. دياحسان به اتمام رس يبرا يشام در سكوت دو نفره صرف شد و فرصت مهمان يِباق

 .ديكوتاه بوس يليو لبم را خ ديصورتش را جلو كش زده بود، هيبود و دستش را به قاب در تك ستادهيا

 .فردا صبح ساعت هشت باال باش -

 .شدم زانيدر آو ي رهيدستگ به

 صبح؟ يچه خبره كله  -

 .ام ضربه زد ينياشاره اش به ب يو با انگشت خم شده  ختيرا به هم ر ميدست موها با

 .موندهكار دندونت . ببرم ديبرم مطب، در ضمن تو رو هم با ديبا -

راست به اتاق خوابم رفتم و با وجود  كيشام شدم و  زيم الِيخ يب ،يبعد از خداحافظ. باشه تكان دادم يگفتم و سرم را به نشانه  يلب ريز "هان"

 .زود خوابم برد يليخ دن،يخواب يبرا يتالش چيه يكه داشتم، ب يروز پرمشغله ا

 

**** 

 

و  يچند لحظه كه گذشت، كم كم از گنگ. به اطراف نگاه كردم جيحركت و گ يب هيو چند ثان دميرپ قميزنگ تلفن خانه، از خواب عم يصدا با

خواب عادت نكرده بود كه  يبه گرما ميهنوز چشم ها. بالش پرت كردم يزنگ تلفن، دوباره خودم را رو الِيخ يخواب خارج شدم و ب يخلسه 

كه  ييبود و قدم ها دهيبرخاستن، در سرم دو عيكه به خاطر سر يا يجيو با گ دميجا پربالفاصله از . احسان در ذهنم زنده شد با شبميقرار د

حوصله  يب يرفت و صدا ريغامگيپ يدر دستم بود اما هنوز جواب نداده بودم كه تماس رو يگوش. خورد، خودم را به تلفن رساندم يم چيگهگاه پ

 :شد دهيشن ريگ غاميبوق پ داداحسان در امت ي

 .ويبردار گوش....  نينوش ....الو  -

- .... 

 .بردار ن،ينوش -
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 :زدم، جواب دادم يرا با دست عقب م مينشستم و موها يمبل م يتماس را زدم و همان طور كه رو يبرقرار ي دكمه

 .الـــو -

 ؟يخوابـــ -

 .دميكش ييصدا يكوتاه و ب ي ازهيخم

 .شدم داريتازه ب -

 ؟يساعتو نگاه كرد -

 .ثابت شد شيعقربه ها يو رو ديچرخ يواريت دساع يرو ميها چشم

 .مهيهشت و ن -

 .يدار ريساعت تاخ مين يعني. مهيهشت و ن كال،يبار -

 .دميرا به سمت جلو كش ميدادم و پاها هيمبل تك يرا به پشت سرم

 .گهيد ريسخت نگ -

 .داد رونيرا پرصدا ب نفسش

 .يردا اجيكه احت يليبا تمام وسا ،ييباال گهيد قهيدق يس -

چند . قطع كرد يخداحافظ يبزنم، ب يكه حرف اضافه ا نيگفتم اما قبل از ا ينچ آرام. گذاشت ينم يچانه زدن باق يبرا ييپرتحكمش جا لحن

؟ كردم يواقعا داشتم چكار م. ماندم يبه سقف باق رهيخ م،يدست ها نيمعطل مانده ب يِمبل و گوش يِدر همان حالت، با سرِ بند شده به پشت هيثان

. كرد ينم يفرق چيبرج شهر ه نيمرتفع تر يانداختنم از باال نييمن، با پا يچون و چرا برا يموافقت ب نيرفتم؟ ا يم ريخودم در دهان ش يبا پا

شده بود و كم كم  زيبه قلبم سر ر تينها يب ديشك و ترد. دميرا در هم كش ميابروها. باز بود يمدت دار با چشم ها يخودكش كي نيع قايدق

 حد غرق شوم؟ نيكه تا ا نيبگذارم؟ ا هيكه از جانم ما نيارزشش را داشت؟ ا تيمامور نيا يعني. كرد يرا سست م مميتصم ياراده  يداشت پا

كه با همه  يمن يبرا. آره، ارزشش رو داره": دميرس جهينت نيبه ا ينشست و در كمال ناباور ميلب ها يرو يقيكه پوزخند عم ديطول نكش يليخ

در دلم نشسته بود،  يتياز نارضا ينشانه ا چيه يكه ب يتيرضا نيلحظه، از ا كي يبرا ".د اومدم تا به هدفم برسم، ارزشش رو دارهوجو ي

 .شوم يندارد، م يروشن ي ندهيآ چيكه ه يسقوط آزاد يايكامل، مه تيباز و با رضا يكردم با چشم ها يحس م. دميترس

. زميبر رونيكرد، از تمام وجودم ب يو قرار را از دلم دور م ديدو يكه گاه به گاه، در حالم م ييلهره هاكردم تمام د يرا بستم و سع ميها چشم

بودم، پس اضطراب و  دهياش را هم به جان خر ياحتمال ياعالم كرده بودم، تمام خطرها تيمامور نيا يرا برا تميكه رضا يمطمئنا همان روز اول

 نيقاطعانه و محكم به خود و به ا. ختمير رونيمزاحم را ب يتكان دادم و فكرها نيسرم را آرام به طرف. مورد بود يحالم، كامال ب يدلهره 

 ".يتون يتو م. باش مهرنوش يقو. يايب رونيب تيمامور نياز ا روزيپ يتا بتون يباش يقو دينترس، با": زدم بياضطراب كم رنگ شده ام، نه

 يكه ب يا هودهيب يها اليشد، دست از فكر و خ ادآوريكه در سرم اوج گرفت و فرصت كوتاهم را  ام يواريتاك ساعت شماطه دار د كيت يصدا

به جز  يزيانتها، چ نياگر ا يرفتم، حت يم شيتا انتها پ ديرا گرفته بودم پس با مميمن تصم. دميكردند، كش يمنصرف كردنم تالش م ياجازه برا

توانست رخوت  يبود كه م يزيقطعا دوش گرفتن تنها چ. ل جدا شدم و خودم را در حمام انداختممب يرغبت از رو يب. خودم نباشد يزندگ انيپا
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لباس از حمام خارج  يبدون حوله و ب ،يا قهيبعد از دوش گرفتن و مسواك زدن چند دق. كند رونياسترس شروع كار را از تنم ب ديخواب و شا

تنم، از جسمم فاصله گرفته است و  يآب رو انياسترس نشسته به حالم، با جر يده كردم ته مان يداشتم و احساس م يبهتر الحس و ح. شدم

 يو ب دميرنگم را پوش ديوارد اتاق كه شدم، بالفاصله تن پوش نه چندان بلند سف. شود ينم دايدر دلم پ شيو تشو يقرار ياز ب يرد چيحاال ه

لباس به  ضيدوش گرفتن و تعو يفكر كه برا نيبا ا. ل كمد شدمم، مشغول جمع كردن چند دست لباس از داخيخشك كردن موها اليخ

ندارم، به سه چهار دست لباس خانه بسنده كردم و همان چند دست لباس محدود را  يخوديب يبه باركش يازيگردم و ن يآپارتمان خودم برم

 .تخت انداختم يرو

. را تحمل كنم شانيتوانستم دور يبود كه نم ياطرم به آن ها به قدرقطعا تعلق خ. چرخ خورد زم،يم يشده رو دهيچ شيلوازم آرا يرو نگاهم

. و دئودورانت ها و عطر و ادكلن ها را با وسواس كنارشان جا دادم ختمير شميبزرگ لوازم آرا فيداخل ك يمكث چيتمامشان را بدون ه نيبنابرا

 يمعطل يزنگ در خانه بلند شد و نگاهم ب يچرخاندم كه صدا يتاق ما يگوشه گوشه  ،يلوازم ضرو يبودم و نگاهم را پ ستادهيمعطل وسط اتاق ا

 ديسف راهنيپ نيدم دست تر. توانست باشد يجز احسان نم يمن، قطعا كس يبود و پشت در خانه  قهينه و ده دق د؛يام چرخ يواريساعت د يرو

را به  يورود يبازشو يامل باز نكرده بودم كه با دستش لنگه هنوز در را ك. باز كردن در از اتاق خارج شدم يو برا دميرا پوش دمداخل كم يآب

 .وارد خانه شد شيحوصله و بدون درآوردن كفش ها يعقب هل داد و ب

 باال كو؟ يطبقه  ياريكه قرار بود ب يليخب، وسا -

 يشرويهال هم پ يها انهيتا ممن،  يگشاد شده  يكه درست مقابل چشم ها شيوجه نگاهم را از كفش ها چيتوانستم به ه يطور كه نم همان

 :جواب دادم رم،يكرده بود، بگ

 .تو اتاقمه. كنم يدارم آماده م -

 .چانه ام بند كرد، سرم را به سمت صورتش چرخاند ريكه به ز يو با دست ديكش جلو

 ؟يانقدر وقت شناس شهيهم. و ربعاالن چنده؟ نه . ميبر ديگفتم كار دارم و زود با. گفتم؟ گفتم هشت يچ شبيد ؟يكن يآماده م يتازه دار -

 :شدم و لب باز كردم رهيچشمانش خ در

 .كفشات -

 .باال ميبردار بر يكه آماده كرد يليبرو اون وسا. نينوش يكن يم ميعصب يدار گهياَه، د -

 يهنوز نم. ستادميراه ا ي انهيم. رفتمزدم، ازش فاصله گرفتم و به سمت اتاقم  شيكه به بازو يا يعمد يشانه ام را باال انداختم و با تنه  اليخ يب

 ياشاره م شيكه با دست به كفش ها يبه سمتش برگشتم و در حال. ممنوعه ام بشوم ميمجازشان به حر ريكفش ها و ورود غ اليخ يتوانستم ب

 .كردم مشيو تقد ختمير ميزدم، تمام حرصم را در صدا

 .يبه گند بكش مويزندگ يخواد با كفشات همه  يدلم نم. سايلطفا همون جا وا -

و چند دست  شيآرا فيك يمعطل چيه يداخل اتاق ب. دادم ريمس يادامه  ،يجواب احتمال دنيشن ايواكنش و  دنيد يبرا يبدون مكث اضافه تر و

 .دستم انداختم و خارج شدم يلباس را رو

 .ميبر -
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 .را باال انداخت شيابروها

 ناس؟يهم -

 :تفاوت جواب دادم يب

 داره؟ يدرايآره، ا -

 .ديكش شيرا به پهلو شيزد و دست ها يمقابل نگاه مغرور من، پوزخند پررنگ در

 .شينگرفت يو جد يديفهم دميشا. از چه قراره انيجر يدينـــه، انگار هنوز نفهم -

 زيام، به حالم سر ردر خانه  شيكه بابت حضورش بدون در آوردن كفش ها يحرص ديشا اي شيلب ها يرو ي هيپوزخند پر از كنا ريتاث تحت

 .ستادميمقابلش ا نهيمبل پرت كردم و دست به س يدستم را رو يشده بود، لباس ها

 جا چه خبره؟ نيا دييبفرما قايدق يشه جنابعال يم. دمينه، نفهم -

و من مات زده را ساعد دستم را گرفت  يحرف چيه يو ب يجد. جمع شيلب ها يشد و چند لحظه بعد، پوزخند از رو قيصورتم دق يرو نگاهش

بلندش سرعت  ياحسان، دنبال قدم ها يباره  كياز حركت  ريغافلگ. مجبور كرد يداشت، به همراه يكه به سمت اتاق خواب قدم برم يدر حال

 .حركت پرشدتش در آمدم و لب به اعتراض باز كردم نياز شوك ا خرهباال. گرفته بودم

 .يچه خبرته؟ دستمو كند -

تخت گرفتم و  يبه محض رها شدن ساعدم، دستم را به لبه ها. تخت شدم يدستش، مجبور به نشستن رو يِاجبار تيا هداب د،ياتاق كه رس به

 يهمان طور نشسته رو. وارد آورد، دوباره به نشستن محكومم كرد ميكه به شانه ها يمتوجه حركتم شد و با فشار. تقال كردم ستادنيا يبرا

 .و با حرص به سمتش براق شدم مديرا به هم كش ميهاتخت، دندان 

 ؟يچ يعني ايمسخره باز نيا -

ام، از  يزندگ يها يبه خصوص يدخالت در كارش و ممانعت از سركش يبرا. را باز كرد ميكمد لباس ها يحرف اضافه ا چيه يرا نداد و ب جوابم

 ديتهد يمتم برگشت و انگشت اشاره اش را به نشانه به س ينشده بودم كه متوجه ام شد و با حركت تند زيخ ميهنوز ن. تخت بلند شدم يرو

 .فتمقابلم گر

 .سر جات ينيش يم -

شدنم  مياز تسل. هم دو ساعته در حد تصورم نبود ديساعته و شا كي ريتاخ يآن هم تنها برا يپررنگ نيبازخورد به ا. تحكم كالمش جا خوردم از

 رهيگشادشده، خ يبا چشم ها. ديتخت كوب يام حلقه زد و پرحرص رو يزيوآ يلباس ها يبه نشستن كه مطمئن شد، دستش را دور همه 

 .نگاهش كردم

 ؟يكن يكار م يچ يدار -

لباسم  يتك تك كشوها اتيكردن كمد، محتو يو بعد از خال ختير رونينداد و در سكوت پررنگ شده اش، تمام دار و ندارم را از كمد ب جواب

 .شدم رهيكرد، خ يلباس را باز م يكشو نيبه احسان كه آخر ده،يباال پر يبا ابروها. تخت انبار كرد يوكوتاه، ر يليخ ي قهيرا در عرض چند دق

 ؟يچ يعني ايمسخره باز نيا -
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 يمن، به جواب ب يگشاد شده  يو در جواب چشم ها ستاديتخت، دست به كمر مقابلم ا يلباس ها رو ياز مطمئن شدن از جمع شدن همه  بعد

 .قناعت كرد يميمستق ريهم غ ديربط و شا

 !باال؟ ياريرو دستت ب يريبگ نارميا يخوا يم اي يچمدون دار -

اتو شده و مرتب داخل كمدم، نامرتب و  يتمام لباس ها قه،يكه ظرف كمتر از ده دق نياز ا. شده مقابلم انداختم جاديلباس ا يبه تپه  ينگاه

 .ستادميت بلند شدم و مقابلش اتخ ياز رو. شدم يمچاله شده مقابلم جمع شده بود، جوش

 ؟يدياتاقم سرك كش يو تو سوراخ سنبه ها يمن شد يخصوص ميوارد حر يتو به چه حق -

 .قفل كرد نهيس يرا رو شيزد و دست ها يپوزخند

 .كار دارم يكل. رو جمع كن نايبدو ا. شده رميد. نينوش اريادا در ن -

 .تمزده با انگشت اشاره ام به سمت در نشانه رف حرص

 .جلوتو نگرفته يبفرما، كس -

 .ختير رونيحوصله عقب زد و پرصدا بازدمش را ب يرا ب دستم

 .زود باش. ندارم يبچه باز يكه حوصله  يدون يم نينوش -

گرفته خواست در برابر اجبار و تحكم به كار  يدلم نم. شده بود داريمهرنوش سركش درونم ب. كردم كيو پررنگ به هم نزد ظيرا غل ميابروها

را به  يشگيتكرر و موظف بودن هم يبه پررنگ يعواقب يقطعا كوتاه آمدن در مقطع فعل. ميايقدر راحت كوتاه ب نيكنم و ا مياش، تمام قد تعظ

 .دنبال داشت

سر  يببر فتويرراحت تش اليبا خ يتون يحاال م. جا تموم شده فرض كن نيمسخره رو هم هم يدوست نيا. راحت التيخ. اميجا نم چيمن با تو ه -

 .كار

مبل تك نفره  يداخل هال رو. فاصله گرفتم و از اتاق خارج شدم ،يشينما يدلخور يمعطل نكردم و به نشانه  نياز ا شتريتمام شدن كالمم، ب با

شده  رهيخ ميخاموش رو به رو ونيزيتلو ريتصو يو ب كيتار يهمان طور كه پرحرص به صفحه . قفل كردم نهيس يرا رو مينشستم و دست ها

. شد كيكه خلوت حرص زده ام را شر ديطول نكش يليخ. دميشن يآمد را م يو به سمتم م ديكوب يم نياحسان كه به زم يقدم ها يبودم، صدا

 .داد هيمبل تك يدسته ها يرا رو شيزانو زد و دست ها شيپا كيبه ستون  نيزم يمقابلم رو

 ؟يگفت يچ دمينشن -

صورتم را با زور دست مردانه اش، مقابل . مبل جدا و به چانه ام بند كرد يدستش را از لبه . شدم رهيه آشپزخانه خرا از صورتش گرفتم و ب ميرو

 .شد رهيخ ميصورتش گرفت و به چشم ها

حرف اضافه با من  يخانوم و ب يليتو چمدون و خ يزير يرو م يدار يخوب و حرف گوش كن، هر چ ياالن، مثل دخترها نيهم يش يپا م -

 فهم شد؟ ريش. باال يايم

 چيشدند، ه يچشم و ابرو و قهر دختر خام م كيو با  دنديكش يزود عقب م يليكه خ يياز مردها. بردم يكه به كار برد، لذت م يتيقاطع از

ند به چشم باز يكه زود خودشان را م يفيضع يخواستم در برابر تحكمش زود عقب بكشم و از جنس دخترها يحال نم نيبا ا. آمد يخوشم نم
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 .دميرا در هم و سرم را عقب كش ميابروها نيبنابرا. ميايب

 .اميجا نم چيمن با تو ه -

 .لبانش نشست يرو شخنديحرفم، ن دنيشن با

 حاال. ستيوقتشم حاال ن. دخترونتم اما به وقتش يناز و ادا و اطوارا نيمن عاشق ا ؟يرو واسه ناز كردن انتخاب نكرد يكه وقت مناسب يدون يم -

 .رو كه بهت گفتم انجام بده ياوقات جفتمونو تلخ كنم، پاشو كار نياز ا شتريبشم و ب يكه عصب نيقبل از ا

بعد از چند . شدم رهيدر چشمانش خ ميپهن كردم و مستق ميلب ها يبه رنگ تمسخر رو يلبخند. آمد يبه راه افتاده خوشم م يباز نياز ا داشت

 .دميكلمات را در صورتش پاش د،يو با تاكبار شمرده شمرده  نيسكوت، ا هيثان

 .امينم.... جا  چيه.... با تو .... من  -

 .و دستش را پشت گوشش بند كرد ديجلو كش يور كيسرش را . را تنگ كرد شيها چشم

 ؟يچ -

حلقه شود را  ميوو محكم رو به ر يرفت دور گردن مرد جد يكه م ييپهن و دست ها ميلب ها يخواست رو يكه م يلبخند يجلو يسخت به

 :ادامه دادم يحوصلگ يباال انداختم و با ب اليخ يرا ب ميگرفتم و شانه ها

 ؟يديفهم. زنم يرو م نميبب ياحترام يكه از اول قراره بهم زور گفته بشه و ب يدوست نيا ديمن ق -

به عقب هلم داد و  ،ينشده بودم كه عصب زيخ ميمبل ن يهنوز از رو. بلند شدن از مقابلش دستم را به شانه اش بند كردم و عقبش زدم يبرا

 .داد يفيگرفت و فشار خف شيدست ها ريمبلم را ز يبند شده به دسته ها يدست ها

 يكه اتفاقا جواب داد ديو به من جواب بد ديفكراتونو بكن نيوقت داشت شبيتا د يجنابعال. شده ريد يليخ گهيحرفا د نيواسه ا. نشد گه،ينه د -

 يتو كت من نم يا گهيحرف د چيه نميبه جز ا. نيهم ،يش يتو پارتنر من حساب م ميكه گذاشت ياز امروز صبح طبق قول و قرار. يو قبول كرد

 .نكن يهم با اعصاب من باز نياز ا شتريب. رو كه بهت گفتم انجام بده يحاال بلند شو و با زبون خوش كار. ره

شدن را به من  ميتسل يكنم، اما غرورم اجازه  يدانستم دارم حماقت م يكه م نيبا ا. نگرفتم اش يشده و گستاخم را از نگاه عصب زير يها چشم

نفسم  م،يرو شيپس دست به دامن تنها راه پ. شد، نداشتم يم ليكه از صبح بهم تحم يشاتيبه خرده فرما يتوجه يب يبرا يگريراه د. داد ينم

 يگرفتن، فشار دهيناد نيا ي جهينت. گرفتن، بستم دهيرا به رسم ناد ميزدم و چشم ها هيل تكمب يخونسرد به پشت. دادم رونيصدا ب يو ب آرامرا 

 :پر از خشم احسان كه گوشم را پر كرد يشد و زمزمه  شتريب ميدست ها يبود كه رو

 .يباشه خودت خواست ادتيخب،  يليخ -

حس نوپا  نيبسته غرق ا يبا چشم ها. مالش رفت يو ته دلم حساب نشست ميلب ها يرو ،يروزياز پ يبه لبخند ناش هيشب يزيچ ايو  پوزخند

وحشت زده  يچشم ها. ام از جا كنده شدم يركاب راهنيپ نيآست يشدن حلقه  دهيغافل كه با كش ياش حساب يبودم و از احسان و واكنش احتمال

 .شدم رهيدرهمش خ يو به مرد مقابل و چهره  كردمام را باز 

 ؟يكن يكار م يچ يدار -

زدنم از قدرت  نيبه زم يآزاردهنده، برا يو سكوت ينسبتا بلند پاره شدن ركاب لباسم، در كمال خونسرد يتوجه به دست و پا زدن و صدا يب
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از  جيگ. هال پرت شدم يسه نفره  يكاناپه  يكرد، رو يمجبورم م يكه به همراه يمردانه ا يبه زورِ دست ها. گذاشت هيمردانه اش ما يبدن

احسان  يدست بند شده . به احسان ماندم رهيخ ،يگريد يحركت اضافه  چيه يو ب دميمبل باال كش يآمده، خودم را به سمت دسته  شيق پاتفا

از هر برخورد  يريجلوگ يبرا. عقلم هم به كار افتاد يكج شده  يِجا گرفت، تازه دوزار دميكه در چهارچوبِ د دشيشرت سف يت يبه دكمه 

و  دينظرم داشت، جلو كش ريكه خوب ز نشيزبيت يبرداشتم اما احسان با چشم ها زيكم نداشت، خ يتجاوز احتمال كياز  يزيچكه قطعا  ياجبار

توان بلند شدن را  م،يپاها يبا نشستن احسان رو. ثابت كرد انميعر يرا دو طرف پاها شيكاناپه انداخت و پاها يرو يوقفه ا چيه يخودش را ب

از سر  عيحركت سر كيشرت جذبش را با  يت د،يفاصله گرفتن را كه د يتالشم برا. زدم يدست و پا م ييرها يبراان از دست دادم اما همچن

 .ديپاش ميصورتم خم شد و لبخند پر از لذتش را به چشم ها يو رو ديكش رونيب

 .زميرابطه لذت ببر عز نياز اول -

 ياما احسان و ب دمياش كوب نهيو به س ختمير ميرا در مشت ها ميرويتمام ن كنار زدنش يمهمانش كردم و برا يلب ريپرحرص و ز "يروان"

رابطه  نيپرواضح بود كه اگر به ا. ترسم بود يزنانه و مغلوب شده  يرويتر از تمام ن يقو يليزدنم، خ نيزم يو عزم جزم شده اش برا يحوصلگ

 گريبار د. شد يخوانده م دنيرس جهيبه بار ننشسته، قبل از به نت تيمامور نيا يرا باخته بودم و فاتحه  يدادم، قطعا باز يتن م گامزود هن ي

دست مردانه كه به مچ  كيشده ام، در  قيرق يرويضربه زدم اما تمام دار و ندار ن شياش جدا كردم و با حرص به شانه ها نهيرا از س ميدست ها

 .ديرس چيبه ه د،يسرم كش يراحت آن ها را باال يليشد و خ ندب ميها

اش،  رهيو ت دهيكش يچشم ها. شدم رهيكرده بود، خ كيام، سرش را به صورتم نزد نهيس يمماس شده رو يا نهيبه احسان كه حاال با س مستاصل

 شيپ چيه يرا ناخواسته و ب شيچشم ها يشبِ به خمار نشسته  نياحساس كردم كه ا يكوتاه يلحظه  يمخمور شده بود و من، احمقانه برا

بودم،  دهيشكارش نقشه كش ينبود كه مدت ها برا يا يكار ياحسان آن سوژه  ايبود  يگرياگر وقت د ديشا. دوست دارم تينها يب ،يا نهيزم

در حال وقوع، مافوق تمام تصورات و برنامه  يِناگهان يرابطه  نيبردم، اما ا يرو لذت م شِيدر پ يهم آغوش نيدادم و از ا ياش گوش م هيبه توص

 .من بود ي شدهجام ان يها يزير

 تياز وضع يخالص يبرا ميكرد و نفس تند شده ام بابت تمام تقالها يم ينيبار وزن احسان سنگ ريام ز نهيكه س يدهانم را فرو دادم و در حال آب

 يچشم ها يجادونفوذ  ريكم كم ز. شدم مينگاه مرد رو به رو يوسوسه  رياراده، درگ يدفاع و ب يشد، ب يم نييآمده، سخت باال و پا شيپ

صورتم چرخ  يتك تك اعضا يو نگاهم را با نگاه غلبه كننده اش كه رو دميكنار زدنش كش يبرا هودهيب يجذاب مقابلم، دست از تالش و تكاپو

غالب مرد  ينشدن با وسوسه  ريدرگ يلپم را برا. كرد، همپا شدم يپر از خواستن م يلحظه ها نيخورد و من را خواسته و ناخواسته، همراه ا يم

 يبرا. خواستم يشدن را نم ميتسل نيكوتاه شده بود و من ناعادالنه، ا يمقدمه ا چيه يزبانم ب. از داخل گاز گرفتم م،يرو به رو ي اذبهپر از ج

و جمع كن خودت": زدم بيشده ام نه ريگرفت، به خودم و احساس درگ يتر در من شكل م يكه هر لحظه پررنگ تر و قو يفرار از احساس

لب و ناخواسته،  ريز ر،يدلپذ يهمه وسوسه  نيدور شدن از ا يو برا ".كه هست خراب تر نكن ينيوضعتو از ا. وونهيد ونش ميمهرنوش، تسل

 :اسمش را زمزمه كردم

 .احســـان -

نار زد و انگشت شستش را ام را ك يشانيپ يمرطوب نشسته رو يدست آزادش، موها يبا انگشت اشاره . نكرد يگفتنم توجه "احسان" يناله  به
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كه كم  ميبه چشم ها گريبار د. خوب نوازش شد يو مردانه اش، گرم و پر از خلسه  دهيكش يتماس انگشت ها ريصورتم ز. ديگونه ام كش يرو

شده ام و احسان  يِدانستم كه دانسته و ندانسته، همباز يم. نشست شيلب ها يرو يتيشد و لبخند رضا رهيشدند خ يم كيباركم مخمور و 

خالص  ريثابت ماند، ت ميلب ها يكه رو شيو لب ها ميچشم ها يداد اما نگاهش كه رو يانداره آزارم م يدانستن و همپا شدن، سخت و ب نيهم

و  ظيغل ياز قلبم فاصله گرفت و با بوسه  يو دو دل ديباره تمام حس ترد كيكوتاه اولش،  ياز بوسه . نشسته به حالم زده شد يِتيبه تمام نارضا

 .خواستن شد يشده  تينها ياش، تمام وجودم پر از حس ب يپرشدت بعد

بازم، با  مهين يچشم ها يبهت زده و ناباور از ال دنش،يدر بوس يهمراه چيه يبود و من ب دنميمشغول بوس ظيپرشدت و غل ،يوقفه ا چيه يب

رحمانه، طعم  يكم كم رنگ پوزخند گرفت و ب م،يچشم ها يه اش رونگاه ثابت شد. كرده بودم تيو پررغبت، با سكوتم اعالم رضا ليكمال م

چه . مياحسان شده بودم و در برابر خواسته اش تسل يِكردم؟ همباز يداشتم چكار م. به خودم آمدم. كرد زيرا به ذائقه ام سرر ردنخو يتلخ باز

مهار دستش آزاد و با همان دست آزاد شده، پرشدت به كمر  كردم و دست راستم را از يفيجدا شدن حركت خف يبالفاصله برا. ياشتباه فاحش

 ريدر حال شكل گرفتن اما ز يرها شدن از احسان و رابطه  يتمام تالشم برا. دميقصد جدا شدن از من را نداشت، كوب وجه چياحسان كه به ه

 يرا به هم فشار م ميچشم ها. شود يوقفه تنگ م يب دنيبوس نيكردم كه نفسم از ا يكم كم حس م. ديرس يم چياحسان به ه يمردانه  كليه

 .نداشت، دور كنم يكه تمام يسرم، از شر احسان و بوسه ا ريمبل ز يفرو بردن به دسته  شتريب باكردم سرم را  يم يدادم و سع

دار شده بود و از  حهيم جرغرور ،ياجبار يرابطه  نياز ا. ثابت كرد كينزد يليخ يو در فاصله  ديشد، سرش را عقب كش ريكه س ميلب ها از

كنم اما هنوز در مهارش بودم و هر حرف  ياحسان خال يخواست تمام حرصم را رو يدلم م. بودم يخودم به شدت عصبان ياندازه  يحماقت ب

با  ،يكننده ا كيهر حرف تحر يدادم جا حيپس ترج. كند قشيمتجاوزانه، تشو يرابطه  نيا يتوانست به ادامه  يم ،يا انهيجو يتالف ياضافه 

آب دهانم را فرو دادم و دست از ضربه زدن به . خودم را از اتفاقات در حال وقوع خالص كنم زش،يضربه زدن به احساس و وجدان هر چند ناچ

 .شدم رهيباز و مخمورش خ مهين يو به چشم ها ختميپلك زدن، تمام عجزم را در نگاهم ر ارب كيبا . دميكمرش كش

 .احســـان -

دوباره صدا زدنش لب باز  يبرا. ديكش ياش را به رخم م يچند برابر يرويكه حاال تمام تسلط و ن يت فقط نگاهم كرد، همراه لبخندسكو در

از  يتيو حما تيرضا چيه يبار ب نيشد، ا دنميمشغول بوس اق،يو دوباره و پراشت ديكش نييسرش را پا صالم،يتوجه به است يوقفه و ب يكردم كه ب

دور شدن از احسان،  يبرا ميكنم اما تمام تقال شيشده، از خودم جدا چيه يروين نيكردم با ا يتم را از پشت به شانه اش بند و سعدس. منطرف 

شد، سرش را عقب گرفت و با وسواس و  ريس ميلب ها دنيكه از بوس گريبار د. بود جهينت يب قتايفوق العاده اش، حق يبدن يرويتحت نفوذ ن

كه قصد داشت قدرت  ييفرار از بوسه ها يشمردم و برا متيآمده را غن شيفرصت پ. كرد يمان نگاه مخمور، صورتم را وارسه يهمچنان از ال

 :اش را به رخم بكشد، لب باز كردم ييجادو

 .قبول يبگ يقبول احسان، هر چ -

من ثابت ماند  يحركت، رو يد لحظه همان طور بچن. بود همينشستن تنب جهياز به نت تشياوج رضا يلبش نشست، نشان دهنده  يكه رو يلبخند

مبل،  يرو يا هيبعد از توقف چند ثان. لبم زد، باالخره مچ دست چپم را رها كرد و از من جدا شد يكه مجددا رو يآرام و كوتاه يو با بوسه 

كه به خاطر تقال  يراهنيپ رِيرا ز ميهمان طور كه پاهامبل نشستم و  يبالفاصله رو ستادنش،يبعد از ا. ستادياز كاناپه جدا شد و مقابلم ا نانلبخند ز
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. شدم رهياش هم خ ياحسان پاك، به بدن عضالن يتماس لب ها يمانده  يكردم و صورتم را از آثار باق يباال رفته بود، جمع م يكردنم حساب

 ي رانهيآن هم بعد از تجاوز غافلگ شگرم،يانه و ستااندازه ساده لوح يزود به فكر ب يليكم نداشت اما خ يياروپا ياز مدل ها يزيكه چ قتايقح

 .احسان، پوزخند زدم

 قهي يافتاده  نييپا يلبه  دنيباال كش يباعث شد دستم برا راهنم،يپ يركاب پهن پاره شده  ريآشكار شده از ز ديسف ي نهياش به س رهيخ نگاه

 يام كه مطمئن شدم، دوباره نگاهم رو نهيشدن س دهياز پوش. نگذارد شيرا به معرض نما ستميتمام هست و ن ن،ياز ا شتريام حركت كند و ب

را مرتب كرد و مشغول دست  دشيشرت سف يت ي قهي. ثابت شد د،يپوش يرا م دشيشرت سف يبود و ت ستادهيكه خونسرد مقابلم ا ناحسا

 .صورتم ثابت كرد يزده اش را رو يبود كه نگاه خوش شيدر موها دنيكش

 .در خونه اس يچمدونت حاضر و آماده جلو گهيد قهيتا ده دق -

رغبت و سالنه  يب ن،يمبل سر دادم و بعد از تماس با زم يرا از رو ميكه جواب بدهم، پاها نيگرفتم و بدون ا شيدلخورم را از چشم ها نگاه

 :زد ميبودم كه صدا دهيبه چهارچوب در رس. گرفتم شيسالنه راه اتاق را در پ

 .نينوش -

سه نفره  يهمان كاناپه  يرو. حرف نگاهش كردم يكردم، سرم را به سمتش چرخاندم و ب يهمان طور كه دستم را به قاب در بند مو  ستادميا

 .شده را برانداز كرد عيانداخت و با لذت، من رامِ مط گرشيد يپا يرا رو شيپا كي ش،يپ يقيدقا تياز حرص و عصبان ينشست و خال

شم و كار  يم يكه خواست يقول و قرار و فرصت اليخ يب گهيد يدفعه . ندارم يشوخ چيموارد باهات ه نيه تو اك يمتوجه شده باش دوارميام -

 نيدتريكنم و به شد يرو تحمل نم ياحترام يب نيبهت اخطار داده بودم كه كوچك تر. پس حواست به حرف زدن و كارهات باشه. دم يدستت م

 ؟يمتوجه شد. دم ينحو جواب م

 :زد ميرا بر نداشته صدا يقدم بعد. نگاهش گرفتم يزدم و نگاهم را از جذبه  ميمرد رو به رو تيجد به يپوزخند

 .يگفت يچ ندمينش -

 رونيب يجواب و برا يگرفتم و ب شيبكنم، دوباره راه سكوت را در پ يمجددش تالش دنيد يآن كه بخواهم برا يكردم اما ب يكوتاه مكث

 عيچون و چرا مط يراحت و ب يليتوانستم خ يهنوز هم نم شش،يپ قيبا وجود زهر چشم دقا. وارد اتاق شدم ،يارويكمد د يچمدان از باال دنيكش

مطمئنا . اش بشوم يو حاضر به همراه ميايمحالِ ممكن بود كه كوتاه ب دم،يترس ينم ينافرمان نياگر از عواقب ا. باشم شيهامحض خواسته 

 .نشد چميگرفتن جواب، پاپ يسر به سرم نگذاشت و برا نياز ا شتريخودش هم متوجه حالم شده بود كه ب

لجباز و به هزار زور و ضرب، . كمك خواستن از احسان را زدم دينداشته ام شدم و ق يروين اليخ يگذاشتم و ب ميپا ريتوالت را ز زيم يصندل

 نيخطرِ سقوط، به زم يو ب حيا حفظ كردم و چمدان را صحر ميدست ها يسخت تعادل به هم خورده  يليخ. دميكش نييكمد پا يچمدان را از باال

تخت نشستم  ياز دست و پنجه نرم كردن با احسان، رو يناش يجان يبه خاطر ب ديتمام و شا يِبا خونسرد. دميپر نييپا يبلند يو از باال مرساند

كه هنوز تمام فكرم مشغول احسان  ين جا دادم، در حالتا كردم و داخل چمدا ،يمقابلم را با آرامش مثال زدن يتپه شده  يو تك تك لباس ها

 .شيپ قيقابود و د

 تموم نشد؟ -
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 .ستادهيزدم كه در قاب در ا يكه نگاهش كنم، حدس م نيبدون ا. احسان در سكوت اتاق نشست ياندازه خواستن يبم و ب يصدا

 !حاال تموم شدشا نيهم قتيده دق -

نسبتا  يداد و زمزمه  رونيكه پرحرص ب يرا از نفس نيشده بود و من ا ياز جواب ندادنم كفر. ه دادمهم بدون نگاه كردن، به تا زدن ادام باز

جبران  ،يو سركش يبا نافرمان زيكه توانسته بودم هر چند ناچ نياز ا. دميو خروج همزمانش از اتاق، فهم "يش يتو آدم نم" يِلب ريبلند اما ز

لباس  ياز تپه  يشتريب مِيچمدانم كه باالخره پر شد، هنوز ن. كرده بود دايپ اميدار شده ام الت حهيغرور جر يرا بكنم، تا حد كم شيپ قيدقا

توجه به من  يب. دميكش نيزم يدر رو ياز لباس را كشان كشان تا جلو نياز اتاق خارج شدم و چمدان سنگ. مانده بود يباق ،يتكان چيه يمقابلم ب

و نفس زنان لب  ستادميكنار چمدان ا. مبل لم داده و مشغول عوض كردن كانال ها بود يرو ونيزيمقابل تلوبه راه انداخته ام،  يو سر و صداها

 :باز كردم

 .چمدون ندارم، لباسام هنوز مونده گهيد -

از . ديكش شيهاكانال  ليدل يب ضيو تعو ونيزيمقابلش، باالخره دست از تلو زيم يكوتاهش را به سمتم انداخت و با پرت كردن كنترل رو نگاه

چمدان را از . دمياش را نفهم يداد كه در آن لحظه اصال معن يفيشانه ام گذاشت و فشار خف يدستش را رو. مبل بلند شد و به سمتم آمد يرو

 .توقف و چمدان به دست، قصد رفتن كرد يبلند كرد و ب نيمز يرو

 .از باال برات ارميم -

. نمانده بود ميبرا يگريد يروين چيه قتايحق. كرم رنگش ولو شدم يتن مخمل يبه مبل رساندم و روحال خودم را  يمحض خروجش از خانه، ب به

با  يكيزيف يِريصرف درگ زشيناچ يبود كه انرژ شبيد يسرخ كرده  يها ينيزم بيظهر خورده بودم، تك و توك س روزيكه از د ييتمام غذا

آماده  يبرا يرفت اما حال و حوصله ا يدلم ضعف م. دادم رونيدم و نفسم را آرام بام ثابت كر يشانيپ يپشت دستم را رو. وداحسان شده ب

 .خوردنش هم نداشتم يكردن صبحانه و حت

ام، باعث شده بود به  يمثال زدن يتنبل نيكرد و هم يم يبه حالم دهن كج يمانده بود و حساب زيم يهنوز رو شب،يد يمهمان فيكث يها ظرف

كه ناخواسته از  يو لذت شيپ قيها، فكر دقا يتنبل نيا يجدا از همه . چند ساعته و عذاب آور را نداشته باشم ميوجه قصد شكستن رژ چيه

 ريآغوش احسان را تلخ و غ الميتوانستم در خ ينم يكه حت نياز ا. بود ختهيذهنم را به هم ر يشده بود، حساب زيآغوش احسان به قلبم سرر

ام ضربه  يشانيبه پ انهيجو يو تالف دميرا در هم كش ميابروها. بودم يكفر م،يآبرو يب ياز احساس لعنت تصور كنم، از خودم و يدوست داشتن

 يكه هنوز ته ته دلم را ب ياندازه ا يب يخواست تمام خوش يدلم م. لبم را به دندان گرفتم و محكم فشار دادم ".احمق جون گهيبس كن د"زدم؛ 

 .زميبر رونيداد، ب يقلقلك م يمقاومت چيه

بلند شدن و باز كردنش نداشتم، اما  يبرا ييروين چيه قتايحق. ديچيسرم پ يضربه زدن به در تو يكلنجار رفتن با احساسم بودم كه صدا مشغول

. مرساند يشود، آسه آسه خودم را به ورود يدر نم نيبسته ماندن ا اليخ يو ب ديآ يوجه كوتاه نم چيدانستم احسان به ه يكه م يياز آن جا

. كرده بودم دايپ يخنده دار يچهره  قتايحق. كرد دايپ يمقابلم تالق ي نهيبا مهرنوش داخل آ يدر بند بود كه نگاهم ناگهان ي رهيدستم به دستگ

شانه  يموها. گذاشته بود شيترقوه ام را به نما يو استخوان ها ديسف ي نهيار س يعيافتادنش، بخش وس نييركاب لباسم پاره شده بود و با پا

 ياحسان، حساب شيته ر يو شفاف صورتم، از تماس زبر ديبود و پوست سف ختهيدور و بر صورتم ر ده،يچيو مرطوبم، نامرتب و به هم پ دهنز
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 .سوخت يقرمز شده بود و م

 نهياز كردن خودم در آگرفت، باعث شد دست از براند يشده اوج م تينها يب يتوقف وارد شده به در كه در سرم به اندازه  چيه يب يها ضربه

به محض باز . حوصله ام باز كنم يپارتنر ب يلباسم را به هم گره بزنم و در را به رو يركاب پاره شده  يدو لبه  عيحركت سر كيبكشم و در 

 :اعتراض احسان در گوشم نشست يصدا در،شدن 

 .يآدمو دو ساعت پشت در نگه دار ينه، انگار عادت دار -

داخل شد و پشت سرش در را . فاصله گرفتم يكردم خودم را دلخور نشان بدهم، از ورود يم يا كردم و همان طور كه سعدر را ره ال،يخ يب

 :بست و به غرغرهاش ادامه داد

 .شم ينم يكيمحتاج تو  گهيبا خودم ببرم، د دوياگه همون اول كل. شه يمنه كه درس عبرتم نم ريتقص -

 راهنميبودم پ نييبار با وسواس، از پا نيو ا دميكاناپه دراز كش يدوباره رو رم،يدامن گ يدل ضعفه  ريتاث احسان و تحت يتوجه به غرولندها يب

 .ام ثابت نگه داشتم يشانيپ يرا بستم و دستم را رو ميچشم ها راهنم،يپ تيبعد از مطمئن شدن از وضع. زانو مطمئن شدم ريتا ز

 .جمع كن شويجا؟ پاشو بق نيا يچرا پس ولو شد -

 :بسته جواب دادم چشم

 .باشه بعد. ستيحالم خوب ن -

 :ديچيدر سرم پ شيهمان فاصله صدا از

 ده؟يجد يباز. كه يخوب بود شيپ قهيچت شده؟ تا دو دق -

 :كرد و ادامه داد يديق يو ب يرا پر از لودگ شيصدا و

 .زميبت خوش گذشته عز ياديفك كنم ز -

 .صورتم زوم كرد يو رو ديكنارم نشست و ساعد دستم را كنار كش. رميبگ دهيناد كالمش را يكردم طعنه  يندادم و سع جواب

 شده؟ يگم چ يبا توام، م -

 :جواب دادم ميهم بدون باز كردن چشم ها باز

 .ضعف كردم نه،ييفشارم پا -

 مگه؟ يصبحانه نخورد -

 .زدم هيام تك يشانيرا از دستش آزاد كردم و دوباره ساعد دستم را به پ مچم

 .نه، فرصت نشد -

 .حتما بلند شده بود. ديچيدر گوشم پ شيشلوار گرمكن سورمه ا يشدن پارچه  دهيبه هم كش يصدا هيشب يزيچ

 پس از صبح؟ يكرد يكار م يچ ؟يآخرشم صبحانه نخور ،يهمه معطل كرد نيا -

 هيچند ثان. مبل چرخاندم يرا به سمت پشت ميو رورا به هم فشار دادم  ميچشم ها. شدم ينداشت، كفر يكه تمام ييسرزنش و بازخواست ها از

از . ختيكرد، آرامش تازه نشسته به حالم را به هم ر يدر سرم صدا م يكه حساب خچاليو  نتيتق و توق به هم خوردن در كاب ينگذشت كه صدا
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و رو كردن آشپزخانه ام  ريان كه مشغول زكاناپه نشستم و به احس يصاف رو. به راه انداخته اش كالفه شدم يو سر و صداها يالحظگم يعمق ب

 يدستم را به لبه . و رو كردن شد ريتفاوت رو گرفت و دوباره مشغول ز يكرد كه ب يتالق ميلحظه نگاهش با چشم ها كي يبرا. شدم رهيبود، خ

 .ستادميا نهيخودم را به آشپزخانه رساندم و در درگاهش دست به س دم،يكش يم نيزم يكه رو ييپاها امبل گرفتم و ب

 ؟يختيبه هم ر مويزندگ يهمه  يخوا يم يچه خبرته؟ چ -

 .را هم پرصدا بست و به سمتم برگشت نتيكاب نيآخر

 .خوام دم كنم يكجاست؟ م تييچا -

احسان  يكه متوجه  نيبدون ا. اتاق گذشتم يگفتم و از كنار چمدان بزرگ و قرمز رنگ رو به رو يلب ريكوتاه و ز ي "مسخره"جواب،  يجا به

خشك و محكم قرمز رنگش زدم كه البته  يبه بدنه  يآرام يكردم و ضربه  يرا سر چمدانش خال دميرد شدن، حرصم از پارتنر جد نيباشم، ح

لباس ها دراز  يتخت انداختم و كنار تپه  يداخل اتاق خواب خودم را رو. فشرده شد ميابراز احساسات، تنها صورتم از درد پا نيا ي جهيدر نت

 يكنكاش احسان را م تيفعال يريخبرِ از سرگ يداخل آشپزخانه كه دوباره بلند شد، به صورت كامال واضح يقطع شده  يسر و صدا. دميكش

شكستن  يكردم صدا يسع يو حت دميكش ميگوش ها يسر رو يعمد بلند، كه به ناچار بالش را از باال يبار آن قدر بلند و آن قدر از رو نيا. داد

 .رميبگ دهيبلند شده از آشپزخانه را نشن يِنيظرف چ

 .صبحانه ميپاشو بر -

را  شيمن خم شده بود و دست ها يرو يتيممنوع چيبدون ه. كرد دايپ ياحسان تالق كينزد يليخ يرا باز كردم و نگاهم با چشم ها ميها چشم

لباس جذبش تا حد  ي قهيشده بود و  ليسمتم متمابه  يشلوغ و نامرتبش فقط كم يموها. دو طرف بدنم، ستون خم شدنش قرار داده بود

همچنان ناخوانا مانده بود، كامال  شيرو يمن نوشته  يطال و پالك هم رنگش كه با وجود كنجكاو ريگرفته بود اما زنج فاصلهاز گردنش  يملموس

 قيو ممتدش دق رهيم گرفتم و به نگاه خو پالكش چش رياز زنج. كرد يحركت م يمن، آرام و رفت و برگشت يچشم ها شياز گردنش معلق و پ

لب  يطانيش يزنم ذهنم را از سكوتم خواند كه لبخند يحدس م. گذشته در ذهنم مرور شد قيدقا يتجربه  ،يرحداكث يكينزد نيبا ا. شدم

 .را پر كرد شيها

 هوم؟ ،يدار اجياحت گهيد زياز صبحونه به چ شتريفك كنم ب -

ام را با پشت انگشت اشاره  يو استخوان كيبار ينيتخت جدا و ب يدستش را از رو كي. متوجه نشدن باال انداختم يپرسوالم را به نشانه  يابروها

و با كنار  دمياش كوب نهيپرحرص بالش را به س. تازه متوجه منظورش شدم. ثابت ماند ميلب ها يو رو ديصورتم چرخ ينگاهش رو. نوازش كرد

همان طور كه از اتاق . ديسرش كش يرا باال شيسابق من انداخت و دست ها يدرست كنار جا ييجا خودش را. تخت بلند شدم ياز رو شزدن

 .كرد ياحسان هم بدرقه ام م يبه خنده نشسته  يشدم، صدا يخارج م

 .خواد ياصال دلت ناز و نوازش نم ،يگ يتو كه راست م زم،يآره عز -

 يخبر شبيد فيكث ياز ظرف غذاها. آماده شده نشستم يصبحانه  زيردم و پشت ماحسان جمع ك دنيلبم را قبل از رس يكم رنگ رو ي خنده

صبحانه جا گرفته بود، فنجانم را  زيم يساز كه حاال رو يچا يو كتر يزدم و بدون آن كه منتظر احسان بمانم، از قور هيتك يصندل يبه پشت. نبود

 .كردم و مشغول صبحانه شدم ياپر از چ
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**** 

 

آسانسور برانداز  يا نهيآ يخودم را داخل جداره . چهار را فشار دادم يطبقه  يچمدان در دستش وارد آسانسور شدم و دكمه احسان و  همراه

تازه شانه زده ام،  ينشسته بود و موها ياز كبود يكم رنگ يهاله  ميچشم ها ريز. زدم ديام را با وسواس د دهيرنگ و رو پر يكردم و چهره 

بالاستفاده مانده  راتيو بعد از تعم يكه به خاطر ابراز محبت احسان تا اطالع ثانو دميسف يآب راهنيپ يجا. ع شده بودسرم جم يباال تدس كي

 .گرفته بود ديسف يزانو يو شلوارك تا باال يصورت يبزرگ آب يبا گل ها ديكوتاه سف يليخ يركاب راهنيپ كيبود را 

 يكه توانسته بودم برنامه  نياز ا. مانده بود، نگاه كردم رهيخ شيبه رو به رو يهم و نگاه ناراضدر يبه احسان كه هنوز با اخم ها نهيداخل آ از

 نينگاه سنگ. و بازو و ساعد دستش را در آغوشم گرفتم ستادميكنارش ا. خوشحال بودم يمنطق ليدل چيه يب زم،يامروزش را به هم بر يكار

كه قد بلند بودم اما بدون كفش  نيبا ا. مشغول ادينه چندان ز يفاصله  نيبم بود اما ذهنم به ال يلبخند رو. صورتم ثابت شد ياز باال رو حسانا

 .دميرس يپاشنه بلند، هنوز در برابر احسان كوتاه به نظر م

 م؟يبر -

 .متوجه نشدن تكان دادم يرا به نشانه  سرم

 كجا؟ -

 .سر به در اشاره زد با

 .سادهيوا اس آسانسور قهيخوش گذشته ها، چند دق -

 يدر قهوه ا يرو به رو. قدم شدم شيخروج، قبل از احسان پ يگفتم و بدون رها كردن دستش، در آسانسور را باز كردم و برا يبلند "هان"

و  داخل دست احسان باز شد، به دعوت ديدر كه با كل. رميبگ دهيقلبم را ناد يكردم ضربان اوج گرفته  يو سع ستادمياحسان ا يخانه  يسوخته 

 .گذاشتم ميباال يطبقه  يبزرگ مرد مرموز و دوست داشتن يآورد، پا به داخل خانه  يكه به كمرم فشار م يبند شده ا ستاصرار د

چمدان  د،يواكنش تندم را كه د. دميبود، چرخ ستادهيو فورا به سمت احسان كه پشت سرم ا دميبلند به هم خوردن در خانه، از جا پر يصدا با

 .گذاشت و با سر به در اشاره زد نيزم يرو داخل دستش را

 .نترس، در بود -

 ياندازه  يب يزيرنگ روشن و تم نياز ا. مشغول شدم ميرو به رو ديزدن سالن و هال ال شكل و سف ديدادم و دوباره به د يفيرا تكان خف سرم

. خورد يتازه عروس ها م يمرد باشد، به خانه  كي يل زندگمح يكه نشان دهنده  نياز ا شتريجا ب نيبه ذهنم نشست كه ا يلحظه ا يخانه، برا

اكثر مبلمان  يو پرده و كف و حت وارهايتمام د بايتقر. نشست ميلب ها يرو يبند ميو ن مهيكه در ذهنم جان گرفته بود، لبخند نصفه ن يفكراز 

كننده به آغوش  رهيفوكوس و تمركز خ كيرا در  زشيو م يد يهال بود كه ال س يسبز سدر واريتنها رنگ پررنگ خانه، د. بود ديخانه سف

 يخانه به رخ م يزده  ديتن آرامش گرفته و سف يرا رو ييبايز تينها يسبز مĤبانه اش، پارادوكس ب يحضور پررنگ و قو نيبا هم وبود  دهيكش

مبل ها  يپخش شده رو يتك و توك كوسن هاموارد،  يو براق و در بعض يكيو درشت سرام زير يموجود، شامل گلدان ها يسبزها يباق. ديكش

 .بود
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شده  دهينقش برجسته با خطوط درهمِ سبز پوش يواريال سالن را كه با كاغذ د ييانتها واريبه سمت سالن چرخاندم و توانستم د شتريرا ب سرم

چرخاندم و نگاهم را  شتريرا ب ميچشم ها .ها هم رنگ شاخص آن خانه بود يو صندل زيم يسوخته  يجدا از رنگ سبز، رنگ قهوه ا. نميبود، بب

 قهيكه سل نياز ا شتريمنحصر به فرد ب ونيدكوراس نيمطمئمن بودم ا. هال ثابت كردم يراحت يمبل ها زِيم يسبز داخل سبد، رو يها بيس يرو

 .شانه ام حلقه شدزدن خانه بودم كه دست احسان دور  ديغرق د. دهد يدكوراتور خوش ذوق را نشان م كياحسان باشد، هنر  ي

 چطوره؟ -

 .را به سمتش چرخاندم و نگاهش كردم سرم

 .كردم يكه فكرشو م يهست يزيتر از چ قهيخوش سل -

 .چشم نگاهم كرد يپر از غرور شده بود، از گوشه  فميكه از تعر يحال در

 منو؟ يدست كم گرفته بود -

 .باال انداختم و از مهار دستش فاصله گرفتم شانه

 .دهيمرد مجرد بع هياز  يزيچ نيثابت كرده همچ ميمرد شناس يه نه، تجرب -

در همان نگاه اول، كامال مشهود بود كه آشپزخانه . زدنم را از سر گرفتم ديد اتيعمل يهال گذشتم و به سمت آشپزخانه حركت كردم و باق از

 .كردم يحسود يلحظه ا ياش فقط برا اندازه يب يقگيخوش سل نيبه ا الميدر خ. و سالن كم ندارد ييراياز پذ يزيهم چ

 ؟ينياتاقا رو بب يخوا ينم -

 .با سر به اتاق پشت سرش اشاره زد. جمع كرده بود نهيرا در س شيزده بود و دست ها هيشانه اش را به درگاه آشپزخانه تك. سمتش برگشتم به

 .ايب -

از . ختياز آرامش در دلم ر يعيرنگ ها، حجم وس يو آب ديسف يِشن و بازاز اتاق رو. رنگ اتاق را باز كردم دياشاره اش را گرفتم و در سف يپ

درست رو به  يسرتاسر يبايز قتايحق يو كتابخانه  يآب ديسف يو مبل تك نفره با گل ها ريتحر زيم. و پا به داخل گذاشتم ديدر كنار كش يجلو

بود كه ناخواسته جلو  يبه حد يواريپر از كتاب د يكتابخانه  يوسوسه . اندازه چشم نواز بود ياتاق، ب يآب ديسف يرنگ و پرده  يآب واريد يور

 جبران ي وانهيد امبرانِينازك پ يكردم و دست آخر، با برداشتن كتابِ نه چندان قطور و حت نييو با وسواس كتاب ها را با نگاهم باال و پا دميكش

 .و كتاب را از دستم گرفت و داخل قفسه جا زد ديكشجلو . اش را در دستم ورق زدم يكتابخوان ي قهيجبران، سل ليخل

 .مونده ياصل كار. كارها وقت هست نيواسه ا -

 .نگاهش كردم رهيو خ يتند به

 كجا؟ -

 :جواب داد يرا باال انداخت و همراه چشمك شيابروها

 .اتاقمون -

 .صورتش براق شدم در

 اتاقمـــون؟ -
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. آخر متوقفم كرد ياتاق در بسته  يرو به رو. كرد تمير دستش دور كمرم، به خارج از اتاق هداحرف، سرش را تكان داد و با فشا يو ب خونسرد

 يكه غلط از آب در آمده بود، كلنجار م يام و حساب كتاب ختهيبا ذهن به هم ر يشده، حساب جاديفرصت كوتاه ا نيدر هم. متوجه حالم نبودم

 .ا باز كردخودش در اتاق ر د،يدست دست كردنم را كه د. رفتم

 .بانو دييبفرما -

كه به من  يخونسرد يسخت از چشم ها يليخ. بود شيچشم ها ي رهيته دلم آرام شد اما همچنان نگاه پر از سوالم خ يزيلحن آرامش، چ از

 كيرا با  ميز رو به روسب دياتاق سف ييبايوارد اتاق شدم و تمام ز. چشم گرفتم دند،يپاش يو محكم، به سمتم م يزدند و آرامش را قو يلبخند م

 .بود ييبايهمه ز نيا يايمن، گو يبود و دهان باز مانده  بايز قتايحق. دميلعنگاه ب

 خوشت اومد؟ -

 .را آرام تكان دادم سرم

 .ارميرم چمدونتو ب يم. خوبه -

 .نگ زده بودند، اشاره زدرا ر واريبخش از د كي ،يدود يها شهيش ياتاق كه با جداره  يانتها يشده  فيرد يبا دست به كمدها و

 .لباساتو بذار داخلش. كمد توئه يآخر ياون دو تا -

 .دميبه سمتش چرخ جيگ

 ....اما  -

 .سمتم برگشت به

 ؟ياما چ -

 .اتاق ثابت شد يتخت دو نفره  يرو نگاهم

 .يقرار بود بهم فرصت بد -

 .نگاهم كرد قيعم

 دم؟ يمگه گفتم نم -

 :لب زمزمه كردم ريو ز آرام

 !اتاق مشترك؟ نيا پس -

 .صورتم خم شد يگذاشت و من را به سمت خودش چرخاند و رو ميشانه ها يرا رو شيها دست

و منو راحت تر  يفرصت، تو گذشتت رو فراموش كن نيقراره تو ا. ميشه كه از هم فرار كن ينم نيبر ا ليكه قراره من بهت فرصت بدم، دل نيا -

 .كنم يراحت تر م خب، منم دارم كارتو يليخ. يقبول كن

 .سر به تخت اشاره زدم با

 آخه؟ يجور نيا -

 .ديكش ميرا از شانه ها شيو دست ها ستاديحوصله صاف ا يب
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 !فته؟يو صبح تا شب چشمم به چشمات ن گهياتاق د هيبفرستمت تو  يخوا ينه پس م -

 .كردم و لحنم را محكم تر كيرا به هم نزد ميابروها

 .نمتو ينم يطور نياما من ا -

 .گره زد نهيس يرا رو شينگاهم كرد و دست ها قيعم

 ؟يتون ينم يچطور قايدق -

 ميباالخره دست از تماشا. بود شيچشم ها ي رهيجوابم، تنها نگاه خ. ختمير شيرا با نگاهم به چشم ها ميحرف ها يتخت اشاره زدم و باق به

 :لندش مخاطب قرارم دادب ياتاق با صدا رونيحوصله از اتاق خارج شد و از ب يو ب ديكش

 يوقت تلف كردنا نيا يمن حوصله . يبا من هم اتاق بش گهيسال د هيتو دلت نخواد تا  ديشا. تونمِ تو ندارم يتونم و م ينم نيبه ا يمن كار -

 .يكن يزودتر عادت م ،يچشمم كه باش يجا جلو نيهم. رو ندارم تيخوديب

 .ستاديرا مقابلم گذاشت و صاف اداخل هر دو دستش  ياتاق شد و چمدان ها وارد

 .باشه و من خودمو كنترل كنم دهيكنارم خواب ييهلو نيواسه من آسونه همچ يكار تو رو راحت كردم، وگرنه فكر كرد -

 .را ازش گرفتم ميكردم و رو اخم

 .مطب ميلباس بپوش بر. تو كمد يرو فعال جا بد نايخواد ا ينم -

 .تخت نشستم يانه رورا باال انداختم و لجوج ميها شانه

 .خودت برو. اميمن نم -

 .ستادينفسش را پرشدت فوت كرد و با دو گام بلند مقابلم ا كالفه،

 .اريدر ن يبچه باز ن،يپاشو نوش -

 .ديچيپوششم پ يب يرا دور بازوها شيخم شد و انگشت ها. شدم رهياتاق خ گريجواب به سمت د يحرف و ب يب

 .اوقاتمون رو تلخ نكن نياز ا شتريپاشو و ب. پاشو خانومم -

و حرص  ديكش ميدست از بازوها د،يسكوتم را كه د. مانده بود رهيبود كه همچنان به همان گوشه از اتاق خ ييتنها پلك زدن چشم ها جوابم،

 :زده لب باز كرد

تخت،  نيا ياتاق، رو نيا يجا، تو نيو ات يجا ه؛يكياما حرف من  يجا بمون نيتا هر وقت دلت خواست ا يتون يم. يليخب، هر جور ما يليخ -

 فهم شد؟ ريش. تخت نيهم يجا رو نيهال، هم يسالن، نه كاناپه  يكنار منه، نه مبل ها

 يساعت يخاطره . اش شدم رهيناخواسته و وحشت زده خ. را در آورد دشيشرت سف يتوجه به من، ت يب. پرتحكمش پر از اخم شدم يصدا از

نبود كه  يزيآغوش احسان چ. جرقه وا بدهم نيبا كوچك تر دميترس يم. حداقل از خودم مطمئن نبودم. هنم مرور شددر ذ ن،ييپا يطبقه  ش،يپ

و  راهنيو بعد از برداشتن پ ستاديا شيمقابل كمد لباس ها. لبش نشست يكه پوزخند رو ديترس را در صورتم د. شد الشيخ يبشود راحت ب

 . از اتاق خارج شد رونش،يشلوار ب

تخت  يراحت از رفتن احسان، خودم را به پشت رو اليبا خ. ديچيشده پ جاديدر خانه در سكوت ا دنيكوب يكه صدا دينكش شتريب قهيدق چند
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حركت شتاب  كياحسان، با سرعت و در  يدر خانه  يروز كار نيشروع اول يو برا دميكش يقينفس عم. داشت يتشك نرم و راحت. انداختم

و گم شدنش در  نگياز پارك نشيخروج ماش دنيو بعد از د ستادميمطمئن شدن از رفتن احسان، پشت پنجره ا يبرا. شدمگرفته، از تخت جدا 

را به كمرم بند كردم و به  ميو دست ها ستادميوسط هال ا. جمع شده در دستم را رها كردم و از اتاق خارج شدم يپرده ها دم،يد ريمس يانتها

 كردم؟ ياز كجا شروع م دياب. اطراف خانه نگاه انداختم

معموال اطالعات ": در ذهنم مرور كردم يكي يكيرا  تيقبل از مامور يها هيآموزش ها و توص. كردم تمركز كنم يرا بستم و سع ميها چشم

 يداركشون رو توكه م ننيها زرنگ تر از ا يحرفه ا. و سوراخ سنبه ها نگرد يمخف يدنبال جاها. يشن كه اصال انتظارش رو ندار يپنهان م ييجا

 ليمسا يو وسواس به همه  ينيبا بدب. ستين تيكم اهم ياتفاق چيه. اتفاقات ساده باز كن يچشمتو رو. گاهاشون پنهان كنن يو مخف وقگاو صند

مامور خوب،  هي. يذهنت رو به كار بنداز هيكاف. ستين يموشك باز ميو قا يباز سيبه پل يچندان ازين ق،يحقا دنيفهم يبرا. دور و برت توجه كن

 ".چشم هاتو باز كن شهيوقت فراموش نكن؛ هم چياصل رو ه نيپس اول. كنه ياز هوشش استفاده م شهيهم

 يجا برا نيدر نظرم بهتر. احسان، از اتاق مطالعه اش شروع كردم يكنكاشِ خانه  يبرا. را باز كردم ميتكان دادم و چشم ها دييرا با تا سرم

كتاب  ينييپا فيبا وسواس، چند رد. شده بودند دهيكتابخانه، چ يتا سقف باال رفته  يبود كه در قفسه ها يهمه كتابآن  انياطالعات، م يجاساز

بزرگ و  يفك و صورت كه عكس ها يجراح ناليجياور ينظرم را جلب نكرد، جز رفرنس ها يخاص زيچ چيكردم، اما ه نييها را باال و پا

 .خودشان كردند ي رهيا خمشتاق من ر يچشم ها يشفافش چند ساعت

از كم رنگ شدن نور اتاق، تازه متوجه گذر . شده بودم كه حساب زمان و مكان از دستم در رفته بود شيقدر سرگرم كتابخانه و كتاب ها آن

بلند  نيزم ياز رو. نكرده بودم دايپ يمطلب قابل مالحظه ا چيداد و من هنوز ه يمطالعه، پنج بعد از ظهر را نشان م زيم يساعت رو. زمان شدم

از زمان ناهار گذشته بود و من بعد از صبحانه، . رفت يضعف م يدلم حساب. مقابلم را در قفسه جا دادم يباز شده  نيكتاب قطور و سنگ وشدم 

و وارد  دميم كشدستم را به گردن. صفحات كتاب درد گرفته بود يرو ياز آن، گردنم به خاطر خم شدن طوالن شترينخورده بودم اما ب زيچ چيه

رنگ را گرفتم و از داخلش  ديسف ديسا يبا ديسا خچاليدادم، سراغ  يهمان طور كه گردنم را با حركت آرام دستم ماساژ م. آشپزخانه شدم

م غذا داد حيام، ترج يمسلم زندگ يشد، اما طبق قاعده  يرفع نم بيام با گاز زدن س يمطمئنا گشنگ. را انتخاب كردم يقرمز و خوش رنگ بيس

توانستم از  يوجه نم چيمن بود و به ه يزندگ نفكيجزء ال ،يتنبل. ندازميخوردن را به برگشت احسان و آماده كردن غذا توسط خودش، عقب ب

 .مسلم شده صرف نظر كنم يقاعده  نيا

 ي قهيخواستم با جستجو تا دق ينم. شمدادم قبل از برگشت احسان، دست از كار بك يم حيكردن كتاب ها خسته شده بودم و ترج نييباال و پا از

. باال آوردم زيم يام را تا رو دهيبلند و كش ينشستم و پاها ونيزيتلو يهال و رو به رو ديمبل سف يرو. را رو كنم تمينود، دست خودم و مامور

 .مبل فرو بردم يرا با كنترل روشن كردم و سرم را در پشت ونيزيتلو

 يكنفرانس كشورها يمربوط به برگزار يها تياز آغاز فعال ييبر، مشغول پخش اخبار بود و گزارش هاخ يبود و شبكه  ميپنج و ن ساعت

 ميچشم ها جانش،ياز ه يآهنگ آرام و خال ريو آرام بود كه كم كم تحت تاث كنواختيزن مخبر، آن قدر  يصدا. داد يدر تهران م ياسالم

 .بخواهم، خوابم برد هآن ك يشد و ب نيسنگ
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**** 

 

صورت و درست كنار گوشم، باعث شد از خواب عمق گرفته ام  گريسمت د يگونه ام و حركت آرام و نوازش گونه ا يفوكوس شده رو ييرماگ

 نيب ياخم كردم و درز باز شده . بازم آمد مهين ينور پررنگ اتاق، به استقبال چشم ها. را باز كردم ميپلك ها يال يرغبت، كم يب. رميفاصله بگ

 .را تنگ تر كردم ميچشم ها

 خانومم؟ يشد داريب -

 يبه چشم ها كينزد يليخ يفاصله  نيسرم را به سمتش چرخاندم و از ا. شد يم دهيگوشم، شن كيدرست نزد يياحسان بود كه از جا يصدا

 .شدم رهيخندانش خ

 .مزاحم يكرد دارميب -

 .رفت يتم عقب و جلو مكالمم، همچنان دستش به نوازشِ صور نيآشكار شده ب يبداخالق اليخ يب

 ؟يديتازه خواب -

 .شد ياز حدم م شيانگشتش، بدون آن كه بخواهم، مانع از تند شدن ب يآرام و حركت پر از خلسه  يصدا لحن

 ساعت چنده؟ -

 :جواب داد يآرام و دم گوش يهمان صدا با

 .هفت -

 .نگاه كردم ونيزيخاموش تلو يصفحه  به

 .دميد يم ونيزيداشتم تلو -

 .چپش انداخت يپا يراستش را رو يپا

 .خاموشش كردم. متوجه شدم -

 .شدم رهيخسته اش خ يسرم را به سمتش چرخاندم و به چهره  دوباره

 ؟ياومد يتو ك -

 :مكث جواب داد يب

 .شه يم يساعت مين -

 ؟يچرا صدام نكرد -

 .ديخند شيچشم ها با

 .نگات كنم يجور نيدوست داشتم ا -

 .نگاهش كردم مشكوك

 ؟يفقط نگاه كرد -
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سرش را به سمت  ،يو همزمان با در كردن خستگ ديهر دو دستش را از دو طرف كش. و از صورتم فاصله گرفت ستادينوازشگرش ا انگشت

 .عقب خم كرد

 كنه واست؟ يم يهم كردم، فرق گهيفكر كن كار د -

 .دميكوب شيمشت به پهلو با

 .خوديب -

 .را بلند كرد فشيو با دست چپش، ك ختينامرتبم را به هم ر يمبل، با دست راستش موها يو هماهنگ با بلند شدنش از رو ديخند

 .كنم يخواد م يدلم م يهر كار. ميخود و با خود ندار يب -

 .شدم ونيزينثارش كردم و دوباره مشغول تلو "يهوسباز ي كهيمرت"لب  ريرفت، ز يگرفت و به سمت اتاق م يطور كه از من فاصله م همان

 ؟يهار خوردنا -

 .دادم در جوابش سكوت كنم حيترج. آمد ياز داخل اتاق م شيصدا

 ؟يگم ناهار خورد يم -

. نداشتم يليحرف زدن تما يبرا. شدم رهيچهارخانه اش را باز گذاشته بود، خ راهنيپ يو دكمه ها ستادهيچشم، به احسان كه مقابلم ا يگوشه  از

 يرا به كمر، بند و سرش را رو شيدست ها. شدم رهيخ ونيزينازك كردم و دوباره به تلو يچشم پشت. مانده از دوران بلوغ بود يعادت باق

 .كرد خمگردن 

 گه؟يد يشنو ينم -

 .آمد يبه راه افتاده خوشم م يِاز باز. شدم رهيخ ونيزيبه تلو تيگفتم و با جد يبلند و كشدار ـــــسيه

 ؟يكن ينگاه م ونيزيتلو يمثال دار يعنيآهان،  -

 .را تنگ تر كردم ميابروها ي رهگ

 .ينيب يخوبه خودت م. گهيكنم د ينگاه م ونيزيخب دارم تلو ه؟يچ گهيمثلنش د -

 .شد كيمقابلم تار ريتصو. ستاديا نهيرا لمس كرد و مقابلم دست به س ونيزيپاور تلو يشد و خونسرد، دكمه  خم

 .كنم، روشنش كن يم گايدارم ن -

 . انداخترا باال شيشانه ها خونسرد،

 .كم به من برس هيپاشو . يديد يبسه هر چ -

 .را گشاد كردم ميرا باال انداختم و چشم ها ميابروها

 .تو رو خدا خجالت نكش گه؟يبلـــــــه؟ امر د -

 .شد طانيش شيگشاده ام، چشم ها يصورت جمع شده و چشم ها يبهانه  به

 .زنم مثل پروانه دورم بچرخهخواد از سر كار كه اومدم،  يمن دلم م. نيفعال هم -

 .منزل را برداشتم و ورق زدم ونيدكوراس يكوتاه مقابلم، مجله  زيم ريزدم و از ز شيبه رو يپوزخند
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 .ابراز كن يزن گرفت يبذار وقت تميقلب التيتما نيا. ستميمن كه زنت ن. زنت يگ يخودت م -

 .ديو مجله را از دستم كش ديكش جلو

 .ياشتباه گرفت گه،ينه د -

 .برداشتم زيم ريدوم را از ز يو مجله  دميكش يقيعم نفس

 .يكه منو با زنت اشتباه گرفت ييتو نيمن اشتباه نگرفتم، اتفاقا ا -

مغلوب كردنم به كار بسته بود، خنده ام گرفت  يكه برا ياز پشتكار. پرت كرد زيم يو رو ديكش رونيب ميدست ها نيدوم را هم از ب ي مجله

 .و دست به كمر، در صورتش براق شدم ستادميحفظ ظاهر، مقابلش ا يرا فرو دادم و برا ميلب ها يرو يور و ضرب، خنده اما به هزار ز

 !بابا؟ اَه يخوا ياز جونم م يچ ؟يشه دست از سر من بردار يم -

 :و همزمان با صاف كردن كمرش، جواب داد ستاديا ميبه تماشا خونسرد

 .خودتو -

 .شد يور كيلبم به نشان پوزخند  و ديباال پر ميابروها

 جانم؟ -

 ي نهيس يسرم رو. ديمخالفت، در آغوشش كش يبرا يمجال چيه يمن را ب ع،يحركت سر كيدر  انميعر يو با گرفتن بازو ديرا جلو كش دستش

. ديچيدر سلول به سلول تنم پ قيعم يبه لذت هيشب يزيچ انش،يعر ي نهيصورتم با س ميواسطه و مستق ياز تماس ب. احسان بود يو مردانه  يقو

پر  ي نهيكردم از مهار دست ها و از س يو سع دميخودم را عقب كش. كنترلم نبود، به حالم نگران شدم ي طهيوجه در ح چيكه به ه يخوش نياز ا

 .رمياز وسوسه اش فاصله بگ

 .كه ها نيمثل ا ياومد رونياز ب. ادياَه بدم م. ولم كن احسان -

 :لبانش جواب داد يبسته و لبخند نشسته رو يبه خودش چسباند و با چشم ها شتريمرا بتالشم،  اليخ يب

 .ميبذار حالمونو بكن. نيول كن تو رو جون نوش -

 ياز مرد يشوم و فقط كم تيمامور اليخ يبار، ب نيدادم فقط ا حيزد، خنده ام گرفت و ترج يحرف دلم را م قتايشده اش كه حق فيكلمات رد از

صورتم خم كرد  يكه سرش را رو ميدر همان حالت بود قهيچند دق. لذت ببرم ،ياندازه خواستن يكه ب يوسوسه كننده بود و آغوش تيانه يكه ب

 .ديبرجسته ام را بوس يو آرام و كوتاه، گونه 

 .باش يجور نيهم شهيهم. دختر خوب نيآفر -

صورتم خم  يبند كرد و رو ميشانه ها يرا رو شيآغوشش كه جدا شدم دست هااز . رميرا بگ شميباز شدن ن يلبم را گاز گرفتم تا جلو ي گوشه

 .شد

 .ياز تنم در كن مويخستگ يجور نيخواد هر وقت از سر كار اومدم، ا يدلم م -

 .دميكش يكوتاه شينازك كردم و ا يچشم پشت

 يدخترا ي نهيو سرتو تو سر و س ينيش يم يصندل رو. يكن يكوه كه نم. يكن يكار م يكنه سر كارت چ يندونه فكر م يهر ك. خوبه حاال -
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 داره؟ يخستگ نميا. يكن يخوشگل فرو م

 .دو انگشت اشاره و شستش گرفت نيام را ب ينيو ب ديخند طانيش

 !طونيش ايخوب آمار منو دار -

 .خالص كردم شيانگشت ها نيام را از ب ينيو ب دميرا عقب كش سرم

 .و تا ته ماجرات رو بخونم نميبش شتيخواد تا پ يوقت م قهيدو دق. آمار گرفتن ندارهبه  ازيدونستن حال و روز تو كه ن -

 .كرد زيرا ر شيتر شد و چشم ها طانيش

 رسه؟ يمن با تو به كجا م يته ماجرا نميبگو بب ،يتو كه انقدر زبرو زرنگ! خب -

 .مت آشپزخانه فرار كردمصورتش، به س يپخش شده رو طنتيدور شدن از ش يرا باال دادم و برا ميابروها

 .خدا داند -

 .به اتاق خواب راه كج كرد كيآشپزخانه را آمد و نزد ريمس دنبالم

 .منم دانم -

 نشيگزيو جذبش را جا يمشك نِيشرت بدون آست يرا در آورد و ت راهنشيداخل اتاق پ. ستادميو مقابل در اتاق ا دميكش رونيآشپزخانه ب از

 .كرد

 رسه؟ يخب به كجا م -

 .خجالت از من، به عوض كردنش مشغول شد يرا به سمت شلوارش برد و ب دستش

 من و تو؟ يعاقبت ماجرا ؟يچ -

 .شدم رهيلباسش گرفتم و به چهارچوب در خ ضيرا از تعو ميرو

 .كم خجالت بكش احسان هي -

 .و شلوارك به دست جلو آمد و با انگشت به گونه ام ضربه زد ديخند

 ؟ياز ك -

 .زدمرا پس  دستش

 .سادهيكه جلوت وا ياز آدم -

 .شانه ام بند كرد ياصرار دستش را رو با

 .يعادت كن ديكم كم با. زهيتا خجالتت بر ريبگ ادياز من  زميعز ؟يواسه چ -

 .بلندش از پشت سرم متوقفم كرد يصدا. و از او فاصله گرفتم دميكش يپرحرص پوف

 ؟يبدون يخوا ينم -

 .نگاهش كردم مشكوك

 رو؟ يچ -
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 .ديو كوتاهش را پوش رهيت شلوارك

 .عاقبت من با تو رو -

 .شلوارك كوتاهش چشم غره رفتم يبرا

 ؟يبپوش يلباس بهتر نداشت. رينخ -

 .و دستش را دور شانه ام حلقه كرد ديكش جلو

 .ميمن دوست دارم االن در مورد عاقبتمون حرف بزن. نويول كن ا -

 .ند خودم را به آشپزخانه رساندمتند و بل يو با قدم ها دميعقب كش پرحرص

 .و زود داره، سوخت و سوز كه نداره بچه جون ريد. امروز نشد، فردا ده؛يكه در خونت خواب هيشتر نيا. فرار نكن حاال -

 يدرحال آمد و رونيبه آشپزخانه ب كينزد يبهداشت سياز سرو. كانتر آشپزخانه نشستم يها يصندل يگفتم و رو ينه چندان آرام "يبرو بابا"

 :ديكرد، پرس يداخل دستش خشك م يرا با حوله  شيكه دست ها

 م؟يبخور يدرست كرد يزيچ -

 .را باال انداختم ميها شانه

 مگه من آشپزتم؟! نه -

 .برگرداند و به آشپزخانه برگشت شيرا سر جا حوله

 ارن؟يزنگ بزنم ب ،يخور يم يچ. ابراز محبتتم نيعاشق ا -

 .دهيبه جز كوب يهر چ -

بعد از قطع تماس، . داخل دستش، مشغول سفارش دادن غذا شد يمتوجه شدن تكان داد و بعد از شماره گرفتن با گوش يرا به نشانه  سرش

 .ديرا به سمت جلو كش شيزد و پاها هيمبل تك يپشت يلبه  يرا، رو شيمبل هال نشست و دست ها يرو

 .ميبخور اريب ييچا هيبابا الاقل  -

 :دموقفه جواب دا يب

 رو دارم؟ يجنابعال يخم و راست شدن جلو ي فهيمن وظ يچرا فكر كرد -

 .زد هيتك يپشت يگفت و سرش را به لبه  يبلند ي "روتو برم بچه"

 .ومدمياز خجالتت در م يكه واقعا خستم، وگرنه حساب فيح -

به سمتش . ساز را روشن كردم يانداخته بود، چاكه احسان در سرم  يخوردن يياش نازك كردم و به هوس چا يتو خال ديبه تهد يچشم پشت

 يكه م يو آرام كنواختي ياز نفس ها. شد يم نيياش مرتب و آرام باال و پا نهيس. حركت مانده بود يرا بسته بود و ب شيچشم ها. برگشتم

و  ختمير يرنگ چا يل ماگ شكالتداخ ،يبعد از دم شدن چا. است دهيخواب ،يشد حدس زد كه تمام مدت آماده شدن چا يم يبه راحت د،يكش

مقابلم  يبه احسان سكوت گرفته  ارياخت يو ب دميچيماگ پ نيسفال يرا به دور بدنه  ميانگشت ها. كانتر نشستم يها ياز صندل يكي يدوباره رو

بود تا به  يلحظه كاف كيضعف رفت و همان  د،يبار ياز صورتش م قتايحق يكه خستگ ميبه حال مرد رو به رو دلملحظه  كي يبرا. شدم رهيخ
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چشمش را  كيكاناپه و كنارش كه نشستم،  يرو. خودم به سمتش ببرم يچا وانيو همراه با ل زميبر يگريد يدل به رحم آمده ام، چا يخواسته 

 .باز و كوتاه نگام كرد مهيتا ن

 .نيخستم نوش يليخ -

 .گذاشتم زيم يرا مقابلش رو يچا

 چرا آخه؟ -

 .كه همزمان خم كرده بود، ثابت كرد ييزانوها يمبل جدا و رو يرا از لبه  شيها دست

 .چند ساعت رو پا بودم. عمل داشتم -

جذاب و به  تينها يب يبيآل، كنار هم، ترك دهيتناسب ا كينقص صورتش، در  يب يتك تك اعضا. صورتش چرخ خورد يبا وسواس رو نگاهم

 .مهربان شدم. ديصورتش كش يرا رو شيدست ها. گذاشته بودند شيرا به نما يدختر كش گر،يد ريتعب

 .يخسته نباش -

 .هوا زد و با لبخند به سمتم برگشت يام را رو يموج ارسال. كردم زيرا به سمتش سرر ياز مهربان يموج و

 .ممنون -

 .اش اشاره زدم ييسر به چا با

 سرد نشه؟ -

 .را دور ماگ حلقه كرد شيها دست

 .داغه هنوز. نه -

 .شدم طانيش

 .فتهيكنه، از دهن م يم خي. گرم نبود، بخور اديز! نه بابا -

 .نگاه كرد وانيل ياز دهنه  يخروج يتعجب به بخارها با

 !واقعا؟ -

 .آره بابا -

هنوز لحظه . را از دست بدهم يواكنش احتمال نيدوست نداشتم كوچك تر. شدم رهيكرد خ يم كيرا به لبش نزد وانيبا دقت به احسان كه ل و

خنده ام . ديپاش رونيداخل دهانش را ب اتيجدا كرد و محتو شيرا از لب ها وانينگذشته بود، كه پرسرعت ل شيبا لب ها وانيتماس ل از يا

 .حفظ ظاهر، خودم را نگران نشان دادم يبرا اماگرفته بود، 

 !؟يشد يچ -

 .دهانش تكان داد يو دستش را جلو ديكوب زيم يرا رو وانيل

 .نيكشمت نوش يم -

 يهشت نفره  زيپشت م. و به سمت سالن فرار كردم دميپر نييمبل پا يو از رو دميكش غيج. برداشت زيحرفش تمام نشده به سمتم خ نوزه
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 .دميبود، بلند خند ستادهيا زيم گريسنگر گرفتم و به احسان كه سمت د ييرايپذ

 !ايبــــد سوخت -

 .به سمتم خم شده بود ز،يم يثابت كرده اش رو ياكرده بود و با دست ه نيكم يشكارچ يرهايبه ش پرشباهت

 .نيدعا كن دستم بهت نرسه نوش -

 .كردم چيلبم، ه يرو يور كي يرا با خنده  دشيرا باال انداختم و تمام تهد ميابرو ف،يك سر

 .يكن يكار يتون يبرسه هم نم -

 .دور ماندن اشاره كرد يو به تالشم برا ستاديصاف ا. له گرفتمقدم به سمت راست برداشت كه بالفاصله به همان اندازه و از سمت چپ فاص كي

 .گهيد يكن يفرار م ينتونستن دار نيواسه هم -

 .دميبار سرخوش خند نيرا باال انداختم و ا سرم

 .كنه ينم بيع ينــــچ، كار از محكم كار -

 يو حرصش را با فشار رو ديكوب گرشيا به كف دست دراستش ر يدست مشت شده . زده شد فونيجواب دادن، دهان باز كرد كه زنگ آ يبرا

 .كرد يخال شيدندان ها

 .تو يدار يعجب شانس -

 .و به در اشاره كردم دميبه صورت حرص زده اش پاش يحيمل لبخند

 .ــــايمون يگشنه م -

زدنش مشغول  ديو به د ستادمياز همان فاصله ا. من شد اليخ يب فون،يجواب دادن آ يداد و به بهانه  تيكامل، به رفتن رضا يتيبا نارضا باالخره

 .جواب داد گرشيرا با دست د فونيآ يزد و گوش هيتك واريدستش را به د د،يكه رس فونيبه آ. جرات ترك كردن سنگرم را نداشتم. شدم

 .باال، طبقه چهار دياريب فيتشر. بله آقا -

 .ديكه تمام شد، به سمتم چرخ حرفش

 .زشته سه،يخ نيا ار،يشرت ب يت هيبرو واسه من  ايب. يساديهنوز كه اون جا وا -

 .ها بند كردم يصندل يرا به تن چوب ميرا باال انداختم و دست ها ميها شانه

 .رو از من انتظار نداشته باش ييها يخوش خدمت نيشرمندم احسان جون، همچ -

 .نگاهم كرد يناراض

و هزار تا منت  يندازيخوام، پشت گوش م يكارم كه ازت م هي! نه حال ،يد يم سيونه سر ،يپز ينه غذا م ؟يخور يم يپس تو به چه درد -

 .يذار يم

 .اش باال رفت يطرف لبم به اعتراض رنگ گرفته از شوخ كي

 .ياورديكه ن زيكن زميعز -

 .را تنگ كرد شيتكان داد و چشم ها دييرا با تا سرش
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 .مامور عذاب آوردم با اعمال شاقــــه ،يگ يراست م -

 يرا با ت نشيبدون آست يشرت مشك يت عيسر يليخ. و به سمت اتاق راه گرفت ديدر خانه كه زده شد، دست از سر و كله زدن با من كش زنگ

 زيهمان طور پشت م. گرفتن غذا به سمت در رفت ليتحو يكانتر آشپزخانه، برا يپولش از رو فيكرد و با برداشتن ك ضيتعو يشرت جذب آب

با كارگر رستوران برخورد  ششيپ قيكامال متفاوت با دقا ييمرد كامال متشخص و دورنما كيپشت سر به احسان كه در قالب  از بودم و ستادهيا

 .من داخل هال فرستاد يگرفت و حساب كرد، در را بست و نگاهش را پ ليغذا را كه تحو. شده بودم رهيكرد، خ يم

 ـــن؟يتو؟ نوش ييكجا -

 .كان دادمدست ت شيبرا زيپشت م از

 .جام نيا -

 .غذا را باال گرفت ي سهيك

 .شام ايپاشو ب. ترسو يهنوز كه سنگرتو حفظ كرد -

 .ترسو مخاطب قرار دادنم، پشت چشم نازك كردم يبرا

 .ستين يبه تو كه اعتبار. كنم يم اطياحت ستم،يمن ترسو ن -

 .گرفت شيپ و راه آشپزخانه را در ستادينا شتريب. كرد ديمن قطع ام يِهمراه از

 .فتهيشه از دهن م ياالن سرد م ا،يپاشو ب -

 .را باال انداختم سرم

 .ندارم تيتو امن شيپ ام،ينم -

 :گذاشت، جواب داد يكانتر م يآورد و رو يدر م كيبار مصرف كباب را از داخل پالست كي سيو پرخنده، همان طور كه د ديخند

 كارت كنم؟ يخوام چ يمثال م. كنخودتو لوس ن ايندارم؟ پاشو ب تيامن يچ يعني -

با برداشتن محافظ . پرتاب كرد نكيداخل س يو بعد از مچاله كردنش، به سمت سبد زباله  ديكنار كش سيد يرنگ را از رو ينقره ا محافظ

 يبو قتايبودم كه حق معتقد شهيهم. ضعف رفت رشياندازه دلپذ يب يدلم از بو. و مشامم را پر كرد ديچيخانه پ يخوب كباب در فضا يبو س،يد

 .بزنم ديغذا را د سيد اتيكردم محتو يو سع ستادميا ميپا يپنجه ها يرو. از طعم نه چندان دلچسبش است ذتريكباب، لذ

 ؟يكباب سفارش داد -

 :مثبت تكان و جواب داد يو پشت به من، سرش را به نشانه  ستادهيطور ا همان

 .هياريواسه تو جوجه اس، مال من بخت -

كانتر داخل  يصندل يرو. با وسواس، حركاتش را تحت نظر گرفتم. هوش و حواس را از سرم پراند رش،يجوجه كباب و تصور طعم دلپذ اسم

 .دلسترش شد يهال نشست و مشغول باز كردن قوط

 .كارت ندارم ايپاشو ب. يمردم از گرسنگ ار،يدو تا بشقاب و چنگال ب ايپاشو ب -

 .كردم ديپر از تردرا تنگ و لحنم را  ميها چشم
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 .يگ يدروغ م -

 .دهانش ثابت كرد كيرا نزد دلسترش

 .بد گشنمه. تونم صبر كنم ينم گهيد ايدارم بابا، ب يچه دروغ -

 .ندارم تيكار نيبگو جون نوش -

 .ديدلستر كش دنياز سر كش دست

 قسم بخورم؟ ديحتما با. گهيندارم، ندارم د تيگم كار يبابا، م يا -

 .دميكش رونيپرترس از سنگرم ب آهسته و آهسته

 .ــــايقول داد -

 رهيكه خ يگشاد شده ا ينه چندان راحت و چشم ها الِيبا خ. كرد كينزد شيدلستر را به لب ها يتوجه به من، دوباره قوط يرا نداد و ب جوابم

و  يتوجه ياز ب. آشپزخانه را مرور كردم رياه، مسكوت يو قدم ها اطيبا احت. مانده بود، قدم به داخل هال گذاشتم شيواكنش ها زياحسان و ر ي

از كنار مبل  يخارج شدم و نرم و عاد اطمياز قالب احت. دلستر، كم كم اعتمادم به پرچم صلح باال گرفته اش جلب شد يبودنش با قوط سرگرم

 يريغافلگ نياز ا. ديبلند شد و به سمتم دو يلصند يبودم، كه پرشتاب از رو دهينشده و به آشپزخانه نرس كشيهنوز كامال نزد. هال گذشتم يها

كوتاه  يبلند احسان و فاصله  ياما قدم ها دميدو ييو به سمت اتاق انتها دميپر مياز جا يو با سرعت فوق تصور دميكش يبلند غيدور از انتظار، ج

بند كرد و من را به سمت  راهنمي، دستش را به پاز پشت. را ازمن گرفت ديسف يفرصت پناه بردن به اتاق و جا گذاشتنش پشت در چوب نمان،يب

را دور  شيو بالفاصله دست ها ديبلند خند. اش برخورد كردم  نهيبه عقب پرت شدم و از پشت سر به س دن،يكش نيبر اثر ا. ديكش دشخو

 .شكمم حلقه زد

 بچه پررو؟ يسوزون يحاال منو م -

 .تقال كردم شيدست ها يو فرار از حلقه  شيانگشت ها يباز كردن گره  يبرا

 .يولم كنم نامرد، تو قول داد -

 .راه كوتاه مانده تا اتاق را با دو قدم تمام كرد يحركت از جا بلندم كرد و باق كي با

 .داده باشم يقول نيهمچ ادينم ادمي -

 .و مردانه اش ضربه زدم يقو يبه پشت دست ها ميرا در هوا تكان دادم و با دست ها ميپاها

 .ــــــنيذار زممنو ب -

 .ستاديتخت ا يو وارد اتاق شد و رو به رو ديخند

 .ــــــزميعز ليبا كمال م -

برداشتم اما  زيبالفاصله خ. تخت افتادم يهمان دست ها، با شكم رو تيشل شد و با هدا شيدست ها يتخت ثابت مانده بود كه گره  يرو نگاهم

 .مهارم كرد ميپا دنيشكه بتوانم از دستش فرار كنم، با ك نيقبل از ا

 .حاال در خدمتتون ميهست زم؟يكجا عز -
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را  شيانگشت ها يآزادم، گره  يپا يكردم با ضربه ها يو سع دميفرار از دستش، به پشت خواب يبرا. ديچپم را با دست به عقب كش يپا مچ

به اجبار . ديرا به سمت خودش كش ميهر دو پا ،يكم يرويفرار زد و با خرج ن يتالشم برا يبه همه  يلبخند. گرفتارم، شل كنم يدور مچ پا

. كه دو طرف بدنش را گرفته بود، درست مقابلش ثابت شدم ييتخت سر خوردم و با پاها يراحت رو يليكمِ صرف شده اش، خ يرويهمان ن

از . زدنش را دنبال كردم ديد ريشدم و مس زيخ مين. شكمم ثابت شد يحوال ييو جا ديصورتم دست كش ياز تماشا روزش،يپ شهيهم يچشم ها

و بدون پلك زدن،  مينگاهش مستق. و تختم معلوم شده بود ديام باال رفته بود و شكم سف يو آب ديسف تاهكو راهنيتخت، پ يشدنم رو دهيكش

دادم و منقطع و شمرده را در دستش تكان  ميزدم، پا يكه كرده بودم، نفس نفس م ييهمان طور كه به خاطر تقالها. شكمم ثابت مانده بود يرو

 .دميشمرده، كلمات را در صورتش پاش

 ست؟يگشنت ن.... مگه .... اصال  م؟يشام بخور.... مگه قرار نبود . گهيد.... ولم كن  -

 .را باال انداخت و مخمور نگاهم كرد شيابرو يتا كي

 .وقت هست شهيواسه خوردن شام هم -

 .به عقب فشار دادم اش را نهيسمتم كه خم شد، فورا با دست، س به

 .ستين يخوب ياصال شوخ. مسخره نشو احسان -

 .احسان تا من كمتر ياش خم شد و فاصله  نهيفشار س ريز دستم

 .ميجد ميلياتفاقا خ زم،يعز هيچ يشوخ -

بانم را محكم به هم ل. پوستم حركت داد يرا به شكمم رساند و آرام و پرحرارت، رو شيبخورم، دست ها يگريكه بتوانم تكان د نياز ا قبل

 :لب غر زدم ريفشار دادم و ز

 .نامرد يتو قول داد -

 .ماند رهيخ ميزد و به چشم ها لبخند

 .سر قولم هستم بانـــو -

 :اشاره كردم و جواب دادم تميوضع به

 !آخه؟ يجور نيا -

 .ام گذاشت نهياش را مماس س نهيو س ديزد و باال كش لبخند

 آخه؟ يچه جور -

 .پر از خواستنش گرفتم و آب دهانم را فرو دادم از نگاه چشم

 ؟يش يبلند نم -

 :جواب داد يآرام يو صدا ريانگشت شستش، كنار لبم را لمس كرد و با تاخ با

 ؟يعجله دار -

 ياز احسان گري، درابطه مشتـــاق نياندازه به ا يشده بودم و ب ريطور درگ نيخودم ا يندارم؟ وقت يكه به خودم اعتماد ميتوانستم بگو يم چطور
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 !رفت؟ يم يكه مرد بود و البته پرتجربه، چه انتظار

 ـن؟ينوش يناراحت -

. را درك كند تيتوانست موقع يكه نم يبار نه از دست احسان، از دست دل خودم، از دست مهرنوش نيبودم؟ آره ناراحت بودم، ا ناراحت

دستش،  تيبا هدا. كرد يام م وانهيشناخت و تا مرز جنــــــون د يرا نم تيكه موقع يشد و خواستن يم ريقدر راحت درگ نيكه ا ياحساس

 .بود يخواستن تينها يب ميمرد رو به رو ك،ينزد يفاصله  نياز ا. قرار گرفت شصورتم مقابل صورت

 شام، باشه؟ مير يباش بعد م شميكم پ هي -

را  يباز ي هيقاف ،يراحت نيمتزلزم را سست كند و به هم يت كوتاه، اراده لحظا نيهم دميترس يم. تحمل كنم نياز ا شتريتوانستم ب ينم نــــه،

هوا  وحال  نيدر آمدن از ا يبرا ديبود اما باالخره با دهيفا يهر چند كه ب. دهم ياحسان تكان يو قو دهيبدن ورز ريكردم به خودم ز يسع. ببازم

 .به صفر رساند ميلبش را تا لب ها يله فاص. موافقت برداشت كرد يسكوتم را به نشانه . كردم يم يكار

مقاومت . آورد، التماس كردم يكم م يهمراه نيا تينها يفشار ب ريكه ز يبه اراده ا. نكردن، تمام قدرتم را به كار بستم يمقاومت و همراه يبرا

 زيكردم ذهنم را به سمت هر چ يستم و سعرا ب ميچشم ها. بود دهيفا يشد و ب يم چيمردانه اش، عمال ه يرويام در برابر احسان و ن يكيزيف

. زدم يخود م يكه زور ب قتاياز مرد جذاب مقابلم اما حق ريغ يگريد زيسوق بدهم، هر چ ،يكيهمه نزد نيو ا شياز احسان و لب ها ريغ يگريد

 يتر از ذهن خام من برا يقو يليخ د،يكش يم دكياش را  يحضور پررنگ احسان و حركات آرام و ماهرانه اش كه قطعا عمق تجربه و پختگ

 .ها بود يفاصله گرفتن از خواستن

رفت و نفس  يم نييباال و پا يمماس شده اش، پررنگ و قو ي نهيس. سرش را باال گرفت و مشتاق نگاهم كرد. داد تيبه جدا شدن رضا باالخره

 شيتوانستم مانع از اتفاقات پ يوجه نم چيصورت به ه نيا ريكردم، در غ يم يكار ديبا. بود تيموقع نيبهتر. خورد يبه صورتم م قشيعم يها

تنگ شده  يسرش را به ساعد دستم چسباند و چشم ها. بلندش را نوازش كردم يشانيدست راستم را باال آوردم و با انگشت شستم، پ. رو شوم

لبخند . كرد يهنوز هم مات نگاهم م. دمياش كش يپر و مشك يرا به داخل موها ميدستم را حركت دادم و انگشت ها. شد مياش، مات چشم ها

 ريز. فوت كرد رونيرا به ب يقيتخت گذاشت و نفس عم يسرش را كنار گردنم و رو. آرام شده بود و من هم. اش زدم نهمردا يبه چهره  يآرام

 :زدم شيلب صدا

 .احســـــان -

 :گوشم زمزمه كرد ريجا و ز همان

 جـــــــــانم؟ -

به احساسم  دينبا نياز ا شتريب. لحظه تمام وجودم را پر كرد كي يحسرت داشتن مرد مقابلم، برا. ديچيدر دلم پ يخوبحس  شيصدا يمهربان از

 زمهبا گرم شدن گوشم، متوجه زم. كه احسان را مقابلم قرار داده بود، در ذهنم زنده كردم يتيلپم را از داخل گاز گرفتم و مامور. دادم يم دانيم

 .و به صورت احساس لبخند زدم دميسرم را عقب كش. اع از كنترلم شدمخارج شدن اوض يها

 .گشنمه يليخ -

 .سرش آرام تكان دادم ريدستم را ز. هم گذاشت و خودش را به خواب زد يرا رو شيها چشم
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 احسان؟ -

را به  ميو خارج از انتظار، لب ها عيسر. مرسوم و مورد استفاده اش پناه بردم ي وهيموافق كردن نظرش، به ش يبار برا نينخورد و من ا يتكان

 .دميبه تعجب نگاهش لبخند پاش. نگاهم كرد رهيمتعجبش بالفاصله باز شد و خ يچشم ها. دمشياش رساندم و كوتاه بوس يشانيپ

 ـــــم؟يبر -

 .تشك تخت و دستم جدا كرد و مقابل صورتم ثابت يشد و سرش را از رو طانيش

 ؟يد يباج م -

 .دميبه كار گرفته اش خند ريو تعب طنتيش از

 .باج كدومه بابا؟ من گشنمه -

 .نداشت يا دهياون كه فا. بده يپس درست و حساب ،يباج بد يخوا يحاال كه م -

 .زيرا ر ميرا تر كردم و چشم ها لبانم

 .من گشنمه م،يپاشو بر. گهيلوس نشو د -

 .ديرا جلو كش شيرا باال انداخت و لب ها شيابروها

 .اجبـــــــ -

 .كردم فيرد ش،يرا به نما دميسف يزدم و دندان ها لبخند

 .شه، پاشو ينم -

 .اصال حرفشو نزن -

كه سرم تن نرم تشك را  نيقبل از ا. دميرا بوس شيآمده، سرم را باال گرفتم و كوتاه، لب ها شيپ تيفرار از وضع يشدم و برا ميتسل باالخره

 دنيبه دست كش يرا ادامه داد و وقت ميكوتاه لب ها يِمحبت تماس. را به ماندن مجبور كردو سرم  ديلمس كند، دستش را به پشت سرم كش

 :آهسته، زمزمه كرد يبسته و صدا يام ثابت كرد و با چشم ها ينيب ياش را رو ينيب د،دا تيرضا

 .ممنـــــونمت بـــــانو -

 تيكه باالخره به جدا شدن رضا ديطول كش يچند لحظه ا. نشست ميب هال يكرده بود، به رنگ لبخند رو ريكه تمام وجودم را درگ يتيرضا موج

 هيشدنش، بالفاصله نشستم و با مكث چند ثان مانياز ترس پش. ديتشك خواب يتخت انداخت و به پشت رو يخودش را رو عيسر يداد و با حركت

 .ستادميا يا

 .شـــام -

 .كرد، مشتاق نگاهم كرد يرا لمس م نيانو تا شده اش، زماز ز يو همان جور كه پاها ديشكمش كش يرا رو شيها دست

 .شدم ريمن كه س -

را  شياز اتاق فاصله نگرفته بودم كه خودش را به من رساند و دست ها شتريهنوز چند قدم ب. گفتم يلب ريز "لوس"و  دميرا در هم كش ميابروها

در وجودم  تياز رضا يبيحس عج. شدم رهيبراقش خ يفتم و به چشم هاسرم را باال گر. از پشت دورم حلقه كرد و من را به خودش چسباند
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 .و به سمت آشپزخانه حركت كردم دميكش رونيبه نگاهش زدم و خودم را از آغوشش ب يكوتاه مكچش. ديچيپ

 يدر سكوت نگاهم مرا به هم قفل كرده بود و  شيدست ها. آشپزخانه و مقابل احسان نشستم يصندل يكانتر گذاشتم و رو يها را رو بشقاب

 .از جوجه كباب را به چنگال زدم و به سمت دهانم بردم يتكه ا. كرد

 ؟يشد ريس يجد ينكنه جد ؟يخور ينم -

و چنگال را در هوا تكان  دميدستم را عقب كش. به چنگال زده ام را سهم خودش كرد يجوجه  ،ياديو با خرج زور نه چندان ز ديدستم را قاپ مچ

 .دادم

 ؟يبود كرد يارچه ك نيا -

 .باال انداخت ابرو

 .خوشمـــــزه بود -

 .را دوباره مقابلش تكان دادم چنگال

 .اديبدم م تينها يكار، ب نيمن از ا. خوشمزه بود يگ يم ،يبود كرد يچه كار نيگم ا يمن م ؟يچ يعني -

 .باال انداخت و مشغول پر كردن بشقابش از برنج شد اليخ يرا ب شيها شانه

 .بخور و غر نزن. اديكه من خوشم م هنيمهم ا -

 .را داخل بشقابش انداختم و چنگال دست نخورده اش را بلند كردم چنگال

 .بخورم ويكس يدهن اديبدم م -

مقابلم،  ياندازه خوشمزه  يب يگرسنه بودم و غذا يحساب. مشغول خوردن شد يگريد يحرف اضافه  چيه يزد و ب شيچنگال را با چشم ها رد

خوردم، معده ام را  يم شهيكه هم ييگرفتن نداشتم، اما حجم كم غذا ميهر چند كه عادت به رژ. گذاشت يگرفتن نم ميتعارف و رژ يبرا ييجا

تكه از جوجه  نيآخر. ميايو مراعات به نظر ب ميدر حال رژ شهيهم گرانيكم خوراك بودنم، باعث شده بود، از نظر د نيو هم ودكوچك كرده ب

 .و چنگال را داخل بشقاب انداختم دميرا به دندان كش كباب داخل بشقابم

 .احسان، چقد گرسنم بود يوا -

 .كانتر چرخاندم ينگاهم را رو. ديدلسترش را سر كش يزد و قوط يلبخند

 .كردم يرو ادهيبود كه فكر كنم ز يانقد عال. دستت درد نكنه -

 .ام كردحواله  يكانتر گذاشت و چشمك كوتاه يرنگ را رو ينقره ا يقوط

 .شه يشب كه هزار شب نم هي. سرت يفدا -

 .تكان دادم دييرا با تا سرم

 .يگ يراست م. آره -

 .قفل كرد نهيس يرا رو شيزد و دست ها هيتك يصندل يپشت به

 ؟يتو فردا كالس دار نم،يبب -
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 .كانتر شدم يرو ليمرتب كردن وسا مشغول

 ؟!آره، چطور مگه -

 .شه يم يخال. مانهدندونت پانس. مطب يايب ديبا -

 .گذاشتم نكيرا داخل س فيكث ظروف

 .بعد از كالسم. اميم -

 .مبل هال نشست يبلند شد و رو يصندل يرو از

 شه؟ يتموم م يكالست ك -

 .شبرنگ را به دست كردم يرا باز و دستكش ها آب

 .سره كالس دارم هياز هفت صبح تا پنج،  -

 .ميد يم وبشيبعدا ترت. جا نيا ايب. ولش كن اونو -

 .آغشته كردم و مشغول شستن شدم ييظرفشو عيرا به ما اسكاچ

 .ندارم يبشور و بساب يعادتا نيمن از ا. ايكه بد عادت نش يالبته به شرط. حرفا رو نداره نيظرف كه ا كهيدو تا ت -

 .زد و خودش را داخل مبل فرو برد هيمبل تك يرا به بدنه  سرش

 .گم نشور يمن كه م -

آغوشش  دنيچش. بودن كنار احسان، به ظرف شستن و آشپزخانه پناه ببرم يبار، به خاطر فرار از احساس قو نياول يخواست برا يلم ممن د اما

. حال و هوا خارج شوم نيداشتم تا از ا يبه خلوت ازين. كرد يم انيطغ يامتحان مجددش، احساسم حساب يبود كه برا يآن قدر خوب و خواستن

كه بخواهم با  نياز ا. است و بس يكار يسوژه  كيزدم كه احسان فقط  بيبه خودم بارها و بارها نه. كردم يا در ذهنم مرور مر تميمورمدام ما

 ياديز ليشدم كه تما يآغوشش معترف م نيريش يادآورياما با  د،يچيپ يدر دلم م ياحساسات شوم، اضطراب بد ريام، درگ يكار يسوژه  نيا

گرفته شده از دستم، به خودم آمدم و نگاهم را سمت صاحب دست  ريش ريشدنِ بشقاب ز دهيبا قطع شدن آب و كش. دارم نكرد سكير يبرا

 .احسان بشقاب را داخل سبد گذاشت و دستش را به شانه ام بند كرد. كه به مچم بند شده بود، چرخاندم ييها

 شده؟ يزيچ -

 .نگاهش كردم جيگ

 ؟يمثال چ! نه -

 .ال انداخترا با شيابرو يتا كي

 .يصدات كردمم جواب نداد يهر چ. يساكت شد! دونم ينم -

 .به سرم دادم يو گنگ يجيپر از گ تكان

 .شستم يداشتم ظرف م. حواسم نبود -

 .شيديساب يو م نوايبشقاب ب نيبه جون ا يشد افتاده بود يم قهيچند دق! معلومه -
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 .ماندم رهياز ظرف خ يخال نكيو به س زدم يلبخند كج و كوله ا. ام شدم يمتوجه خرابكار تازه

 .چرب بود آخه -

 .نگاهم كرد مشكوك

 حالت خوبه؟ -

 .را پراسترس تكان دادم سرم

 حالم بد بشه؟ يبه حال من؟ منتظر يداد ريگ يچرا ه! بابا يا -

 .را باال انداخت و ساعد دستم را گرفت شيها شانه

 .ميبخواب ميبر ايب. فتهمن خوابم گر. ولش كن! هوي يشد يجور هيآخه . نه -

 .برگشت و متعجب نگاهم كرد. ستادميثابت ا ميو سر جا دميكش رونيدستش ب انيهول زده و مضطرب دستم را از م! نـــــه

 ؟يچ يعني -

 .را تر كردم ميها لب

 .اديمن خوابم نم -

 .ساعد دستم را گرفت دوباره

 .بره يخوابت م ياشكال نداره، دراز بكش -

 .دستم تالش كردم دنيشك رونيب يبرا

 .تماشا كنم قبل از خواب لمياصال من عادت دارم ف. بره يخب خوابم نم. احسان ايگ يزور م! بابا يا -

باالخره دست از  "!يخودت": زند يجمله را داد م كيفقط  شيكردم چشم ها ياحساس م. ام ماند رهيحرف و در سكوت خ يرا رها كرد و ب دستم

 .داد رونيرا آرام ب و نفسش ديكش ميتماشا

آوردمت باال كه زودتر . اديخوشم نم اميباز نياز ا. ستميصبور ن اديباشه من ز ادتياما  ن،يبب لمتويبرو ف. خب يليخ. هيدونم دردت چ يمن كه م -

 .يكه مدام ازم فرار كن نينه ا. يعادت كن

 .دميرا درهم كش ميلبم را گاز گرفتم و ابروها ي گوشه

 .اديفقط االن خوابم نم. كنم يمن فرار نم -

 .لبش نشست يرو پوزخند

 .يكن يكنم كه ازم فرار نم يمنم باور م. يگ يراست م يتو كه دار. آره -

 .ستادميبه كمر، مقابلش ا دست

 .ازت فرار كنم ديبا يچ يواسه خودت؟ برا يگ يم يچ -

خروج از آشپزخانه از من رو  يفشار داخل صورتم فوت كرد و برانفسش را پر. را به هم فشرد و چند بار سرش را آرام تكان داد شيها لب

 .گرفت
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 .يخواب يمبل هال م يكه رو هيشب نيآخر نيباشه ا ادتي -

مبل رو  يبه سمت هال رفتم و رو. كنم يفردا هم همان فردا فكر م يبرا. گذشت ريامشب به خ. دلم آب شد يبه دست آمده قند تو تيموفق از

از  يمستند يشدم و دست آخر رو شيكانال ها ضيمشغول تعو. مقابلم زل زدم ينچيچهل و دو ا يِد يستم و به ال سنش ونيزيتلو يبه رو

گذشته و از دست رفته ام پر  يبود، اما ذهنم كامال به سمت روزها ونيزيپخش شده از تلو ريتصو ينگاهم رو. ثابت كردم يياستوا يجنگل ها

اندازه ام را  يب يدلهره  مز،يج ياندازه  يب يِلش پرشباهت به حال امشبم بود، اما آغوش گرم و صبوركه حس و حا ييهمان روزها. ديكش يم

طرف بدن و صورتم، تعادل  كيبه  ،ينيدر افكارم غرق بود كه با برخورد جسم نسبتا سنگ. مشتاق تر يهمراه يكرد و مرا برا يكمرنگ م

 .زود متوجه بالش بودنش شدم يليو خ دميكش شيجسم نرم و پارچه ا يفاصله دستم را روبال. نشستنم به هم خورد و به سمت مخالف خم شدم

 .شدن ضيمر يدارم، نه حوصله  يدار ضيمر ينه حوصله . يخور يروباز نخواب، سرما م. هوا هنوز سرده. از پتو و بالش نيا -

 .مقابلش تكان داد ديتهد يو انگشتش را به نشانه  ستادياراهرو  ي انهيم. رو از من گرفت و به سمت راهرو رفت. سكوت نگاهش كردم در

اتاق هال و . تخـــت، كنار مــــن يخواب تو اتاق خوابه، رو يجا ؟يمتوجه شد. يمبل بخواب يرو يامشبو حق دار نيفقط هم. امشب هي نيهم -

باهات  نهيزم نيتو ا يشوخ چيباور كن ه. نينوش ستين رفتهيازت پذ يعذر چيگم، اما از فردا شب ه ينم يزيامشبو چ. ستين دنيخواب يمبل جا

 .ندارم

گرفتم و  كيزدن اتاق تار ديوارد اتاق كه شد، چراغ را بالفاصله خاموش كرد، دست از د. نگاهش كردم و رفتنش را به تماشا نشستم رهيخ

و  دميباال كش نهيس يرنگ را تا رو ينرم و صورت يپتو. تمزدم، گذاش هيمبل تك يكه به دسته  يبالش يو سرم را رو دميمبل باال كش يرا رو ميپاها

دوباره ذهنم به . و نگاهم را به سقف دوختم دميسرم كش ريبالشت و ز يدستم را رو. نكنم يكردم به ناراحت بودن لباس خوابم توجه يسع

كردم  يرا بستم و سع ميچشم ها. گذراندم يش مكه كنار ييو روز و شب ها ميبايآپارتمان ز. ديمشتركمان پر كش يخاطره  نيو اول مزيسمت ج

و  مزيهمه خاطره، ج نيهجوم ا انيم. بود، شوم يافتنيدور و دست ن نيريش يايرو كي يگذشته ام كه حاال درست به اندازه  يگغرق زند شتريب

االن  ،يعنيكنه؟  يم كاريبدانم كه االن چ خواست يدلم م يليخ. و پر از آرامش بود يدوست داشتن مياندازه برا يام، ب يحضور پررنگش در زندگ

كه تا آخر عمر،  يقابل احترام ياز آن دسته مردها. گذاشت رياندازه تاث يمن ب يزندگ يبود كه رو يياز آن دسته مردها مزيكه مرا ندارد؟ ج

 .كردم يوقت فراموشش نم چيه

. اندازه ناتوان بودم يترك كردنش، ب ير محبت خرجم كرد كه براام پا گذاشت و آن قد يام كه ذره ذره در زندگ يدوست داشتن اهيس مرد

و  دميكش ييصدا يو ب قينفس عم ".ميدوست داشتن اهيدلم برات تنگ شده س": لب زمزمه كردم ريزدم و ز مزيج يبه خاطره  يلبخند كم جون

به فضا و . شد يماه پخش م يسفر انسان به كره  نيولاز ا يگريتمام شده بود و مستند د يياستوا يمستند جنگل ها. گرفتم فنگاهم را از سق

كردم كه بخوابم، اما  يرا بستم و سع ميچشم ها. انداختم زيم يرا خاموش كردم و كنترل را رو ونيزيتلو. نداشتم يعالقه ا شيناشناخته ها

شلوارك  ،يخواب يجدا از ب. ربوده بود ميها ام، عمال خواب شبانه را از چشم يبعد از خواب عصرگاه يو كم تحرك هربعد از ظ يخواب طوالن

 يب نيغلت زدن نداشتم و هم يبرا يقدرت مانور چندان ادش،يمبل و عرض نه چندان ز يرو. داد ياندازه آزارم م يهم ب ميزانو ريجذب و تا ز

 يبه حال لباس نامناسبم م يفكر ديبا. را با دست عقب زدم شانميپر يپرحرص صاف نشستم و موها. داد يم مآزار زياز هر چ شتريب ،يتحرك

ساعت  ينگاهم را داخل خانه چرخاندم و رو. كالفه ام كرده بود يلباس جذب حساب نيجذب را نداشتم و ا يبا لباس ها دنيعادت به خواب. كردم
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اتاق در باز و  ياهم رونگ. گذشت ياحسان م دنياز خواب يشب بود و دو ساعت مهين ي قهيدق ستيدو و ب. شماته دار پشت سرم ثابت كردم

 رقابليشدن احسان و وقوع اتفاق غ داريبه ذهنم هجوم آورده بود، اما ترس از ب يعوض كردن لباس حساب يوسوسه . خواب ثابت ماند كيتار

 .شد يكردنم م سكيمانع از ر ،ينيب شيپ

. دمينفس نوش كيپرآبش كردم و  خچاليو از آبسردكن را از سبد ظرف ها برداشتم  يآب وانيل. مبل بلند شدم و به آشپزخانه رفتم يرو از

از  ميران پا. شد ينم دهيد مياز خواب در چشم ها ياثر چيه. زدم هيتك يصندل يگذاشتم و دستم را به بدنه  زيم ياز آب را رو يخال وانيل

 ياز چمدان ها ميبرداشتن لباس ها يزدم و برا ايباالخره دل به در. كرد يكالفه ام م يشلوارك به خارش افتاده بود و حساب ي ساعتهتماس چند 

 ميتخت افتاده بود، اما صورت و ن ياز هال، داخل اتاق و رو ينور كم جان. به سمت اتاق رفتم نيپاورچ نياتاق، پاورچ يگوشه  يدست نخورده 

 ،ياضافه ا ياز هر سر و صدا يريجلوگ يفتم و براسر و صدا به سمت اتاق ر يآرام و ب يليخ. محض فرو رفته بود يكياحسان در تار ييباال يتنه 

چمدان . شدن احسان شوم داريمانع ب ن،يزم يرو دنشيكردم با بلند كردنش و نكش يچمدان پر از لباسم را به دست گرفتم و سع يدسته 

 .كردم يانتقالش تالش م يبراكردم و بعد از تازه كردن نفس، دوباره  يمكث كوتاه م كيبود و من بعد از هر بار بلند كردنش،  نيسنگ

را باز،  ميكردم و مشت ها يرا مشت م ميهمان طور كه دست ها. را در هوا تكان دادم ميگذاشتم و دست ها نيزم يچمدان را رو گريد بار

 يپاتخت يرو لياتاق چرخ خورد و همان لحظه بود كه نور كم جان سبز رنگ موبا يكيمطمئن شدن از خواب بودن احسان، در تار ينگاهم برا

تلفن همراه احسان كه فول شارژ شده بود و آماده جدا . خودش بود. شوم قيدق شتريكردم ب يكردم و سع زيرا ر ميچشم ها. كرد رهينگاهم را خ

و رو به  كه گرفته بودم، سمت احسان كه به پهلو يميتصم يزود و به پا يليخ ميچشم ها. نشست ميلب ها يمقدمه رو يلبخند، ب. شدن از شارژر

 دميكش ميلب ها يزبانم را رو. شدم يمتوجه م د،يكش يكه م يكيتمير يرا از نفس ها نيخواب خواب بود و من ا. ثابت شد ،بود دهيخواب يپاتخت

 يهاچشم . شده بود بمياحسان پا گذاشته بودم، نص يكه در خانه  يشب نيآن هم درست اول ت،يموقع نيبهتر. را به هم فشار دادم ميو لب ها

 .رفتم يقدم بردارم، به سمت پاتخت مينوك پا يكردم رو يم يكه سع يو در حال گرفتمشده ام را از احسان  زير

احسان  يزده  كيصورت تار يرو ميكه چشم ها يو در حال اطيجلو رفتم و با احت ييسر و صدا چيه يرا ب يشش قدم كوتاه مانده تا پاتخت اي پنج

بگذارمش، از  زيم يسر و صدا رو يكه بتوانم ب نيشارژر را جدا كردم، اما قبل از ا شيف. بلند كردم يپاتخت يرو را از ليثابت شده بود، موبا

بود  يكاف. دميرا در هم كش ميلبم را گاز گرفتم و ابروها. افتاد يكف سنگ يسر خورد و رو زيم ياز رو يمحسوس يرها شد و با سر و صدا دستم

آب . ديشكمش كش يدستش را رو كيو  ديخورد و به پشت خواب يشده تكان جاديا ياز سر و صدا. ا تمام شده بدانمشود تا كارم ر دارياحسان ب

احسان،  يبسته  يبدون رو گرفتن از چشم ها. كردم يقلبم را به وضوح حس م يضربان باال گرفته . صدا فرو دادم يسخت و ب يليرا خ مدهان

 .زدم رونياز اتاق ب اطيپشتم پنهان كرده بودم، بااحت را يعقب گرد كردم و همان طور كه گوش

را در  يگوش. زدم هيتك دشيسف واريبه هال رساندم و به د ميپا ينوك انگشت ها يصدا و رو ياتاق كه خارج شدم، خودم را با همان حركت ب از

كم ضرب تر، همان جا و  قرارميشدم و قلب ب كه آرام يكم. دميكش يقيچسباندم و همزمان نفس عم واريهر دو دست گرفتم و سرم را به د

فتح انجام شده ام، از  ينيريشد و ش زانيوارد كردن رمز، لب و لوچه ام آو يزود با باال آمدن صفحه  يليرا روشن كردم، اما خ يگوش ستادهيا

 .دهانم رفت

آخر  يچهار شماره !نـــــه "1375": ش به دانشگاهسال ورود! نه "1357": سال تولدش. گفتم و شروع به حدس زدن رمز كردم يلب ريز يلعنت
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 .خودكار خاموش شد يتالشم، گوش نيتالش بود و با تكرار آخر نيآخر نيا! نــــــــه "5072": لشيموبا

سر  پشت واريبا سرم آرام به د. فكر رمزدار بودنش را نكرده بودم. كردم كيگرفتم و سرش را به لبم نزد ميدست ها نيرا ب يگوش پرحرص

 يعصب. ام به دندان گرفتم و پشت هم پلك زدم يلبم را به عادت نوجوان يگوشه . را از دست داده بودم ياندازه خوب يب تيموقع. ضربه زدم

پراسترس به سمت . شد، توجه ام را جلب كرد يم دهيكش نيزم يكه گهگاه رو ييقدم ها يخودم غرق بودم كه صدا يحال و هوا رد. شده بودم

را پشتم پنهان  يو گوش ستادميهول زده ا. راه گرفت سيبسته، از قاب در خارج شد و به سمت سرو ياحسان بود كه با چشم ها. شتمصدا برگ

من  يزده  جانيبه صورت ه يبازش نگاه مهيپلك ن يكه سرش را رخوت زده به سمتم چرخاند و از ال كردانگار حضورم را حس . كردم

 .انداخت

 تو هنوز؟ يدينخواب -

 .زدم يدستپاچه ا لبخند

 .ومديخوابم نم... خو . نـــه -

كه شد، پرعجله خودم را داخل اتاق پرت  سيوارد سرو. حركت كرد يبهداشت سيمتوجه شدن تكان داد و به سمت سرو يرا به نشانه  سرش

خودم  بايشدم و تقر يشارژر به گوش وصل كردن اليخ يب. دميرا شن سيباز شدن در سرو يصدا ،يپاتخت يرو يكردم و به محض گذاشتن گوش

خودم را . تخت بلند شدم يو از رو دميكش ييسر و صدا يو ب قينفس عم. آمد ياتاق م رونيگفتنش از ب نينوش يصدا. تخت پرت كردم يرا رو

 .بود، نشانش دادم ستادهيدر ا يو مقابلش كه حاال جلو دميكش رونياتاق ب يكياز تار

 ؟يكارم داشت -

 .صورتم ثابت شد يرو مرددش نگاه

 ؟يخوا يم يزيچ -

 .زدم يكمرنگ لبخند

 .بره يخوابم نم يجور نيا. خوام لباسمو از تو چمدون بردارم يم. آره -

 .كوتاه و شلواركم چرخاند راهنيپ يرا رو نگاهش

 ؟يديتا االن نخواب نيواسه هم -

 .اتاق جلو آمده، رفتم ي مهياز صورتش گرفتم و به سمت چمدان تا ن رو

 .جام عوض شده. ستين نيفقط كه ا. نه خب -

 .من و چمدان رد و بدل كرد نيمرددش را ب نگاه

 ؟يخوا يكمك م -

 :را كج كردم و جواب دادم سرم

 .گهينه د ،ياگه چراغو روشن كن -

. شده بود يعصب يوش حسابنگاه كنجكا ريز. تخت و كنار من و چمدان باز شده ام نشست يلبه  يو رو دياتاق را روشن كرد و جلو كش چراغ
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 .و از احسان رو گرفتم ستادميوقفه ا يب. دميكش رونيكردم و بالفاصله ب دايزود پ يليتاپ و شلوارك خوابم را خ

 .تو هم بخواب گه،يخب د -

 .ثابت ماند ميچشم ها يرو نگاهش

 ؟يتخت بخواب يرو يخوا يكه نم يمطمئن -

 .تكان دادم ديرا پرتاك سرم

 .راحت باش. بخواب ريبگ تو. آره بابا -

 :از پشت سرم بلند شد شيقدم از اتاق فاصله نگرفته بودم كه صدا كيهنوز . و من چراغ را خاموش كردم ديتخت كش يرا رو خودش

 ــــن؟ينوش -

 .را بستم ميچشم ها و ستادميرا داخل بغل جمع كرده بودم، ا ميبودم و لباس ها ستادهيهمان طور كه پشت به احسان ا. ستادياز حركت ا قلبم

 ن؟ينوش -

كه حاال تمام توانشون را از دست داده  ييبا پاها. دانستم يم. لو رفته بودم. از فرط استرس خشك شده بود و نفس قصد آزاد شدن نداشت ميگلو

 .بود دهيباال كشدست چپش  يتنه اش را رو ميسرش را باال گرفته بود و ن. جان بودند، به سمتش برگشتم يسست و ب يبودند و حساب

 .بره، برو از كتابخونه كتاب بردار، بخون ياگه خوابت نم -

دور شدن از  يزدم و برا يلبخند مختصر. كرد دايپ انيجر ميزده در رگ ها خيمغزم كم كم به كار افتاد، خون  ياز كار افتاده  يها سلول

مبل و تن  يخودم را رو ،يآب يداخل اتاق كتاب ها. ل اتاق پرت كردمخودم را داخ ز،ياغراق آم يواكنش ها نياحسان و لو دادن خودم، با ا

شارژر هم  يهر چند كه برا. از سرم گذشته بود يخطر بزرگ. دميكش قيچند بار نفس عم. ام ثابت كردم نهيس يو دستم را رو انداختمگلبارانش 

 .كردم يخدا را شكر م ديكه تا االن متوجه نشده بود با نيكردم، اما در هر صورت هم يفكر م ديبا

 يكنجكاوم رو يچشم ها. ستادميرا عوض كردم و در لباس راحت خوابم، مقابل كتابخانه ا ميكه از آرام شدن حالم مطمئن شدم لباس ها خوب

كتاب  يرو. من يبود و خارج از حوصله  يتخصص ياول اكثرا كتاب ها يام، پنج طبقه  يبررس نيطبق آخر. شد يم نييكتاب باال و پا يقفسه ها

نو شدن  نيذهنم زنده شد و هم يتو رستانيدروس دب يخاطره . كتاب قطور سووشون ثابت شد يششم زوم كردم و نگاهم رو فيرد يها

 رونيقطور مجاورش ب يكتاب ها نيكتاب را كه از ب. برداشتن كتاب باال بردم يو دستم را برا دميجلو كش. خاطره به خواندن كتاب قلقلكم داد

تن براق عكس  يفرستادم و رو ييكاغذ مقوا ينگاه متعجم را پ. ثابت شد ميافتاد و كنار پا رونياز داخل كتاب ب ييابالفاصله كاغذ مقو دم،يكش

به . برداشتم نيزم يخم شدم و عكس را از رو. بودم رهيخ ميرو به رو ريشده بود، به تصو زير يكه از فرط كنجكاو ييبا چشم ها. ثابت كردم

كه  يتياحسان و رضا قيعم يخنده . خورد يدختر و احسان چرخ م نينگاهم ب. شدم رهيكنارش خ يبايز تينها يمقابلم و دختر جوان و ب احسان

 يب ييبايجدا از ظرافت ها و ز. دختر ثابت كردم يچشم از احسان گرفتم و رو. اندازه توجهم را جلب كرده بود يزد، ب يموج م شيدر چشم ها

 .ودآشنا ب ميبرا بياش عج چهره تش،ينها

نگاهم مدام . زدم و عكس را با هر دو دست مقابل صورتم گرفتم هيمبل تك يآرنج هر دو دستم را به دسته ها. مبل نشستم يو رو دميكش عقب

دختر رو كجا  نيمن ا": را تنگ كردم و متفكر زمرمه كردم ميو چشم ها دميرا درهم كش ميابروها. خورد ياحسان و دختر كنارش چرخ م نيب
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 "؟!ـــدميد

 

 افتيخودم و دختر داخل عكس  نيب يياز آشنا يرد نيكردم، كوچك تر نييمغزم را باال و پا يها يو خروج ختميچقدر ذهنم را به هم ر هر

. را ورق زدم مبل يدسته  يزدم و سووشون رو هيمبل تك يسرم را به پشت. خسته شدم جهينت يب يشدن به عكس و فكر كردن ها رهياز خ. نشد

فاصله  ياريهوش يايكنم، از دن يكه مقاومت نيغرق خواب شد و قبل از ا ميدانشور را نخوانده بودم كه چشم ها ياز مقدمه  وتاههنوز چند خط ك

 .گرفتم

 

**** 

 

داشت،  ميپا يرا از رو چشم باز كردم و متوجه احسان كه مقابلم خم شده بود و قصد برداشتن كتاب م،يدست ها نيشدن كتاب از ب دهيكش با

 .زد يلبخند كمرنگ د،يام را كه د رهينگاه خ. شدم

 ؟يشد داريب -

 .را باز و بسته كردم ميها چشم

 .رهيگ يگردنت درد م يجور نيا. بره يخوابم نم گهيمن د. تخت بخواب يپاشو برو رو -

 .دميرا به گردنم كش دستم

 ساعت مگه چنده؟ -

 .انداخت زيم يو سووشون را رو ستاديا صاف

 .پنج صبح -

 .دميرا باال انداختم و پشت دستم را به چشمم كش ميابروها

 !يشد داريچقدر زود ب -

 .زميسحرخ شهيهم -

 .دميكش يكوتاه ي ازهيدهانم گرفتم و خم يرا جلو دستم

 ؟يكار كن يكه چ يش يم داريزود ب -

ام را مقابل  يزانو زده بود و عكس مكشوف نيزم يردم و احسان را كه روچشم باز ك. سكوتش كنجكاو شدم يبرا. را نداد و سكوت كرد جوابم

توانستم به غرق شدنش  ياش راحت م يتحرك ينبود، اما از همان سكوت و ب دميد ي رهيهر چند كه صورتش در دا. دميصورتش گرفته بود، د

 .نگاهم كرد رهيسمتم چرخاند و خفورا سرش را به . بردم و شانه اش را لمس كردم شيدستم را پ. مببر يدر عكس پ

 ؟يكرد داياز كجا پ نويا -

 .هوا تكان داد يبه سمتم برگشت و عكس را تو. را تنگ كردم ميو چشم ها دميرا عقب كش دستم

 ؟يكرد داياز كجا پ نويگم ا يم -
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 :لب جواب دادم ريدلخور و ز. را نداشتم خيتوب يحت ايبلند  يانتظار صدا. در هم رفت ميبلندش ابروها يصدا از

 .سووشون افتاد ياز ال -

 اطيو با احت دميمبل جلو كش يخودم را رو. بلند كرد و چند بار از ابتدا به انتها و بالعكس ورق زد زيم يبلند شد و سووشون را از رو بالفاصله

 :دميپرس

 شده؟ يزيچ -

 :و خشك جواب داد محكم

 ؟ينكرد دايپ يا گهيد زيچ -

 ؟يمثال چ! نه -

 .عكس باشه نيكه با ا يهر چ. يچهر  -

 .را باال انداختم ميها شانه

 .نه -

 .ترسم گذاشتم يپا رو دن،يپرس يلبم را تر كردم و برا. پرت كرد زيم يورق زدن كتاب خسته شد و سووشون را رو از

 ....كه كنارته .... دختره  نيا.... گم  يم -

وجه  چيرا به ه ليدل يب تيعصبان نيبود و من ا يچقدر عصبان. شدم ريخوردم و سر به ز جمله ام را يباق. نگاهم كرد رهيسرعت برگشت و خ به

 .شدم رهيكرده اش خ انيطغ اهيس يدر چشم ها. و با دستش چانه ام را به سمت خودش باال گرفت ديجلو كش. كردم يدرك نم

 .يكن ينم يمن فضول يخصوص ليوجه تو وسا چيمن بعد، به ه -

محكم و  يبا قدم ها. كرد ينگاهم م نهيبود و دست به س ستادهيهمان طور ا. جواب برخواستم و با دست عقبش زدم يب. شدم يجوش نشيتوه از

 .به سمت خانه پا تند كردم يحرف اضافه ا چيه يكانتر آشپزخانه قاپ زدم و ب يخانه را از رو ديبود، كل دهيكه به حالم دو ياندازه ا يب تيعصبان

 

ناحقش،  نيغرورم از توه. كلمه كي يخواست حرف بزنم، حت يدلم نم. و به اتاقم پناه بردم دميدم، در را محكم پشت سرم كوبخانه كه ش وارد

اندازه  ياز عكس العمل ب. تخت انداختم و صورتم را در بالش فرو بردم يخودم را رو. شد يآرام نم يدار شده بود و قلبم جز به تالف حهيجر

 ريكه تمام روحم را درگ يجدا از خشم. حرص زده بودم ياش نكرده بود، حساب يمخف يكه حت يكردن عكس دايخاطر پخشنش، آن هم فقط به 

  "نمش؟يخواست بب يبود كه دلش نم يمگه اون عكس چ": خورد يسوال چرخ م نيجواب ا يكرده بود، ذهنم مدام پ

 ي، برا3طرح  يِاز حذف احتمال يريجلوگ يرغبت و برا يب د،ينرس يثبتم ي جهينت چيام به ه ختهياز هفت كه گذشت و افكار به هم ر ساعت

از هر  يريجلوگ يبرا نيبنابرا. ها را داشته باشم يحوصله تر از آن بودم كه توان جر و بحث كردن با حراست يب. رفتن به دانشگاه آماده شدم

كه  يتمام هنر. را خرج صورتم كردم يمختصر تينها يب شيو آرا دميام را پوش يبهار مينه چندان ضخ يمانتو دهيساده و پوش ،يحتمالتذكر ا

و  ميمال يليخ يپوشاند و رژگونه  يو سردردم را م يخواب ياز ب يناش يِدگيو هم رنگ پوستم بود كه رنگ پر ديسف كيصرف صورتم شد، پنك

و دسته  دميام را سرم كش يدود يمقنعه . سرم جمع كردم يو باال دميرا از پشت كش ميموها. كرد يخارج م يحال يرا از ب مكه صورت يا يصورت
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 ياز ظاهرم كه مطمئن شدم، ب. ماند ينم يتذكر باق چيه يكه زده بودم، جا يساده و البته آراسته ا پيت نيبا ا. را پشت سرم گره زدم شيها

دادم امروز با  حيشدم و ترج يرانندگ اليخ يد كه بز يسردردم آن قدر شدت گرفته بود و نبض م. زدم رونياز خانه ب تو لپ تاپ به دس يمعطل

 يِزندگ يهوا يخاص ليدل چيه يدلم ب. را بستم ميو چشم ها دميكش يقيوارد كوچه كه شدم، نفس عم. شهرم سر كنم يعموم ي هينقل ليوسا

 .را كرده بود ميهاهم سن و سال  يدغدغه  يو ب يعاد

درخت  يرو قدم زد و رو ادهينگاهم طول معبر پ. كوچه را شكست تينها يسكوت و آرامش ب ها، نيمحدود و تك و توك ماش يليو آمد خ رفت

بهار زود  نيا دنياز رس. را از دست داده بود رشينفس گ ينمانده بود و هوا سرد ديبه ع شتريچند روز ب. تازه جوانه زده اش ثابت شد يها

ارتفاعات اوج  يباالتر از آن، رو ديارتفاعات تهران و شا يرو ييو به جز ردپا از شهرم هم رخت بسته بود چ،ياز كوچه كه ه يديهنگام، سف

بستن با خودم  يكه به جلو قدم برداشتم، در را برا يدر گرفتم و همزمان ي رهيدستم را به دستگ. از زمستان نبود ياثر چيالبرز، ه يگرفته 

 .گوشم را پر كرد اطياز پشت سر و داخل ح احسان يبود كه صدا دهيقدم اول به دوم نرس زهنو. همراه كردم

 .نينوش -

را بلند و سرعتشان را چند برابر  ميقدم ها دم،يبلند به هم كوب يدر را كه با صدا. بستن در شتاب كردم يبرا. به همكالم شدن نداشتم يا عالقه

كارگاه  مانكارِيكه لطف پ ابانيوسط خ يشده پخش  يماسه ها يرو نيماش كيحركت آرام الست يفاصله نگرفته بودم كه صدا يليخ. كردم

 يعنوان عالقه ا چيواضح بود كه با برخورد چند ساعت قبلش، به ه. توجهم را جلب كرد د،يكش يبه رخ م يچند واحد جلوتر را حساب يساختمان

عادت به زور . شدم يكردم، آرام نم ينم يرا تالف يناراحت نيناراحت بودم و تا ا لشيدل يب تيبه شدت از عصبان. به مواجه شدن با او نداشتم

بودم و ترس  يعاد طيمطمئنا اگر در شرا. گران تمام شده بود ميبرا يكوتاه آمده بودم، حساب تميجا كه به خاطر مامور نيو تا هم تمنداش دنيشن

. رفت يام به حساب م يزندگ اتيضرور نيتر يهيو در شأنش از بد يچند روزه ام نبود، برخورد جد يو تمام تالش ها تيبه هم خوردن مامور

 .ديچيكرد، در سكوت كوچه پ يحركت م يمن، قدم به قدم، آرام و با سرعت الك پشت يكه حاال همپا نشيبوق ماش يصدا

 ن؟ينوش -

 .كرد يوقت صرف م دياش حاال حاالها با ياحترام يجبران ب يدكتر برا يآقا. زود بود يليجواب دادن خ يبرا. نكردم يتوجه

 .نيبا توام نوش -

 .خاموش نگه دارم يمدت نامعلوم يام را برا ييشنوا يدادم قوه  حيترج

 .خوام باهات حرف بزنم يم ن،يبش ايب -

 .نمانده بود شتريب يعصر چند متر يول ابانيتا خ. كردم شتريرا ب ميقدم ها سرعت

 .ميحرف بزن نيبش ايب ار،يدر ن يبچه باز نينوش -

 "!دم يرو نشونت م يواقع يِبچه باز. دكتر؟ برات برنامه ها دارم يآقا يكار يكجا". لبم نشست يرو پوزخند

 ن؟يبابا، نوش يا -

. من پهن شد يلب ها يرو تيشده بود، باال رفت و لبخند رضا ريگ نيخالف آمدن احسان زم يزنم به پا يكه حدس م ينيماش زياعتراض آم بوق

و حال  ديهم دلخور بود، به گوشم رس ياعتراض راننده كه از شانس من حساب يصدا. كم كردم را ميو سرعت قدم ها دميكش ينفس آسوده ا
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 .كردخوشم را مضاعف 

 طرفه اس؟ هي ابونيخ ينيب يكه نم يمگه كور -

 .اعتراض مرد باال رفت يآداب احسان به پا يمباد يصدا و

 .نداره داديهمه داد و ب نيا گهيد. ديكشم كه شما رد ش يآقا؟ من كنار م ديكن يچرا شلوغش م -

 .ذاره يمردك خالف اومده كالس اخالقم واسه ما م. رد شو ايمن كنار بكشم، شما ب يخوا يم. يكن ينه بابا، لطف م -

 يبود و ناراض دهيرا در هم كش شيابروها. دميو به سمتش چرخ ستادميكوتاه ا. نمياحسان را بب يعصبان يلحظه كنجكاو شدم تا چهره  كي يبرا

رو  يمعطل يب. درد سرم را فراموش كردم. شد زيبه قلبم سرر ياز انرژ يا يموج قو ده،يدر هم كش يابروها نياز ا. مشغول پارك كردن بود

. عصر شد يتا سر كوچه مانده بود كه احسان پرسرعت از كنارم گذشت و وارد ول يهنوز پنج شش متر. پا تند كردم ر،يمس يگرفتم و به ادامه 

را  ابانيراه مانده تا خ يِكوچه را تازه كردم و باق ييِسر باال ينفسِ تند شده ام به پا. كوچه گمش كردم چيرا زدم و در پ نشيد ماشمشكوك ر

زده  هيتك نيماش يبه بدنه  نهياحسان و خودش كه دست به س يپارك شده  نيماش يعصر كه شدم، نگاهم رو يوارد ول. تمام ال،يخ يشمرده و ب

و  دميچرخ ابانيبه سمت خ عيسر يليخ. گرفتم كينخواندن را به فال ن نيخواند و من ا يام، رد نگاهم را نم يآفتاب نكيبه لطف ع. ت شدبود، ثاب

 .ستاديو كنارم ا ديمتوجهم شده بود كه جلو كش. ستادميا يسمنتظر تاك

 .خوام باهات حرف بزنم يم ن،يبرو تو ماش ايب -

 :شنود، زمزمه كردم يكه مطمئن بودم م يلب و طور ريسرم را به سمت مخالف چرخاندم و ز. ش بودخواه يپر از دستور و ب لحنش

 شه؟ ينم دايپ يچرا تاكس. شد رمياَه د -

 :را باالتر برد شيام حرص زده شد و صدا يتوجه يب از

 .حاال نيهم. ميخوام حرف بزن يگم م يم. با توام -

 .فورا دستم را به سمتش و در هوا تكان دادم دم،يد يترچند م يسبز رنگ را كه از فاصله  يتاكس

 .يپارك و -

 .ومدهيتا اون روم باال ن نيبرو تو ماش ايب. نينكن نوش يبا اعصاب من باز -

 هدياز ناد. بردم ياز حرص خوردنش لذت م. شود، در را باز كردم ريرا در دست فشردم و قبل از آن كه د رهيدستگ ستاد،يكه مقابلم ا يتاكس

سمت از لبم را به سمت باال  كيبسته ام نشسته بود و  يلب ها يگوشه  ياش كرده بود، ناخواسته پوزخند پررنگ يعصب يگرفتنش كه حساب

آمدن  رونيكرد و به ب رميعافلگ ،يكم يرويمچ دست بند شده به لپ تاپم را گرفت و با خرج ن نم،يبنش نيكه داخل ماش نياز ا قبل. بود دهيكش

 .كرد مجبورم

 .نينوش نيبش نيبرو تو ماش ايمثل آدم ب -

 .مداخله كرد يتاكس راننده

 اومده؟ شيپ يخانوم مشكل -

 :من جواب داد يبه سمت راننده خم كرد و جا يسرش را كم احسان
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 .رسونمشون يمن م. شدن مونيپش شونينه آقا، ا -

 .دميحرفش پر انيم بالفاصله

 .از طرف من حرف نزن -

 .حوصله لب باز كرد يباز هم ب يتاكس راننده

 نه؟ اي يش يسوار م. ما رو معلوم كن فيخانوم تكل -

 .كرد ميجدا يدستم، كامال از در تاكس دنيو با كش يشدستياحسان باز هم پ و

 .آقا دييبفرما -

از مچ بند شده ام را تكان دادم و در صورتش براق شدم دست. 

 .ولم كن -

 .ديرا در هم كش شيبروهاشد و ا قيگستاخم دق يچشم ها به

 .يدياز چشم خودت د ،يديد يوگرنه هر چ نيتو ماش نيبرو بش ايب. ستياالن وقتش ن. كنم، به وقتش يولت م -

 .ميايمحالِ ممكن بود در برابرش كوتاه ب. شدم رهيجرات من را نشانه گرفته بود، خ ميحرص زده اش مستق يكه از چشم ها يتيعصبان به

 .ينيب يحاال دستمو ول كن، وگرنه تو بد م نيهم. حاالس نيدكتر، وقتش هم ياآق ياشتباه كرد -

 .شده اش را پر از طعنه كرد زير ياش باال زد و چشم ها يشانيپ يرا رو نكشيع. لبش نشست يرو پوزخند

 .كنم يادآوريرو بهت  ييزايچ هي يدار ازينه، انگار ن -

 :جواب دادم خونسرد

 .دياريب اديرو به  ييزهايچ هي ديدار ازيكه ن دييشما نيا ع،ينه دكتر شف -

 .دينگاهش را به سمتم پاش رِيرا باال انداخت و از باال، تمام تحق شيابرو يتا كي

 مثــــال؟ -

 .را باال انداختم ميزدم و شانه ها يقيعم لبخند

 .يفتادو به غلط كردن ا يدو ساعته دنبالم نهيواسه هم. يدون يمثلنشو خودت بهتر از من م -

 .ستاديگرفت و صاف ا تيرنگ جد شيها چشم

 .نينوش نيبرو تو ماش -

 :سپر كردم و جواب دادم نهيس

 .خوام ينم -

 .شه يكه برات گرون تموم م يدون يم -

 كوتاه و يخنده . جلب شد د،يكش يما شده بود و مردد جلو م يمشاجره  يكه متوجه  ياز پشت سرش، به مرد جوان و چهارشانه  نگاهم

 .دادم نيام را به حالت انزجار چ ينيزدم و ب يا يشينما
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 .شما گرون تموم شده يفك كنم فعال برا -

 .كوتاه زد ياحسان گذاشت و چند ضربه  يشانه  يمنظورم نشده بود كه پسر جوان دستش را رو يمتوجه  هنوز

 اومده؟ شيپ يداداش مشكل -

 .زدشانه اش را باال انداخت و دست مرد را پس  احسان

 .هيخانوادگ ست،يبه شما مربوط ن -

 .به اعتراض لب باز كردم بالفاصله

 .مزاحمم شدن. شناسم ينم شونويمن ا ديآقا باور كن ه؟يخانوادگ يگ يچرا دروغ م -

 .احسان ضربه زد يدوباره با همان دست به شانه . كرد قشيمرد كه از حرف من باد كرده بود، به مداخله تشو رتيغ رگ

 .دست خانومو ول كن داداش، -

 .به سمت مرد برگشت و دستش را پس زد يبار، احسان عصبان نيا

 .راتو بكش برو سرت به كار خودت باشه. بچه ستيبار گفتم به تو مربوط ن هي -

دست به دامنِ  دوباره. شدم، فاتحه ام قطعا خوانده بود ينشست و مجبور به همراه شدن با احسان م يآمده، اگر مرد عقب م شيپ طيشرا با

 .شدم دهياز راه رس ي بهيغر

 .آقا مزاحم من شدن نيا. ديكن يكار هيآقا تو رو خدا  -

 .به كار گرفت، از من جدا شد راهنشيپ ي قهي دنيچسب يكه مرد برا ياحسان، با زور ياز زور تعجب گرد شده  يها چشم

 ؟يش يناموس، چرا مزاحم دختر مردم م يب ي كهيمرت -

 .به دور مچ هر دو دست مرد جوان حلقه زد شيانگشت ها. دميكش رونياحسان ب يفاده كردم و مچم را از دست شل شده فرصت است از

 .حرف دهنتو بفهم مردك -

دو نفره  يآغازگر مشاجره  د،يكه به گونه اش كوب يرا به احسان نداد و با مشت شتريصحبت ب يشده بود، اجازه  يكه حاال به وضوح عصبان مرد

 يبلند شده، كم كم مردم برا اديداد و فر ياز صدا. شدنشان مات ماندم زيو به گالو دميقدم عقب كش كيوحشت زده،  يبا چشم ها. شد شان

ام را  يشانيلبم را به دندان گرفتم و پ. از احسان را مختل كرد دمياز تماشاگران، د يميضخ يكه حلقه  دينكش يجمع شدند و طول نشانجدا كرد

دست . رفت يم يبه سر مياز زور فشار دندان ها ميلب ها. خواستم يرا نم يختگيبه هم ر نيمن ا. بود ختهيبه هم ر ياوضاع حساب .دادم نيچ

وحشت زده ام، توان بسته  يزد و پلك ها يضرب م جانيقلبم پره. آوردم، به درد نشسته بود يلپ تاپ م فيك يكه به دسته  يراز فشا ميها

 .شدن نداشت

. نشست دميدر معرض د دش،يكش يكه به زور به عقب م يشكافته شد و احسان در مهار مرد تيبودم، جمع ستادهيكه به تماشا ا طور همان

شكافته  قهيخوش رنگش از كنار  وريدرز پل. زده بود رونياش نامرتب ب يطوس وريپل رياز ز راهنشيپ ي قهيبود و  ختهيبه هم ر يحساب شيموها

مشت مرد، سرخ شده بود  يگونه اش از ضربه  يرو. اش خارج شده بود دهيباال كش وريمردانه اش، از كمر شلوار و پل راهنِيپ ينييپا يبود و لبه 

 يبازو. هنوز متوجه من نشده بود. و مقابل صورتش ثابت كرد دياش كش ينيپشت دستش را به ب. رد خون داشت ياش به خاطر كتك كار ينيو ب
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حوصله  يكنترل خودش، دستش را باال برد و سرش را ب يو در جواب اصرار مرد برا ديكش رونيدست مرد مسن ب شدت از امهار شده اش را ب

نگاه  نينفسم از ا. تر ظياش غل يشانيپ يشد و اخم رو زير شيچشم ها. هنوز مات احسان مانده بودم كه سر بلند كرد و متوجه ام شد. تكان داد

لب پاره شده اش را  يكه گوشه  يا يدستمال كاغذ. قلبم از ترس فشرده شد. به تنگ آمد دم،يد يم اش ياهيسكه در  يو خط و نشان رهيخ

 .پرت كرد ابانيخ يكه به سمتم برداشت، به گوشه  يكرد، از صورتش فاصله داد و همزمان با قدم يلمس م

و از دستمال خون رنگ  نيدوباره از زم. شد، دنبال كرد يدر حال متفرق شدن، له م انِيتماشاچ يقدم ها ريرد دستمال را كه ز ميمستق نگاهم،

را مشت كرده  شيدست ها. ماندم رهيبلندش در حال كم شدن بود، خ يكه با قدم ها يلگد شده چشم گرفتم و وحشت زده به احسان و فاصله ا

 ابانيقدم به عقب برداشتم و مستاصل به خ كي. ديآ يدر صورتم فرود م نده،يآ ي قهيمشت ها ظرف چند دق نيكردم ا يحس م قايعم نبود و م

. انداختم و در را قفل كردم نيخودم را داخل ماش يمعطل چيه يچراغ زد، دستم را در هوا تكان دادم و ب ميمسافركش كه برا ديپرا. نگاه كردم

. ديته كش ش،يخشم فوران زده از چشم ها يرد احسان را كه سرعت گرفته بود، زد و تمام جراتم، به پا نيماش ي شهياز ش ده،نگاهم وحشت ز

 :لرزانم را بلند و به راننده التماس كردم يصدا

 .آقا تو رو خدا حركت كن -

را  رهيدستگ. ماند رهيدراز كرده بود، خ رهيبود و دستش را به سمت دستگ دهيام رس يقدم كيدرشت شده ام، مات احسان كه حاال  يها چشم

 .تپش افتاد كرد، قلبم از نييكه باال و پا

 .ديآقا تو رو خدا بر -

 .نگاهم كرد نهياز آ راننده

 مزاحمه؟ -

و با گاز  يسوال اضاف چيه يدردسر را نداشت كه ب يانگار حوصله . زد، جوابش را گرفت نيماش ي شهيكه احسان با كف دست به ش يضربه ا با

آرام و ترس  ن،يام، با حركت كردن ماش نهينفس حبس شده در س. كرد گوشم را پر شيها كيالست غياز جا كنده شد و ج نيماش ،يكالچ ناگهان

. كردم رهيرا نظاره گر بود، خ نيحركت، دور شدن ماش يبه عقب برگشتم و نگاهم را به احسان كه هنوز همان جا ب يمعطل چيه يب. دزده رها ش

. شد شتريلبم ب يافتضاحِ به بار آمده، رو يادآوريبا  شم،يدندان نفشار . هم گذاشتم يلحظه رو كي يرا برا ميلبم را به دندان گرفتم و چشم ها

 دم،يبا گم شدن احسان در د. زمزمه كردم يلب رينچ بلند و ز. هل داده بودم رمنتظرهيغ يريدرگ كيبودم؟ ناخواسته احسان را در  هچكار كرد

 يشده بود و شور راه گرفته به دلم، ب زيبه قلبم سرر ياندازه ا يب يِنگران. زدم هيتك يصندل يگرفتم و به پشت نيعقب ماش ينگاه از پنجره 

 .ذهنم را مشغول كرده بود ماندازه تما

 شما كجاس؟ ريمس ش،يرم تجر يخانوم من م -

 .كار گرفتم به شتريتمركز ب ينگاه كردم و تمام ذهنم را برا ابانيبه خ. ذهنم، جدا كرد يشده  طيمح ي جهينت يمرد راننده، مرا از افكار ب يصدا

 .كنم يهر چقدر باشه حساب م شيكرا د،يبر ياگه م. دربست ،يخوام برم دانشگاه بهشت يآقا من م -

عصر به چمران را به  يول ابانيخ يرا كج كرد و خروج نيسر ماش ،يمعطل يآن قدر به مذاق راننده خوش آمد كه ب زم،يوسوسه انگ شنهاديپ

 .ر زددو يپل پارك و ريمقصد دانشگاه، از ز
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 ديباشد، با دنيخط و نشان كش ياگر برا يمنتظر احسان بودم، حت. در آوردم فمياز ك ،ياحتمال يچك كردن تماس ها يرا برا لميموبا يگوش

 يكالش رو سياز احسان و م يخبر چيكرد اما ه يم يسرم خال اد،ياندازه اش را با داد و فر يب تياز عصبان يگرفت و فقط ذره ا يتماس م

را به  يتينها يكالس و ساعت برگشت به خانه ادامه داشت و اضطراب ب انيتا ساعت پنج بعد از ظهر و پا قايدق ،يخبر يب نيو ا دام نبو يگوش

 نيمطمئن بودم ا. زد يدلم شور م. شده بودم يخشم احسان و حال و روزش را بدانم، عصب يتوانستم حد و اندازه  يكه نم نياز ا. كشاند يدلم م

سر كردن شب با  يحت. خانه هم رد شوم ياز چند فرسخ يخواست حت يوجه دلم نم چيبه ه. همان آرامش قبل از طوفان است قايدق آرامش،

 .پراند يسقف، هوش از سرم م كي رياحسان ز

را داخل  ير، دو ساعتمنظو نيهم يبرا. از خانه صرف كنم رونيرا ب يشتريدادم وقت ب حيترج ،ياز هر برخورد احتمال يريزور ترس و جلوگ از

زمستان و  يشب بود و برا ميساعت هفت و ن. قوا كردم ديخودم و جرات كمرنگ شده ام، صرف تجد يشاپِ جام جم برا يرستوران و كاف

طرح و  يبه خاطر كالس طوالن اديز ينبود اما خستگ ريهر چند كه اصال د. رفت يكامل هوا به شمار م يكيماه، ساعت تار سفندا نينخست يروزها

از خانه را نداشته  رونيماندن ب يبرا يشتريخسته باشم و توان ب ياديباعث شده بود ز ،يمعمار يحكمت هنرها و كالبد مبان يقيسه واحد تطب

ازگشت زود مجبور به ب اي رينبود، د يچاره ا. دادم تيكه به حالم نشسته بود، اما باالخره به برگشت به خانه رضا يترس يبا وجود همه . باشم

 يلرز ب ،يخنك زمستان يگذاشتم، هوا رونيپا از رستوران كه ب. وجود نداشت يزيراه گر چيبود و ه يدر هر صورت برخورد احسان حتم. بودم

 ،يبهار مينس نيخنك و ا يهوا نيچرا كه ا. ستيهوا ن يالبته كه كامال واضح بود كه لرز نشسته به تنم، به خاطر سرد. داخترا به تنم ان ياندازه ا

 .زمستان يسرما دنيهوا داشت تا به رخ كش يگرما يرنگ و بو شتريب

گرفتن از  يسوار ياعتماد كردم و جا ميبه پاها ،يعموم ي هينقل لياستفاده از وسا يبه جا حاينداشتم، پس ترج يبه خانه عجله ا دنيرس يبرا

احسان را هم مرور  ياحتمال يرفتم، در ذهنم واكنش ها يم نييقدم زنان پا عصر را يول ابانيهمان طور كه خ. را خوردم مينان توان پاها ن،يماش

 ليدل يخواست كه ب يوجه دلم نم چيكنار گذاشته و من به ه ميرا برا يسخت هيبه بار آمده، تنب يمطمئن بودم كه با وجود شدت فاجعه . كردم يم

از . نبود يبرخورد وحشتناك نيدرخواست كمك از مرد، چن ياقعا هدفم برادانستم، اما و يصبح م يدعوا يپا كياگر چه خودم را . شوم هيتنب

دلم به  يعنيوجه حاضر به كوتاه آمدن نباشم،  چيشد به ه يطرز فكر باعث م نيبودم و هم يقربان كيكه مقصر باشم،  نياز ا شتريخودم، ب رنظ

 يدرونم قوت م شتريو ب شتريب ،يرياز ساعت درگ يگرفتن زمان حق به جانب بودن، ذره ذره با فاصله نيا. داد ينم تيرضا يمعذرت خواه

گونه . كتك خوردن احسان در ذهنم زنده شد يصحنه  گريبار د. كرد يم بيترغ شتريب امدن،يكوتاه ن يكار درونم را برا هيتوج يگرفت و قوه 

. نشاند ميلب ها يرا رو يزده ا يلبخند خوش ،يبدجنس يرو ناخواسته، كامال خودخواهانه و از اياش، خواسته  ختهيقرمز شده و ظاهر به هم ر ي

مدل  نيكامال جمع نشده بود كه ماش ميلب ها ينشسته رو يروزيهنوز لبخند پ. مالش رفت ييجورها كياش  يبداخالق يالفذهنم از تصور ت

اندازه ام، به سمت خانه  يب رتيه به من و حتوج يشد و ب يديسع ياز مقابلم گذشت و وارد كوچه  ،يادياحسان، با سرعت نه چندان ز يباال

 .حركت كرد

بود  نيا يگريد زيارزش بود و مشكوك تر از هر چ يو ب ليدل يحاال از سر كار برگشته، كامال ب نيكه احسان هم هم يماندنم از خانه وقت رونيب

 دم،يبه خانه كه رس. بود بشياحسان و واكنش عج ريل درگذهنم تا خانه، تمام و كما. و سوار كردنم نشد ستادنيحاضر به ا دنم،يكه با وجود د

عنوان  چيخواست و من به ه يم ياحسان از من عذرخواه. گشتم ياز عذرخواه ريغ يو دنبال راه چاره ا ستادميپشت در ا. رفتنم سست شد يِپا
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احسان و تمام  يالزمه  ،يگوشمال نيكردم ا يساس ماح ييجورها كيدادم، اما  يهر چند كه در دلم به احسان حق م. حاضر به كوتاه آمدن نبودم

در دسترس  يوارد واحد خودم بشوم و تا اطالع ثانو ،يجلب توجه نيصدا و بدون كوچك تر يگرفتم ب ميباالخره تصم. بود شيها يرو ادهيز

اما به هر حال  ديرس يكامال محال به نظر م خبر ماندن احسان يب ي هيكار گذاشته شده در راهرو، فرض نيهر چند كه با وجود دورب. احسان نباشم

 جادياز ا يريجلوگ يرا برا ميپله ها، كفش ها نييسر و صدا در خانه را باز كردم و همان پا يب. نمانده بود ميبرا ياليجز خوش خ يگريد يچاره 

در خانه را در  ديا را باال رفتم و همان طور كه كلصدا پله ه يبدون روشن كردن چراغ راهرو و آرام آرام و ب. در آوردم ياضافه ا يهر سر و صدا

 .دميسوم و مقابل خانه ام رس يدادم، به طبقه  يفشار م مدست

 يو دستم را برا دميكش يقيوارد خانه كه شدم، نفس عم. را در قفل جا زدم و با چرخاندنش در را باز كردم ديكل ،ياتالف وقت نيكوچك تر بدون

 يب يروين نيبه عقب هل داده شده و از زور ا ،يچند برابر يرويهنوز در كامال بسته نشده بود كه با ن. د كردمبستن در پشت سرم به در بن

 كيبا . دميكش يبلند غيناخواسته ج ،يكياحسان در تار يو روشن زده  هيصورت سا دنيبه سمت در برگشتم و با د. دستم از در جدا شد ازه،اند

شد و به  يخفه م مياصوات خارج شده از حنجره ام، با مهار دستش، در گلو. دهانم بند كرد يو دستش را روقدم بلند خودش را به من رساند 

 يانگشت اشاره اش را ب. اش رهيگشاد شده ام را خ يبرخورد كردم و چشم ها واريدستش به د تيبا فشار و هدا. خورد يم شتدرونم برگ

 :و پرحرص لب باز كرد يو بالفاصله عصب ديكش يبلند و محكم سياش گذاشت و ه ينيحوصله مقابل ب

 . نيصداتو ببر نوش -

 يكه از كوچه در خانه  ياندازه كم ياز انعكاس نور ب. احسان كردم يتنگ شده  يچشم ها ي رهياز زور ترس گشاد شده ام را خ يها چشم

و  دميرا باال كش ميدست ها. كرد يم زيرا به وجودم سرر يبيعج يبرقِ چشم ها دلهره  نيزد و ا يبرق م شيچشم ها ياهيبود، س دهيدو كميتار

همان طور كه . كرد يسخت م يشده بود و تنفسم را حساب دهيدستش پوش ريام هم ز ينيب ينه تنها دهانم، حت. را چنگ زدم انمچ دست احس

اش را  يحرص زده و دم گوش يشده اش، صدا ديكل يدندان ها ينگاهم را هدف قرار داده بود، لب باز كرد و از ال قيو عم ميمستق شيچشم ها

 .دياش پاش يبلند و عصب ينفس ها انيم

 پس من مزاحمـــم، آره؟ -

- .... 

 نــــــه؟ م،يشناس ينم -

- .... 

 از من، آره؟ يكن يفــــرار م -

 رهيكرد، خ يم بمينص ت،يو كم تيفير كد يا يكوتاه چيرا بدون ه تشيترس زده ام به دهانش كه با هر بار باز و بسته شدن، عصبان يها چشم

 .اش تپش قلبم را از كار انداخت يباره و ناگهان كي اديعادت زده شده بود كه فر شيصدا يكنواختيبه  ميكم كم گوش ها. مانده بود

 .يطرف يكنم با ك يم تياحمق، حال يدختره  -

. كرده بود، دستش را باال برد و صورتم را نشانه گرفت خميم واريو به د دهيسبام را چ قهينشان دهم، همان طور كه  يكه بتوانم واكنش نياز ا قبل

 يچ واكنشيقدرت ه. بود دهيزبانم از كار افتاده بود و ضربان قلبم به اوج رس. بستم و به هم فشار دادم ياحتمال يفرود ضربه  يرا برا ميچشم ها



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا mahtab26 –  سقوط آزاد                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٤٢ 

را محتاط و پرترس باز  ميچشم ها د،يطول كش ياديكه ز يليس يانتظارم برا. ودام ب ياحسان خارج از تمام محاسبات ذهن تيعصبان. نداشتم

 يسرش را كم. لبش نشست يرو ياز ترس آشكار در صورتم، لبخند كج و كوله ا. احسان ثابت ي هياز سا دهيصورت پوش يكردم و نگاهم را رو

 دنياز كش. ديمقنعه ام را از سرم كش ع،يسر يانه ام گذاشت و با حركتش يدست باال برده اش را رو. را باال انداخت شيابرو يتا كيو  كردخم 

دهانم را . خشك شد ميام حبس و گلو نهينفس در س. گردنم، پوستم شروع به سوزش كرد يگره خورده اش رو يمقنعه و رد انداختن بندها

ام گذاشت  ينيب يرو يمعطل يبود كه انگشت اشاره اش را ب احسان تمام و كمال از دهانم خارج نشده يكردم اما هنوز واژه  بازحرف زدن  يبرا

 .ديكش يكشدار سيو ه

 .فقط خـــــــفه -

صورتم  يمتحركش رو يچشم ها يمرددم را پ يلبم را به دندان گرفتم و چشم ها. اوج خشمش بود يكنار گذاشته اش نشان دهنده  ادب

فشرده اش را به  يلب ها يگوشه ها. ديكش يقينفس عم. شناختم يوجه نم چيرا به هاحسان ترسناك  نيا. شناختم ياحسان را نم نيا. فرستادم

 :چرخش گردنش، لب باز كرد ميبا ن زمانو هم ليمتما نييپا

 .خوشم اومد. يهست يقابل گريباز ن،يآفر -

شوك  نياز ا. به حالم نشست يه اانداز يكوتاه، شوك ب يجمله  نياز هم. ديزده اش لرز نيتحس يجمله  دنيوجودم از شن يتك سلول ها تك

بسته شده ام را چنگ زد  يو سرم رد كرد و موها واريد نيدستش را از ب. رفت؛ من لـــو رفته بودم ميقلبم از كار افتاد و رمق از پاها ،يولت 220

 .ديپاش ي، در صورتم مدهانش كردم كه لغات را آرام و پراسترس ي رهيوحشت زده ام را خ يچشم ها. ديرا به سمت باال كش سرمو 

كه منم  نيجز ا ست،ين يحرف ،يستين لياندازه مسخره قا يب يرابطه  نيا يبرا يحاال كه ارزش ،يشناس يحاال كه منو نم. خوبه يليخـــوبه، خ -

 .كنم يم كسرهيقول و قرارامون و كارو  يبندم رو همه  يچشم م

كه كار من و احسان  يدر صورت. ديرس يبه مشامم نم يخوب يپررنگش بو ديد اما از تهدبابت لو نرفتنم راحت ش الميخ يتا اندازه  دنشيشن با

وجه  چيبه ه گريد ياز طرف. رفت يشكست خورده به شمار م تميبود و عمال مامور اديشد، احتمال كنار گذاشتنم توسط احسان ز يامشب تمام م

 ديكش يانتظارم را م كينزد ايدور  ي ندهياگر آن رابطه در آ يباشد، حت دهيچشرا داشته باشم كه طعم تجاوز را  يا يحس قربان داشتمدوست ن

سرم  يرا رو تيخوش موفق شدن در مامور اليمثل پتك احسان، خ يصدا. خواستم يجبر را نم ياز رو يرابطه  نياما وقتش حاال نبود و من ا

 :زمزمه كرد يآرام و عصب يو كنار گوشم با لحن ديا جلو كشسرش ر. و اصوات در حنجره ام خفه شد ديخشك ميحرف در گلو. آوار كرد

 ياحتماال فكر كرد. به دلت راه اومدم و تحملت كردم ياديز. بــــــانو يتو مغز پوكت فرو كن شهيرو واسه هم ييزهايچ هي يدار ازيفكر كنم ن -

 .ارميالزمه كه از اشتباه درت ب. يمراعات رو ندار اقتيكه ل ينشون داد. هيخبر

 .حرف زدن تالش كردم يلكنت زبان افتادم و برا به

 ؟يكن.... ك .... كار ....  يچ.... چ ....  يخوا يم....  يم -

نشسته در  يلبش نشست، از نقشه  يكه رو يلبخند پرحرص. طرف صورتم بند كرد كيرا  گرشيو دست د ديرا پرشتاب عقب كش سرش

 .ذهنش مطمئنم كرد

 .نره ادتيمنو از  يكنم تا عمر دار يخوام كار يم. ساده اس -
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 نيبرد و ا ياحسان از ترسم لذت م. شوم ميتسل يراحت نيتوانستم به هم يوجه نم چيصورتم از درد جمع شد اما به ه د،يرا كه عقب كش ميموها

. داريو مهرنوش وجودم را بكردم به احساسم غلبه كنم  يسع. كرد يم كشيتحر شترميزدند، به آزار ب يم اديفر ميكه صدا و چشم ها يترس

 :و جواب دادم ختمير ميرا در صدا جراتمسخت  يليخ

 .دم ياجازه رو نم نيچون من بهت ا يكن ينم يغلط چيتو ه -

 .شدم يداشتم موفق م. را نشانه گرفت ميچشم ها ميماتش مستق يچشم ها. حركت ماند يلحظه از واكنشم جا خورد و ب كي يبرا

چون . و همه جا حرف، حرف خودت باشه شهيهم يخوا يچون م. شه ينم تيحال زاديحقت بود چون زبون آدم. بودحقت  ،ياگه كتك خورد -

 ي افهيق يحال اومد وقت گرميج. دلم خنك شد نميب يكنم، م يحاال كه دارم فكر م ه؟يچ يدون ياصال م. ميندار تياهم يمن و غرورم برات ذره ا

 . دميد ودرب و داغونت

و محكم داخل صورتم فوت  ديكش قيچند بار نفس عم. بود يكردم، كار يكه فكر م يزياز چ شتريضربه ام ب. زد ينم يد و حرفكرده بو سكوت

و همزمان با پوزخند پررنگ  ديدر سكوتم دست كش يباالخره از تماشا. براق شده بودم و قصد كوتاه آمدن نداشتم شيگستاخ در چشم ها. كرد

در . حركاتش كردم ي رهيشده ام را خ زير يچشم ها. قدم به عقب برداشت كياز من جدا شد و . ديقب كشدستش را ع ش،لب يرو يشده 

بود كه عمق  شينفس ها يسكوت معلق برقرار شده، تنها صدا نيب. فاصله بخوانم نيو نگاهش را از ا نمشيتوانستم بب يخانه، سخت م يكيتار

 ميزنم كه به تماشا يچند لحظه كه گذشت و حدس م. دميترس يحرف نزدن به خودم م نياز ازد و من  ينم يحرف. ديكش يفاجعه را به رخم م

بلند به هم خوردن در، تكان  يبا صدا. دياز خانه خارج شد و در را پرصدا به هم كوب يمعطل يخودش را به در رساند و ب يصرف شد، با قدم بلند

احسان رفته . پر از ترس خانه پخش يخارج شد و در هوا ميها هيو آسوده ام از ر قينفس عم. تمقلبم گذاش يخوردم و دستم را رو يمحسوس

 .بود، اما زخــــــــــم خورده

لوستر  ديو كل دميكش واريد يدستم را رو. ديچياز ترس در دلم پ يفيحس خف ،ييرايسالن پذ واريد يافتاده رو اط،يدرخت ح ي هيحركت سا با

 يدنيبه نوش يديشد ازيكرده بود و ن فميضع يهم هر دو، حساب ديشا ايترس و  ،يكردم، گرسنگ يم ديداحساس ضعف ش. هال را روشن كردم

 .كاناپه انداختم يو خودم را رو دميكش نيزم يرا رو ميپاها. داشتم نيريش

ذهنم . شدم ياحسان م ياحتمال منتظر واكنش ديمطمئنا، خطر فعال از سرم گذشته بود، هر چند كه با. وقفه در ذهنم مرور شد يگذشته ب لحظات

رفتار  يبرا يموجه ليتوانستم دل يوجه نم چيبه ه. ديعكس رس يامروز را دنبال كرد و دوباره به ماجرا يافكار به هم گره خورده  يرشته 

توانست كمكم  يود ممسع ديشا. بود ختهيحد احسان را به هم ر نيتوانست باشد كه با لو رفتنش تا ا يم يآن عكس چه كس. كنم دايپاحسان 

به  يكنم و برا دايهر چه زودتر عكس را پ ديكردم با يحس م. به اطالعات مورد نظر سازمان بود دنيرس يبرا يعكس سرنخ مهم نيا ديشا. كند

شده به عكس  هر طور كه ديبا. نداشتم يچاره ا. اندازه ذهنم مشغول شده بود يب. كنم ليمسعود م يو مرتبطش، برا ديمف اتدست آوردن اطالع

احسان بگذارم، آن هم با وجود اتفاق  يتوانستم پا درون خانه  يبه برگشتن به آن خانه بود، امــــا چطور م ازيكردنش ن دايپ يو برا دميرس يم

دو ماه  يره هنوز خاط. شد ينم رشميآمد و حاضر به پذ يكوتاه نم يراحت نيشناختم، به هم يكه من م ياحسان. ممكن بود لِمحا. شيپ يقيدقا

هر چه زودتر  ديپس با. كرد يم داياحسان مدت ها ادامه پ يها يشدن دستم نبود، كم محل دهيبر يمطمئنا اگه بهانه . نبرده بودم اديرا از  شميپ

 .شدم يبرگشت به خانه اش م يبرا يبه دنبال بهانه ا
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را به تنم بمالم، اما  زهايچ يليخ يِپ ديبار با نيبرگشت به آن خانه ا يدانستم كه برا يم. را بستم ميگرفتم و چشم ها ميدست ها نيرا ب سرم

دا ياحسان، پ يروز اقامت در خانه  نياول يبرا. زدم هيمبل تك يدوباره به پشت. كرد يم هيرا توج دنشيرس ريآن قدر مهم بود كه مس ميهدف برا

 دايدست پ يرا برا يشتريتوانست زمان ب ياقامت م نيهم يدامه آمد اما به هر حال ا يبه حساب نم يخوب شرفتيپ ديعكس، شا كيكردن 

و احتماال  ليبه موبا يدسترس يبرا يريكم نظ يها تيكه حاال مطمئن شده بودم كه موقع نيخصوصا ا. بگذارد ارميكردن به اطالعات در اخت

زمزمه وارم را به گوش  يشدم و صدا رهيخ ميرو به رو روايگره زدم و به د نهيس يرا رو ميدست ها. گذارد يم ارمياش در اخت يشخص وتريكامپ

كردم و لبم را به  زيرا ر ميچشم ها ".رسه يبه نظر م بيكم عج هي. دمياحسان ند يخونه  يتو يو لپ تاپ وترياما من اصال كامپ". رساندم ميها

اما . پس حتما هست. در كار نباشه ياره كه لپ تاپامكان ند. خونش نداشته باشه يلپ تاپم تو هي يكه حت دهياز احسان بع". دندان گرفتم

 يگردنم هنوز م. ستادميا ميپاها يو رو دميمبل كوب يدسته  يرا رو ميگفتم و دست ها يلب ريز "اه". از فكر كردن خسته شدم "؟!كجــــــا

 كيو نسبتا بار قيدو خط عم. كردم گردنم زوم يو رو دميكش نهيآ يمانتوم شدم، جلو يباز كردن دكمه ها ولهمان طور كه مشغ. سوخت

گفتم و مانتو را  يلب ريز "ُنچ". كرده بودم دايخاتمه پ ميبه گلو دنيپررنگ هر دو طرف گردنم از پشت سر شروع شده بود و قبل از رس يصورت

 .معروف هال انداختم ي اپههمان كان يو رو دميكش رونياز تنم ب

خودم را به آشپزخانه . رفت ينخورده بودم و حاال معده ام به شدت ضعف م يقابل مالحظه ا زيچ چيكه از صبح داشتم، ه ياديخاطر استرس ز به

 .متوسل شدم خچاليرساندم و به 

بود كه  شيقابل مالحظه، نان باگت به جا مانده از شام دو شب پ يتنها خوراك. بود يخال يحساب خچالمينرفته بودم و  ديشد كه خر يم يوقت چند

شام و اهل شكم هم  ريدرگ ادياز آن جا كه ز. وجه نداشتم چيسفارش دادن غذا را هم به ه يحال و حوصله . ديرس يبه نظر م اتيهم ب يحساب

نان  يباق اليخ يشد و ب بمينص ينسب يريس د،يرس مهينان باگت كه به ن. دمشيرغبت به دندان كش يبه همون نان باگت اكتفا كردم و ب دم،نبو

. دميقطره نوش نينفس تا آخر كيرساندم و  ميبه لب ها خچال،يبد ظرف ها را برداشتم و بعد از پر كردنش از آبسردكن داخل س وانيل. شدم

خسته بودم و  يحساب ".از شام امشب نميا". گردن به عقب خم كردم يرا به كمر بند و سرم را رو ميدست ها دم،يكوب زيم يرو هرا ك وانيل

لپ تاپم را مقابلم باز كردم و مشغول گشت و . دميتختم دراز كش يخودم را به اتاق رساندم و رو. ان را نداشتمسر و كله زدن با احس يحوصله 

استفاده  يهك كردن گوش يراه برا نيدانستم كه بهتر يطبق آموزش ها م. شدم يهك گوش يكردن به راه ها دايدست پ يبرا نترنتيگذار در ا

 يزيتر از چ ركيز يليكامال واضح بود كه احسان، خ. راه به هدف برسم نيوجه نتوانسته بودم از ا چيذشته، به هدو ماه گ نياز بلوتوثه، اما تمام ا

 .داشتم رااست كه انتظارش 

توامانش  يها يموعد انتقام و البته دلواپس دنِيو فكرِ رس جانيام، به خاطر ه يآموزش يفشرده  يهفته دوره  كيكه نتوانسته بودم از  نيا از

 يبرا تيمامور نيدادم؛ مطمئنا ا يبه خودم حق م يهر چند كه تا اندازه ا. بودم يرا داشته باشم، به شدت از دست خودم عصبان يمطلوب يازده ب

با تمام رغبت و عالقه ام، هنوز اما . آمد يبه حساب م نيحواس جمع و كار بلد بود، سنگ ياديمثل احسان كه ز يقدر فيدر مقابل حر يمنِ ناش

 ينشدنم در سازمان فكر م دهيو د تيكردن مامور يمخف ياش برا يكه به پافشار يگاه. انتخابم درك كنم يتوانستم اصرار دكتر را برا يمن

هر چند . شدم يعنوان متوجه نم چيكوتاه، به ه يليخ يآموزش يدوره  كيبردم و انتخاب خودم را آن هم با  يم يپ تيمامور تيبه حساس ،كردم

بود و ترس لو رفتنم و ناتوان بودن در  نيسنگ ميبرا تيمامور نيا قتايرا به سازمان باز كرد اما حق ميخودم به مسعود بود كه پا ياكه اصراره
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 .گذاشت يخودش را م ريكارم تاث يشد، رو يم يبه مقاومت و جدل در برابر احسان منته يكنترل احساساتم كه گاه

تخت  يرا بستم و به پشت رو ميچشم ها. شوم، خسته شده بود ليبراش قا يتوانستم منطق ينم يحتهمه سوالِ بدون جواب كه  نياز ا ذهنم

به سقف و  ميچشم ها. كردم رونيب يساده، تا اندازه ا يحركت كشش نيام را با ا يو خستگ دميرا از دو طرف سر باال كش ميدست ها. دميخواب

در نگاهم  يبلورها، شكست هفت رنگ يسطح برش خورده  ياز انعكاس نور رو. بت شده بودثا باياندازه ز يو ب نيبلور يها حبابلوسترش با 

شكست بخوردم،  ديخورد؛ من نبا يچرخ م تيواقع نيداشتم اما ذهنم تمام و كمال حول ا شيچشم به لوستر و رقص نور بلورها. گرفت يجان م

را گرفته بودم، از  مميتصم. شدم يم دانيم نيا روزيپ ـــديمن با. مهرداد نابود شد ام كه با مرگ يمامان، به خاطر زندگ ربه خاطر مهرداد، به خاط

 ياجازه م دينبا. كردم تحملم را در برابر احسان باال ببرم يم يسع ديدانستم با يكه حق خودم م يروزيبه پ دنيرس يهمان روز اول، پس برا

به  دنيرس يبرا نمانيشده ب جاديا يكيرابطه و نزد نيمن به ا. ور شدنمان شودخشمم كار دستم بدهد و باعث د ي ستانهبودن آ نييدادم پا

 .دارم اجياطالعات احت

 عيحركت سر كيبا . شروع دست به كار شدم يكردم، دوباره برا تيدر حال سست شدنم را تقو يكه با خودم و ذهنم كلنجار رفتم و اراده  يكم

راحت  يليكرده بودم، خ دايپ نترنتيكه با گشت و گذار در ا ياز اطالعات مختصر. ا جمع كردمر ميتخت به صورت دو زانو نشستم و پاها يرو

 يصفحه . كردم كيفولدرش كل يرو. احسان انتخاب كنم يِرا بر اساس نوع گوش نيهك موجود داخل لپ تاپم، بهتر يچند برنامه  ازتوانستم 

 .گذاشت يم ارمياستفاده اش در اخت ياز نوع برنامه و نحوه  يورد، اطالعات كامل يباز شده 

شماره تلفن ها در  يمشاهده "، "هك شده يگوش يها امكيپ يمشاهده "نرم افزار هك ثابت كردم؛  يها تيقابل يرا رو ميچشم ها دوباره

 اي يكردن گوش خاموش و روشن"، "يگوش يانتخاب حالت سكوت برا"، "يگوش يدر حال اجرا ليدر پروفا راتييتغ جاديا"، "دفترچه تماس

 ."فرد يگوش قيدلخواه از طر يتماس با هر شماره "، "زنگ يكردن صدا اديز ايكم "، "يكردن اطالعات گوش ستير"، "استارت آن ير

به  ازياحسان، ن يبه دست آوردن اطالعات داخل گوش يبرا. اتاق پخش كردم يو مصممم را در هوا قيو نفس عم دميرا به هم كش ميها لب

 يشود و گوش بميتوانست دوباره نص يم شبيمثل د يبكر يزمان ها. دادم يرا از دست م يفرصت همخانگ دينبا. ن به احسان داشتمشد كينزد

 داياش دست پ يبود تا با استرس كمتر بتوانم به گوش يمثل دوش گرفتن زمان خوب يمطمئنا مواقع. بگذارد ارميدر اخت راقابل دسترسش  ريغ

 يحاال كه راه. گاه بدنم قرار دادم هيتشك تخت ثابت كردم و تك يرا از پشت رو ميلپ تاپم را بستم و دست ها. تش كنماطالعا هيكرده و تخل

 يذهنم را برا. گشتم ياحسان م يبرگشتن به خانه  يبرا يگريدنبال راه د ديكرده بودم، با داياش پ يگوش اطالعاتكردن به  دايدست پ يبرا

 رونيبدنم ب ريراستم را از ز يپا. گشت يم يو مدام دنبال راه مناسب ديدو يدر اتاق م ميچشم ها. ختميبه هم ر يموجه يكردن بهانه  دايپ

 يبود تا باز هم متوسل به جاذبه ها ازين ديشا. توانستم به آن خانه برگردم؟ از فكر كردن خسته شدم يم طورچ. تخت دراز كردم يو رو دميكش

راحت  يليكه از دست من ناراحت بود، خ يياحسان و نگه داشتنم پشت در بسته، درست زمان ها يتوجه يب يها زنانه ام شوم اما تكرار تجربه

 .راه معقول تر كيگشتم،  يم يدنبال راه بهتر ديبا. ردرا از ذهنم دور ك هياول يجرقه  نيا

خواست دوش  يدلم م. كرد يم تمياندازه اذ يب شتر،يب دميشا ايبود و حاال بعد از دوازده ساعت  مياز صبح پا. جذبم كالفه شدم نيشلوار ج از

در كمد را . به سمت كمدم رفتم يشگيبه عادت هم دميبرداشتن تن پوش سف يبرا. كنم رونيروز پر از استرس را از تنم ب نيا يو خستگ رميبگ

كمدم در چمدان داخل اتاق خواب  يتمام لباس ها رفته بود كه ادميانگار . بدون لباس ثابت شد يخال يكردم، نگاهم به چهار گوشه  ازكه ب
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كه  يبند، در خانه مانده بود و به جز لباس خواب يتنم هم، به لطف شسته شدن و پهن شدن رو يجا مانده  يلباس ها. كشد ياحسان انتظارم را م

 .در خانه ام موجود نبود يگريلباس د چيعوض كردم، ه رونميو صبح با لباس ب دميپوش شبيد

را باال انداختم و  ميابروها. ميبه رو كردن جاذبه ها ازيموجه، بدون ن يبهانه  كي. جور شده بود يخوب يبهانه . لبم پهن شد يكم لبخند رو كم

 ختهير رونيكش ب ياز ال يصورتم و موها يدگيآراستن نداشتم اما رنگ پر يبرا يليهر چند كه تما. زدم ديد نهيرا از آ ميچشم ها طنتيبرق ش

تك و توك لوازم  انياز م. را باز و دوباره بستم ميو موها ستادميا نهيآ يپس رو به رو. داد يزد و نامرتب نشانم م ياز حد تو ذوق م ادي، زام

 يرنگ و لعاب مختصر، فقط كم نيبا ا. دميكش ميو رژ براق همرنگش را به لب ها ديام را تمد يصورت يمانده داخل خانه، رژگونه  يباق شيآرا

 يزيزد اما چ ياز صورتم داد م يخستگ. ثابت كردم نهينگاه كنترل كننده ام را به خودم، داخل آ. صورتم را پنهان كردم ياندازه  يب يديز سفا

سر . و تماشا كردن خودم دل كندم نهياز آ. كرد يم زيرا به وجودم سرر يتينها يب ياحسان، انرژ يبه اطالعات گوش دنيرس يوسوسه  هيشب

 .شدم ياحسان راه يمحكم و مصمم به سمت خانه  يگرفتم و با قدم ها ميام را در مشت ها يدار قهوه ا نيبلوز جذب و آست نيآست

گره زده  يبه حالم را پشت ابروها دهيدو جانِيه. ستادميرا بدون آسانسور، از پله ها باال رفتم و پشت در خانه اش ا يطبقه ا كيكوتاه  ي فاصله

 ياديزمان ز يوقت. زنگ در فشار دادم يپلك باز كردم و انگشتم را رو م،يچشم ها يا هيبار بستن و توقف چند ثان كيعد از كردم و ب يام مخف

چشم چپم را بستم و . داخل خانه را ببلعم يكردم با گوش مماس شده ام با درز در، تمام صدا يو سع كيگذشت و در باز نشد، سرم را به در نزد

 كيموز كنواختي يجز صدا. را محكم به هم فشار دادم ميشدم و همزمان لب ها رهيراهرو خ يپله ها يريز راستم، به سرازبا مهيچشم ن ياز ال

هم حمام بود و متوجه زنگ زدنم  ديروشن مانده بود و شا ونيزيخواب بود و تلو ديشا. ديرس يبه گوش نم يگريد يصدا چيبدون متن، ه تيال

 .شد ينم

نگاه . دميكش يخفه ا غيقلبم گذاشتم و ج يدستم را رو. ديدر كنارم كش يبه شانه ام خورد و از جلو يبودم كه دست تادهسيفالگوش در ا هنوز

ثابت  شينگاه مشكوكم رو. حالم، در را باز كرد و وارد شد يتوجه به من و آشفتگ يخونسرد و ب. مرد كردم؛ احسان بود ي رهيترس زده ام را خ

 ادشيز يبا سر و صدا عتايپله ها زوم كرده بودم و آسانسور هم طب يمن كامال رو. آمده باشد نييتوانست از پا يه بود؟ نماز كجا آمد. بود دهمان

 هدر هر صورت ب. به راه انداخته اش غافل بودم يآن قدر غرق اتفاقات داخل خانه شده بودم كه از آسانسور و سر و صدا ديشا. كرد يمتوجه ام م

تنه ام  ميو ن دميبار مرا پشت در جا بگذارد، خودم را جلو كش نيسوم يكه باز هم در را ببندد و برا نيو وارد شدنش، قبل از امحض باز كردن در 

در را  د،يدست كه از در كش. كرد ميچشم ها ي رهينگاه متعجب اما همچنان مغرورش را خ.باز به داخل خانه هل دادم مهيدر ن يرا به زحمت از ال

در نور پررنگ خانه . كرد يم ميحرف تماشا يبود و ب ستادهيا ميو رو به رو واريكنار د نهيدست به س. ادم و تمام و كمال وارد شدمبه عقب هل د

زخم  نياما در هر صورت تمام ا نميصبح را بب يريلبش بر اثر درگ يگوشه  يگونه و چاك خوردگ يتوانستم كبود يو سبزش، خوب م ديسف ي

صورتم را عقب زدم و در  يرو ي ختهيجلو ر يموها. توام با جذبه اش را كمرنگ كند ياز جاذبه  يتوانست ذره ا يوجه نم چيها، به ه يو كبود

 قيدق شيخجالت در چشم ها يگستاخ و ب. فتادمياز تك و تا ن. كرد يم نميينگاهش باال و پا. ستادميرا پشت سرم بستم و شق و رق مقابلش ا

 :نداختم و لب باز كردمرا در گلو ا ميشدم و صدا

 .لباسام باال مونده. اومدم لباس و حوله ببرم -

 يبرا. و از مقابلم كنار رفت ديقدم عقب كش كي ،يحرف چيه يب. ديچيپوزخند گرفته اش، كوتاه در گوشم پ يلبش باال رفت و صدا يگوشه  كي



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا mahtab26 –  سقوط آزاد                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٤٧ 

و  يپاتخت يخودكار، رو ميوارد اتاق كه شدم، چشم ها. گرفتم شيكه گرفته بود، پشت چشم نازك كردم و راه اتاقش را در پ يسكوت يروزه 

در  لياحتماال موبا. داخل اتاق نبود ياز گوش ياثر. كردم يا هودهيتالش ب. گشت و گذار كرد ليكردن موبا دايپ ياتاقش برا يگوشه گوشه 

به سمت چمدان . ختمير رونيرا پرفشار ب ميها هير يحرص زده  يهوا. همراه خودش بود ديشا ايشلوار عوض كرده اش مانده بود و  بيج

 يگوش يرفتن از اتاق، نگاه حسرت خورده ام را باز هم پ رونيقبل از ب. دميكش رونيرا ب دميو تن پوش سف لباسقرمز رنگ رفتم و چند دست 

 .و تفحص اتاق گرفتم قيشدن شكش، دل از تحق ختهياز برانگ يريچرخاندم و دست آخر و به ناچار به خاطر معطل نكردن و جلوگ

گرفتنم را  دهيناد. سرش جمع كرده بود ريرا ز شيو دست ها دهيهال دراز كش يمبل سه نفره  يكه رو دمشيكوتاه را كه رد كردم، د يراهرو

 يژست ب يرارا باال انداختم و ب ميشانه ها. كردم يحس م يوجه قصد شكستنش را نداشت، به خوب چيكه به ه يسكــــــوت استيهمراه با س

 ليدل چيه يب. كوتاه، به سمت در خانه حركت كردم يرغبت و با قدم ها يب. ماندن نداشتم يبرا يبهانه ا. نازك كردم شمپشت چ الشيخ

شد، از  يكردم اما سكوت ممتدش كه طوالن زيصدا زدنم ت يو گوشم را برا ستادميپشت در خانه ا. منتظر بودم تا مانع از رفتنم شود يموجه

 دميدادنش، به عقب كش نييدر چنگ زدم و همزمان با پا ي رهيحرص زده به دستگ. كردم ديش زده بود، قطع اميلب ها يكه رو يستن مهرشك

بار پرشدت و پشت سر هم  نيا. نشد يخبر. دميكش نييدر را پا ي رهيو با شك، دستگ گريبار د كي. بود جهينت يباز كردن در ب ياما تالشم برا

. كند ايمه ميقفل كه امكان باز كردنش را برا يرو يديكل چيدر قفل بود، بدون ه نيبـــدون شــك ا. بود جهينت يب. كردم نييباال و پارا  رهيدستگ

 .را شروع كرده بود يتالف يپس باز. كار احسان بود. چشم راستم را تنگ كردم. دميكش رهيدستگ ي هودهيكردن ب نييدست از باال و پا

 يداد، اما حس ششم ب يالزم را به من م يباال ماندن و ادامه دادن كند و كاوم، دنبال جور كردن بهانه بودم و قفل بودن در، بهانه  يچند كه برا هر

عزمم  ن،يوشكردن نقش ن يباز ينفسم را تازه كردم و برا. داد ياندازه به من هشدار م يب ،ينيب شيپ رقابليواكنش غ نيفعالم، در برابر ا تينها

و  ستادميا ونيزيتلو يبلند و مصمم به هال برگشت كردم و مقابلش، رو به رو يمهرنوش درونم كه مطمئن شدم، با قدم ها ياز همراه. جزمرا 

با . و خونسرد كنارم زد ديكش رونيسر ب ريحرص زده ام، دستش را از ز يبدون نگاه كردن به چشم ها. به رو به رو را مختل كردم دشيد

بار  نيكنار زدنم از دستش كمك گرفت و ا يبرا گريبار د. قبل برگشت زدم يجا به جا شدم اما بالفاصله به جا يستش، كمو فشار د تيهدا

 نهيرا خاموش كردم و دست به س ونيزيو تلو دميوقفه جلو كش يباز هم ب ميبا جدا شدن دستش از پهلو. هلم داد گريد يپرشدت تر به سمت

 .نگاهم كرد رهيخ ،ينيينه چندان پا يارتفاع ينشست و از فاصله  مبل يصاف رو. ستادميمقابلش ا

 خاره، نـــــه؟ يتنت م -

 .دستم را مقابلش گرفتم و محكم تكان دادم كف

 .ــــــديكل -

دستم را  دوباره. شدم ياش جوش ياز خونسرد. ديكاناپه دراز كش يزد و دوباره رو يزود پوزخند صدا دار يليخ. لحظه به دستم نگاه كرد چند

 .مقابلش تكان دادم

 .ــــــديگم كل يم ؟يشنو ينم -

 :ديلب غر ريگذاشت و ز شيچشم ها يدست چپش را رو ساعد

 .برو حوصلتو ندارم ايب -
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 .دميدستم، ساعد دستش را عقب كش با

 .... يمثل تو رو دارم؟ كل يكه من حوصله آدم گند دماغ ينكنه فكر كرد -

و مچم را چنگ زد و همزمان  ستاديمقابلم ا ،ينيب شيپ رقابليو غ عيسر يكمال از دهانم خارج نشده بود كه با حركتتمام و  د،يكل يكلمه  هنوز

 .دستم، پشت كمرم ثابتش كرد چاندنيبا پ

 ؟يگفت يچ دم،ينشن -

 .آزاد كردن دست پر از دردم تقال كردم يبرا

 .دستم شكست وونه؟يد يكن يكار م يچ -

 .كرد كيتم نزدسرش را به صور پرحرص

 ؟ينچرخ وونهيندادن دور و ور آدم د اديبهت . وونميآره من د. وونـهيد يگ يخوبه خودت م -

 .دميپر از دردم را به صورتش پاش يو صدا دميرا در هم كش ميابروها

 .دستمو ول كن ؟يكن يم يجور نيچه مرگته تو؟ چرا ا -

 .اعتراضم، به خشمش دامن زد يصدا

 .كنم كه چه مرگمه يم تيحال ليچه مرگمه؟ هــــوم؟ باشــــه، با كمال م يبدون يدوست دار يليخ -

 .اش ضربه زدم و به عقب هلش دادم نهيبه س گرميدست د با

 .يولم كن لعنت -

 .كرد اديفر ميشد و حرصش را در چشم ها يصورتش پر از لبخند كج و كوله و بدقواره ا يتك اعضا تك

 . حاال حاالها باهات كار دارم. كنم بانـــو يولت نم گهياتفاقا امشب د -

 نيكه من هم چن نيواضح بود كه قصد كوتاه آمدن ندارد و واضح تر ا. را به دندان گرفتم و صاف و پرقدرت در صورتش براق شدم نمييپا لب

 .را پر از تحكم ميتر كردم و صدا ظيام را از اخم غل دهيدر هم كش يابروها. نداشتم يقصد

 .يسر من بردار لعنت دست از -

 .زد يور كي يخرج كرده ام، لبخند تيعصبان يرا كج كرد و برا سرش

 .متـــــاسفم بانو -

. كرد ميجدا نيوقفه از زم يكنم، دستش را دور كمرم حلقه و ب دايپ ياظهار تاسفش جواب مناسب ينشان بدهم و برا يكه بتوانم واكنش نياز ا قبل

 زدنمبغلم زد و به تمام دست و پا  ريبلند كردن پر كاه، ز يبه آسان. افتاد نيزم يلباس و تن پوش از دستم رو ،يرآغوشِ اجبا نيا يرياز غافلگ

 زيرا به قلبم سرر يو هراس ناخوانده ا ديچيپ يو خشم زده اش به هم م نيسنگ يبا نفس ها ادميو فر غيج يصدا. توجه ماند يجدا شدن، ب يبرا

شدن به تخت، پرتم كرد و همزمان  كيبه محض نزد. ميديزودتر از حد معمول به اتاق رس يليداشت، خ يكه برم يبلند يبا قدم ها. كرد يم

. شد يجا ختم م نيبه ا يزود نيبه ا دينبا. ختيام در انتظارم بود، به هم ر يكه درست در چند قدم يزيذهنم از تصور چ. ديرا باال كش شخود

. زود هنگام قرار داده بود يدر معرض رابطه  يو انتظار يآمادگ چيه يمرا ب به،يمرد غر يراه انداخته به  ياحمقانه  يصبح و دعوا يلجباز
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 .احسان ماندم ي رهيدرشت شده ام، خ يو با چشم ها دميتخت عقب كش يرا جمع كردم و خودم را رو ميپاها

 ؟يبكن يچه غلط يخوا يم -

 .كرد كيراحت مرا به خودش نزد يليوجود مقاومتم، خو به كمر شلوارم چنگ زد و با  ديرا جلو كش خودش

 .كردم يم ديكه از اول با يكار -

 :لبم باال رفت ريز يو زمزمه  دميچيبه خودم پ م،يبا پهلو شياز برخورد زانو. برخورد كردم شيتشك سر خوردم و با پهلو به زانو يرو

 .آخ -

صورتم  ميدر پهلو دهيچيهنوز از درد پ. ثابت كرد ميپاها يو بالفاصله بدنش را رو ديشدست ك كيرا با  ميهر دو پا. نكرد يابراز دردم توجه به

 :ناآرامم زمزمه وار يجمع بود و صدا

 .ستيباور كن االن وقتش ن. ستيتو حالت خوب ن. ولم كن احسان -

 .شد قيام را در دستش گرفت و در چشمانم دق چانه

 .حاال نيهم قايدق. اتفاقا حاال وقتشه -

 .ديرا در هم كش شيكرد و ابروها اديچانه ام ز يفشارش را رو. كنم شيكردم از صورتم جدا يرا به مچش بند كردم و سع ميها تدس

 .يكن يشبو فراموش نم نيوقت ا چيتا آخر عمرت، ه ن،يدم نوش يبهت قول م -

نه  يخشم احسان فراتر از بهانه . ماند قيدق و رهيمصممش، خ يماتم به چشم ها يچشم ها. لحنش پر شد تيو جد شياز تحكم صدا گوشم

 :لب زمزمه كردم ريتكان دادم و ز نيسرم را آرام به طرف. صبح بود يريدرگ ي دهيچيچندان پ

 .نــــه -

م را لبانم را به هم فشار و آب دهان. رنگ و جذبش را از تنش خارج كرد يشميشرت  يت ،يمكث چيه ينگاهم زد و ب يبه ناباور يپررنگ پوزخند

را  تشصور. گذشته ام، با طعم تلخ تجاوز همراه نبود يكدام از تجربه ها چيبار نبود اما ه نياول نيا. را نداشتم يواكنش چيتوان انجام ه. فرو دادم

 .ثابت كرد ميچشم ها يگردن خم و نگاهش را رو يسرش را رو ك،يبه صورتم نزد

 .خانوم بلبل زبون يساكت شد -

تمام  م،ياحسان رو به رو. مقابلم بود يدياحسان عوض شده بود، آن قدر كه انگار آدم جد. دميترس يم نهيك نيد و من از ابو نهيپر از ك لحنش

تر آورد و با خباثت  كيسرش را نزد. شدن به من را داشت كيام، قصد نزد يتيبه نارضا يتوجه چيه يزد و ب يرا خط م تشياز انسان ميباورها

 :شم زمزمه كردكنار گو ،يا اندازه يب

 ؟يالتماس كن يخوا ينم -

 شيبدنش ثابت كرد و صورت به ته ر ريرا ز ميدست ها عيسر يليخ. چرخاندم و از صورتش دور كردم يگريرا پرحرص به سمت د صورتم

 .ديگونه ام كش ينشسته اش را رو

 .بداخالق نباش بـــــانو -

 يو دو انگشت اشاره و شستش را رو ديچانه ام را باال كش يبند شده رو يانگشت ها. ادمرا به هم فشار د ميو لب ها دميرا در هم كش ميابروها



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا mahtab26 –  سقوط آزاد                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٠١ 

 .كرد ديصورتم را پرشدت به سمت صورتش چرخاند و لحنش را پر از ترد. فشار داد ميگونه ها

 شد؟ تيحال. بهت گفتم بداخالق نباش -

 يب. شد يباز و بسته م م،يگونه ها يرو شيه خاطر فشار انگشت هاسخت ب يليخ ميلب ها. را تنگ كردم و در صورتش براق شدم ميها چشم

 :لب باز كردم و جواب دادم ارياخت

 .يكن يم يچه غلط يبشه كه دار تيحال دياتفاقا تو با -

 .ديسرم كش ريگردنم و بالش، به ز ريرا از ز گرشيكرد و دست د زيرا ر شيها چشم

 .ينش تيتا اذ يچيبه پر و پام نپ نياز ا شتريپس حواست باشه كه ب. كنم يكار دارم م يكه چ هميكنم بانو، من خوب حال يمحض اطالع عرض م -

را همزمان با درد  ميمو يكنده شدن تارها يجدا كرد و همراه جدا كردنش، صدا ميكه بتوانم جواب دهم، پرشدت، گل سر را از موها نياز ا قبل

ناخواسته و از . تخت پرت كرد يآورد و رو رونيسرم ب رياز ز د،يكش يبالش م يكه رو يتگل سر را همراه با دس. در سرم حس كردم دهيچيپ

 .ديپر از حرصش را در گوشم پاش يكرد و صدا كيگوشش را به دهانم نزد. گفتم و اخم كردم يلب ريز "يعوض" ،شدت حرص

 ؟يگفت يچ دم،ينشن -

 :زدم و جواب دادم يصدادار پوزخند

 .يدار يليتعط يياشنو يدونستم قوه  ينم -

 .شد رهيخ ميجدا كرد و در چشم ها ميزده، گوشش را از لب ها خشم

 .كنم بـــــانو يدونم، واست كوتاهش م يزبونت دراز شده، م -

 .لبم گذاشت يو انگشت اشاره اش را رو ديجواب لب باز كردم كه دست از چانه ام كش يبرا

 .ـــــــسيه -

 . گذاشت ميلب ها يرا پرحرص رو شيتوقف نكرد و لب ها نياز ا شتري، بلبم پررنگ تر شد يكه رو پوزخند

سرم سر داد و  ريدستش را ز گريزود متوجه ام شد و بار د يليبچرخانم اما خ يگريتالش كردم سرم را به سمت د م،يجدا كردن لب ها يبرا

تنگ  يچشم ها ي رهيام را خ يناراض يچشم ها. كرد يا خنثدور شدن ر يچنگ زدن، مقاومتم برا نيپشت سرم را چنگ زد و عمال با ا يموها

 نيمن و احسان به ا يخواست رابطه  يدلم نم. كرد ياصرار م دنميبوس يخواند اما همچنان برا يم ميام را از چشم ها يتينارضا. شده اش كردم

و به احسان  ختمير ميام التماس و خواهشم را در چشم هاتم. بودم زاريكرده بود، ب ريكه بند بند وجودم را درگ يرنجش نياز ا. شود يجا منته

 .شد قيدق ميسرش را باال گرفت و در چشم ها د،يكه دست كش ميلب ها دنياز بوس. عنوان قصد كوتاه آمدن نداشت چيبه ه ماالتماس كردم ا

 ومده؟يشده بانـــو؟ خوشت ن يچ -

توانست به خاطر  يهمه حرص و خشونت نم نيا. توانست احسان من باشد يمرد نم نيا. لبش مات ماندم يرو يور كيبه احسان و لبخند  ناباور

دست . سرم در مهار دستش ثابت شد. ثابت كرد ميموها انيرا م شيو انگشت ها ديكش ميموها دنيدست از كش. باشد يابانينزاع خ كي

 .آورد و به نوازش گونه ام مشغول شد مرا كنار صورت گرشيد

 .ساكت بمون يجور ني، تا آخرش همدختر خوب نيآفر -
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 يهمراه نيبه ا يليتما چياحمقانه اش، ه يرابطه  نيا كيكرد كه انگار نه انگار شر يآن قدر خونسرد رفتار م. اش گرفت يتوجه ياز ب دلم

را  شيدفعات پ يت داشتناندازه دوس يآن حس خوب و ب گريد شياز تماس لب ها. ديبوس ظيتر آورد و گونه ام را غل كيصورتش را نزد. ندارد

. داد ياندازه عذابم م يبود كه هر لحظه اش ب يحس تجاوز ،يريدر حال شكل گ يمرد و رابطه  نيتمام احساس من در برابر ا. دمكر يحس نم

قبل را در  يكردم احسانِ روزها يم يتمام مدت سع. به درد نشسته بود ،يتوجه يب نيسوخت و قلبم از ا يزبرش م شيصورتم از تماس ته ر

تماس  رياحساس كم رنگ تعلق خاطرم، ز ياياح يعذاب كشنده خالص شوم اما تمام تالشم برا نيحاال از ا نيفقط هم ديذهنم زنده كنم تا شا

 يبه مرد ليرابطه، احسان تبد نيدر ا. نبود يخبر شيآرام و پرمحبت دفعات پ ياز آن نوازش ها گريد. شد ياحسان پوچ م يلب ها و دست ها

 .كرد ينم يرا در آن باز ينقش چياست كه خواست من ه يا واستهبه خ دنيشده بود كه تمام هدفش رس

 يليحاال خ. بر سرم آوار شد ميمرد رو به رو قتيماند و حق جهينت يب ميدر آوردن بلوزم از صورتم جدا كرد، مقاومت دست ها يرا كه برا دستش

داد، از  يتنم حركت م يرا كه رو شيدست ها. اندازه فرق داشت يشكل گرفته ام، ب يا باورهاب يتوانستم بفهمم كه احسانِ واقع يراحت م

 :را به گوشم رساند و كنار گوشم زمزمه كرد شيلب ها. دادم يهم فشار م يرا رو ميچشم ها نزجارشدت ا

 !رابطه رو تو ذهنت نگه دار بانــــــو نيا يلحظه لحظه  -

 ياز گوشه  ميتر شدند و اشك ها مياراده چشم ها يداشتم، آن قدر از واكنش احسان قلبم به درد نشسته بود كه بتوان مقاومت ن نياز ا شتريب

نشان دادن ضعف و  نياز ا. بودم زارياز تصورش ب شهيرا داشتم كه هم يفيبار، احساس آدم ضع نياول يبرا. چشمانم به سمت بالش رد انداختند

رد اشك را كه كنار . كردم كه از زن بودن و طعمه شدنم، متنفرم يحس م قايعم. دميكش يزجر م يگريد زيهر چاز  شترياجازه ام ب يب ياشك ها

 .با گوشم قرار داد كيرا در تماس نزد شيو دوباره لب ها ديدست از كار كش د،يد ميچشم ها

 !بانـــــــــو؟ يكن يم هيگر -

از . دانستم ينم يهمصحبت قيال گريد يرا حت مياحسان رو به رو. به هم فشار دادم را ميرا پرشدت به سمت مخالفش چرخاندم و لب ها سرم

گونه ام فرو برد و  يرا رو شيبار پر از حرص، چانه ام را با دست راستش گرفت و انگشت ها نيو ا گريبار د. شد يسكوت و واكنشم عصبان

 .سرم را پرشدت به سمت خودش چرخاند

 نه؟ اي يديفهم. نينوش يكن يبرخورد م يجور نيآخرت باشه با من ا يدفعه  -

 دان،يم نيو نشان دادن قدرتش در ا ميپر از خشونت لب ها دنيگذاشت و بعد از بوس ميلب ها يرا رو شيلب ها ،يگريحرف د چيبدون ه و

. گرفتم ميتش را در دست هاشلوارم، چنگ زدم و دس يبه دست بند شده اش به دكمه  ارياخت يب. دستش را به سمت كمر شلوارم حركت داد

از  شتريب دينبا. باشم زاريام ب يمرد تا آخــــر عمر، از خودم و از زندگ نيدادم به خاطر ا ياجازه م دينبا. و مات نگاهم كرد ديسرش را باال كش

 .التماس كردم شيو به چشم هادستش تكان دادم  يو چند بار سرم را رو ختميتمام احساسم را در صدا و نگاهم ر. شد يبه زجرم م يراض نيا

 .نـــــــه -

 يحس م ميدست ها انيشدن را با فشردن دستش م زيسرر نيشد و من ا يم زيدستم به دست مردانه اش سرر ياز بند بند انگشت ها خواهش

گره . حركت نگاهم كرد يو بچند لحظه مات . كرد يصورتم را پرآب تر م يشد و رد انداخته رو يم ياشك هر لحظه در نگاهم پر و خال. كردم

 شيلب ها يرو يكردم دلش به رحم آمده است، لبخند كج يكه حس م يگرفت اما درست لحظه ا يگريو نگاهش رنگ د شدباز  شيابروها ي
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 :ديپاش ميپر از طعنه اش را به سمت گوش ها يگردن خم كرد و صدا يسرش را رو. نشاند

 .ادينمخوشم  يمتاسفم بانـــــــو، از نصف كار -

 ريچند بار پلك زدم و تصو. تصوراتم بود ي رهياتفاق در حال وقوع، خارج از دا. شد يباورم نم. مات مانده بودم. زود دست به كار شد يليخ و

 .زد يخورد و حالم را به هم م يصورتم م يپرشدتش رو ينفس ها. احسان و صورت قرار گرفته مقابلم را تار و واضح كردم

به  نياز ا شتريرا بستم و ب ميچشم ها. تجاوزِ آشكارِ در حال وقوع را نيرا هضم كنم، نه ا ندينش يلبم م يكه رو ييبوسه هاتوانستم  يم نه

 .زوال روحم ننشستم يتماشا

شدم،  يم تخت بلند يخواست توان داشتم و از رو يدلم م. بودم زاريبودنش ب كياندازه از نزد يتخت، كنارم انداخت، ب يكه خودش را رو يوقت

گونه ام حركت  يام گذاشت و انگشت شستش را رو نهيس يدستش را رو. احسان، تاب و توانم را از من گرفته بود ياما خشونت خرج كرده 

را بسته نگه  ميپس چشم ها. بود و بس ميآمدم، فقط بستن چشم ها يكه از پسش بر م يتنها كار. نوازشش را نداشتم ريفرار از ز ينا يحت. داد

توانستم اتفاقات گذشته را  ينم يآن قدر خرد و شكسته بودم كه حت. بسته ام متوقف كنم يرا پشت پلك ها ميكردم اشك ها ياشتم و سعد

 .شدم دنشيخورد، متوجه جلو كش يصورتم م يكه آرام رو يياز نفس ها. گونه ام متوقف كرد يحركت انگشتش را رو. هضم كنم

 ؟يــــديل يزن يحرف نم -

 .خواندم يرا م شيصدا تمسخر

 .خوبه، پس زبونت كوتاه شد -

جمع  ر،يپر از تحق يبوسه  نيصورتم از ا. زد يكوتاه يرساند و بوسه  ميرا دوباره به لب ها شيلب ها. به درد نشست ر،يتحق نيتنم از ا تمام

 :ديچيدر گوشم پ گريزمزمه وارش بار د يصدا. شد

 .يديخوش گذشت ل -

شده بودم  يكوك يبه آدمك ليتبد. اندازه فشرده شد يبار ب نيقلبم ا د،يچيپوزخندش كه در سرم پ يصدا. شد شتريم به يرو ميپلك ها فشار

عذاب آور جدا شوم و به  يفضا نيخواست هر چه زودتر از ا يدلم م. شدن تشك، متوجه بلند شدنش شدم نييبا باال و پا. خورده بود يكه باز

را پنهان  ميرو شيزشت پ تيتوانستم واقع يپرواضح بود كه با فرار كردن نم. كرد يرا عوض نم يزيفرار كردن چ ببرم اما مطمئنا ناهخانه ام پ

 يهجوم ب شيصدا. به ذهن متالطمم نداشتم يتسلط چيبود و ه دهيتمام خاطرات گذشته و حال، در ذهنم دو. خشك شده بود ميدست و پا. كنم

 .ذهنم را متوقف كرد هافكار ب ياندازه 

 .... يراست -

بود و با دستش،  ستادهيبود و در قاب در ا دهيرا پوش شيشلوارك سورمه ا. اش شدم رهيبازم خ مهيچشم ن يچشم باز كردم و از ال ناخواسته

 :و طعنه شد و لب باز كرد طنتيغرق ش شينگاهم را كه خواند، چشم ها. كرد يرا مرتب م شيموها

 !دميخر يهمه ناز نم نيا.... رنـــــــه وگ يدونستم قبال رابطه داشت ينم -

 .لبش حركت داد ريرا به چانه اش بند كرد و انگشت اشاره اش را به نوازش ز دستش

 .يكرد يبود؟ به هر حال خوب نقشتو باز يهمه ادا و اطوار واسه چ نيفقط موندم ا -
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 :كردن سرش ادامه داد نيياال و پارا باال انداخت و با ب شيحركت كرد و ابروها نييلبش به سمت پا يها گوشه

 !نيآفر -

 يتلخ. كردم ياش نگاه م يخال يبود كه به جا قهيرفته بود و من متوجه نبودم؟ چند دق يك. احسان خشك شده بود يخال يماتم سمت جا نگاه

هم توان به هم  ميپلك ها يه حتآن قدر ك. كنم يشدن م ريكردم كه چقدر احساسِ تلخِ تحق ياحسان در حالم نشسته بود و حس م يطعنه ها

آب . شده بود در آمدم رميبانگيكه گر ياز شوك م،يبار باز و بسته كردن پلك ها نيبا اول. را فراموش كرده بودم دنيو نفس كش دخوردن نداشتن

رمق خودم را باال  يكردم و ب تشك تخت بند ي؟ دستم را رو!به من گذشته بود يچ. دهانم را فرو دادم و نگاه ناباورم را داخل اتاق چرخاندم

 ميتخت را در دست مشت شده ام فشردم و پلك ها يرو يملحفه . كرد يم يتنم، به حال خرابم دهن كج ينشسته  يقرمز هپوست ب. دميكش

نفس . انزجارم باشد يكننده  انيتوانست ب ياندازه نم يخشم ب كيجز  زيچ چيحاال ه يبرا. شده ام به هم فشار دادم ديكل يرا همراه با دندان ها

 ؟!چه بر سرم آمده بود. دمياتاق را بلع يسرمازده  يو هوا ختمير رونيرا ب ميها هيحبس شده داخل ر

بلوز  ينگاهم را پ. اندازه به درد نشست ياش ب دهيبه اوج رس ياتاق بلند شد، سلول به سلولِ سرم از شدت صدا رونيكه از ب كيموز يصدا

عطر  يتمام تنم، بو. سخت خودم را خم كردم و بلوزم را چنگ زدم. كنار تخت مچاله شده بود ن،يزم يتاق فرستادم؛ رودر ا يدار قهوه ا نيآست

چند . كردم يمقاومت م ختنياشك نر يسوخت و من لجوجانه برا يم ميچشم ها. بودم ــــزاريمعطر ب يهوا نيگرفته بود و من از ا رااحسان 

بلوز را پرحرص از گردنم . باشم فيخواستم ضع ينم. كنم هيخواستم گر ينم. كردم تيهدا ميه پشت چشم هارا ب ميپلك زدم و اشك ها يبار

لباسم،  ي قهي ياحسان رو يانگار خشونت به كار گرفته . گردنم آزاد بود يبرا يادينه چندان آزاد بلوز ز ي قهي. كردم نو به ت دميكش نييپا

تمام . دميتخت جلو كش يخودم را رو قراريسخت و ب. دياز اتاق نگاهم را به سمت خودش كش يگريد يشلوارم گوشه . گذاشته بود يادگاري

 .اندازه از نفسم انداخته بود يبا روح آوار شده ام، ب جسمدرد  نيكرد و ا يبدنم درد م

 ياش و ت ختهيبه هم ر يتخت و روتخت يم رورا كه باز كردم، نگاه ميپلك ها. را بستم ميبند كردم و چشم ها واريسرم را به د دم،يكه پوش لباس

. اتفاق باشم نيا ييتوانستم دنبال چرا ينم. توانستم فكر كنم ينم. آشفته شد شتريب ش،يپ قيذهنم از تصور مجدد دقا. شرت احسان ثابت ماند

و سالنه سالنه  واريدست به د. بود و بس زيانگ نفرت يخاطره  نيخانه و از ا نيحاال، فرار از ا يتنها خواسته ام برا. نفس بكشم يتوانستم حت ينم

ام  ستهو جسم خ دميكش يم نيزم يدنبال خودم رو يرا به سخت ميپاها. دميكش يبود، اما انگار خجالت م بيعج. زدم رونياز اتاق ب ر،يو سر به ز

نه چندان  ينفوذ خودش قرار داده بود و صدا ي طرهيكوتاه را تحت س يراهرو يكيروشن هال، تار يفضا. رفتم يم ديبا. كردم يرا همراهم م

 .درون خانه را شكسته بود دهيچيسكوت پ ون،يزيبلند تلو

به  يپر از تنفر؟ حاال حت اي دميترس يم ن؟يخشمگ ايخجالت زده بودم . دميفهم يحالم را نم. زد يرو به رو شدن با احسان، دلم را به هم م ترس

 يپا يزانو يچپش را رو يبود و پا دهيدراز كش شيپ يهمان كاناپه ساعت يبه احسان كه رو يچشم ريز. احساسات خودم هم شك داشتم

را عوض كرد و  ونيزيبا كنترل داخل دستش كانال تلو. شد ينم دهيمرد د نيدر حاالت ا ياز ناراحت ينشان چيه. بود نگاه كردم زده هيراستش تك

لحظه  كي يكردم فقط برا يرا بستم و سع ميچشم ها. د كرد و به سمت دهانش بردرا بلن زيم يكاناپه ماگ رو يخودش رو دنيبا باال كش

درد نشسته  نيا ديشا. احسان را در ذهنم مجسم كنم مانيپش يچهره  ،يلحظه ا يبرا يخواست حت يدلم م. رميبگ ديدمرد را ن نيا يخونسرد

 .و داغ دلم را دو چندان كرد ختيم رام را به ه ياليخونسرد احسان آرامش خ ياما صدا رديبه قلبم آرام بگ
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 !حاال يبود ؟يشال و كاله كرد-

نگاه  ريز. دميكش نيزم يسستم را رو يچشم باز كردم و بدون خرج نگاهم قدم ها. رفتن مصمم ترم كرد ياحسان برا ريپر از تحق تمسخر

با . بودم زارياز احسان و تمام بود و نبودش ب. كردم بند رهيحرف دستم را به دستگ يرفتم و ب ياحسان در سكوت، به سمت در ورود ي رهيخ

 ميجمع و دندان ها شيپ يقيمجدد دقا يادآوريصورتم از . قفل بودن در داخل ذهنم زنده شد يتازه خاطره  رهيكردن دستگ نييبار باال و پا كي

 دم،يد يبا احسان را در خودم نم يبه هم صحبت يليتما. را بسته نگه داشتم ميسرم را به در بند كردم و چشم ها. هم فشرده شد يرو ارياخت يب

 چيه ياز احساسم را بلند و ب يخال يصدا. خانه هم دست احسان بود يشده  يمتيحاال ق ديداشتم و كل ديبه كل ازيخانه، ن نيا ازفرار  ياما برا

 :كوتاه لب باز كردم ،يخواهش

 !ديكل-

در كردم و همزمان با  يحواله  يهم فشار دادم و خشمم را با مشت محكم يبار هزارم رو يرا برا ميپلك ها. دمياز سمت احسان نشن يجواب

 :داد زدم يبلندتر يصدا

 !ديگم كل يم ؟يمگه كر -

 .در افتاد يبلند احسان رو ي هيكه سا ديطول نكش يليخ

 .ييحرفا نيفك كردم زبون درازت كوتاه شد، اما انگار پرروتر از ا -

همان طور پشت . به من تجاوز كرده بود، خجالت زده بودم يمنطق ليدل چيه يكه ب يخجالت آور بود؛ من از مرد. دميشك ينگاهش خجالت م از

 .را آرام تر كردم ميو صدا ستادميبه احسان و رو به در ا

 .ديخوام برم، كل يم -

 .ديچيپر از طعنه اش در سرم پ يخنده  تك

 .زميعز ميكجـــــا؟ ما حاال حاالها با هم كار دار -

 .و انگشت اشاره ام را به سمتش گرفتم دميبه سمتش چرخ يكنترل چيه يو ب پرحرص

 .باز كن، بذار برم ويدر لعنت نيا. ندارم يحرف چيآشغال ه يمن با تو -

 .گردنش خم ياش قفل كرد و سرش را رو نهيس يرا رو شيشد و دست ها قيدق ميدر چشم ها خونسرد

 .زميعز يكن يم ميعصبان يدار -

 .قدم جلو برداشتم و داخل صورتش براق شدم كي

 .خوام برم يم و،يلعنت نيباز كن ا! كثافت. خوره يحالم ازت به هم م. زميبهم نگو عز -

 .را باال انداخت شيرا صاف كرد و ابروها سرش

 فهم شد؟ ريش. يمون يجا م نيو ا يمن يزندگ كيطبق موافقت خودت شر ،يشما تا اطالع ثانو. يديشده ل ريحرفا د نيواسه ا -

 :دميشدم و شمرده شمرده كلمات را در صورتش پاش قيدق شيلبم نشاندم و داخل چشم ها يرو پوزخند

 .باز كن ويدر لعنت نيا -
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دم را از دست دادم آن قدر كه متوجه نش ارمياخت. كرد يام م وونهينگاهش، د يكج و كوله  يخنده . پوزخندش شد يرايبار پذ نيا شيها چشم

مچ دستم را در . زود به خودش آمد يليشد و خ رهيچند لحظه مات به صورتم خ. صورتش نشست يچطور دستم در هوا بلند شد و پرشدت رو

 .جدا كرد صورتشدستش گرفت و از 

 !؟يكرد يچه غلط -

 ميپلك ها. رار لحظات قبل خشك مانددهانم از شدت وحشت تك. ختياندازه شده، در قلبم فرو ر يجا و ب كي ش،يپ يهول و هراس لحظات تمام

 ميپاها. قدم به عقب برداشتم كيقدم كه جلو گذاشت،  كي. راه حنجره ام را گم كرد ميباز و بسته شد و صدا يوقفه، چند بار ياجازه، تند و ب يب

دستم را پرشدت از . به خودم آمدم. دميترس يم ميمن ِمهرنوش، با تمام وجودم از مرد رو به رو! چه به روز من آمده بود؟. سست شده بود

خودم را به در رساندم و سرم را چند  اورد،يبه زبان ب يكه لب باز كند و حرف نيقبل از ا. قدم بلند به عقب برداشتم كيو  دميكش رونيدستش ب

 :مكرد زيهراس زده ام را به سمت احسان سرر يو صدا ختمير ميتمام عجزم را در صدا. تكان دادم نيطرفبار به 

 .جا برم نيخوام از ا يم. خوام برم يم -

 :تكرار كردم گريرا عقب زدم و بار د ميبغض داخل صدا دم،ياش را كه د يتفاوت يب. نگاهم كرد يواكنش چيه يو ب ستاديا صاف

 .ويلعنت نيباز كن ا. باز كن درو -

حرصم . در هم گره خورد ،يهمه بار منف نيتاسف، با ا نياز ا ميهاابرو. بسنده كرد يخشك و خال "متاسفم" كيكرد و به  نميينگاهش باال و پا با

 .دميو داخل در كوب ختميرا كف دستم ر

 .باز كن درو. يخوام برم لعنت يم-

 :زدم اديبار بلندتر فر نينكردم و ا يسكوت توجه يبه اصرارش برا. حوصله دستش را به سمتم باال آورد يبار ب نينكرد و ا يتوجه

 .باز كن دروگم  يبهت م -

 .خود شدم ياش، از خودم ب يتفاوت يب يبرا. تكان داد يتاسف چند بار يرا به هم فشرد و سرش را به نشانه  شيها لب

 :و پرصدا لب باز كردم ختمير ميخشم و تنفرم از احسان را داخل صدا تمام

 وونه؟يبرم د يذار يچرا نم ؟يدار يا دست از سرم برنمچر ؟يچ يعني اديازت بدم م يفهم يم. خوره يحالم ازت به هم م. اديازت بدم م -

خشم  نيرفت و بند بند وجودم از ا يلحظه به لحظه باالتر م ميصدا. بود ستادهيآرام كردنم، صاف ا يبرا يتالش چيه يكرد و ب ينگاهم م مات

از شدت ضربات وارد شده به در درد  ميدست ها .زدم يبه در ضربه م يو گاه اديحاالتم فر يرو يكنترل چيه يب. ديلرز ينشسته به حالم م

دو زانو به  يرو م،يپاها يصفر شده  يرويو به اجبارِ ن ديبه صفر رس ميپاها يشده  زيرمق ناچ. مقاومت نداشت يبرا يرمق ميو پاها دگرفته بو

حالم  يرانيبود و و دهيدو ميز اشك در صداا ييرگه ها. كمر خم كردم م،يزدم و به ستون دست ها هيتك نيزم يرا رو ميدست ها. نشستم نيزم

 .ديكش يرا دو چندان به رخ م

 !يبازش كن لعنت. باز كن درو-

 .و به در پناهنده شدم دميشانه ام گذاشت، خودم را پرشدت عقب كش يآرام كردنم رو يبرا دينشست و دستش را شا نيزم يكه رو مقابلم

 .به من دست نزن -
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با  ديو شا دميكوب نيزم يدستم را رو. رنگ پرخاش گرفت م،يهق هق نشسته در صدا. ام شد رهيكج شده خ يو با سر ديرا عقب كش دستش

 :بروز بدهم، لب باز كردم ميدر صدا يخواستم با هر ضرب و زور يكه م ياليتحكم خ

 .يلياحسان، خ يپست يليخ -

به . ديلرز يمتفكرش در برابر نگاهم م يشد و چهره  يو واضح متار  ميچشم ها شيمرد متجاوزم، پ ريتصو. هم سكوت گرفته، نگاهم كرد باز

 يم ميگونه ها ياجازه به راه چانه ام، رو يبند زدن غرور ترك خورده ام، ب يبرا مياشك ها. غرورم شكسته بود. شده بودم مياشك تسل

كه به  شيچشم ها. خورد يم يتكان محسوس ده،يرس از راه يو تمام وجودم از سرما ديلرز يم رم،يبانگيچانه ام از شدت هق هق گر. دنديلغز

 .دمياحساسم خواهش پاش يب يحال نزارم، رنگ ترحم گرفت، سر خم كردم و به صدا يخراب

 برم؟ يذار يم -

 .جدا شد نيزود از زم يليرا در صورتم چرخاند و خ شيكوتاه، چشم ها ي هيچند ثان فقط

 ....اتفاق امشب هم . يبمون ديكه با يدون يو خودتم م يمون يجا م نيتو ا. مي زدمن و تو حرفامونو قبال. نيحرف من همونه نوش -

 .شدم رهيخ شيبه لب ها م،يداخل گلو يگرفته و با هق هق خفه شده  سكوت

 .خودت بود ريتقص-

 .را باال انداخت شيشلواركش كرد و شانه ها بيدست در ج. دميرا در هم كش ميابروها

 .من فقط زمانشو جلو انداختم. فتاديزود اتفاق م اي ريه هر حال دب. يريگ يسخت م ياديز -

قفل شده  يدندان ها يبه زور و به زحمت از ال. توان به هم خوردن نداشت ميلب ها. تمام خون بدنم منجمد شد. كالمش وا رفتم يخونسرد از

 :ختمير رونيرمقم را ب يو ب دهيام، كلمات بر

 .يقول داده بود.... تو  -

 .را باال انداخت شيهاابرو

وجه  چيبه ه يبچگانت نشون داد يزدم؟ در هر صورت تو با كارا. از مدتش نزدم يحرف. دم يقول؟ كدوم قول؟ من فقط گفتم بهت فرصت م -

 .در برابرت كوتاه اومد دينبا

 .مشت شدم را به هم فشردم يانگشت ها. را مشت كردم يسنگ نياز كف بند شده به تن سرد زم يها دست

 يم يزمانو كس. تجربت نبود نيبه هر حال تو كه اول. فكر احمقانه اس هيرابطه،  هيهضم كردن  يكه زمان دادن برا يدون يمطمئنا خودتم م -

 ....مثل تو كه  يكينه . تجربه اس يب يِتجربه  يخواد كه ب

 .خم شد ريرمق به ز يسرم، ب. ديچيارزش بودن در تنم پ يبه ب هيشب يحس. از مرد رو به روم كندم نگاه

 .ريزده ها رو هم به خودت نگ بتيمص ي افهيق. پاشو از اون جا. يريپشت در عزا بگ ينجوريخواد ا يحاال نم -

 فياندازه ضع يب. خورد يحالم از خودم به هم م. ختير يم نيزم يمشت شده ام رو يخورد و كنار دست ها يگونه ام سر م يآب از رو قطرات

 ميو تماشا ستاديدر سكوت ا يچند لحظه ا. ديبلع يرا داخل خودش م يرانيهمه و نيكرد و من و ا يدهان باز م نيخواست زم يمدلم . شده بودم

حركت و ثابت همان طور مانده بودم و توان تكان خوردن  يب. دل زده شد كه از من فاصله گرفت صالميمن و است ياز تماشا خرهباال. كرد
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 يم ونيزيتلو ينه صدا. را در خود جمع كردم ميزدم و پاها و دست ها هيخودم را به در تك. درد گرفته بود نيسفت زماز تن  ميدست ها. نداشتم

. كرد يرا در سرم آوار م قتيو پنج ساله ام بود كه مدام حق ستيشكستن غرور ب يتنها صدا رانگر،يسكوت و نيدر ا. احسان زا ييآمد، نه صدا

 .دميخانه پاش يهق هقم را آزاد كردم و پرصدا، عجزم را داخل فضا. س كم آوردمشده، نف نيسنگ يفضا نياز ا

را نگاه  ييرايو ناواضح سالن پذ يافق ريبازم، تصو مهين يچشم ها يرا آرام باز كردم و از ال ميچشم ها. در تنم لرز گرفتم دهيچيپ يسرما از

در خودم جمع كردم و  شتريرا ب ميدست ها. فرو رفتم ياهيبستم و دوباره در سرا  ميپلك ها. كالفه شدم ميرو به رو ريتصاو ياز گنگ. كردم

را دوباره باز كردم  ميپلك ها. حركت ماندن چند ساعته، تك تك مفاصل بدنم خشك شده بود ياز ب. دادم يخشك شده ام را تكان آرام دنگر

و  ديدو يدر اتاق م ،ييرايپذ يپرده خورده  ياز پنجره  يكمرنگنور . شدم رهيخ ييرايداخل پذ يسوخته  يقهوه ا يها يو صندل زيو به م

حركت پشت در  يب يآن كه متوجه شده باشم، چند ساعت يانگار صبح شده بود و من ب. كرد ياتاق را در خودش هضم م يشب زده  يكيتار

 يراستم به خاطر تماس با سفت يبازو. زدم هيدر تك سخت نشستم و به يليبند كردم و خ نيرا به زم ميدست ها. بودم دهيخانه، مچاله شده، خواب

. از شدت درد كم كنم يكردم با لمس نوازش گونه اش، تا اندازه ا يو سع دميراستم كش يبازو يدست چپم را رو فك. به درد نشسته بود ن،يزم

 .از احسان نبود يخبر. احسان در خانه چرخاندم يكردم و نگاهم را پ زيرا ت ميگوش ها

 ريتنم را درگ يتك تك سلول ها ،يبه لخت هيشب يحس. ستادميا ميپاها يدر هم شده از درد، رو يبند كردم و آرام و با صورت واريدر و د به دست

. شدم قياز احسان، دق يخال يو هال را كه رد كردم، به كاناپه  يورود نيب ليحا واريد. كنان، قدم برداشتم يتات يو تات واريدست به د. كرده بود

 نيزم يهم از رو شبميد يو لباس ها ديتن پوش سف. خودخواهم نبود ياز همخانه  ياثر چيه ز،يم يرو ياز نسكافه  مهيبه جز ماگ نصف و ن

 ياز سرما. گره زدم گرميدست د يدستانم را به بازوها يجدا كردم و انگشت ها واريدست از د. مبل جا گرفته بودند يدسته  يجمع شده و رو

 .دوش آب گرم داشتم ديشا ايبه پتو، لباس گرم  اجياحت. دميلرز يم شبيه از دماند ابه ج

بدون  يتنه  مين. تخت، نظرم را جلب كرد يرو دهياتاق، احسانِ خواب يزدن سرسر ديبه محض د. دميهال گذشتم و به اتاق خواب رس از

توانستم در  يخواست م يدلم م يليخ. شد يم نييباال و پا ش،يها دنيزده بود و همزمان با نفس كش رونيسبز رنگ ب يپتو ريپوششــش، از ز

توانست  يشده ام، نم فياندازه ضع يب يروين نيدرونم را آرام، اما قطعا ا يگرفته  انيحرص و نفرت غل نياز ا يفقط كم وخواب راحتش كنم 

و در سكوت داخل  دميتجاوزگرم كش يدست از تماشا. كند يمقاومت نيبود، كوچك تر دهيبه رخم كش شبيكه د يدر برابر احسان و تمام قدرت

را كه تنها  يماندن كنار آدم نياز ا شتريتوانستم ب ينم. رفتم يشدن احسان از آن خانه م داريقبل از ب ديبا. كردم يدا ميرا پ ديكل ديبا. اتاق شدم

در من، به  ييروين. توانست مرا به ماندن مجبور كند يم نمه تميمامور يبه پررنگ يمحكم يبهانه  يحت. كشد، تحمل كنم يم دكياسم انسان را 

آرامش غرور و روح زخم خورده  يبتوانم برا ديرفتم تا شا يم ديبا. كرد يم قميمقابلم، تشو ياز مرد به خواب رفته  رفتندور شدن و فاصله گ

 .به زمان داشتم ازين ،يتلخ نيهضم ا ياهم كرد، اما برااتفاق را فراموش نخو نيا يهر چند كه مطمئن بودم تا آخر عمر، تلخ. كنم يام، كار

احسان، خط  شيگونه و اطراف لبم، از رد ته ر. افتضاح بودم. اتاق ثابت شد يميقد ي نهيداخل آ رم،يتصو يمحض ورودم به اتاق، نگاهم رو به

زد  يدر صورت رنگ و رو رفته ام، تو ذوق م ياديز م،يچشم ها يبنفش رنگ پا يهاله . اندازه گود رفته بود يب ميچشم ها ريشده بود و ز يخط

. را پرمكث بستم ميچند بار پلك زدم و دست آخر چشم ها. گذاشت يبه حال نزارم صحه م شبم،يامان د يب يپف كرده از اشك ها يها كو پل

مسبب  يديترد چيه يبود و ب دهيبتخت خوا يرو ،يعذاب وجدان چيه يكه حاال ب يكردم خشمم را نسبت به مرد يو سع دميكش يقينفس عم
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 .باالجبار كنترل كنم ،حالم بود يهمه نزار نيا

 يلب ريز "يوحش". خشمم نداشتم يرو يكنترل. كرد يواسطه، به نگاهم دهن كج يبلوزم، ب يشكافته شده  ي قهيكه باز كردم، بالفاصله  چشم

 ،كردم در سكوت يرفتم و سع يبه سمت پاتخت. كردم يم دايرا پ ديكل ديبا. شته بودمپا در اتاق گذا د،يبه دنبال كل. دل كندم نهيگفتم و كالفه از آ

منعكس  ريتصو يلحظه، رو كي ينگاهم برا. زدم هيتخت تك ينشستم و به لبه  نيزم يپرحرص رو. نبود دياز كل يخبر. و رو كنم ريكشو را ز

. كرد ينگاهم م ده،يو دراز كش يور كيبه ستون دستش باال نگه داشته بود، كه  ياحسان با سر. كمد مقابلم ثابت شد يِدود شهيداخل ش يشده 

درد تنم . متوهمم هنوز هم پابرجا بود ريتصو م،يچشمم دور كنم، اما با باز كردن چشم ها شيبودن احسان را از پ داريتوهم ب ديتا شا مپلك زد

فارغ از  يچشم ها. نشسته ام را پرنفرت نگاه كردم قتيبه سمتش، توهم به حق دنيام را از تخت جدا كردم و با چرخ هيرا فراموش و بالفاصله تك

 .كرد ينگاهم م شيلب ها يرا به من دوخته بود و با لبخند نامفهوم رو شخواب

 .بتونم كمكت كنم ديبگو شا زم؟يعز يگرد يم يزيدنبال چ -

 .كردم از مقابلش دور شوم يطرف لبم را نامحسوس باال انداختم و سع كي

 .نميجا بب نيا ايب -

 :از داخل اتاق بلند شد شيصدا. كاناپه انداختم نيتر كينزد يتخت فاصله گرفتم و وارد هال شدم و خودم را رو از

 .نيبخواب نوش ايب -

 :دميسرم شن يرا از باال شينگذشت كه صدا يليخ. خودم انداختم يمبل كنارم، چنگ زدم و رو يدسته  يرا از رو دميپوش سف تن

 صدات زدم؟ يدينشن -

 .جواب دادن نداشتم يبرا يليتما

 .مبل هال يخواب تو اتاق خوابه، نه پشت در خونه، نه رو يبار بهت گفتم؛ جا هيفك كنم  -

 .گرفتم دنينشن به

 .كنم يكارو م نيكه ا يدون يم. كنم يم مونتيباور كن پش ،ياريدر ب يبچه باز يبخوا ن،ياز امروز نوش چ،يكه ه شبيد -

 شبش،يد يرو ادهيو به خاطر ز ديسكوتم را د ديشا. كرد يم دميمردك مزخرف داشت تهد. گرفتمش دهيو ناد دميصورتم كش يپوشم را رو تن

 نييهنوز سردم بود و هنوز از فشار پا. دياعصاب متشنجم، دست كش يسر به سر گذاشتنم شد و از من و قدم زدن رو اليخ يبهم حق داد كه ب

لرز  يوجه جوابگو چيتن پوش به ه يگرما. مچاله كردم ديتن پوش سف ريكه جا داشت، خودم را ز يتا اندازه ا. دميلرز يمخونم،  يآمده 

. صورتم كنار زدم يتن پوش را از رو. شد را حس كردم دهيتنم كوب يكه پرشدت رو ييپتو ينيكه سنگ ديطول نكش يليخ. نشسته در تنم نبود

انداختم  نيزم يخودم كنار و رو يسبز رنگ احسان را از رو يپتو. خورد يبه هم م يكيهمه نزد نيحالم از ا. بود دهيچياحسان در مشامم پ يبو

را بستم و دندان  ميچشم ها. زدم هيمبل تك يسرم را به دسته . بودم زاريشك، از احسان و تمام تعلقاتش ب يب. قناعت كردم دميو به تن پوش سف

بهت . كنم يجبران م يرحم چيه يرو ب ينامرد نيمن ا": درونم سپردم ينشسته  اديبه فر يو گوشم را به ندا ادمرا پرحرص به هم فشار د ميها

  ".دكتــــــر يدم آقا يقول م

آرام  توانستم يوجه نم چيام را به ه ختهيذهن به هم ر. دميلرز يحوله مچاله شده بودم و از سرما م ريز. بود جهينت يب دنيخواب يتالشم برا تمام
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به  گوششيبود و چند تار باز ختهيبه هم ر ميموها. كاناپه نشستم يبه هم خوردن در كه بلند شد، تن پوش را از سرم كنار زدم و رو يصدا. كنم

متوجه شدن  يبرا. فرو بردم و همه را به عقب زدم ميموها يرا ال ميانگشت ها. جذب كرده در هوا در گردش بود يخاطر بار مثبت و منف

 ميو نامحسوس دوش آب، كار حدس زدن را برا زير يصدا. اطراف خانه دادم يكردم و تمام حواسم را به گشت زن زياحسان، گوش ت تيقعمو

 نيخانه بود، درست هم نيبه ا ميباز شدن پا يكه دنبالش بودم و بهانه  يفرصت. در ذهنم زده شد يجرقه ا. به حمام رفته بود ساناح. آسان كرد

 .فراهم شده بود ميحاال، برا

 يبلكه بهانه  يبار نه تنها گوش نيا. نگاه جستجوگرم را به اطراف اتاق فرستادم. مبل بلند شدم و به سمت اتاق، قدم تند كردم يوقفه از رو يب

نه  دبو دياز كل يه اثرو به ظاهر ن ديرس يمرتب به نظر م زيهمه چ. خانه بود ديكردن كل دايو رو كردن اتاق داشتم و آن پ ريز يهم برا يگريد

نگاهم سمت . كردم يم شيدايپ ديداخل خانه بود، پس با يقطعا گوش. كردم فكرم را متمركز كنم يو سع ستادميدست به كمر ا. ياز گوش يخبر

از  يرخب. كردم شيرا تفت بشيبلند و هر دو ج نيزم يفورا شلوارك را از رو. تشك مبل ثابت شد يرنگ پخش شده رو يشلوارك سورمه ا

هنوز . رها كردم و فورا از اتاق خارج شدم نيزم يشلوارك را رو. لبم پهن شد يرو يقيلبخند عم. كردم دايزود پ يليرا خ ديكل مانبود ا يگوش

 د،يرس يبه نظر م كينزد ياديصدا ز. راه رفته را برگشت زدم. ديچيخانه پ يزنگ تلفن همراه داخل فضا يچند قدم بر نداشته بودم كه صدا

 يگوش نيپس ا. ضرب گرفتم نيزم يرو ميبا پا يلبم را به دندان و عصب يگوشه . كنم شيدايتوانستم پ يوجه نم چيبه ه اماتخت،  يحوال ييجا

 كجا بود؟ يلعنت

 يروين ريو تنها تحت تاث يموجه ليدل چيه يب. بالفاصله از اتاق خارج شدم. زنگ، همراه شد يآب، با قطع شدن صدا ريقطع شدن ش يصدا

 د،يچيباز شدن در حمام كه در سرم پ يصدا. دميسرم كش يكاناپه انداختم و تن پوش را رو يكرد، خودم را رو يكه به ماندن مجبورم م يدرون

. احسان حساس شده بودم يگوش يدانستم چرا اما ناخواسته نسبت به تماس چند باره  ينم. همراه احسان هم مجددا زنگ خورد يهمزمان گوش

به  بيعج ميبرا دنيطول كش نيو هم ديجواب دادنش به درازا كش. كردم زيجواب احسان گوش ت دنيشن يحركت ماندم و برا يتن پوش ب رِيز

در جواب را  رشيتاخ ليو دل رميخواست خودم را از شر تن پوش و كاناپه خالص كنم و سراغ از احسان بگ ياندازه دلم م يب. ديرس ينظر م

از سمت من، ممكن است چراغ  يتوجه نيدانستم كوچك تر يم. و حضورش منزجر بودم شبياندازه از اتفاق د يهم بهنوز  يمتوجه شوم ول

 يتمام حواسم رفت پ د،يچياحسان كه در خانه پ يپرجذبه و مردانه  يصدا. نزول دهد ياكاسفن يمن را به درجه  تيسبز برداشت شود و وضع

 .تماس برقرار شده

 رها؟ -

- .... 

- ؟يك 

- .... 

 .اميم -

- .... 

 .نگران نباش، حواسم هست -
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اش را  يرها كه بود؟ بار اول در دركه تماس تلفن نيا. كردم زيرا ر ميرا به هم فشار دادم و چشم ها ميلب ها ،يتماس كوتاه و تلگراف نيا يبرا

 يام ب هحسادت زنان. شد يبود كه بالفاصله گذاشته م يمالقات هم قرار يوجه تشابه هر دو بار تماس تلفن. دفعه هم بار دوم بود نيبودم و ا دهيشن

اندازه تمام احساسم را غرق كرده  يب شبيكه از د يبا وجود تنفر ياحسان، حت يرها برا گاهيفكر خاص بودن جا. شد داريب ،يموجه ليدل چيه

حس ناخوش و از سر . كرد، تلخ شدم يخرج رها م الميدر خ يكه احسان حت ياز توجه ،يبه صورت كامال روشن و ملموس. داد يبود، آزارم م

 ابيآس يدندان ها فيرد. كرد ياندازه خردم م ياحسان، ب التيبه تما دنيرس يبرا يا لهيافول درجه ام تا حد وس يمنزجر كننده  ساساح

 .به ذهنم، منقبض كردم دهيفكر دو نيهم فشردم و فكم را از ا يسمت راستم را رو

 نيا قتايبود و بس، امــــــا حق يكار يسوژه  كيمن تنها  يهم برا شبياحسان تا د. بودم زاريمن از احسان ب. ا آرام كنمكردم خودم ر يسع

احسان آن قدر ارزش داشت  يبرا ،يگاهيو جا تيرها هر كه بود، با هر موقع. توانست جوش و خروش احساسم را آرام كند ينم هودهيب ناتيتلق

 يديترد چيه ينامعلوم، ب يمالقات ها نيبود و من از ا ايمه شينشده، برا نيياز قبل تع يحت داريمجال و فرصت د شهيهم ،ياما و اگر چيه يكه ب

. آوردم ياز كار رها سر در م ديداد، مصمم شدم؛ با يكه در ذهنم جوالن م يميافتاده به جان احساسم، به تصم انِياز غل. داشتم يحس نامطلوب

 يرياز ترس و از غافلگ يفيناخواسته تكان خف. آشپزخانه، پرشدت به هم خورد نتيها و ارتباطش با احسان بود كه در كابر ريذهنم درگ وزهن

 .بسته ام خفه كردم يپشت لب ها ،ياز هرگونه همكالم يريجلوگ يخوردم اما اعتراضم را برا

 ؟يداريب -

 .زد يم ميصدا زدم از آشپزخانه باشد، ينه چندان بلند كه حدس م يفاصله  از

 .كنم يدارم صبحونه آماده م ايپاشو ب -

از سكوتم . امروز احسان باشم يصبحانه  كيكرد كه شر يبه ذهنم هم خطور نم يكه حت نيجدا از ا. كردم ينم يوجه احساس گرسنگ چيه به

 .شدم يكرد، متوجه م يم لخچايو  نتيكاب يدرها دنيكه خرج به هم كوب ييرا از سر و صدا يحرص زدگ نيحرص زده شد و من ا

 .ختمير ييپاشو برات چا -

چشم  يچشمم را باز كردم و از گوشه . كاناپه خسته شدم يرو دنياز خواب. نخوردم يجواب دادن تكان يسنگرم را حفظ كردم و برا همچنان

 . زدم ديكردن شكمش بود، د ريغول سچشم، احسان را كه خونسرد، مش يكاناپه نشستم و از گوشه  يصاف رو. نبود يخبر دم؛يياتاق را پا

 يدوش گرفتن داشتم اما با وجود احسان و ماجرا يبرا يبيعج ليم. كردم يم يو لخت يهمچنان احساس سست يخسته شده بودم ول يتحرك يب از

 اي ريدكتر، د يطمئنا آقام. ختمير رونيفكر حمام و دوش گرفتن را هم از ذهنم ب يحت نيبنابرا. كنم سكيتوانستم ر يوجه نم چيبه ه شب،يد

 يم ارميدر خانه در اخت يحمام كردن و البته سركش يبرا يشد و فرصت مناسب يو مطبش هم كه بود، از خانه خارج م ضيمر ي انهزود به به

در دست مشت  ديكل يبرا يفكر ديبا. مبل بلند شدم و به سمت اتاق رفتم ياز رو. كردم يصبر م ديپس تا زمان خروجش از خانه با. گذاشت

درست بود كه از بودن كنار . دور شدن بشود يخواست متوجه تالشم برا يدلم نم ديشا. شود ديمتوجه نبود كل استمخو ينم. كردم يشده ام م

تو احساس  نيا. كرد يم بميبعدش، به ماندن ترغ يشناختم و قول و قرار گذاشته شده  يكه نم ييرها يباره  كيبودم اما تماس  زارياحسان ب

حس . با خودم روراست باشم ديزدم با يو حدس م ديرس يبه نظر م بيعج ميبرا يحسادت با وجود تعلق خاطرِ نداشته ام به احسان، كم يِخال

 تينسبت به همخانه ام احساس مالك يذره ا يبه اندازه  د،يكرده بودم اما هنوز هم شا داينسبت به احسان پ شبيكه از د يكردم با تمام تنفر يم
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 .كردم يم

 نيوجه نتوانم هضم كنم جز با ا چيماندنم در خانه اش، حضور رها را به ه ياحسان برا يدادم كه با وجود اصرار دائم يبه خودم هم حق م البته

 ييمردها ام يو نوجوان يجوان يمطمئنا در طول سال ها. شده باشد لياش تبد يجسم التياحسان و تما يابزار برا كيفكر، كه وجود من تنها به 

وجه  چيكردم به ه يروزها حس م نيبودم اما ا دهيد اديشدن به من داشتند را ز كينزد يبرا ياديز يام عالقه  يظاهر يبه خاطر جاذبه ها كه

به  يبرا يمناسب يجاذبه ها بهانه  نياگر ا يحت. ماندنم باشد يانتخابم توسط احسان و اصرارش برا يام مبنا يظاهر يخواهد جاذبه ها يدلم نم

ظاهرم به عنوان برگ برنده  يخواست رو يدلم نم ،يا يمنطق ليدل چيبدون ه رياخ يروزها نيدر ا يآمد ول يانداختن احسان به حساب م امد

عادت گذارا بدانم كه  كيتوانستم با احساس تنفرم جمع بزنم، تنها  يرا كه نم بيحس عج نيدادم ا يم حيترج ديشا. در برابرش حساب كنم يا

. كنم يداد كه از احسان دور ياجازه را نم نيام، به من ا يو نه حس درون تميسفت و سخت قابل درمان باشد اما نه موقع يريشگيپ هدور كيبا 

 يكشش قابل درك ،يبه طور شفاف. مرد شوم نيا اليخ يب شهيهم يتوانم برا يكردم نم يو هم حس م رميهم دوست داشتم از احسان فاصله بگ

 .كرد يم بيماندن ترغ يشد و من را برا يم زيمن سرر متحسان به ساز سمت ا

آن قدر . تخت نشستم يلبه  يوارد اتاق شدم و رو. كالفه شده بودم يبدنم شده بود، حساب يدرد و لخت يافكار گنگ و درهم كه به اضافه  نيا از

در  شبيد يشدم، صحنه ها يم ليكه به سمت ماندن متما نيمحض ابه . رميبگ يدرست ميتوانستم تصم يبود كه نم ختهيذهنم متالطم و در هم ر

شدنم با  نيگزيو البته حس حسادت زنانه ام و احتمال جا تيشدن به سمت رفتن و دور شدن، فكر مهرداد و مامور ليشد و با متما يذهنم زنده م

 يخم شده بود، خودم را به پشت رو نيتخت به سمت زم يبه از ل ميو همان طور كه پاها دميصورتم كش يكالفه دستم را رو. شد يرها، مانعم م

هنوز نگاهم . سبزش چشم انداختم يو خطوط منحن ديسف واريشدم و به د ليبه سمت راست متما دم،يدست از صورتم كه كش. ختمتشك اندا

. تخت احساس كردم يده ام روش دهيدست كش كيهمان لرزش را نزد يهمراه با صدا يفيها مانده بود كه حس لرزش خف يمنحن ي رهيخ

كه خورد، ناباور  ليموبا يرنگ گوش اهيدستم به تن س. تخت را لمس كردم يرو ي ختهيبه هم ر يو ملحفه  نييتخت باال و پا يرو يدستم را كم

 شيتخت رها يها، رومطمئنا بعد از مكالمه اش با ر. احسان يآره، خودش بود، گوش. ثابت كردم ميرا در دست گرفتم و مقابل چشم ها يگوش

داد كه احسان هنوز هم سرگرم صبحانه  ينشان م نيآمد و ا ينم ييسر و صدا. زدم ديرا د رونيبفورا صاف نشستم و از درگاه اتاق، . كرده بود

 .اش است

كرم را  فيك نيودم، اگرفته ب ديجد فيلپ تاپم ك يبرا ياز وقت. كرم رنگم ثابت كردم ريلپ تاپ ج فيك يرا در اتاق چرخاندم و رو نگاهم

همان طور كه نگاهم از . بود ارميداخل خانه مانده بود و تنها تبلت، دم دست و در اخت ن،ييام كه پا يلپ تاپ و گوش. كردم يتبلتم استفاده م يبرا

باز  شبيل چمدان از دلباس داخ نيتبلتم را چنگ زدم و همراه دم دست تر فيچهارچوب در به راهرو و درگاه آشپزخانه ثابت مانده بود، ك

داخل حمام كه شدم، . دادم يرا از دست م ييبار فرصت طال نيا دينبا. بود، به سمت حمام حركت كردم يرنگ يصورت راهنيمقابلم كه پ يشده 

عد از باز رختكن جا زدم و ب يچوب يلباس و تبلت را داخل قفسه . دست راستم فشردم يانگشت ها نيرا ب يدر را پشت سرم قفل كردم و گوش

 يكه مسعود رو يياز اكثر برنامه ها يكپ كي يخوشبختانه محض محكم كار. احسان شدم يكردن دوش آب، به رختكن برگشتم و مشغول گوش

 .بودم هم جزو همان ها باشد دهيرس جهيدر موردش به نت شبيكه د يهك يبودم كه برنامه  دواريداشتم و ام تبلتمبود را داخل  ختهيلپ تاپم ر

كه از امروز صبح به سراغم آمده بود،  ياپيپ يها يشده را گرفتم و در كمال خوش شانس دنيه يروشن شدن تبلت، بالفاصله سراغ برنامه ها با



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا mahtab26 –  سقوط آزاد                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٦٢ 

هر چند كه . نداشتم يوتريكامپ يبا نرم افزارها يخوب ي انهيچندان م. رختكن نشستم و مشغول شدم يسكو يرو. كردم دايهك را پ يبرنامه 

 يمرتبط با رشته ام برم يام، به نرم افزار ها يوتريكامپ يحرفه ا ياما سابقه  اميخودم بر ب يروزمره  يتوانستم از پس كارها يم بخو يليخ

سخت  ميبرا يبه كمك نرم افزارش، كم يحت يگوش كيهك كردن  ن،يهم يبرا. تميقبل از مامور يگشت و آموزش كوتاه و نه چندان كاربرد

 يكردم كه صدا يقدم به قدم و پله پله دستورها را اجرا م. گرم حمام فوت كردم يو بازدمم را داخل هوا دميكش يقيعم فسن. ديرس يبه نظر م

 .چند ضربه به در حمام باعث شد از جا بپرم و متوجه احسان شوم

 ن؟ينوش ن؟ينوش -

 ميمغزم در گلو ميبه صورت خودكار و با فرمان مستق ميبر سكوت كردن، صدا يمبن مميتصم يادآوريجواب لب باز كردم اما بالفاصله با  يبرا

 .ماند

 .كارت دارم رون؟يب يايم يبا توام، ك نينوش -

تبلت بلند كنم و به در  يباعث شد سرم را از رو ره،يشدن پرشدت دستگ نييباال و پا يصدا. و كارم را ادامه دهم رمشيبگ دهيكردم ناد يسع

 يحرص زده  يصدا. زدم و دوباره مشغول شدم ييصدا يپوزخند ب. نداشت ييمعنا ميبرا يخصوص ميه حرخان نيانگار جدا داخل ا. شوم رهيخ

 .كوتاه متوقف كرد ي هيچند ثان يو كارم را تنها برا ديچيكه به در زد، در حمام پ يهمراه ضربه ا بار، نياحسان، ا

 .يجواب بده بدونم زنده ا هيالاقل  يد لعنت -

بالفاصله انگشتم . دميرس يدلخواهم م ي جهيبه نت "ياوك" يبا لمس دكمه . آماده بود زيهمه چ. مجدد به تبلتم سرگرم شدم از در گرفتم و نگاه

احسان ثابت  ليموبا يروشن شده  يصفحه  ينگاهم رو. را آرام و كوتاه لمس كردم دييتا يصفحه حركت دادم و دكمه  يلمس نِياسكر يرا رو

. دميهم فشار دادم و با چشم هام خند يرو يرا از شدت خوشحال ميلب ها. تبلتم در حال پر شدن بود يصفحه  يور يباز شده  ي نجرهپ. شد

چپم را تا  يتبلت را با دست راستم گرفتم و دست مشت شده . اورمياش سر در ب يتوانستم از شماره ها و اتفاقات داخل گوش يباالخره م

 ".نهيآره، هم": لب زمزمه كردم ريز ،يفيان خفو همراه با تك وردمصورتم باال آ كينزد

 ؟يديمنو ند يالاقل بگو گوش. نزن ،يحرف بزن يخوا ينم ن،ينوش -

و  سكيداشتم، تمام ر يرا برم يكه گوش ياش شده بود، هر چند از همان موقع يپس متوجه نبود گوش. در خشك ماند يبالفاصله رو ميها چشم

مفقود شده اش، در  يكه گوش نيدادم كه احسان از ا يم حيوجود ترج نيلحظه را هم داشتم، اما با ا نيظار ابودم و انت دهيخطرش را به جان خر

 ي هيتبلت حركت كرد، باالخره كار تخل يصفحه  يدر حال پر شدن رو ينگاهم باز به سمت پنجره . نبرد ييبو چيدست من است، ه اضرحال ح

از  ييصدا. ام، پنهان كردم يكار يفولدرها نيكرده و ب hiddenتبلت را  يشده رو ختهياطالعات ربالفاصله، . ديبه اتمام رس ياطالعات گوش

 يليجا زدم و خ فيتبلت را داخل ك. اش بود يكردن گوش دايپ يو رو كردن خانه برا رياحسان مشغول ز ن،يقيبه  بيو قر آمد يحمام نم رونيب

باعث شده بود كه  جانيشدت استرس و ه. گرفته ام، به دوش آب پناه بردم انياحساسات غلآرام كردن  يرا در آوردم و برا ميزود، لباس ها

كرد و از خزش  يبودم و قطرات پرشدت آب، به تنم برخورد م ستادهيدوش آب ا ريكامال ضعف و بدن دردم را فراموش كنم و حاال كه ز

دوش  ريحركت ز يكه ب يكم. حس آرام گرفته در حالم شدم نيبود اتازه متوجه كم د،يدو يپوستم، احساس آرامش در حالم م ريز شيگرما

 شيپ شبياتفاق د يدر برابر هجوم قطرات آب بستم، كم كم صحنه ها ميدفاع از چشم ها يام برا يشگيرا به عادت هم ميو پلك ها ستادميا
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 .ام جان گرفت دهيد

موها و  مت،يو با ماساژ خارج از مال ختميسرم ر يموها يمپو را روپرحرص شا شب،ياز تصور مجدد اتفاق تلخ د. دميدوش عقب كش ريز از

شامپو به داخلش كه  ياجازه  يبه خاطر باز ماندن و ورود ب ميچشم ها. كردم يگناهم خال يب ياز خشم و غضبم را سر موها يپوست سرم، بخش

 يرو ميشد، دست ها فيكه خف ميسوزش چشم ها. شو دادمشست م،يدست ها يو صورتم را با همراه دميدوش كش ريخودم را ز د،به سوزش افتا

و  يليمستط يها يچشم كه باز كردم و نگاهم كه به كاش. چانه ام متوقف شد ريسر خورد و ز ميگونه ها يصورت ثابت مانده ام، كم كم از رو

 يقطره ها. حمام فرستادم يبخار زده  يبه داخل هوا ،ينيرا به هم فشار دادم و بازدمم را از پرفشار از ب ميثابت شد، دندان ها واريو سبز د ديسف

ابراز خشمم  ياندازه برا يشد، مرا ب يم دهيكف كوب يآرنجم به تن سنگ ريگرفته بود و از ز انيجر ميدست ها يآب كه از راه صورت و چانه رو

 ".احسان يد يتقاص كارتو پس م": لب زمزمه كردم ريز تهناخواس. كرد يم قيتشو

باالخره كار . و پراكراه تنم را شستشو دادم ختميبدن را كف دستم ر يو شامپو دميزده بود، كش مهيكه حول ذهنم خ ياليكر و خاز ف دست

 يآن قدر برا. به محض ورودم به رختكن تازه متوجه نبود حوله شدم. داخل حمام تمام شد و با بستن دوش آب، وارد رختكن شدم ميشستشو

تا از شدت قطرات  ستادميا قهيبه ناچار چند دق. دوش گرفتن غافل شده بودم اتيخرج داده بودم كه به كل از ضروربه  عجلهاحسان  يهك گوش

ام  يصورت راهنيپ دنيمشغول پوش ست،ين يپوستم خبر يرطوبت رو ي هيكه احساس كردم، از شدت اول يوقت. تنم كم شود يآب رو يجار

خوب كار خودشان را  يليآب، خ ي ماندهيخرج كرده ام، قطرات باق يتمام صبور رغميدنم، علپوست ب او تماسش ب راهنيپ دنيبا پوش. شدم

 .رد آب زدند راهنيپ يپارچه  ديتن سف يرو ،يصورت يگل ها يآغاز كردند و كنار نقش و نگارها

 يايمه. كم كنم يرات آب تنها ذره احجم قط زشياز دستم ساخته نبود و با تكان پرشدت سرم، تنها توانستم از ر يكار م،يموها يسيخ يبرا

 يها را خارج كنم؟ ممكن بود احسان درست رو به رو نيتوانستم ا يچطور م. احسان ماند يتبلت و گوش فيخروج كه شدم، تازه نگاهم مات ك

ردن تبلت به داخل حمام آن قدر ب. بغلم بزنم و از حمام خارج شوم ريرا ز فيكنم و ك سكيتوانستم ر يوجه نم چيبه ه. را بكشد ظارمدر حمام انت

كرد و  يشك م تميلپ تاپداخل دستم موقع خروجم از حمام بالفاصله به من و موقع فيك دنيبود كه مطمنا احسان با د زيو شك برانگ يعيطب ريغ

از حمام، رختكن بالفاصله مورد قطعا بعد از خروجم . نبود يگذاشتنشان هم داخل حمام به هبچ وجه منطق يباق. رفت يبر باد م تالشم يعمال همه 

 .رديگ ياحسان قرار م يجستجو

لبم  ريثابت بود و دست چپم را ز ميتوانستم بكنم؟ همان طور كه دست راستم به پهلو يكار م يچ! يلعنت. نگاهم را داخل حمام چرخاندم كالفه

 يزود فكر يليخ. شد، ثابت ماند يباز م ويحمام كه به پاس يپنجره  يرو ميگذراندم، چشم ها يو اطراف رختكن و حمام را از نظر م دم،يكش يم

پنجره را با . به دست به سمت پنجره رفتم فيانداختم و ك فيرا داخل ك يكه در ذهنم زده شد، گوش يو به محض بروز جرقه ا ديبه ذهنم رس

 يو حمام طبقات و آشپزخانه، پنجره  سيسرو يپنجره  به جز. بردم ويباز به داخل پاس مهيمشجر ن يپنجره  يباز كردم و سرم را از ال اطياحت

شدن و لو  دهيشده بود، احتمال د دهيپوش يو كركره ا يچوب يآشپزخانه با پرده  يكه پنجره  يياز آن جا. شد يباز نم ويبه داخل پاس يگريد

 .كم بود يليآشپزخانه خ ياز سمت پنجره  ف،يرفتن ك

 ويپاس يسنگ واريدرست مماس با د فيكردم، ك شيپنجره گره زدم و آهسته رها يرونيب ي رهيبه دستگ را فيمعطل نكردم، بند ك نياز ا شتريب

 يو منطبق شدنش رو فيبه خاطر بلند بودن بند ك. قدم به عقب رفتم و از پنجره فاصله گرفتم كيآرام پنجره را بستم و  يليخ. ثابت شد
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 ريو ز روزمندانهيهم فشار دادم و پ يرا رو ميرا به هم فشردم و پلك ها ميدست ها. ه بودبه جا نماند فياز ك يرد چيد پنجره، هيسف ليپروفا

 رونياز حمام ب ريحمام را باز كردم و سر به ز يخونسرد و مطمئن در قفل شده  يليخ ".احسان خان تيحاال بگرد دنبال گوش": لب زمزمه كردم

 :كرد خكوبميم ميسر جا شيزود صدا يلياحسان شوم، اما خ تيوجه موقعتوانستم مت يخم شده ام، نم ريبه ز سربه خاطر . زدم

 .يومديم گهيدو ساعت د يذاشت يم -

نگاهم را از صورتش  يكالم چيه يب. زده بود هيو به چهارچوب در اتاق مطالعه تك دهيپوش رونيلباس ب. اش شدم رهيرا بلند كردم و خ سرم

همان طور كه . كرد، به سمت اتاق خواب رفتم يتن و لباسم پخش م يآب را سخاوتمندانه رو يكه قطره ها ييخشك كردن موها يگرفتم و برا

 :دميرا از پشت سرم هم شن شيشدم زانو زده بودم، صدا ازكنار چمدان ب

 ؟يديمنو ند يگوش -

 .لبم پخش شده بود، را پنهان كنم يكه رو يا انهيجو يزده و تالف يكردم لبخند خوش يسع

 ؟يشنو ينه نمبا توام؟ نك-

و با حركت آرام دست  دميچيرا داخل حوله پ سميخ يو با خم كردن سرم به سمت راست، موها دميكش رونيرا ب يدست يحوله  نيدست تر دم

 .كردم ميشروع به خشك كردن موها

 !شبه وقت. كنم يدرستش م. زمينگران نباش عز. ياز تكلم افتاد. زبونت كوتاه شده ياديز شبيانگار د! نه -

بود،  دهيرا كه به تنم چسب سميلباس خ ديبا. سرم انداختم يرا از حصار حوله خارج كردم و حوله را رو ميكه به سمتش برگردم، موها نيا بدون

دور شدن از  يبرا. بلند شدم نيزم يعوض كردن، از رو يو برا دميكش رونيشرت و شلوارك ساده از چمدان ب يدست ت كي. كردم يعوض م

شده  زير يكرد، با چشم ها ينگاهم م رهيبود و خ ستادهيبار داخل قاب در اتاق ا نياحسان كه ا. ام الزم بود تا در را ببندم همخانهاخ نگاه گست

در را گرفتم و  ي رهياش داشته باشم، دستگ رهيبه حضورش و البته نگاه خ يكه توجه نيخونسرد و بدون ا يليخ. اش، مشغول برانداز كردنم بود

تعجبم را . من احترام بگذارد يخصوص ميخواست به حر يانگار واقعا م د،يقدم عقب كش كي. متوجه منظورم شد. در اقدام كردم نبست يبرا

خرج كرده اش، در همراه با دستم  يرويهنوز در كامل چفت نشده بود كه پرعجله در را به عقب هل داد و از ن. تفاوتم پنهان كردم يپشت نگاه ب

قفل در جدا  يرا از رو ديو كل ديدر داخل كش يتنه اش را از ال مين ،يمكث چيه يب. اش ثابت مانده بود، عقب زده شد رهيگدست يكه هنوز رو

بار مثبت  زيناچ يكردنِ اندازه  يمنف يمثبتم در موردش نگذشته بود كه برا تيهم از ذهن قهيدق كي قاياش ماندم، دق رهيبا دهان باز خ. كرد

 :به صورتم زد يقيشد و لبخند عم قيدق ميدر چشم ها. شدم رهيبه صورتش خ دهيدرهم كش يبا ابروها. دكر ام، اقدام يذهن

 نه؟. ستيقفل بودن در همه جا كارساز ن ي دهيا -

را  ميالباس ه. در پرصدا به هم خورد دنش،يو با عقب كش ديدر عقب كش نيفشار آوردم، متوجه شد، خودش را از ب رهيبستن در به دستگ يبرا

كردم تا قبل از رفتن احسان، خودم را همان جا، داخل  يو سع دميتخت دراز كش يكه از اتاق خارج شوم، رو نيزود عوض كردم و بدون ا يليخ

از اوضاع خانه و به خاطر همان  يسركش ينشد، برا ياز احسان خبر يوقت. زد يآرام و قرار نداشتم و دلم به شدت شور م. اتاق حبس كنم

بنده شده به  يبود و همراه با دست ها ستادهياحسان كالفه وسط اتاق مطالعه ا. زدم رونيكه به دلم راه گرفته بود، از اتاق ب يبيعج يره دلشو

 ريسرم را به ز. رفت ينم رونيكرد، از خانه ب ينم داياش را پ يپرواضح بود كه تا گوش. چرخاند يجستجوگرش را داخل اتاق م هنگا ش،يپهلوها
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داخل اتاق،  يبرگرداندن گوش يبرا يكردن راه دايپ يذهنم را برا ختمير يم يخودم چا يهمان طور كه برا. اختم و به سمت آشپزخانه رفتماند

 .ختميبه هم ر

 نظر گرفته بودم كه به سمت حمام رفت و با باز كردن درش، شوك ريچشم احسان را ز يپر كردن فنجان از آب جوش بودم و از گوشه  مشغول

حلقه شده به دور فنجانم  يانگشت ها يساز رو يچا يو آب جوش داخل كتر ديدستم لرز ارياخت يب. كرد زيرا به سمت قلبم سرر ياندازه ا يب

هر چند كه به . كردم شيكانتر آشپزخانه رها يكه فنجان از دستم رها شود و با برخورد به كف آشپزخانه بشكند، رو نياز ا بلق. شد زيسرر

آب  يبا حرص دستم را در هوا تكان دادم تا از اثر سوختگ. ختيكانتر ر يرو اتشيشد و تمام محتو يور كيكه از كانتر داشت،  يصله اخاطر فا

آمدن  رونيب يكنار دستم را به دندان گرفتم و برا. ديچيپ يدر حمام ثابت مانده بود و دلم از شدت دلهره به هم م ينگاهم رو. جوش كم كنم

 نيدانستم كه كوچك تر يكرد، اما م يم يقراريحمام، ب شيو باخبر شدن از تفت دنيجلو كش ياندازه برا يب ميپاها. دا كردماحسان خدا خ

 يزيكه چ نيگشتم تا قبل از ا يم يدنبال راه ديبا. را صرف جستجو كند يشترياست تا احسان حساس شود و دقت ب يتوجهم به حمام كاف

 يبهانه  كي، .بهانه داشتم كيبه  ازين. نگاهم را از در حمام گرفتم. بكشمش رونياز حمام ب يشك نيتر احسان شود، بدون كوچك ريدستگ

 يبه فنجان ضربه زدم و برا يوقفه ا چيه يدستم را جلو بردم و ب ".آره خودش بود". شدفنجان واژگون شده ثابت  يرو ميچشم ها. يمنطق

شده بودم كه  رهيفنجان خ ينگرانم به تكه ها يبا چشم ها. افتاد و تكه تكه شد نيزم يا روكانتر پرصد يفنجان از رو. كردم تشيسقوط هدا

 .ديبه گوشم رس كينزد ياحسان از فاصله  يصدا

 بچه جون؟ يكار كرد يباز چ -

 فياز ك يخبر. دچرخ خور شيدست ها ينگاهم فورا رو. آمد يآمده بود و به سمتم م رونياز حمام ب. سرعت سرم را به سمتش چرخاندم به

 .كرد يو نُچ ُنچ بلند ستاديكنارم ا. شدم ريام را آسوده، آزاد كردم و دوباره سر به ز نهينفس حبس شده در س. به هدف زده بودم. نبود

 تو خوش كردم؟ يآخه من دلمو به چ ؟يايبرنم ختنمير ييچا هياز پس  يعني -

 ي هيبه دست آمده سرخوش بودم كه گوشه و كنا يروزيگذاشتمش، اما آن قدرها از پ يجواب نم يبودم، قطعا ب يگريد طياگه در شرا مطمئنا

 يشده  زير ياديشكسته و ز يبودم و به خرده ها ستادهيهمان طور صاف ا. توانست اوقاتم را تلخ كند ينم يذره ا يبه اندازه  ياحسان حت

 .نشست مهينصفه و ن شيپاها يكردم كه احسان باالخره رو يم نگاه رهيفنجان خ

 !؟يكن يبه شاهكارت نگاه م يدار ؟يدو ساعته زل زد يبه چ -

حرصش ابراز  يشدم و در دلم برا رهيبود، خ نيزم ياز رو شهيش يكردم و از باال به احسان كه مشغول جمع كردن تكه ها زيرا ر ميها چشم

 يحاال حاالها مونده تا منو بشناس. يه از من رو دست بخورك يديد يبه خواب هم نم. خواد بگو احسان خان يدلت م يهر چ": احساسات كردم

را دور  شيكه انگشت ها دميچرخ يخروج از آشپزخانه به سمت خروج يرا جمع كردم و برا ميلب ها يزده رو يپوزخند خوش ".زرنگ يآقا

 .حلقه كرد و مانعم شد ميساق پا

 .نميبب سايوا -

را در دستش  ميسرش را به سمتم باال گرفت و با سماجت پا. دميرا به عقب كش ميزده ام، پا گره يبه سمتش برگشتم و همراه ابروها پرشدت

 .نگه داشت
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 .كه شيديبر. اديپات داره خون م -

شدم و  رهيبا انزجار به رد خون خ. راه گرفته بود ميپا ياز خون رو يكيبار يرد. شدم رهيخ مياحسان گرفتم و به ساق پا ياز چشم ها نگاه

 .ديكش رونيو كنار كانتر را برام ب كمينزد يبلند شد و صندل نيزم ياز رو. جمع شد ميم از تصور خراش پاچهره ا

 .زخمتو ببندم ارميب زيچ هيجا، برم  نيا نيبش -

ون، قند خ دنيبالفاصله با د شهيبه عادت هم. نشستم يصندل يرو ،يمخالفت چيه يخون راه گرفته ضعف گرفته بود كه ب دنيقدر دلم از د آن

شدن  سيو به خ دميكانتر جلو كش يدستم را رو. ام خبر داشت يحال يگذشته، از عادت ضعف و ب يافتاد و احسان طبق تجربه  يم نييخونم پا

 نگذشت كه بر يليخ. را بستم ميساعد دستم گذاشتم و چشم ها يسرم را رو. نشان ندادم يكانتر توجه يبه جا مانده رو ياثر چا ازساعد دستم 

 رهيبود، خ ميپا يحالم را باز كردم و به احسان كه سرگرم پاك كردن رد خون رو يب يچشم ها. دميپر مياز جا م،ياثر تماس دست احسان به پا

 .شدم

 .كهيخراش كوچ هي. ستين يزينگران نباش چ -

از زخم  يكه سوزش نياز ا شتريب. نگاه نكنمداخل دست احسان  يبه دستمال قرمز شده  نياز ا شتريكردم ب يرا بستم و سع ميچشم ها دوباره

 .كردم يشده بود را حس م رميكه دامن گ يديشد ي جهياحساس كنم، سرگ ميپا

 جان؟ نينوش. آب قندو بخور نيا ايب. منو نيبب. چشماتو باز كن نينوش -

 چيه يدلم را به هم زد، اما ب وان،يند داخل لآب در حال گردش و ذرات معلق ق. شدم رهيماتش خ اتيو محتو وانيبازم به ل مهيچشم ن يال از

 يرنگ ديكه حاال با چسب زخم سف يبه زخم يينگاه گذرا. دميسر كش مهيرا تا ن وانيكالم بود، ل كياندازه  يكه ب يحرف و تنها به اصرار مرد

 .ستاديشانه ام گذاشت و مقابلم ا يدستش را روانگار متوجه حال خرابم شد كه . كانتر گذاشتم يشده بود، انداختم و سرم را دوباره رو دهيپوش

 اتاق؟ يببرمت تو ؟يكم دراز بكش هي يخوا يم. بود كيخراش كوچ هي. نشده كه دختر خوب يزيچ -

ز بهتر شده بود، اما هنو ياش كم ينيتلق يجنبه  ليبه دل شتريهر چند حالم بعد از خوردن آب قند، و البته ب. نداشتم يا زهيحرف زدن انگ يبرا

جمع  ميپاها يرا تو ميرويگرفت، تمام ن ميبازو ريكمك به بلند كردنم ز يدستش را برا يوقت. ام از احسان را فراموش نكرده بودم يهم دلخور

ل كوتاه به سمت ها يزده بود، آرام و با قدم ها هيتك واريو به كمك دستم كه به د ميبازو دنيبلند شدم و با كش يصندل يحرف از رو يكردم و ب

تشكش  يرا رو گرميمبل و دست د يدسته  يدستم را رو كي. تن پوش به جا مانده ام، انداختم يهال و رو يكاناپه  يرفتم و خودم را رو

باز  يبا صدا. كردم زيت تش،يخبر گرفتن از احسان و موقع يرا برا ميرا بستم و گوش ها ميچشم ها. زدم هياش تك يسرم را به پشت و دميكش

 نيبهتر نيا. دمشيد سياحسان به سمت راهرو چرخاندم و در حال ورود به سرو يخانه، چشم باز كردم و نگاهم را پ يدرها از يكيشدن 

كاناپه  يبه محض بستن در، صاف رو. كردن دكتر به سمت مطب، اقدام كنم يراه يبرا يساز نهيو زم يگوش رگرداندنب يبود تا برا تيموقع

. و به راه افتادم ستادميكنم، ا تميرا خرج فعال يشتريكردم سرعت ب يم يكه سع يمبل ستون قرار دادم و در حال يدسته  ينشستم و دستم را رو

نشسته ام را هم داشتم و  يجيسر به گ يثابت كرده بودم، هوا جگاهميگ يكه رو يكردم و با دست شتريب را ميبه زور و ضرب سرعت قدم ها

 .كرده بودم زيباز شدن در ت يداص دنيشن يرا برا ميهمزمان هم گوش ها

را از دسته اش جدا  فيآن را باز و ك اط،يجوانب احت تيسر و صدا و با رعا يحمام را گرفتم و ب يوقفه، سراغ پنجره  يرختكن كه شدم ب وارد
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 ازرا  يگوش د،يبه اتاق رس ميكه پا نيبه محض ا. زود داخل اتاق انداختم يليندانستم و خودم را خ زيتوقف داخل حمام را جا نياز ا شتريب. كردم

لباس  نيرا همراه تبلت، ب فيكه راحت شد، ك ياز بابت گوش الميخ. كردم ياش جاساز هيبه پا كيتخت و نزد ريو ز دميكش رونيب فيداخل ك

 .چمدانم جا زدم يها

گرفتم و به  ميدست ها نيسرم را ب. دچرخ يكردم اتاق از شدت ضعف، دور سرم م يسراغم آمده بود و حس م ياندازه ا يتهوع ب حالت

تخت بلند  يسخت از رو يليخ. رساندم يكه احسان برگردد خودم را به كاناپه م نيشدم و قبل از ا ياز اتاق خارج م ديبا. فشار آوردم جگاهميگ

 يليخ. را بستم ميه انداختم و چشم هاكاناپ يشد، خودم را رو يم نييباال و پا يو در چهارچوب نگاهم، حساب ميپا ريز نيكه زم يشدم و در حال

 نياز فكر ا. را جمع كنم ميلب ها يحال خرابم، نتوانستم لبخند نشسته رو رغميعل. ديچيباز شدن در درون سكوت خانه پ ينگذشته بود كه صدا

به دست آمده ام بود كه  يروزيپ ريهنوز فكرم درگ. بود دهيدر حالم دو يكرده بودم، حس خوش داياحسان دست پ يكه باالخره به اطالعات گوش

 .نظرم را جلب كرد كينزد ينه چندان بلند احسان از فاصله  يصدا

 خب؟ يليخ. نمتيخونه بب يكنم، اما انتظار دارم بعد از برگشتنم تو يدرو قفل نم. نيرم مطب نوش يمن دارم م -

 يشد، بالفاصله چشم باز كردم و نگاهم را پ دهير خانه كه به هم كوبد. را بسته نگه داشتم ميبه خواسته اش نشان ندادم و چشم ها يالعمل عكس

از  يمطمئن شدن از رفتنش از كاناپه جدا شدم و تمام خانه را گشتم و وقت ياز او نبود، برا يخبر. چرخاندم ييرايو پذ منياحسان، داخل نش

 .راحت سراغ تبلتم رفتم اليمطمئن شدم، با خ بودشن

 يتبلت را روشن كردم و پاهابم را از رو. ام را فراموش كرده بودم يحال ياحسان، تمام ضعف و ب يشدن از اسرار گوش خبر دار جانيشدت ه از

 ياس ام اس ب كي ياگه به اندازه  يخواست تا حت ياندازه دلم م يب. راست به سراغ اس ام اس ها رفتم كيقدم،  نياول يبرا. دميتخت باال كش

 يها اميپ ستيل. ببرم يدو نفر پ نيا يتوانم به نوع رابطه  يم نشان،يب يِارسال يزدم با خواندن اس ام اس ها يحدس م. نميبب يامياز رها پ ،ربط

هك  لفنت يبه سراغ دفترچه  ديهر كدام از سندرها، با ييشناسا ينام، برا يب يبا وجود شماره ها. را باز كردم يارسال يكوتاه همراه با شماره ها

راست  كيها،  امكيپ يدادم قبل از مطابقت تك تك شماره  حيترج. كردم يم دايصاحب هر شماره را پ قيطر نيرفتم و از ا يم يگوش يشده 

 .بود ايتماس ها مه يساده در دفترچه  يجستجو كيبه شماره، قطعا با  يدسترس نيو ا رميرها بگ يسراغ از شماره 

شماره ها  ستيكردن ل نييباالجبار از باال و پا. از رها نبود يخبر چيو رو كردم، اما ه ريا زر ستيكردن اسم رها، ل دايپ يرا باز و برا دفترچه

. دكتر ياحواالت آقا": ناشناس يشماره  نياز اول اميپ نياول. رفتم و شروع به خواندن كردم يارسال يها امكيو دوباره سراغ پ دميدست كش

هر چند كه به سراغ دفترچه رفتم و اسم صاحب . نظرم را جلب نكرد امكيپ نياز ا يخاص يته نك چيه ".خبر به ما بده هي. يزن يبه ما نم يسر

 يبالفاصله شماره را رو "نمت؟يبب. يستين. يهان": 0912 يشماره  شيبا پ. يبعد امكيپ "!يزند": كردم ويشماره س يو جا دايشماره را پ

. را گرفتم يارسال يها امكيحسادت زنانه، فورا سراغ از پ ايبود  يباال انداختم، كنجكاورا  ميابرو يتا كي ".بهار": تلفن مطابقت دادم يدفترچه 

 .ديلبم دو يلبخند رو. ارسال نشده بود يجواب

 نيبنابرا. گرفت يرا از من م ياديزمان ز شان،يكردن هر كدام از سندر ها دايتك تك اس ام اس ها كه تعدادشان هم كم نبود و پ يبررس

شماره  شيبا پ يامكينگذشته بود كه پ ممياز تصم يليهنوز خ. رميمشكوك را بگ ياس ام اس ها يكنم و فقط پ يبند تيكه اولومجبور بودم 

ارسال اس ام اس را چك  خيبالفاصله تار ".رستوران حاتم. بعد از ظهر 5ساعت ": آدرس نظرم را جلب كرد كيساعت و  كيبا مضمون  0935
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مطمئن . فكرم به شدت مشغول شد. ماند جهينت يكردن اسم صاحب شماره، ب دايپ يح ساعت نُه و البته تالشم براامروز صب نيهم قايدق. كردم

پابم بگذارد، اما صاحب  شيپ تميمامور شرفتيپ يرا برا يمناسب تيتواند موقع يامروز گذاشته شده باشه م يبرا تكه ممكن اس يقرار نيبودم ا

 ؟توانست باشد يم يآن شماره چه كس

 بيو از داخل ج دميبه چمدان جلو كش دنيرس يدستم را برا. كردم كيتخت نزد يتشك گذاشتم و خودم را به لبه  يتبلت را رو بالفاصله

 رونيبود و احسان هم شماره اش را نداشت ب تيمامور نيكارت همراهم در ا مياز چند س يكي قايرا كه دق يرانسليكارت ا مياش، س يداخل

توانست اطالعات مناسب و  يتماس نم نيا ديشا. ناشناس تماس گرفتم يام جا زدم و با شماره  يكارت خودم داخل گوش ميس يو به جا دميكش

 يبعد از چند بار. مرد ايتوانستم متوجه شوم كه طرف مورد مالقات احسان زن است  يحالت م نيبگذارد، اما در كمتر ارميدر اخت يبه درد بخور

به هبچ وجه  ،يمنطق هيتوج چيبدون ه. ديدر حالم دو يمحسوس جانيو ه ديچيزدن، باالخره بوق آزاد داخل گوشم پ لغاآنتن نداشتن و بوق اش

 :و كامم را تلخ كرد ديچيپ يداخل گوش يزن جوان يباينازك و ز يزود صدا يليزن را از پشت خط بشنوم، اما خ كي يخواستم صدا ينم

 جانم؟ -

 :كردم و ناخواسته لب باز ارياخت يب

 زاده؟ عيخانم شف -

 .نياشتباه گرفت زم،ينه عز -

چشم . ثابت نگه داشتم ميلب ها يرا از گوشم جدا كردم و رو يگوش. ديچيزن داخل گوشم پ يصدا يتك بوق اشغال، به جا يزود صدا يليخ و

كردم چهره  يرا بستم و سع ميچشم ها. ن شده بودزن و قرار مالقات و احسا ريثابت مانده بود و فكرم به شدت درگ واريد يسنگ زيبه قرن ميها

تخت پرت كردم و  يرا رو يكالفه گوش. طور باشد نيخواست كه ا يدلم نم يعني. باشد باتريتوانست از من ز ينم. ذهنم تصور كنم درزن را  ي

از . اطالعات هك شده كرده بودم دنيكاورا صرف  ياديداد زمان ز ينشان م نيساعت سه بعد از ظهر بود و ا. شدم رهيخ واريد يبه ساعت رو

 .كردم تيگردن و به عقب هدا يزدم و سرم را رو هيتك ميدست هام را به پهلوها. ستادميتخت بلند شدم و وسط اتاق صاف ا يرو

 يوجه نم چيد، به هشو بميكه ممكن بود نص يو اطالعات تيجدا از مامور. و منتظر برگشتن احسان باشم نميدر خانه بنش اليخ يتوانستم ب ينم

شدم و  يدر برابرش ناموفق م يكه گاه يتلخ تيعقب زدن ذهن يبرا ياديتالش ز. را كنار احسان تحمل كنم يگريتوانستم حضور زن د

 يجسم يبرآوردن خواسته ها يبرا يا لهيتونم صرفا وس ينم": دميرس جهيبار به نت نيچندم يبرا تيو در نها. كردم يم بود،ممكن  ريورودش غ

 ".احسان باشم

بازدمم را . مانده بود يزمان باق يبود و تا موعد مقرر، دو ساعت قهيسه و پنج دق. خم شده ام را صاف كردم و دوباره به ساعت نگاه انداختم گردن

 عيسر يليشد، خ كه گرفتم باعث يميتصم. شدم يخبردار م انيرفتم و از جر يمن هم م ديبا. را گرفتم ممياتاق فوت كردم و تصم يداخل هوا

در . دادم احسان متوجه حضورم در رستوران شود ياجازه م دينبا. داشتم افهيق رييبه تغ ازين. شوم رهيبچرخانم و به صورتم خ نهيرا در آ نگاهم

. مانده بودتا ساعت پنج ن ياديزمان ز. فورا دست به كار شدم. دانست ياش را متوجه شخص بنده م يآن صورت قطعا گم شدن امروز صبح گوش

 يرا به احسان و زن زيم نيتر كيو نه بر حسب تصادف، نزد اريدادم بعد از ورود احسان وارد رستوران شوم تا بتوانم، به اخت يم حيترج ندهر چ

 .در رها بودنش شك نداشتم، انتخاب كنم بايكه تقر
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را  ييعمد لباس ها ياز رو. دميپوش ميساق پا يتا رو يورت مشكنسبتا بلند و جلو بازم را همراه با ساپ يكردم و مانتو يظيبرنز و غل شيآرا

شك نداشتم كه  بايبازم انداختم، تقر يموها يرا كه رو يشال مشك. بودم دهيخر يبود و به تازگ دهيانتخاب كردم كه احسان تا به حال در تنم ند

سر و وضع  نيبا ا. گرفتم نهيكالفه، نگاه از آ. كند يشدنم افاقه نمن ييشناسا يهم برا ديجد يلباس ها دنيپوش يام و حت ييقابل شناسا يبه راحت

به  يكردن صورتم كم كم فكر نيياز باال و پا. دميشدم و در سكوت صورتم را كاو رهيخ نهيدر آ. شوم كيبه احسان نزد يليتوانستم خ ينم

 رونيكردم، ب دايداخل سبد شستشو پ يلباس ها نيجستجو، ب يكمكه با  نم،يشلوار ج بيرا از داخل ج نييپا يطبقه  ديوقفه، كل يب. ديرس هنمذ

راست به سراغ كمد  كيانداختم و در را باز كردم و  ديكل يمعطل يب دم،يبه خانه كه رس. كردم يكيرفتن دوتا  نييپا يو پله ها را برا دميكش

 تياليها ف،يك پيبا باز كردن ز. مبل انداختم يو رو دميكش رونيام را ب يپارچه ا فيكمد، ك يداخل ياز داخل كشو. اتاق مهمان رفتم يواريد

داخل  يقد ي نهيمقابل آ ستادنيو با ا دميكش رونيبلوند را ب ژيپوست. چشمم نقش بست شيمقابلم، پ يژهايو در كنارش بلوند پوست يقهوه ا

كه در برابر لباس سر  نيخودم، و مهم تر ا يت از رنگ موهاكامال متفاو يفر با رنگ شتريبود، حالت دار و ب يعال. ثابت كردم ميموها يواتاق، ر

البته . دهد صميتوانست تشخ ينم يوجه كس چيبودم اما در نگاه اول به ه ييهر چند كه هنوز قابل شناسا. زد يچشم م يتو يام، حساب يتا پا مشك

كنم  سكيكه ذهنم را پر كرده بود، ناچار بودم تا ر ييل هابه جواب سوا دنيرس يبه هر حال برا. بدهم يتوانستم در مورد احسان نظر قطع ينم

 .بودم يكردن هم راض سكير نيو به ا

الزم بود به  ديشا. دميسرم كش يگذاشتم و شالم را رو ميچشم ها يرا كه تا به امروز بال استفاده و داخل كمد مانده بود، رو سميپل يآفتاب نكيع

. ديرس يسخت تر به نظر م ديجد يبلوند و لباس ها ژيو پوست ديجد نكيع نيبا ا صميتشخ. دارمبر ن ميچشم ها يرا از رو نكميوجه ع چيه

 نيقطعا در ا. استفاده نكنم نيداشتم تا از ماش ميتصم. بود قهياتاقم نگاه انداختم؛ سه و پنجاه دق يواريبه ساعت د. رفتن شدم يآماده  خرهباال

دور  نينشدن استفاده كنم، پارك كردن ماش دهيد يرستوران هم برا نگيتوانستم از پارك يكه نم نيها و با توجه به ا ابانيخ يشلوغ يساعت ها

زودتر از  ديبا د،يكش يانتظارم را نم يكه كس يبه موقع به قرار مالقات دنِيرس يبرا نيبنابرا. شد يم ليمعضل بزرگ تبد كياز چشم احسان به 

 جاناتيآرام كردن ه يتوانست برا يخانه، نم يتازه  ريانباشته و غ يتازه داشتم و هوا يبه هوا زايكه به شدت ن نيضمن ا. شدم يخانه خارج م

 .درونم، مناسب باشد

كه از خانه خارج شوم،  نيبلند خودم را به در رساندم اما قبل از ا يبا قدم ها. برداشتم ميچشم ها يرا از رو نكيشانه ام انداختم و ع يرا رو فميك

 .بود مكنم رينشدن، غ ييشناسا يبرا يلو رفته بود و عمال استفاده از پوشش فعل ميلباس ها. كار گذاشته شده در راهرو افتادم نيدورب اديبه 

حرف،  يمعطل و ب قهيچند دق ".دميپوش يرو م نايدو ساعت داشتم ا ،يلعنت". پرت كردم نيزم يو پرحرص رو دميسرم كش يرا از رو ژيپوست

از خانه خارج شوم، به  ديبتوانم با ظاهر جد ن،يشدن توسط دورب دهيكه بدون امكان د يكردن راه دايپ يو ذهنم را برا دمستايدر خانه ا يجلو

ام را به  يشانيپ. بود دهيباال را هم قبال احسان د يطبقه  يداخل چمدان ها يلباس ها شتريام لو رفته بود و ب يفعل يالبته كه لباس ها. ختميهم ر

رد گم كردن، لپ تاپم را  يگذاشتم و برا فميرا داخل ك ژيذوق زده، پوست. ديبه ذهنم رس يزود فكر يليخ. را بستم ميم و چشم هاداد هيدر تك

لپ  فيدست چپم گرفتم و همراه با ك يكه در انگشت ها يچييشدم و با سو يرو ادهيپ اليخ يجا زدم و ب فيتخت مانده بود، داخل ك يرو هك

عصر، مجبور به گذر از  يول ابانيطرفه بودن خ كي ليبود و قطعا به دل نيكه مطب احسان او يياز آن جا.حركت كردم نگيتاپم، به سمت پارك

رمقش را از  يبه صورت واضح ديكه خورش ينه چندان آفتاب ييكج كردم و در هوا عصريراهم را به سمت ول نيبود، بنابرا) قايآفر(جردن  ابانيخ
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 رانيو هر بار كه به ا شهيكه هم ييجا. ولنجك بود يمقصد، مجتمع تجار. و بعد از آن چمران و ولنجك راندم يرك ودست داده بود، به سمت پا

 .رفتم يم ديخر يبرا ميمر يمهرداد و گاه راهآمدم، به هم يم

 كيپله ها را به سرعت باال رفتم و  پارك كردم و ابانيرا كنار خ نيماش. دميولنجك رس يبه مقابل مجتمع تجار قهيدق يزود و در كمتر از س يليخ

به احترامم از  ديجوان و جد يوارد كه شدم، فروشنده . مغازه نيراهرو، دست چپ، درست آخر نياول. دلخواهم گرفتم يراست سراغ از مغازه 

 يكه اسمش را نم يرانيا يااز خواننده ه يكياز  يميمال كيموز شيآهنگ تند و نسبتا بلند راك را عوض كرد و به جا. بلند شد يصندل يور

رنگ با مدل چپ و  يبلند و نسكافه ا يخوش پوش و البته نه چندان جذاب بود، مانتو اريفروشنده كه بس ييبا كمك و راهنما. دانستم، گذاشت

اش نقش زده  يمشيتن ابر ياز كرم رو يسوخته را همراه با شال همرنگش كه خطوط كمرنگ يشلوار گشاد و لخت قهوه ا يبه عالوه  ،يراست

از . ولنجك بود يبخش از گشت و گذار كوتاهم در پاساژ دو طبقه  نيو مناسب با ظاهرم، آخر يو كفش قهوه ا فيك ديخر. بود، انتخاب كردم

 كه از يقبلم را داخل پاكت يلباس كرده بودم و لباس ها ضيهمان جا و داخل اتاق پرو، تعو د،يجد يلباس ها ديكه به محض خر ييآن جا

درست مثل  ميزمان ممكن، برا نيتفاوت در كمتر نيمتفاوت با قبل داشتم و ا يظاهر قتايفروشنده گرفتم، جا زده بودم، با خروج از پاساژ، حق

 .بود زيانگ جانيپوست انداختن جالب و ه

را داخل جعبه و  Ray ban يآفتاب نكيع. مخصوصش، محكمش كردم يها رهيسرم گذاشتم و با گ يرا رو ژيكه نشستم، پوست نيماش داخل

 نيناخواسته به ا يعني نيپنج بود و ا قايساعت را كنترل كردم؛ دق فتم،يكه راه ب نيقبل از ا. گذاشتم ميچشم ها يرا رو سميپل ديجد نكيع

رو . ه حركت درآوردمام را پرسرعت ب يمشك يايزانت ع،يگاز كالچ سر كيرا جا زدم و با  چييبالفاصله سو. دميرس يم ريد همالقات دعوت نشد

را در  ميدهايو لپ تاپ و پاكت خر فيك د،يجد فيداخل ك لميكردن وسا يپارك كردم و بعد از خال نيماش ي هيكرا يموسسه  كي يبه رو

 .پله ها را پرسرعت باال رفتم ژانس،گرفتن آ يصندوق جا دادم و برا

به سمت مقصد در  نه،يمرد مسن راننده از داخل آ ي رهينگاه كنجكاو و خ ريعقب، ز يصندل يرنگ و رو يشمي ديكه داخل پرا ديطول نكش يليخ

 حيترج دنيزودتر رس يو بعد از آن كردستان را برا شيايسئول و بزرگراه ن ريجردن، مس يو دائم شهيبا توجه به شلوغ بودن هم. حركت بودم

. دميظفر رس ابانيكردم به مقابل خ يكه فكر م يزيعصر، زودتر از چ يه ولب رداماديم يرو به رو ابانيو ورودم از خ يانتخاب ريبه خاطر مس. دادم

 يسرم مرتب كردم و دست راستم را رو يبالفاصله شالم را رو. بود قهيدق يام نگاه انداختم؛ پنج و س يبه ساعت مچ ن،يشدن از ماش ادهيقبل از پ

 ريكه از شدت استرس، لب رژ خورده ام را از ز يبودم، گذاشتم و در حال دهيام باال كش ينيب يكه سر راه از داروخانه گرفته و تا رو يسكما

 .دادم، وارد رستوران شدم يماسك به دندان گرفته بودم و فشار م

ها در  ابانيهر چند كه خ. ديرس يبود و بالطبع، رستوران چندان شلوغ به نظر نم يوقت ناهار گذشته بود و تا موعد شام هم هنوز فرصت باق از

رستوران را رد كردم و درست  يورود. ديرس يشلوغ تر به نظر م د،يشب ع ديمردم و خر يرفت و آمدها شيچند روز، به خاطر افزا نيا يط

قرار  زيم يو دست آخر رو ديدور تا دور سالن چرخ يآفتاب نكينگاه كنجكاوم از پشت ع. ستادميشده ا دهيچ يزهايو م يغذاخور لنمقابل سا

كه  ييلباس ها يتوانستم از رو يراحت م يليرستوران و زن جوان و مرد همراهش كه پشت به من نشسته بود و من خ واريج دگرفته در سه كن

بلند كفشم به كف  يكه با پاشنه  يداشتم لرزششان را پشت كوبش يكه سع ييبا قدم ها. را حدس بزنم، ثابت شد ودنشبه تن داشت، احسان ب

لخت  يسبزه بود و موها. زن جوان ثابت كردم يرا هم رو ابميمورد نظرم رفتم و همزمان نگاه ارز زيه سمت مكردم، پنهان كنم، ب يوارد م
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 ينيصورت الغر و ب. تو ذوقم خورد يزد، حساب يپوستش دامن م يرگيكه به ت شيموها ييرنگ طال دنيدر همان نگاه اول، با د. داشت ييطال

تمام  نيدر ب. و دقت رنگ شده بود ييهنرنما تياش در نها دهيمورب و كش يو چشم ها يمولمع يلب ها. داشت يصاف و نه چندان كوچك

 يچندان ييبايصورتش، ز يكدام از اعضا چيكه ه نيبا ا. ها بود نيشده، جزو برجسته تر تتوبا دم كوتاه  يپهن و قهوه ا يصورتش، ابروها ياعضا

 .ساخته بود يو جذاب حيمل ياز زن مقابلم، بانو د،يرس ينقص به نظر م يو ب بايزه زاندا يب ش،يكه برخالف رنگ موها يشينداشت، اما آرا

 نيتوانستم از خط افتاده ب يم ياخم پررنگ و معترض را به راحت نيشد و من ا كيناخودآگاه در برابر اعتراض به اعترافم، به هم نزد ميابروها

 ينگاه ميچشم ن ياز گوشه  نم،يبنش يصندل يكه پشت به احسان و زن مقابلش رو نيا قبل از. احساس كنم نهيبدون نگاه كردن به آ م،يابروها

خوردم و ناخواسته سرم  يعمال تكان قابل مالحظه ا. ختيفرو ر ميچشم ها شيپ يصحنه  دنيدر همان نگاه اول، قلبم از د. انداختم زيبه سمت م

گذشته و  نكميع يكه از رو ميموها يفر خورده  يبود و تارها ميچشم ها يز روكه هنو يآفتاب نكياز پشت ع. چرخاندم زيبه سمت م شتريرا ب

 .شدم رهيدست زن ثابت شده بود، خ ياحسان كه درست رو يدست مردانه  يبند شده بودند، رو مپشت گوش

 ش،يچند لحظه پ يشوكه كننده  يصحنه . و پشت به هر دو نفر نشستم دميرا عقب كش يبالفاصله صندل دم،يخودم د يكوتاه زن را كه رو نگاه

 يحس حسادت درونم ب. بودم شوم، ناراحت بودم دهيكه د يزيچ اليخ يوجه ب چيتوانستم به ه يكه نم نياز ا. شد يچشمم تكرار م شيمدام پ

و  دميكش زيم يرا رو ميدست ها. شد يو دهانم، حبس م ينيب يو سبز رو ديماسك سف ريپر از حرصم ز يكرد و نفس ها يم ياندازه سركش

را داشتم كه به  يحس كس. شد يچشمم زنده م شيتوسط احسان، پ مميو شكستن حر شبيد يمدام صحنه ها. را به هم گره زدم ميانگشت ها

كه نسبت به  يبا وجود تمام حس تنفر گر،ياز طرف د. شدن را هضم كنم ريتحق نيتوانستم ا يوجه نم چيشده و به ه رينحو ممكن تحق نيبدتر

احسان  يساده  ديتماس شا كياز  ست،يبه جز حسادت زنانه ن يزيكه حاال مطمئن بودم چ يكردم، اما باز هم حس يدر وجودم احساس م احسان

 .ديكش يبا زن مقابلش، در وجودم شعله م

گوش . آوردم يسر در م يشتپ زيزن و مرد م ياز رابطه  ديبا. رمياحساساتم قرار نگ ريتحت تاث نياز ا شتريكردم ب يرا بستم و سع ميها چشم

كرد، كار چندان  يرا جذب م ياندازه هر كس يآرام زن، با آن همه ظرافت كه ب يليخ يصدا دنيشن. كردم و حواسم را به پشت سرم دادم زيت

 زانيست در متوان يكم كردن فاصله م نيا ديشا. زدم هيتك يصندل يبه پشت نه،يو دست به س دميعقب كش يصندل يخودم را رو. بودن يآسان

 .دو نفر موثر باشد نيا يوضوح مكالمه 

اون جا كه بودم، چند . قبل از سفرم بود دمش،يكه د يبار نيچه طور ممكنه آخه؟ آخر. شه ياصال باورم نم. از بچه ها خبر آورد يكي شبيد -

باشه، تو  يا هيفكر كردم اگه قض. ا تو تماس گرفتمكه خبردار شدم، ب نيبه محض ا. تونم باور كنم يواقعا نم. ميداشت يبا هم تماس تلفن يبار

 .يدار برخ

سفر  ياون اصال برنامه . هيمن كه مطمئنم اون تصادف ساختگ. كنم بهش شك كردن يكه فكر م نيدونم، جز ا ينم يچينه رها، متاسفانه من ه -

 .كرده يكار م يدونم كردستان چ يهنوز نم .ارتباطم باهاش قطع شده بود يهمه . ازش نداشتم يخبر چيمدت بود كه ه هي. نداشت

 .شناختنش نشيماش ياز رو. نبوده ييگن اصال قابل شناسا يم. گن تمام بدنش سوخته يبچه ها م -

 .بذاره و بره يخبر چيه يره كه ب يوجه تو كتم نم چيبه ه. بو داره ياديز هيقض نيا -

گردن خم  يسرم را رو. داشتم يلحظه قبل، از شدت حسادت و انزجار، چه حالبودم كه كامال فراموش كردم درست چند  دنيقدر غرق شن آن
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 شيپ يمردانه  يجا به جا نشده بود كه صدا يهنوز صندل. عقب هل دادم ميو با پاها نيزم يرا آرام رو يصندل دن،يواضح تر شن يكردم و برا

مقابلم  ي ستادهيو وحشت زده به مرد ا جيگ. كرد رميد، غافلگمچش گرفته شده باش يكه درست سر دزد يو مثل دزد ديچيپ مخدمت، در گوش

 .شدم رهيخ

 .منو خانوم دييبفرما -

 شخدمتيبه خودم آمدم و بالفاصله منو را از دست پ. كه به سمتم گرفته شده بود، سر خورد ييمنو يام، از صورت مرد كنده و رو دهيترس نگاه

منو را باز كردم . داد يكرد، آزارم م يشده، براندازم م قيدق يبود و با وسواس و چشم ها ستادهيسرم ا ينگاه مشكوك مرد كه هنوز باال. گرفتم

با اضطراب نشسته به حالم داشت اما  يميمستق يرابطه  ،يياشتها يب نيبه خوردن غذا نداشتم و ا يليتما قتايحق. غذاها را از نظر گذراندم ستيل و

 بابك يو رو دميكش ستيل يباالجبار دستم را رو. را اشغال كنم شيزهاياز م يكيآن رستوران بمانم و  توانستم بدون سفارش غذا، در يقطعا نم

 :ام، دنبال كرد و بالفاصله جواب داد يانتخاب يغذا يدستم را رو يو اشاره  ديسرش را جلو كش شخدمتيپ. برگ ثابت كردم

 .ميچنجه دار رستوران در حال حاضر تموم شده و فقط يمتاسفم خانوم، غذا -

دو انگشت  لهيماسك به وس دنيكش نييشدم و همزمان با پا رهيباال زدم و به مرد خ ميموها يرا رو نكميع. لبم نشست يپوزخند رو ناخواسته

 :شد، جواب دادم يم دهيشن يكه به سخت يآرام يليخ ياشاره و شستم، با صدا

 .بدون برنج لطفا -

 .كردن شد ادداشتيرد و مشغول داخل دستش را باال آو يدفترچه  مرد

 تون؟يماست؟ ساالد؟ ز -

 .مخالفت باال انداختم يرا به نشانه  سرم

 نوشابه؟ دوغ؟ دلستر؟ -

 :آرام جواب دادم يهمان صدا با

 .آب لطفا -

 غذا؟ دسر؟ شيپ -

 .مخالفت تكان دادم يرا به نشانه  سرم

 .نه، ممنون -

 دميام باال كش ينيب يماسك را تا رو. فاصله گرفت زياز من و م ،يكوتاه ميرا بست و همراه با تعظگرفتن سفارشم كه تمام شد، دفترچه اش  كارِ

 يهيتوج چيبسته، ه يفضا كيآن هم در  ،يآفتاب نكيآفتاب كامال رمق خودش را از دست داده بود و زدن ع. نگاه انداختم رونيو از پنجره به ب

چند . ختميصورتم ر يرو شتريفرق كج شدم را ب يشدم و موها يآفتاب نكيع اليخ يبه ناچار ب. شد يباعث جلب توجه م شترينداشت و به نظرم ب

آرام بود و سخت  يليخ شيپ قياحسان كه دقا يخدمت، آورده شد و صدا شيپ ي لهيبه وس يپشت زيم ينگذشته بود كه سفارش غذا قهيدق

 .و رسا گوشم را پر كرد اضحشد، و يم دهيشن

 .برم يموقع رفتن، م. ديغذا هم آماده كن گهيلطفا دو پرس د. هم داشتم گهيسفارش د هيفقط من ممنون جناب،  -
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 ن؟يندار اجياحت يا گهيد زيچ. بله قربان -

 .نه ممنون -

 :رها بلند شد فيظر يباز هم صدا شخدمت،يفاصله گرفتن پ با

 احسان؟ هيخبر -

باالخره . دانستم يحساب باز كردن را نم نيا ليحساب باز كرده بودم و خودم هم دلجواب  يناخواسته رو. كردم زيجواب، گوش ت دنيشن يبرا

 .ختيتمام تنم ر يرا رو يو آب سرد ديچيكرد، در گوشم پ ينگه داشتنش نم نييپا يبرا يخونسرد احسان كه حاال تالش چندان يصدا

 .مهمون دارم. ستين ينه، خبر خاص -

رفت كه احسان از من به عنوان  يحداقل توقع م. نداشتم يحس خوب م،يايبه حساب ب يمهمان معمول كيكه  نياز ا. احسان قانعم نكرد جواب

راحت مرا به سمت  يليخ مهيجواب نصف و ن نيا. اندازه دلخور شوم ياش باعث شد ب يكند اما جواب كامال سطح ادياش  يزندگ ديجد كيشر

نداشته  ياشتها. دو نفر وجود داشته باشد، تلخ شد نيا نيكه ممكن بود ب ياز تصور محبت اوقاتم. داد يرها و احسان سوق م يخاص بودن رابطه 

زمان  يباق. دادم هيتك يبه صندل نهيرغبت با دست عقب زدم و دست به س يمقابلم گذاشت، ب شخدمتيرا كه پ ييام را هم از دست دادم و غذا

 .ها و طبابتش گذشت ضياحسان از مر يها فيو صرفا با تعر يصحرف خا چيه يدو نفر، ب نيمانده از قرار مالقات ا يباق

با وجود ظاهر متفاوتم . رساندم يبهداشت سيشتابزده، خودم را به سرو يبلند شدم و با قدم ها زيكه عزم رفتن كردند، دستپاچه از پشت م يوقت

 سيسرو يداخل محدوده . شد يمن گران تمام م يبرامتوجه شدن، به شدت  نيمتوجه ام بشود و ا دنم،يزدم احسان به محض د ياما حدس م

برنز، با  شيآرا نيرنگ مو و ا نيفر و ا ژيپوست نيشدم كه با ا رهيبه خود متفاوتم خ نهيدر آ. منتظر ماندم تا از رفتنشان مطمئن شوم يا قهيده دق

ام  ييباياش مورد توجه قرار گرفته باشد، از خودم و ز يرظاه ييبايجذاب فقط به خاطر ز يبارب نيكه ا نياز ا. نداشتم يفرق يبارب يعروسك ها

پوستم نشسته بود، ثابت  يخط لبم را مخدوش كرده و رو يكه به خاطر تماس ماسك كم يسر خورد و به رژ لب ميلب ها ينگاهم رو. شدم زدهدل

زد،  يقد بلندش در چشم م ز،يه قبل از هر چك يرژ بودم كه در باز شد و زن يزدگ رونيانگشت كوچكم مشغول پاك كردن ب يبا گوشه . شد

اش احساس  يآمدم، اما در برابر زن و بلند يكه خودم هم جزو قد بلندها به حساب م نيبا ا. شد سينه چندان بزرگ سرو يوارد محوطه 

كه مشخصا  يختمش؛ رها بود با شالبالفاصله شنا. كرد ريشدم كه به سمتم برگشت و نگاهم را غافلگ رهيبه زن خ نهياز داخل آ. كردم يم يكوتاه

به چشم  شترينبود، چهره اش ب يرنگش خبر ييطال يحاال كه از موها. كرده بود ياش را مخف ييطال يشده بود و موها دهيعمد جلو كش ياز رو

طور  نيكه ا نياز ا. زدام لبخند  رهيخ يدوشش به سمتم باال گرفت و به چشم ها يرو فينگاهم شد كه سرش را از ك ينيمتوجه سنگ. آمد يم

 :نگاهم، لب باز كردم يرگيخ هيتوج يدر جواب لبخندش، سرم را آرام تكان دادم و برا. دمياش شده بودم، خجالت كش رهيخ

 .جا گذاشتم زيسر م فمويهمراهتون هست؟ من ك يشما دستمال كاغذ د،يببخش -

 :همان لحن آرامش جواب داد با

 .نياجازه بد -

 .و به سمتم گرفت ديكش رونيب فشياز داخل ك يبيج يته دستمال كاغذبس كيزود  يليخ و

 .دييبفرما -
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 .و در دستم باال گرفتم دميكش رونيبرگ ب كيبود، با وسواس و دقت  شيدست ها نيب يبيدستمال ج يطور كه جعبه  همان

 .خوام رژمو پاك كنم يفقط م. هيكاف نيممنون، هم -

 رونيب فشيكه از ك يكرد و رژ كيمقابل نزد ي نهيسرش را به آ. ستاديبرگرداند و كنارم ا فشيداخل ك كرد و دستمال را زيرا ر شيها چشم

 يو رو نهيدر آ. زن كنارم نباشم ي رهيخ نياز ا شتريكنم و ب شتريحركاتم ب يكردم تسلطم را رو يسع. ديمال شيلب ها يبود را به رو دهيكش

طور آراسته  نيبودن در كنار احسان خودش را ا يرها برا دميد يكه م نياز ا. دميلبم كش يگوشه را  يزوم كردم و دستمال كاغذ ودمخ ريتصو

كه ظرافت و مالحت از تك تك  يدختر نيقطعا احسان با وجود چن. دادم يانتخاب رها حق م يخوردم و در دلم به احسان برا يكند، حرص م يم

. داشته باشد يگريهمخواب فكر د كيبه دو كردن هستم، به جز  يكيحال مشاجره و  من كه مدام در يتوانست رو ينم د،ز يرفتارش موج م

رها  يزنگ گوش يبسته بود كه صدا ميهنوز چشم ها. كمرنگ كنم م،يكردم خشمم را با فشردن پلك ها يهم گذاشتم و سع يرا رو ميپلك ها

 .گرفتانعكاس  ييدستشو يبلند شد و در فضا

 جانم؟ -

 .هستم، به تماس رها گوش دادم شميكردم هنوز مشغول مرتب كردن ظاهر و آرا يكه وانمود م يحال باز كردم و در چشم

 .نيبش نيماش ياالن، تو برو تو اميم -

- .... 

 .برو تو. امينه احسان جان، م -

خواست هر  يدلم م. تم تحمل كنمتوانس ينم نياز ا شتريب. ستاديپسوند جان به دنبال اسم احسان، خشك شدم و دستم از حركت باز ا دنيشن از

حركت آن  يشدن باعث شده بود كه همان طور ب دهيرستوران خالص شوم اما ترس از د نيا يو حت سيسرو نيا يوارهايچه زودتر از حصار د

كه به صورت  يتق و توق يپاشنه بلندش و صدا يدل كند و با كفش ها نهياز آ. رها خانم تمام شد شيآرا ديو تمد ينيكار بازب الخرهبا. جا بمانم

پدال سطل زباله  يرا رو مياز رفتنش كه مطمئن شدم، پا. گذاشت رونيب سيشد، عزم رفتن كرد و پا از سرو يم دهيدر سرم كوب ميواضح و مستق

 .احسان كردم ديرها و شا شكشيپ يلب ريز "يعوض"را پرنفرت به داخل سطل پرت كردم و  يكاغذ ستمالفشار دادم و د

به غذا  يليم. رستوران برگشتم يباالخره به سالن غذاخور ،يا قهيدق ستيب يوقفه  كيو بعد از  ستادميا سيداخل سرو گريد ي قهيدق چند

با  تشيميرها و صم. چشم گرفتم گرشيد ي مهياز كباب را با كمك چنگال خوردم و از ن يميكه سراغم آمده بود، ن ينداشتم اما به خاطر ضعف

باعث شده بود ذهنم به  گر،يشد از سمت د ينفر صحبت م كيكوتاه و نه چندان بلندشان كه از مرگ مشكوك  يمكالمه ك طرف، ياحسان از 

از  شيمان با وجود رها، ب يهمخانگ يهمه اصرار احسان برا نيشب گذشته و ا اليآشفته بازار افكار در هم، فكر و خ نيدر ا. زديشدت به هم بر

و  رهيت يبا سنگ ها واريد يرو يبه ساعت نصب شده . هوا شدم يكيداخل رستوران، متوجه تار ين چراغ هاشد روشنبا . كرد يم جميحد گ

 يرستوران كه رفته رفته شلوغ م ينگاهم را در فضا. نمانده بود يتا شب باق يزيشدم؛ هفت بعد از ظهر بود و چ رهيمقابلم خ يتراش نخورده 

دستم را كه باال و به سمتش گرفتم، متوجه ام شد و . بود، ثابت كردم ستادهيكنار ستون ا نهيبه س ستكه د شخدمتيپ يشد، چرخاندم و رو

 .خودش را به من رساند

 خانوم؟ نيدار يامر -
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 .صورت حساب لطفا -

 .خدمتتون ارميم ن،ياجازه بد -

نگاهم را از آسمان شب گرفته كه . ديوز يم ينكشده بود و باد نسبتا خ كيهوا كامال تار. آمدم رونيحساب كردن صورتحساب، از رستوران ب با

دست  يتاكس نياول يبرا. عصر رساندم يول ابانينه چندان بلند خودم را به خ يگرفتم و با قدم ها دند،يدرخش يم انشيتك و توك ستاره ها م

بدنش كه  يرو يد رنگ با نوار نارنجداخل سمند زر. گرفتم لياتومب ي هيكرا يموسسه  يبه مقصد ولنجك و رو به رو يو دربست كردمبلند 

ثابت مانده  ديشب ع يمانده  كيدر تراف يها نيماش يهمان طور كه نگاهم رو. زدم هياش تك يفرو رفتم و سرم را به پشت ينشستم، داخل صندل

 يفرض شده باشم، حس تلخ دهيكه ناد نياز ا ديشا ايباشد  نشانيب يخاص يكه رابطه  نياز ا. ديكش ياحسان و رها پر م تبود، فكرم به سم

ام با  يتجربگ يكه فقط محض ب يتيمامور. بود تيمامور كيمن تنها  ياحسان برا. دادم يم دانيبه احساسم م دينبا. خودم بود ريتقص. داشتم

 يليدل چيتمام بود و ه با هم كامال تيمامور نيو كار ما بعد از ا ميبا هم نداشت يمشترك ي ندهيمن و احسان آ طعاق. شده بود رياحساسم درگ

احسان، فقط  يمن رو تيحساس ليوجود هنوز هم مطمئن نبودم كه واقعا دل نيبا ا. داشته باشم تيدو نفر حساس نيا يرابطه  ينداشت كه من رو

 ياصل ليو دل كرده رياز احساس دوست داشتن قلبم را تسخ يشدم كه فقط ذره ا يكردم، متوجه م يكه فكر م بخو. محبت داشته باشد يجنبه 

 .كه احسان با زور به خوردم داده بود يحس تملك. كرده بودم دايبود كه نسبت به احسان پ يبه خاطر حس تملك ،يهمه ناراحت نيا

 چيحس تملك ه نيقرار بر جدا شدن بود، ا يوقت. را به هم زدم ميچشم ها شيشكل گرفته از احسان پ ريرا بستم و تصو ميچشم ها كالفه

و زنانه ام  فيلط ياحساس ها. كردم احساسم را در خودم بكشم يم يسع ديبا. ريو نفوذناپذ يشدم، جد يسخت و محكم م ديبا. اشتند ييمعنا

رها هر كه بود، در حال حاضر به . شود دانيم نيا روزيدادم كه احسان پ ياجازه م دينبا. خوردم يم يباز دينبا. نداشت يگاهيجا تيمامور نيدر ا

اش  يخصوص ميوارد حر ،يتيمحدود چيه ياحسان بودم و ب يمن بودم كه در خانه  نيا. نداشت يگريد گاهيجا ،ييغذا يوعده  كيشر كيجز 

روح دوست داشتن و تملك را از  ديبا. را گرفتم مميتصم. كردم ياستفاده م ديبا شتريو نه ب تيمامور يتنها برا صتفر نيپس از ا. شدم يم

 يشد، زودتر م يم سريبه هدف م دنيبود كه هر چه زودتر موعد رس يمنطق. به هدف بود دنيرس يراه برا نيتربه نيا. كردم يخودم جدا م

در ذهنم تك تك جمالت مسعود را در . ها و تعلقاتم يبه نروژ و تمام وابستگ. ام برگردم يعاد يزندگ هو ب رميتوانستم از احسان فاصله بگ

مهرنوش حواستو جمع ". كنم يكه گرفته بودم را عمل يميمرور داشتم تا راحت تر بتوانم تصم نيبه ا ازين. مالقاتم مرور كردم يلحظه ها نيآخر

باشه  ادتيمورد توجه بودنو داره، اما  اتيمرد تمام خصوص هيدونم كه به عنوان  يم. يبهش عالقمند بش يكه تو بخوا ستين ياحسان آدم. كن

حساب و كتاب و برنامه است، احساس خرج  يآدم كه تمام كارهاش از رو نيا يبرا. قاتل مهردادبه  دنيرس ياست برا لهيوس هيكه اون فقط 

وجه  چيپس لطفا به ه. ستيعاشق شدن ن يبرا يمناسب ي نهيآدم اصال گز نيا. وباش، فقط عاشق نش يگم كه خشك و مصنوع ينم. نكن

 ".شم ينم": كردملب زمزمه  ريمشت و مصمم ز ميپا يرا رو ميدست ها ".نشو رشيدرگ

و از رابطه هاش خبر  ياحسان نفوذ كن يخونه  يتو ديبا": اش گوشم را پر كرد يبم و پر از مهربان يدكتر با صدا يها هيتوص نيبار آخر نيا

مئنم كه از اما مط ه،ياديز يدونم كه خواسته  يم. هيدونم كه كار سخت يم. مشكوكو گزارش كن يتلفن يتمام رفت و آمدها و تماس ها. ياريب

 هياون . كنه يم يباشه احسان داره با گروه همكار ادتي. كن و خبر بده يمشكوك در رابطه با احسانو با دقت بررس زيهر چ. يايم رپسش ب

دونم كه  يم. داره ينقطه ضعف هي يهر مرد. مرده هيمهرنوش؟ احسان  يش يمتوجه م. كنه يراحت بهت شك م يقطعا اگه كم بذار. هيحرفه ا
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كنه اون قدر كه  نانيتا بهت اطم يبش كيكن بهش نزد يسع. از نقطه ضعفش استفاده كن و وارد خونش شو. يش ينظورمو خوب متوجه مم

از اون همه  يكيمهرداد فقط . ميد ياز دست م يكي يكي ميبچه ها رو دار. ره مهرنوش ياطالعات سازمان داره لو م. اسرارشو بهت انتقال بده

بشه و  دايخوان قاتل بچه هاشون پ يم. به من و تو دارن ديهستن كه خانواده هاشون چشم ام ياديز يهردادام. گناه كشته شد يبود كه ب يجوون

كه اطالعاتمون از  ميمتوجه بش يكمكمون كن ديبا ،يحاال كه خودت هم انقدر مصمم. كنه يم كيقطعا احسان ما رو به هدف نزد. مجازات بشن

سازمان  يتو هم برا يهم برا ،يد يم شيباز ياگه متوجه بشه دار. باهوشه يلياون خ. كم نذار انشدن به احس كينزد يبرا. كنه يكجا درز م

 ".شه يگرون تموم م

خبردار شدن از رابطه . شدن به احسان كينزد. بود نيمن هم تيمامور. شدم رهيعصر خ يول يروان شده  كيرا باز كردم و به تراف ميها پلك

شده بود كه كم  هيبه من توص. اطالعات لو رفته يمشخص كردن نوع و محدوده . يرعاديگزارش هر اتفاق مشكوك و غ. شتشو در زير يها

 ديبا. شود كيدادم احسان به من نزد ياجازه م ديبا. باختم يرا م يباز ي هيكردن احساسم، قاف ريبا درگ دينبا. گذاشتم يكم م ديپس نبا. نگذارم

 .به قاتل مهرداد بود دنيرس يتنها راه برا نيا. توانستم به خواسته ام برسم يمن م. در كه به من اعتماد كندآن ق. شدم يهمراهش م

 يصدا. خورد نه من يم ياحسان بود كه باز نيمطمئنا ا. يباز يآماده . شدم يآماده م ديبا. به خودم آمدم م،يبزرگراه چمران كه شد وارد

 ديو بعد از قطع شدنش، آالرم پخش اخبار، نو ديچيوجه نظرم را جلب نكرده بود، در سرم پ چيبه ه شيپ يه كه تا چند لحظ ام،يپ ويراد كيموز

ام را كه قبل از  يگوش. كردم يبودنم بهانه جور م رونيب يبرا ديبا. شده بود و مطمئنا احسان به خانه برگشته بود ريد. شب را داد هشتساعت 

ساعت  قاياش دق يكال از احسان كه اول سيسه م دنيو با د دميكش رونيب فميگذاشته بودم، از داخل ك تلنيحالت سا يورود به رستوران، رو

نازك و البته محكم خانم  يكه صدا ديطول نكش يليخ. شركت را گرفتم يفورا شماره . بود، متوجه برگشتنش به خانه شدم قهيدق جدهيهفت و ه

 .آزاد را قطع كرد يماند، بوق ها يدر محل كار م ميعت هشت و نهر روز تا سا بايشركت كه تقر يمنش ،يبهادر

 .دييبنا، بفرما فيمشاور س نيشركت مهندس -

 .گشتم فميداخل ك نيماش چييگونه و شانه ام ثابت كردم و با هر دو دست، دنبال سو نيرا ب لميموبا

 .پگاه هستم. سالم يخانوم بهادر -

 :را پر از محبت كرد و جواب داد شيصدا م،يبا هم داشت ياخوب و دوستانه  يكه رابطه  ييآن جا از

 ره؟ يم شياوضاع و احوالت چطوره؟ درسا خوب پ. يما كرد اديچه عجب  ؟ييجان، شما نينوش -

 .ختمير رونيرا ب فميخرت و پرت داخل ك يو كم شيلوازم آرا فيك

 .ره يم شيدرسامم پ. خوبم. ممنونم -

 ؟يصحبت كن يقيا مهندس رفب يخوا يم ؟يداشت يكار زميعز -

را از مهار صورت و  يو فورا با دست چپم گوش دميكش رونيب فميرا از ك چييسو. برخورد كرد چييچرخاندم، به سو يم فيرا كه داخل ك دستم

 .شانه ام جدا و كنار گوشم ثابت كردم

 .جان يبا خود شما كار داشتم بهادر. نه، نه -

 زم؟يجانم، عز -
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 .شدم فميبه داخل ك يصندل يپخش شده رو ليوسابرگرداندن  مشغول

 ره؟يزنگ نزد، سراغ منو بگ ريچهار ساعت اخ ايسه  نيامروز، ظرف هم يشبنم جان، كس -

 ؟يمثال ك. نه -

 .گذاشتمش يصندل يرا گرفتم و رو فيك ي دسته

 ؟يمطمئن. زنگ نزده يپس كس -

 ؟يهست يمنتظر تماس از شخص خاص. كه با شما كار داشته باشه، زنگ نزد يكس. از صبح تمام تماسا رو خودم جواب دادم. زميآره عز -

 .آسوده ام را آزاد كردم نفس

 .داشتم يخواهش هيفقط . زمينه عز -

 جانم؟ -

 .دميمانده بود را به هم كش شيام رو يرا كه هنوز آثار رژ براق كرم، صورت ميها لب

تا  ميمن امروز از ساعت چهار و ن يخوام بهش بگ يم. عهياسمش احسان شف. رهيشما بگ زنگ بزنه و سراغ منو از ييآقا هيراستش ممكنه  -

 ؟يكن يكارو برام م نيا. هشت شب شركت بودم

 .بود طنتيو پر از ش يپر از كنجكاو شيصدا

 دوست پسرتونه خانوم مهندس؟ -

 .ام را لمس كردم يشانيدست راستم پ يانگشت ها با

 انقدر تابلو بود؟ -

 .ديآرام خند و كوتاه

 .برن يهم براشون مهمه حساب م يليمثل شما، فقط از دوست پسراشون كه خ يمجرد يآخه دخترا -

 .و به راننده اشاره زدم دميجلو كش يصندل يفورا خودم را رو. ماند لياتومب ي هيكرا ينئون يتابلو يرو نگاهم

 .عياحسان شف. گفتم يباشه چ ادتيفقط . رميگ يت تماس مشبنم جان من بعدا باها. شم يم ادهيجا پ نيممنون آقا، من هم -

 .برو به كارت برس. نگران نباش. حواسم هست. زميآره عز -

. و به سمت راننده گرفتم دميكش رونيرا ب يپولم اسكناس ده هزار تومان فيانداختم و از داخل ك فيرا داخل ك يكردم و گوش يكوتاه تشكر

 يقفل شده  يدرها موت،يكردم و با لمس ر يپرسرعت ط يرا با قدم ها نيتا ماش ماندهيباق يولم بمانم، فاصله پ ماندهيكه منتظر باق نيبدون ا

فر و بلوند  ژيشدم پوست نيكه داخل ماش نيرا جلو آوردم و به محض ا ميو پاكت لباس ها فيك نياز داخل صندوق عقب ماش. را باز كردم نيماش

كرم رنگم را با  ياستفاده و مانتو ابانيخ يكياز تار. سرم انداختم يرا رو يشال مشك مياز باز كردن موها و بعد دميكش رونيسرم ب يرا از رو

را نداشتم و  يدر آوردن ساپورت مشك يلباس داخل اتاق پرو، حوصله  ضيكه موقع تعو يياز آن جا. جلو بازِ داخل پاكت عوض كردم يمانتو

 فميكفش و ك. گفتم نيام آفر ينگر ندهيدر آوردم و به آ ميسوخته را از پا يراحت شلوار گشاد قهوه ا يليبودم، خ دهيهمان پوش يشلوارم را رو

 يبا سرعت شروع به رانندگ ن،يرا داخل پاكت جا زدم و با روشن كردن ماش دميجد يتمام لباس ها. شد ضيتنم، تعو ياز لباس ها دبالفاصله بع
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 .كردم

 ستادميكنارش ا. كردن زباله ها بود نييمشغول باال و پا ،يشدم كه با ظاهر نه چندان مرتب ي، متوجه زن جواننه چندان شلوغ ولنجك ابانيخ داخل

. نداشتم ياديوقت ز. انداخت ريبه سمتم برگشت و خجالت زده، سرش را به ز. زدم شيو صدا دميكش نييمجاورم را پا يسمت صندل ي شهيو ش

. متعجب نگاهم كرد. كند، به سمتش گرفتم ياندازه خوشحالش م يكه مطمئن بودم ب يژيو پوست فيفورا پاكت لباس و كفش را به همراه ك

 :شروع به صحبت كردم يزدم و با لحن مهربان شيبه رو يلبخند

 .از طرف من به شما هيهد هي نيا. خانوم رشيبگ -

 .كرد يمعطل م ياديز. دستم را مقابلش تكان دادم. كرد يداخل دستم نگاه م فيبه پاكت و ك مردد

 .برم ديرو زودتر، با نايا ريبگ. من وقت ندارم زميعز -

 :جواب داد يآرام يانداخت و با صدا ريرا به ز سرش

 .نخورده خانوم يدرست حساب يبچم چند روزه غذا. نيكم پول بد هي نا،يا يشه به جا يم -

شوند كه به نان  يم دايپ يكه هنوز هم مردم نيفكر ا. م، شرمنده شدمنو داشت يلباس ها دنيزن بعد از د يكه از ذوق زدگ يخودم و تصور از

 .لبم محو كرد يشبشان هم محتاجند، لبخند را از رو

 باشه؟. دم يپولم م. ريرو بگ نايا -

 فياز ك يانفورا پنج تا اسكناس ده هزار توم. و پاكت را از دستم گرفت فيزد، ك يكه در نگاهش موج م يو همراه با ترس آشكار ديكش جلو

 .ديدو يمن م يچشم ها يرو يپول ها و گاه يرو يگاه رانشينگاه ح. شد رهيناباور به اسكناس ها خ. و به سمتش گرفتم دميكش رونيپولم ب

 .ادهيز يليخ نيخانوم ا -

 .زدم لبخند

 .رشيبگ -

 يها كيالست take off يصدا. باره رها كردم كي پدال گاز فشردم و پدال كالچ را به يرا رو ميكه پول را از دستم گرفت، پا نيمحض ا به

و در  دميپر رونيب نيبالفاصله از ماش. دمينشده كه به خانه رس قهيدق ستيب. از جا كنده شد ييبا سرعت باال نيو ماش ديچيپ ابانيدر خ نيماش

تمام  ديبا. شدم رهيخ مينگه داشتم و به رو به رو فرمان ثابت يرا رو ميپارك كردم، دست ها نگيرا كه داخل پارك نيماش. را باز كردم نگيپارك

شدم و  ادهيپ نياز ماش. اراده ام را سست كنه يتوانست پا ينم زيچ چيمصمم بودم و ه مميخوب، من در تصم ايبد . زدم يرا از دلم پس م ديترد

 .دموقفه به طرف آسانسور به راه افتا يآوردم و ب رونيب نيف لپ تاپ را از صندوق عقب ماشيك

جا و پشت در خانه  نيلپ تاپ را در دستم فشردم و به خودم قول دادم، تا احساسم را هم فيك يدسته  ستادم،يدر واحد احسان كه ا يروبرو

در پرشتاب باز شد و  قهيدق كيدستم كه زنگ در را لمس كرد، كمتر از . بروم شيپ تيمامور شبرديبگذارم و تنها طبق برنامه و با هدف پ

نشسته  شيابروها نياز اخم ب يخارج شده بود و رد كمرنگ ياز حالت خونسرد يچهره اش كم. و در چهارچوب در قرار گرفت مقابلاحسان م

 .بود

 ؟يچرا جواب نداد تويگوش ؟يكجا بود -
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. و ورودم را نگاه كرد دستايا يگوشه ا. ديدست از در كش. داخل شدن، در را به عقب هل دادم يحرف برا يلبم نشاندم و ب يرو يكمرنگ لبخند

لپ تاپم را به  فيدر آوردم و ك يرا كنار جاكفش ميكفش ها. ستادمياش ا يقدم كي ينگاه موشكافانه اش وارد شدم و درست در فاصله  ريز

 .دادم هيكت واريد

 داشتن؟ فيموقع كجا تشر نيبانو تا ا نيشه بگ يحاال م. خانوم يخسته نباش -

 .م را نامحسوس كم كردمو فاصله ا دميسمتش چرخ به

 ؟ينگرانم شد -

. دادم صيتشخ يكه باال انداخته بود، به راحت ييرا از ابروها يريتعجب و غافلگ نيا. شد ريكه مهر سكوتم را باالخره شكسته بودم، غافلگ نيا از

 .ديخودش را جلو كش يماند و كم رهيخ بازم مهيمخمور و ن يو به چشم ها ديدو شيلب ها يرو تيلبخند رضا. موضع داد رييتغ. به خودش آمد

 شدم؟ يم دينبا -

 .را بستم و باز كردم ميپلك ها آرام

 .يشد يم ديبا -

كوتاهم، فاصله ام را تا  يهمان طور كه با قدم ها. رفتم ييبه سمت اتاق انتها ميعوض كردن لباس ها يرو گرفتم و برا يبدون مكث اضافه ا و

 :دميشن ياحسان هم را از پشت سرم م يننده بدرقه ك يكردم، صدا ياتاق كم م

 .يداد يتلفنتم كه جواب نم ؟يكجا رفت ينگفت -

 ينشان دادن روابط، آن هم بعد از ماجرا يدر حال حاضر هر گونه عاد. تخت انداختم ياتاق شدم و بالفاصله مانتوم را از تنم در آوردم و رو وارد

و  رهيآرام و نرم، روابط ت ديبا. كرد يجلوه م يرعاديغ ياديتا امروز صبح، ز يكينزد يشش براكردن تمام تال يبه سكوت و خنث لميو تما شبيد

سكوت كردم و  نيبنابرا. باره ام، به من و اخالق خوشم شك كند كي رييدادم، با تغ ياجازه م دينبا. دادم يتارم را با احسان رو به بهبود سوق م

 .زد هيتك واريبودم كه وارد اتاق شد و به د اوردهيرا در ن نميهنوز بلوز جذب و بدون آست. اب بگذارمجو يرا ب شياز سوال ها يدادم بعض حيترج

 ؟يكجا بود يگ ينم -

 :جواب دادم نييآرام و تُن پا يرا در دستم باال گرفتم و با صدا راهنميپ دم،يسمتش چرخ به

 .خوام لباسمو عوض كنم يم. رونيبرو ب -

بالفاصله بلوزم را از تنم در آوردم و بعد از . از اتاق خارج شد يمقاومت چيه يتصورم، ب رغميكرد و عاقبت عل سكوت چند لحظه نگاهم در

درشت و براقم را  يچشم ها. كرده و جذابم ثابت ماند شيبه صورت آرا نهينگاهم داخل آ. خارج كردم ميشلوارم را هم از پا راهن،يپ دنيپوش

كار عوض كردن لباسم كه تمام شد، مانتو و  ".كن يپس خوب باز. مهرنوش ييتو يباز نيا يبرنده ". انداختم لبم را باال يو گوشه  متنگ كرد

 ياديعطش ز. كردم يداخل چمدان م يلباس ها يبرا يفكر ديهر چه زودتر با. چمدان انداختم و از اتاق خارج شدم يشلوار و شالم را رو

بود  ستادهيا خچاليوارد آشپزخانه كه شدم، احسان مقابل . ام را برطرف كنم يو صورتم، تشنگ دست يقبل از شستشو دادم يم حيداشتم و ترج

جواب احسان به رها  گريبار د كيظرف غذا  دنيبا د. ديكش يم رونيزدم همان سفارش داخل رستوران است، ب يرا كه حدس م ييغذا سيو د

حرف از داخل  يگرفتم و ب سينگاه از د. لبم جان گرفت ياخواسته پوزخند رون ".مهمون دارم. ستين يخبر خاص. نه": در ذهنم جان گرفت
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 .خورد يشوكه شد و تكان آشكار دنمياز د. انتظار حضورم را در آشپزخانه نداشت. ستادميبرداشتم و كنارش ا يوانيل ييظرفشو

 .دمتيند ؟ياومد يك -

 كيآبم را از آبسرد كنش پر كردم و بدون تعارف كردن به احسان،  وانيل. را بستم خچالي يكردم و در همان سكوت، در باز مانده  سكوت

 .دمينفس سر كش

 .شام آمادس نيبش ايب -

 .گذاشت يگرم شدن داخلش م يكباب را برا سيبود و د ستادهيا ويكروويما يرو به رو. سمتش برگشتم به

داخل  وانيحالم غلبه كردم و بعد از گذاشتن ل يوجود، به تلخ نيبا ا. كرد يم زيغذا، تمام حس تلخ داخل رستوران را به حالم سرر سيد دنيد

 :آرام و آهسته جواب دادم يبا همان صدا نك،يس

 .ندارم ليم -

كه  ياطراف صورتم، از آب يموها. را شستم ميكرده و دست ها شيشدم و صورت آرا سيكند، وارد سرو دايكه فرصت جواب دادن پ نياز ا قبل

. دمشانيفرو بردم و به عقب كش ميهر دو دستم را داخل موها يانگشت ها. بود دهيو به هم چسب سيخ دم،يپاش يرتم مموقع شستشو به صو

. خونسرد باش. نينوش ير يم شيخوب پ يدار". شدم رهينشسته بود خ ياهيكه به س ييو چشم ها شميبدون آرا ريتصو هب نهيدوباره در آ

 ".اجازه نده خشمت كار دستت بده

و شام خوردن  ونيزيتلو دنيهال نشسته بود و خونسرد مشغول د يكاناپه  يآمدم، احسان را كه بشقاب غذا به دست، رو رونيكه ب سيوسر از

گذشته و  شبشيد ي انهيآن قدر راحت از كنار تجاوز وحش دم،يد يكه م نياز ا. زد ياش حالم را به هم م يخونسرد دنيد. بود، از نظر گذراندم

راست  كيانداختم و  ريسرم را به ز. كردم خشمم را درونم مهار كنم يوجود سع نيبا ا. خوردم يكند، حرص م ينم يعذرخواه يابر يشتال يحت

فكر . را پاك كردم ميچشم ها يپا ياهيآرام، س يليو با وسواس و خ دميكش رونيب يچند برگ دستمال كاغذ يپاتخت ياز رو. به سمت اتاق رفتم

بود، اما  رممكنياندازه سخت و غ يب ميبه من تجاوز شده بود، برا مش،يشب گذشته در حر نيهم قايبار و دق كيكه  يگاهيجا يرو دنيخواب

تخت نشستم و  يلبه  يباالجبار رو. نداشتم يانداخته بود، چاره ا هيروابطمان سا يرو روزيكه از د يجلب اعتماد احسان و اجتناب از دور يبرا

دادم قبل از  حيو ترج دميباالخره دست از دل دل كردن كش. دميرا مال جگاهميگ ،يام گذاشتم و با حركت دوران قهيشقرا دو طرف  ميدست ها

 .كه احسان وارد اتاق شود و با محبتش و ناز و نوازشش آزارم بدهد، بخوابم نيا

خواست  يدلم نم. ديپاش يالم اضطراب مگرفت و به ح يجان م ميچشم ها شيمدام پ شبيشدم، فكر د رهيو به سقف خ دميتخت دراز كش يرو

با . كرد يرا برام زنده م شبيتلخ د يباز تجربه  يتماس چيتخت و ماندن كنارش، بدون ه نيا يرو دنيخواب يحت. با احسان داشته باشم يرابطه ا

 ز،يكردم به هر چ يرا بستم و سع مياپلك ه. دميكش يام را به رخش م يگريماندم و قدرت باز يم ديبا. كنم يكه قرار بود باز يقتحال و نيا

 نيباره تمام خاطرات خوش آخر كيمهرداد باعث شد،  يتمركزم رو. رخ بدهد، فكر كنم گريد قيكه ممكن بود تا دقا ياحسان و اتفاق ريغ

مشغول مرور . ود گذشتاندازه ز يب ميكه برا يهمان دو هفته ا. پاك ديع التيتعط. درست سال گذشته بود. شود زيررمالقاتمان در ذهنم س

از تصور حضورش، خواب به طور كامل از . شدن تشك متوجه احسان شدم نييشد كه با باال و پا يم نيخاطراتم بودم و چشم هام رفته رفته سنگ

ام، گوش  يدارينشان دادن ب يبرا يجلب توجه چيه يب. را همچنان بسته نگه داشتم ميپلك ها. دار بودنم شوديخواستم متوجه ب ينم. ديسرم پر
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 يخورد و خبر از كم شدن فاصله ها م يآرامش به صورتم م ينفس ها. راستم متوجه شدم يتماس نوازش گون دستش را كنار گونه . كردم زيت

 .داد

 ن؟ينوش يخواب -

. دمياز موضعم عقب كش يتراح نيخواستم فكر كند به هم ينم. بودنم، شود داريخواهم متوجه ب يمطمئن بودم كه نم. نكردم يجواب تالش يبرا

شك  نيكرد و من ا يباره شك م كيموضع  رييتغ نيراحت به ا يليرنگ به رنگش داشت، خ يكه از دوست دخترها يمطمئنا با آن همه تجربه ا

كمرم  ريخزش دستش را ز. قلبم از شدت اضطراب ضربان گرفته بود. كرد رميگونه ام، غافلگ يرو شيتماس لب ها. خواستم يكردن را نم

بودم كه  كشيآن قدر نزد. ديو كمك دست آزادش، مرا در آغوش كش تيآرام و با هدا يليچپم را در دست گرفت و خ يپهلو. حس كردم

 .اش ثابت شد نهيكرد و سرم با تماس با س تيصورتم را با دستش به سمت راست هدا. دميشن يرا م شينفس ها يراحت صدا يليخ

 م،يو به راه موها جگاهيگ يدستش كه رو. قرار گرفته بودم و توان تكان خوردن و دور شدن را نداشتم شيها در آغوش و در حصار دست كامال

نوازش پر از  ريكم كم ز. درونم كم شد اناتياز غل يرا ندارد و فقط كم شتريشدن ب كيآرام و پرنوازش حركت كرد، متوجه شدم كه قصد نزد

شوم، از  دنميكه بتوانم به خودم مسلط و مانع از خواب نيقبل از ا. كرد نيرا سنگ ميواب چشم هابه سراغم آمد و خ يحس لخت ش،احساس دست

. اتاق چرخاندم يكيشدم، نگاهم را در تار داريبا احساس تنگ شدن نفسم، از خواب ب. فاصله گرفتم و غرق در عالم خوابم شدم دارهايب يايدن

از  ياثر چيه ،يپاتخت ياز چراغ خواب رو يبود و جز نور كمرنگ كياتاق كامال تار. كرد يم ينيام سنگ نهيس يكه رو وددرست سر احسان ب

خواب گرفته  يضربه زدم و با صدا انشيعر يآرام به شانه . عقب زدنش دستم را به شانه اش رساندم يسست و خواب زده، برا. نبود ييروشنا

 :كردم شيصدا يا

 احسان؟ -

 .بازش نگاهم كرد مهين يو با چشم ها لحظه بعد سرش را باال گرفت چند

 .تونم نفس بكشم ينم. سرتو بذار رو بالش -

شكمم  يرا دور كمرم حلقه كرد و سرش را رو شيدست ها يحرف چيبار بدون ه نيا. حرف نگاهم كرد يچند لحظه ب يو خواب آلودگ يجيگ در

 .دوباره به شانه اش ضربه زدم. ديخواب از سرم پر. گذاشت

 .حالم بد شده. سانپاشو اح -

را كه در آغوشم  يكردم احسان يرا بستم و سع ميشدم، چشم ها ديكه از تكان خوردنش ناام يوقت. حركت ماند يبه اصرارم نكرد و ب يتوجه

 .و دوباره بخوابم رميبگ دهيناد دهيكش

 

**** 

 

 .كرد يبازم نگاه م مهين يخم شده بود و به چشم ها ميصورت شسته و مرتب رو. شدم داريگردنم، از خواب ب ياحسان رو يتماس لب ها با

 .خوشگل خانوم ريصبح بخ -

 .با دست عقبش زدم. ديسمت خودش را بوس يبار گونه  نيا. چرخاندم و دوباره چشم هام را بستم يگريرا به سمت د صورتم
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 .اديخوابم م. نكن -

 .يخوشمزه ا. خواد يدلم م -

 .ختيبازم را به هم ر يتخت بلند شد و موها يو از رو ديخند. گفتم يلب ريز "ُنچ"ت نشستم و تخ يرا باز كردم و صاف رو ميها چشم

 .خوام برم مطب يم. ميپاشو صبحانه بخور -

. داد، مقاومت كردم يقلقلكم م يتخت، حساب يرو دنيخواب يكه برا يو در برابر وسوسه ا دميصورتم كش يرفت، دستم را رو رونياتاق كه ب از

 .سر دادم نيرا به سمت زم ميتخت رساندم و پاها يبه لبه  خودم را

 كنم؟ دارتيب اميب اي نينوش يشد داريب -

بردم،  يفرو م ميكه داخل موها ييتخت بلند شدم و همان طور كه با دست ها يفورا از رو دم،ياحسان را از آشپزخانه كه شن يبلند و رسا يصدا

. راست وارد آشپزخانه شدم كي س،يبعد از سرو. رساندم و دست و صورتم را شستم سيسرو قصد مرتب كردنشان را داشتم، خودم را به

 يشده  دهيكش رونيو ب يخال يصندل يگفتم و رو يلب ريسالمِ آرام و ز. كرد يم نيريداخل فنجانش را ش ينشسته بود و چا راحسان پشت كانت

 .رساندم ميرا جدا كردم و به لب ها ياندم و تكه نان تست شده اچرخ زيم يرو يشده  دهيچ ليوسا ينگاهم را رو. كنارش نشستم

 ؟يكاره ا يامروز چ -

 .جدا كردم ميرا به سمتش چرخاندم و تكه نان را از لب ها سرم

 ؟يدار يكار -

 .رساند شيام بند كرد و با دست راستش فنجان را به لب ها يصندل يچپش را به پشت دست

 .انسمانه هامطب؟ دندونت پ يايب يخوا ينم -

ام رساند و همزمان با حركت دستش،  يصندل ي هيرا به پا شيشد، پا دياز جواب دادنم كه ناام. دميتلخم را نوش ياز صورتش گرفتم و چا نگاه

 يكوتاه غيو ج دميترس يصندل يكننده  ريباره و غافلگ كياز حركت . ديكف سر داد و به سمت خودش كش يقليص يسنگ ها يام را رو يصندل

ام كه مطمئن شدم،  يصندل يحركت ياز سكون و ب. مقاومت كردم يكانتر گرفتم و در برابر سقوط صندل ديرا به سنگ سف ميدست ها. دميكش

كرد، قرار گرفته بودم و  يبا آغوش احسان نم يفرق چيه بايكه تقر يدر فاصله ا. شدم رهيخ تميدستم را از سنگ جدا كردم و نامطمئن، به موقع

. درونم را پنهان كنم يكردم احساسات به جوش و خروش افتاده  يباز هم سكوت كردم و سع. دميكش يم دكيخودم  ياش را رو رهينگاه خ

بند شده  يران پا يرو. كرد تيبدون پوششم را گرفت و مرا به سمت آغوشش هدا يبه خودش جرات داد و با دست، بازو د،يمخالفتم را كه ند

 .شدم رهيو به صورتش خام، نشستم  ياش به صندل

 م؟يصبحونه بخور ستيقرار ن -

 .گذاشت ميپهلو يرا رو شيدستش را دور كمرم حلقه كرد و انگشت ها خونسرد

 .ميخور يم زم،يچرا عز -

ت متوجه ام شد، دستم را گرفت و صورتم را به سم. بودم ختهيداخلش نر يشدم كه شكر ياز صورتش گرفتم و مشغول هم زدن فنجان چا نگاه

 .خودش چرخاند
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 ؟يبهم گوش بد قهيشه چند دق يم -

را  شينخواند، انگشت ها ميرا از چشم ها يو مخالفت ديسكوتم را كه د. را بسته نگه داشتم ميثابت كردم و لب ها شيچشم ها يرا رو نگاهم

 .تر كرد كيحركت داد و سرش را به صورتم نزد ميپهلو يرو

 زنه؟ هنوز از من دلخوره؟من قصد نداره با من حرف ب يبــانو -

دست راستش را . انداختم ريرا بسته نگه داشتم و سرم را به ز مياما به صرف ظاهر، لب ها "امتيتا ق": انتظار نا به جا جواب دادم نيدل به ا در

 .و صورتم را به سمت خودش چرخاند ديجلو كش

 ؟يكن يباور م ،يش تيخواست اذ ياگه بگم دلم نم -

 :سرش را كنار گوشم ثابت كرد و آرام در گوشم زمزمه كرد. و مصممش را از نظر گذراندم يجد ي زدم و چهره پلك

 م؟يبخش يم. خوام بانو يازت عذر م -

 چيه. شدم رهيبازش خ مهين يسرم را به سمت صورتش چرخاندم و به چشم ها. ديچيدر تنم پ ياز لخت يزمزمه وارش كنار گوشم، حس يصدا از

 ايزد و  يكه در نگاهش موج م يكنم اما صداقت نانيتوانم اطم يوجه نم چيبه ه ميدانستم كه به مرد رو به رو يهر چند م. اشتند ياز شوخ يرنگ

 يبه نشانه  يشوم و لبخند كمرنگ ميشدن، دنبالش بودم، باعث شد به ظاهر تسل كينزد يكه برا يفرصت ديو شا ديپاش يبه سمتم م كه يمحبت

 ميكوتاه، نگاهش را به سمت چشم ها. رد نگاهش را خواندم. ثابت شد ميلب ها ينگاهش رو. بنشانم ميلب ها يرو ،نمانيصلح و آتش بس ب

 شيزدم، در فرصت پ يپسش م ديآمده بود، نبا شيپ تيميحاال كه فرصت صم. كرد ميلب ها دنيو شروع به بوس ديكش وصورتش را جل. لغزاند

بار بود كه  نياول. را دو طرف سرم بند كرد و از من فاصله گرفت شيشوكه شد و دست ها يلحظه ا يراب. كردم شيبار من هم همراه نيآمده، ا

 ميلب ها يبازم رفت و برگشت كرد و رو مهين يچشم ها نيدر سكوت، نگاهش ب. دادم يشدن به او حق م هشوك يو برا ديد يام را م يهمراه

 نهيسرم را به س. را دورم حلقه كرد شيو دست ها ديگرفت، فورا مرا در آغوشش كش ميبازو كه به يرا كه بستم، با دست ميچشم ها. ثابت ماند

حرف گذشت، باالخره مرا از آغوشش جدا كرد و به  يكه ب يقيدقا. حسرت خوردم يا حظهآغوش ل نيبودن ا يقيحق ياش چسباندم و برا

 .زد يكوتاه يام بوسه  يشانيپ

 .ميبخش يدونستم كه باالخره م يم -

 .دميپر از ظرافتم را به صورتش پاش يگردنم كج كردم و صدا يرا رو سرم

 .بار بود نيآخر -

 :زمزمه كرد طان،يام رساند و ش يشانياش را به پ يشانيپ

 .يكه تو هم منتظرم نذار يبه شرط. بــــانو ستيدر كار ن يا گهيبار د -

 يقدم برا نياول. رفتم يم شيداشتم درست پ. رساندم ميدوباره به لب هاگفتم و نان تست را  يلب ريز ي "خوبه"و  دميرا عقب كش سرم

دخترانه ام، فرصت اشتباه مجدد را به  يها يدادم با لجباز ياجازه م دينبا. كردم يم اطياحت ديبا. شده را برداشته بودم رانيو يرابطه  يبازساز

 ينم. ام هم باشم يروح تيبود كه مراقب خودم و جسمم و وضع يضرور ،تيجدا از مامور. رفتم يم شيپ اطيبا احت ديبا. دهم مقابلمطرف 

 .شوم ليكامل تبد يشكست خورده  كيبه  ت،يمامور نيخواستم با تمام شدن ا
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 مطب؟ يايم -

 .ديمال يمالت م ينان تستش، عصاره  يكردم كه رو نگاهش

 امروز؟ -

 .آماده شده را مقابلم گرفت چيساندو

 .اوهوم -

 .ديرا عقب كش چيساندو. دستم را جلو بردمگرفتنش  يبرا

 .گاز بزن. ستيهمش مال تو ن -

 .فشرد شيرا با انگشت ها ميپهلو. ستادميا نيزم يسر دادم و رو شيران پا يزدم و خودم را از رو چياز ساندو يكوچك گاز

 كجا؟ -

 .سر به اتاق اشاره زدم با

 .برم آماده شم -

 .ديام عقب كش يصندل ي هيپا يرا از رو شيجدا كرد و پا ميرا از پهلو دستش

 .صبحونتو كامل بخور، بعد ايب -

 .را در هوا تكان دادم دستم

 . گهيندارم د ليم -

 يرو يو البته كمرنگ بايز شيام را به كار گرفتم و آرا ييتمام ظرافت و هنرنما. دمياز زدن مسواك، وارد اتاق خواب شدم و فورا لباس پوش بعد

دست از . ديبه من انداخت و جلو كش ييبودم كه احسان وارد اتاق شد و نگاه گذرا ميبا فرچه مشغول رنگ كردن گونه ها. كردم ادهيپ ميچشم ها

 .را به كمر گرفت شيو دست ها ستاديبه چمدان ها ا كينزد. كردم بشيبا نگاهم تعق نهيو از داخل آ دميكار كش

 ؟يلباسات بكن نيا يواسه  يفكر هي يخوا ينم -

 .كردم نييباال و پا ديبود، سرم را با تاك گرميدست و رژگونه در دست د كيو همان طور كه فرچه در  دميسمتش چرخ هب

 .ذارمشون داخل كمد يچرا، از مطب كه برگشتم، م -

 .ماند ريانداخت و سر به ز نييرا آرام پا سرش

 .يزيچ هيمونه  يخوبه، فقط م -

 .دميرا متفكر در هم كش ميابروها

 ؟يزيچه چ -

ترس از لو  ايشدن  كيترس از نزد. به دلم راه گرفت يقينگاهش، ترس عم يرگياز خ. نگاه كرد ميبه چشم ها قيرا باال گرفت و عم سرش

 ميانگشت ها نيبه دور فرچه شل شود و فرچه از ب ميهر چه كه بود، باعث شد حواس پرت و ناخواسته، فشار انگشت ها شب،يد يرفتن ماجرا

احسان گرفتم و به  يام را از چشم ها دهينگاه ترس. خوردم يبرخورد فرچه با كف، تكان ترس گرفته ا ياز صدا. فتدين بيزم يه روپرصدا ب
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دست  يانگشت ها نيفرچه را ب. نشست شيپاها يمانده بودم كه احسان خم شد و رو نيزم ي رهيمعطل و دستپاچه، خ. شدم رهيخ نيزم

 .دثابت كر شيراستش گرفت و مقابل چشم ها

 ؟يترس ياز من م -

سكوتم . شوم رهيخ شيبه چشم ها ستميمجبور ن قيدقا نيكردم كه در ا يخدا رو شكر م. دهانم را فرو دادم و چند بار پشت هم پلك زدم آب

 انيو رژگونه را ملبم را تر كردم . دوخت ميجواب گرفتن، نگاه منتظرش را به چشم ها يشد، سرش را به سمت باال گرفت و برا يكه طوالن

 .هر دو دستم فشردم يانگشت ها

 ؟يچ يترس برا! ترس؟ -

 .ام ثابت شد يلبخند مصنوع ينگاهش رو. كشاندم ميلبخند را به لب ها يبه هزار زور و ضرب، پا. حرف نگاهم كرد يب هيثان چند

 ؟يترس يپس نم -

 .شدم قدم شيجدا شدن از احسان پ يرا به سمت تخت پرت كردم و برا رژگونه

 رون؟يب يشه بر يم. خوام آماده شم ياز تو بترسم؟ م دياحسان؟ چرا با هيسر و ته چ يب يسواال نيا -

 .را تنگ كرد شيرا باال انداخت و چشم ها شيابرو يتا كي. را برانداز كرد مياز سر تا به پا نگاهش

 ن؟يآماده تر از ا -

. ام را به احسان نشان بدهم يتوانستم كه استرس و دستپاچگ ينم نيبهتر از ا. رده بودمافتضاح ك. تنم چرخاندم يلباس ها ينگاهم را رو فورا

 .و تنگ كردم دميبار و كوتاه كش كيلبم را  يدستم را به هم گره زدم و دو گوشه  يانگشت ها

 .كامل كنم شمويخوام آرا يم -

 .كرد طنتيفرچه را به سمتم گرفت و لحنش را پر از ش. بلند شد نيزم يرو از

 .شم يمزاحم خوشگل شدنتون نم. بانو دييبفرما -

 شيپا كيو  ستاديا واريو پشت به د نهيكنار آ. ستادميدستم، معطل نگه داشتم و منتظر خروجش ا يانگشت ها نيو ب دميرا از دستش قاپ فرچه

 .زد هيپشت سرش تك واريرا به د

 ؟يكن شيآرا يخواست يمگه نم. مشغول باش -

 .كردم يكشاندم و لحنم را پر از مهربان ميه به لب هارا دوبار لبخند

 رون؟يب ير ينم -

 .سرش را باال انداخت خونسرد،

 .نه، تو كارتو بكن -

 يتوانستم و نم يكه با خود بسته بودم، نم يبه فاصله گرفتن از احسان داشتم اما به خاطر عهد يبيعج ليتما. جمع شد ميلب ها ياز رو لبخند

برداشتم و به لب  شميلوازم آرا فيرا از داخل ك يرژ صورت. دادم رونيب ينينفسم را آرام و از ب. در برابرش مقاومت كنم نيا از شتريخواستم ب

. نگاهش شدم ي رهيمتعجب، خ. شد مينرسانده بودم كه دستم را گرفت و مانع از رنگ كردن لب ها ميهنوز رژ را به لب ها. كردم كينزد ميها
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 :باز كرد حيرا كه خواند، لب به توضنگاه تعجب زده ام 

 رم؟يرو به عهده بگ ريخط تيمسئول نيبنده ا نيد يافتخار م -

 .گشادتر شد ياز حالت عاد ميها چشم

 ؟يچ يعني -

 .به طور كامل خارج كرد ميگرفت و رژ لب را از مهار انگشت ها ميرا به پهلو گرشيدست د يمعطل يب

 بزنم؟ -

 :جواب دادم يساختگ طنتيباال انداختم و پر از ش ميروهارا همزمان با اب ميها شانه

 .دكتر يآقا لتونهيهر جور م -

 گرشيدست د يانگشت ها نيرژ ب. كرد تيگرفت و سرم را به سمت خودش هدا شيانگشت ها نيجدا كرد و چانه ام را ب ميرا از پهلو دستش

 ميلب ها يرنگ روغن، كوتاه رو يو پروقفه، رژ را مثل قلم مو يناش ،يا هقيچند دق. ديكش ميلب ها يبار چرخاند و بعد با وسواس رو كيرا 

و خوب انجام دادن  مورهايفرو رفتنش در قالب گر يكه برا يتوانستم متوجه تالش يم يآورد، به راحت يكه به چانه ام م يفشاراز شدت . ديكش

 ياش م يتيكه باعث نارضا ديدو يم ميلب ها يناخواسته لبخند رو ش،قيتنگ شده و نگاه دق ياز چشم ها. به كار بسته، بشوم رشيخط ي فهيوظ

كه تمام شد،  ميباالخره كار رنگ كردن لب ها. كرد ياعتراضش را متوجهم م م،يچانه و گونه ها يرو شيانگشت ها فشاركردن  شتريشد و با ب

 .ثابت كرد ميلب ها يرا رو قشينگاه دق د،يكش يكه م يرا باال انداخت و همزمان با سوت كوتاه شيابروها. ديدستش را عقب كش

 .چه كردم نيبب -

كارش خوب بود هر چند كه رژ زدن جزو . چرخاندم نهيو سرم را به سمت آ دميكش رونيب شيچانه و صورتم را از مهار انگشت ها كنجكاو،

 .وص خانم ها بر آمده بودكار ساده و مخص نيآمد اما خوب از پس هم يبه حساب م ميو گر شيآرا يبخش ها نيراحت تر

 چطوره؟ خوشت اومد؟ -

. بلند شدم و به گونه اش بوسه زدم ميپا يانگشت ها يرو ،يو كوتاه عيو همزمان با چشمك سر دميرژ لب را از دستش قاپ. دميسمتش چرخ به

راحت  يليخ شيچشم ها و لب ها ينشسته رو قيعم يخنده  يمالش رفتن دلش را از رو نيگونه اش، ته دلش مالش رفت و ا يرو ياز بوسه 

 ميكه به تماشا يا قهيچند دق. سرم انداختم و دوباره مشغول مرتب كردن ظاهرم شدم ياز مقابلش كنار رفتم و شال را رو. نمتوانستم كه بخوا

و  فيم، بعد از برداشتن كحاضر و آماده كه شد. شد شيمشغول عوض كردن لباس ها ،يخجالت چيه يداد و همان جا و ب تيباالخره رضا ستاد،يا

 .زدم و به ست هال رفتم رونيتلفن همراهم، از اتاق ب

 .زودتر اياحسان من آماده شدم، ب -

كه ساعتش را  يدر حال. احسان قطعا شكست خورده بود. رفتم يم شيداشتم خوب پ. مبل هال كه نشستم، نفس آسوده ام را آزاد كردم يرو

 .ستاديمشغول بستنش بود، از اتاق خارج شد و مقابلم ا گرشيت دمچ دستش انداخته بود و با دس يرو

 .ميپاشو بر -

زدم و داخل راهرو و مقابل در  رونيو آماده از خانه ب دهيكفش پوش. از احسان سبقت گرفتم م،يكفش ها دنيپوش يمبل بلند شدم و برا يرو از
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 .اشاره كردزد و با دست به پله ها  رونياز خانه ب. ستادميمنتظرش ا ،يورود

 .خانوم دييبفرما -

. آمد نييكرد و شانه به شانه ام از پله ها پا ميرا با من تنظ شيقدم ها. رفتم نيياز پله ها پا ريانداختم و سر به ز نييتشكر پا يرا به نشانه  سرم

را در  ياديزمان ز تخت،يپا يها بانايبه خاطر شلوغ بودن خ. ميو به سمت مطب حركت كرد ميشد نيسوار ماش نمان،يدر سكوت برقرار شده ب

 ينيكه سرش را به پنجره چسبانده بود و ب يكنار نيماش يچهار ساله  اينگاهم از پنجره به كودك سه . ميگذراند كيو پشت تراف نيماش

. زدم يكنار نيماش ي سه ساله يبرا يسرم را كج كردم و لبخند پررنگ. ماند رهيبا پنجره، كامال پهن شده بود، خ ميكوچكش در تماس مستق

نگاه از كودك خردسال گرفتم و به سمت احسان . داد يفيدستم گذاشت و فشار خف يبودم كه احسان دست راستش را رو كمشغول كود

 چيه يب. را پوشاند شيخودش گذاشت و با دست خودش رو يپا يجدا كرد و رو ميپا يدستم را از رو د،يمن را كه متوجه خودش د. دميچرخ

 يكرد، پوزخند كمرنگ يكه احسان خرجم م يهمه محبت نيو رها و رستوران، به ا روزيد يادآوريبا . كردم ينگاه م ميرو شيپ شيه نماب يحس

بزرگراه چمران، راه مقابلمان را باز كرد و  يروان شده  كيمانده بود كه تراف مانيدست ها ي رهيخ ،يآفتاب نكيهنوز نگاهم از پشت ع. زدم

 يكنار نيگرفتم و سرم را به سمت كودك ماش مانيبالفاصله نگاهم را از دست ها. را حركت داد نيا كمك دست آزادش ماشاحسان تنها ب

 .از كودك نبود ياثر. چرخاندم

 ؟يكجا رفته بود يگ ينم روز،يد -

آهسته  يرا تكان دادم و با صدا ميها بدون آن كه به سمتش برگردم، لب. دينگرفته بود، پر كش يكه جواب يو سوال شبيدوباره به سمت د ذهنم

 :جواب دادم يا

 .شركت -

 ياهيس ريكه ز ييها دهيبا د ن،يماش يجلو ي شهيش يافتاده رو ريتك تك حركاتش را از تصو. را به طرفم چرخاند و كوتاه نگاهم كرد سرش

 .دميد يپنهان شده بود، م يآفتاب نكيع

 ؟يگرفت يمرخص يفكر كردم گفت -

 .مثبت تكان دادم يسرم را خونسرد و آرام به نشانه . تعجب بودپر از  شيصدا

 .سه ماه -

 .كرد يرا پر از كالفگ شيصدا. ندادم دانيم ن،ياز ا شترياش ب يسكوت كردم و به كنجكاو و

 خب؟ -

 .دميرا باال انداختم و به سمتش چرخ ميها شانه

 خب؟ -

 .ماند رهيخ شيداد و به رو به رو رونيرا پرحرص ب نفسش

 ش؟يبق -

گشت را  يبه دنبال فرصت م ميلب ها يرو دنيدو يكه برا يكردم لبخند لجوج يسع. داشتم يتوانستم حرصش بدهم، حس خوب يكه م نيا از
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 .پنهان كنم و جواب دادم

 .نيرفتم شركت، هم روزيد. نداره هيبق -

 .ديچرخ ترمز زد و كامال به سمتم يبه مطب رو كيشد و نزد نياو يوارد خروج باالخره

 وجود نداره، نه؟ يفيقابل تعر زيچ چيه يعني -

 .ناخواسته لبخند زدم. تفاوت بمانم يب شيدر صدا دهيبار نتوانستم در برابر حرص دو نيا

 ؟يمن حساس شد روزيد يبرنامه  يچرا انقدر رو -

 .زد شيموها ياش را باال يآفتاب نكيدستم برداشت و ع يرا از رو دستش

 .يو خونه ا يندار يكردم دوشنبه ها برنامه ا يه، فقط فكر مندار يخاص ليدل -

 .برداشتم شيپا يگفتم و دستم را از رو يكشدار "هان"

 .زدم يحرف م يبا كس ديبا. رونيبود كه برم ب ازين. تو خونه موندنو نداشتم يحوصله  -

 :ديرا تنگ كرد و بالفاصله پرس شيها چشم

 راجب؟ -

 .لبم را باال انداختم يگوشه  كي گردن كج كردم و يرا رو سرم

 قرار بدم؟ ميزندگ يها يو خصوص ليمسا زير انيداره من تو رو در جر يبه نظرت لزوم -

 يدوباره در قالب لجباز و سركشم فرو م دينبا. كردم يداشتم خراب م. به خودم آمدم. لبم ماند يتنگ شده اش، مات پوزخند رو يها چشم

پوزخند  نيگزيبالفاصله لبخندم را جا. كنم يصبور باشم و در برابرش صبور ديبا. نبود نيراهش ا. ا شكست بدهمقرار بود كه احسان ر. رفتم

 .دميكه به فرمان گرفته بود، كش يدست يرا رو مكردم و دست

 .راجب تو -

 .ثابت ماند مانيدست ها ياز لبخندم كنده شد و رو نگاهش

 راجب من؟ -

 :م و جواب دادمدستم فشرد ريدستش را ز خونسرد

من  نيواسه هم رون،يب اديبود و فرصت نداشت ب اديشركت ز يكارها. زدم ياز دوستام حرف م يكيبا  ديبا. حالم اصال خوب نبود روزيمن د -

 .رفتم شركت

 .باال زد ميموها يرا رو نكميو ع ديرا جلو كش دستش

 جه؟ينت -

 .مرتب كردم ميموها يرا رو نكيو ع دميدستش عقب كش يرا از رو دستم

 ست؟يموندم، باهات صبحانه خوردم و االن كنارتم، واضح ن شتيبرگشتم خونه، پ شبيكه د نيهم ست؟يمعلوم ن جشينت -

 .را باال انداخت شيابرو يتا كي
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 .ستين يكدوم اصل كار چيخوبه اما ه يكه گفت نايا -

 .اش شدم رهيخ متعجب،

 ؟يچ يعني -

 .دو انگشت شست و اشاره اش گرفت و فشرد نيام را ب ينيو ب ديرا جلو كش دستش

 .يديزود خواب شبيكه د نيا يعني -

 .خالص كردم شيام را از مهار انگشت ها ينيو ب دميرا عقب كش سرم

 .به خدا يرو دار يليخ -

 .در رساند ي رهيو دستش را به دستگ ديخند

 ؟يشك داشت -

 .مستاديمقابلش ا ن،يماش گريشدم و سمت د ادهيپ نيماش از

 .اصال -

 .و به سمتم آمد ديخند بلند

 .جبران كن تويخوبه، پس امشب كم كار -

و به  ميستاديآسانسور ا يهمكف، رو به رو يطبقه  يداخل الب. بلندش، به سمت ساختمان مطب حركت كردم يقدم ها يرا ندادم و همپا جوابش

 .ميشد رهيدر حال كم شدن طبقات خ يشماره 

 هست؟ يك زتيدوست عز نيحاال ا -

 .دميسمتش چرخ به

 كنه؟ يم يفرق -

 .زد يطبقات گرفت و چشمك كوتاه يرا از شماره  نگاهش

 .كنم يخوام شخصا ازش قدردان يم -

 .شدم رهيبه آسانسور خ نهيگرفتم و دست به س طنتشيغرق در ش يرا از چشم ها نگاهم

 .زحمت نكش. خواد ينم -

 .ف را باز كرد و با دست به داخل آسانسور اشاره زدهمك يداخل طبقه  يآسانسور متوقف شده  در

 .كنه، بوسه بزنم يكه در و گوهر ازش تراوش م يشخصا به اون دهان ديبا. ديزحمت كش يحساب ديمورد با نياتفاقا در ا -

 .دميكوب شيرا به پهلو فميحرص ك با

 .دوستم متاهله. الزم نكرده، فرصت طلب -

طول  يليخ. اش را خورد و بعد از خروج از آسانسور، زنگ در مطب را لمس كرد مهينصفه و ن يمطب، خنده  ي به طبقه دنيو با رس ديخند بلند

به . بودم، چرخاند ستادهيكنار احسان ا يفاصله ا چيه يمن كه ب ياش را رو يدر مطب را باز كرد و نگاه پر از كنجكاو ،يكه خانم منش دينكش
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كه احسان به كمرم وارد  يبا فشار. كه انتظارش را داشتم يزيداشت و البته متفاوت از چ ير موجهظاه. تنگ شده اش لبخند زدم يهاچشم 

 .آورد، سرم را به سمتش چرخاندم

 ن؟يد يخانوم ناصح، اجازه م -

 :و هول زده لب باز كرد ديدر كنار كش يو سكوتش شده بود، دستپاچه از جلو رهيكه انگار تازه متوجه نگاه خ يمنش

 .ريدكتر، صبحتون بخ يآقاسالم  -

نگاه كنجكاو خانم  ريهمچنان ز. كرد تيداشت، من را به سمت در هدا يكه به سمت داخل برم يسرش را آرام تكان داد و همراه با قدم احسان

اتاق . ستادميسان اوارد مطب شدم و كنار در منتظر ورود اح. كردم ينم تياحساس رضا چيه تيموقع نيدر حال برانداز شدن بودم و از ا ،يمنش

با ورود احسان، هر . مرد مسن، پر شده بود كيها توسط دو دختر جوان و  ياز صندل يخلوت بود و تنها تعداد بايو سبز انتظار، تقر ديسف يآشنا

ده، ناخواسته هماهنگ نش شياز پ يهماهنگ نياز ا. سالم كردند شيپس و پ يفقط كم ديها بلند شدند و همزمان و شا يصندل يسه نفر از رو

شد اما قطعا نشان دادن لبخندم آن هم درست بالفاصله  يها در برابر معلم در ذهنم تداع يبچه مدرسه ا يبه برپا هيشب يحس. تخنده ام گرف

ادم و به را محكم به هم فشار د مينشسته بود، لب ها ميلب ها يكه رو يفرو بردن لبخند يبرا. شد يم يادب يحمل بر ب ،ييهم آوا نيبعد از ا

 يحرف چيه يممكن داد و ب ي وهيش نيجواب سالم هر سه نفر را تنها با تكان سر و كوتاه و البته راحت تر. شدم رهيخ ناحسا يجد يچهره 

 .اشاره كرد زشيوارد اتاقش كه شدم، در را پشت سرش بست و به م. كرد تيهمراه شدن، به جلو هدا يو من را برا ديدستش را به كمرم كش

 .نيبش تيوني يبرو رو ز،يبذار رو م فتويك -

 دنيزدم، به احسان كه مشغول پوش يم هيتك تيوني يكه سرم را به بدنه  يخواسته شده را انجام دادم و در حال يتمام كارها يمخالفت چيه يب

را كه در حال  زشيم يفن روتل يدستش را باال گرفت و همزمان، گوش د،ينگاهم را كه متوجه خودش د. شدم رهياش بود، خ يروپوش پزشك

 .برداشت گرشيبا دست د د،زنگ خوردن بو

 .اميچند لحظه صبر كن، االن م -

 .اش ماندم رهيخ يحرف چيه يكردم و ب نييباال و پا ديرا با تاك سرم

 بله؟ -

- .... 

 .دارم ضيكه مر ديدينه خانوم، د -

- .... 

 .كنارم باشه ديتو اتاق، با نشونياومدن، بفرست ياگه خانوم ملك -

- .... 

 .نياينداره، خودتون ب يراديا -

 رهيو مردانه اش خ يجد يبه چهره . كرد ميرا تنظ تيونياش نشست و  يصندل يرا قطع كرد و با سه قدم بلند خودش را به من رساند و رو تلفن

و با انگشت به  ديتر كش نيياده اش را با دست پاد نييچانه پا ريماسك تا ز. دميد يدر نگاهش نم شيپ قهياز احسان چند دق ياثر چيه. شدم
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 .گونه ام ضربه زد

 كه؟ يترس ينم -

 .را باال انداختم ميابروها

 از آمپول؟ ؟ياز چ -

 .كرد قيدق ميصورتم خم شد و نگاهش را به چشم ها يرو

 .دكتر ياز آقا. نداره يحس يبه ب يازيپر كردن ن زم،ينه عز -

 :دادمكردم و جواب  زيرا ر ميها چشم

 دكتر ترس داره؟ يآقا -

 .و سرش را كج كرد ديرا متفكر جلو كش شيها لب

 نداره؟ -

 .كردم ميرا به سمت سقف چرخاندم و نگاهم را متوجه رو به رو سرم

 .شدم يكه همخونش نم دميترس يم. حرفا گذشته نيكار ما از ا -

 ر؟يتو دهن ش يخودت اومد يكه با پا يپس قبول دار -

 .كردم طنتيرا پر از ش ميو صدا دميخند ميچشم ها با

 .نميب ينم يريمن ش ر؟يكدوم ش -

 .كرد نييسرش را باال و پا ديو پرتاك ديكش نييلبش را پا يرا باال انداخت و دو گوشه  شيابروها

 .بانو ينگاه كن يشتريبه نظرم بهتره با دقت ب -

كنار  اريكه احسان داد، وارد اتاق شد و به عنوان دست يكه به در زد و اجازه ا يا جواب دادن لب باز كردم كه خانم ناصح بعد از چند ضربه يبرا

ن بار يدندانم انجام شده بود، ا يقبل كار عصب كش يكه دفعه  يياز آن جا. زدنم مشغول شد ديموجه، به د يبار با بهانه ا نيو ا ستادياحسان ا

بعد از . رنگ داد ديسف تيرا به كامپوز شيكوتاه، پانسمان دندانم جا ي قهير عرض چند دقزود و د يليتنها كار پر كردن دندانم مانده بود كه خ

 يو ماسك كنار زده از رو ديسف ياحسان كه دستكش ها يبلند شدم و رو به رو تيوني يكردن آب دهانم، از رو يدهان و خال يشستشو

 .كردم، لب باز كردم يم ميسرم تنظ ياصح، همان طور كه شالم را روبه محض خروج خانم ن. ستادميانداخت، ا يصورتش را به سطل زباله م

 .گهيخب، من برم د يليخ -

 .موافق تكان داد يسمتم نگاه كرد و سرش را به نشانه  به

 .يرو هم نخور زايچ نيوا وهيآبم ،يمثل چا يرنگ عاتيو چهار ساعت ما ستيباشه تا ب ادتي -

 .باشه، حواسم هست -

 .كرد ميردم كه صداسمت در حركت ك به

 .نينوش -
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 .دميسمتش چرخ به

 بله؟ -

 .قفل كرد نهيس يرا رو شيزد و دست ها هياش تك يصندل يپشت به

 نرفته؟ ادتي يزيچ -

 .دميرا در هم كش ميابروها

 .نه -

 .ديجلو كش يصندل يرا تنگ كرد و خودش را رو شيها چشم

 ؟يمطمئن -

 .كردم نييرا چند بار باال و پا سرم

 .آره -

 .دست به سمتم اشاره كرد با

 .جا نيا ايب -

 .ستادميو دوباره مقابلش ا دميكش جلو

 بله؟ -

 .ديشالم را گرفت و به سمت خودش كش ي گوشه

 ؟يدكترو بد يدستمزد آقا يخوا ينم -

 .مقاومت كردم دنميجلو كش يو در برابر تالشش برا دميرا عقب كش سرم

 .دستمزدش قبال پرداخت شده -

 .را باال انداخت شيابرو يتا كيزد و  يقيعم لبخند

 .شه يامشب پرداخت م. نه، نشده -

 .از شالم را به عقب هل دادم ختهيجلو ر يو شالم را از مهار دستش خارج كردم و پرحرص موها دميباره عقب كش كيرا  سرم

 .مردم آزار -

 .نگاهم زددر  دهيبه حرص پاش يو چشمك كوتاه ديشالم را كوتاه كش يگوشه  دوباره

 .ميبرو بذار به كارمون برس. مانع كسبه جايتوقف ب. برو خونه -

 .نگاهش چشم گرفتم طنتيبه صورتش انداختم و از ش يغضبناك نگاه

 .ايتو هم زود ب. من رفتم -

 .زد ميقدم فاصله نگرفته بودم كه صدا كي هنوز

 ن؟ينوش -
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 .و پرشدت به سمتش برگشتم ستادميا ميجا سر

 ه؟يچ گهيد -

 .خانه را به سمتم گرفت ديكل

 ؟يبر يخوا يكجا م ديبدون كل -

 .زد ميدوباره صدا دهيهنوز به در نرس. و به سمت در، پا تند كردم دميرا از دستش قاپ ديكل يتشكر چيه بدون

 ن؟ينوش -

 .كرد يم ياب من بازپر از خنده اش با اعص يصدا. به خودم ندادم يزحمت چيجواب دادن ه يبار برا نيو ا ستادميزده ا حرص

 .ادينم ريگ يجا تاكس نيا. بگم ناصح زنگ بزنه آژانس سايوا -

 .كنم يرو ادهيكم پ هيخوام  يم. خواد ينم -

در راه فرصت فكر كردن به . دانشگاه قدم برداشتم دانيزدم و به سمت م رونياز مطب ب ،يا يخداحافظ چيه يمعطل نكردم و ب نياز ا شتريب

احسان و  نيرد و بدل شده ب يها الوگيبود، ذره ذره د ابانيخ اهيو آسفالت س ميهمان طور كه نگاهم به قدم ها. شد ايمه ميبرا روزيد يماجرا

 كيصحبت از مرگ . توجه مانده بودم يكه داشتم، كامال نسبت به آن ها ب يتيبه خاطر عصبان روزيكه د ييها الوگيد. در ذهنم زنده كردم ارها ر

 . داد يپنهان م يتوطئه و دست ها يكه از نظر احسان كامال بو يمرگ. شناختند يهم رها و هم احسان او را م كه يآدم بود، كس

و احتماال از نوع خاص  يدوست يمقتول و رها و احسان بود؟ رابطه  نيب يافتاده بود؟ چه رابطه ا يچه اتفاق. را در هم گره زدم ميابروها. ستادميا

 تهدوباره قدم برداشتم و آهس. عالمت سوال داشت يجا ميوانستم هضم كنم، اما ارتباط نفر سوم با هر دو نفر برات ياحسان و رها را م نيب

پشت  يايمطمئنا قضا. نه ايشناختم گزارش كنم  يرا كه نم يمرگ كس ديدانستم كه واقعا با ينم. عبور كردم يگذر يها نيآهسته از كنار ماش

كردم، اما  يمقتول را مشخص م تيهو ديبا. داشتم يبه همفكر ازين. شد يمرتبط م ايگ نفر سوم به اون قضابود و مر انيدر جر يپرده و مهم

مشكوك و قابل  زيچ چياحسان هم، ه يگوش يكردن اس ام اس ها نييو باال و پا شيتفت. كار را بكنم نيتوانم ا يدانستم چطور م ينم اواقع

 .مرگ باشد نيكه مرتبط با ا يقابل توجه زيچ چيه. گذاشت ينم ارميرا در اخت يتوجه

معما  نيتوانست در حل ا يمسعود از پشت پرده ها خبر داشت و م ديشا. دارم ازيو مشورت با مسعود ن يكردم به شدت به همفكر يم حس

. شگاه، در نگاهم جان گرفتبلند دان يپر از شمشادها دانيم. شدم رهيخ ميگرفتم و به رو به رو ابانيرا از آسفالت خ ميچشم ها. كمكم كند

 يقيگذر كرده در فكر، كوتاه تر از مسافت حق بيو پرش يراه طوالن نيا. را به انتها رسانده بودم نياو ييكردم سرباال يكه فكر م يزيزودتر از چ

 ريذهنم تمام و كمال درگ. قدم برداشتم يروزنامه فروش يبلندش چشم گرفتم و به سمت دكه  يو المان عمود دانياز م. آمد ياش به نظر م

 عيسر ديشا ايتنها  نيا. كردم يبا مسعود صحبت م ديبا. را گرفتم مميباالخره تصم. ديچرخ يو رها و مقتول ناشناس م احسانموضوع مورد بحث 

 يكارت تلفن ،يروزنامه فروش يبه دكه  دنيرا تندتر كردم و به محض رس ميسرعت قدم ها. بود ميندانسته ها قتيبه حق دنيراه رس نيتر

سرم را به  د،يچيپ يم يبوق آزاد در گوش يهمان طور كه صدا. تماس برقرار شد. مسعود را گرفتم يدكه، شماره  اركن يو با تلفن عموم دميخر

و سرم را به  دميكش ابانيزدن خ ديدست از د دم،يگفتن مسعود را كه شن "بله" يصدا. دمييچرخاندم و با نگاه محتاطم اطراف را پا ابانيسمت خ

 .سمت تلفن چرخاندم
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 .مهرنوشم. سالم مسعود -

 .را از لحنش خواندم ديلب كه به حرف باز كرد، شك و ترد. كوتاه سكوت كرد يلحظه  چند

 افتاده؟ ياتفاق ؟يمن كرد اديشده  يمهرنوش؟ چ يخوب -

 :و جواب دادم دميكش يتلفن عموم يرا داخل محفظه  سرم

 ....فقط . نشده يزيچ. خوبم -

 :ديرا قطع كرد و عجوالنه پرس حرفم

 شده؟ يچ -

 .را پوشاندم يگوش يلب ها تا دهانه  يفاصله  گرميكردم و با دست د كيرا به دهانم نزد يگوش

 .مشكوكه ياديكنم ز يكه فكر م ييزايچ هي. دميشن ييزايچ هياز زبون احسان  شبيگوش كن مسعود، من د -

 :ديپرس مصمم

 ؟يچ -

 :كردم و ادامه دادم را تر ميها لب

 .قرار داشت يخانوم هياحسان با  شبيد -

 .ديحرفم پر انيم به

 اسمش؟ -

 :حوصله جواب دادم يب

 .گم يواست م زويبذار همه چ. حرفم نپر مسعود يانقدر تو -

 :حوصله تر جواب داد يب

 .بگو مهرنوش. خب يليخ -

 ياز حرفا يعني. اومده رانيزنم تازه به ا يحدس م. شناسن يرو م گهيوقته همد يليانگار خ. راحت بودن يليبا هم خ. اسمش رها بود! رها -

 .حرفاس نيپررنگ تر از ا يليخ نشونيب تيميجور برداشت كردم، اما مطمئنم صم نياحسان ا

 .هم حرفم را قطع كرد باز

 از رها؟ ؟يازش عكس نگرفت -

 :جواب دادم طلبكار

 .دمو لو بدمخو ينكنه انتظار داشت. معلومه كه نه -

 :حرفم را قطع كرد يعصب

. خب ولش كن ييليخ. بدون جلب توجه ،يشد عكس بنداز يسر و صدا هم م يب. يكه خودتو لو بد يتو بوق و كرنا كن يخواست يمگه م -

 بود؟ يچه شكل! مشخصاتش
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 .رها را در ذهنم زنده كنم يكردم چهره  يرا بستم و سع چشمم

 .جوون بود، هم سن و سال احسان، البته فكر كنم. خوشگل، نه زشت يلينه خ. سبزه. زد يذوق م يتو ،ييالموهاش ط. بلند بود، قد بلند -

 :دميچشم باز كردم و با عجله پرس بالفاصله

 ش؟يشناس يم -

 :جواب داد متفكر

 .ستيكدومشون رها ن چيشناسم، اما اسم ه يم اتيخصوص نيبا ا ويها چند نفر يتو دور و ور -

 :ادامه دادم يناراض. به هم گره خورد ميشد و ابروها زانيآو لبم ي گوشه

اطراف . زنن ينفر حرف م هيبه قرارشون، اما متوجه شدم دارن در مورد مرگ  دميرس ريكم د هيمن . رستوران هيتو . با هم قرار داشتن روزيد -

 ه؟ياون آدم ك يدون يم ؟ياريسر در م هيقض نياز ا يزيمسعود تو چ. بوده يگفتن تصادفش ساختگ يم. گفتن مرگش مشكوكه يم. كردستان

 :ديكه جوابم را بدهد، پرس نيلحظه سكوت كرد و بدون ا چند

 .اديكه به نظر مشكوك ب ينزدن؟ هر حرف يا گهيحرف د ،يا گهيد زيچ -

 .كردم زيرا ر ميرا به هم فشار دادم و چشم ها ميها لب

 .يعاد يزهايو مطب و چ ضيدر مورد مر! نه -

 .اديب ياول به نظرت عاد يكه تو وهله  يزيمهرنوش؟ هر چ يمطمئن -

 :فكر كردم و مطمئن جواب دادم يكم

 ؟يشناس ياون آدمو م. مطمئنم. آره -

 .كرد فيرا كنار هم رد شيها هياز توص يبار قطار نيام گرفت و ا دهيهم نشن باز

كه  ييكن از تمام كسا يسع. يرينظر بگ رياحسانو ز يتمام تماسا و مالقاتاكن،  يبه بعد سع نياز ا. گم بهت مهرنوش يم يچ نيگوش كن بب -

امشبم برات . ميرس يم جهيبه نت ميكنم دار يفكر م. يو بالفاصله گزارش كن يذارن، عكس بنداز يكه باهاش قرار م ييخونش، همه اونا انيم

حواستو . هيرها ك ميبفهم ديبا. خبر بده شون،يديكه د نيبه محض ا .شباهت دارن يكه گفت يكه به مشخصات ييفرستم، از اونا يم عكسچند تا 

 باشه؟. ياشتباه كن دينبا. جمع كن مهرنوش

 .تكان دادم ديرا با تاك سرم

 .حواسم هس. باشه. آره -

 كيبهش نزد اديخواد ز يباشه واقعا دلم نم ادتياما  ،يدرسته كه قراره اعتماد احسانو جلب كن. مواظب باش يليفقط خ. گهيبرو د. خب يليخ -

باشه احسان آدم  ادتي. ام هيقض نيوگرنه من مخالف صد در صد ا. دكتر بود ميفقط تصم ،ييكه االن اون جا نيا ليكه دل يدون يم. يبش

 سفارشت كنم؟ شتريكه ب ازهين گه؛يد يمراقب خودت هست. هيخطرناك

 .وجود حس كرده بودمخطرناك بودن احسان را با تمام . لبم نشست يرو ينيغمگ لبخند

 مسعود؟ -
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 :ديچيپ يداخل گوش تشيگرم و پر از حما يصدا

 جانم؟ -

 يخبر دادن از اتفاق شب ها. زدم يمسعود دامن م يبه نگران دينبا. كردم ديگفتنش مصمم بودم، ترد يكه برا ياز گفتن حرف يلحظه ا يبرا

آرام كردن  يبود كه برا يخودخواه تينها نيا. دادم يخودم، مسعود را عذاب م تنها به خاطر دينبا. كرد يرا از من دوا نم يدرد چيگذشته، ه

 :فرستادم و جواب دادم رونيصدا ب يبازدم نفسم را آرام و ب. كنم كيشر ش،يتلخ دو شب پ يرا هم در خاطره  مسعودخودم، 

 .فقط فكر كنم دلم برات تنگ شد! يچيه -

 :جواب داد مردد

 .... يا گهيد زيچ يمطمئن -

 :زده حرفش را قطع و لب به انكار باز كردم هول

 .مسعود گهيبرم د ديمن با. سين يا گهيد زيچ! نه -

 .و گوشم را نوازش داد ختير شيآرامش را در صدا تمام

 .خبر نمونم يب. خودت بذار انيمنو در جر. نگرانت بودم يليخ. خوشحالم كه حالت خوبه -

 .زود جمع شد يليت و خنشس ميلب ها يرو يلحظه ا يبرا لبخند

 .فعال خداحافظ. حتما. باشه -

داد شوم، تلفن را قطع كردم و  يبازگو كردن هر آن چه كه آزارم م يدرونم برا يخواسته  يوسوسه  ميكه تسل نيجواب نماندم و قبل از ا منتظر

با دو قدم بلند  ،يگرفتن تاكس يخسته شدم و برا ستادنيجا ا كيكه به سكوت گذشت، باالخره از  يقيدقا. ستادميدر سكوت ا يحركت چيه يب

 .خم شدم يچراغ زد، دستم را باال گرفتم و كم ميكه برا يرنگ يشمي يپژو. رساندم ابانيخ يبه كناره  راخودم 

 .دربست -

 .ثابت كردم نيماش يسرم را داخل قاب پنجره  ستاد،يا مقابلم

 .دربست، جردن -

 .انداختم و دوباره به فكر فرو رفتم نيخودم را داخل ماش يوقفه ا چيه يفقت برداشت كردم و بموا يسر راننده را به نشانه  تكان

گرفته بودم تا  ميكه تصم نيبا وجود ا. شدم اطيو سالنه سالنه وارد ح ادهيپ نياز ماش هيبعد از حساب كردن كرا م،يديخانه كه رس يبه رو رو

دو شب گذشته به  يها يواحد چهار، تمام تلخ يخانه  طيشدن به مح كي، اما به محض نزدمقاوم باشم و در برابر احسان نرمش نشان بدهم

 تشيكه مالك يخصوص ميحر. ام تنگ شده بود يخصوص ميحر يدلم برا. ستادميرغبت پله ها را باال رفتم و مقابل واحدم ا يب. شد زيذهنم سرر

 يتا اطالع ثانو" يبه مفهوم و نشانه  يام خط قرمز ياختصاص يدور تمام حوزه ها ريگ نفس تيمامور نياما ا ر،يخودم بود والغ اريانحصارا در اخت

 .بود دهيشك "ممنوع

 كيداخل خانه سرم را از حصار شال خارج كردم و . احسان باال رفتم يپله ها را تا خانه  يواحدم گرفتم و باق يسوخته  ياز در قهوه ا چشم

 رونيب فميرا از داخل ك يگوش. زنگ تلفن همراهم بلند شد ياز ورودم نگذشته بود كه صدا يا قهيدق هنوز چند. راست سراغ تبلتم را گرفتم
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 .كيرا به گوشم نزد يتماس را برقرار كردم و گوش "!احسان". شدم رهيخ نياسكر يبه اسم نقش بسته رو و دميكش

 جانم؟ -

 احوال خانوم؟ -

 .خوبم -

 ؟يديرس يك -

 .كردمنگاه  يپاتخت يساعت رو به

 .قهيپنج دق يعني. تازه -

 .ينخورد يصبحونه هم درست حساب س؟يگرسنت ن -

 .اتاق خواب انداختم يمبل تك نفره و كنار پنجره  يو خودم را رو دميشكمم كش يرا رو دستم

 .يلينه خ -

 .يبخور، گشنه نمون. هس خچاليدر هر صورت غذا تو  -

 .دميمبل كش يدسته  يرو زدم و دست آزادم را هيمبل تك يرا به پشت سرم

 .خورم يم زيچ هيگرسنه ام شد، حتما . نگران نباش -

 .گهيمن برم د. خوبه -

 .دميمبل كوب يدسته  يرا بلند كردم و مشتم را آرام رو دستم

 ؟يايم يتو ك -

 ؟يدار يچطور مگه؟ كار. دندوناشون افتادن يهمه به فكر سالمت يآخر سال. ادنيز ضاميمر. ستيمعلوم ن -

 .دمينشستم و دست آزادم را به گردنم كش ميسر جا صاف

 .ره يحوصلم سر م ا،يفقط زود ب. نه -

 .داخل چمدونا رو جمع و جور كن يتو هم لباسا. كنم يم مويسع -

 .وسط اتاق چرخاندم يرا به سمت چمدان ها نگاهم

 .ييتنها رهيگ يحوصلم نم -

 ؟يندار يفعال كار. ميزن يخونه حرف م اميم. دارم االن ضيمر. نيبرم نوش ديخب من با يليخ -

 .ستادميمبل بلند شدم و ا يرو از

 .به سالمت. نه -

مودم . كردم يم ييو رها را شناسا دميد يمسعود را م يارسال يعكس ها ديبا. تخت بلند كردم يمبل انداختم و تبلتم را از رو يرا رو يگوش

چند زن جوان  ياز مسعود عكس ها يارسال ليميا نيبا چك كردن آخر. و روشنش كردم دميكش رونيچمدان ب يداخل بيام را از داخل ج يبيج

 يرا مقابلم م رشانيكه تصو يكدوم از چهار نفر چيچرخاندم، اما ه شانيچهره ها يرا رو قمينگاه دق. تبلتم نقش بست نياسكر يصفحه  يرو
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عكس ها را بستم و بالفاصله در جواب . بودم دهيبود كه داخل رستوران دن ييو داشته و نداشته، رها شيكم و ب يشباهت ها رغميعل دم،يد

 "كدوم چيه"مسعود نوشتم 

 يناگهان يفكر. شدم رهيپر از كتاب خ يمكث كردم و به كتابخانه  دم،يمقابل اتاق مطالعه كه رس. زدم رونيتختم انداختم و از اتاق ب يرا رو تبلت

 يمسعود دختر كنار احسان را م ديشا. كردم يم دايآن عكس معروف را پ ديبا. داد يم را مالش ماعماق ذهن يبود و حساب دهيبه ذهنم دو

 .اختشن

 يكتابخانه را بگردم، ول يكردم تك تك كتاب ها يسع. از عكس نبود يبود، اما اثر شيكتاب سرجا. اتاق شدم و سراغ سووشون را گرفتم وارد

 يبود كه تصور م يفكر خام. ديناام جهينت يب يشدم و از جستجو ديكتاب ها، دچار گردن درد شد از فيچهار رد ايو رو كردن سه  ريبعد از ز

 .گذارد يچشمم م يرا باز جلو يبه آن مهم سكردم عك

نشستم و پشت كانتر  و،يكروويكه باالخره به معده ام غلبه كرده بود، به آشپزخانه پناه بردم و بعد از گرم كردن غذا داخل ما يرفع گرسنگ يبرا

 يجواب ها از ذهن من لحظه به لحظه دورتر م يكردم فاصله  يشد و حس م يم شتريذهنم روز به روز ب يعالمت سوال ها. مشغول خوردن شدم

و  ديسف وارينگاهم به رو به رو، به د. دميدست راستم كش يانگشت ها يلبم ثابت كردم و دست چپم را رو يقاشق غذا را رو كيبار يانتها. شود

كردم ذره ذره خاطرات و  يبود؟ سع انيدر جر يچه اتفاق. شد رهيو سبز داخلش خ يطوس ي دهيو نقوش نامفهموم و در هم تن يليمستط يتابلو

مرتبط  يهمه اطالعات تلنبار شده، داده ها نيا نيتوانستم از ب يم ديشا. در ذهنم مرور كنم تميرا در ارتباط با سازمان و مامور كترد يصحبت ها

 اديمالقاتم با دكتر را در دفتر كار مسعود به  نيرا بستم و اول ميچشم ها. كنم دايپشت پرده اش دست پ يايبكشم و به قضا رونيا احسان را بب

 .مآورد

 

**** 

 

 .دكر نييام را باال و پا دهياز محبت پدرانه داشت، صورت الغر و رنگ پر يكه رنگ ييو با چشم ها ديكش رونيمقابلم را ب يصندل

 دختر؟ يخوب -

 :دهانم را فرو دادم و رخوت زده لب باز كردم آب

 .ستميخوب ن -

 .دستانش را در هم فرو كرد و سرش را كوتاه تكان داد يانگشت ها. شد ريحال، اما پر از خشمم گرفت و سر به ز يب ياز چشم ها نگاه

 .دم پاك بشهاز ذهن آ يراحت نيكه به ا سين يزيچ ز،يمرگ عز. يحق دار. دونم يم -

 :ختمير رونيحرص زده ام را ب يهم فشار دادم و صدا يرا رو ميها دندان

 .ره يوقت از ذهنم نم چيوقت، ه چيه -

را به نگاه دلسوز و رنگ گرفته اش از حس  ميچشم ها. شد رهيمتفكر و در سكوت به من خ گريگرفت و بار د زيرا از دست ها و از م نگاهش

 :باز كردم دوختم و مصمم لب يهمدرد

 دش؟يشناس يواقعا م. ديشناس يگفت شما قاتل مهردادو م يمسعود م -
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 .تكان داد ديو سرش را پرتاك ديكش يقيعم نفس

 .شناسم يم -

 .محكمم پنهان كردم يرا پشت صدا ميعقب زدم و لرزش صدا ياپيپ يرا با پلك زدن ها ميبه چشم ها دهيدو يها اشك

 ه؟يطرت كخوام بدونم اون پست ف يمنم م -

 .گردن كج كرد يداد و سرش را رو هياش تك يصندل يپشت به

 .كنه يم شتريكه درد و عذابتو ب نيجز ا. كنه دخترم يم يدونستنش چه فرق ،يبكن يكار يتون ينم يوقت ه؟يك يبدون يخوا يچرا م -

 :جواب دادم نيو خشمگ دميام جلو كش يصندل يگذاشتم و خودم را رو زيم يرا رو ميها دست

مباركشم  يشهر راست راست بگرده و به رو نيا يابونايخ يدست بذارم و اجازه بدم قاتل برادرم تو يكنم، دست رو يتونم كار يچون كه نم -

 چرا باور معتاد ره؟يگ يرو نم هيقض نيدنبال ا سيمملكت قانون نداره؟ چرا پل نيمگه ا! كنم؟ يتونم كار ياصال چرا نم. آدمو كشته هيكه  ارهين

شده كه  يچ ؟ياز ك ؟ياز چ ن؟يديدكتر؟ ترس يآقا يكن ينم يكنه؟ چرا كار ينم يكس كار چيهمه سخته؟ چرا ه يمهرداد انقدر برا بودنن

 ن؟يبرف و انقدر راحت با مرگ مهرداد كنار اومد ريز نيكبك كرد نيسرتونو ع

 ميكوچك دست ها ميپوشاندم و نفسم را در حر ميم را با دست هاصورت. حبس كرده بود نهيلحظه به لحظه اوج گرفته ام، نفسم را در س يصدا

 .آزاد كردم

. شناختمش يخوب م يليمن خ. بود زيمن هم عز يمهرداد برا. دونم يخوب م يليخ ويكه گفت ييزايچ نيا يهمه . دونم يم. دونم دخترم يم -

 .رينظ يجوون با استعداد و ب هي

 :دميپرخاش گونه ام را در صورتش پاش يشدم و صدا زيخ ميام ن يصندل يرا از صورتم جدا كردم و رو ميها دست

سر و صدا و مظلوم دفن  يبرادرم انقدر ب ديچرا اجازه داد. پاپوش بوده هيهمش  نايكه ا ديگ ينم سيچرا به پل د؟يكن ينم يكار چيپس چرا ه -

 .بشه

دست مسعود . كرد يمسعود به نشستن مجبورم م. ديرا به سمت خودش كشكه به شانه ام خورد، نگاهم  يدست. نگاهم كرد هيسكوت، چند ثان در

 .شانه ام كنار زدم و در صورتش براق شدم يرا از رو

 .ولم كن مسعود -

. و ناتوان شده بودم فيمرگ مهرداد بودم كه به شدت ضع يماه گذشته آن قدر در شوك ماجرا كيدر . برابر كنار زدنش، مقاومت كرد در

 يخروش گرفته ام، م يِدرون اناتيو غل تيشدم، اما همچنان به خاطر شدت عصبان يصندل يدستش محكوم به نشستن رو ياشاره  راحت با يليخ

 .دميلرز

دكترم  يتلخه، اما واقعا از دست آقا يليما هم خ يباور كن مرگ مهرداد برا. يحق دار. يهست يدونم عصبان يم. آروم باش مهرنوش جان -

 .يكه فكرشو هم بكن يزيتر از چ دهيچيپ يليخ هيقض يبدون دياب. اديبر نم يكار

 :زمزمه وارم را آزاد كردم يام را با كف دستم پوشاندم و صدا يشانيزدم و پ هيتك زيرا به م آرنجم

اوردوز كرده،  يگمعتاد كه از زور نئش هيگناه من، به اسم  يداداش ب م،يو اجازه بد ميدست بذار يدست رو يعنياس؟  دهيچيكه پ يچ يعني -
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 !آروم باشم؟ آره؟ يخوا يحاال از من م ،يانصاف يهمه ب نيانصافه مسعود؟ با ا نيخاك؟ ا ريبره ز

 .دست هاش گرفت نينشست و دست چپم را ب يصندل يرو كنارم

دونم  يم. يودتو كنترل كنخوام خ يفقط م. يمهرداد بش يآبرو يو حت زيهمه چ اليخ يخوام ب ينم. يدست بذار يخوام كه دست رو ينم. نه -

 .ميدرد كيمرگ مهرداد شر يما تو يهمه  يباور كن ديسخته، اما با

 نيكنترل ا. را مهار كنم تميكردم عصبان يرا بستم و سع ميچشم ها. انداخت يام، تمام بدنم را به لرزه م يشگيهم يمرگ برادر جوان و حام ادي

و شكننده و پر از خشمم كرده بود كه با  فياندازه ناجوانمردانه، آن قدر ضع نيداد، آن هم تا امرگ مهر. خودم نبود اريدر اخت ،يخشم مهار شدن

 .دميرس يبه مرز انفجار م يجرقه ا نيكوچك تر

 افتاده؟ يچه اتفاق يخواد بدون يواقعا دلت م -

 :پاسخ دادم يوقفه ا چيه يكردم و ب رهيرا صاف و نگاه مرددم را به دكتر خ سرم

 .بدونم خوام يم -

 .ها، به دهانش دوختم تيواقع دنيشن ينگاه منتظرم را برا. به هم قفل كرد زيم يرا رو شيو انگشت ها ديجلو كش يصندل يخودش را رو دكتر

 كرد؟ يكار م ياواخر برادرت رو چه پرونده ا نيا يدون يم -

 .تكان دادم نيو روشن دكتر ثابت بود، سرم را آرام به طرف يشيم يام به چشم ها رهيهمان طور كه نگاه خ. شدند كيمتفكر به هم نزد م،يابروها

فقط دو، سه هفته قبل از مرگش، بهم زنگ زد و . از كارها و پرونده هاش خبر نداشتم نيهم يكنم، برا ينم يزندگ رانيوقته كه ا يليمن خ. نه -

 .نروژ اديخواد ب يگفت م

 .نگه داشت نييرا پا شيثابت كرد و تن صدا ميچشم ها ينگاهش را رو دكتر

 اسم رزمخواه به گوشت خورده؟ -

 :لب زمزمه كردم ريز

 رزمخواه؟ -

 :دكتر ادامه داد يفشرد و به جا شيدست ها نيدستم را ب مسعود

 .شيبشناس ديبا. هيحكومت يآره رزمخواه، پدرش از كله گنده ها -

 .دكتر من را متوجه خودش كرد نيمتآرام و  يشد كه صدا دهيدر همش كش يبه سمت مسعود و چهره  نگاهم

گرده به چند سال  يمن و مهرداد برم ييآشنا. كنم؛ اواسط مهر ماه، مهرداد به دفتر من اومد فيبرات واضح و روشن تعر زويبذار از اول همه چ -

مسعود با من  يهم به واسطه و خاص من بود و برادرت مهرداد  زهوشيت ياز دانشجوها يكي شييدوران دانشجو يپسرعموت، مسعود، تو. قبل

 يمرتبط با پرونده ها اتيتا به شكا ميداد ليگروه بزرگ از وكال رو تشك هيكه ما  هيچند وقت يكنم بهتره بدون يفكر م. داشت يمختصر ييآشنا

موجود  تيتراض به وضعجرات اع يكس چيمونده و ه يپشت پرده، راكد باق ينفوذ و قدرت ها ليكه به دل ييپرونده ها م،يكن يدگيممنوعه رس

شدن و مورد ضرب و  ديمحوله بهشون تهد يمن بارها و بارها سر پرونده ها يبچه ها. و خطره سكيگروه پر از ر نيا يتو تيالفع. رو نداره

قدرت و  ثروت و يعده كه به واسطه  هيهدف ما گرفتن حق مردمه، از . راهشون منصرف نشدن يوجه از ادامه  چيشتم قرار گرفتن اما به ه
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اساسه كه مدارك و  نيشده، بر ا يگروه سازمانده نيا يتمام تالش ما تو. كردن شهيش يزنن و خون مردمو تو يم ينفوذشون، دست به هر خالف

نوع  نايمسعود در جر قياز طر رايمهرداد اخ. ميمحكمه پسند، محكومشون كن يبا ادله  ميتا بتون ميكن دايپ نيشبهه از متهم ياسناد معتبر و ب

. ديرس ينگران به نظر م ياديدفترم گذاشت، ز يكه مهرداد پاشو تو يروز. ميبگذر. من و گروهم قرار گرفته بود كه سراغم اومد يها تيفعال

 يزيچ شيظاهر تياما حال خراب و وضع نهيخواد كه منو بب يخاص م يپرونده  هيمشورت گرفتن در مورد  ياز قبل هماهنگ كرده بود كه برا

 .يكه االن تو نشست ييدفتر كه خلوت شد، نشست درست جا. داد يپرونده رو نشون م هي يها يدگيچيپ يساده برا ير از نگرانفرات

 يصدا. ديچيدر تنم پ يدو ماه قبل نشسته بود؟ لرز محسوس زم،ينشسته بودم كه مهرداد عز ييمن درست جا يعني. قفل شد يصندل يرو نگاهم

 .ديكش رونيغرق شده ام، ب يها اليمن را از خ گريدكتر بار د

زن جوون كه تازه  هي. مراجعه كننده به دفتر مهرداد شروع شده بود هياز  زيهمه چ. باشه يبه حرف كه افتاد، بهش حق دادم كه انقدر عصب -

 ،ير اثر مصرف مشروبات الكداد، همسر زن، ب ينشون م سيپل قاتياون جور كه تحق. كشته شده بود يرانندگ يسانحه  هي يداماد دو ماهش تو

 شيايبه داخل بزرگراه ن ياصفهان يپل اشرف يشه و از باال يمنحرف م رياز مس تش،يخارج شده و به خاطر عدم تعادل به وضع يعياز حالت طب

 رهيرو بپذ سيپل قاتيشه زن نتونه تحق يكه باعث م يمسئله ا. شه يتصادف كشته م يصحنه  يكنه كه بر اثر اون سانحه، در دم تو يسقوط م

 صالياست. نرفته بود يوجه سمت مشروبات الك چيسالش به ه يعمر س يبوده كه تو يآدم به شدت مذهب هيشوهر زن،  يعني ،يزديا يكه عل نهيا

 يشه عل يمتوجه م ،يدر مورد متوف شتريب يهمون شروع كار با سوال و جواب ها يتو. رهيشه كه مهرداد پرونده رو بپذ يو اصرار زن باعث م

 يها هيو همسا انيزن و البته آشنا يبوده كه به استناد صحبت ها يمسئله در حال نيبوده و ا يو عصب يآخر به شدت منزو يروزها ،يزديا

 رييتغ نيا ياحتمال بعد نيبنابرا. نشده دهيدو نفر د نيا يو متاهل يخصوص يزندگ يتو ياختالف، مشاجره و جر و بحث نيكوچك تر ،يزديا

 يعل يتونسته اون قدر رو يكه م يا يمشكالت كار. شده يم شيكار ي طهياون و مشكالتش در ح يحرفه ا تيمرتبط به وضع يزديا يعل حالت

. ارهيب يرو يو موقت از اونا به سمت مشروبات الك يلحظه ا يرها شدن حت يكه داشته، برا يباشه كه با وجود اعتقاد سفت و سخت رگذاريتاث

شركت معتبر كه  هيرزمخواه پسر مشغول به كار بوده،  تيرياسم و رسم دار با مد يِنفت ساتيشركت معتبر تاس هي يبود و توحسابدار  ،يزديا

. رهيبگ يدولت يكالن از بانك ها يداد كه با كمك همون اعتبار قرض گرفته از رزمخواه تونسته بود وام ها يمهرداد نشون م عيوس قاتيتحق

 شيفرصت براش پ نياون ا قيكنه و از طر دايپ يدسترس يهمكار عل نيتر كيبه دوست و نزد ،يزديبا كمك همسر اشه تا  يمهرداد موفق م

با دو سه بار . كنه دايدستش دست پ ريز يبه پرونده ها ،يزديكار ا زيو مدارك و م انهيشركت نفوذ كنه و با استفاده از را يكه بتونه تو اديب

قرار داد مشكوك در رابطه با سازه  هير قابل باور بوده، كم كم متوجه ياونم غ يتصادف برا يتو قشيودن رفكه مست ب يمراجعه و كمك شهباز

 هياز  زاتيتجه ديخر ازمنديخارك، ن ي رهيجز يكيدر نزد ديجد ينفت ياحداث سكو يقرارداد، شركت برا نيبر اساس ا. شه يم ييايدر يها

 نيتونسته بود در كوتاه تر ،يقراردادش با شركت فرانسو نمت يو ارائه  يسند ملك يبا ارائه راستا شركت  نيدر هم. بوده يشركت فرانسو

بود كه با گذشت پنج ماه از عقد اون قرار داد و دو ماه از پرداخت  يموارد در حال نيا يهمه . رهيدالر از بانك وام بگ ارديليم ستيزمان ممكن دو

 ايپروژه  نيمقدمات ا ياجرا ي نهيدر زم يتيفعال نيكوچك تر يحت. خورد يجنوب، به چشم نم يايدر در يتيفعال نياز چن يوجه اثر چيوام، به ه

 ينكته . شد ينم دهيپرونده هم د يكجا چيشدن پروژه، در ه ييگره و بروز مشكالت در روند اجرا جاديا ايافتادن  قيبر به تعو يمبن يگزارش

بر  يمبن يسند چيوام به بانك پرداخت كنه اما ه افتيقساط وام گرفته شده رو، به محض درجاس كه شركت موظف بود تا ا نيقابل توجه ا
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كنه و متوجه بشه  يريگيمسئله رو پ نيبانك داشت ا يكه تو يدوستان قيمهرداد تونست از طر. شركت موجود نبود ي انهيپرداخت اقساط ماه

شده، نه  يدالر رو شامل م ارديليتا سقف هفت م مبانك، وا اريرو گذاشته شده در اختپرداخت نشده، بلكه مدارك و اسناد گ يقسط چيكه نه تنها ه

كه با مهرداد هم  يزديا قيهمون همكار و رف ،يكه محمود شهباز يرسه، مخصوصا وقت يمشكوك به نظر م ياديز هيقض. دالرو ارديليم ستيدو

. نداشتن ياز شهباز يخبر چيهمكارانش ه نهكه نه خانواده و  هيدر حال نيا. هش يم ديكرده، ناپد يم يمورد بحث همكار يدر رابطه با پرونده 

سد  يحوال يشهباز يچند هفته بعد، جنازه . بشه رممكنيغ ياديمهرداد به شركت سخت و البته تا حد ز يباعث شد كه دسترس يشهباز بتيغ

اعالم  يخودكش س،يو گزارش پل يقانون يپرونده هم با نظر پزشك نيا ،يبيبه طرز فوق العاده عج. در آب يشه، مرگ بر اثر خفگ يم دايكرج پ

پدر  يبه تازگ يجاس كه شهباز نيمرگ مشكوك ا نيجالب ا ينكته . شه يانجام نم يدر رابطه با مرگ مشكوك شهباز يقيتحق چيشه و ه يم

 يفشار روح ي هيرضف نيبنابرا. بشه، نبوده يبه خودكشكه منجر  يهر مسئله ا اي يافسردگ انگريوجه ب چياون به ه ي هيروح تيشده بود و وضع

كوتاه مدت، خود به  يزمان يبازه  هي ياون هم تو ،يهم با توجه به مرگ به شدت مشكوك شهباز يآوردنش به مشروبات الك يو رو يزديا يعل

 ي حادثه هيشا نكردن دانسته هاش، سرشو با اف يهم از پشت پرده ها باخبر بوده و برا يكه عل رهيگ ياحتمال قوت م نيشه و ا يخود حذف م

به  دنيرس يبرا گهيراه د. درست در حركته ريمس يآالرمه كه مهرداد متوجه بشه تو هيمسئله  نيا. آب كردن ريز يو البته ساختگ يعيطب

، مطمئن بشه اما تمام مكاتبات و قرارداد منعقد شده نيبوده تا از صحت و سقم ا يمهرداد، مكاتبه با شركت فرانسو ياطالعات مورد نظر برا

چهار  قايدق يعني. نداشته يفرانسه وجود خارج يتو يشركت نيچرا؟ چون اصال چن يدون يم. مونه يم جهينت يمهرداد با اون شركت، ب يها ماست

خودش رو  يها تيتمام فعالكنه و  يم ياعالم ورشكستگ ،يدالر ارديليم يها يو باال آوردن بده يضعف اقتصاد ليشركت به دال نيا شيسال پ

وام  ،يقرارداد ساختگ هيوابسته به رزمخواه، تحت پوشش  يرانيكه شركت ا ديفهم هيقض نيشد از ا يراحت م يليخ. ارهيدر م قيتعلبه حالت 

 نيمكان گرفتن هم چجاس كه ا نيقابل مالحظه ا يكرده، البته نكته  يا گهيگرفته و اون پول رو صرف كار د يدولت ياز خزانه  يارديليچند م

 ريغ يها تيرفت، واقع يپرونده هر چقدر كه جلوتر م نيا. هيداخل يممكن بوده و اون هم زد و بندها قيطر هيدرشت فقط از  مرق نيبا ا يوام

شركت مهرداد، مشخص شد كه اون  قاتيتحق شرفتيبا پ. آشكار و پشت پرده به مردم و حكومت يها انتيكرد، خ يرو مشخص م يقابل باور

پرده  گهيوسط د نيا. شد يها رو م يليپرونده، كم كم دست خ نيبا جلو رفتن ا. بوده ياقتصاد يقانون ريغ يها تيفعال يبرا يرسما پوشش

خواست  يمهرداد م. اون شركت بود يقيحق يها تيمهرداد مطرح نبود، مهم خبردار شدن از نوع فعال يآشكار برا يدزد نيبرداشتن صرف از ا

رزمخواه توسط صاحبان اون شركت به تاراج  رينظ ييو نفوذ كله گنده ها يداخل يطور با زد و بندها نيكه ا يكالن مل يها هيسرما نيه ابدونه ك

مهرداد  يها تيفعال شرفتياون شركت و در راسشون رزمخواه، متوجه پ نيكم كم مسئول. شه يصرف م يچه امر يره، به چه منظور و برا يم

. اومد يم شيمهرداد، امكان برمال شدن پشت پرده هاشون پ قاتيتحق يادامه  امشخص بود كه ب. ون به صدا در اومدشدن و زنگ خطرش

 ييمونه و تا جا يتوجه م يب داتيتهد يكنن كه البته مهرداد نسبت به همه  يم دشيقدم تهد نياول يمتوقف كردن برادرت، تو يبرا نيبنابرا

كتك خورده بود . نداشت يرو به راه تيوضع. دو ماه قبل و درست شانزده مهر ماه مهرداد سراغ ما اومد نكهيا ات. كنه يكه خبر داشتم مقاومت م

گفت  يم. كنه يرو مخف يزيكرد تا چ يم يسع يو به طور كامال واضح ديرس يبه نظر م شونيپر ياديز. و مشخص بود كه مورد حمله قرار گرفته

 دشيتهد. مورد ضرب و شتم قرار دادن يخودش رو هم حساب تر،دف بيكارش حمله كردن و به جز تخر تعداد ناشناس به دفتر هيروز قبل، 

 نيا ريبده، در غ ليدر رابطه با رزمخواه و شركت رو متوقف كنه و تمام مدارك و اسناد مرتبط با شركت رزمخواه رو تحو قاتشيكردن كه تحق
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خواست به خواسته  يآشكار، م ينيعقب نش هي يتوظه اون جا بود كه مهرداد سرسخت، قابل مالح ينكته . كنن يم ستيصورت اونو سر به ن

اون جا بود كه  قايداشت و اون هم دق راديكار ا يجا هيوسط  نيا. بده ليخواست پرونده و تمام اطالعات مرتبط رو تحو يم. شون عمل كنه

بگم كه هنوز  ديمتاسفانه با. شده بود يكاربه خاطر همون مسئله حاضر به هم قايكنه كه البته دق يم يرو از ما مخف يداشت مسئله ا يمهرداد سع

اومده  ونيشما به م يعنيخانوادش،  ديكه احتماال حرف از تهد ميزن يبود، فقط حدس م يكه اون مسئله چ ستيما معلوم ن يهم به طور واضح برا

 يبه اضافه . ما گذاشته بود اريدر اخت واز تمام مدارك و اسناد ر يكپ هي، شدنش ديناپد يعني ان،يدر هر حال مهرداد قبل از اون جر. بوده

 ينم ،يا گهيد زيهر چ ايبودن اما به خاطر ترس از جون  ياون شركت كه حاضر به همكار يو اسم دو سه نفر از كارمندا يشفاه حاتيتوض

داد كه رزمخواه و  يماون كارمندا نشون  يشفاه حاتيتوض .دچار بشن يزديو ا يلو بره و احتماال به سرنوشت شهباز تشونيخواستن هو

اون شركت  يعنيگم؟  يم يچ يمتوجه. كردن يخرج م رانيضربه زدن به مردم و حكومت ا يكشور رو برا نيا ي هيهمدستاش، پول و سرما

رو  ياسيس گبزر يلطمه  هي جاديا يو معاند برامخالف  ييايماف انيجر كي, اييباال يمال اندوز ريناپذ يريس يبود تا عالوه بر رفع اشتها يپوشش

سوال بود و اون كارمندها هم  يمهرداد هم جا يكنن، برا يدنبال م رانيا يرو تو يزيچه چ قايو دق هياونا چ قيكه هدف دق نيا. كنه هيتغذ

ما گذاشت تا در صورت بروز  اريدارك رو در اختاز م يمهرداد اون كپ. ما بذارن اريكه در اخت دنيترس يبهتره بگم، م اينداشتن  يشترياطالعات ب

اون شركت و  هيمدارك بر عل ياستفاده از اون كپ يشدن مهرداد، تمام تالش ما برا ديبعد از ناپد. ميريماجرا رو بگ يما دنباله  يهر اتفاق

 نيا ديبا. مهرداد بود قاتيتحق يما، ادامه  يمونده برا يتنها راه باق. موند جهينت يمخصوصا صاحبش، به خاطر نفوذ و قدرت رزمخواه پدر، ب

 . ميكرد يتر، دست رزمخواه و شركاشو رو م قيتا با ارائه سند و مدارك دق ميداد يرو ادامه م قاتيتحق

 يبيرم، شوك عجبراد يآخر زندگ يماه ها ياتفاق افتاده  قيحقا دنياز شن. را كه تا آن لحظه باز مانده بود، بستم و آب دهانم را فرو دادم دهانم

تحمل كرده بود، از توانم  يياش به تنها يزندگ يروزها نيكه مهرداد در واپس يهمه فشار و استرس نيهضم ا. به بند بند وجودم نشسته بود

راست  را به چپ و رميانداختم و نگاه متح ريسرم را به ز. من را از دكتر جدا كرد ي رهيزنگ تلفن همراه مسعود، نگاه خ يصدا. خارج بود

دست . دانستند، شده بود يجدا بافته م يكه خودشان را تافته  شيرزمخواه و رفقا فيكث يها يباز استيس يپس برادر من قربان. چرخاندم

 .ديچيهم همزمان در سرم پ شيدستم جدا شد، صدا زمسعود كه ا

 .زن عموئه -

 .همراهش را به سمتم گرفت يگوش. و گنگ نگاهش كردم جيگ

 .ا تو صحبت كنهخواد ب يم -

بودن نگاهش  ريتاث ياز ب. حرف نگاهم كرد يمسعود چند لحظه ب. حرف زدن نداشتم يحوصله . و سرم را باال انداختم دميرا در هم كش ميابروها

 .تكان داد نيداد و سرش را به طرف رونيكه مطمئن شد، كالفه نفسش را ب

 .نداره حرف زدن يالو، زن عمو، حالش خوبه، فقط االن آمادگ -

- .... 

 .خونه ارمشيخودم م. منه شيراحت باشه، پ التونيخ -

- .... 
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 .چشم، حتما -

 يتابستان التيتعط يكه برا يبار نيآخر دارمان،يد نيمهرداد در آخر ريتصو. را بستم ميگذاشتم و چشم ها زيم يتوجه به دكتر سرم را رو يب

برادرم  يشكل گرفته  ريبه تصو. بسته ام، نقش بست يچشم ها شيدرقه ام آمده بود، پبرگشت در فرودگاه به ب يآمده بودم و برا رانيبه ا

 يتصور نشئگ. توانست معتاد باشد يمهرداد من نم. گناه بودنش مطمئن بودم يگذشت، به پاك و ب يكه از مرگش م يتمام دو ماه. مات شدم

حقارت بار دوست و آشنا، به مهرداد و مرد  يبرخالف تمام نگاه ها يه الحظ يبرا يمدت حت نيكه در ا نياز ا. ديگنج يهم نم المياش در خ

رغبت،  يب. دعوتم كرد زيشانه ام به جدا شدن از م يدر حال خودم بودم كه دست مسعود رو. دميبال يبه خودم م دم،ماندنش شك نكرده بو

 .تر دوختمو پرحرف دك نيرا به نگاه غمگ نمينشستم و نگاه كالفه و خشمگ يصندل يصاف رو

 جهينت يپرونده، ب نيا يكه جونشونو گذاشتن پا يياونا يكه خون مهرداد و باق ديكار كرد يچ د؟يكار كرد يشما بعد از مهرداد چ.... شما  -

 نمونه؟

 .ام شد رهينفس آه زده اش را آزاد كرد و با همان چشم ها و نگاه غم گرفته اش خ دكتر

نفر مثل مهرداد با اون همه اطالعات بر  هيوجه حضور  چيحدس زدنش ساده بود؛ اونا به ه. شد ديرداد ناپددو، سه روز بعد از مالقاتمون، مه -

درست بود . كردن يبزنه، تحمل نم بيآس تشونيهر لحظه ممكن بود كه منفجر بشه و تركشش به اونا و موقع يبمب ساعت هيرو كه مثل  شونيعل

كه دارن، هنوز به سالمت  يكه با وجود نفوذ و پست و مقام ييآدما ستنيمملكت هم كم ن نيهر حال تو ابود، اما به  اديو نفوذ اونا ز درتكه ق

همون روزا بود كه به . ستيدر كارش ن يكه برگشت ميمطمئن شد بايهفته گذشت، تقر هيمهرداد كه  بتياز غ. و جامعه معتقدن استياقتصاد و س

بود،  تشياز اهدافمون خبر گرفتن از مهرداد و وضع يكيكه  نيضمن ا. پرونده شروع شد نيا يومن، كار ر ميو با نظارت مستق مسعوداصرار 

و  يمثال اقتصاد نيكه البته با عناو ينيرزميز يها تيفعال. ميدونست ياون شركت م يقيحق يها تياطالعات مرتبط با فعال ليقدم رو تكم نياول

نفر از  هياما فقط  مشونيشناخت يمهرداد م قيبود كه از طر يه، كانال زدن به همون سه نفررا نيتر يمنطق. شدن ينگه داشته م يمخف ،يمهندس

اون  يآدم تو نيكه ا ميدونست يم دياول از همه با. ازش داخل پرونده ذكر نشه يكه اسم يشد، اونم فقط به شرط ياون سه تا حاضر به همكار

 يكرد اما با كم يم يسرسخت تشيلو دادن موقع يدرسته كه برا. ميتش حساب باز كناطالعا يرو ميتون يو تا چه حد م رهدا يشركت چه پست

نظر  ريو فروش ز ديخر يتمام قراردادها يعني. شركته يكه طرف معاون حقوق ميترسوندنش، باالخره به حرف اومد و متوجه شد ياصرار و حت

منعقد شده و صرفا  ياز قراردادها يتونست مدارك خوب يمسئله م نيدونستن ا. شده يم ميخودش تنظ توسطاز موارد  ياريو در بس ميمستق

. از اونا بود يكي يبا شركت فرانسو ينفت يو قرارداد سازه ها مياز اونا نداشت يخبر يكه ما حت يجعل يما بذاره، قرار دادها اريرو در اخت يپوشش

 يما م يعني ؟يچ يعني يدون يم. ميبودن قراردادها رو اثبات كن يقيقعدم ح ميتونست يذاشت، م يم ارمونيتكه در اخ يبا كمك مرد و اطالعات

 نيو به عنوان وام از بانك به ا يخصوص يبخش ها ياقتصاد تيكمك به فعال تيكه با اولو يكه تمام پول مياثبات كن قيطر نياز ا ميتونست

كه  نيضمن ا. اون شركت قرار گرفته اريدر اخت ينعقد شده ام يِمنطق و قرارداد حقوق چيه يب د،كرده بو دايهاش اختصاص پ تيشركت و فعال

تا اندازه  ميتونست يدر كنار رزمخواه حضور داشته، م يبه عنوان مشاور حقوق انهياز جلسات مخف يبرخ يشخص كه خودش هم تو نيبه كمك ا

عامل ما  نيهم ،يمحمود يكه رفتارها و برخوردها ييجا البته از اون. ميببر يپ اشيو بر وررزمخواه و د ياصل يها تيبه پشت پرده ها و فعال يا

 يوجه نم چيبه ه ومد،يرزمخواه به حساب م يها يخالفكار كيشر يخودش هم به نوع گهيبود و از طرف د ضيشركت، به شدت ضد و نق يتو
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آدم به  نيكه ا ميداد ياحتمال رو م نيا شهيهم ديبه هر حال با. ميحرف ها و اطالعاتش حساب باز كن يهمه  يبه طور صد در صد رو ميتونست

درست، سر راه مهرداد و  ريپرونده از مس دنيو صرفا جهت دادن اطالعات غلط و به انحراف كش يهمكار يخود رزمخواه و آدماش برا ي لهيوس

الزم بود تا . ميآدم باش نيا همه جا مراقب ات ميگرفت ميمنظور تصم نيبه هم. ميرجلو ب يشتريب اطيبود تا با احت ازين نيبنابرا. بعدها ما قرار گرفته

براش شنود . ميو دار ميخودمون رو داشت يروهاينبود اما خوب ما هم روش ها و ن يكار ساده ا. ميريهاشو تحت نظر بگ تيمدت تمام فعال هي

ساده و در  يمالقات حت چيمدت ه نياتو . رفت يو از خونه به شركت م ونهتمام مدت از شركت به خ. مشيو همه جا تحت كنترل گرفت ميگذاشت

رو  لشيتلفن خونه و موبا نتيو پر ميگوش داد لشيموبا يو تماس ها يبه مكالمات تلفن. شركت با رزمخواه نداشت يجعل يها تيفعال يراستا

 يآدم، دست نشونده  نيه اكه نشون بد يمشكوك زيچ چيه. مينكرد دايپ يمورد مشكوك چيه. پاك پاك بود زيهمه چ. ميگرفت ريدر چند ماه اخ

آدم دست  نيكه اگه ا نيضمن ا مش،يآدم اعتماد صد در صد كرد چون ما فقط دو هفته تحت نظر گرفته بود نيشد به ا يالبته بازم نم. رزمخواهه

 نياز ا شتريب ميتونست يو نم مينداشت ياديوقت ز. بتونن ما رو به اشتباه بندازن يرزمخواه بود، فكر همه جا رو كرده بودن تا به راحت ينشونده 

 يبخش از مدارك و اسناد جعل هيتا  ميباهاش قرار مالقات گذاشت م،يكرد دايآدم پ نيدر مورد ا ينسب نانيكه اطم يوقت. ميزمان رو از دست بد

چند . كه قرار بود، لو داد يزياشتباه كرد و خودش رو زودتر از چ يما بود، محمود اريكه بخت  ييما بذاره اما از اون جا اريشركت رو در اخت

كه قرار بود  يشه و تمام اطالعات يم دهيدزد نشيو ترك نش يموتور هيتوسط  فشيك ن،يشدنش از ماش ادهيقبل از موعد مقرر، به محض پ قهيدق

 فياومده كسب تكل شيپ تيعو در مورد وض رهيرزمخواه تماس بگ اشه تا اشتباه كنه و ب يمسئله باعث م نيهم. دهيرو از دست م ارهيما ب يبرا

. بود يخوشبختانه آدم منفعت طلب. ومديپوئن مثبت به شمار م هيما  يدور از انتظار نبود اما به هر حال باز هم برا يتو زرد در اومدن محمود. كنه

رو  يقو يگروه از وكال هيل ما به هر حا. ميريازش اعتراف بگ اجرا،و دور كردنش از م تيحما يو وعده  ديبا تهد ميزود باالخره تونست يليخ

 نيبود و هم دهيبه شدت ترس يبگم محمود ديبا. ميداشت يكشور ييقضا يبا قضات و شبكه  يهم ارتباطات خوب تمونيكه اكثر ميداشت اريدراخت

مسئله باعث شده  نيهم .شد ينم يوجه حاضر به همكار چيه بهنبود،  ريخودش گ يكنه و مطمئنا اگه پا يترسش باعث شده بود كه با ما همكار

 يها تيكردن به اطالعات مرتبط با فعال دايدست پ يبرا نيبنابرا. نشه يوجه حاضر به همكار چيجاها خودشو كنار بكشه و به ه يليبود، خ

و  دارهايد ددرمور يو پراكنده ا زيبه اطالعات ناچ ميفقط تونسته بود يمحمود قياز طر. ميداشت يعامل نفوذ هيبه  ازياون شركت ن يقيحق

رزمخواه و دو سه تا  ي لهيمالقات ها صرفا به وس نياما از اون جا كه ا ميداكنيدست پ يياروپا يتيچند مل ئتيرزمخواه با ه يمخف يها يزنيرا

بود  يحتم يعامل نفوذ هيوجود  انه،يمخف لساتج نيا ياطالعاتمون و خبر گرفتن از محتوا ليتكم يشد، برا يانجام م گشيد يرده باال كيشر

باال نفوذ كنه، كار  يتا بتونه ضمن جلب اعتماد رزمخواه و رفقاش به رده ها ميرو وارد ماجرا كن يعامل نفوذ هي ميتونست يكه چطور م نياما ا

تر از زود يليخوشبختانه خ. ميكرد يم اجرارو وارد م مونيو عامل نفوذ ميكرد يفرصت ها استفاده م نياز كوچك تر ديبا. بود يسخت يحساب

نگه  يبا ما مخف يمحمود يكه همكار يياز اون جا. اومد شيپ مونيحضور عامل نفوذ يمناسب برا تيموقع م،يكرد يكه فكرش رو م يزيچ

 يدو نفره  يها مالقاتاز  يكي انيكه در جر ميمتوجه بش ميراحت تونست يليما تحت نظر بود، خ يروهايداشته شده بود و همچنان توسط ن

 يما انجام گرفته بود، محمود قاتيتحق دنيدر رابطه با به انحراف كش يمحمود يها تيخبر گرفتن از فعال يكه صرفا برا يحمودرزمخواه با م

 يبرا رصتف نيبهتر نيا. كنه يم يدوست دندونپزشكش رو معرف دش،يدندونِ به عصب رس يمداوا يشه و برا يمتوجه درد دندون رزمخواه م

 . ميشد يمدست به كار  ديبا. ما بود
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 .قفل كرد نهيس يرا رو شيزد و دست ها هياش تك يصندل يبه پشت. شدم رهيكردم و به دكتر خ زيرا ر ميها چشم

تعداد از بچه ها رو جمع  هي. ميكرد يهر طور شده از فرصت استفاده م ديگروه به وجود اومده بود، با نيا يراه نفوذ تو هيشكاف و  هيحاال كه  -

با ما هم هست  يكارش متبحره و حاضر به همكار يدندونپزشك قبراق و جوون كه تو هيدور و برشون  ننيستم بگردن و ببكردم و ازشون خوا

 يبه دست آوردن اطالعات يبه هر حال برا. از لطف هم نبود يما داشت، اما خب خال يبرا ياديز سكيكار ر نيدرسته كه ا. نه ايكنن  يم دايپرو 

آدم مورد  ميو تونست ميديرس جهيخوشبختانه زود به نت. ميكرد يم سكيهر طور كه شده ر دينبودن، با يريگيو پ جوره قابل دسترس چيكه ه

 .ميكن دايپ ونظرمون ر

اش بلند شد و از  يصندل ياز رو. را به هم فشار دادم ميلب ها جان،يكردم و از شدت ه زيرا ت ميدكتر، گوش ها يحرف ها يادامه  دنيشن يبرا

با . شدم رهينگاهم را از پوشه گرفتم و به دكتر خ. و مقابلم گذاشت ديكش رونيرا ب يرنگ يآب ياتاق، پوشه  يگوشه  ليداخل فا يده هاپرون نيب

 .سر به پوشه اشاره زد

 .بازش كن -

در مقابل چشم  نشيريز يشده  پيتا يكاغذها يرنگ داخل پوشه، رو يپاكت كاه. را باز كردم يآب يدستم را جلو بردم و پوشه  اطياحت با

و  زيم يو رو ختير رونيعدد عكس چاپ شده ب ستيحدود ب يزيچ. پاكت را به دست گرفتم و سر و تهش كردم. كرد يم ييخودنما ميها

 يه بم و خست يگذراندم، صدا يهمان طور كه با دقت عكس ها را از نظر م. را به دكتر و بعد به عكس ها دوختم متعجبمنگاه . مقابلم پخش شد

 .ديچيپ ياتاق، در سرم م يكيكف سرام يشمرده اش رو يقدم ها نِيو آهنگ كيتمير يدكتر همراه با ضرب ها

. فك و صورت گرفته يجراح يرشته  يتخصصش رو تو يبه تازگ. دندونپزشك حاذق و البته باهوش هي ع،يدكتر احسان شف ع،ياحسان شف -

 نينداره و مهم تر ا ياسيس يها تيفعال ي نهيشيداد كه پ يدر رابطه با احسان نشون م قاتمونيتحق. ميكه دنبالش بود يهمون آدم قابل اعتماد

 .رده باال نداشت يبه آدم ها يو تعلق خاطر يگوابست چيكه ه

 يها تيبود در موقع يمتفاوت يعكس ها. شدم رهيدندانپزشك خ يجوان آقا يكردم و به چهره  نييو با دقت باال و پا يكي يكيها را  عكس

كرد كه متوجه عكاس و عكس  يطور مشخص م نينشسته به اندامش، ا يِعيو كامال طب كنواختي ريغ يگورهايف. متفاوت يمختلف و كنار آدم ها

 .انداختم زيم يداخل دستم را رو يچاپ شده  يعكس ها كه فارغ شدم، سرم را باال گرفتم و كاغذها دنياز د. ستگرفتنش نشده ا

 خب؟ -

ثابت كرد و نفسش را  يصندل يپشت يرا رو شيدست ها. ستاديمقابلم ا يكردن عرض اتاق برداشت و پشت صندل نيياز باال و پادست  دكتر

 .دياتاق پاش يمحكم به فضا

نسبت  يشناخت خوب. رو با هم حفظ كرده بودن شونياز دوستان دوران مدرسش بود و دوست. كرد ياز بچه ها به من معرف يكياحسان رو  -

به گردنش بود،  ينيسنگ تيمسئول. پرونده كار كنه نيا يبا خودش كه صحبت كردم، حاضر شد با ما رو. گفت كه قابل اعتماده يش داشت و مبه

كه تو  نيضمن ا. تا دست از پا خطا نكنه مشيگرفت يتحت نظر م ديمدام با. ديرس يبه نظر م نهيزم نيتجربه در ا يآدم كامال ب هيكه  يدر حال

 ازمون،يبه دست آوردن اطالعات مورد ن يتا برا ميكرد يشد، تالش م يكه به صورت مكرر و پشت سر هم برگزار م يهيتوججلسات 

رزمخواه  يآقا يانجام شد و موعد قرار و وقت دندونپزشك يالزم با محمود يها يهماهنگ. مين كار رو نشونش بديو راه و چاه ا ميكن شييراهنما
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 يها هياول پا داريراحت تونست با رزمخواه ارتباط برقرار و تو همون د يليخ. ميكرد يبود كه فكرشو م يزيدادتر از چاحسان با استع. ديسر رس

 يو بمش رو در م ريشدن به احسان ز كينزد يمطمئنا برا. دم به تله بده ينبود كه به راحت يالبته رزمخواه آدم. رو با رزمخواه بنا كنه شيدوست

 يبرا يقوت يتونست نقطه  يبرعكس، همون گذشتش م يخورد و حت يبه چشم نم يكيتار ينقطه  چياحسان ه يگذشته  يخوشبختانه تو. آورد

 لشيتحص يو دوره  ينوجوون ياز دست داده و مادرش هم تو همون سال ها يكه پدرش رو در بچگ نمرد جوو هي. اديبه حساب ب يكينزد نيا

مسئله  نيبكشه و هم رونيخودش رو از آب ب ميو خوب تونسته بود گل ديرس يكرد، باعرضه به نظر م يم يكه تنها زندگ نيبا ا. رهاش كرده بود

صرف تبادل  شتريبگذره، ب ضيدكتر و درمان مر تيزيكه به و نياز ا شتريرزمخواه، ب يجلسات درمان. رزمخواه رو جلب كنه تيتونست رضا يم

خوب  يليخ ميدونست يما به احسان كه م يشده  كتهيد ديبگم عقا ديالبته با. شد ياحسان م يبو مذه ياسيو افكار س ديعقا شيبهتر بگم، تفت اي

و  يزهوشيكه ت نيضمن ا. تر شد يدو نفر قو نيا يدوست يدو نفره، رابطه  يدارهايد نيا يكم كم به بهانه . بذاره ريرزمخواه تاث يتونه رو يم

 شيپ ييمساله تا جا نيا. تونست نسبت به دكتر معالجش اعتماد كسب كنه يد و تا اندازه اجلب كر يذكاوت احسان هم توجه رزمخواه رو حساب

وجه  چيه ،يبود كه از نظر ارتباطات كار نيكامال بارز و مشخص ا يمسئله . شد ازاحسان به اون شركت ب يما باالخره پا يرفت كه طبق خواسته 

 يكه داشت از طرف رزمخواه برا يهوش و ذكاوت يمشخصا احسان برا. نبوداون شركت  يپوشش تياحسان و فعال يحرفه  نيب يموجه

گروه  نيا يخرابكار يرنگ و بو مياحسان تونسته بود كمككه با  ييها تيفعال. شركت انتخاب شده بود يپشت پرده  يها تيمشاركت تو فعال

و  ياصل يبه حربه  ميظام بود اما هنوز نتونسته بودن يتو يهدف رزمخواه و شركاش خرابكار. ميكشور احساس كن يرو در اركان حكومت

اون  يجعل يها تيدر ارتباط با فعال يمدارك كاف. بود شرفتيما در حال پ قاتيرفت و تحق يم شيپ يبه خوب زيهمه چ. ميببر يپ شونيينها

بشه، تا  ميمجاز اون شركت تنظ ريغ ياه تيفعال هيبر عل يتيشدن بود و قرار بود تا دادخواست شكا ليدر حال تكم يشركت به كمك محمود

از قراردادها و گزارش  يقابل مالحظه ا زانيكه تمام مدارك به دست اومده از م نيزد، ضمن ا بشيغ يعاد ريهم به صورت غ يكه محمود نيا

كامال مشخص بود كه . ردخو يبه چشم نم ياز دزد ياثر نياون جا بود كه كوچك تر هيجالبِ قض. شد ديدفتر من ناپد يشركت تو يجعل يها

وسط  نيا. مادههم قابل اعت يكنه و احتماال حساب يدفتر رفت و آمد م يراحت تو يليكه خ يكي. آشنا از دفتر خارج شده هي ي لهيمدارك به وس

 يگ كامال عادچند روزه و بعد مر بتيغ. و مهرداد داشت يبا مرگ شهباز يبيمشكوكش شباهت عج بتيغ نيا. نبود يهم از محمود يخبر چيه

 چيو لو رفتنش به ه ميداده بود ليسطح ممكن تقل نيتر نييبه پا يحفاظت از محمود يما تمام ارتباطاتمون رو برا. قابل باور ريحال غ نيو در ع

شب حادثه  ايگو. خواب يبر اثر نشت گاز اون هم تو يشد؛ خفگ دايشمالش پ ياليو يتو يمحمود يچند روز بعد جنازه . نبود هيوجه قابل توج

. ديرس يبه نظر م بياندازه عج يب. پرنده مسدود شده بوده يلونه  ي لهيهم به وس يبخار يقرص خواب مصرف كرده بود و لوله  يمحمود

. تونست داشته باشه ينم يهيتوج چيبه خانواده، ه يخبر نيكارها اون هم بدون كوچك تر يبحبوحه  يكه مسافرت به شمال تو نيا امخصوص

تونست  يم اميپ هيمرگ فقط  نيو مهم تر از اون، ا بتيغ نيداد، ا يرو به ما گزارش م يكيكوچ ييكه هر جا به جا ،يمحمود تيه به موقعبا توج

جبران مدارك به سرقت رفته،  يكه برا يمخصوصا از وقت. بچه ها باال گرفت نيب يوجود نفوذ يزمزمه ها. لو رفته بود يحمودداشته باشه؛ م

 يافتياز در گهيكه به چند مورد د يارتباط با محسن يبرقرار يمتاسفانه به محض اقداممون برا. ميبانك رو گرفت يرابطمون تو ،يسراغ محسن

 هياومدن به دفتر، تو  يقرارش برا يتو يمحسن. تكرار شد يقبل يويكرده بود، دوباره همون سنار دايشركت دست پ يرقانونيو غ رموجهيغ يها

 دهيگروه د يتو يمورد نيتا به حال همچ. ديرس يمشكوك به نظر م ياديز هيقض. شه يم ديو تمام مدارك همراهش ناپد شه يتصادف كشته م
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كه چند  نيضمن ا. كنن يم انتيتونستم باور كنم كه دارن خ ينم. خودم بودن يشاگردا شترشونيب. ناختمش يبچه ها رو م نيمن ا. نشده بود

گره خورده  يپرونده حساب. خورد يمده از احسان هم كامال دست چندم و سوخته بودن كه چندان به دردمون نمبود كه اطالعات به دست او يوقت

 تيهر فعال ،يبا وجود نفوذ. ميكرد يم دايرو پ يهر چه زودتر عامل نفوذ ديبا. شده بود يخال مالمحكوم كردن رزمخواه كا يبود و دست ما برا

 شيما از طرف رزمخواه پ يتايكنم؟ تمام فعال دايخودم پ يشاگردها نيرو اون هم ب يتونستم نفوذ يطور مما محكوم به شكست بود اما واقعا چ

 .ميبزن يدر مورد عامل نفوذ ييحدسا ميكه باالخره تونست نيتا ا دوضع قابل تحمل نبو نيشد و ا يم يو خنث ينيب

نه  ابانيخ يرا با دو انگشت شست و اشاره باز كرد و به تماشا ينوار يكركره ها. پشت سرش رفت يجدا شد و به سمت پنجره  يصندل از

 .چندان خلوت ونك مشغول شد

 يسفرها يبرنامه . ديبه دستم رس فيو كارگر شر يرزمخواه، سپهر ياطالعات در رابطه با شركا يسر هيبه كمك بچه ها  ش،يپ يهفته  -

به دست آوردن اطالعات به  يبرا يتونست سرنخ خوب يموضوع م نيا. پشت سر هم ابيكوتاه و تقر يبا فاصله  ،ييبه چند كشور اروپا رشونياخ

هر طور  دياول با يدر وهله . كنم ديبچه ها ترد نيموضوع ب نيمطرح كردن ا يهم باعث شد، برا يكي نياما ترس از لو رفتن ا ،درد بخور باشه

كه باالخره تونستم متوجه بشم احسان  نيپوست انداختم تا ا. سخت بود يليبچه ها خ نيب يكردن نفوذ دايپ. ميكرد يم دايپ ويكه شده نفوذ

و  ميباعث شد كه نسبت بهش مشكوك بش انهيمخف يمالقاتا نيهم. ذاره يهماهنگ شده با ما، با رزمخواه قرار مالقات م يخارج از برنامه ها

مفقود شدن  ميتونست يوجه نم چياما به ه د،يلنگ يدكتر م يار آقاك يجا هينبود كه  يديترد. ميو رفت و آمدش فوكوس كن تايفعال يرو شتريب

به پرونده ها و  يدفتر اومده بود و دسترس نيكم به ا يلياحسان به صورت محدود و خ. ميبه احسان نسبت بد ويدمرتبط با محمو يپرونده ها

هم در  يدوم ينفوذ هينبود، اما مشخصا  يشك چيرفتن احسان ه يآب ريتو ز. به آدم كار بلد و آشنا داشت ازين يمدارك به دست اومده از محمود

 .نداشت يمشكل چيدفتر ه اخلرفت و آمدش د يكار بود كه برا

 .را در هم قفل كردم ميتكان دادم و انگشت ها نيسرم را به طرف كالفه

نداره كه رزمخواه و  يتيمن اهم ينه؟ برا اي نيندازب ريرزمخواه رو گ نيداشته؟ تونست يا جهيباالخره چه نت يباز سيهمه پل نيا نيشه بگ يم -

 .افتادن قاتل برادرمه و تمام ريمن، گ يمهم برا. ارنيسر مردم ب ييكار كنن و چه بال يخوان چ يشركاش م

 .ستاديمقابلم ا نهيبه سمتم برگشت و دست به س دكتر

به  ميكرد يرزمخواه جمع م هيكه ما بر عل يبهت كه گفتم تمام مدارك. ميكن دايپ ويكه عامل نفوذ ميمجبور بود يدخترم ما قبل از هر اقدام نيبب -

 .شد يرفت و عمال پوچ م يلو م يخاطر وجود نفوذ

 .شدم رهيزده بود خ هياش تك يصندل يكالفه ام را از دكتر گرفتم و به مسعود كه در سكوت به پشت نگاه

 يچرا انقدر معطل م ن؟يكن يآدمه؟ پس چرا دست دست م نيكه كار، كار خود ا نيگ يمگه نم ن؟يدكتر شك كرد يآقا نيبه ا نيگ يمگه نم -

 بخوره و فرار كنه؟ زياز دستتون ل يتا مثل ماه نيكن

 :جواب داد يآرام يام با صدا يقرار يو در برابر ب ديكش زيم يگره كرده ام رو يدست ها يدستش را رو مسعود

 دايرو هم پ يباز نينفر دوم ا ديلنگه، اما با يكار احسان م يجا هيكه  ميدون يما م. هرنوش جانم سين يكن يهم كه فكر م يسادگ نيبه هم -

 داز موارد باعث لو رفتن مدارك و شواه يلياون نفر دومه كه تو خ. كنه دايتونه به اطالعات ما دست پ ينم ييدر واقع خود احسان به تنها. ميكن
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 .شه يم

 :دميحرفش پر انيقرار به م يو ب دميكش نرويدست مسعود ب ريرا از ز دستم

 كنه؟ يو خودش خودشو معرف اديتا طرف ب دينكنه منتظر نشست. نيكن دايو نفر دومو پ نيبگرد. خب يليخ -

 .نشست يصندل يو رو ديجلو كش دكتر

كه فكرشو  هيزيزرنگ تر از چ يليون آدم خاما ا م،ينظر گرفت رينفر دوم احسانو ز ييشناسا يبرا. ميكار ننشست يما اون قدرا هم ب. نه دخترم -

كه ما از وجودش  يتلفن همراه قياز طر يكاف. با نفر دوم نداره يبه مالقات حضور ازيوجه ن چيگرفتن اطالعات به ه ياحسان برا. ميكرد يم

 ينظر گرفتنا ريز يما تا االن با همه  يعنيگم؟  يم يچ يمتوجه. با اون آدم ارتباط برقرار كنه يا گهيهر امكان د ايفكس  ل،يميا اي ميندار برخ

 ميستبوده كه ما نتون ياگه هم مالقات داشته، به گونه ا ايمالقات نداشته  ايآدم  نياحسان با ا يعني. ميكن داينفر دومو پ مياحسان نتونست

 .ميكن شييشناسا

 :لب زمزمه كردم ريو ز دميام كش يشانيدستم را به پ يكالفگ اي تيعصبان يرو از

 !وجود نداره؟ يراه چيه يعني -

 :بار مسعود بود كه جوابم را داد نيا

 .راه هست هي! چرا -

 :اش شدم كه ادامه داد رهيمشتاق، خ يو با چشم ها دميام كش يشانيدست از پ دوار،يام

 .ميخودش عمل كن ي وهيكه به ش نهيتنها راه ممكن در برابر احسان ا -

 :دميحرفش پر انيكردم و به م زيرا ر ميها چشم

 سر وقتش؟ نيبفرست ينفوذ هي يعني -

 :باز كرد دييسكوت كرده بود، لب به تا يلحظات يكه برا دكتر

 .خونش هم نفوذ كنه يتو يكه بتونه حت ينفوذ هي! قايدق -

 .جا به جا كردم يصندل يزده خودم را رو ذوق

 ن؟يهست يخب، پس معطل چ يليخ -

 .نگاهش را دنبال كردم و من هم منتظر جواب سكوت كردم. شد رهيخاز من چشم گرفت و به دكتر  مسعود

عنوان  چيمهرنوش جان، ما به ه نيبب. اصل ماجرا وجود داره يتو يجد يليمشكل خ هيراه ممكنه، اما  نيتر عيو سر نيبهتر ديراه تنها و شا نيا -

 هگروه داره، ب يتك تك اعضا يرو يحال نفر دوم كه قطعا شناخت خوببه هر . مياستفاده كن يگروه به عنوان عامل نفوذ ياز بچه ها ميتون ينم

و دوم  ندازهيما رو عقب م يو حساب ميكرد يزيكه براش برنامه ر يزيلو رفتن تمام چ يعني نيكنه و ا ييعامل ما رو شناسا تيتونه ماه يم يراحت

 يما نم. شد يبه شكست منته تيبود كه در نها سكير هيتخاب احسان ان. ميحساب باز كن يخود ريغ يروين هي يرو ميتون يكه ما واقعا نم نيا

 يم يچ يمتوجه. مونه يم يدستمون خال شهيهم يبرا م،يبار اگه شكست بخور نيا. ميشكست مجددو فراهم كن ي نهيدوم، زم سكيبا ر ميخوا

 گم؟
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 يبرا يمرا مبن ميتوانست تصم يلحظه هم نم كي يبرا يحت يدگيچيپ نيتر بود، اما ا دهيچيكردم پ يكه فكر م يزيماجرا از چ. بودم متوجه

 نيا دينبا. كردم يم دايپ يراه ديبا. پشت سرش ثابت مانده بود يمستاصل دكتر به پنجره  ينگاهم از چهره . مجازات قاتل برادرم متزلزل كند

شدم و قبل  رهيدكتر خ يسكوت گرفته  يبه چهره  گريمقابلش گرفتم و بار د نيچوب يچشم از پنجره و پرده . شد يجا متوقف م نيهم هپروند

 :لب باز كردم ،يآن ميتصم ريو تحت تاث يا نهيزم شيپ چيه ياراده ام را سست كند، ب يو ترس پا ديكه ترد نياز ا

 .ديرو من حساب كن ديتون يم -

 ؟يچـــــ -

جلو  يصندل يحرف زدن به مسعود را ندادم و خودم را رو ياجازه  .اما نگاه مصمم را از دكتر قطع نكرد د،يچيمسعود در سرم پ ادگونيفر يصدا

 .دميكش

من نه . خب يليخ د؟يانتخاب كن ويخود ريو غ ديكن سكير نيتون ينم نيخودتون باشه؟ مگه نگفت يتونه از اعضا ينم ينفوذ نيگ يمگه نم -

احسان و رزمخواه  يدارم كه در برابر وسوسه  زهين قدرا انگاو نيمطمئن باش. يخود ريغ نيكن يعضو گروهتون هستم، نه اون طور كه فكر م

 .عقب نكشم

 .رخ صورتم زل زد ميكالفه حرفم را قطع كرد و معترض به ن مسعود

فكر . وسط ماجرا يكن يپرت م يكه خودتو دار يدون يم يتو از رزمخواه و آدماش چ ه؟يمگه بچه باز ؟يگ يم يدار يمعلوم هست چ چيه -

دم  يوجه اجازه نم چيمن به ه. يريجاشو بگ يخوا يداره؟ مهرداد بس نبود؟ حاال تو م ويك گهياون د اد،يسرت ب يياگه بال ؟يكردمادر بدبختتو 

 .ينيمگه به خواب بب. يماجرا كن نيا ردخودتو وا

 :دامه دادما رم،ينگاه از دكتر بگ يلحظه ا يبرا يكه حت نيمسعود، بدون ا يتوجه به داد و قال به راه انداخته  يب

 تو به تله انداختن قاتل برادرم كمكتون كنم؟ نيد يخب؟ نظرتون؟ بهم اجازه م -

 .گستاخم ثابت ماند يمردد دكتر به چشم ها نگاه

 .جا تا حاال پنج، شش نفر كشته شدن نيباشه تا هم ادتي. خطرناكه دخترم يليراه خ نيا -

 .تكان دادم ديرا با تاك سرم

 .دونم يم -

 .را در گلو خفه كرد ميزد، صدا زيم يكه به تن چوب ييپرصدا يود همراه با ضربه مسع اديفر

كار  ميثابت كن ميوقت نتون چيممكنه ه ارن،يسرت ب يياگه بال. پرنفوذ و كله گنده. رحمن يب يلياونا خ. يدون يكه م يكن يفكر م. يدون ينم! نه -

 .اونا بوده

وسط دكتر  نيا. شد يقطعا قانع نم. بود جهينت يصحبت كردن با مسعود ب. فرستادم رونيرفشار برا بستم و نفس حرص زده ام را پ ميها چشم

 .شدم رهيمتفكر دكتر خ يرا باز كردم و دوباره به چهره  ميكه آرام شدم، چشم ها يكم. نكرده بود يمخالفت چيلحظه ه نيبود كه تا هم

 .دم يقول م. تونم يمن م -

در سكوت گذشت و دست آخر، گوش  يرينفس گ يلحظه ها. قفل و پرتامل نگاهم كرد نهيس يرا رو شيست هازد و د هيتك يبه صندل دكتر
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 .اتاق شكار كرد يصدا يب يفضا انيپخش شدن، م يبرا يفرصت چيه يدكتر را ب يلب ها انياز م ختهير رونيمنتظرم حروف ب يها

 .كنم يقبول م. باشه -

به  يكه عصب امديجواب مثبت دكتر به مذاق مسعود خوش ن. و نگاه قدرشناسانه ام را خرج دكتر كردم مديرا به هم كوب ميدست ها يخوشحال با

سرم . افتاد نيزم يپرصدا رو يبرخاستن، صندل يبه كار گرفته اش برا يرويبلند شد و از شدت ن يصندل يضربه زد و با شتاب از رو زيم يلبه 

بود،  دهيرا به پشت گردنش كش شيبود و دست ها ستادهيه سمت مسعود كه پشت به من و دكتر او بعد ب نيزم يافتاده رو يرا به سمت صندل

 يمسعود را خوب م. خواندم يرا م تشيعصبان ستادنش،يا گورياز ف. ديكش يم قيعم يسرش را به سمت سقف گرفته بود و نفس ها. چرخاندم

 ياوقاتمان را با هم م شتريو تا قبل از رفتنم ب ميقاجون و كنار هم بزرگ شده بودآ يدر خانه  ياز بچگ. از بر بودم راشناختم و تمام حاالتش 

 .ديدكتر نگاه مات مانده ام به مسعود را جدا كرد و به سمت خودش كش يصدا. ميگذراند

 قبوله؟. عقب يخودتو از وسط ماجرا بكش ،يكه هر جا احساس خطر كرد يمن قبول كردم، اما به شرط -

جلو آمد و كف دستش را . ديمسعود، نگاهم را به سمت خودش كش نيسنگ ياعتراض قدم ها ياما صدا. تكان دادم ديا با تاكحرف، سرم ر يب

 :ديلب غر رينگه داشته بود، ز نييپا ش،يسخت در كنترل لب ها يليكه خ يعصب يو با صدا ديكوب زيم يمحكم رو

 .باز بشه يزبا نيبه ا ديمهرنوش نبا يپا. ذارم يمن نم. نه استاد -

و به نشستن  ديمسعود كش يشانه  يدستش را رو. ستاديرا دور زد و كنار مسعود ا زيبلند شد و م يصندل ياز رو يريبا آرامش كم نظ دكتر

 .دعوتش كرد

 .ميمسعود جان اجازه بده تا حرف بزن -

و به  ديمسعود كش يدكتر دست از شانه . پنهان كردزده بود،  هيتك زيكه از آرنج به م ييدست ها نينشست و سرش را ب يصندل يرو مسعود

 .اتاق حركت كرد گريسمت د

 ياحسان و باق يهم برا. ميروش حساب باز كن ميتون يكه م هيمهرنوش تنها كس. يبرخورد نكن يانقدر احساس هيقض نيكن با ا يمسعود سع -

. ما حواسمون بهش هست، همه جا. فتهيمهرنوش ب يبرا ياتفاق چيه ستيقرار ن. داره ويهمكار يالزم برا ي زهيگروه ناآشناس، هم انگ يبچه ها

 .دم يبهت قول م. ميكن يوسط ماجرا، فكر همه جاشو م ميكه مهرنوشو بفرست نيقبل از ا

 .شد رهيبه من خ يحال يخارج كرد و با ب شيسرش را از حصار دست ها مسعود

 مهرنوش؟ يفهم يم. به من سپردهمهرداد شماها رو . اجازه رو بدم نيتونم بهت ا ينم -

اثرگذارش گذرانده  تيام را كنار مسعود و تحت حما يتمام عمر كودك. واضح بود دم؟يفهم يچطور نم. ماندم رهيلحظه به التماس نگاهش خ چند

به . پشت بودن ضعف رفتهمه  نيهمه محبت و ا نيا يلحظه دلم برا كي يبرا. ماجرا مخالفت كند نيبود كه با وارد شدنم به ا يعيطب. بودم

 .و سهم مسعود كردم دميپاش يرباننگاهم مه

 .مسعود حالمو بفهم -

 .حرف، گوش شنوا شد يو ب ريزمان مانده از مالقاتمان را سر به ز ينكرد و باق يمخالفت. انداخت ريرا به ز سرش
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 دوم فصل

 

 

. غرق در خاطرات گذشته شده بودم. نابهنجارش، به خودم آمدم يصدا و برخوردش با بشقاب و بلند شدن ميانگشت ها نيافتادن قاشق از ب از

آن كه متوجه  يب. دميام دست كش دهيماس يغذا يضرباهنگ پاندول ساعت از تماشا يصدا دنيكردم و با شن رهينگاهم را به بشقاب غذا خ

و  يام را با چا يمقابلم صرف نظر كردم و گرسنگ يسرد شده  ياز خوردن غذا. را هم نخورده بودم ميو من هنوز غذا بودشده  ريباشم، د

 .برطرف كردم زيم يرو يشده  دهيچ يشكالت تييسكويب

مرد  يبه هر نحو ممكن معماها ديشد و من با يم ريداشت د قتايحق. داده بودم تميمبل هال نشسته بودم و ذهنم را تمام و كمال به مامور يرو

توانستم از قتل  يببرم؟ چطور م يزن داخل عكس و زن داخل رستوران پ تيتوانستم به هو يور مكردم، اما چط يحل م كيبه  كيمرموزم را 

احسان خوب بود،  زيو گر بيشود، پرده بردارم؟ تعق يم يتلق يعمد يحادثه  كيمرگش  ليو به چه دل ستيدانستم مقتول ك ينم هك يمرموز

راه داشت و  كيپازل ها تنها  دنيكنم، اما جور كردن و كنار هم چ دايگمشده را پ يزل هاتوانستم پا يبا دنبال كردن احسان فقط م. نبود ياما كاف

راز گونه  قيو پرده از حقا ديچ يپازل ها را كنار هم م نيا ديخود احسان بود كه با نيا. كردم يو نظر مثبت احسان را جلب م تماداع ديبا. بس

فاصله  نيا ديپس با. بود سريبه احسان م يكينزد قيتنها از طر قتيكنم و حق دايدست پ قتيمصمم بودم تا هر چه زودتر به حق. داشت ياش برم

 .كردم يشده با احسان را پله پله و مرحله به مرحله كم م جاديا ي

شده ام  طيدر خانه عادت كرده بودم و از سكوت مح ييِبه تنها. گره زدم يچا يا شهيش وانيرا دور ل ميزدم و انگشت ها هيمبل تك يپشت به

را شكست و  ميا شهيداخل قفل در، سكوت ش ديچرخش كل يخوبم بودم كه صدا يها شهيپر از اند يخلسه  يدر حال و هوا. گرفتم يآرامش م

 يبه نظر م رممكنيهوا هنوز روشن بود و بازگشت احسان به خانه غ. احسان ينبودم، حت يكس چيمنتظر ه. مبل جدا كرد يمرا هراسان از رو

كه  يآب دهانم را فرو دادم و با قلب. كرد يم زياز وحشت را به قلبم سرر يمياز احسان، حجم عظ ريبه غ يگريوجود فكر هر كس د نيبا ا .ديرس

كه احسان  ديطول نكش يليدر خ يورود باز كننده  يانتظارم برا. شدم رهيو هال خ يورود نيب ليحا واريرفت، به د يم ترضربانش هر لحظه باال

 .ام را آزاد كردم و به نگاه خونسرد احسان معترض شدم دهينفس حبس شده و ترس. آمد رونيجداكننده ب واريدست، از پشت د به فيك

 ؟يدر بزن يتونست ينم. ختيقلبم ر -

 :را باال انداخت و جواب داد شيابروها

 .سالم كيعل -

سه بعد از ظهر بود و . شدم رهيهال خ يگوشه  ي ستادهياته دار ابه ساعت شم يچشم ريمبل نشستم و ز يسالم كردم و رو يرغبت و ناراض يب

 يو با لحن متعجب دميداخل دستم كش وانيل يلبه  يانگشتم را رو. ديرس يبه نظر م بيعج ياديساعت روز، ز نيبرگشت احسان، آن هم در ا

 :دميپرس

 !؟يزود اومد -

 :بلند شد يدورتر ياز فاصله  شيصدا

 ؟يناراحت -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا mahtab26 –  سقوط آزاد                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢١٣ 

 .را به لبم رساندم وانيجواب، ل يرا باال انداختم و ب ميها شانه

 .يدار يكمك يرويبه ن اجيجمع و جور كردن لباسات، احت يبرا يفكر كردم گفت -

باز بود، دست به كمر و  نشيآست يلبه ها يو دكمه ها راهنيپ ييباال يكه دكمه  يبود و در حال ستادهيراهرو ا يدر آستانه . دميسمتش چرخ به

 نزمـــان، زما. حساب شده به سمتش رفتم يگذاشتم و بلند شدم و با قدم ها زيم يرا رو يپر مانده از چا مهيتا ن وانيل. كرد ينگاهم م طلبكار

 كردم، از همان ابتدا يكوتاه، كم م يليبلند و نه خ يلينه خ يرا با قدم ها نمانيب يهمان طور كه فاصله . بودم يقابل گريبود و من، باز يبــاز

به حساب  يقدر فيحر ت،يطلب فيحر يبرا": دميكش ياحسان كرده بودم و در ذهن قدرت زنانه ام را به رخش م يچشم ها ي رهينگاهم را خ

 "!دكتر يام آقايم

 شيبه چشم ها هيدر سكوت چند ثان. ستادميمقابلش ا. كرد يوقفه نگاهم م يكه به پهلو بند شده بود، ب ييتنگ شده و دست ها يچشم ها با

و تعجب زده  يور كياز نگاه . را باال انداخت شيابرو يتا كيكرد و  ليسرش را به سمت راست متما. دميشدم و لبخند به صورتش پاش رهيخ

پر از آرامش و جذب  يباز كردم و همزمان با صدا نهيو با طمان يكي يكيرا  راهنشيپ يرا باال آوردم و دكمه ها ميدست ها. اش چشم گرفتم

 .دميپاش يم، به تمام وجودش لختكننده ا

 ؟يخسته ا -

زد،  يكه لبخند م ييسرم را به سمت صورتش چرخاندم و با چشم ها. بازش ثابت شد مهين يو به دكمه  نهيس يرو ميدست ها. كرده بود سكوت

 .نگاهش كردم رهيخ

 ؟يخسته ا -

چشم از نگاه مات شده اش گرفتم و با حركت كند . كرد يهم منگا قيرفت، عم يكه به سمت مخمور شدن م ييحرف، در سكوت، با چشم ها يب

پشت انگشتانم را آرام و پر از . مشخص شد انشيفراخ و عر ي نهيدكمه ها، س يبا باز شدن تمام. را باز كردم راهنشيآخر پ يدكمه  يشده ا

داشت از . لبم نشست يلبخند گوشه  ش،يها شدن نفس قياز عم. دستم را لمس كردم ريز يو حركت تند شده  دمياش كش نهيس ينوازش رو

 :اش متوقف كرد و آرام و خش دار كنار گوشم زمزمه كرد نهيس يدستم را رو. يراحت نيآمد، به هم يپا در م

 م؟يبخواب. خستم -

 .كردم و صبرش را محك زدم طنتيرا پر از ش ميچشم ها. و لبخند زدم دميرا عقب كش سرم

 .زوده. نه -

و  دميكش رونيدستش ب رياز ز عيسر يليدستم را خ. حس كردم شيها هيداخل ر يهوا يباره  كيشدن  يوا رفتن را از خال نيرفت و من ا وا

 شيلب ها قيزده اش، گرم و عم جانيه يو در برابر چشم ها دميباال كش مينوك پاها يخودم را رو. را چنگ زدم راهنشيپ يباز شده  يلبه ها

همان طور كه . ام كرد يهمراه اقيرا به دور كمرم حلقه كرد و مرا به خود فشرد و با اشت شيدست ها. آمد رونيشوك حركتم ب از. دميرا بوس

زودتر  يلياحسان را خ اتم،يحدس رغميعل. دميخند يكه ساخته بودم، م يزيكردم، در ذهن به چ يم يهمراه دنميبوس يرا برا اقشياحسان و اشت

خودم را از آغوشش  ياحسان را عقب زدم و به سخت يحلقه شده  يكه گذشت، دست ها يكم. آوردم ير ماز پا د ميها يزياز تمام برنامه ر

 نييمنم كه تع نيكه ا ديفهم يم دياحسان با. از كنترلم خارج شود يدادم كه باز ياجازه م دينبا. من بودم يباز نيا گردانيباز. دميكش رونيب
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 .ديو مچ دستم را قاپ ديخودش را جلو كش يشاك. كند يشرويرابطه تا كجا پ نيكنم ا يم نييمنم كه تع نيكننده ام و ا

 .ضد حال -

 .اش را در دست گرفتم يدوست داشتن ينشسته  شيبه گونه اش زدم و كوتاه صورت به ته ر يآرام يانگشت ضربه ا با

 ؟يناهار خورد -

 :نگاهم كرد و چشم راستش را تنگ تر كرد و كالفه جواب داد رهيخ

 گه؟يد. ردمخو -

 .لوس شدم شيرا كج كردم و برا سرم

 .لباسام گه؟يد -

 .فوت كرد رونينفسش را به ب تيمكث كرد و در نها رهيخ يهمان نگاه ها نيب هيفرو برد و چند ثان شيموها انيرا م دستش

 گه؟يد. باشه بعد -

 نيرا از ب ميدست ها. غفلتش را شكار كردم. ماندم رهيخ شده ام به نگاه منتظرش زير يبا چشم ها. دميرا جمع كردم و به هم كش ميها لب

خم . ماندم رهياش خ يراض يو به چشم ها دميسرم را باال كش. ستادميا انشيعر ي نهيبه س نهيو س دميباز شده اش، به دور كمرش كش راهنيپ

 .بلندم كرد و به سمت اتاق خواب قدم تند كرد نيزم ياز رو د،يكش يكه تمامم را به آغوش م ييام بوسه زد و با دست ها يشانيشد و به پ

 

 

**** 

 

 رهياش بود، خ يشلوار خاكستر دنيساعد دست چپم گذاشتم و به احسان كه مشغول پوش يو سرم را رو دميام باال كش نهيس يرا تا رو ملحفه

اما  دم،يكش يبلند غيج. ديرا با دست كش مينازك رو يو ملحفه  ديبه سمتم چرخ يحركت ناگهان كيشرت شد و در  يت دنيپوش اليخ يب. شدم

از دست ندادن ملحفه تقال كردم كه باز هم در  يبار برا نيا. احسان رنگ باخت يبلند و سرخوش شده  يدر برابر خنده ها ،معترضم اديفر

گرفت، با  ياحسان جا يدست ها انيرواندازم كه تمام و كمال م. شدم مياحسان تسل يزود به زور بازو يليخ مانيدو نفره  ييزورآزما يعرصه 

لباسم كه تمام شد،  دنيكار پوش. دميمرد مقابلم پوش قيو دق رهينگاه خ ريچنگ زدم و ز نيزم يرا از رو راهنميپ فوراتخت نشستم و  يعجله رو

 .كردم يدهن كج شيلب ها ينشسته رو قيتخت نشستم و به لبخند عم يرو

 بود؟ يچه كار نيا -

 .اتاق قدم برداشت يپرت كرد و به سمت خروج ميپاها يرا رو ديرد باال انداخت، روانداز سبز و سفرا خونس شيها شانه

 كدوم؟ -

 .تخت بلند شدم و دنبالش كردم ياز رو. كنار زدم ميپاها يشده را از رو دهيچيبه هم پ ي پارچه

 !يذار ياحترام نم ميخصوص ميكه به حر نيهم. يديكه ملحفه رو از روم كش نيهم -

 .صورتم خم شد يو رو ديو به سمتم چرخ ستاديا بالفاصله
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 ؟يديفقط نگو كه خجالت كش. حرف دلتو بزن. نكن دشيچيپ. نيدست بردار نوش ؟يخصوص ميحر -

 رهيدر دا يخصوص ميكردم حر يحس م قتايحق. صورتش چشم غره رفتم ينشسته در تك تك اعضا يِو به خونسرد دميرا در هم كش ميابروها

 :خواست را برداشت كرد و پر از خنده ادامه داد يكه م ياز سكوتم جواب. ندارد ييمرد جا نيف االمعار

 رفته؟ ادتي شويپ قهيمنو؟ چند دق يگرفت ؟يديآره؟ خجالت كش -

دادن مستاصل جواب  يبرا. خورد ياحسان چرخ م يبه خنده نشسته  يچشم ها نينگاهم ب. را باال انداختم و آب دهانم را فرو دادم ميابروها

باز هم . بمانم يحرف باق يكه ب نيجز ا م،يتوانستم بگو يچه م رديبگ دهيام را ناد يزندگ يها يخصوص ديشد نبا يكه متوجه نم يبه مرد. بودم

 :را به هم زد ميو موها ديدستش را جلو كش. برداشت مورد نظرش را كرد كوتماز س

 .يكن يعادت م -

تونستم درك كنم كه چرا مردها در  يمردها گذرانده بودم، اما هنوز نم انيتمام عمرم رو م بايتقر. منصرف شدم جهينت يبحث ب نيا يادامه  از

را به صورت كامل و شفاف  ياحساس اتييدارند تا جز ازيدرك حس و حال طرف مقابل، ن يشوند و برا يها را متوجه نم نيتر يهيبرابر زن ها بد

در برابر  يبه سركش هيشب ياما حس دم،يكش يمطمئنا نم دم؟يكش يواقعا خجالت م. به سمت اتاق برگشتم. كرد حيتشر شانيبرا زيبه ر زيرو 

 .در وجودم به جوش و خروش افتاده بود ديرس يبه نظر م ياحسان كه به شدت سرخوش و راض

احساسم خبر از بغض و حرص  يركشدر رام كردنش داشتم، س يبرخاسته بود و من به شدت سع يريو بهانه گ يكه به سرسخت يسركش حس

امروز  يهر چند كه همراه. ديرس يبه نظر م دياز من، از مهرنوش مغرور واقعا بع. شده بودم كه متجاوزم بود يمرد يهمپا. داد يام م يدرون

دو شب  ياطره توانست خ يلحظه هم نم كي يزد، اما ذهنم برا يبود و محبت و نرمش در تك تك حركاتش موج م يگرياحسان از جنس د

را داشتم  ياحساس كس. رابطه بودم نيقدم ا شيام خودم پ يدرون ليم رغميوجود تمام مدت حفظ ظاهر كردم و عل نيبا ا. را فراموش كند شيپ

 يهامقابل لباس . به سوگ نشسته است نشيزترياز دست دادن عز يتختش، گم كرده و حاال برا يرو دياتاق و شا نيا انيم ييكه غرورش را جا

: زدم بينه بميبه خودم و حس غر. كردم يخراب م دينبا. غلبه كنم ديچيپ يكه در وجودم م يكردم به حس نفرت يداخل چمدان نشستم و سع

رفته بود  ادتي. يآدم اعتماد كرده بود نيبه ا ياديز. يكرد يجاشم م نيفكر ا ديبا. دخودت بو رياگه اون اتفاق افتاد تقص. بس كن مهرنوش"

. بهش اعتماد نكن. آدمه نيبه خاطر دو رو بودن ا ييجا نيباشه اگه االن ا ادتي. يطرفتو اشتباه گرفته بود. زنه يكه از پشت خنجر م هيساون ك

 ".يهست يقابل يگريتو باز. كن يفقط و فقط باز. باورش نكن

 ده؟ يلباسا حاجت م نينگاه كردن به ا -

 .تخت گذاشتم يو مرتب رو دميكش رونيب يكي يكين را چمدا يرو يكه نگاهش كنم، لباس ها نيا بدون

 .ديبه تو شا -

مبل مقابلم نشست و همزمان ماگ داخل دست راستش را  ياز كنارم گذشت و رو. كرد مهيبه خنده اش ضم يبلندتر "يبچه پررو"و  ديخند بلند

 .به سمتم گرفت

 .يبده من بزنم به چوب رخت ،يكن زونيآو يخوا يكه م يياونا -

و  ديرا دور ماگ سف شيچشم نگاهش انداختم، انگشت ها ياز گوشه . و كنار چمدان گذاشتم نيزم يدسته دار را از دستش گرفتم و رو وانيل
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خطوط  دنيرنگم را با وسواس مقابلم گرفتم و با د يتاپ آب. تلنبار شده ام نشسته بود يمن و لباس ها يحلقه زده بود و به تماشا شينسكافه ا

 :پارچه اش غر زدم يور قيعم

 .لباسام بدجور چروك شدن -

دست  نيلباس را از ب عيسر يخم شد و با حركت. اش گذاشت يكوتاه كنار زيم يداخل دستش را رو يو جام سفال ديمبل جلو كش يرا رو خودش

 .نگاهش كرد نهيو با دقت و طمان ديكش رونيب ميها

 .چه كوچولوئه نيا -

 .و مشغول تا زدنش شدم دميكش رونيرا از داخل چمدان ب دميسف راهنيو پرا باال انداختم  ميها شانه

 .خوشگله -

 :لب زمزمه كردم ريز

 .دونم يم -

 .سرم انداخت يرا به سمتم پرت كرد و رو تاپ

 .بپوشش -

 .گذاشتم ديسف راهنيتا زدم و كنار پ عيسر يليصورتم برداشتم و خ يحرص لباس را از رو با

 ؟يپرت نكن زويانقدر همه چ يريگ ينم اديچرا  -

 .پاسخ گذاشت ياعتراض گونه ام را ب سوال

 ؟يپوش ينم -

 .شدم رهيصورتش خ به

 .نُچ -

 .كمك نكردش معترض شدم يو برا دميبا حرص به سمتش چرخ. زد و دوباره مشغول نسكافه اش شد هيمبل تك يپشت به

 ؟يقرار بود كمك كن -

 .هم كردنگا رهيرساند و خ شيرا به لب ها وانيل

 نكردم؟ -

 .را درشت كردم ميها چشم

 ؟يك -

 .چشم به تخت اشاره زد با

 ديبا. چقدر چروك شدن نيبب. ينوا افتاد يب يلباس ها نيكه بعد از چند روز باالخره به فكر ا يكوك شد. من شارژت كردم. انصاف نباش يب -

 .حاضرم دوباره كوكت كنم ليبا كمال م يته اگه بخواالب. زميخراب تر بشه عز نيكه نذاشتم اوضاعشون از ا يممنونم باش

 .دوباره مشغول شدم يظاهر يو خونسردش چشم غره رفتم و با دلخور طانيش يچهره  به
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 .الزم نكرده -

رت حس يتو شهيبذار هم. داشته باشه داريشه نازت خر يكه م ييبذار تا جا. نباش مهرنوش يدم دست": درس را مرور كردم نيدر ذهنم اول و

 .ديكش رونيداخل چمدان را ب يكمك لباس ها يتخت نشست و برا يمبل بلند شد و كنارم رو ياز رو ".داشتن و خواستنت بمونه

 .قهر نكن بانو -

 .رمياش بگ دهيكردم ناد يبه كارم سرعت دادم و سع اليخ يب

 بانـــو؟ -

 .شد قيو در صورتم دق ديمردانه اش به آغوشم كش يرويتم را گرفت و با ندس. را تحمل نكرد يتوجه يب نيتوجه ماندم، اما ا يبانو گفتنش ب به

 م؟يحرف بزن -

 :و دوباره كنار گوشم تكرار كرد ديسرش را جلوتر كش. به صورتم را عقب زد دهيدو يبا دست موها. هم توجه نكردم باز

 م؟يبزن -

لحظه مسخ  كي يبرا. شدم رهيرنگ گرفته از محبتش خ يبه چشم ها كوتاه شده، تينها يب يرا به سمت صورتش چرخاندم و از فاصله  صورتم

 .موافقت كردم ارياخت ينگاه جذاب شدم و ب نيا

 .ميبزن -

 .جا به جا كردم شيران پا يخودم را رو. ديچيرا دور كمرم پ دستش

 ه؟يخوام بدونم حست چ يم -

 :امه دادلبخند زد و اد. و گنگ نگاهش كردم جيو گ دميرا در هم كش ميابروها

 .يايبه نظر نم يكنم چندان راض يحس م ؟يدار يچطور بود؟ االن چه حس. يكه خودت خواست ياول يعني. رابطه بود نياول نيا -

 :فورا لب به انكار باز كردم! رفته بودم؟ احساسم برمال شده بود؟ لو

 .ستيطور ن نيا -

 .كردند يشا مرا حا يتيكه نارضا ييبه چشم ها. شد رهيخ ميبه چشم ها قيدق

 باور كنم؟ -

 .نشست و جمع شد ميلب ها يرو لبخند

 ؟يباور نكن يچ يبرا -

 .شد رهيباز لباسم خ ي قهيو به  ديرا عقب كش سرش

 .يتلخ ،يكم ناراحت هي -

 :تكرار كردم بالفاصله

 ناراحتم؟ ايكه تلخم  يدياز كجا فهم -

 .جواب گذاشت يگرفت و سوالم را ب دميسف ي نهيباز و س ي قهياز  چشم
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 ؟يكش يپس ازم خجالت م -

 .هم سوال را با سوال جواب دادم باز

 دم؟يكه خجالت كش يدياز كجا فهم -

 :لبش باال رفت ي گوشه

 ؟يكن يانكار نم -

 .دميفقط سوال پرس -

 .تكان داد ديرا با تاك سرش

 .دنتيكش غيملحفه و ج ي هيقض -

رنگ . پوشش شدن، آزاد شده بود يب يبود كه به بهانه  يحرص و خشم يحس مهار نشدن. وددر كار نب يخجالت! خجالت؟ نه. به رنگ شدم رنگ

 .ديو گونه ام را بوس ديصورتش را جلو كش. به رنگ شدنم را به خجالت برداشت كرد

 .من ينازك نارنج ؟يبداخالق شد نيواسه هم نتم؟يمحرم تر گهيكه د ياز من؟ از من ؟يديخجالت كش -

 يانداخته ام را بلند كردم و به چشم ها ريسر به ز "!متجـــاوز يعنيمحــرم ": كردم دايو معادلش را پ دميخند نيمحرم تر يدلم به واژه  در

 .شدم رهيمشتاق احسان خ

 .يخودت گفت. كنم يعادت م -

 .كمرم حركت داد و مرا به خودش فشرد يرا رو دستش

 .زود يليخ. دم يعادتت م. يكن يعادت م -

 يشده ام رو دهيچ يبه موازات لباس ها. نشستم و مشغول شدم ميو مقابل لباس ها نيزم يجدا كردم و دوباره رو شيپاها يرو را از خودم

را  نمانينگذشته بود كه سكوت نشسته ب يليخ. را به تماشا نشست تميو سرش را با ستون دستش باال گرفت و مشغول ديدراز كش يور كيتخت، 

 .گوشنوازش شكستمردانه و  يبا همان صدا

 ؟يكه نداشت يخاص يبرنامه . دهيع گهيچند روز د -

 لياز خانواده، سال تحو يتوانستم بعد از سال ها دور يگذراندم و م يامسال را كنار برادرم م دياگر مهرداد زنده بود، ع. ستادياز حركت ا دستم

 .را همراه با برادرم نو كنم

 ه؟ينظرت با مسافرت چ -

 .دوباره مشغول تا زدن لباس ها شدم. ديكش رونيمهرداد و آرزو شده ها ب اليمرا از خ شيصدا

 كجا؟ -

 .واسم واقعا باشكوهه وناني خيتار. نميبب ونانويدوست داشتم  شهيمن هم. ونانيمثال  ،ييهر جا. دونم ينم -

لحن به ظاهر خونسرد كالمم پنهان كنم، لباس تا زده  كردم ترسم را پشت يم يكه سع يدر حال. ام افتادم يپاسپورت و اسم جعل اديبه  بالفاصله

 :تخت انداختم و همزمان جواب دادم يرا رو
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 ونان؟يسراغ  يو رفت يپرشكوه كشورتو ول كرد خيتار -

 .شد ليبه سمتم متما ياش گذاشت و كم نهيس يخنده اش كه آرام گرفت، دست آزادش را رو د،يخند اليخ يهم ب باز

 .شه يخدشه وارد م تونيو مل يدونستم به عرق وطن پرست ينم .خوام بانو يعذر م -

 .دميكش رونيها را ب يبلند شدم و از داخل كمد، چوب رخت نيزم ياز عوض شدن بحث، از رو خوشحال

 .ها يكشورمو صرف كمك به اقتصاد مردمم كنم تا خرج اقتصاد متزلزل اجنب جيدم ارز را يم حيبه هر حال، ترج -

 .ديباال كش نهيس يرا رو شيتخت انداخت و دست ها يرو را به پشت خودش

 !جنوب، مركز م؟شمال،يكجا بر! ميتسل. خب يليخ. ستين ميبه جز تسل يدندون شكن چاره ا يجوابا نيبا ا -

 .زدم يكردم و داخل كمد جا م يم زانيآو يبه چوب رخت يكي يكيچروك شده ام را  يمانتوها

 .نظرم يمن ب. يهر جا خودت دوست دار -

 .شد رهيلحظه سكوت كرد و در سكوت به سقف خ چند

 .ينيپدر و مادرتو بب يبر يخوا ينم -

را با شدت به هم  ميلب ها. ستادميكردم و پشت به احسان ا زانيكمد آو ي لهيمعطل مانده در دستم را به م يچوب رخت. ستادياز حركت ا دستم

را صاف كردم و در  ميگلو ارياخت يب. بود جهينت يب يحفظ خونسرد يتالشم برا. از كردمرا بستم و ب ميلحظه چشم ها كي يفشار دادم و برا

 :دادم جواب تينها

 كدوم پدر و مادر؟ -

 ؟يازشون ندار يخبر چيه. نيسوال بود نوش يواسم جا شهيهم -

ام، دستم را در  ياليخ يحسان از خانواده پشت سر هم ا يسوال ها دميترس يم. كردم ذهن متشنجم را آرام كنم يدهانم را فرو دادم و سع آب

 :كوتاه و تند جواب دادم. رو كند تينها

 .نه ندارم -

 .تند جوابم باعث نشد كه از ادامه دادن منصرف شود لحن

 .يكرد يخواهر پدرت زندگ شيمدت پ نيخب تو تمام ا. يخبر داشته باش هيدورادور حداقل از پدرت  ديبه هرحال با -

 .هم فشار دادم يحرص زده ام را محكم رو يو چشم ها دميرا به هم كش ميلب ها! داشت؟ يدست بر نم چرا

 .ميخواد در موردشون صحبت كن يدلم نم -

 نه؟ اي يدار يا گهيكه خواهر و برادر د يخواد بدون يواقعا دلت نم -

شكم  يغلت زد و رو. دور نماند نشيزبيت يچشم ها شيبود؟ حركت تندم از پ يسوال چ نيمنظورش از طرح ا. دميشدت به سمتش چرخ با

 .باال گرفت يتنه اش را كم ميو ن ديخواب

 كنه؟ يم تيعصب يدار يا گهيخواهر و برادر د يكه بدون نيا -

 .دميحرص زده ام را در صورتش پاش يشدم و صدا رهيكردن خ يم نمييكه با وسواس باال و پا شيچشم ها به
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 .در موردشون بدونم زيچ چيخواد ه يدلم نم. زارميكه تو گذشته داشتم، ب هيدرمربوط به پدر و ما يمن از هر چ -

 :از قبل جواب داد خونسردتر

 ....خواهر كه  هي ايكنه  تتيكه حما يبرادر داشته باش هيخواد  يدلت نم. خواهر و برادرت با اونا فرق داشته باشن دياما شا -

 .را قطع كردم و در صورتش براق شدم حرفش

 .خواد يدلم نم. نه -

 .شد ريرا باال انداخت و سر به ز شيابرو يتا كي

 ....خواهر كه  هي. خواهر داشته باشم هيخواست  ياما من واقعا دلم م ب،يچقدر عج -

 .ميبا هم صحبت كن زايچ نيخواد در مورد ا يمن دلم نم. يزيحرفات انقدر اعصابمو به هم نر نيو با ا يشه بس كن يم -

 .ديرا از دو طرف بدنش به سمت باال كش شيو دست ها ديپشت خواب به گريد بار

 .بپرسم "خسته بودنم"سواالمو قبل از  گهيباشه دفعه د ادمي. باشه بداخالق -

 يام را به پا يكه دستپاچگ نياز ا. نشست ميلب ها يساده اش، خنده رو ريادا كرد، گرفتم و از تعب يرا از خسته بودن كه با لحن خاص منظورش

كار چمدان اول كه تمام . لباس ها شدم يو در سكوت مشغول مرتب كردن باق دميكش يدانست نفس آسوده ا ياز خجالتم م يبودن ناش يعصب

بدون . دميكش شيتخت را به رو يپخش شده رو يجلو رفتم و پتو . شد يم نيياش منظم باال و پا نهيبه خواب رفته بود و س قيشد، احسان عم

 .شد يسردش م شرت، حتما يت

 

**** 

 

مهربان باد، گونه  ياز نوازش دست ها. گرفته بود يزده از شالم را به باز رونيلخت ب يخنك و مهمان نواز شبانه، موها ميشب بود و نس مهين

كردم و از  كيكوتاهم را به هم نزد يباز پالتو يگوشه ها. زدند يهم ضرب م يصدا رو يآرام و ب مينشسته بود و دندان ها يبه سرخ ميها

و مرا به خودش  ديدستش را دور كمرم كش. احسان پنهان نماند ديتنم، از د يلرزشِ از زور سرما. دميهوا در تنم، آشكارا لرز يخنكا دنيچيپ

و گرفته  يآسمان ابر. سرگرم شدم ميرو به رو يمنظره  يشهر، به تماشا ينقطه  نيو از مرتفع تر ستادمياحسان ا يپهلو به پهلو. كرد كينزد

 يتقال م نيزم يتماشا يو برا ديكش يدر آسمان، سرك م دهيدو يخاكستر يابرها انيبودن، از م دايپ يو كم جان ماه، برا كيبار لبود اما هال

پوشش  يدست ب. را گوشزد كرد يشب زمستان نيآخر يو سرما ديدو رونيراه نفسم به ب ي انهيدهانم را كه باز كردم، هجوم بخار آب از م. كرد

و  دميو دستكش پوشم در دست گرفتم و به آغوش كش فيظر يرفت، با دست ها يم يرا كه رو به سرخ ميپهلو يبه رو ساناح يو ثابت شده 

 :زمزمه كرد شانميپر يزده و موها خي يگوش ها انيدرست م ييآورد و جا نييسرش را پا. آغوش غرق شده ام را محكم تر كردم يگره 

 سردته؟ -

دلم . ديرس يبه نظر م شهيتر از هم يروشن مهتاب، دوست داشتن كيمردانه اش در تار يچهره . به سمت باال و صورتش چرخاندم را صورتم

 :زدم و جواب دادم يلبخند كمرنگ. ضعف رفت تيهمه جذاب نيا يبرا

 .هوا سرده -
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چشم  يدستم قفل كرد و رو يانگشت ها انيرا م شيها انگشت. نشسته بود ميبا دقت به تماشا. صورتم چرخاند يتك تك اعضا يرا رو نگاهش

 .ثابت شد ميها

 ن؟يتو ماش مينيبش -

موافقت تكان  يسرم را به نشانه . هوا بند آورد يگرفتن سرما دهيناد يدر تنم، تالشم را برا دهيچيمخالفت باز كردم اما لرز پ يرا برا دهانم

 يليخ نيمطبوع ماش يهوا. ميحركت كرد نيمالحظه گر كوتاه شده اش، به سمت ماش يدادم و بدون رها كردن دست احسان و همگام قدم ها

 .ديخلوت دو نفره مان را عمق بخش شه،يش يتن سرما زده  يپخش شده رو يزود سرما را از تنم دور كرد و بخارها

 .جا آرامش بخشه نيچقدر ا. داره يچه سكوت -

 .ثابت كرد ميچشم ها يرا رو قشيفل كرد و نگاه دقق نهيس يرا رو شيدست ها. زد هيتك نيدر ماش به

 ؟يدوستش دار -

 .آمد ميلب ها يبه رو لبخند

 به من؟ شيبد يخوا يم -

 :شد و جواب داد طنتميش يهمپا

 .شه يكه نم يمفت و مجان -

دست چپم را باال آوردم و . شد تر قيرفت، نگاه احسان عم يكه رو به خاموش ميخنده ها. مهمانش كردم يبلندتر "فرصت طلب"و  دميخند بلند

 .كنار صورتم تكان دادم

 ؟ييكجا -

 .انداخت ريو سرش را به ز ديبه فرمان كش يدست

 .ستميامشب تو حال خودم ن -

 .را باال انداختم و مشكوك نگاهش كردم ميابروها

 ؟يچ يعنيخب  -

 "ليدان ه"رنگ  يآب يمن، بسته  يزده  رتيح يل چشم هاكت اسپرتش فرو برد و در مقاب بيدستش را داخل ج. پاسخ گذاشت يرا ب سوالم

. چرخ خورد گرشيداخل دست د لياست يپوياحسان و فندك ز يدو انگشت شست و اشاره  نيب گاريس ينگاه متعجبم رو. ديكش رونيرا ب

 .دادم انيدم، پاكه زمزمه كر يمتعجب "احسان"را با  رتميح! بودم؟ دهيتا به حال من ند چراپس  د؟يكش يم گارياحسان س

 !احسان؟ -

 :جدا كرد و كوتاه جواب داد شيرا از لب ها گاريو بدون چرخاندن سر به سمتم، س يور كي ،يحرف چيه يو ب سرد

 هوم؟ -

توانستم رنجش را در تك تك  يم. ستين يشگيو نه اسفند، احسان هم ستيجوابش مطمئن شدم كه احسان نشسته مقابلم، در شامگاه ب از

قرار و كالفه  يب. را در هم شكسته بود يشگيبه آزارش نشسته بود و احسان مقاوم و محكم هم يخاطره ا ديشا اي يحس ،يزيچ. خوانمحاالتش ب
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 شرفتهيداد و خاكستر پ يتكان گارشيبه س. زد هيتك نيماش يپنجره  يبه دستش را به لبه  گاريو ساعد س ديكش نييرا تا انتها پا نيماش ي شهيش

تك تك . خنك زمستانه فوت كرد يرا در هوا شيها هيداخل ر يآرام انگشت اشاره اش، به دست باد سپرد و دود حبس شده  يربه اش را با ض

 نياحسان به رو به رو كالفه شدم و از شدت ا ي رهيدر نگاه خ دهيدو يقرار يب نياز ا. زد يو پررنگ در ذوق م رجستهحاالت احسان در نظرم ب

 :اض باز كردملب به اعتر ،يكالفگ

 ؟ينشونم بد دنتويكش گاريكه س رونيب يآورد يمعلوم هس چته احسان؟ منو نصفه شب -

احسان امشب . خواندم؛ نه محبت، نه خواهش، نه غرور يجنس نگاهش را نم. بدون پلك زدن نگاهم كرد. حرف سرش را به سمتم چرخاند يب

از  شيبه توجه ب. را باال داد نيماش ي شهيداخل دستش شد و ش گاريس الِيخ يو ب ديشك يقينفس عم. باالخره به خودش آمد. و رو شده بود ريز

را در هم  ميابروها. آمد يبه ذائقه ام خوش نم يسرد نيشد، عادت كرده بودم و ا يشامل حالم م بيروزها عج نيكه ا محبتشحد احسان و 

 .همه تفاوت معترض شدم نيو به ا دميكش

از من  گهيچرا د ،يتو خودت باش يطور نياگه قرار بود ا. قبول كردم ،يجا باش نيا ليموقع سال تحو يدوست دار يتمعلوم هس چته؟ گف چيه -

 ام؟يب يخواست

ابرو به هم گره زده بودم . صورتش را به قصد رخ تمام به سمتم چرخاند مرخيكه صورتش را پوشانده بود، از چهره اش جدا كرد و ن ييها دست

 يدست ها يِبه دعوت بدون هماهنگ. ديو مرا به سمت آغوشش كش ديقاپ ميپا يدست راستم را از رو يحرف چيه يب. كردم ينگاهش م يو شاك

و پر از حرف  قيشدن عم نييدر گوشم و باال و پا دهيچيپ يزندگ يقرار زمزمه ها يهمراه با كوبش ب. محكمش نشست ي نهياحسان، سرم به س

در  دهيچيپ ياهويو دور شدن از ه دنيعقب كش يبرا. خورد و دور گردنم افتاد زيل ميموها يشال از رو. ر شدقرا يام ب ياش، نبض زندگ نهيس

 .كرد يآغوش محكومم م نيمردانه اش، به ماندن در ا يحالم، تقال كردم اما مخالفت دست ها

 .نيامشبو با من مدارا كن نوش هيامشبو، فقط  هي -

 رهيخ شم،يپ قيدقا يخال يو به نگاه ثابت شده اش به جا دمياش باال كش نهيس ينداشت، سرم را رو ميبرا ييمعنا چيكه ه ياز جمله ا متعجب

 شياز دست ها يكيرا باز كرد و  شيقفل انگشت ها. آرام گرفتم. چند ماه نبود نياحسان ا ـــب،ياحسان امشب عج. در حال خودش نبود. ماندم

نتوانستم به  نياز ا شتريدوست نداشتم حال خوشش را خراب كنم اما ب. كمرم، حركت داد يروباز و پخش شده  يموها يرو نوازشرا به 

 .به حالم غالب شوم دهيدو يكنجكاو

 شده؟ يزيچ ؟ياحسان خوب -

 .ديكش ميموها يرو شينوازش دست ها يرا خم كرد و گونه اش را به همراه سرش

 .ستمينه، خوب ن -

 يدستم را رو. ديرس يقرار و كالفه به نظر م يكم حرف، ب. حس كرده بودم م،يشده بود كيكه به بام نزد يرا از همان لحظه ا نيا. نبود خوب

 .و لباسش مشغول شدم نهيس يذهنم رو ي دهيچياش حركت دادم و با انگشت به حك كردن خطوط در هم و پ نهيس

 ؟يزن يحرف نم -

 .كرد ياش حركت م نهيكه دست من به نوازش س يز وقتبود، درست ا ستادهيدستش از نوازش ا. لحظه سكوت كرد چند
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 .زهيعز يليجا برام خ نيا -

 .انگشتم كند شد حركت

 چرا؟ -

 .كرد يسان روف را از بر م ي شهينگاهش درست آسمانِ پر از ابرِ جا گرفته در ش. زد هياش تك يصندل يرا از سرم جدا كرد و به پشت سرش

 .گذروندم يبود م ميكه تمام زندگ يكيبا  جا، نيا لمو،يمن هر سال، سال تحو -

سخت بود . گرفت را خاموش كنم يكه داشت در وجودم جان م يتمام تالشم را به كار گرفتم تا حسادت. ديرس چيدستم به ه يكند شده  حركت

 :دمياما باالخره موفق شدم و زمزمه وار پرس

 ....چرا امسال  -

 .حرف زدن نداد ي اجازه

 .تركم كرده. ستين گهيچون كه د -

بود را جمع كردم و  دهيدو ميلب ها يكه رو يبند ميلبخند ن. شدم ميها هيحبس شده داخل ر يكه آزاد كردم، تازه متوجه هوا يقينفس عم از

 .مرد مغمومم دادم ي نهيس يرو دنيدو يباز هم به انگشت اشاره ام اجازه 

 ؟يتركش كرد ؟يتو چ -

 .به پوزخند داشت يبيخنده اش شباهت عج. ديخند كوتاه

 .مجبور بودم -

 .را دوباره به سمت صورتش چرخاندم سرم

 !چرا؟ -

 :لب زمزمه كرد ريرا بست و ز شيها چشم

 !چون تركم كرده بود -

 نيا اتوانستم باور كنم مرد همخانه ام ب يوجه نم چيكه به ه نيبا ا. مورد ندارد نيدر ا شتريبه صحبت ب يليداد كه تما يخوب نشان م جوابش

از  شتريخواست ب يهر چند كه دلم م. من بود نيقيبه  بيباور قر يورا يزيتوانست عاشق باشد اما حال خراب امشبش چ يم ،ياخالق اتيخصوص

 نهيسرم را همان طور مماس به س. ناشناخته بود بدانم، اما به سكوتش احترام گذاشتم و لب به سوال باز نكردم مياحسان كه هنوز برا يگذشته 

احترام به خلوت خود خواسته اش، متوقف  يرا به نشانه  ميانداختم و حركت انگشت ها ريكرد، به ز يبا روحم حس قرابت م بيكه عج يا

 .كردم

شد و سرم را به سمت  دهيكه به چانه ام كش يمردانه و جذب كننده اش، همراه با دست يكه در آغوش احسان به سكوت گذشت، صدا قهيدق چند

 :ديچيخاند، در گوشم پصورتش چر

 . سال نوت مبارك بانو -

كه  نيبدون ا ل،يسال تحو ياز لحظه . بود قهيو هشت دق يسه و س. شدم رهيخ نياحسان جدا كردم و ناباور به ساعت ماش ي نهيرا از س سرم
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. دياحسان سرش را جلو كش. نده بودمغافل ما زيآن قدر غرق احسان و خلوتش شده بودم كه به كل از همه چ. ميمتوجه باشم، گذر كرده بود

 .شد رهيخ ميو در چشم ها ديبوس اام ر يشانيپ

 .شه يباشه، تا آخر سال همون براش تكرار م يتيتو هر موقع يهر ك ليگن موقع سال تحو يم -

 .لبخند زدم اليخ يب

 .يبگم اشتباه كرد ديخبراست، با نيتا آخر سال از ا ياگه فكر كرد -

 .اش را صاف كرد ينامرتبم، از هم آغوش يو موها ديكش دست

 .اديمنو رد كن ب يديع. زميدرست، فعال كه دور دور منه عز اياشتباه  -

راحت متوجه حالت متفاوت و ذهن  يليخ دم،يشده ام را د قيابراز محبت كم و رق نيعدم اعتراضش از ا ياما وقت دم،يگونه اش را بوس كوتاه

و به  دميكش رونياش ب يپرقدرتش، خودم را از آغوش دوست داشتن يت كردم و بدون مخالفت دست هاباز هم سكو. شده اش، شدم ريدرگ

 ي شهيش يچرخاندم و رو نيدر سكوت، چشم داخل ماش. شدم يمزاحمش م دينبا. به خلوت داشت اجياحسان احت. زدم هيام تك يصندل يپشت

 يبه نقش زدن رو ،يفكر چيه يانگشتم را جلو بردم و ب. داد يقلقلكم م نيماش يبخار گرفته  ي شهيش يرو ينقاش يوسوسه . كنارم ثابت شدم

 يرا رو ميپلك ها. به جا مانده بود شهيش يرو زشير يگل يتنگ پر از آب و ماه ستاد،يكه از حركت ا مدست. كاغذم مشغول شدم يا شهيتن ش

در خانه  نيمفصل هفت س يقبل از رفتنم، سفره  ش،يهشت سال پ. را در ذهنم مرور كردم نيهفت س يسفره  نيآخر يهم گذاشتم و خاطره 

 يال يتا نخورده و نو يبا اسكناس ها ،يپدر ليكنار جمع بزرگ فام ليسال تحو. گشرن ييطال يها يكوچه باغ با تنگ بزرگ و جفت ماه ي

گذشته  يخاطرات خوش و فراموش نشدن ي همه. مفصل مهرداد و مسعود يها يديع يبرا ميمن و مر يقرآن مخصوص آقاجون و لحظه شمار

 يپلك ها. خانــه را كرده بود يچقـــدر دلم هــوا. كرد يها م شدهگرفت و حال امشبم را پر از آرزو  يام تازه و دست نخورده، در ذهنم جان م

 .خسته ام گرفت يزود خواب سراغ از چشم ها يليشد و خ نيسنگ يميبسته ام، به مرور خاطرات قد

 

**** 

 

 يبسته و نفس ها يكه با چشم ها يكه به دور بالش حلقه شده بود و سر ييبدون لباس احسان، با دست ها يتنه  ميكه باز كردم، ن چشم

چطور داخل اتاق خواب . با تعجب چشم چرخاندم و اتاق خواب را از نظر گذراندم. بود، توجهم را جلب كرد دهيو منظم به سمتم چرخ كنواختي

و  يخواب يخبر از ب ز،ياحسان سحرخ قيداد و خواب عم يصبح را نشان م ي قهيدق ستيساعت ده و ب ،يپاتخت يساعت رو ياهبودم؟ عقربه 

رنجش در . دلم به حالش سوخت بشيشب گذشته و حال غر يادآورياز . شدم رهياش خ يخواستن يبه چهره . شب گذشته اش يخستگ

اندازه  يخرابش، ب ي نهيشيدكتر تنوع طلب، با پ يو عاشق بودن آقا يباور وابستگ. شد ير مهنوز كامال واضح و زنده در ذهنم تكرا شيصدا

ضعف نشان نداده بود و حال خراب  يذره ا يبه اندازه  يتا به حال حت. سخت و محكم بود شهياحسان هم. ديرس يبه نظر م رممكنيسخت و غ

 يها يكم از دلتنگ يزيچ شبشيد بيحال غر. كردم يحالش را درك م. بود نشيزتريعمق تاسف و تاثرش از نبود عز ينشان دهنده  شبش،يد

. كردم يم دايپ يحفظ ظاهر و جلب توجهش هم كه بود، راه يبرا ديبا. كنم ياش كار يخوشحال يخواست برا يدلم م. مهرداد نداشت يمن برا

دست و صورتم را شستم و . خوش، به استقبال همخانه ام بروم يحال و باز ييروز از سال نو را با رو نيگرفتم اول ميتخت بلند شدم و تصم ياز رو
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سرم جمع  يرا باال ميموها. آراسته كردم يرا با رژ كم رنگ، اما براق صورت ميو لب ها يپلك و لنز سورمه ا يرو يرا با خط مشك ميچشم ها

نه چندان بلندم را به تن كردم و هر چهار  يو صورت ديسف راهنيپ. اش را به گوش انداختم ييو طال يمس يها يبا گو ديسف يطال زيكردم و آو

از خودم و . دميرس يبه نظر م شهيو مسحور كننده تر از هم باتريبودم، اما امروز ز بايز. شانه هام گره زدم يبند نازكش را دو به دو و درست رو

 نيو به سمت احسان كه بدون كوچك تر دميشده ام دست كش انددو چن ييبايز يو تماشا نهياز آ. شهياز هم شتريب. شدم يظاهر جذابم، راض

به  زانميو آو دهيكش يتخت را با نشستن كنار احسان و پاها يام رو يخال يجا. دميبود، چرخ دهيو بالش به بغل، خواب نهيس يهنوز رو ،يحركت

را  ميانگشت ها. پشت گردنش مشغول شدم زشاو با دست به نو دميتخت جلو كش يرو ميخودم را با ستون دست ها. پر كردم نيسمت زم

به . دميگونه اش كش يكه نكرد، شستم را رو يحركت. گرفتم يرنگش را به باز اهيس ياش فرو بردم و تارها ختهيپر و به هم ر يداخل موها

 :زمزمه كردم اد،ينه چندان ز يآرامم را از همان فاصله  ينوازش صورتش مشغول شدم و همزمان صدا

 زم؟يجان؟ عز احسان -

 .به نگاهش لبخند زدم. بازش متوجهم شد مهيچشم ن يرمقش از ال يتكان خوردند و نگاه ب شيكه پلك ها ديطول نكش يليخ

 زم؟يعز يش ينم داريب -

. زدم سرم را به دستش مماس كردم و آرام و آهسته پلك. را در دست گرفت زميآو يها يو گو ديكش رونيبالش ب ريزد و دستش را از ز پلك

 .را لمس كرد نميريو با انگشت لب ز ديكش زيدست از آو

 .يخوشگل شد -

 :لبخندم را ادامه دادم و لحنم را مهربان كردم. ديچيدر گوشم پ شهيتر از هم ياگر چه پر از خواب و خش دار بود، اما خواستن شيصدا

 .گهيشو د داريب -

 .ديكه هنوز به تشك تخت بند شده بود، كشدست راستم  يرا از لب ها و صورتم جدا كرد و رو دستش

 مگه ساعت چنده؟ -

 .ستادميو ا دميتخت عقب كش يرا از رو خودم

 .شه يم ازدهيداره  -

 يرا برا ميرفتم، صدا يم رونيهمان طور كه از اتاق ب. باره از تخت جدا شد كيتند و  يبعد با حركت يرا داخل بالش فرو برد و لحظه ا سرش

 :بلند كردمشدن  دهيبهتر شن

 .ايدست و صورتت رو بشور ب. كنم يمن صبحونه رو آماده م -

تكه از  كي ستادن،يمحض سر پا ا. رفت و به شدت گرسنه ام بود يضعف م يمعده ام حساب. و داخل آشپزخانه شدم ستادميجواب نا منتظر

آشپزخانه  يپشت به ورود. صبحانه شدم زيآماده كردن م را برداشتم و همزمان با خوردنش، مشغول زيم يباز شده از رو ييكاكائو تييسكويب

 ختمير يآب جوش م يخشك داخل قور يچا يدهانم نگه داشته بودم و با دست راستم، رو كيرا در دست چپم و نزد تيسكويب. بودم ستادهيا

و  دياز شوك حضور احسان دستم لرز. برد را به دهان ميانگشت ها نيب تييسكويب ي مهيو ن ديكه احسان بدون سر و صدا، دستم را به عقب كش

 .دميگذاشتم و معترض به سمتش چرخ شيرا سر جا سازيچا يكتر. ختير نتيكاب يآب جوش رو
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 .بود دستمو بسوزونم كياحسان؟ نزد يكن يكار م يچ -

 .كنار كانتر نشسته بود يصندل يو رو شسته و مرتب رو دست

 .خوشمزه بود -

 .ساز گذاشتم يچا يرا رو يدوباره برگشتم و قور.  انداخته اش، لبخند زدمباال يو ابروها طانيلحن ش به

 .نوش جون -

 .ميبه كارامون برس ميشه، ما بر يآماده م ييگم تا چا يم -

 .گرفتم نتيكاب يرا به لبه  ميو دست ها دميسمتش چرخ به

 كدوم كار؟ -

 .ستاديصفر شده مقابلم ا يكانتر بلند شد و با فاصله  يرو از

 .يمنو نداد يدينرفته هنوز ع ادمي -

 :كه به خنده نشسته بود، جواب دادم ييبا صدا. خم شدم نتيكاب يو به پشت رو دميتنه ام را عقب كش مين دنشيدرست د يبرا

 .يكن يفراموش نم زويچ هي يدر هر حالت اديخوشم م -

 :را دور كمرم حلقه كرد و جواب داد شيها دست

 .يريگ يخوب م اديخوشم م -

 .بلند به سمت اتاق خواب قدم تند كرد يو با قدم ها ديكه فرصت جواب دادن را به من بدهد، در آغوشم كش نيقبل از ا و

 

**** 

 

. ساز نگاه كردم يچا يرو ي دهيجوش يحساب يبه چا ميكردم، با چشم ها يسرم جمع م يرا باال ميآشپزخانه شدم و همان طور كه موها داخل

 يخانه زنگ م نيبار بود كه تلفن ا نيخانه، اول نيدر تمام مدت اقامتم در ا. فارغ نشده بودم كه تلفن خانه به صدا در آمد مياهنوز از بستن موه

 زينگاهم را به در حمام دوختم و گوش ت. ديرس يبه نظر م بيعج يتماس به خانه، كم نيبه تلفن همراه احسان بود و ا شهيتماس ها هم. وردخ

دهانه اش  يرا برداشتم و دستم را رو يگوش. جواب دادن به تلفن، به سمت هال رفتم يدوش آب مطمئن شدم، برا يصدا دنيشناز  يوقت. كردم

 :ديچيدر گوشم پ يدختر جوان يداص. گذاشتم

 چرا خاموشه؟ تيتو؟ گوش ييالــو؟ احسان؟ كجا -

و پشتم پنهان كرده بودم، به سمت  ميرا در دست ها ين طور كه گوشهما. باز شدن در حمام باعث شد، هول و دستپاچه تلفن را قطع كنم يصدا

 ديكش يسرش جلو و عقب م يكه با دست راست كاله را رو يآمد و در حال رونياز حمام ب ياحسان با تن پوش سورمه ا. دميراهرو و حمام چرخ

 .نگاهم كرد مهيداشت، نصفه و ن شيكردن موها خشكدر  يو سع

 .گرسنمه يليخ. ميخورب زيچ هي نيبش ايب -

 .نخوردم يفشار دادم و تكان ميانگشت ها نيرا ب تلفن
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 .يخور يسرما م. اميلباس بپوش م -

 .ديو به سمتم چرخ ستاديا شيفورا سر جا. بلند شد فونيزنگ آ يلباس به سمت اتاق رفت كه صدا دنيپوش يبار حرف گوش كن شد و برا نيا

 !مينداشت -

 .و احسان رد و بدل شد فونيآ نيكنجكاوم ب نگاه

 جواب بدم؟ -

ثابت شده بود و  يگوش يدستش رو. ستادميو پشت سر احسان ا دميجلو كش. مخالفت باال آورد و فورا حركت كرد يرا به نشانه  دستش

دستش جلو  يسرم را از ال. كرد يجواب دادن تعلل م يبرا. قيدق نياسكر يصورت دختر جوان داخل صفحه  ديو سف اهيس ريتصو ينگاهش رو

 .ديرس يآشنا به نظر م بيشدم، عج رهيخو به دختر جوان  دميكش

 ه؟يك نيا -

 يحركت ناگهان كيرا گرفت و در  مشيباالخره تصم. صورتم انداخت يدختر چشم گرفت و نگاه تنگ شده اش را رو يقاب شده  ريتصو از

 :را برداشت و جواب داد يگوش

 طرفا؟ نياز ا -

كنجكاو . احسان بود ي "باال ايب"گفت كه جوابش  ياز هم باز شده اش تكان خورد و كوتاه جمله ا يلب ها. ختر پهن شدد يلب ها يرو لبخند

 .شدم رهيدرهم و نگاه تنگ شده اش سكوت كرده بود، خ يبه احسان كه با ابروها دنيپرس يبرا

 ه؟يك نيا ؟ينگفت -

همان طور كه با سرعت به سمت اتاق . كرد تميفت و با عجله به سمت اتاق خواب هداحرف دستم را گر يتازه متوجه حضورم شده بود، ب انگار

 :در حركت بودم، لب به اعتراض باز كردم

 ؟يكن يم يجور نيچه خبرته احسان؟ چرا ا -

 .داد يفيمحكم كرد و فشار خف ميبازوها يرا رو شيدست ها. خم شد م،ياتاق كه شد وارد

 شه؟با. اين رونيب. جا بمون نيا -

 .شدم رهياش خ يغرق در كالفگ يچشم ها به

 !چرا آخه؟ -

 خب؟ يليخ. ايفقط ن -

 .شانه باال انداختم يو ناراض لجوج

 ه؟يكلمه بگو ك هيخب  ؟يچ يعني -

 .نيهم. دخترخالمه -

 .پوزخند باال رفت يطرف لبم به نشانه  كي

 .دخترخاله، پسر خاله جيرا يهمون قصه . بگو! هان -
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 .ديدرهم كش ابرو

 .فقط دخترخالمه وايه. نيلوس نشو نوش -

 ؟ينشونم بد يخوا ينم نيهم يتو اتاق بمونم؟ برا يخوا يم نيهم يبرا -

ماند و دست آخر با چند قدم بلند از من فاصله گرفت  رهيخ ميدر چشم ها هيچند ثان. زنگ در خانه بلند شد يكه جوابم را بدهد، صدا نياز ا قبل

 .قفل برداشت يدر را از رو ديتكان نخورده بودم كه برگشت و كل ميهنوز از جا .و در را پشت سرش بست

 .نانيمحض اطم -

را داخل  ديكه فرصت اعتراض داشته باشم، كل نيدر را بست و قبل از ا ،يحرف اضاف چيه يب. گشاد شده نگاهش كردم يدهان باز و چشم ها با

 تيميناواضح سالم دختر جوان و صم يصدا. كردم كينزد نشيساندم و سرم را به تن چوبخودم را به در ر ،يحرص خورده و جوش. قفل چرخاند

 .به خودم اجازه استراق سمع دادم يعذاب وجدان چيه يسرم را به طور كامل به در چسباندم و ب دنيبهتر شن يبرا. ديچيگوشم پ رلحن احسان د

 .معرفت؟ سال نوت مبارك يب يپسرخاله  يچطور -

 ؟يپسرخالت افتاد اديچه عجب . مال تو هم -

 .گوشم را پر كرد اتم،يانتظارات و حدس يشاد و بشاش دور از همه  من،ينش يحوال يياز جا اتميو طبق حدس كيدخترخاله، نزد يصدا

 .يحلوا خور ميايب ياگه مرد ؟يزنده ا اي يمرده ا مينيبب ميريخبر بگ هي يدياول ع ميگفت ست،يازت ن يشده و خبر نيسنگ تينه كه سا -

 .ما رو باش يدخترخاله . دستت درد نكنه -

 ؟يحموم بود. مياديچمه؟ از سرتم ز -

 .آره -

 .خراب نكن خواهشا دمونويع. گفته باشم. اشك و ناله ندارما يحوصله . يريبم ،يفتيب ،يسرما نخور. الاقل يديپوش يم زيچ هي -

 ه؟قهو اي يخور يم يچا. قصد مردنم ندارم. خوبم. نترس -

 شه؟ يم داينسكافه تو دست و بالت پ. يتو هر دوتاش افتضاح. كدوم چيه -

در نظرم خوش طعم  شهيهم خت،ير يم ميكه احسان برا ييحرف نداشت؟ چا يپس چطور به نظر من احسان در خانه دار. دميدرهم كش ابرو

 .بود نيو خوش عطرتر نيتر

 شده؟ دايجا پ نيسر و كلت ا يكه اول صبح يآب كرد ريمنو ز قيسر رف بدبخت؟ نكنه يايچه خبر از برد. ارمياالن م نيبش -

 .هستن زشونيعز يو سالم، در خدمت خانواده  حيشما صح قيرف. راحت التيخ -

احسان،  زيعز يپس دخترخاله . ديپوستم دو ريز ا،ياسم برد دنيخاطر از شن يبه آسودگ هيشب يحس. لبم را آزاد كردم يگاز گرفته  ي گوشه

 .و هوش و حواسم را به خودش مشغول كرد زيرا ت ميگوش ها گرياحسان بار د يصدا. بود يگريعلق به كس دمت

 ؟يكن يكار م يجا چ نيپس تو ا -

 .فهيانجام وظ -

 فه؟يوظ -
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 .بدم لتيكت بسته ببرمت، تحو ديبا. دستور مامانه -

 راز؟يش يبر يخوا يپس م -

 .رازيش ميبر ميخوا ينه م -

 .بچه ننه يپسره . رفته بود ادميرو  ايردب. آره خب -

 .دياريم فيهم تشر يخود، جنابعال يجا ايبرد -

 .ختهيكار رو سرم ر يكل. وايمن؟ دست بردار ه -

 .يايب ديبا. دستور مامانه. ليكار و بار واسه دو هفته تعط -

كه  ديطول نكش يليخ. دميشن يرا م يا شهيوق ظروف شو تق و ت نتيبه هم خوردن در كاب يدادم، صدا يكه به شدت به در فشار م يگوش با

 .آمده را قطع كرد شيپ يا هياحسان، سكوت چند ثان يخواستن يآرام با همان جذبه  يصدا

 .شه يسرد م. بخور -

 .شه يكه مامان ناراحت م يدون يم. يايب ديبا. بحثو عوض نكن احسان -

 .زنم يزنم، با خاله حرف م يخودم زنگ م -

 .دكتر يبدم آقا لتيخواست كه شخصا اقدام كنم و كت بسته تحو يكه مامان ازم نم ياريتلفن سر و تهشو هم ب هيار بود با اگه قر -

 .يدون يمنو م طيشرا گهيتو كه د. وايه يو نساز ياومد -

 .خودت هم خوبه يسفر برا نيا. احسان اريبهانه ن -

 .واينكن هپس اصرار . يدون يم لشويخودتم دل. ستينه، خوب ن -

 .يبش يو منزو ريطور گوشه گ نيشه تو ا ينم ليدل نياما ا ست،ين گهيدرسته كه طراوت د. بچه نشو احسان -

 ....كردم با دوستام  يزيمن خودم از قبل برنامه ر ست،ين يريبحث گوشه گ -

 :لب زمزمه كردم ريز

 !طراوت؟ -

معترض و بلند  يصدا. است دهياش بر يو خانوادگ يليحسان را از جمع فاما ياست كه با رفتنش، پا يطراوت نياحسان هم نيزتريعز پس

 .دخترخاله، آرامش لحن احسان را در هم شكست

 .هيما چ ديهر سال ع يكه برنامه  يدونست يخودت خوب م. يكرد يزيخودت برنامه ر يخود برا يتو ب -

 ؟يشه تمومش كن يم وا،يه -

 مثل سابق بشه؟ زيخوام همه چ يكه م نيا ؟يبا ما باش دويخوام ع يكه ازت م نيتموم كنم احسان؟ ا ويچ -

 .شه يكه نم يدون يخودت خوب م -

 .يخودت بخوا هيفقط كاف. شه يخوبم م. شه يم -

 يبرا. خونم ينگاهشون م يحاضر بشم كه سرزنشو تو يجمع يتو يخوا يتونم فراموشش كنم؟ چطور م يچطور م. وايه ستين گهيطراوت د -
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 .شه يمثل قبل نم يچيمن ه

 .اتياحسان، مثل بچگ يلجباز -

 .به ارث بردم ميمادر ياز خانواده  ويرگ لجباز نيكه ا يدون يم -

 ؟يايپس نم -

 .ندارم لويرو به رو شدن با فام طيشرا قتايبگو واقعا دلم براش تنگ شده، اما حق. به خاله سالم برسون -

. يريتماس ناقابل بگ هيو  يبردار ويگوش يتون يخالت تنگ شده، م يو دلت برا يمشتاق يليخخودت . رسونم ينم يبه كس ويغاميپ چيمن ه -

 ؟يكن غيهم از خالت در دويع يساده  كيتبر هي يخوا ينكنه م

 .نسكافتو بخور نيبش. اريحاال جوش ن. خب يليخ -

 .بهتره برم. ندارم ليم. تييرايممنون از پذ -

 وا؟يه -

- .... 

 ؟ياز من ناراحت شد با توام؟ وا؟يه -

- .... 

كنار  طيبا شرا ديبا. حال خودم باشم يكم تو هيبذار . ستيكس اون جا منتظر من ن چيمطمئن باش ه. منو درك كن طيشرا يكيالاقل تو  وايه -

 .تونم ساكت بمونم يبزنه، نم يحرف يكه اگه كس يدون يم. اميب

 .شناسم يخوب م يلياخالق گندتو خ نيآره، ا -

 .ها دامن بزنم يو به دلخور امينباش ب يپس راض. خب يليخ -

- .... 

 وا؟يه -

 .شه يدونم كه ناراحت م يهر چند م. پس خودت به مامان زنگ بزن. لتهيهر جور م. باشه -

 .ارمياز دلش در م -

 .ادياز دلش در ب يراحت نيشك دارم به هم -

 .كار استادم نيمن تو ا. نگران نباش -

. به سنگ خورد رميظاهرا ت. كنم فهيسر هم به تو بزنم و انجام وظ هي اميگفتم ب ا،يمامان برد يسر اومدم خونه  هي. گهيرم دمن ب. بر منكرش -

 .بارونمو صادر نكرده ريبرم تا مامانش حكم ت

 ؟يريهنوزم با مادرش كارد و پن -

 .چه جورم -

 .متنيب يباشه كه م يآخر يدفعه  نيخواد ا يدلم نم. پس پاشو برو -
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 .يكن يشرمندم م ياديز ييوقتا هي. پسرخاله تيممنون از حس همدرد -

 :گوشم را پر كرد ريپرسشگر و مچ گ يكودكانه و لحن يدخترخاله، با ذوق يبودم كه باز هم صدا دهياحسان را نشن جواب

 هنوزم؟ ؟يمهمون داشت. نيآشپزخونه رو بب زيم. اوه -

 هنوزم؟ ويچ يچ ه؟ينه بابا مهمون چ -

 ه؟يدو نفره چ زيم نيپس ا. انكار نكن -

 .هنوز ومدهين. ادياز رفقام ب يكيقرار بود  -

 ؟يكرد يباور م يباور كنم؟ اصال خودت بود -

 .باور كن -

 فعال؟ يندار يكار. رفع زحمت. خب يليخ. تونم يهر چند نم. كنم يباور م -

 .هم سالم برسون ايبه برد. نه، برو به سالمت -

 .ينره به مامان زنگ بزن ادتي. رسونم يم -

 .راحت التيخ. زنم يم. نه -

 يب يو چهره ا يتصنع يهمراه با اخم ها نهياتاق فاصله گرفتم و دست به س يقدم از در بسته  كي دم،يرا كه شن يبه هم خوردن در ورود يصدا

داخل قفل در  ديكه باالخره كل ديطول كش يا قهيد دقچن. ستادميداشت، منتظر باز شدن قفل در ا ميها دهيدر پنهان كردن شن يحوصله كه سع

راست سراغ از من و  كي يوقفه ا چيه ينگاهش ب. در قاب در حاضر شد خته،يبه هم ر يو موها ياحسان با همان تن پوش سورمه ا و ديچرخ

 چيه يمحصول حبس ماندن در اتاق، ب يشينما تيمصمم و عصبان يقبل از آن كه لب به حرف باز كند، با قدم ها. گره خورده ام گرفت يابروها

 :لب غر زدم ريشانه به شانه را باعث شدم، ز يتصادف عمد كيو همان طور كه  تماز كنارش گذش يكالم

 .كن يباهام زندگ ايب يگ يبه من م يكن يم خوديب ،يترس يم لتيتو كه از فك و فام -

 :ديقدم داخل آشپزخانه به من رس كيبلند و رسا به دنبالم آمد و  شيصدا. آشپزخانه شدم و احسان را در اتاق جا گذاشتم وارد

 .شنوم يدارم م -

 :ادامه دادم يلب ريآرام و ز يو پشت چشم نازك كردم و باز هم با همان صدا دميكش رونيكانتر را ب يصندل

 .خب بشنو -

زن مورد ! طراوت؟. قفل شده به همِ هر دو دستم ثابت كردم ياانگشت ه يزدم و چانه ام را رو هيكانتر تك يسنگ يهر دو دستم را به لبه  آرنج

 الفهاز حد كالفه بودم و ك شيشد، ب ياضافه م ميكه هر روز به مجهوالت و حجم ندانسته ها نياز ا. بود ختهياحسان تمام ذهنم را به هم ر يعالقه 

حل معادالت به هم  يو برا رميتوانستم سراغ از مسعود بگ يوجه نم چياحسان، به ه يدائم يو همراه يلعنت يليدو هفته تعط نيتر از آن كه با ا

كه  يوقت. دميكش يكوتاه غيو ج دميدستم از جا پر ريشدن ز يغرق در افكارم بودم كه با حس خال.ماجرا ازش كمك بخواهم نيا ي ختهير

و لحنم را پر از  دميتر كردم و عقب كش ظياخمم را غل. شدم هيمتوجه قض دم،يآرنجم د كيكانتر را نزد ياحسان رو يضرب گرفته  يها شتانگ

 .كردم يطلبكار
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 بود؟ يخوديب يِچه شوخ نيا -

در  لِيبرداشت و به كمك كارد است يخونسرد تكه نان. مقابلم و داخل هال نشست يصندل يو صورت در همم، رو تيمن و عصبان اليخ يب

 .ديسطحش كش يرا رو ريدستش، كره و پن

 د؟ش يما چ ييچا -

نفسم را پرشدت . كرد يام م وانهيآدم مقابلم، د يحجم از خونسرد نيا. نگاهش كردم رهيتنگ شده ام، خ يلحظه در سكوت و با چشم ها چند

همراه با آرامش اعصاب خرد كن ظهور كرده در تك تك حاالتش، . ديدست از خوردن نكش يحت. زدم هيام تك يو به صندل دميبه سمتش پاش

پر كرد و  يفنجانم را از چا. ساز وارد آشپزخانه شد يكانتر را دور زد و سالنه سالنه به قصد چا. بلند شد يصندل يرو زت ادر دس چيساندو

 .مقابلم گذاشت

 .ايتنبل شد -

 .را گرفته بود، به شانه ام ضربه زد شيكه فنجان چا يبا آرنج دست. نگاهش كردم رهيخ

 .نميجا بش نيخوام ا يپاشو م -

 .را درشت كردم ميها چشم

 .دينياون طرف بش ديببر فيتشر. شما اون وره يجا -

 :صبر تكرار كرد يرا با دست آزادش گرفت و ب يصندل ي لبه

 .پاشـــو، زود باش -

 .رساندم ميهر دو دستم گرفتم و به لب ها نينان را ب يا تكه

 .نشستن نداره يغصب يجا -

 ياش رو يكنارم زد و همان طور كه با همان حس و حال غرق خونسرد يصندل يمردانه اش، از رو يبر زور و بازو هيبا تك ،ياخطار قبل چيه يب

 :نشست، جواب داد يغصب شده ام م گاهيجا

 .يارياخت ،يواريچارد -

 يرو .سرخوش از شكست دادنم، غرق خوردن بود. كانتر را دور زدم گاهش،يجا ينشستن رو يو برا دمياش ناخواسته خند يحركت انتحار به

 :دميمقدمه پرس يدفعه و ب كيو  دميسنگ جلو كش ينشستم و خودم را رو يصندل

 ه؟يطراوت ك -

 .هول و دستپاچه لبخند زدم. را نشانه رفت ميچشم ها ميمتوقف شد و نگاهش مستق شيراه لب ها ي انهيدر م فنجان

 .نيزد يبلند حرف م يليخب خ -

 ميبه تماشا نهيزد و دست به س هيتك يصندل يبه پشت. اش گذاشت ينعلبك يرا رو يچا يحاو يدود ركسيلبش باال رفت و پ يگوشه  كي

 .نشست

 د؟يديشن يچ گهيد دييخب، بفرما -
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 :جواب دادم يظاهر يچشم نازك كردم و با دلخور پشت

 حرفاتون گوش بدم؟ يمگه من فضولم كه به همه  -

 .ديخند كوتاه

 اد؟يبه حساب نم يفضول د،يكن يگوش م ينشيكه گز نيا دييپس بفرما -

 .نگاهش كردم يور كيرا باال انداختم و  ميها شانه

 ه؟يخب حاال، بحثو عوض نكن، بگو طراوت ك -

 .پاسخ كوتاه كي تيو كشدار و در نها قيعم يلحظه سكوت، نفس چند

 .گم يهمه رو خودم بهت م ،يبدون يزيهر وقت الزم شد از گذشتم چ -

 .كردم ينبود، به دانستن پافشار لميب مبا چيكه ه ياز جواب يناراض

 .يخبر دار ميو بم زندگ ريتو از ز يوقت ست،ياصال انصاف ن نيا. دونم ياز تو نم يچيمن ه يول -

 .اش را زد يخال يصبحانه و معده  ديفرار از جواب، ق يبلند شد و برا يصندل يرو از

 .گم يالزم بودو بهت م يگفتم كه، به موقعش هر چ -

گفتم و  يلب ريز "اَه". شدم ريگذاشت، سر به ز رونيپا از آشپزخانه كه ب. اخم، به رفتنش نگاه كردم يدرجه  نيتر ظيو غل زانيآو يالب ه با

 .چرخاندم زينگاه حرص زده ام را به چپ و راست م

 .يراست -

 .شدم قيكانتر دق يشده اش رو دهيكش يتنه  ميزده نگاهش كردم و به ن جانيه

 هوم؟ -

 .مخصوصا كتابخونه رو ،يو رو كن ريشن، خونه رو ز يمن م يزندگ يمربوط به آدما يخبر گرفتن از گذشته و هر چ يبرا ستيم نالز -

 .شدم رهيخانه خ يزده و مات برده، به احسان و اشاره اش به جستجو شوك

 .شم يمتوجه منظورت نم ؟يچ يعني -

 :جواب داد اليخ ينگاهم كرد و ب طنتيپرش

 كنن؟ يكتابامو با هم عوض م يو جا انيكه م هيكار جن و پر پس حتما -

. خانه لو رفته بودم شيخانه به كار گرفته بودم، اما باز هم به تفت ياز خودم در جستجو يرد چيبه جا نگذاشتن ه يكه برا يوجود تمام تالش با

. فرو دادم يآب دهانم را به سخت. داخل خانه نيوجود دوربمثل  راديا كي. كردم يفكرش را نم چيكار كه ه يجا كي. زد يكار لنگ م يجا كي

از  يكياز حضور  يصد در صد نانياطم نيداده بودند و ا نانياحسان به من اطم يداخل خانه  نيمسعود و دكتر قبال از نبود دورب. نداشت كانام

اصال چطور امكان داشت احسان خانه . به دست آمده بودخانه  يحرفه ا يهمه جانبه  ياحسان و گشت و گذار و بررس يگروه در خانه  يدخترها

 ياصال با منطقم جور در نم. را ينه چندان بزرگ صد و چهل متر يخانه  كيآن هم  رد؟ينظر بگ ريز نيكند را با دورب يم يزندگ خودشكه  يا

ا جمع و جور كردم و از احسان كه هنوز به خودم ر. ديرس ياز حد مشكوك به نظر م شيمسئله ب نيدر فكر فرو رفته بودم و ا ياديز. آمد
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 .نگاه گرفتم و به خوردن صبحانه مشغول شدم بود، ستادهيا ميتماشا

 .كتابخونتو بخونم يتو يتونم كتابا يهر وقت دلم خواست م يخودت گفت. ياريدر م يباز سيپل ياديز -

 .كانتر فاصله گرفت و به سمت اتاق رفت از

رو هم كه  يخواد بكن، هر كتاب يدلت م يهر كار. يداد يمن سر و سامون م يسر رفتتو با كتابا يحوصله  ياشتخب، قبول، اصال تو د يليخ -

 دايواسه پ ،يكن يجا به جاشون م يوقت. عادت كردم دمانيچ نيمن به ا. كنم نظمشونو به هم نزن يخواهش م زم،يفقط عز. بخون ،يدوست دار

 .وقت بذارم ديبا يكل تابك هيكردن 

 .مشغول شدم زيو به جمع كردن م دمياز خوردن كش تدس

 ؟يش يم جيكردنشون گ دايمگه همش چند تا كتاب هست كه واسه پ. يكن يشلوغش م يخب حاال، چقدر الك يليخ -

 ميل اتاق صداداخل خانه متقاعد كنم كه احسان پرسر و صدا از داخ نينظم كتاب ها و نه وجود دورب ختنيداشتم خودم را با باور به هم ر يسع

 :زد

 .ميفتيجمع و جور كن زودتر راه ب ايانقدر غر نزن، پاشو ب -

 .ستادميا شيدر اتاق خواب به تماشا يزدم و در آستانه  رونيآشپزخانه ب از

 ؟يكجا به سالمت -

و  دميجلو كش. انداخت يتخت م يبود، رو لشيو هر كدام را كه باب م ديكش يم رونيب يكي يكيرا  ميوسواس، لباس ها تيداخل كمد، با نها از

 .تخت اشاره زدم يو شلوارك رو راهنيبا سر به چند دست تاپ و پ

 ؟يكن يكار م يچ -

 .كرد نشييام را در دست گرفت و با نگاه، باال و پا يمشك يتنه  مين

 .مزاحم يب د،يجا كه بشه توش نفس كش هي مير يرو م يليدو هفته تعط -

 .دميرنگ را از دستش قاپ يمشك يتنه  ميتخت نشستم و ن يرو

 مزاحم؟ يب د؟يشه نفس كش يجا نم نيمگه ا -

 .گذاشت نيزم يو رو ديكش رونيكمد ب يرا از باال چمدان

 .شه يم دايهم پ شونيبق يسر و كله  دهيتازه اولش بود، به ظهر نرس نيكه، ا يديد -

 م؟يبر ميخوا يحاال كجا م -

 .م كردو دست به پهلو نگاه دياز كار كش دست

 .حول و حوش، لواسون نيهم م،ير يدور نم -

كه  يوقت. خواندم يرا خوب م يغرق شدگ نيغرق شده بود و من ا. شدم رهياحسان خ ريو به نگاه پر از عمق و درگ دميرا به هم كش ميها لب

و  يدفعه ا كيحد  نيقصد كرده بود، آن هم تا ارا در لواسان  التيفرار از خانواده و اقوامش، دو هفته تعط يمقدمه برا يطور هول زده و ب نيا

 دهيحضور دخترخاله و شن. نداشت من از آن خبر داشته باشم يليكه تما يزيچ. نگران است يزيشد حدس زد كه از چ يم ،يقبل يهماهنگ نبدو
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 .داده بود تيمسافرت و دور كردنم رضا نياز تكرار ماجرا به ا يريجلوگ يحكم زنگ خطر داشت كه برا شيمن، برا يها

: از ذهنم گذشت يلبم نشست و فكر يرو يشد، پوزخند كمرنگ ميحرف و در سكوت مشغول به جمع و جور كردن لباس ها يكه ب دوباره

تا  نيام را از ب يگوش ،يجلب توجه چيه يزدم و همزمان كه ب يتخت چرخ يرو ".دكتر يآقا يكن يم فيبرام تعر زويزود خودت همه چ يليخ"

و اتاق  سيراه سرو نيب. كردم يرا به مسعود گزارش م يدو هفته مسافرت اجبار نيا ديبا. داشتم، از تخت جدا شدم يملحفه برم ياه يخوردگ

 .كرد ستادنمياحسان مجبور به ا يدر حركت بودم كه صدا

 كجا؟ -

 .احسان، پنهان كردم ديدور از معرض د ي مهيرا پشت ن يو گوش دميبه سمتش چرخ يور كي

 .ييدستشو ن،ياجازه بد اگه -

 .خودش رفت ياشاره زد و سراغ كمد لباس ها يسرش به در خروج با

 .رو جمع و جور كن نايا ايفقط زودتر ب. خب، برو يليخ -

اعالم  يبرا يگريو نه فرصت د نترنتيكارت بود، نه استفاده از ا ميس ضينه امكان تعو. شدم سيوارد سرو يمعطل يگفتم و ب يكشدار "چشم"

داره . دو هفته. لواسون ميخواد بر يم": ثابت مسعود فرستادم ريخط غ يكوتاه نه چندان كوتاه، به شماره  اميپ كيام  يباالجبار از گوش. تيوقعم

. بوده نشونيب يا يقو يعاطف يدونم اما رابطه  يازش نم يچيه. به اسم طراوت كه تركش كرده يكي. كنه يرو از گذشتش پنهون م يزيه چي

 سيگرفتن جواب توقفم را داخل سرو ديمطمئن شدم، به ام دنشيرا كه سند كردم و از رس اميپ "ه؟يچ يمسافرت دو هفته ا نيمن با ا فيتكل

صابون آغشته  عيدستم تازه به كف ما. را باز كردم ييآب روشو ريو ش دميرا كش فونيتوقف، س نيجلوه نكردن ا يعاد ريغ يابر. كردم شتريب

را به دست  يرا شستم و گوش ميبالفاصله كف دست ها. دياس ام اس لرز دنيرس يآرنج و پهلو، به نشانه  نيثابت شده ام ب يشده بود كه گوش

. از ماجرا دور بشه ديبا. ره يپرونده داره جلو م. يكن سرگرمش كن يفعال سع. كنم يم قيدر مورد طراوت تحق": گرفتم و جواب را خواندم

 ".تهيموقع نيلواسون بهتر

 

**** 

 

داخل خانه  يهوا. نشستم نهيآتش داخل شوم گوشيباز يزبانه ها يجمع شده به داخل شكمم، به تماشا يبه خودم فشردم و با پاها شتريرا ب پتو

 ياحسان دستبرد م يشد، به لباس ها يسردم م ياديكه ز يگاه. داد يمن، كفاف سرما را نم ياحسان برا ينازك انتخاب يسرد بود و لباس ها

 .كردم يداغ آرزو م ريش وانيل كينشستم و  يم نهيشوم يرو به رو چيكردم، پتو پ ياحساس سرما م شهياز هم شتريكه ب ياهزدم و گ

 يو مسعود و دكتر گوشه ها تيخانه گذاشته بودم، آن قدر غرق احسان و محبت و توجهش شده بودم كه مامور نيكه پا به ا يده روز تمام

 يبه كنجكاو تم،يمامور ياحسان در دلم، اما تمام نشانه ها گاهيحفظ جا يهر روزه ام برا بيبا وجود نه. جا گرفته بودو كمرنگ ذهنم  كيتار

كرد و من  يم فيحواس تعر يكه احسان، ب يخاطرات. شد ياحسان خالصه م ي ختهيدر رابطه با طراوت و خاطرات جسته و گر گاهميگاه و ب يها

پارتنر  يكس جز من حق حضور در خاطرات دو نفره  چيانگار كه ه. شدم يم يبه حسادت و خودخواه دهيچيپ ياش غرق حس يادآورياز  يحت

 .محبوب شده ام را نداشت
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 ليميا قيرا به مسعود از طر ميو دانسته ها دايگذاشت، باالخره فرصت مناسب را پ ميخانه تنها حتاجيما ديخر يكه احسان برا ديهشتم ع روز

 اينگرفته بودم و  يام جواب ياطالعات انتقال يشد، اما هنوز برا يضوع گزارش طراوت بود و هر چه مربوط به احساس احسان ممو. منتقل كردم

 .احسان، فرصت خبر گرفتن را نداشتم يشگيدر كار بود اما به خاطر حضور هم يهم جواب ديشا

زرد و سرخ آتش را شكست و مثل  يبه شعله  دميد يمات شده  ي رهياز سطحش را مقابلم گرفت، دا يفرار يبا بخارها ريش وانيكه ل يدست

 .خلوت تك نفره ام را ربود شهيهم

 !؟ينكن خي -

 كيخم شد و پتو را با . حلقه زدم شيا شهيش يرا به دور بدنه  ميرا از دستش گرفتم و انگشت ها ريش وانيل. پتو را رها كردم يلبه ها. دميخند

 .داشتن پتو اصرار كردم يمعترض، برا. مبل انداخت يوحركت از دورم آزاد كرد و ر

 .سرده احسان، بذار باشه -

و فرو رفتن در آغوشش  دنيگرفت و به عقب كش ميرا از پشت به پهلوها شيدست ها. زد هيمبل تك ينشست و به بدنه  نيزم يسرم رو پشت

 .مجبورم كرد

 .نهيش ينم نيكه سردشه، كف زم يآدم -

 :و كنار گوشم زمزمه كرد ديسرش را جلو كش. زدم هيو شكمش تك نهياسپرت پوشش نشستم و به س يو تا شده از زان يپاها انيم

 سردته هنوز؟ -

سرم را . اش گرفتم شهيپشت ش يو شاخ و برگ باران زده  سيخ يو درخت ها نهيدو طرف شوم يبخار گرفته و سرتاسر ياز پنجره ها چشم

 :دميشده اش باال كش كيبار يرا به سمت چشم هااش فشردم و نگاهم  نهيبه س شتريب

 .كم هيفقط  -

 .ديبوس يرا طوالن انميعر يرا در گردنم فرو برد و شانه  سرش

 گرمت كنم؟ -

و جلب اعتماد  تيمامور يهر چند كه خودم به ظاهر به بهانه . احسان، از دستم در رفته بود يروزها حساب كشش و خواسته ها نيا. زدم لبخند

خواست و  يآرامش را م نيآغوش و هم نيحاال دلم فقط هم ياما برا ك،يحس خوب، شر نيا يبودم و پا به پا يبا هم بودن راض نيبه ا احسان

 .ماه، به خواستنش مخالفت و به نخواستنم موافقت كردم كي نيا يبار ط نياول يبرا ن،يهم يبرا. يگريد زينه چ

 .جا نيهم ميبمون گهيكم د هي -

و موافقتش را با  ديكش ريمبل به ز يپتو را از رو. گذاشت نيزم يرا از دستم گرفت و رو وانيبه دور شكمم را باز كرد، ل شيت هادس ي حلقه

 .نخواستنم ابراز كرد

 .يجور نيا يخور يسرما م -

به آرامش بند بند تنم را  هيشب يحس. هر دو دست گرفتم انيشكمم نشسته بود، م يپتو فرو رفتم و دستش را كه هنوز رو ريپناه احسان ز در

 شيدست ها يحلقه . ديچيپ يبودن در دلم م زياز عز ينيريلخت شدن، طعم ش نيتن احسان لَخت شده بودم و از ا ياز گرما. كرد يخواب م
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 .كرد ريدر گوشم نشست و خروار خروار آرامش را به قلبم سراز ك،ينزد يليخ شيو صدا ديكش وشمدوباره در آغ

 م؟يجا بمون نيا شتريب هينظرت چ -

خواست تا آخر  يته دلم م يزيچ يا انهيگذراندم اما به طرز ناش يرا از نظر م تميمامور يبه رو رشيابعاد توقف خارج از شهر و تاث يتمام ديبا

و دوست داشتنش بمانم  تيحما يمشرف به رودخانه، كنار احسان و تحت سلطه  زيانگ الينه چندان بزرگ اما خ ياليو نيجا، در ا نيعمرم، هم

 تيفوق العاده اش لبخند رضا شنهاديدور نگه داشتن احسان از ماجرا، خودم را متقاعد كردم و از پ يمسعود برا ديتاك يادآوريبا . كنم يزندگو 

 .لبم نشست يرو

 .دوستش دارم. جا خوبه نيا -

 .فشرد شياشكمم حركت داد و تن مهار شده ام را كوتاه با پاه يرا رو شيها انگشت

 .ميمون يپس م -

 يتازه جوانه زده  يو شاخه ها شهيش يآب رو ينگاهم باز به سمت قطره ها. دميسرد اما مطبوع اتاق پاش يبه هوا ميها هيآسوده ام را از ر نفس

داشتم،  يحس خوب. خوش آهنگ حركت پرجوش و خروش آب رودخانه آرام گرفت يقيموس دنيبه شن ميسر خورد و گوش ها اطيداخل ح

مشتركمان حس  يتبار و خانه  يفرانسو يبا وجود همخانه  يام را حت يغرق زندگ يلحظه ها نيرنگ ا. ام يزندگ يها ظهلح يمتفاوت از همه 

 كي يآل به بها دهيا نيبود و ا نيآل تر دهيدر كنارش ا ياحسان و زندگ. بودم دهيداشت كه تا به حال نچش يآغوش احسان طعم. نكرده بودم

 دهيشانس از راه رس نيخواست ا يهرگز دلم نم ،يبيشده بود اما به طرز فوق العاده عج بمينص ،يخوش شانس ياز رو ديناخواسته و شا ت،يمورما

رزمخواه  يدر لو رفتن اطالعات پرونده  ينقش چيگناه است و ه يفكر خام كه احسان ب نيدر خلوت ذهنم به ا يگاه يرا از دست بدهم، حت

غرق  ينشدن احساسم، حساب ريدرگ يتالشم برا يكردم با وجود همه  ياعتراف م دياما با ديرس ينظر م هكننده ب وسيما. دادم يم انديندارد، م

اعتمادش  ديكه با نيمگه نه ا". كردم يم هيتوج ش،يكه خودم را به همپا شدن با محبت ها نيكننده تر ا وسياحسان و وجودش شده بودم و ما

 ".يهمه همراه نينخواستن سرگرمش كنم تا از ماجرا دور باشه؟ خب من مجبورم به ا رو جلب كنم؟ مگه

ده روز و فرصت شبانه  نيا. شكرگزار بودم ز،يدم و باز دم عز نيحس ا يشدم و برا ياحسان، جلو و عقب م ي نهيحركت آرام و پرنفس س با

ام  وانهيفكر نداشتنش، د يلحظه ا يچنان وابسته ام كرده بود كه حت مثال احسان، آن يو ب غيدر يب يو محبت ها يشگياش، آغوش هم يروز

 يدل دادن ناراض نيوجه از ا چيبه احسان دل داده بودم و به ه م،يها يزيبرنامه ر يهمه  ي رهيخواست ها و خارج از دا يخالف همه . كرد يم

. به حالم را عقب زده بود دهيبد دو يتمام حس ها يمرد همخانه ام با صبور .در دلم نبود يدور، اثر يروزها ياز تجاوز و از ناامن يحاال حت. نبودم

بود تا ذره  ياحسان فرصت. شده بودم رشيكرد كه خواسته و ناخواسته، با تمام وجودم درگ يو به موقع محبت م قيآن قدر خوب و آن قدر عم

از  تيكرد كه با وجود رضا يخوب و بجا، محبت خرج م يبه قدر ميروزها نيا كيشر. اش را لمس كنم ينيريو ش يذره و آهسته آهسته زندگ

 ياديز دم،يكش ياز احسان دست م يروز ديكه با يمن يبرا يوابستگ نيشدم و ا يوابسته م ياديداشتم ز. دميترس يم مبه خود يته دلم، گاه

من  يابد برا نيتا ابد ادامه داشته باشد و ا تيمامور نياخواست  يها، دلم م يدل نگران نيا يبا وجود همه  تيدر نها. ديرس يخطرناك به نظر م

 .باشد نداشتن احسا يبرا يفرصت

 يحس م رياخ يروزها. بازدمم خساست به خرج دادم يو برا دمياحسان را بلع يمعطر از نفس ها يو حجم مطبوع هوا دمينفس كش قيعم
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مسخ شدن، تنها به بهانه  نيمسخ شده بودم و ا بيروزها عج نيا. كردم يمداشتنش تقال  يبرا. نفسش، سهم من بود يهوا يكردم، احسان و حت

خواب . شد يآرام م نميزتريعز يو روحم از آغوش دوست داشتن نيپوستم، سنگ ريز دهيخز ياز گرما ميچشم ها. وداحسان و وجودش ب ي

 .بودم ياندازه راض يدر آغوش مردم ب دنيخواب نيگرفت و من به ا يم ميسراغ از چشم ها

 .ماندن، امرم كرد داريب يپرجذبه و وسوسه گر احسان به مقاومت برا يهم رفت، صدا يخبر كه رو يآهسته و ب ميها پلك

 .منتظرم. ينخواب بانو، هنوز سهم منو نداد -

فقط خواستنم و خواست  ديلحظه فقط احسان و خواستنش و شا نيا يبرا. شدم رهياش خ يدوست داشتن يبازم، به چهره  مهين يچشم ها يال از

كه از  يدر حال. هوا زد يلبخندم را رو. را كوتاه، بستم و باز كردم ميخواست دل، لبخند زدم و پلك ها نيا يبه پا. يگريد زيدلم مهم بود و نه چ

 . و آهسته آهسته به سمت اتاق خواب حركت كرد ديشد، مرا به آغوش كش يبلند م نيزم يرو

 

**** 

 

كه به قصد دو هفته به  ديع التيتمام تعط. توجه باشم يكه به جانم افتاده بود، ب يوقفه ا يامان و ب يكردم به سردرد ب يدم و سعز رونيحمام ب از

شده  نيمن كه به احسان و بودنش بدجور وابسته شده بودم، پرخاطره تر يبود، به سرعت برق و باد گذشته بود و برا دهيروز تمام رس ستيب

شده بود،  رميآخر دامن گ يروزها نيكه ا يدو سه روز را من به خاطر ضعف و بدن درد نيگذشت و تمام ا ياز بازگشتمان م يدو سه روز. بود

به  يسر و سامان ،يحال يو ب يهمه كسل نيامروز باالخره توانستم از تخت جدا شوم و با هدف دور شدن از ا تيدر نها. به استراحت گذرانده بودم

 .خانه و خودم بدهم ي هختيبه هم ر وضاعا

كرد و  يام، مراعاتم را م يماريخوشبختانه به خاطر ب. فرصت داشتم يدوازده ظهر بود و تا برگشت زود هنگام احسان، هنوز شش ساعت ساعت

. پاسگزار بودمبازگشت زود هنگام مردم به خانه بود، چقدر س يكه واسطه  يحال يضعف و ب نيگشت و من از ا يبه خانه برم شهيزودتر از هم

برگشتمان را همان روز اول به محض خروج احسان از خانه، خبر داده و سراغ از دانسته . شدم ميخشك كردن موها اليخ يو ب دميلباس پوش

نگار كه ا. بود دهيدر رابطه با زن مرموز احسان، به بن بست رس ميو تفحص پسرعمو قيمسعود در رابطه با طراوت گرفته بودم، اما تمام تحق يها

 .نداشت يوجود خارج وجه چيزن به ه نيا

 يو لباس ها دميپررخوت جلو كش. كرد يم ياتاق به من و سرِ به درد نشسته ام دهن كج ياستفاده شده، گوشه  يپر از لباس ها يها چمدان

جدا كردم و دست آخر حوله  دهايا از سفها ر يداخل خانه و رنگ يرا از لباس ها رونيب يلباس ها. كردم كيداخلش را به قصد شستن از هم تفك

درست  يرا روشن كردم و برا نيانداختم، ماش ييلباسشو نيو رنگ روشن را كه به داخل ماش ديسف يلباس ها. و تن پوش ها را كنار گذاشتم

. شده بود كيز ظهر نزدكه تمام شد، ساعت به شش بعد ا يكار نظافت و آشپز. دست به كار شدم يابنديدر يكتاب آشپز يكردن غذا از رو

فوق  يروين نيا. مدت را بدون استراحت، كار كنم نيو تمام ا ستميوقفه بتوانم شش ساعت تمام سر پا با يسردرد ب نيكردم با وجود ا يباور نم

 .احسان و محبت خرج كرده اش بودم ونيرا مد دهياز راه رس نگيدوپ نيالعاده و ا

 يپخش شده رو كنواختي ريو غ زير ديسف يبا شكوفه ها يمشك راهنيپ. كردم يلباس عوض م ديبا. تمزدم و به اتاق رف رونيآشپزخانه ب از

خط چشم و رد نازك نقره گون مداد،  ياهيبا س ميچشم ها. و حالت گرفته ام را باز گذاشتم دهيسشوار نكش يپارچه اش را به تن كردم و موها
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گوشواره  فيرا با سه رد ميگوش ها. از حد وسوسه كننده شياحسان، ب يمورد عالقه  يو صورتبا رژ براق  ميكننده شد و لب ها رهيخ تينها يب

 يشدم و برا رهيخ نهيدر آ رميبه تصو. دادم نتيترقوه ام ز انيم يآراستم و گردنم را با گردنبند كوتاه و قلب فرو رفته در گود يزيآو ريغ يها

جلب اعتماد و با هدف  يبه سر و وضع و ظاهرم، تنها در راستا دنيو رس يواقعا آشپز. ندمجلب توجه احسان مات ما يتالشم برا هلحظه ب كي

كه  يمرتبط كنم؟ من تميدر چشم احسان را فقط به مامور دنيخوب به نظر رس يحد از وسواس برا نيتوانستم ا يبود؟ چطور م تميمامور شبرديپ

گاز  يتوانستم با وجود حال خراب پا يغربت عادت زده، چطور حاال م يخانه دست پخت هم يفرانسو يو به غذاها ودممتنفر ب ياز آشپز

سر پا  يقابل باور بود كه تمام تالشم برا ريخودم غ يبرا يباشم؟ حت يكتاب، ساعت ها سرگرم آشپز يو با وجود هنر نداشته ام، از رو ستميبا

جا  نيكار به ا دينبا ديشا. شود يم يرزمخواه منته يو به ركود نشسته شكست خورده  يفقط به پرونده  احسان،كردن امروز  ريبودن و غافلگ

كردن احسان به خودم و مشغول كردنش به احساسم  ريدرگ يمن همان قدر كه برا. من نبود اريدر كنترل و اخت زيهمه چ قتاياما حق ديرس يم

 يبود و همه  زهوشيت يادياحسان ز. شده بودم فيز وجودم تكلگذاشتن ا هيو ما يقيخرج احساس حق بهمامور شده بودم، به همان اندازه هم 

 .شد يها را خوب متوجه م يواقع ريغ

خوب . نگاه كنم يكار يسوژه  كيتوانستم به احسان تنها به چشم  يخرج شده، نم ياحساس واقع نيا يها و همه  يكينزد نيا يوجود همه  با

به  يكردن، خودم را حت يبهتر نقش باز يو برا دهيكش انيام را به م يزندگ يرابطه همه  نير اد شتريب ياحسان و گاه يبد، من هم به اندازه  اي

خوب و  ياديروزها ز نيگرم، ا هيتوج يكه به خاطر قوه  يو احسان ليمسا نيا يبا وجود همه . گناه بودن احسان متقاعد كرده بودم يبا ب وغ،در

كردن  نييداشتنش و بودنش مشتاق نباشم؟ غرق در فكر و باال و پا يتوانستم برا يچطور م د،يرس يمبرا به نظر م يو تا اندازه ا يدوست داشتن

 .سكوت نشسته به تن اتاق را شكست يمردانه ا يگرفته بودم كه صدا يتاب دارم را با انگشت به باز يموها نهيبه آ رهيخ حساسم،ا

 .يملوس شد -

قلبم گذاشتم و به  يدستم را رو. شد يوقفه در هوا پخش م يب مياوج گرفته بود و نفس ها ضربان قلبم. و به سمت صدا برگشتم دميكش غيج

قامت خم شده ام را به . احسان هول و دستپاچه جلو آمد. رفت يم يشده بود و تمام بدنم رو به سرد تينها يدرد سرم ب. شدم ليجلو متما

 :گوشم زمزمه كرد ريد و زكمرم حركت دا يرا آرام و نوازش گون رو دستشو  ديآغوش كش

 .نترس. منم زم،ينترس عز -

را فشار  جگاهميكه گ ييبه هم فشرده و انگشت ها يو با پلك ها ريكه نگاهش كنم، سر به ز نيبدون ا. زور درد سر به نفس نفس افتاده بودم از

 :داد، لب به اعتراض باز كردم يم

 شد؟ داتيتو از كجا پ -

 .پر از نبضم را ماساژ داد يها قهيو شقگرفت  شيدست ها نيرا ب سرم

 .خواستم بترسونمت ينم زم،يعز ديببخش. يفك كردم خواب -

كردم به حالم  يسع. آزرده شدم شيدر صدا دهيچيپ ياز شرمندگ. متوجه حضورش نشده بودم نيهم يبرا. وارد شده بود دينزده بود و با كل در

با . و سرم را باال گرفتم دمياش كش نهيدستم را به س. در سرم كمرنگ تر شد دهيچيض درد پرفته رفته آرام گرفت و نب مينفس ها. مسلط شوم

 :شدم و لب باز كردم رهياش خ يبازم، به صورت غرق در نگران مهياز زور درد ن يچشم ها
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 .ستين يزيخوبم، چ -

 يكه سع يخودم را از آغوشش جدا كردم و در حال ،يا هيبعد از توقف چند ثان. بوسه زد ميموها يو نرم و آهسته به رو ديرا به آغوش كش سرم

 .به نگاه نگرانش زدم يا يشيلبخند كمرنگ و هر چند نما اورم،ين شيحال خرابم را به رو نياز ا شتريكردم ب يم

 .يخسته نباش -

 .را از نظر گذراند شميآرا ريز يرنگ و رو گرفته  صورت

 .ره يدر ماز تنم  يخستگ نم،يب يملوسمو كه م يبانو -

 .و به گونه اش بوسه زدم و به سمت آشپزخانه حركت كردم دميباال كش ميپاها يخودم را رو. لبم نشست يلبخند رو فشيتعر از

 ؟يناهار خورد -

 .نه، وقت نكردم -

 .كردن لباسش چشم دوختم ضيزدم و به تعو هيبه چهارچوب در تك. ستادميدر ا يسمت اتاق برگشتم و در آستانه  به

 ومد؟يبازم دلت ن اي يوقت نكرد -

 .شد راهنشيپ يتخت انداخت و مشغول باز كردن دكمه ها يرا رو كتش

 ؟يمگه تو خورد -

 .كردم زانيآو يرفتم و كتش را به چوب رخت جلو

 .آشپزخونه ايلباستو عوض كن، دستاتو هم بشور، ب. نه، اما غذا درست كردم -

كت به دوش را داخل كمد جا زدم و به سمت  يچوب رخت. گفت يبلند و كشدار "چشم"و  ديسگونه ام را بو. ديپشتم سرش را جلو كش از

 .آشپزخانه رفتم

 يصندل يلبم پنهان كنم، رو يرو يمصنوع يام را پشت لبخندها يحال يكردم ضعف و ب يم يكه سع يكانتر گذاشتم و در حال يبرنج را رو سيد

احسان  يمانده  يبشقاب خال يمرغ چرخ خورد و رو يسرخ شده  يبرنج و تكه ها سيد يم رونگاه. و مقابل احسانِ دست و رو شسته نشستم

 .چشمم را عقب زدم شيپ ي دهيدو يباال گرفتم و موها اسرم ر. ثابت شد

 ؟يچرا معطل. گهيشروع كن د -

را از  ريچانه اش را از هم جدا و كفگ ريز يگره خورده  يتا شده از آرنج و انگشت ها يدست ها. تر شد قيعم شيلب ها يرو ينشسته  لبخند

و هر دو دستم را  دميرا در هم كش ميابروها. و رو شد ريدر مشامم دلم ز دهيچياز عطر زعفران پ. ديبرنج پر كرد و به سمت بشقاب من جلو كش

 .مقابل بشقابم گرفتم

 .خورم يمن نم. نه، نه -

 .در دستش معطل ماند و موشكافانه نگاهم كرد ريكفگ

 .گرسنته يليخ يچرا؟ تو كه گفت -

 .شدم يزعفران م يكمتر متوجه بو ديكردم از راه دهان نفس بكشم، شا يام گرفتم و سع ينيدستم را مقابل ب پشت
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 .خورم يبرنج نم -

 .كرد يرا در بشقاب خودش خال ريكفگ اتيرا باال انداخت و همزمان، محتو شيابروها

 ؟يرفتگ ميزنونه؟ رژ يادا اطوارا نياز ا -

 .انداختم سيخوش رنگ مرغ داخل د يرغبتم را به قطعه ها يب نگاه

 گرفتن داشته باشم؟ ميبه رژ ازيداره كه ن راديمن ا كليه يكجا -

شد و بدون اجازه، دم  دميد ي رهيهوا وارد دا يخورد كه چنگال احسان ب يمرغ ها چرخ م يتكه، رو نيانتخاب كوچك تر يهنوز برا نگاهم

. شدم رهيام را از بشقاب گرفتم و به احسان كه خونسرد مشغول خوردن بود، خ ينگاه ناراض. ان سرخ شده را داخل بشقابم گذاشتر نيدست تر

 .را فرو داد و با دستمال دور دهانش را پاك كرد شيغذا. ام شد يتيمتوجه نارضا

 جان؟ -

عطر . و مقابل دهانم ثابت كردم دمياز مرغ را به چنگال كش يكوچك يه تك ،يليتما چيه يب. غر زدن شدم اليخ يو ب دميرا به هم كش ميها لب

به حالت تهوع  هيشب يو حس ديچيتمام معده ام به هم پ. شل شد و داخل بشقاب افتاد ميانگشت ها نيناخواسته چنگال ب د،يچيغذا كه در مشامم پ

 يصدا. رساندم چيشتاب گرفته ام به ه يرا با قدم ها سيتا سرو كوتاهم يبلند شدم و فاصله  يصندل ياز رو يمكث چيه يب. به سراغم آمد

كه  سيوارد سرو. لحظه مكث كردن كي يحت يبرا يجواب دادن داشتم، نه فرصت كاف يبرا ياما نه توان دميشن ينگران احسان را پشت سرم م

و اجازه دادم معده ام از فشار هر آن چه كه  سرم را خم كردم. به داخل دهانم حس كردم يات معده ام را از سمت مريشدم، هجوم محتو

انعكاس و در سرم  سيسرو يو در فضا ديچيپ يمن م ياپيپ يعق زدن ها نيگفتن احسان، ب نينوش نينوش يصدا. داد، خالص شود يآزارش م

 .گرفت ياوج م

محل تجمع  ميو چشم ها دهيپر يحساب ميو رو رنگ. ستادميا ييروشو ي نهيآ يو رو به رو دميرا كش فونيمعده ام، س ياز آرام شدن نسب بعد

 يآب در داخل دهانم، طعم تلخ و بد باق ي دهيچيپ يخنكا. آب گرفتم ي كهيبار ريآب را باز كردم و دهانم را ز ريش. ام شده بود دهيد يآب ها

 يكيسرام يبه لبه  ميبا دست ها. ستادميا نهيبل آخم شده مقا يو با قامت ختمير رونيآب را از دهانم ب. كرد ياثر م يمعده ام را ب ديمانده از اس

 .سر پا نگه داشتم ،ييو ضعفم را با كمك گرفتن از روشو نيياز فشار پا دهيچنگ زدم و بدن لرز ييروشو

 ن؟ينوش -

چپش را به  بود و دست ستادهيدر قاب در ا. و كوتاه نگاهش كردم ليبه سمتش متما يسرم را كم. جواب دادن به احسان را نداشتم توان

 :لب باز كرد د،ينگاهم را كه متوجه خودش د. زده بود هيچهارچوب در تك

 دكتر؟ ميبر -

 .دميآب گرفتم و آب پر شده در مشتم را به صورتم پاش ريجدا كردم و ز ييدستم را از روشو. را كوتاه باال انداختم سرم

 ن؟ينوش -

رمق  يرا ب ميزدم و پاها رونيب سياز سرو. از در فاصله گرفت و عقب گرد كرد. مديبه سمتش چرخ سيخروج از سرو يآب را بستم و برا ريش

 .دميكش نيزم يرو
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 شده؟ يچ -

مبل  نيتر كينزد يخودم را رو. كرد يپوستم پخش م يآب را رو يو خنكا ديچك يم دميباز و سف ي نهيس يصورتم رو يآب از رو قطرات

 :جواب دادم يگرفته ا يانداختم و با صدا

 .بود نيعدم سنگم -

 .ستاديهال شد و مقابلم ا وارد

 ؟يمطمئن -

چشم گرفتم  شياز تماشا. زد يو سرسخت نگاهش در ذوقم م يرنگ جد. شدم رهيشده اش خ كيبه هم نزد يشده و ابروها زير يچشم ها به

 .كردم به لرزش بدنم غلبه كنم يزدم و سع هيمبل تك يو سرم را به پشت

 ؟يخورد ،يوردنخ يزيتو كه از صبح چ -

 .را بستم و آب دهانم را فرو دادم ميحوصله چشم ها يب

 .بود شبيد ينه، غذا -

 .شد نييو همزمان تشك مبل باال و پا دهيشن يتر كينزد ياز فاصله  شيصدا

 ست؟ين يا گهيد زيچ يمطمئن -

 .را پرحرص آزاد كردم و سرم را به سمتش چرخاندم و نگاهش كردم نفسم

 .ستيحالم خوش ن ؟يشه انقدر سوال و جوابم نكن يتونه باشه احسان؟ م يم يا گهيد زيچه چ -

 .دكتر ميپاشو بر -

 .شدم رهيشده بود، خ زيرا از صورتم جدا كردم و به احسان كه فاصله اش با من ناچ دستم

 ؟يچ ينه، واسه  -

 .نشست شيدر چشم ها طنتيلبش باال رفت و ش ي گوشه

 .كنه ينم بيع يكار از محكم كار -

 .دميپاش ميصورتش براق شدم و حرصم را در صدا در

 ؟يكن يشلوغش م يچرا انقدر الك. نيبود، هم نياحسان؟ فقط معدم سنگ يچ يعني -

سرم را بار . جواب مشغول خوردن شد ياش نشست و ب يصندل يرا باال انداخت و رو شيشانه ها. مبل بلند شد و به سمت كانتر رفت يرو از

. نيسردرد ساده است، هم كيهمش از عوارض . افتاده باشد يتوانست اتفاق ينم. زدم و نگاهم را به سقف هال دوختم هيمبل تك يبه پشت گريد

دامن  ريو ز دميمبل باال كش يرا رو ميپاها. ديچياز حس سرما در تنم پ يفيلرز خف ،ينسبتا گرم بهار يبا وجود هوا. بودم زيچ همن مراقب هم

 يدست ها تيگرم نشده بود كه با هدا اديز ميهنوز چشم ها. كردم كه بخوابم يهم گذاشتم و سع يرا رو ميچشم ها .جمع كردم راهنميپ

خودم حس كردم، كم كم عمق خوابم وسعت  يپتو را كه رو يگرما. و سرم داخل بالش فرو رفت دميدراز كش بلم ياحسان، رو يمردانه 

 .گرفت
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. مبل نشستم يكرده بود، صاف رو ريكه تمام تنم را درگ ياديل آشپزخانه چشم باز كردم و با وجود رخوت زتق و توق به راه افتاده داخ يصدا با

معده ام  يدستم را رو. حساس شده ام برنداشته بود يبهتر شده بود، اما حالت تهوع هنوز هم دست از سر من و معده  يسردردم فقط كم

احسان كه مشغول باز و بسته كردن . سر و صدا به سمت آشپزخانه رفتم يبلند شدم و آرام و ب كاناپه يگذاشتم و با حركات كند شده ام از رو

 .و به سمتم آمد ديدست از كار كش دنميها بود، با د نتيكاب

 ؟يبهتر -

كانتر  يصندل شكمم را گرفت و آهسته به سمت يساعد دست بند شده به رو. ستادميرا كوتاه تكان دادم و معطل در درگاه آشپزخانه ا سرم

 .كرد تميهدا

 معدت ناراحته؟ -

چشم  د،يآ يمعده ام به شمار م اتيهجوم محتو يبرا يكردم ترشحات دهانم، محرك يكه حس م يفرو دادم و در حال يدهانم را به سخت آب

 :را بستم و جواب دادم ميها

 .داره يدست از سرم برنم يحالت تهوع لعنت نيا -

 .ثابت كرد و به سمتم خم شد ام يصندل يرا به لبه  دستش

 .دهيدكتر؟ رنگ و روت هم پر ميبر -

 :گفتم يلب ريز "نه"را باال انداختم و  سرم

 .شه يخوب م. ستين يزيچ -

 :جواب داد يمن فاصله گرفت و با لحن سرزنشگر از

 نيا. يو بدن درد دار يسرماخورد يگ يم. ستياصال تو چهار، پنج روزه حالت سر جاش ن. شد يخوب م شبيقرار بود خوب بشه، همون د -

 يو استراحت خوب بش دنينه؟ اگه قرار بود با خواب اي يدارو بخور ديهم باشه، با ياگه سرماخوردگ يشه؟ حت يكه خوب نم هيچه سرماخوردگ

 .كه سردرد و تهوع هم به حالتات اضافه بشه نينه ا. يبود شدهكه تا االن خوب 

 :جواب دادم يحال و آرام يب يكانتر گذاشتم و با صدا يسرم را رو. اشتماحسان را ند يها حتينص ي حوصله

 ضم؟يمن مر يبگ يدار يتو چه اصرار -

 يرا به سنگ چسبانده بودم و خنكا مشيصورتم كه ن يزد، رو به رو هيكه به كانتر تك يدوباره به سمتم آمد و همراه با دست. دياز كار كش دست

 .خم شد دم،يبلع يمطبوعش را م

 مسئله انقدر برات سخته؟ نيدرك ا. نيهم. خوام بگم نگرانتم يفقط م. يضيندارم كه بگم تو مر يمن اصرار -

نشسته به سنگش را لمس  يمردانه  يو انگشت ها دميكانتر كش يدستم را رو. نشست ميلب ها يرو يرمق يبند و ب مياش لبخند ن ينگران از

 .كردم

 .نگران نباش. خوبم -

 .دست آخر سرش را به چپ و راست تكان داد و از من فاصله گرفت. نگاهم كرد رهيوت كرد و خسك هيثان چند
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 !خوب؟ يگ يحال و روز م نيو ا دهيپر يرنگ و رو نيبه ا -

 .اش نگاه كردم دهيپوش رونيدقت از پشت به سر و وضع آماده و لباس ب با

 سر كار؟ ير يم -

 .كرد و مقابلم گذاشت يسبز خال يكيدسته دار سرام وانيرا داخل ل رجوشيرنگ داخل ش ديسف عيما

 .معدت خوبه يبرا. بخور. بودن كه كنسل كرده بودم شيپ يامروزم مال هفته  يمارايب. شه كنسلشون كنم ينم. رفتم ينداشتم، نم ضياگه مر -

كانتر  يفورا صورتم را جمع و سرم را از رو. ديچيبه مشامم صورتم جمع شد و معده ام به هم پ دهيدو يقو يرا كه مقابلم گذاشت، از بو وانيل

را تنگ كردم و  ميكمرنگ كنم، چشم ها رميگ يام م ينيكه مقابل ب يشده ام را با دست يقو ييايبو يداشتم قوه  يجدا كردم و همان طور كه سع

 .حس انزجارم را در صورتم نشان دادم ي مهه

 .جا ببرش نياز ا نويا -

كه  يبود، با وجود ضعف و سردرد دهيحالت تهوع امانم را بر. گذاشت ييظرفشو نكيرا از مقابلم برداشت و داخل س انويشده از واكنشم، ل هول

و  ريمعده ام ز يموجه ليدل چيه يتا به حال، ب شبيبود كه از د يبار نيدوم نيا. پناه بردم ييبلند شدم و به دستشو يصندل يداشتم، فورا از رو

معده ام  يساعدم را رو. تمام عضالت شكمم را حساس و پر از درد كرده بود ،ياپيپ يام، اما عق زدن ها يخال يه با وجود معد. شد يرو م

به محض خروجم، . زدم رونيب ييرمق از دستشو يآرام گرفت، دست و دهان و صورتم را شستم و ب يمعده ام كه فقط كم. گذاشتم و فشار دادم

 .كه به در اتاق مطالعه زده بود، به استقبالم آمد يا هينهان و تككه پشتش پ يياحسان با دست ها يصدا

 حالت خوبه؟ يهنوزم اصرار دار -

مبل هال كه پخش شدم، كنارم  يرو. قدم برداشتم منگاهينش نيبه سمت اول واريو با كمك گرفتن از د دميكش سميدهان خ يدستم را رو پشت

 .ام گذاشت يشانيپ ينشست و دستش را رو

 .دكتر ميپاشو لباس بپوش، بر. تونم برم سركار يوضع نم نيمن با ا. اريدر ن يبچه باز. نينوش يرتب دا -

اش فرار  جهيخواستم از نت يطور م نيدانستم و ا يم ديشا اي دميترس يقدر از دكتر رفتن م نيدانستم چرا ا ينم. را به مخالفت باال انداختم سرم

 .كنم

 .شه يحالتم كه روز به روز بدتر م. يكن ينه حرف گوش م ،يبخور يتون يم يزيكار كنم؟ نه چ يپس بگو من چ -

 .خودم نگه دارم يكردم اضطرابم را برا يو سع دميسمتش چرخ به

 .ستين ميزيچ. من خوبم. برو سر كارت احسان -

 :جواب داد يمبل بلند شد و كالفه و عصب ياز رو يناراض

 .كامال معلومه. بله -

. رفت يبه سمت در خروج يحرف چيه يبه دست و كت به تن، از اتاق خارج شد و ب فيزود ك يليبه سمت اتاق رفت و خ. مچشم دنبالش كرد با

پوزخند . رساند انيام را به پا هودهيباز و بسته شدن در، انتظار ب يثابت كردم كه صدا يهال و ورود ليحا واريد ينگاهم را رو ،يمنتظر خداحافظ

زود و قبل  يليزنگ تلفن كه خ يكه با صدا ديطول نكش يليخ يدل گرفتگ نياش گرفت، اما عمر ا يتوجه يو دلم از بلبم نشست  يرو ينگكمر
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 .كرد دايرفت، خاتمه پ ريغامگيپ يمبل بلند شوم رو يكه از رو نياز ا

اگه نظرت عوض شد و . خبرم نذار يب. زنم يتند تند بهت زنگ م. خونه اميحالت دوباره به هم خورد، بهم زنگ بزن ب. مراقب خودت باش -

 .خونه اميدكتر، بگو ب يبر يخواست

 يكردم، اما حالت تهوع و درد شكم و خاطره  يم يو تشنگ يبه شدت احساس گرسنگ. مبل بلند شدم ياش لبخند زدم و از رو يمحبت تلفن به

را زدم و به  يكردن شكم و برطرف كردن تشنگ ريس ديار قبه ناچ. شد يم يا يهر خوراك دنيمجدد به هم خوردن حالم، مانع از خوردن و نوش

 يعنيدانستم؛  يبودن معده م يضعف را از خال نيكردم و ا يم يخواست باز هم بخوابم، اما احساس ضعف و خستگ يدلم نم. تماتاق خواب رف

چند روزه و سردرد و تهوع تازه سراغ  تيتخت كه نشستم، فكرم به شدت مشغول وضع يرو. بودن معده ام بدانم يدوست داشتم كه از خال

توسط  شبيكه استارتش د يفكر نيخواست به ا يدلم نم. دميترس يبود، م اتياز حدس يكه تنها جزئ يزياز فكر كردن به چ يحت. گرفته ام شد

 شيچند روز پ يان سرماخوردگضعف و تهوع و سردرد هم در امتداد هم نيبودم و ا ماريمن فقط ب. پردازش بدهم ياحسان زده شده بود، اجازه 

اش متقاعد كنم،  يو عوارض بعد يمعمول يسرماخوردگ نيكردم هر جور كه هست، خودم را به ا يسع و دميتخت باال كش يرا از رو ميپاها. بود

را  مميباالخره تصم. بود حالم يدلشوره، مضاعف بر خراب نيزد و ا يشور م يدلم حساب. رفت ينم رونياز ذهنم ب يلحظه ا يحت يفكر لعنت نياما ا

همه دلشوره و اضطراب را  نينبود كه ا يام هم در حد يجسم يقوا. را تحمل كنم يخبر يب نيوضع و ا نيتوانستم ا ينم نياز ا شتريب. گرفتم

توانستم دروغ  ينم كردم، اما به خودم كه ياحسان مقاومت م يتن ندادن به خواسته  يو برا دميترس يم جهيدرست بود كه از نت. اورديتاب ب

در آن . رميبگ يخوب نشدن يماريب نيكرد تا سراغ از علت ا يشد و مجبورم م يخسته م تيوضع نيزود احسان از ا اي ريكه د نيضمن ا. ميبگو

 دهيچيپ يراننگ يبا وجود همه . شدم يهر جور كه بود، خودم قبل از احسان، از علت ماجرا مطلع م ديبا. آمد ياز دستم برنم يكار چيصورت ه

لباس ها را  نيدم دست تر تم،يمشخص كردن وضع ياز تخت جدا شدم و برا يتبه سخ. عقلم شدم يدر حالم، اما دست آخر مغلوب خواسته 

زود متوجه  يليدانستم احسان خ يكه م يبا وجود. ممكن و در دسترس بود ي نهيگز نينداشتم و گرفتن آژانس بهتر يتوان رانندگ. دميپوش

را به بعد  بتميغ ياحسان و جور كردن بهانه برا. را اضافه كنم يگريد يام، مسئله  يفعل يخواست به دل نگران يخواهد شد، اما دلم نم بتميغ

لحظه تصور  كي يحت. كردم يط بيعج ينزار و دلشوره ا يرا با حال شگاهيتمام راه تا آزما. زدم رونياز خانه ب ،يتاكس دنيواگذار كردم و با رس

 .كرد يو حال خرابم را دو چندان م ديچيپ يار بودنم، دلم را به هم مبارد

 .ميديرس. مسعود شگاهيآزما. خانوم -

 .جرات ورود به ساختمان را نداشتم. شدم رهيخ شگاهيمفصل آزما يجدا كردم و به ورود نيماش ي شهيرا از ش سرم

 ن؟يندار يا گهيامر د -

به . و به سمت مرد گرفتم دميكش رونيرا ب يرا باز كردم و اسكناس ده هزار تومان فميك. شدم نياشو ترك م هيدر پرداخت كرا رميتاخ متوجه

 .بلند راننده به بدرقه ام آمد يو بعد از آن صدا نيتك بوق ماش يصدا. شدم ادهيپ نياز ماش يمعطل چيه يب ه،يمحض پرداخت كرا

 .تونيكرا يخانوم باق -

كه  يكيو در الكترون ستادميكه ا يمقابل در ورود. تند كردم يرا به سمت ورود ميتم را باال گرفتم و قدم هاكه به سمتش برگردم، دس نيا بدون

 نه. توان تكان خوردن نداشتم. وحشت كرده بودم د،يكش يكه انتظارم را م يزيچ دنياز شن. به استقبالم آمد ايباز شد، تمام اضطراب دن ميبه رو
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قدم به  كيو  رميرا بگ يينها ميباعث شد باالخره تصم ،يگفتن مرد جوان ديببخش يصدا. توانستم كه وارد شوم يخواستم كه دور شوم و نه م يم

 ياز ترس و اضطراب را به خوردم م يبيمرتفع، حس عج يبا سقف بلند و ستون ها شگاهيآزما ي دهيكش يسرسرا. شوم كينزد يينها ي جهينت

 .كردم ينگاه م نيبودم و به رفت و آمد مراجع ستادهيا يو دستپاچه گوشه ا عطلم. داد

 كنم؟ تونييتونم راهنما ياومده خانوم؟ م شيپ يمشكل -

لبم پهن  يرو يو كمرنگ يلبخند مصنوع. نشسته بود يو رسپشن ورود توريپشت مان د،يسف يبا روپوش پزشك يمرد مسن. دميسمت صدا چرخ به

 :جواب دادم ،يكردم و بعد از مكث كوتاه

 .بدم شيآزما اومدم -

 .سالن اشاره كرد يزد و با سر به انتها يبه پاسخ لبخندم، لبخند پررنگ مرد

 .نهييپا يطبقه  شگاهيآزما. ريبگ شتوياگه نسخه پزشك همراهته، برو اون جا ف -

 .سرم را باال انداختم يجيگ با

 .ندارم. نه -

ملموسم،  ينگران يام، پر از آرامش و برا يكالفگ يلحنش را برا. بم را خواندنشسته به نگاهم، حال خرا صالياست ديشا اي دهيپر يرنگ و رو از

 .خرج كرد يصبور

 .سهيتونه برات نسخه بنو يم. نهييپا يمطب پزشك هم همون طبقه  ،ياومد يخاص شيآزما ينداره دخترم، اگه برا يراديا -

تمام . سالن را كوتاه كردم يبلندم تا انتها يفاصله  شگاه،يداشت اال آزما لياتم يكه به هر مقصد ييتشكر تكان دادم و با پاها يرا به نشانه  سرم

 ستيبه دست و آماده در ل شيف ،يمتوجه نشدم چطور و چه زمان يآن قدر كه حت. به افكار درهمم نداشتم يتسلط چيبود و ه ختهيفكرم به هم ر

 .نوبتم شدم دنيرسقرمز منتظر  يچرم يصندل يقرار گرفتم و رو شيآزما يانتظار برا

 خانوم پگاه؟ -

 .با سر به اتاق اشاره زد. شدم رهيمقابلم خ شنيپوش پشت است ديزن سف به

 .نوبت شماست -

 بميپوش به رفتن ترغ ديمزاحم زن سف يبدهم، اما صدا شيخواست كه آزما يدلم نم يبيبه طرز عج. ترسانم را به سمت اتاق چرخاندم نگاه

 يدسته ها. كرد يكوچكش نفسم را تنگ م يزد و فضا ياتاق چشمم را م يديسف. شدم و به سمت اتاق قدم برداشتمبلند  يصندل ياز رو. كرد

زن  يننشسته بودم كه صدا يصندل يهنوز رو. اتاق رساندم يگوشه  يكوتاه، خودم را به صندل يدستم فشردم و با قدم ها ررا د فميك يچرم

 :شد دهيپرستار از پشت سرم شن

 ؟يردارتست با -

همان طور كه مشغول آماده كردن سرنگ بود، به . ام نشد رهيمتوجه نگاه خ. نگاهش كردم رهيگره زده، خ يو با ابروها دميبه سمتش چرخ فورا

 .اشاره زد يصندل

 .بزن باال نتويو آست نيبش -
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 هيبست و چند ثان ميكرم رنگ را دور بازو ي كهينو تور ديبه سمتم چرخ. دميرا باالتر كش ميكوتاه مانتو نينشستم و آست يصندل يحرف رو يب

 .منتظر ماند

 بار اولته؟ -

 .و گنگ نگاهش كردم جيرا باال آوردم و گ سرم

 ؟يچ -

 .دستم زد يبه تا شدگ يبا چهار انگشت ضربات كوتاه زن

 .گم يم ويباردار -

سوزن سرنگ كه وارد پوستم شد، لبم  يزيت. مختصر بسنده كردم ي "بله" كيبه جواب زن به . ديلرز ياز تصور باردار بودن هم تمام تنم م يحت

كه از صبح به جانم افتاده بود،  يرفت و حالت تهوع جيتجمع خون داخل سرنگ سرم گ دنيبا د. كردم زيرا ر ميرا به هم فشار دادم و چشم ها

 .فرو دادم يرا بستم و آب دهانم را به سخت ميچشم ها. شد ديتشد

 م؟حالت بده خانوم -

 يخورد، م يم شيكه به اسم پگاه رو يو برچسب شهيكه حاال داخل ش يخون ينگاهم پ. باز كردم مهيرا تا ن ميرا آرام تكان دادم و چشم ها سرم

 .ديدو

 .ارنيب وهيآبم هيبمون، بگم برات  يو ضعف دار جهياگه سرگ -

 .تمگف يلب ريز "نه"داخل دست زن ثابت نگه داشتم و  ي شهيش يرا رو نگاهم

 .... يدار جهيپس اگه سرگ -

از . ام رساندم يشانيو پ جگاهيرا بستم و دست راستم را به گ ميچشم ها. رفت جيهوا، سرم گ يبلند شدن ب نياز ا. بلند شدم يصندل ياز رو كالفه

بودم را به رخم بكشد،  يشدت فراربه سراغم آمده و من از علتش به  شيكه از چهار روز پ يخواست ضعف و ناتوان يكه پرستار با اصرار م نيا

نشسته  يبرگشتم و به پرستار آراسته  دم،يبه در كه رس. و به سمت در حركت كردم دميكوب نيزم يرا رو ميحالم كه بهتر شد، پاها. شدم يعصب

 .شدم رهيخ يصندل يرو

 شه؟ يآماده م يك -

 :ديا كوتاه به سمتم چرخاند و كوتاه پرسهمان طور كه مشغول كارش بود، سرش ر مينه چندان جوان رو به رو زن

 ؟يچ -

 :را در دستم جا به جا كردم و جواب دادم فيك

 جواب؟ -

 .زد و دوباره مشغول كارش شد يلبخند

 ؟يعجله دار -

كه لب جو حاكم بر اوضاع و احوالم شد  ينيمتوجه سنگ. كند يتوانست با اعصاب من باز يخوب م. شدم يبه كار گرفته اش جوش يخونسرد از
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 :باز كرد

 .آماد اس گهيساعت د ميحدودا ن -

باال رفتم و  ياز پله ها به سخت. زنده بمانم گهيساعت د ميتا ن يهمه دلواپس نيشك داشتم با ا. حرف از اتاق خارج شدم يرا تكان دادم و ب سرم

 نيحاضر يشده ام، از هجوم عطرها يقو يلطف شامه  ام به يخال يزد و معده  يسرم نبض م. كنار پله نشستم ي دهيبلند و كش يپنجره  يلبه 

را به  ميپناه دادم و چشم ها شهيش يصورتم را به خنكا. رود يكردم حرارت بدنم، هر لحظه باالتر م يگر گرفته بودم و حس م. شد يو رو م ريز

تنش جدا شوم،  يو خنكا شهيآن كه از ش يب جواب دادن يبرا د،يچيكه در گوشم پ لميزنگ موبا يصدا. مقابلم بستم يو همهمه  يشلوغ يرو

 ديشا ايبه جواب دادن نداشتم  يليام بلند شده بود، تما يزنگ گوش يكه صدا يمثل تمام دفعات قبل. احسان بود. آوردم رونيب فميك ازرا  يگوش

 .بودم دهينرس جهيكه خودم به نت يا وقتخبردار شود؛ نه ت شگاهيو آزما شيآزما يخواست احسان از ماجرا ياصال دلم نم. را ييجرات پاسخگو

 ستيب يكه در نظرم به اندازه  يساعت مين. كردم يگذاشت، سپر يلحظه هم آزادم نم كي يكه حت يعذاب آور اليساعت را با فكر و خ مين تمام

كه تا  يانتظار. كردند يام نم ياري جهيتگرفتن ن يبرا ميپاها د،يزمان مقرر كه رس. شده بود يماه از عمرم، كش آمده و طوالن يو پنج سال و اند

 ه،يساعت اول ميكه از ن يوقت. شده بود ليتبد جهيخبردار نشدن از نت يبرا يحد و حصر يب ليداد، حاال به تما ياز حد آزارم م شيب ش،يپ يقيدقا

اعالم  ستگاهيكوتاه تا ا ريجواب، مس پشتش فاصله گرفتم و به قصد يا شهيش واريجان از سكو و د يرمق و ب يهم گذشت، ب گريساعت د مين

طول  يليخ. شدم و قبض داخل دستم را به سمتش گرفتم رهيمقابلم خ يتمام به دختر بزك كرده  صاليبا است. رسوندم چيرا به ه شيآزما جيانت

 يرا رو قتيكرد، حق يم ين كجده دميكه به نظرم زهرخند بود و به تمام ام يجواب را در دستم گذاشت و همراه با لبخند يكه برگه  دينكش

 .ردسرم آوار ك

 .مباركه -

با  دهيتمام سالن كش. كنارم گرفتم واريدستم را به سنگ سرد د ستادنيا يبرا. شل شد و رمق از تمام تنم رخت بست ميپاها. عقب رفتم عقب

 د،يلرز يكه م ييباال آوردم و با دست ها مياچشم ه شيرا پ شيآزما يبرگه . ديچرخ ياش دور سرم م رهيت يشمي يو سنگ ها ديسف يوارهايد

كردم و در  يم ينياحساس سنگ. شد يم دهيو مستاصل ذهنم به سمت احسان كش ديچرخ يجواب مثبت و اسمم م ينگاهم رو ناباور،. ورق زدم

را با  واريد يتيو گران يقليتن ص يروبه سر خوردن،  هيشب يحس. دميد يوزن ناقابلم را نم لويتحمل پنجاه ك يبرا يرمق شده ام، توان يب يپاها

پر سر و صدا و شلوغ را به  يِكنجكاو و مزاحم الب يشدم و تمام نگاه ها نيلرزان خم شده ام، پخش زم يبا زانوها مراهكمرم حس كردم و ه

من با بچه ": كرد يم ريرا درگ سلول به سلول تنم ،يچارگيبه ب هيشب يو حس ديچيپ يمدام در سرم م اد،يبه فر هيشب ييصدا. دميسمت خودم خر

 ديصورت زن جوان و سف ينگاهم را رو د،يچيكه در سرم پ ييبند شد و صدا ميكه به بازو يدست "؟!كردم يچه م اناز جنس و از خون احس يا

. شدم يرا متوجه نم ديپاش يكه به سمتم م يكلمه از لغات كي يمانده بودم و حت رهيو گنگ به باز و بسته شدن دهانش خ جيگ. ثابت كرد يپوش

پوش، لب باز  ديدر برابر سكوت زن سف. همه نگاه مزاحم خالص شوم نيخواست هر چه زودتر از ا يم مكردم و دل يم يپناه يحس ب قايعم

 :كلمه قناعت كردم كيكردم و به گفتن 

 .آژانس -

 يبه كمك زن و دست ها قه،ياز دق يدر كسر. داد تيرمقم چرخاند و دست آخر به جدا شدن رضا يب يچشم ها نيچند لحظه نگاهش را ب زن
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كه درست مقابلِ  ينيرا به مقصد ماش شگاهيآزما ي دهيو كش دپوشيسف يشد، الب يم دهيكش نيزم يكوتاه كه گهگاه رو يبا گام ها شيمددجو

از  يجدا. ديچرخ يخبر م نيا دنياز شن شدم، ذهنم تماما حول احسان و واكنشش ريكه جاگ نيداخل ماش. ترك كردم د،يكش يدر، انتظارم را م

از  شيرفته بود، حالم را ب شياحمقانه كه به خاطر حماقتم تا مرز باردار شدن پ يرابطه  نيو ا تمياحسان، دكتر و مسعود و از همه مهم تر، مامور

مستاصل . شده ام را به لرز در آورد خشك يو لب ها ختيتمام دلم را به هم ر بيعج ياز هجوم افكار پراسترس، شور. ردك يدگرگون م شيپ

 .چه كار كنم ديدانستم با يبودم و نم

 .جاست نيهم(...) خانوم پالك  -

كردم كه  يبه راننده ا ميرا تقد يده هزار تومان يگذاشتم و باز هم اسكناس رونيب ينوك مداد يايجان پا از پرش يب. شدم رهيخانه خ ديدر سف به

 ازرا  يدر ورود ديداد، كل ينشان م شياز پ شيام را ب يختگيو عجز و به هم ر ديلرز يكه م ييبا دست ها. ه بودمرا به قربانگاهم بازگرداند

حرص زده دست . ديلغز يقفل در م يبدون جا افتادن رو ديبا لرزش دستم، كل. جا زدنش درون قفل تقال كردم يو برا دميكش رونيب فيداخل ك

 .دمياش كوب يبه تن سرد و فلز ،يبدقلق نيا يم را به تالفو مشت محكم دمياز باز كردن در كش

 !يلعنت -

نشسته  ديخورش مينور مستق ريز ،يدر آهن يتمام گرما. مقابلم چسباندم يرنگ خورده  يام را به صفحه  يشانيكردم و پ كيرا به در نزد سرم

زنگ تلفن همراهم تمام  يكنم، اما صدا دايام تسلط پ ختهير كردم به خودم و احول در هم يو سع دميكش يقينفس عم. ختيباره به تنم ر كي

. شدم رهيصفحه اش خ يو به اسم احسان نقش بسته رو دميكش رونيب فيرا از ك يگوش. ختيتسلط به ذهن متشنجم به هم ر يتالشم را برا

طور راحت، تمام  نيمرد توانسته بود ا نيكه ا نيز اا. ديچيدر دلم پ يبه تنفر آن هيشب يشد و حس كيآن كه متوجه باشم، به هم نزد يب ميابروها

لرزش انگشت  گرم،يبار با كمك دست د نيتلفن همراهم را خاموش كردم و ا. بودم زاريام ب ياطياحت ياز خودم و از ب رد،يبگ يزمرا به با يزندگ

چهارم را  يطبقه  يو دكمه  دميكش نيزم يآسانسور رو تا يخودم را به سخت. را متوقف و در را باالخره باز كردم ديگره خورده به دور كل يها

. بود، چرخاندم انينما يرنگ، به خوب ينازك مشك يبا وجود مانتو يخودم و شكم تختم كه حت يآسانسور رو ي نهيرا در آ منگاه. لمس كردم

كردم  يم يكه سع يچه مربوط به تعهد به مرد و هر يمن از باردار. محاسباتم بود يشكم تخت، خارج از همه  نيو باال آمدن ا يتصور باردار

 ياحسان شده بودم و اجازه داده بودم تا مرز باردار ي فتهياندازه ش نياشتباه محض بود كه تا ا نيا. بودم زاريو بس، ب شدام با يكار يتنها سوژه 

بروم و تمام  شيمهابا پ يطور در برابر احسان ب نيا ام، يفرانسو يدر برابر همخانه  اطمياحت يچطور ممكن بود كه با همه . شود كيبه من نزد

ثابت كردم و اجازه دادم ذهنم  نهيشكم تخت مهرنوش داخل آ يدستم را رو. شدم يم وانهيبه احسان واگذار كنم؟ داشتم د ار اطيجوانب احت

كرد و  يرفت و برگشت م "زم؟يبر سرم بر ياكچه خ" يام رو ختهيمدام ذهن به هم ر. گوشه و كنار درونم را مزمزه كند يذره ذره، زمزمه ها

 ".ندارم ييرسوا نيجز پاك كردن آثار ا يچاره ا ": و بس ديرس يجواب م كيشده ام، تنها به  اريعقل تازه هوش

محو كردن  يرامانده بودم و ب رهيمهرنوش رو به روم، خ ي دهيو ترس كيبار يام به چشم ها رهيبود، اما من همچنان با نگاه خ ستادهيا آسانسور

چاره . را به هم فشار دادم ميبستم و لب ها دهيمهرنوش رنگ پر يرا رو ميچشم ها. شدم ياز احسان و كودك درونم، ذره ذره مصمم م يهر اثر

 ژنياكس خفه و يهوا. شدم يخالص م خت،ير يوجودش تمام آرامش داشته و نداشته ام را به هم م امدهيكه هنوز ن ياز شر بچه ا دينبود، با يا

داخل خانه كه . خانه، پا به داخل راهرو بگذارم يدست بكشم و به هوا هيتهو يب يمحفظه  نيو مكث داخل ا ستادنيكم آسانسور باعث شد، از ا
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 يمچاله شده  يدر جا گذاشته بودم، اما برگه  يرا در آستانه  فميك. محو كودكم بود يهنوز مشغول ساخت و پرداخت نقشه برا هنمشدم، ذ

مبل  نيپا به داخل هال كه گذاشتم، خودم را به اول. نگه داشته بودم ميدست ها نيبودم، هنوز ب دهيكش رونيدر ب يرا كه در آستانه  شيآزما

تمام خودم را  ياطياحت يكنم و با ب ينيب شيروزها را پ نيچطور نتوانسته بودم ا. آمد ياز خودم بدم م. اش نشستم دزدهيسف تن يرساندم و رو

 يمهرنوش؟ چه غلط يكار كرد يچ": رمق زمزمه كردم يلرزانم صورتم را پوشاندم و آرام و ب يكرده بودم؟ با دست ها چارهيطور رسوا و ب نيا

 "آخه؟ يكرد

 به ديبا. تا آمدن احسان نمانده بود يزيچ. آمد يمن كه حس غفلت زده ها را داشتم، زنگ خطر به حساب م يگذشت و برا يبه سرعت م زمان

 دينبا. ببرد ييبو هيدادم احسان از قض ياجازه م دينبا. كردم يافتضاح را جمع م نيهر چه زودتر ا ديبا. شدم يخودم و اعصاب متشنجم مسلط م

 يرا سقط م نميسر و صدا جن يب ديراه داشتم و بس؛ با كيتنها  ز،يرقت انگ تيوضع نيخالص شدن از ا يبرا. كردم يم يباز نيوارد ا رااحسان 

صحبت و كمك خواستن از مسعود و دكتر را داشتم، نه  ينه رو. به كمك داشتم ازيكردن نقشه ام ن يعمل يرا گرفته بودم، اما برا مميتصم. كردم

 ياز وطن، نداشتم و حت يهم به لطف هفت، هشت سال دور يقيدوست و رف. كردم ياحسان حساب باز م يهمراه يكه رو ديو نه با ستمتوان يم

 .رميسراغش را بگ ييرسوا نيكردن در محو ا كيشر يهمه مدت، تنها برا نيتوانستم بعد از ا يداشتم، نماگر هم 

كه مطمئنا كمتر از  ينيتوانستم از شر جن يكردم؟ چطور م يكار م يچ ديبا. ختمير رونيرا از صورتم جدا كردم و نفس آه زده ام را ب ميها دست

 دايپ يهمان طور كه ذهنم را برا. موجود دو ماهه از جنس خودم، عذاب جانم باشد كي يدم كه روزكر يدو ماهش است، خالص شوم؟ باور نم

كار و  يادامه  يبرا يكه آن هم مزاحم ينيجن. چهار ماهه اش افتادم نيسقط جن يو تالشش برا نايم اديبه  ختم،ير يآشنا به هم م كي نهاكردن ت

هجوم بردم و  فميبالفاصله به سمت ك. ديكش يرحم انسان ها، انتظار آمدنش را نم يب يايدن كس در چيآمد و ه يمادرش به حساب م تيفعال

به محض باال . دوختم اهشيو س رهيت ينگاهم را به صفحه  د،يباال آمدن اندرو يروشنش كردم و برا. خاموش بود. دميكش رونيام را ب يگوش

چرا ": يدوم "!ن؟ينوش ييكجا": اس ام اس رو باز كردم نياول. شده ثابت شد سيكوتاه و هفت تماس م اميسه پ يآمدن صفحه، نگاهم رو

 "!نه تلفن همراهتو؟ ،يد يكه نه تلفن خونه رو جواب م ييكجا. يكن يم ميعصبان يدار ؟يخاموش كرد": يومو س "!؟يد يجواب نم تويگوش

خوش  يو آرام و آهسته ملود ديلرز ميانگشت ها نيب يشزود گو يليبه سمت تلفن خانه و نور چشمك زن قرمز رنگش ثابت شد و خ نگاهم

لبم را . همراه شده بود يشدن اس ام اس ها، متوجه روشن شدن گوش ورياحسان بود و از دل. خانه پخش شد يسكوت گرفته  يآهنگش در فضا

 .كوتاه قناعت كنم يزاحمتش به جوابرفع كردن م يتوجه بمانم و برا يخبر گذاشتن احسان ب يب يبه عوارض جانب مكرد يگاز گرفتم و سع

 بله؟ -

 :ديچيپ يشد، در گوش ياش حس م ينگه داشتن تن عصب نييپا يتالشش برا يكه به خوب ييصدا

 ؟يد يزنم جواب نم يزنگ م يكه هر چ يخبر كجا رفته بود يب -

 .منزجر بودم شتريب دياندازه دلخور و شا يبطور اسباب دردسرم شده بود  نيكه ا نياز ا. كنم ياش سركش يخواست در برابر تند يم دلم

 .يرو ادهيپ -

 :كه معلوم بود قانع نشده، جواب داد يلحن با

 باور كنم؟ يانتظار دار -
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 :حوصله لب باز كردم يب

 .خودته ليم -

 .پرحرصش را داخل گوشم فوت كرد نفس

 !ن؟ينوش -

 يفرصت خبردار شدن و حت دينداشت و نبا ياحسان از ماجرا خبر. بودمكرده  يرو ادهيز. متعجب و حرص خورده اش به خودم آمدم نيطن از

را پنهان كنم، لحنم را به  دهيدو ميكه در صدا يكردم، تنفر يم يكه سع يلبم را به هم فشردم و در حال. دادم يشك كردن را به مرد پشت خط م

 .آغشته كردم يخواهعذر يقدر

 .ديببخش. كنه يسرم درد م -

 :و بعدلحظه سكوت  چند

 ؟يچرا خاموش كرد تويگوش -

 .خودش خاموش شد. تموم شده بود شيخاموش نكردم، شارژ باطر -

 چند بار زنگ زدم؟ يدون يم. يرفت يو م يداد يالاقل خبر م -

 .شد يحس م شيدر صدا ياز دلخور ييرگه ها هنوز

 .نيهم .تازه برام خوب باشه يكم هوا هيفكر كردم . حالم خوب نبود. خوام يعذر م -

 .ميكن يخونه صحبت م اميم. خب يليخ -

 اديكه گذشت و به خودم آمدم، فورا به  يكم. زمزمه كردم يلب ريز "يعوض"را در دستم فشردم و  يگوش. كردم ينماندم و فورا خداحافظ منتظر

 :بوق نخورد كه جواب داد يليخ. فتمام تماس گر يميافتادم و فورا با دوست چند ماهه و همكار نه چندان صم شميپ قيدقا ميو تصم نايم

 ست؟يازت ن يخبر ييكجا ؟يمن كرد ادي. خانوم نينوش. به به -

 :اظهار احساساتش با دو كلمه جواب دادم يخشكم را تر كردم و در برابر همه  يها لب

 نا؟يم يخوب -

 :ديچيپ يشوخ و پر حرارتش در گوش يصدا

 ؟يستيسر حال ن اديمن كه خوبم، اما انگار تو ز -

 .را آرام و آهسته آزاد كردم نفسم

 ....فقط . خوبم! نه -

 :تكرار كرد مشكوك

 فقط؟ -

 :دميپرس يمانيوقفه و قبل از هر پش يو ب تند

 .خوام يم ويبچه رفت يبرا شيكه چند ماه پ يآدرس اون دكتر -
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 :بود، لب باز كرد ختهيآم ديكه به هزار شك و ترد يلحن با

 خودت؟ يبرا -

و دوست نداشتم وجه  دميكش يخجالت م. جواب مستاصل شدم يبرا. ستاديا يقرار ياز ب ميو با بسته شدن پلك ها ديل اتاق چرخداخ نگاهم

روزها  نيا يبرا. كنم يمخف نايرا از م قتيتوانستم حق ينم. نداشتم يام مخدوش شود، اما چاره ا يكار طيدست نخورده و كادر شده ام در مح

از  ييايشناختم پس به زحمت و با دن يرا نم يكرده بود، كس يراه را ط نيكه خودش ماه ها قبل ا نايداشتم و جز م اجيتهمراه اح كيقطعا به 

 :خجالت جواب دادم

 .خودم يبرا -

 :ختيلحنش را به سرزنش آم نش،يچند لحظه و بعد از سكوت سنگ. كرد سكوت

 ن؟ينوش يكار دست خودت داد. من باور نكردم. يبر يازش حساب م ميكه حساب يپر يم يكيگفت انگار با  يم. گفت يم ييزايچ هي يبهادر -

 .همه حقارت، به هم فشار دادم و سكوت كردم نيرا از زور ا ميچشم ها. كار دست خودم داده بودم. لبم را گاز گرفتم ي گوشه

 حاال چند وقت هست؟ -

 :مختصر كوتاه،

 .دونم ينم قيدق. كمتر از دو ماه -

 .ديچيپ يگوش ياش در هوا كالفه نفس

 دونه؟ يطرفت م -

 .دميخطاكار لب برچ يدختربچه ها مثل

 .نه -

هست؟  ياصال باباش ك ؟ينگهش دار يتون ينم. ديكن ييادعا ديتا بعدا نتون رهيگ ينامه از همسر م تيدكتره رضا نيا. پس كارت سخت شد -

 ن؟يازدواج كن نيخوا ينم

 يخطاكار نگاه م كيهم به من، به مهرنوش چهره سا، به چشم  نايكه م نياز ا. كردم بر اعصابم مسلط باشم يتكان دادم و سع نيرا به طرف سرم

 يقطع زندگ يخودش رفته بود و با آب و تاب از جسارتش برا شيبود كه ماه ها پ يراه نيا. به مواخذه ام نداشت يحق نايم. شدم يكرد، جوش

 .ماهه اش حرف زده بود چهار نيجن

 .فقط جواب منو بده. نايمنه  -

 .امديحوصله ام به ذائقه اش خوش ن يسرد و ب لحن

 .فقط اصال از تو انتظار نداشتم. يخوددان -

 .بشر قصد نداشت دست از مواخذه ام بردارد نيا. شدند ديهم كل يرو ميها دندان

 نا؟يم يكن يكمكم م -

 :جواب داد مردد
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 ن؟يشر نشه نوش -

 .اش زدم يبه سخت يآرام يو ضربه رساندم  واريرا به د سرم

 .ببره ييموضوع بو نياز ا يكس ستيقرار ن. دم ياصال قول م. شه ينم -

 :ديحرفم پر انيم به

 ....بچه  ياما بابا -

 :كالمش را قطع كردم عجول

 .ستيدر كار ن يبچه ا يبابا -

 .اون بچه كه خود به خود درست نشده ن؟ينوش يچ يعني -

 .اش خسته شدم يدر پ يپ يسوال و جواب ها از

 نه؟ اي يكن يفقط بگو كمكم م. كنم يخواهش م نايم -

 .كردم يم يكار ديكردنش با يراض يبرا. مردد بود. كرد مكث

 .شدم يوقت مزاحم تو نم چيسراغ نداشتم وگرنه ه ويا گهيباور كن كس د. كنم يخواهش م نايم -

را از گوشم جدا كردم و  يگوش. نشستم نيزم يسر دادم و كف سنگ واريد يم و خودم را رورا باز كرد ميپلك ها. هم تنها سكوت جوابم بود باز

كه  يمرد يو مستاصل، در هال خانه  چارهيب. دميكوب واريكه در بند بند وجودم نشسته بود، سرم را محكم تر به د يبه انتقام تمام بار حقارت

 نيلحظه به چن كي يبرا يكه حت نياز ا. آمد ياز خودم بدم م. كردم يم التماس متازه وارد نيقتل جن ينبود و صاحبش نبودم، برا حبمصا

 ياز خبردار شدن مسعود و دكتر از سو يطرف و بار شرمندگ كيتصور برخورد احسان از . فكر نكرده بودم، از خودم دلزده بودم يشامديپ

همراهم  يبا زنگ گوش صالمياست يصدا "كار كنم؟ يچ ديبا": زمه كردملب زم ريز شيساعت پ كيبار هزارم از  يبرا. كرد يمام  وانهيد گر،يد

انداختم و  د،يلغز يكف م يسنگ ها يكه رو يگوش يشتابزده خودم را رو. بود نايم. ثابت شد يگوش نياسكر ينگاهم رو. جواب داده شد

 :جواب دادم

 نا؟يم -

 .قبول كرد. با دكتر تماس گرفتم -

 :دميش دوحرف انيو دستپاچه به م هول

 ؟يك -

 :جواب داد يو جد نيسنگ

 .يداشت شويهر وقت كه خودت آمادگ -

 .شدم يبست، خالص م يم يرا به زود ميكه دست و پا يبند نيهر چه زودتر از ا ديبا. چپ و راست اتاق نگاه كردم به

 !فردا -

 يتون ينم يبرگشتن. ارين نيماش. دم خونمون ايب ريژانس بگاما اگه نه، آ ،يچيكه ه يشد مونياگه پش. فقط خوب فكراتو بكن. خب، فردا يليخ -
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 .كنم يآدرسو اس ام اس م. يكن يرانندگ

 ينيكه سنگ يبار ريز ميكردم شانه ها يكه حس م يبلند شدم و در حال نيزم ياز رو. خداحافظ كوتاه بسنده كردم كيگفتم و به  يآرام ي باشه

 يلباس عوض كردم و سر پردردم را رو. خسته، به سمت اتاق رفتم يرد شدن است، با قدم هاشد، در حال خ يم شتريب هياش با گذر هر ثان

دلهره داشتم و . فراموشم شده بود، دوباره به سراغم آمد شميآزما جهينت دنيبه خاطر شوك شن شيپ يقيكه تا دقا يحالت تهوع. مبالش گذاشت

 . به حالم غلبه كنم دهيهمه اضطراب دو نيتوانستم بر ا يم ديشا. دميخواب يم يكم ديبا. آرام و قرار از وجودم رخت بسته بود

 

**** 

 

 رينكرده بود، جدا شدم و به تصو ميلحظه رها كي يبرا يكه حت يباز كردم و از كابوس مهيرا تا ن ميچشم ها ميموها انيم يحركت نوازشگون از

 .ماندم رهيخ ميناواضح رو به رو

 ن؟ينوش يش ينم داريب -

 .خبر مقابلم بدزدم يكردم نگاهم را از پدرِ ب يرا دوباره بستم و سع ميچشم ها. كرد زيحسان، تمام دلشوره ها را به قلبم سررا دنيد

 .يديبازم كه خواب -

 يم حيترج. خواستم كه با احسان رو به رو شوم يتوانستم و نم ينم. دور كردم شيرا از نوازش دست ها ميو موها ليرا به سمت راست متما سرم

و كوتاه و  دميسرم كش يپتو را رو. و توجهم نباشند ديد ي رهيدلزده ام كرده بود، در دا يدادم كه تا فردا صبح، احسان و محبتش كه حاال حساب

 :حوصله جواب دادم يب

 .كنه يسرم درد م -

 .ديبا فاصله به گوشم رس شيتخت بلند شد و صدا يرو از

 ؟يخورد يزياز صبح چ -

را داشت كه قرار را از  يحكم مزاحم ميزمان برا نيوجودش درست در ا. خواست همكالم احسان شوم يدلم نم. سكوت كردم ندادم و جواب

 .دلم برده بود

 .قبلش بهم خبر بده ،يبر يخوا يكردم گفتم هر جا م يامروز چطور بود؟ فك م يرو ادهيپ -

 ".تو رو خدا راحتم بذار": دميو در دلم نال دميشرا در هم ك ميپتو باز نگه داشتم و ابروها ريرا ز ميها چشم

 به خاطر صبح؟ ؟ياز دست من ناراحت ن؟يشده نوش يزيچ -

 :صورتم كنار زدم و جواب دادم ياحسان، پتو را از رو ياصرار دست ها به

 بذار بخوابم، باشه؟. حال و حوصله ندارم ادينه احسان، فقط ز -

 .گذاشت ميطرف پهلوها را دو شيتخت نشست و دست ها يرو كنارم

 .پاشو شامتو بخور بعد بخواب -

 :صورتم جمع شد و ناله ام به هوا رفت شتر،يتصور شام و تهوع و ضعف ب از
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 .كم بهش استراحت بدم هيبذار . نه تو رو خدا، معدم هنوز رو به راه نشده -

را  ميو پلك ها دميسرم كش يدوباره پتو را رو. ابم تنها گذاشتاز من و تخت فاصله گرفت و من را با حال خر ،ياعتراض چينزد و بدون ه يحرف

 يزياز چ. شد يلحظه هم از ذهنم دور نم كي يبرا يفردا، حت اليزدم اما فكر و خ يم دنيخواب يكه برا يزور يبا وجود همه . هم گذاشتم يرو

 .ديرس يخودش م تيرفت، استرسم به نها يم شين پو هر بار كه ذهنم به سمت خبردار شدن احسا دميترس يم د،يكش يرا م انتظارمكه 

و در  يينشسته بود و به تنها ونيزيتلو يخبر از همه جا به تماشا يكه ب يبودم اما از ترس رو به رو شدن با مرد داريچه تمام طول شب را ب اگر

را دور كمرم حلقه  شيو دست ها ديپتو خز ريز يوقت. لحظه هم تخت را ترك نكردم كي يخورد، خودم را به خواب زدم و حت يسكوت شام م

شدن شكش، تا صبح در آغوشش  ختهياز برانگ يريجلوگ يشد اما برا اريسرم، هوش يقلبم باال گرفت و نبض پردرد آرام گرفته  ربانكرد، ض

 يدر خلوت خودم به سقط بچه  ياحسان مطمئن بودم اما وقت يخبر يدرست بود كه از ب. دادم ميرو شيماندم و ذهنم را به فردا و اتفاقات پ

 يسخت م ميهم برا دنينفس كش يو حت ديچيپ يكردم، تمام دلم به هم م ينفس در كنارم به خواب رفته بود، فكر م كي يكه به فاصله  يمرد

خواستم  يم بود و نبودم ممادر نبودم و با تما شيرحم شده بودم و انگار كه برا يب ـــبيكه در برابرش عج ينيآن قدر به فردا و دكتر و جن. شد

 .روشن صبح، خواب مرا همراه خود كرد كينباشد، فكر كردم كه باالخره در تار ايدن نياز وجودش در ا ياثر چيكه ه

 

**** 

 

د و بو ستادهيبازم، به احسان كه پشت به من ا مهين يچشم ها يشدم، از ال داريباز و بسته شدن در كمد از خواب كوتاهم ب يكه با صدا يوقت

به ضعف نشسته ام  ياتفاقات در انتظارم، معده  يادآوريو با  دنشيبه محض د. ماندم رهيبست، خ يجذب و اسپورتش را م راهنيپ يدكمه ها

وجه توان رو به رو  چيبه ه. را بستم و خودم را به خواب زدم ميبه سمتم كه برگشت، بالفاصله چشم ها. رفت ياهيس ميو چشم ها ديكش ريت

 يخانه فرار م نيگرفتم و از ا يدر كار نبود و به محض رفتنش، جانم را به دست م يو بند ديق چيخواست ه يدلم م. احسان را نداشتمشدن با 

 .را احسان به دست گرفته بود دهيچيطناب در هم پ نيبسته شده بود و سر ا ميبه پا تيمامور يمحكم به يكردم، اما بند

شدن،  دهيكش ياز صدا. ام حس كردم، تمام توانم را به كار بستم تا از شدت استرس و اضطراب پلك نزنم يشانيپ يرا كه رو شيلب ها تماس

زدن ساعت  ديرا به قدر د ميكردم و چشم ها دايصدا كه رفته رفته كمتر شد، جرات پ. كف اتاق، متوجه خروجش از اتاق شدم يها رو يروفرش

اش  يشگيساعت از زمان هم مين. كرد يم يشمار هيرفتن احسان ثان يساعت ثابت مانده بود و برا يعقربه ها ينگاهم رو. كردم باز يپاتخت يرو

 يدلم نبود و برا يدل تو. در انتظارش نداشت يها ضيبه مر دنيرس يبرا يوجه عجله ا چيدكتر به ه يخروج از خانه گذشته بود و آقا يبرا

 .رديگ يو مكث باالخره جان مرا م يهمه خونسرد نيكردم ا يو حس م قرار بودم يبه حد مرگ ب. كردم يرفتنش در دلم دعا م

تخت بلند شدم و خودم را به كنار پنجره رساندم  يدر، از رو يصدا دنيبه محض شن. شد يقرار من را تسل يداد و قلب ب تيبه رفتن رضا باالخره

 ينشسته  يوارد كوچه شد و پشت شاخ و برگ درختان به سبز نشيكه ماش يوقت. ستادميبه تماشا ا نگياز در پارك نشيو به انتظار خروج ماش

به آژانس زنگ . دميرا پوش يروزيدم دست د يهمان لباس ها د،يترد يبرا يمجال چيه يفورا از پنجره فاصله گرفتم و ب د،يكوچه ناپد و اطيح

 .راننده قرار دادم اريداده بود را در اخت نايكه م يزدم و آدرس

با . حاضر و آماده منتظرم نشسته بود ن،يشدم، داخل ماش ادهيدر خانه اش كه پ يجلو. زنگ زدم و آماده باش دادم نايبه م هيدمحمو يها يكينزد
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 .مينشستم و به سمت مطب دكتر حركت كرد نايم نيكه به اصرار دلم همپا شده بود، داخل ماش يو با جسم دميفهم يكه نم يحال

 .كمربندتو ببند -

كوتاه سرش را به . و گنگ نگاهش كردم جيحرف زده بود، گ يرمادريانگار كه به زبان غ. شدم رهيخ نايز كردم و متعجب به مرا با ميها چشم

 .زد يسمتم چرخاند و لبخند كمرنگ

 .يخودتو تا مطب بكشون يخوا يم يمن موندم چطور نه،ياالن كه حال و روزت ا ؟يكار كن يچ يخوا يدختر؟ مگه م يچرا خودتو باخت -

 .ملتمس نگاهش كردم يدهانم را فرو دادم و با چشم ها آب

 كشه؟ يدرد م -

 .متوقف شد و سرش را به سمتم چرخاند و متعجب نگاهم كرد كيتراف در

ه ك هيتازه درد هم بكشه، بهتر از وقت. نداره كه بخواد درد بكشه يدو ماهه روح نيجن ؟يزن يسواد حرف م يب يزنا نيحالت خوبه؟ چرا مثل ا -

 كشه؟ يم ياون وقت چه درد يدون يم. شيشونيبخوره تو پ يو مهر حرومزادگ اديب ايبه دن

احساس  يرحم و ب يطور ب نيگناه بود و مادرش بودم، ا يكه ب ينيبه حق، در مورد جن يحت نايخواست م يدلم نم. انداختم ريسرم را به ز شرمنده

 .اظهار نظر كند

 ؟يبهش نگفت يزيچ ده؟يپسره نفهم -

 .شدم رهياش خ دهيفرشته و درختان بلند و سر به فلك كش ابانيام به خ يكنار يبار از پنجره  نيا

 .نه -

 شازده عشق و حالشو كرده و فلنگو بسته؟ اي ؟يدار ياصال ازش خبر -

 .كاش رفته بود يكاش نبود و ا يچرخاندم و از عمق دل آرزو كردم كه ا ميچشم ها ميرا در حر ميها مردمك

 ن؟ينوش يترس ينكنه م ؟يشده؟ چرا ساكت شد يچ -

 .چرخاندم نايم يآراسته  مرخيچشم گرفتم و سرم را به سمت ن ابانيخ از

 ....كه  نهيمنظورم ا....  يعني ؟يشناس يدكتره رو از كجا م نيا -

 نه؟ ايقابل اعتماد هست  -

كرم  يآجر قرمز و تراورتن ها يبا نما يمقابل ساختمان پنج طبقه ا و ديچيپ يپانزدهم تخت يداخل كوچه . كردم دييتكان سر حرفش را تا با

 .ديو كامل به سمتم چرخ ديرا باال كش يدست. ستاديا

گفت بچه چهار ماهش تموم شده  يم. هيقانون ريگفت غ يم. رفت يبار نم ريمتخصصم ز. كينيخواستم سقط كنم، رفتم كل يكه م شيچند ماه پ -

دكتره،  يهمون جا منش. شد ينم شيحال م،يخوا يبچه رو نم نيگفتم كه نه من، نه باباش ا يبهش م يهر چ. قتل عمدهدونم  يو روح داره، چه م

 يكه كس نيبدون ا كينياز كادر همون كل گهيانگار خانوم دكتر و دو سه تا د. شهيگفت دخترخالش منش. كرد يدكترو بهم معرف ومخان نيا

انجام شد اما تو ماهت  كينيداشت، تو همون كل يبه كورتاژ و عمل جراح ازيمال من چون چهار ماهم بود و ن. راه انداختن ميت هيخبردار بشه، 

 .شو ادهيپ گهيخب د. ارنيرو هم م هيآمپول سر و ته قض هي افكر كنم ب. كمه



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا mahtab26 –  سقوط آزاد                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٥٧ 

 دهيرس يوزن ينداشت و سرم به ب يرمق يجدا شدن از صندل يبرا ميپاها. دميدر كش ي رهيبازمانده ام را بستم و دست لرزانم را به دستگ دهان

 مميتصم يبرا ديكه با يدرست زمان. شد يم نييباال و پا م،يپا ريز نيو زم ديرقص يم ميچشم ها شيمقابلم پ يپنج طبقه  كيساختمان ش. بود

كرد و  ميجدا ياز صندل نايدست م. وددو ماهه، به درد نشسته ب ديگناه شا يب نيجن كيمصمم باشم، دلم به رحم آمده بود و قلبم از تصور سقط 

 .كوتاهش، عزم و رمق رخت بسته از توانم شد يقدم ها

 .... ينگهش دار يخوا ياگه م ن؟ينوش -

متزلزل شده  ميتصم ديمن سست شده بود، نبا ياراده  يحاال كه پا. زد يحرف را م نيا دينبا نايم. و سرم را با شدت به سمتش چرخاندم ستادميا

 .كرد يم يفام را منت

 .ميبر -

خودم را تا آسانسور باال  يبه سخت. كنم هيخودم تك يپاها يكردم به قوت كمرنگ شده  يو سع دميكش رونيب نايم يرا از پناه دست ها خودم

اخل مطب مشغول شد، نگاهم را د يبا منش يدر گوش ديكه به صحبت آرام و آهسته و شا نايم. انداختم يصندل يو داخل مطب دكتر رو دميكش

با سرِ به دوران  ،يدست منش يبا اشاره . در شأن ك،يش ز،يآمد؛ تم يمرگ كودك احسان به حساب م يبرا يخوب يجا. خاندمپوش چر ديسف

با جرم  يتيسنخ چيداخل گلدان، ه يعيطب يسوخته با گل ها يقهوه ا زيو م ديسف يوارهايد. وارد اتاق دكتر شدم ده،يپر يافتاده و رنگ و رو

به . حس مزخرف تهوعم بود يكننده  ديداشتم و هر بار فرو دادن آب دهانم، تشد يديحالت تهوع شد. ن اتاق نداشتيز در حال وقوع در امحر

لبخند پهن . شدم رهيچرم كرم رنگش خ يصندل يپر از واهمه اش چشم گرفتم و به دكتر خنده رو و نشسته رو تيجذاب ياز اتاق و همه  يسخت

 .تنگ كرده بود ميبرا يشينما يرا به مهربان شيو چشم ها تهنشس شيلب ها يرو يا كننده رانهيو و

 .بفرما جانم -

 يام را رو دهينشستم و نگاه ترس يصندل يدكتر رو ياز جا كنده شدم و رو به رو نايم يبه تلنگر دست ها. مقابلش اشاره زد يسر به صندل با

 .كردم رهيو گردش خ ديصورت سف

 درسته؟ خانوم، نينوش -

 يو ب ديجلو كش زيم يزد و خودش را رو يلبخند پررنگ. انگار كه الل شده بودم. ام تكان دادم يزبان دو مثقال يام را به جا يسرِ دو من آهسته

 :ديمقدمه پرس

 ؟يخوا يبچه رو نم نيجان نگفت چرا ا نايم -

 دنيچرخ يبرا يتوان چيتمام دهانم خشك شده بود و زبانم ه. نداختما ريگشاده شده، سرم را به ز يبا چشم ها رهينگاه خ هياز چند ثان بعد

 .من كرد يرا وادار به جواب دادن جا نايسكوت ممتدم، م. نداشت

 .خواد يشوهرش نم -

از  تيولجز باز كردن مسئ يكاربرد يشيو نما مهيسوال و جوابِ نصفه و ن نيقانع شده بود و من مطمئن بودم ا نايكه به ظاهر از جواب م دكتر

 .را به سمتم گرفت و همزمان شروع به صحبت كرد يگردن را ندارد، برگه ا

 .ينامه رو پر كن تيرضا يبرگه  ديبا ،ياما حاال كه تنها اومد ومديبهتر بود همسرتم م -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا mahtab26 –  سقوط آزاد                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٥٨ 

 يم يشيمسخره و نما يادينظرم زبه  زيهمه چ. كردم نييباال و پا ميرا با چشم ها تنامهيلرزان، برگه را به دست گرفتم و متن رضا يدست ها با

ر و رو يكردن خودكار، ز دايپ يرا برا فميو دستپاچه، ك يمقابلم رها، و عصب زيم يداشت؟ كاغذ را رو تنامهيبه رضا يازيچه ن يقانون ريكار غ. آمد

 .رنگ دكتر را مقابلم گرفت يمشك سيروان نو نايكردم كه م

 .فتهيب ستين قرار ياتفاق خاص. جان، نگران نباش نينوش -

شدم كه  يدو ماهه م نيجن كيتوانستم خونسرد باشم؟ من از امروز رسما قاتل  يچطور م. شد نايم ينشسته به چشم ها يغرق خونسرد نگاهم

 .نبودم يمادر قيتوانستم خودم را قانع كنم كه من ال يكاش م. ديبر يمرا م ياش، زندگ يزندگ يحق ساده  نيداشت اما هم يحق زندگ

 ديبا. كنم يم شنهاديرو پ يپزشك، جراح هيبه عنوان . يباشه، هم جراح قيتزر قيتونه از طر يدوره، هم م نيا يتو نيدخترم، سقط جن نيبب -

 يجا امكانات جراح نيبشه اما خب ما ا نتيدر جن ديشد يو قلب يتونه باعث عوارض عروق ياگه منجر به سقط نشه، م قيتزر جهيكه نت يبدون

 نيدر هر صورت ا. ميبه زمان دار ازين نيبنابرا. انجام بشه كينيكل يالزم تو يها يهماهنگ ديباشه، با يجراح يكه نظرت رو يصورتدر . ميندار

 .يد يم حيرو ترج وهيكه كدوم ش يكن يكه انتخاب م ييتو

كودكم، به  يقطع زندگ يم بودم كه برارح يچقدر ب. شدم رهيمستاصل به دكتر خ. ضيكودك ناقص و مر رشيپذ يبرا يزمان داشتم و نه دل نه

با وجود . لحظه هم راحتم نگذاشته بود، فكر نكنم كي يحت شيكه از دو روز پ يكردم به تهوع يچشم هام را بستم و سع. انتخاب نشسته بودم

شاهد زجر  ،يس زندگدرصد شان كياگر با احتمال  يخواست حت يكردم اما دلم نم يخرج م نميكه در حق جن يرحم يو ب يلسنگد يهمه 

دست دست كردن و  يرفته بودم، اجازه  شيو بارها تا مرز مردن پ دهيكه به جان خر يو تمام استرس شبيد يخاطره  ياز طرف. باشم دنشيكش

داد  يجواب ممن  يبار هم به جا نيخواست ا يدلم م. شدم رهيخ نايچشم باز كردم و به م. داد يرا به من نم يجراح يهماهنگ يمنتظر ماندن برا

 ينگاه از چهره . نداشت مميشدن در تصم كيبه شر يالياش، خ دهيبه هم چسب يكرده بود و با لب ها ارياما دوست همپا شده ام، سكوت اخت

ه از ك يساده ا قيشدم و در ذهنم به تزر قيبود، دق دهيكش زيم يدر هم قفل كرده اش را رو يدست ها هآرام دكتر ك يگرفتم و به چهره  نايم

كه  ييرا باز كردم و با صدا ميلب ها. دادم يم تيرضا قيبه همان تزر ديبا ديشا. دميشيآورد، اند يبه ارمغان م ميقاتل را برا كيامروز لقب 

 :دميخش دار و مردد بود، پرس يحساب

 .... قيكه با تزر نيمطمئن -

 .كرد يدست شيكه سوالم را خواند، به جواب دادن پ دكتر

كه  يو نقص بوده اما صرف نظر از مشكل بيع يمن ب يها قيعمل ها و تزر يدرسته كه تمام. درصد احتمال خطا بذار هي شهي، همجان نينوش -

نامه رو  تيرضا نيا يخوا يخوام بگم اگه م يم. عفونت، تهوع و استفراغ ،يزيخونر نه؛يبب بيمادر هم ممكنه آس اد،يم شيپ نيجن يبرا اناياح

هست، ما بعد از  قيتزر يالبته اگه نظرت رو. امضا كن ،يخر يخطراتش رو به جون م يكه همه  نيباز و با علم به ا يهابا چشم  ،ينامضا ك

 .هم هست يليو تكم گهيد ياما اگه هنوز سقط نشده بود، راه ها ميمطمئن بش نيتا از سقط جن ميكن يسونو م قيتزر

بند بسته شده به  نيو ا ييرسوا ي هيما نيتوانستم به ا ينم. نداشتم نانيبه جز اطم يچاره ا يعني. كنم نانيكردم به آرامش و قول دكتر اطم يسع

 شستهن ديتمام ترد. رحم باشم و تنها به خودم فكر كنم يحاال ب يدادم برا يم حيتمام بود اما ترج يرحم يب. بدهم يزندگ ياجازه  ميدست و پا

قتل  ي تنامهيرضا يكاغذ لغزاندم و نام و نشان و امضا و در آخر اثر انگشتم را پا يرا رو سينوروان  ،يمانيبه دلم را كنار زدم و قبل از پش
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. مبلند شدم و به سمت تخت قدم برداشت يصندل ياز رو نا،يم يدست ها تيبه خواست دكتر و با هدا. بود ايمه زيهمه چ. كردم مهيفرزندم ضم

به مهرداد  تم،يكردم فقط به خودم فكر كنم، به مامور يهم گذاشتم و سع يرا رو ميچشم ها. شد يخال يميتخت كه نشستم، دلم از هر تصم يرو

 .يگريد زيچ چيو مسعود و نه به ه

 .بزن باال نتويآست -

حس  .را باال زد نميآست. بود كه به كمكم آمد نايبار، باز هم م نيگشتم و ا دهيچيلغات سخت و در هم پ نيا يبرا يذهنم به دنبال ترجمان در

را  مينفس ها. مطب گم شده بود نيا يو تاب اتاق ها چيدر پ ژنياكس. دور گردنم را آزادتر كردم دهيچيدست بردم و شال پ. كردم يم يخفگ

پوست ساعد  ياثر سرما را رو. نه، خوب نبودم. كنار گوشم زمزمه شد نايم "؟يخوب"پرسشگر  يصدا. كوتاه يبا فاصله ها قيكردم، عم تر قيعم

پوستم  يسوزن را رو يزيت. شد، ثابت ماند يم ديكه به داخل سطل زباله تبع يپنبه ا ينگاهم رو. ديچيالكل در مشامم پ يحس كردم و بو دستم

غرق در آرامش  يفضا ييآشنا اديفر يصدا ده،ينرس هياما هنوز به ثان دميرا در هم كش ميشده اش، ابروها تينها يسوزش ب ازحس كردم و 

بود و به  دهيكش قيگشاد شده، به دكتر كه دست از تزر يبا چشم ها. كرد زيوحشت به قلبم سرر ايدن كيو  ديچيبه هم پ مطب را يساختگ

 . بود، مطمئن بودم احسان. شدم رهيرفت، خ يسمت در م

مشت شده، در چهارچوب  ياكند، در با شدت باز شد و قامت احسان با آن صورت گرفته و دست ه يباز كردن در تالش ياز آن كه دكتر برا قبل

بودم،  دهيكه تا به حال مثلش را ند يتيگشاد شده، به احسان و عصبان يرا فراموش كردم و با چشم ها دنينفس كش دنشياز د. در نقش بست

ده بودم و در شده اش مات ش رهيبه صورت ت. مرا نشانه گرفته بود يچشم ها ميشد و نگاهش مستق يم نييباال و پا قياش عم نهيس. شدم رهيخ

حاكم  يپشت سرش، سكوت لحظه ا واريبرخورد در با د يگشتم كه صدا يم شيرنگ و رو يرگيت يبرا يذهنِ از كار افتاده ام، به دنبال ترجمان

هم باز را از  ميو لب ها دميشده، از جا پر جاديا ياز صدا. داد انيحجم حال خراب احسان پا ليتحل يتالش ذهنم برا هدر اتاق را شكست و ب

كردم،  يمرگ م يوجه قادر به شكستنش نبودم و در دل آرزو چيكه به ه يدر سكوت. به زبان قفل شده و از كار افتاده ام نداشتم يديكردم اما ام

به هم زدن سكوت پراسترس  يكه به خودش آمد و برا ينفر نياول. دميد يرا در خودم نم دگرشيو نگاه تهد سانجرات چشم گرفتن از اح

 .دكتر بود يوحشت كرده  يقدم برداشت، منش ماننيب

 ....تو مطب و  دنيپر هويآقا  نيخانوم دكتر، ا -

 .و مجبور به سكوتش كرد ديپر يحرف منش انيبه م. به ادامه نداد يآرام اما پر از خشم احسان، مجال يصدا

 جا چه خبره؟ نيا -

و از شدت پلك نزدن به آب  يواكنش يب نياز ا مينداشتم و چشم ها يواكنش چيوان هت. باز مانده ام را بستم يدهانم را فرو دادم و لب ها آب

 .افتاده بود

 دارم؟ ضيمر نينيب يمگه نم. رونيب نيببر فيتشر ن؟يخوا يم يمحترم چ يآقا -

تاب زل  نياز ا شتريب. كرد نه چندان بلندش تا من را تمام يباز و سشوار خورده را كنار زد و فاصله  يبا موها دپوشياحسان، دكتر سف دست

به . چهارخانه اش ثابت ماند راهنيپ يدكمه ها يام از صورتش سر خورد و رو دهينگاه ترس. را نداشتم شيزدن به خشم نشسته به چشم ها

 يلم را خالرا نشانه گرفت و ته د ميگوش ها ميشده اش مستق ديكل يدندان ها يخش دار و حرص زده اش از ال يشدنم، صدا ريزمحض سر به 
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 .كرد

 ن؟ينوش يكرد يم يچه غلط يداشت -

احسان، تمام  اديبا بلند شدن فر. اما نفس حبس شده ام را آزاد كنم ياگر به سخت يكردم حت يتخت را چنگ زدم و سع يرو يدست ملحفه  با

 .شد دهيپرخاشگرش كش يام به چشم ها يخورد و نگاه فرار يشده تكان محسوس جاديتنم از شوك ا

 ؟يكرد يم يچه غلط دميپرس ؟يمگه كر -

باال زده و ساعد الكل خورده و  نيآست يكنده شد و رو مياش از چشم ها ينگاه عصب. سوالش يبرا يتوان لب باز كردن داشتم و نه جواب نه

كه  نايم. گرفت شيشم هااز دارو را مقابل چ يخال ي شهيو سرنگ را بلند كرد و به دنبالش ش ديدستش را جلو كش. ديچرخ ينيسرنگ داخل س

 يشانه ام م يكه دستش را رو يو همزمان ستاديآرام كردن جو حاكم، كنارم ا يمقابلش شده بود، برا نيمن و مرد خشمگ نيب نسبتتازه متوجه 

 .لب باز كرد يكننده ا هيتوج حيبه توض د،يكش

 .جونه نينوش تيتقو يبرا قيتزر هيط فق نيكردن، ا يكم احساس ضعف م هيجان  نينوش. آقا ديخودتونو كنترل كن -

بار  نيو سرنگ را مقابل صورتم گرفت و ا يخال ي شهيش. افتضاحش به كمكم آمده بود، خفه كرد حيرا كه با توض نايتند و پرحرف احسان، م نگاه

 :آرام اما سختش زمزمه كرد يبا صدا

 هوم؟ ،يتيتقو قيتزر هيفقط  -

 نياحسان ا"كردم؛  ينم دايپ شيبرا يشد و جواب يسوال در ذهنم تكرار م كيتنها و تنها . دن هم نداشتمتوان پلك ز. را گم كرده بودم ميصدا

از  يرد نازك. شد، ثابت مانده بود يپرقدرت احسان فشرده م يانگشت ها انيكه م... متو يخال ي شهيش يرو ميچشم ها "كرد؟ يجا چه كار م

 .كشاند و سكوت ممتدم را شكست نشيخشمگ يراه گرفت، نگاه نگرانم را به چشم ها به سمت مچ دستش شيانگشت ها نيخون كه از ب

 .دستت -

بدون . ختير نيزم يتا شده اش، رو يانگشت ها انيخرد شده از م ي شهيبا باز شدن دستش، ش. انداخت و مشتش را باز كرد نييرا پا دستش

سر داد و به سمت خانم دكتر كه  راهنشيپ بيبلم و در هوا تكان داد و به داخل جرا مقا... متو يبردارد، سرنگ حاو ميآن كه نگاه از چشم ها

 .ديكرده بود، چرخ فغال يحساب

 .يكن يم يمطب چه غلط نيشه تو ا يزود معلوم م يليخ -

 .باز كردكرد تا ترسش را پشت ظاهر موجه لغات پنهان كند، لب  يم يكه به شدت سع ييو با صدا دياز زبان افتاده جلو كش دكتر

 .ميتا با صبحت سوءتفاهما رو برطرف كن نياجازه بد ز،يعز يآقا -

تخت  ياز رو يعيختمِ در آرامش قائله بدهد، دست سالمش را به مچ دستم گرفت و با حركت سر يبه تالش دكتر برا يكه جواب نيا بدون

 .و تعادلم را حفظ كردم ستادميام ا دهيرزل يپاها يرو يبه سخت. ام نداشتند يهمراه يبرا يتحمل ميپاها. ديكش نمييپا

 .كنم يرو هم تو خونه مشخص م يكيتو  فيتكل -

با اجبار احسان، حركت كردم و قبل . كردم يرو خودم را تمام شده فرض م شيپ تيبا وضع. را به هم فشار دادم ميرا بستم و لب ها ميها چشم

. ثابت كردم ميصاف و نگاه هراس خورده ام را به رو به رو ،يصندل يخودم را رو. مپرت شد نشيماش يجلو يصندل يكه متوجه باشم، رو نياز ا
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 مميكردن تصم يعمل يكه بتوانم به جراتم برا نيگذاشتم اما قبل از ا يرا داشتم و پا به فرار م نيخواست جرات باز كردن در ماش يدلم م

 شتريكه هر لحظه ب ياز شدت دلشوره و ترس از سرعت. زد و به راه افتاداستارت  يحرف چينشست و بدون ه نيالتماس كنم، احسان داخل ماش

و  نمانيحاكم ب نياعتراض لب باز كردم اما جو سنگ يسرم را به سمتش چرخاندم و برا. و سرم به دوران افتاده بود ديچيپ يشد، دلم به هم م يم

 جهينت چيكه قطعا ه يدهانم را بستم و سكوت را بر اعتراض يحرف چيه يب. گرفت يرا از دلم م ياش، جرات هر اعتراض دهيدر هم كش يابروها

و  ابانيخ يرا رو ميدر چنگ زدم و چشم ها ي رهيبه ناچار به دستگ. فرار از خشم احسان نداشتم يبرا يراه. دادم حيدر بر نداشت، ترج يا

. ام غلبه كنم يدرون اناتيبر غل يكردم تا كم يسر همم سع كوتاه و پشت يشدند، بستم و با نفس ها يم كيبه شدت نزد يكه گاه ييها نيماش

توانم  يوجه نم چيكردم كه به ه يبود و بدبختانه و در كمال عجز، حس م ختهيذهنم را به هم ر يهمه  طب،احسان داخل م يباره  كيحضور 

آرامش  يمن، تنها معنا يوت پر از حرف براسك نيدر سكوت گذشت و ا يحرف چيه يتمام طول راه ب. آماده كنم يحيهر توض يفكرم را برا

 .قبل از طوفان را داشت و بس

جرات تنها شدن با احسان را  يعنيشوم  ادهيپ نيتوانستم از ماش ينم. شد ادهيپ نيپارك كرد و از ماش ابانيداخل خ م،يديدر خانه كه رس يجلو

حاال احسان  يبود كه برا نيتمام تالشم ا. رنگ مقابلم ثابت كردم ييبالوآل 206 يو نگاهم را رو دميام چسب يسفت به صندل. داخل خانه نداشتم

ام را گرفتم و  يدو طرف صندل ميبا دست ها ارياخت يرا كه باز كرد، ب نيدر ماش. رميبگ دهيآمد، ناد يزد و به سمتم م يرا دور م نيرا كه ماش

شجاعت  يمانده  يمخالفت، باق يبرا يفرصت چيه يبلند احسان، ب يبدنم ملتمس شدم اما صدا يترك نكردنش، به تك تك سلول ها يبرا

 .نداشته ام را خرج و مجبور به اطاعتم كرد

 .زود ن،ييپا ايب -

 ،يكوك يمثل عروسك ها. وارد خانه شد يحرف چيه يو ب ديرا به هم كوب نيدر ماش. ستادميكنارش ا ر،يشدم و معطل و سر به ز ادهيپ نيماش از

چهارم، با فاصله، پشت سرش  يواحد طبقه  يباال رفتم و جلو يكي يكينداشتم، پله ها را  شانيرو يكنترل چيكه ه يشده امسخ  يبا قدم ها

كردم شجاعت  يانداختم و سع ريسرم را به ز. در را به عقب هل داد يباز شده  يمتوجه حضورم كه شد در را باز كرد و با دستش لنگه . ستادميا

 .ده كنماز دست رفته ام را زن

 .برو تو -

من به  ياجازه  يمسخ شده و حرف گوش كنم، ب يلبش پوچ شد و پاها ريشجاعتم، با نگاه غضبناك احسان و غرش ز يابيباز يتالشم برا ي همه

. ديچسب نيزم من هم به يشد و همزمان پاها دهيبه هم كوب يبلند يهنوز دو قدم از در فاصله نگرفته بودم كه در با صدا. داخل خانه حركت كرد

محكم دو قدم بلند احسان،  يصدا. شد نيزم خيحالم م يب يرها و چشم ها يرمق چيه يكرده ام كنار بدنم ب خي يواكنش دست ها نيلدر او

و قبل  ستاديمقابلم ا. كنم يكار شانياندازه  يرا مشت كردم اما نتوانستم در برابر لرزش ب ميدست ها. قلبم را به اوج رساند يضربان باال گرفته 

 يليو طرف س ديچرخ يگريصورتم به سمت د ،يلياز شدت س. ديرا بدهد، ناغافل و محكم به صورتم كوب يحيتوض ايفرصت حرف  كه نياز ا

 .ديرس يحس يصورتم به ب يخورده 

 .ياز من پنهون كن زويچ چيه يباشه حق ندار ادتيزدم تا  نويا -

 .ديصورتم كوب گريدوم را به طرف د يليسبودم كه  امدهياول در ن يلياز شوك س هنوز
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 .من يبچه  ؟يديفهم. منه يبچه  ،يديقتلشو كش يكه تو شكم توئه و امروز نقشه  يباشه اون ادتيزدم تا  نميا -

از . كرد يم يو چانه ام را همراه ديلرز يبه شدت م ميلب ها. شدم رهيتنگ شده و مصممش خ يزده سرم را باال گرفتم و ناباور به چشم ها مات

 .ام چنگ زد قهيو به دو طرف  ديرا جلو كش شيدست ها. شده بود ديهم كل يرو ميشدت ترس و شوك وارد شده، زبانم قفل و دندان ها

 .و سالم حيخوام، صح يبچه رو م نيمن ا. گم يبهت م يچ نيحاال خوب گوشاتو باز كن بب -

صورتش را به . ديام فشار آورد و مرا به سمت خودش كش قهيگفت؟ به  يم چه داشت. گشاد شده ام را به دهان احسان دوختم يها چشم

 :ديشده اش غر ديكل يدندان ها يكرد و از ال كيصورتم نزد

خودتو از  يبخوا گهيبار د هيفقط  گه،يبار د هياگه  اد،يسر اون بچه ب يياگه بال. يگفتم كه دست از پا خطا نكن ن،يبهت گفتم نوش يباشه چ ادتي -

و  حيخوام، صح يبچه رو م نيتو اون مغز پوكت فرو كن؛ من ا نويا. يفتيكه تا آخر عمرت به غلط كردن ب ارميسرت م ييبال ،يخالص كنشرش 

 .سالم

 :زمزمه كردم د،يرس ياز قعر چاه به گوش م ديكه شا ييفرو دادم و با صدا يدهانم را به سخت آب

 كدوم بچه؟ -

ثابت شدم و به تعادل  ميپاها يسخت رو يليخ. ام را رها كرد و مرا به عقب هل داد قهيشست و پرشدت ن شيلب ها يپوزخند رو يمكث چيه يب

 .آورد و در صورتم پرت كرد رونيرا ب شميآزما يشلوارش كرد و كاغذ مچاله شده  بيدست در ج. نداشته ام چنگ زدم

و گم و  ير يم يخوا يكه م يو بعدش هر قبرستون ياريم ايبه دن و سالم حيبچه رو صح نيا. ياز من پنهونش كن يكه خواست يحماقت كرد -

 شد؟ رفهميش. يش يگور م

آمده را هنوز  شيكرد اما ذهنم اتفاقات پ يزد، سرم به عقب رفت و برگشت م يام م يشانيكه با انگشت اشاره اش به پ يپرشدت يضربه ها از

 يادآوريپنهانش كردم اما با  فميكند؟ مطمئن بودم كه داخل ك دايرا پ شيآزما بود؟ چطور توانسته بود كاغذ دهيچطور فهم. خواند يهم نم

هال، در دستم باال و  يبار كنار مبل ها نيدر آورده بودم و آخر فميبرگه را از داخل ك نا،يزود به خاطر آوردم كه قبل از تماس با م يليخ روز،يد

بسته  يگفتم و برا راهينداشتم، در دل به خودم و حماقتم بد و ب شيبرا يحيتوض چيو هكه كرده بودم  يو خبط ياطياحت ياز ب. كردم يم نشييپا

 .زدم يدامن م تشيبه عصبان نياز ا شتريب دينبا. كرد، تمام زور خودم را زدم يم يتاب يب انيطغ يكه به شدت برا يداشتن لب ها و زبان هنگ

. فرو برد و چند قدم به عقب رفت شيموها نيهر دو دستش را ب يند و انگشت هاك ميرا از چشم ها رشيو نگاه پر از تحق دياز من كش دست

صورت خشم خورده  شيزد و با دست ها هيتك واريبه د. دادم يام گوش م چارهيبودم و به ضرباهنگ تپش قلب ب ستادهيا ميخشك شده سر جا

. به شدت خشك شده بود ميرفت و گلو يم جيسرم گ. ديد خانه پاشراك يرا در هوا نشينفس سنگ ،ينسبتا طوالن قياز دقا عداش را پوشاند و ب

باز هم  شيكه فاصله گرفت، صدا وارياز د. كرد ياندازه م يچند روزه به استرسم عالوه شده بود و حال خرابم را ب يياشتها يتهوع و سردرد و ب

 .انداختلرزه به تمام وجودم 

به . اديسرش ب ييبه حالت اگه بال يوا ن،يبه حالت نوش يوا. اديب ايتا به دن ياقب بچم هستمر ،يرفتن ندار رونيتو خونه، حق ب يتمرگ يم -

 . يريبگ ينفعته كه حرفمو جد

. كه به شانه ام زد، از خانه خارج شد و در را با شدت پشت سرش بست يعمد يو با تنه  ديكوب نيرا به زم شياعتراض، پاها يبرا يمهلت چيه يب
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حجم از  نيشده بودم و ا ريتحق. افتادم نيزم يزانوانم خم شدند و رو. رمقم شد يبه جسم ب يخالص ريخل قفل در، تدا ديچرخش كل يصدا

طور به  نياحسان را ا ،يو همخانگ يگيدر مدت چهار ماه همسا ميها يها و تك رو يتمام بدخلق. را با گوشت و پوستم حس كرده بودم ريتحق

 يكردم هوا يحس م. انداخت يام را از كار م ياتيح ميكرد و تمام عال يشب تجاوز به قلبم نفوذ م يبه تلخ هيشب يحس. مرز جنون نرسانده بود

و  ديچيپ يامان به هم م يب يمعده ام از درد. است نيبه شدت سنگ د،يطلب يم ژنيدو نفر اكس يكه حاال به اندازه  ييها هير يخانه برا يخفه 

 يم بميچرا متوجه نشده بودم كه احسان تعق. چقدر زود شروع و چقدر زود جمع شده بود زيهمه چ. اده بودبه دوران افت يوزن يسرم از شدت ب

 يو عوض كردن همخوابه ها يكه تمام عمرش را به خوشگذران يتوانستم باور كنم مرد يچطور م. آمده يبه دنبالم م من يكرده و پا به پا

كردم  يباور م ديچرا با. زند يطور خودش را به آب و آتش م نيزند، ا يلنگ م تشيمشروع يپا كيكه  يبچه ا يرنگارنگ گذرانده، حاال به هوا

. خواندم يرا نم زيچ چيه. شدم يم وانهيداشتم د. كرده و مورد توجه است زياش عز يررسميپدر غ يطور برا نيدو ماه درونم، ا ريز نيجن

 .كرد يگوشم گز گز م يدست احسان سر بود و حوال يصورتم هنوز از اثر ضربه 

كنده شدم و به  نينداشته ام از زم يرويبالفاصله با ن. كرد يدست شيداشته و نداشته اش پ ختنير رونيب يدهانم را كه فرو دادم، معده ام برا آب

 ياپيپ يعق زدن ها كردم شكمم از يحس م. شد يجز زرداب از دهانم خارج نم يزيبود و چ يمعده ام خال. رساندم سيخودم را به سرو يسخت

ضعف . شستن دست ها و صورتم يبرا يداشتم، نه جان ستادنيسر پا ا يبرا ينه حال. كند يم يهم بدقلق ستادنيصاف ا يبرا يدرد گرفته و حت

شدم و  خارج سياز سرو. دستور داد سيخروج از سرو يرا برا ميسركوب كرد و پاها يزيتم يتوجهات و وسواسم را برا ينشسته به تنم، همه 

پشت  واريسرم را به د. دميد يرا هم در خودم نم دنينفس كش يكردم و حوصله  يم يچارگيبه شدت احساس ب. نشستم نيزم يكنار در رو

 "؟يخودتو بدبخت كن يخوا يچرا م. ستمين يچه وقت اومدنه؟ من مادر خوب نيا! يلعنت": به شكمم زدم يآرام يدادم و ضربه  هيسرم تك

 ي دهيپر يشده ام، به شدت به بو يمشام قو. زد يتصور خوردن هم حالم را به هم م يبه غذا داشت، اما حت ازيعف رفته ام نبه شدت ض معده

 يدر حمام گرفتم و ب ي رهيدستم را به دستگ يبه سخت. زد يداد و به قوت گرفتن نبض درد در سرم دامن م ينشان م تيدستم حساس يالكل رو

بدون . داد يدر آوردن لباس ها به مغزم فرمان م يدر آوردن لباس داشتم، نه فكرم برا ينه حوصله . داخل حمام انداختمخودم را  يقبل يبرنامه 

 ي دهياز راه رس يسرما اياز شدت ضعف و  ميلب ها. نداشت يرمق ميضعف داشتم و پاها. ستادميدوش آب سرد ا ريخارج كردن پوششم، ز

بر خودم و اعضا و  يآن كه تسلط يب. زد يهم گرفته بودند، ساز لرز م يكه به رو ياز ضرب ميندان هاخورد و د يم نآب سرد، به شدت تكا

كردم؟ وجود  يچه كار م ديبا. تا شده ام حلقه زدم يرا دور زانوها ميدوش نشستم و دست ها ريكف حمام و ز ن،يزم يجوارحم داشته باشم، رو

 يبرا يطينه خودم شرا. گرفت يمادر را از من م يمسعود و حت يكه جرات نگاه كردن به چشم هابود، بل تميوربچه نه تنها مانع از مام نيا

به . شده بودم چارهيب قتايحق. داد ينگه داشتنش را به من م يو بدون مهر ازدواجم، اجازه  يخال يو شناسنامه  تيداشتم و نه موقع رششيپذ

ام با  يخودم را داشتم و تنها به درس و كار و زندگ يدغدغه  يبدون دردسر و ب يزندگ ،يهمه دلواپس نيكردم كه جدا از ا يفكر م ييروزها

 دهيجا رس نيچه طور به ا. سوخت ياز حال و روز تاسف بارم م ميشد و چشم ها يم يتمام وجودم از حسرت پر و خال. كردم يفكر م مزيج

دلم به شدت . كرد يمرا تباه م ي ندهيبچه، تمام آ نيحضور ا. شدم يم يرگيد يخواسته  ميتسل ديام با يزندگ يبرا يكه حت ييبودم؟ به جا

دوست  مزيدلم ج. داشتم ازياندازه به حضور و آغوشش ن يروزها ب نيكه ا يمهرداد، برادرم و مادر يبرا. خانه ام در نروژ تنگ شده بود يبرا

 .بود انيدر جر مانيكه در خانه  يخواست و آرامش يرا م تگرميو حما يداشتن
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 يحس مرده . زدم رونياز حمام ب س،يخ يآب، با همان لباس ها ريجدا شدم و بعد از بستن ش نيرمق از زم يتنم كه شدت گرفت، ب لرز

 ستادنيا يو برا ديد يتار م ميچشم ها. بود دهيو سر درد امانم را بر دميلرز يبه شدت م. نداشت يبه زندگ يليتما چيرا داشتم كه ه يمتحرك

به دور تنم را در  دهيچيپ سيخ يپارچه ها. كردم يرا عوض م ميلباس ها ديپناه بردن به تخت با يبرا. داشتم واريمثل د يزيوه دستاب ازين

 يرمق بودم كه به صدا يآن قدر ب. دميپتو خز ريو ز دميبافت احسان را پوش وريتخت، پل يرو يشسته و تا شده  يلباس ها يآوردم و از رو

 يتاب يدو روز بود كه غذا نخورده بودم و سردرد و ب. توجه ماندم يقطع شدن نداشت، ب يبرا يشد و قصد يم تكرارمرتب  كه لميزنگ موبا

 .ضعف بدنم شدم و از حال رفتم ميكرده بود و حاال كه از زور سرما هم لرز گرفته بودم، تسل فميمعده ام به شدت ضع

 

**** 

 

 يليتما چيگرسنه ام بود، اما ه. خانه حبس بودم نيا يوارهايد نيمدت ب نيانه گذشته بود و در تمام ااز برخورد احسان و رفتنش از خ يروز دو

برش  يبه اندازه  خچال،يداخل  يهندوانه  دنيكردم و به محض د يم ياندازه احساس تشنگ يب. نداشتم خچاليداخل  يخوردن غذاها يبرا

 مهين. زد يبود كه معده ام در كمال تعجب پس نم يدو روز، خوردن ذره ذره هندوانه ا نير اام د هيتنها تغذ. ام را رفع كردم يشنگت ،يكوچك

دو روز گرفته  نيكه در ا يميتمام تصم. متوجه بازگشت احسان شدم ون،يزيتلو يصدا دنيبودم كه با شن دهيتخت دراز كش يو خواب رو داريب

احسان  ديبا. دميكش نييخودم را از تخت پا. نه چندان مصممم جزم شد ياراده  فم،يلمشخص كردن تك يو برا زيبه ذهنم سرر رهبا كيبودم، به 

 دميدر كش كيبا رخوت تمام خودم را تا نزد. بچه را نگه دارم نيتوانم ا يوجه نم چيكردم كه به ه يمتقاعدش م ديبا. كردم يرا متوجه مخالفتم م

صورتش به شدت الغر شده بود و . نداشت شيچند روز پ نيبه نوش يشباهت چيه نه،يداخل آ نينوش. نگاه انداختم نهيو قبل از خروج از اتاق به آ

كه از دو  ييموها. و كبود شده بود اهياندازه س يب شيچشم ها ريبود و ز دهيبه شدت پر شيرنگ و رو. زده بود رونيگونه اش ب ياستخوان ها

 يرو پسيرا با كل ميبا رخوت موها. زد يبافت احسان به تنم زار م وريگرفته بود و پل دور صورتم را يبودم، به صورت نامرتب هشانه نزد شيروز پ

شد،  يم دهيكش نيزم يكوتاه كه گهگاه رو يگرفتم و با قدم ها واريدستم را به د. لباسم شدم ضيتعو اليخ يجمع كردم و ب نهيآ يجلو زِيم

 .اندمخودم را به هال رس

كنارش نشستم، اما به وضوح . خواند يرا م شيدست ها نيو آرامش كتاب ب يته بود و در كمال خونسردنشس ونيزيتلو يمبل رو به رو يرو

خورده ها را  يحس باز ياز هر كس شتريب. كرد يام م وانهيناخواسته خارج از توانم بود و فكر عاقبتش د يباردار نيتحمل ا. گرفت يام م دهيناد

در حال  يشكمم حلقه زدم و معده  يرا رو ميدست ها. زد يحالم دامن م ياحسان به خراب يخودخواه و يتوجه يب ز،يداشتم و تلخ تر از همه چ

 :و ادامه دادم دميمبل جلو كش يرو يخودم را كم. جواب نداد و كتابش را ورق زد. حواله اش كردم يلب ريو رو شدنم را فشار دادم و سالم ز ريز

 .ميحرف بزن دياحسان با -

 :دوباره تكرار كردم. نشستم يعقب نم يراحت نيمصمم بودم و به هم تميمشخص كردن موقع يبرا. د و جوابم را ندادهم سكوت كر باز

 احسان؟ -

شكمم  يرا محكم تر رو ميدست ها. مبل بلند شد و به اتاق رفت ينگران من كرد و از رو ينثار چشم ها ينگاه كوتاه. مقدمه كتابش را بست يب

 مميتوانست مرا از تصم ياحسان نم يبرخوردها نيا. هر طور كه ممكن بود. دادم يخاتمه م يباز نيبه ا ديبا. انداختم ريه زفشار داد و سرم را ب



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا mahtab26 –  سقوط آزاد                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٦٥ 

شدم، سالنه سالنه و با زحمت خودم را به اتاق  يكه به سرم گرفته بودم و مانع از دورانش م يمبل بلند شدم و با دست ياز رو. منصرف كند

 :و لب باز كردم ستادميدر ا يدر آستانه . داد يمبل اتاق مطالعه نشسته بود و به خواندن كتابش ادامه م يباز هم رو. رساندم

 .كنم يخواهش م. ميحرف بزن دياحسان با -

 .نشستم نيزم يو خودم را به مبل رساندم و كنارش رو دميجلو كش. اوردينگاه كردنم از كتاب باال ن يسرش را برا يحت

 .رميم يبه خدا دارم م. ميحرف بزن يمنطق ايب. اريدر ن يتو رو خدا باز. ستيخوب ناحسان من حالم  -

 .دميدستش كش يدستم را باال آوردم و رو. انداخت گرشيد يپا يرا رو شيكتابش را ورق زد و پا خونسرد

 .منو نياحسان بب -

. خم كرد شانيثابت و خودش را رو نيزم يرا به موازات هم رو شيپاها. و كالفه كتاب را بست ديكش رونيب ميانگشت ها ريدستش را از ز فورا

 :زد، جواب داد ياش را داد م يحوصلگ يكه ب يهر دو تا دستش گرفت و با لحن نيكتاب را ب

 .شنوم يم -

 :و مشتاقانه لب باز كردم دميدو زانو خودم را جلو كش دن،يشن ياش برا يمحض اعالم آمادگ به

 يتا آخر با هم زندگ ستياحسان جان آخه من و تو كه قرار ن. بچه دار شدنو ندارم تياصال من موقع. ندارم يجون چيه گهيمن د. نياحسان بب -

 يوقت اد،يب ايبه دن ياصال وقت. نداره يا ندهيآ چيبچه ه نياحسان به خدا ا. شه وبال گردنت يخوره؟ فقط م يبچه به چه دردت م نيپس ا. ميكن

 ....بگن، بگن كه  بهش

 .به سمتم برگشت و پر از خشم نگاهم كرد افور

 !حرومزاده؟ -

 :لب جواب دادم ريانداختم و ز ريرا به ز سرم

 .آره -

 :جواب داد يپرت كرد و جد زيم يمبل بلند شد و كتاب را رو يرو از

 .نيهم. ياريب اشيدنو سالم به  حيصح ديام، با يرياگه بم يحت. خوام يمن اون بچه رو م. گن يم يچ گرانيد ستيبرام مهم ن -

رفت و در را پشت سرش به هم  رونياز اتاق ب ،يگريد يحرف اضافه  چيبدون ه. شدم رهيشناختم، خ يوجه نم چيكه به ه يدهان باز به احسان با

 .آمده ناكام گذاشت شيمشكل پ زيحل مسالمت آم يو تالش مرا برا ديكوب

 

**** 

 

شد و منطق  ياحسان روز به روز كم حرف تر م. بود جهينت ينگه داشتن بچه، ب يبه اصرار احسان، برادادن  انيپا يتالش دو سه روزه ام برا تمام

. را داخل شكمم جمع كرده بودم ميمبل هال نشسته و پاها يآمده، رو شيپ تيبعد از ظهر بود و كالفه از وضع. منطق شده اش گستاخ تر يب

 نيا يمتاسفانه حواش. شده بود رميانتظارش را نداشتم دامن گ چيكه ه يتيو درست در وضع از باردار بودن و شكم برآمده متنفر بودم شهيهم

 يو خستگ يميتهوع و سردرد دا. به سراغم آمده بود نشياز نوع سخت تر اريشده بود و و رميدامن گ يبه شدت ناخواسته، حساب يباردار
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 چيتماس گرفتن با مسعود و كمك خواستن از او را به ه يرو. كرد ياضافه م ام يجسم يدائما همراهم بود و به ضعف قوا اروزه نيا ،يشگيهم

 ينامعلوم و برنامه  ي ندهيتا شده ام گذاشته بودم و به آ يزانوها يچانه ام را رو. مسخره هم خارج از توانم بود يباز نيا يوجه نداشتم و ادامه 

و با لحن  يو همراه با نگاه سرسر ديكوب زيم يشد و ظرف غذا را مقابلم، رو دميد ي رهيوارد دا ،يحرف چيه ياحسان ب. كردم يم رنداشته ام، فك

 :خونسردش زمزمه كرد

 .بخور -

 زاريب ياز ماه شهيهم. ديچياش در مشامم پ يو برنج دود يماه يبو. شدم رهيمقابلم خ يبه بشقاب غذا. مهر سكوتش را شكسته بود باالخره

. رفتم ييبلند شدم و به سمت دستشو يصندل يو رو شد، با عجله از رو ريغذا ز يتمام معده ام كه از بو. علت بودبر  ديام هم مز يبودم و باردار

صورتم  يجان چند مشت آب رو يرمق و ب يب. شد يخارج نم ديجز اس يزيطبق معمول چ يخال يمعده  نينخورده بودم و از ا يزياز صبح چ

 يآمدم و ب رونيب ييكوتاه از دستشو يشدم و سالنه سالنه و با قدم ها سيسرو يكيسرد سرام ييودست به دامن روش ستادنيا يبرا. دميپاش

 يرو يرا مرتب كرد و با سر به بشقاب غذا راهنشيلباس پ ي قهيمبل مقابلم نشست و  يدسته  يخونسرد رو. انداختم لمب يرمق خودم را رو

 :اشاره زد زيم

 .بخور -

 :مق جواب دادمر يرا باال انداختم و ب سرم

 .تونم ينم. خورم ينم -

 .لباسش انداخت و مشغول گره زدنش شد ي قهيرا دور  كراواتش

 .تا ته. همه شو. يخور يم -

 ياحسان از ذائقه . شدم يكرد، عصب يكه از دوست نداشتنش خبر داشت، اصرار م يزيو باز هم به خوردن چ ديد يكه حال خرابم را م نيا از

چشم از بشقاب غذا . ديآ يآزار دادنم به حساب م يبرا يراه ياصرار به خوردن ماه نيوب خبر داشت و مطمئن بودم اخ يليمن خ يخوراك

 :جواب دادم لهحوص يگرفتم و ب

 .تونم يگم نم يم ؟يمگه كر -

 .ستاديا ميمبل بلند شد و رو به رو يشتاب از رو با

 ؟يگفت يچ دم،ينشن -

به حساب  د،يسكوتم را كه د. بود، كم كنم دهيكه از صبح امانم را بر يكردم تا از درد يسع يحركات دورانو با  دميمعده ام كش يرا رو دستم

متوجه فاصله گرفتنش شدم  شيقدم ها ياز صدا. را ادامه ندادم جهينت يرا بستم و بحث ب ميچشم ها. زد يبردن برداشت كرد و پوزخند صدادار

 .دميشن د،يچيپ ياتاق م انيت در جرجواب پر از غرورش كه در سكو زمانو هم

 .يبد لميتحو ضيو مر فيضع يخواد بچه  يدلم نم. يخور يغذاتو تا تهش م. يكن ميعصبان ديكه نبا يخوبه خودت متوجه هست -

ند روز سكوت، بعد از چ. رساند يمنطق احسان، مرا به مرز انفجار م يب يحساسم كرده بود و حاال حرف ها يكاف يمعده و سرم به اندازه  درد

 :حوصله لب باز كردم يو ب رهيرا به رو به رو خ ميچشم ها. برداشته بود دشيجد يباالخره پرده از باز
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 .ندازميبچه رو م نيمن ا -

 يرويبه قدرت ن. كرد ستادنميبند و مجبور به ا ميدستش را به دور بازو. بلند خودش را به من رساند يقدم رفته را برگشت زد و با قدم ها چند

 يرا به هم م شيكرده بود و دندان ها زيرا ر شيچشم ها. ستادميكوتاه شده، مقابلش ا تينها يب يمردانه اش، از مبل جدا شدم و با فاصله 

شده اش، پر از طعنه و  ديكل يدندان ها ياز ال شيصدا. ديپاش يبود و نفس حرص زده اش را داخل صورتم م دهيرا درهم كش شيابروها. ردفش

 :گوشم را نشانه گرفت ريتحق

 !؟يكن يم يچه غلط -

 .گذاشتم ميپا ريشدم و باالخره بعد از پنج روز دست به عصا راه رفتن، ترسم را ز رهيبه رو به رو خ ،يمكث چيه يب

 .ندازميبچه رو م نيگفتم من ا -

 .ديرم را با شدت به سمت صورتش باال كشكالمم بسنجم، چانه ام را به دست گرفت و س تيكه بتوانم واكنشش را از قاطع نياز ا قبل

 .ندارم يكنم كه باهات شوخ تيحال يتا درست و حساب يبد لميتحو ياتيچرند نيهمچ گه،يبار د كيبار، فقط  كيدوست دارم فقط  -

 .شد نشينگجواب دست س يبرا يرا شكست و پاسخ نمانيب يا هيوقفه، سكوت چند ثان يو حرص زده ام، پشت سر هم و ب يعصب يها تنفس

 .بچه رو دلت بمونه نيكنم تا آخر عمرت حسرت ا يم يكار ،يدست رو من بلند كن گهيبار د هياگه . دكتر يپس تو هم خوب گوش كن آقا -

 .را به مسخره گرفت دميو تهد ديخند بلند

كه مرگ برات  ارميبه سرت م يير كنه، بالبچه به ذهنت خطو نيفكر انداختن ا ياگه حت. ياشتباه گرفت زم،يهوم؟ نه عز. دست روت بلند كنم -

 داتيگردم و پ يپا بذارم، م ريكردنت ز دايدنبالت و تمام شهرو واسه پ فتميشده دوره ب ،يو دم دستم نباش يفرار كن ياگه بخوا يحت. آرزو بشه

 .... يهم كن ويفكر غلط اضاف يحت. پس خوب تو گوشات فرو كن. كنم يم

بكشم و قبل از تمام كردن جمله  رونيخودم را ب شيكردم از مهار دست ها يخوردم و سع يتكان. ه ام را جمع كردمشد نيرمق ته نش يمانده  ته

 :زدم اديفر يبلند ياش با صدا

 ينم بهت اجازه. قول و قرارها يهمه  ريز يزد. قرار ما بچه نبود. دكتر، نه من يآقا يغلط اضافه رو تو كرد. نه من ،يكن يغلط اضافه رو تو م -

 .دارم يبچه رو نگه نم نيا رممياگه بم يحت. يكن يمن باز ي ندهيدم با من و آ

و كنار گوشم  ديبكشد، سرش را جلو كش ميكه دست از بازوها نيبدون ا. شد ريباال رفت و صورتش پر از تحق شخندين يبه نشانه  شيها لب

 :زمزمه كرد

چند  ؟يها رو چ يبعد ؟يچ ويبعد. بنداز. باشه ؟يبچه رو بنداز نيا يدوست دار. ــوبانــ ميكن يم يباز. خب يليخ ؟يكن يباز يخوا يم -

 يدار يادآوريبه  ازيكنم ن يفكر م. ستميو غلو ن ينره من اهل شوخ ادتي. ياريب اشيبه دن يهوم؟ باالخره كه مجبور ؟يبنداز يخوا يتاشونو م

 .ينيب يبد م ،يكن يبدقلق. زميعز

 يروزياز پ يبه سمت مبل هلم داد و خونسرد و راض ديدور شدن را كه د يتالشم برا. سخت شده بود ميبرا دنيشدت حرص، نفس كش از

نداشت، لب به عذاب دادنم  شيپ قياز بحث و جدل دقا ياثر چيكه ه يكراواتش شد و با لحن ياش در بحث، مشغول سفت كردن گره  يظاهر

 :باز كرد
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 .زود غذاتو بخور و بخواب. يبه استراحت دار اجياحت. ببرمت تونم ينم. زميعز رونيرم ب يدارم م -

 يدانستم چرا احسان برا ينم. شدم يم وانهيكردم؟ داشتم د يم ديكار با يچ. را به هم فشار دادم ميهم گذاشتم و چشم ها يرا رو ميها پلك

تا حد  م،يروزها نيا ياما ضعف جسم ستادم،يا يبرابرش مخواست قدرتش را داشتم و در  يدلم م. كند يحد اصرار م نيبچه تا ا نينگه داشتن ا

كمك  يوجه رو چياما به ه رم،يزد تا از مسعود كمك بگ يمدام به سرم م. آوردم يتوانم را كاهش داده بود و به وضوح در مقابلش كم م ياديز

در فكر . ستميگشتم تا بتوانم در مقابل احسان با يم ياهدنبال ر ديبا. كلمه يواقع يخراب كرده بودم، به معنا. خواستن از مسعود را هم نداشتم

سرش را از پشت سرم جلو آورد و گونه ام را كوتاه . و محرك حالت تهوعم شد ديچيعطرش در مشامم پ يال خودم غرق بودم كه بويو خ

 .ديبوس

 .ريتماس بگ ،يداشت اجياحت يزياگه چ. زميرم عز يمن دارم م -

دستش  يرا رو شيكت سورمه ا. چهره ام نشان دادم دنيبا درهم كش ش،يام را از تماس لب ها يتيخاندم و نارضاچر يگريرا به سمت د صورتم

 :رفت، به حرف زدن ادامه داد يانداخت و همان طور كه به سمت در م

 .خرابت، مجبورم درو قفل كنم يبه خاطر سابقه . كن رونيرفتنو هم از سرت ب رونيفكر ب ،يراست -

 يباز كردم تا هوا يرا كم ييبازشو كشو. دميمبل بلند شدم و خودم را كنار پنجره كش يداخل قفل، از رو ديخوردن در و چرخش كلبه هم  با

بسته  يبا چشم ها. كنم ضيخارج از خانه آغشته بود، تعو يدر هوا دكربن،ياكس يد يكه با ناخالص يژنيرا با اكس شيجا ييرايمعطر داخل پذ

چشم . زنگ تلفن خانه شد يهمزمان با صدا اط،يح يباز شدن در ورود يكه صدا دميكش ينفس م قيبودم و عم ستادهيشده اباز  ي رهكنار پنج

تلفن كه . دميد يدر خودم نم شتريب يهم صحبت يبرا يليتما. نگاه انداختم اط،يداخل ح ستادهيبه دست ا يرا باز كردم و به احسان گوش ميها

 :ديچيسرزنشگر همخانه ام در گوشم پ يه صدابالفاصل ،رفت ريغامگيپ يرو

 .نييپا يفتيره، م يم جيوقت سرت گ هي ،يكه تو دار يحال نيبا ا. پنجره نشو زونيآو يطور نيا -

به محض جا گرفتن . برگشتم منيمشت شده در دستم را رها كردم و به سمت نش يخرج كرده اش پشت چشم نازك و پرده  يدلسوز يبرا

خالص شدن از  يدستم را برا كي. شده بودم يو حساس شده، كفر يقو يشامه  نياز ا. ديچيمطبوع بشقاب غذا در مشامم پنا يمبل، بو يرو

اش كردم و از  يداخل سطل زباله خال ميبشقاب غذا را به آشپزخانه بردم و مستق گرم،يام گرفتم و با دست د ينيب بلنامطبوع مقا ي حهيرا نيا

 كيهندوانه را  يدوست داشتم تمام. شد، پناه بردم يم ليتبد يام كه كم كم به هالل نازك يدوست داشتن يندوانه به ه يو گرسنگ يزور تشنگ

 نيمانع از تن دادن به ا گر،يمجازم از طرف د يو فكر تمام شدن تنها خوراك ياز طرف فميضع ياما معده  ،دست دست كردن ببلعم يجا و ب

آرام  وهيم ياز خنكا تابميب يكه معده  يكم. به احسان متوسل شوم ديجد يداشتن هندوانه ا يخواست برا يدلم نم. شد ياز ته دلم م يخواسته 

از عطش و ضعف معده ام  يحاال كه كم. تخت نشستم يو آرام آرام خودم را به اتاق رساندم و رو شتمگذا خچاليشد، ظرف هندوانه را داخل 

 يب شيپ يقيكه تا دقا يقرار. ديچرخ يفتاده بود و حول و حوش قرار احسان و ظاهر آراسته اش ما تيام به فعال دهيرفع شده بود، ذهن خواب

 .ديرس يبه نظر م تيدر برابر ظاهر احسان و موعد مقررش، مهم و پر از حساس تيحساس يكرد، با كم يدر نظرم جلو م تياهم

مسئله  نيو هم اورميدر ب شيتوانستم احسان را درك كنم و سر از كارها ينم. دميتخت خواب يو به پهلو رو دميتخت باال كش يرا از رو ميپاها

رفتارش بعد از رو  رييتغ د،يكش يم دكيكه ننگ مشروع نبودن را تا آخر عمرش  ياصرارش به نگه داشتن بچه ا. عذاب ممكن بود نيبزرگ تر
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 د،يرس يتمام به نظر م يساده لوح. هضم و دور از درك بود رقابليغ ميبرا ياديوقت شبانه، ز ريقرار د نيداخل مطب و حاال هم ا دنمانبه رو ش

 يا لهيبچه وس نيكه ا نيگذاشتم و ساده لوحانه تر ا يسقط بچه م يسر خودم برا ميرا تنها به حساب تصم شيها نيها و توه ياگر تمام كج خلق

همه  نيشده بودم و خودش از ا رشياندازه درگ يغلط، ب ايست در. بود ارداه كند يداشتن من فقط كاف ياحسان برا. داشتنم باشد هنگ يبرا

 .خبر داشت يبه خوب يوابستگ

 يكودك و انتظار برا نياحسان به من، حول داشتن ا يبچه، آن قدرها هم ناخواسته نبوده و تمام توجه چند وقته  نيكه ا ديرس يبه ذهنم م يگاه

 يدانستم باز يم. كردم يم زيخواست تا ابد خام بماند، پره يكه دلم م يفكر نيدادن به ا دانيخورده، اما به وضوح از م يام چرخ م يباردار

بچه، كامال  نيبودم كه وجود ا دوارياما ام د،يرس ياز حد ساده لوحانه به نظر م شيب. خوردن اقرار كنم يباز نيخواست به ا يام، اما دلم نم خورده

 .گذاشت يناكام م يدواريام يكردنش از من، تالشم را برا زيرفتار احسان و پره رييد تغوجو نيبا ا. اتفاق باشد يناخواسته و از رو

خواست هر چه  يدلم م. داد يآزارم م ياحسان، حساب يبودن برا چهيتصور رودست خوردن و باز يحت. خسته شدم هودهيب يها اليفكر و خ از

كرد، خارج  يم رميبهانه تحق يكه صاحبش سخاوتمندانه و با بهانه و ب يخانه ا يدر هوا دنينفس كش. شوم يخانه و صاحبش فرار نيزودتر از ا

توانستم از تمام  يبزنم، الاقل م يتوانستم از بچه حرف ياگه نم. كند يخروجم فكر يخواستم كه برا ياز مسعود م ديبا. از تحمل و توانم بود

 يبرا يخوب يتوانست بهانه  يشده، م ياز حد تصور طوالن شياحسان، بو مشغول كردن  تيمامور نيكه ا نيا. شدن صبر و قرارم گله كنم

 تينوشتم و از وضع ييبلند و باال ليميمسعود ا يو برا دميكش رونيمانده بود، ب فميبود بالستفاده داخل ك يرا كه چند روز متبلت. اعتراضم باشد

 يفكر تيمامور نياتمام هر چه زودتر ا يمد، حرف زدم و خواستم براآ ياش سر م يموعد مرخص گريكه تا سه روز د ينامعلومم و كار يليتحص

كم آورده بودم . و توانم نبود تيدر حد ظرف دم،يكش يكه م يبا رنج ،يفعل تياز گره ها باز نشده، اما تحمل وضع يليخ نوزدانستم كه ه يم. كند

را كه سند كردم، به  لميميا. را خراب تر از قبل كند زيد و همه چكم آوردن دامن بزن نياحسان به ا يامتداد حضورم در خانه  دميترس يو م

 ".چك كن لتويميا": فرستادم يكوتاه اميمطلعم كرده بود، پ لشيميا نيهمراه مسعود كه با آخر رثابتيو غ ديجد يشماره 

 يخال ياس ام اس را باز كردم و به صفحه . خبردارم كرد دهياز راه رس اميدر دستم، از پ يفيهمراهم با لرزش خف يكه گوش ديطول نكش يليخ

. رفتم لميميرد و بدل شده را پاك كردم و به سراغ ا يها اميفورا پ. بود دهيرس لميميحتما جواب ا. شدم رهياز طرف مسعود خ يبدون متن ارسال

ك كردن رفت و آمدها و خبردادن سرگرم كردنش، چ يبرا": شد ديكمرنگم هم ناام ديمسعود را كه چك كردم، ام ينامه . درست بود سمحد

 ".يهمون جا بمون دياز اوضاع و احوال خونه و خودش، فعال با

آن . افتضاحم با مسعود صحبت كنم يو روح يجسم تيتوانستم از وضع يكاش م. بالش گذاشتم يو سرم را رو دميحوصله از تبلت دست كش يب

 يبه خودم آمدم كه صدا يوقت. ام دست و پا زدم كه متوجه نشدم چطور زمان گذشت ندهينامعلوم آ يزندگ يو اما و اگرها اليقدر در فكر و خ

شب بود و  مهين كيساعت . زمان مطمئن شدم يفورا سرم را به سمت ساعت چرخاندم و از گذر سه ساعته . دميباز شدن در خانه را شن فيضع

 دميد يبه وضوح م. تحمل بود رقابليغ ميوضع برا نيا. آمد يبه خانه م ريحد د نيتا ا مانيمشترك شده  يبار در مدت زندگ نياول ياحسان برا

تشك سر دادم و از  يخودم را رو. خانه شده نيمن و بودنم در ا اليخ يداده و تمام و كمال ب هيرو رييام، تغ يكه بعد از خبردار شدن از باردار

. اعتراض به استقبال احسان رفتم يكرد، از اتاق خارج شدم و برا يام م يكه كماكان سردرد و تهوع همراه يدر حال. دميكش نييتخت پا يلبه 

توانستم در خانه و  يوجه نم چينبود، اما حضور عسل را به ه يباور كردن. كه مقابلم بود، خشك شدم يزيچ دنياز د رو،به محض ورودم به راه
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 . درست كنار احسان انكار كنم

رو به  ي رهيزد، خ يوجه پلك نم چيكه به ه ييبا دهان باز و چشم ها. بدنم را نداشتم ياز اعضا كي چيشده بودم و توان تكان دادن ه شوكه

از  ريغ يگريتواند كس د يم ستاده،يكنار احسان ا يكم يبا فاصله  ،يحد آراستگ نيكه با ا يتوانستم باور كنم دختر يهنوز نم. مانده بودم ميرو

سلول به سلول بدنم را  يوزن يبه ب هيشب يبه دوران افتاد و حس م،يرو شيپ قتيحق دنيرم از دنبض درد در سرم شدت گرفت و س. باشد من

خنده  يصدا. اندازه گشاد شده بود و دهانم قدرت بسته شدن نداشت يب ميچشم ها. توان فرو دادن آب دهانم را هم نداشتم يحت. كرد ريدرگ

 يو اوج م ديچيپ يمانده بودم، در سرم م يخانه اش باق يكه پشت در بسته  يالقاتم، وقتشب م نيو كشدار همخواب احسان در اول زپر از نا يها

 .ديچيداخل رحمم به هم پ نيجن يادآوريمعده ام از . گرفت

وزن  نگه داشتن يبرا يقدرت ميپاها. شد يم نييچشمم باال و پا شينشسته بود، پ يبه نگران يآمد و نگاهش كه تنها كم ياحسان كه جلو م ريتصو

 يحرف چيه ينگاهم از عسل كه همان طور مات و ب. زدم هيتك شيگرفتم و سرم را به رو واريدستم را به د ستادنيا يبرا. سبك شده ام را نداشت

را به قرار گرفت و راه نگاهم  ميصورت احسان مقابل چشم ها. مانده بود رهيزد، خ يم ديحقارت بار مرا د تيبود و وضع ستادهيدر ا يآستانه  رد

 يو در سرم اوج م ديشن يكه گوشم م ييخورد اما تنها صدا يتكان م يزيگفتن چ يشد و انگار برا يباز و بسته م شيلب ها. سمت عسل سد كرد

 ينه چندان روشن، آن هم در خانه  يزن با سابقه  كيشب گذشته بود و حضور  مهين كيساعت از . همراه احسانم بود يخنده ها يصدا ت،گرف

. است دهيمصرفم به انتها رس خيدكتر را زده و تار يدل آقا يزود نيكه به هم نيتوانست داشته باشد جز ا ينم يهيتوج چياب سابقش، ههمخو

در  يزيچ. صورتم از تصور كودكم جمع شد و درد سرم شدت گرفت. داشتنش حالم را دگرگون كرد يو آن همه اصرار برا نيجنفكر  گريبار د

عسل در  يخنده ها يصدا. شد يدر حنجره خفه م ميبزنم اما صدا اديخواست فر يدلم م. بست يراه نفسم را م يود و دستكرده ب ريگ ميگلو

 ي هيما ينوا نيخالص شدن از ا يبرا. آمد يمثل پتك به احساس و غرورم فرود م رشيگرفت و نگاه پر از تحق يسرم لحظه به لحظه اوج م

برپا  يرا از احسان كه در زلزله  ميچشم ها. گذاشت يعذاب آور راحتم نم يخنده ها نياما ا دميكش مياگوش ه يرا به رو ميعذاب، دست ها

بودم كه جز  دهيرس يحس يو ب يوزن يآن قدر به ب. دميآزاد كردن راه نفسم، به گلو كش يرا برا مشد، بستم و دست يو رو م ريز دگانميد يشده 

 .را حس نكردم يرگيد زيچ چيه وار،يو آغوش سرد د ياهيس

 

***** 

 

تا به  ديطول كش يكم. بسته ام، به استقبالم آمد يآرام آرام باز شدند و نور منتظر پشت پلك ها ميچشم ها ،ياحساس ضعف و گرسنگ با

دستش را  كيتخت نشسته بود و  يكنارم رو. شوم رهيخ ميمحتاط، به مرد رو به رو ياتاق عادت كنم و بتوانم بدون مزاحمت پلك ها ييروشنا

مرد كه بود؟ چشم از  نيا. چند لحظه در سكوت نگاهش كردم. زده بود هيتا شده اش گذاشته و سرش را به همان دست تك ينوهااز زا يكي يرو

 رهيخدوباره به سمت مرد برگشتم و . خوابم نبود يو اتاق آشنا مزياز ج ياثر. چرخاندم يگريسرم را به سمت د مز،يج دنيد يمرد گرفتم و برا

چشم  يبازش به حوال مهين يچشم ها يدستش بلند كرد و نگاه خسته اش را از ال يكردم؟ سرش را كه از رو يم چكارجا  نيا. نگاهش كردم

 .صورتم خم كرد يو سرش را رو ديهر دو دستش به سمتم جلو كش يخودش را رو. شد ريفرستاد، از به هوش بودنم غافلگ ميها

 ن؟ينوش يبهتر -
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با . ارمشيتوانستم به خاطر ب يآشنا بود اما نم ميزد برا يكه ازش حرف م ينينوش نيا. شدم يمتوجه منظورش نم. نگاهش كردم جيگ لحظه چند

تخت آرام گرفته  يدستم را كه كنار بدنم رو د،يام را كه د يخبر يسكوت و ب. اش شدم رهيخ ،ياعتماد يرنگ گرفته از سوال و ب يچشم ها

 .گرفت و شروع به نوازش كرد شيها دست نيبود، ب

 هو؟ي يشد يچ. نگرانت شدم -

انگشت مرد كه به . ديرس يبه نظر م كيملموس و نزد ياديآشنا و ز يليخ زيهمه چ. را در اتاق چرخاندم رانميمرد چشم گرفتم و نگاه ح از

نگاهش  رهيو خ دميكش رونيدستش ب ريرا از زصورتم  نه،يزم شيپ چيه ياتاق گرفتم و ب يگونه ام نشست، فورا دست از تماشا ينوازش رو

باال  يتا ابرو كينشست و همراه با  شياز من فاصله گرفت و صاف سر جا. ارمشيب اديتوانستم به  يشناختم اما اصال نم يرا م مرد نيمن ا. كردم

 :فرستاده اش سوال كرد

 .احسانم ن؟ينوش ادينم ادتيمنو  -

 .شدم رهيبه مرد خو باز هم  دميرا در هم كش ميابروها

 م؟يكن يم يبا هم زندگ ميدو ماهه دار ادينم ادتي يبگ يخوا يم يعني -

 كردم؟ يم يزندگ مزيبود كه با ج يكه من چند سال يامكان داشت وقت يزيچ نيچطور چن. تنگ تر شد ميابروها ي گره

 .من پدر بچتم ن،ينوش -

 :كلمه از دهانم خارج شد كيصورتم جمع و همزمان  تمام

 !بچه؟ -

 .خم شود ميتخت بگذارد و رو يرو ميهر دو دستش را دو طرف پهلو دوارانهيام، باعث شد ام يكلمه با لحن سوال نياول

 .يتو باردار ست؟ين ادتي. آره بچه -

 :دميشدم و نگران پرس رهينداشت، خ ياز برآمدگ ياثر چيكه ه يو به شكم زيخ مين بالفاصله

 كدوم بچه؟ -

 :سرم برگشتم زد و با حوصله جواب داد ريزدست به بالش  با

 .ومدهيشكمت باال ن نهيدو ماهته، واسه هم ريتو ز. خودت يبچه  -

 :دميتخت به سمتش برگردانم و پرس يرا رو سرم

 م؟يما ازدواج كرد -

 :ديلب نال ريو ز دياش كش يشانيدستش را به پ كالفه

 .يرو فراموش كرد ينگو كه همه چ -

چطور امكان داشت من ازدواج كرده باشم و . كردم يزد را درك نم يكه م ييحرف ها. شدم رهيدادم و مستاصل به مرد خدهانم را فرو  آب

هنوز در سرم احساس . ميازدواج نداشت يبرا يوجه برنامه ا چيبود و به ه مزيام ج يكه تنها مرد زندگ يطيصاحب بچه باشم؟ آن هم در شرا

 ينداشتم و در دلم احساس ترس م يحس خوب بهيآمده و حضور مرد غر شيپ تياز وضع. رفت يضعف م معده ام به شدت وكردم  يم يمنگ
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دوست داشتم هر چه . داد ينم تيرضا يكيهمه نزد نيدلم به ا. كردم شتريكوتاهم را با مرد ب يتخت جا به جا و فاصله  يخودم را رو. كردم

 يرا رو شينگاهم هنوز حول مرد كه دست ها. بخواهم حيآمده ازش توض شيپ طيمرد و شرا يها رفو در مورد ح نميرا بب مزيزودتر ج

در توجهم  ياز آستانه  يزنانه ا ميمال ينگذشت كه صدا يليخ. خورد يكرده بود، چرخ م ليبه سمت باال متما يو سرش را كم دهيصورتش كش

 .ديرا به سمت خودش كش

 بهتره؟ -

 :لب تكرار كردم ريشدم و همزمان اسم عسل در ذهنم جرقه زد و ز رهيسلش خبه رنگ ع يزن جوان و موها و چشم ها به

 .عسل -

 :ديپرس اطيفورا سرش را به سمتم چرخاند و با احت مرد

 ش؟يشناس يم -

 ديناام. ديرس يشدن نداشت، به ذهنم نم كينزد اليوجه خ چيدور كه به ه يخاطره  كيبه جز  يزيچ بايجواب باز كردم اما تقر يرا برا دهانم

 .را بستم و سرم را به سمت باال تكان دادم ميلب ها

 .ادينم ادشي يچيه -

 .زد يرساند و خونسرد گاز كوچك شياز هالل هندوانه را به لب ها يقاچ زن

 .يخواد انقدر نگران بش يخب حاال نم -

لبم  يخوشش، لبخند رو ي حهياز را. دميكش يقيرا بستم و با لذت نفس عم ميچشم ها. مسخم كرد يو حساب ديچيهندوانه در مشامم پ يبو

 .مالش رفت يخواستنش حساب ينشست و دلم برا

 ؟يكش ينفس م يطور نيشده؟ حالت بده؟ چرا ا يزيچ -

 .شدم رهيباز كردم و به مرد و نگاه نگرانش خ چشم

 .ده يم يخوب يبو -

 .نگاهم كرد جيگ

 ؟يچ -

 ي وهيمرد رد نگاهم را گرفت و به م. دميزن نقشه كش يدست ها نيب يگاز زده  يهندوانه  يادهان به آب افتاده ام را فرو دادم و بر ترشحات

 :ديو فورا پرس ديزن رس يدست ها نيب

 خواد؟ يهندونه؟ دلت هندونه م -

 .سرم را تكان دادم يخجالت چيه يب رم،يآن كه نگاه از مقابلم بگ بدون

 .اوهوم -

 .رفت تخت بلند شد و به سمت زن ياز رو فورا

 مونده؟ خچاليتو  يزيچ -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا mahtab26 –  سقوط آزاد                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٧٣ 

 :باال انداخت و جواب داد اليخ يرا ب شيشانه ها زن

 .داده بشويانگار قبال ترت. كنم ينه، فكر نم -

 .بودم ازمنديآب دار ن ي وهيم نيكردم و به خوردن ا يبه شدت احساس عطش م. شد زانيآو ذميلذ ياز نداشتن خوراك ميها لب

 .نبده به م نويخب، هم يليخ -

 .هالل سرخ و سبز داخل دستش را با تعجب جلو گرفت زن

 !نو؟يا -

كه  يبعد با بشقاب ي قهيو از اتاق خارج شد و چند دق ديكرده بود، معطل نكرد و هندوانه را از دستش قاپ يكه خودش را پدر بچه ام معرف يمرد

چنگال به برش  يشدم و ب زيخ ميتخت ن يه سمتم گرفت، فورا روبشقاب را كه ب. آرزو شده ام درش بود، بازگشت ي وهياز م ينازك يبرش ها

مرد خودش را . بود يبدنم را مرهم در خور يباال رفته  يمطلوبش، ضعف و دما يطعم خوش و خنكا. چنگ زدم و داخل دهانم گذاشتم يكوچك

برش كوچك هندوانه را به دهانم بردم و چشم  نيآخر. تمقابلم قرار گرفت و خوردن پر از لذتم را به تماشا نشس اقيو با اشت دياز تخت باال كش

از خوردن كه فارغ شدم، دوباره سرم . وجودم حس كنم ياش را با همه  يو دوست داشتن نيريكردم با لذت تمام، طعم ش يرا بستم و سع ميها

 .شدم رهيكرد، خ يبالش گذاشتم و به مرد كه هنوز هم مشتاق نگاهم م يرا رو

 .نميب ينم مزويج جا كجاست؟ نيا -

 .مقابلم نشست نهيو دست به س ديرا در هم كش شيابروها

 !ه؟يك گهيد مزيج -

 .رغبت نگاه انداختم يو ب يكوريمرد،  يطلبكارانه  يبه چهره  يهم قفل كردم و با دلخور يرا رو ميها لب

 د،يرس ينازك و اغواگر به نظر م يكه حساب ييبا صداتخت نشست و  يو لبه  دياندازه تلخ، جلو كش ينامش عسل بود و نگاهش ب ديكه شا زن

 :لب باز كرد

 .از ما بهترونو كردن يكه خانوم فعال هوا ينيب يم ؟ينيجا بش نيقراره ا ياحسان جان، تا ك -

صورتم، به  ينشسته به تك تك اعضا يتوجه به من و دلخور يتخت بلند شد و ب يحوصله از رو يبالفاصله و ب دش،يكه عسل، احسان نام يمرد

 .سمت در اتاق قدم برداشت

 .جا عسل نيا ايب -

لب زمزمه  ريو آرام و ز دياز خروج احسان مطمئن شد، سرش را جلو كش يتنگ شده، نگاهم كرد و وقت يو با چشم ها قيچند لحظه دق دختر،

 :كرد

 .ششير خيب يبچه گذاشت هيكه  يفكر همه جاشو كرده بود. يخوب خودتو بهش انداخت -

صبر احسان، از خارج اتاق بلند شد و عسل  يب يصدا. شدم رهيكردم، همچنان به دختر خ يكه درك نم يلغات ياز معنا جيو گ دميدر هم كش بروا

 .رفتن، مجبور كرد يرا برا

 .گهيد ايب ؟يكجا موند -
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 :ذبه اش جواب دادكرد، با همون لحن مهربان و پرجا يكه پشت چشم نازك م يشد و همزمان زيخ ميبه سمتم ن فورا

 .امياالن م -

ملموس در كالمش  ي نهيو پر از ك شيپ قيدقا يها يلوند يسرش را كنار گوشم ثابت كرد و به دور از همه  ستاد،ياز خروجش مقابلم ا قبل

 :ادامه داد

 .خانوم خوشگله يكارو اشتباه كرد يجا نيا. كه بچه بتونه پابندش كنه ستين ياحسان آدم. رونيكنه ب يامروز فردائه كه از خونش پرتت م -

شده اش را متوجه نبودم، لب باز كردم  فيلغات رد نياز ب يكالم يگفت و من حت ياز هر آن چه زن با حرص م ياطالع يجواب و اظهار ب يبرا

كردم و خودم را  دايشدنم، جرات پبا تنها . حركت نگه دارم و به خروجش از اتاق نگاه كنم يزن، باعث شد زبانم را در دهانم ب يكورياما لبخند 

 ميدست و پا. رفت و معده ام درد گرفته بود يم جيسرم به شدت گ. در اتاق چرخ زدم تم،يسر در آوردن از موقع يو برا دميكش نييتخت پا زا

دستم را باال آوردم با . مشد رهيو كنجكاو به شكمم خ ستادميمقابلش ا نه،يآ دنيبه محض د. زد ياندازه كرخت بود و درد در سرم نبض م يب

همه  نيحال و روز خراب و ا نيا ليتوانستم دل يحال هنوز نم نيتخت بودنش، از باردار نبودنم، مطمئنم كرد، با ا. دميشكمم كش يووسواس ر

 .را بدانم يجان يو ب يسست

با من  ياديذهنم، ز ي نهيزم شيخاطرات محو و پ يبا وجود همه  لشياتاق و اسباب و وسا. دل كندم و نگاهم را حول اتاق چرخاندم نهيآ از

آهسته زمزمه  زم،يعز يكردن همخانه  دايپ يقدم برداشتم و برا ياتاق گرفتم و سالنه سالنه، به سمت ورود يدست از تماشا. كرد يم يبگيغر

 :كردم

 مز؟يج -

حجم از  نيبه ا دم،يشد ي جهيتر شده و سرگ قيعم يس هاو نف ديرس يبه نظرم م يطوالن يادياتاق، ز يتا ورود نهيكوتاه از مقابل آ مسافت

و حال خرابم ذهنم را به  فيجسم ضع. زدم هيبه چهارچوب چنگ، و خودم را به قاب در تك ،يبه ورود دنميبه محض رس. كرد يمسافت اضافه م

تارم به  يزدم، با چشم ها هيكه به قاب در تك يمانهمز. بود هودهيب قتايحق يرمق يهمه ب نيا ليكردن دل دايپ يو تمام تالشم برا ودب ختهيهم ر

قانع  ليدل چيه يآرام و زمزمه وار احسان، ب يكه صدا دميخانه جلو كش يزدن باق ديد ينگاه انداختم و برا كيتار مهيمقابل و ن يآشپزخانه 

 .متوقفم كرد دنيشن ي، برايكننده ا

 ليمسا يو تو يشه به خودت جرات بد ينم ليجا، اصال دل نيا يايت خواستم امشب بكه از نيا. زن منه نينوش. ساكت باش بذار حرف بزنم -

 .يدخالت كن نمونيب يخصوص

اصال اهل خاله خان  ،يشناس يتو كه منو م. نيجنبه، هم يسر و گوشش م ياديخانوم ز نينوش نيگم ا يمن فقط م ه؟يچه حرف نياحسان جان ا -

زنه  يكه ازش حرف م يمزيج نياصال ا. كم كالتو بذار باالتر هيبده به فكرتم؟ بده نگرانتم؟ بابا . مع كنگم حواستو ج يفقط م ستم،ين يباز يباج

 ه؟يك

تار،  يها دهيرا از چهارچوب در جلوتر گرفتم و با همان د ميو چشم ها دميسرم را جلو كش. حساس شدم به،ياز زبانِ زن غر مزياسم ج دنيشن با

 .ماندم رهيبه جا نگذاشته بود، خ ياثر چيپوش، ه نيج يبود و از زن مقابلش به جز دو پا تادهسيكه دست به پهلو ا يبه مرد

 .ييجا نيا يرفته خودت واسه چ ادتيكه  نيمث ا -
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 .حس كردم شيشد را همزمان با جا به جا شدن پاها يدختر حس م يكه در صدا يتعلل

 ....بعدشم  ،يتو مرد. احسان جان ميكن يمن و تو فرق م -

 .زن را قطع كرد و احتماال باعث رنجشش شد حاتيپرتحكم احسان، توض يصدا

 يكلمه از اتفاقات امشبو نم كي يحت. يكن ياز ذهنت پاك م ،يديشن يهر چ ،يديجا د نيا يهر چ. بشنوم يزيخوام چ ينم گهيد گه،يبسه د -

 يحاال م. تو دردسر بندازمت ،يدارم كه اگه دست از پا خطا كن كه اون قدر نفوذ و قدرت يدون يعسل، م. بشنوم يا گهيخوام از زبون كس د

 .يبر يتون

 .پنج صبحه ؟يبرم؟ االن؟ ساعتو نگاه كرد -

 .رونيب يموقع از خونم بزن نيا ياولت باشه كه بخوا يكنم دفعه  يفكر نم -

دكتر  يديجا؟ تو كه د نيا يآورد يدستمو گرفت يهمونچرا تو م ،يكن رونمياز خونت ب يجور نيا يخواست ياگه م. نبود نياما آخه قرار ما ا -

 .ديپلك يچقدر دور و ورم م يسعادت

خدا رو چه . فتهينم ياتفاق چيشب بهت بد بگذره، ه هي ؟يو اون بنداز نيبغل ا يهر شب، هر شب خودتو تو يعادت كرد. عسل گهيبس كن د -

 .يداد حيو اون ترج نيبغل ا به سر كردن تو دنويخواب ييبه بعد تنها نياز ا ديشا ،يديد

 ن؟يهم -

 مونده؟ يا گهيحرف د -

 .ياقتيل يب يليواقعا كه، خ -

 .به سالمت -

محكمش  يزن كه با قدم ها. زن و مرد را از نظر گذراندم نيآمده ب شيجر و بحث پ ق،يشدم و دق رهيمقابلم خ يبه صحنه  يجيزدم و با گ پلك

 .و به سمت احسان برگشت و انگشت اشاره اش را به طرفش گرفت دستايراه ا ي انهيرفت، م يبه سمت در م

 .يش يم مونيپش -

حالم زد و نگاه پرنفرتش را  يو گنگ يجيبه گ يپوزخند. من ثابت شد ي دهيجلو كش يتنه  مينگاهش به ن رد،يكه از احسان رو بگ نيقبل از ا و

با رفتن زن، مرد . همه خصومت زن را با خودم هضم كنم نيا ليتوانستم دل يمهنوز هم ن. زد رونيو از خانه ب دياز من گرفت و به سرعت چرخ

قدم به عقب برداشتم و  كي. ختيحوصله و نگاه غضبناكش، دلم فرو ر يب ياز چهره . ستاديا ميبه تماشا ميبرگشت و با همان نگاه نامال متمبه س

نگاه سرزنشگرش، سرم را به  ينيسنگ. كمرم به هم گره زدم يشت و حواللرزانم را پ يرا از چهارچوب در جدا كردم و انگشت ها ميدست ها

 .سرم را با لمس گونه ام حس كردم يباال رفته  يكالفه دستم را به صورتم رساندم و دما. نشسته ام را خشك تر كرد يبه خشك يلوخم و گ ريز

 دهيچيپ يكه نسخه  نياز ا. شدم رهيرا باال گرفتم و به مرد خ رغبت سرم يب. شدم مانيمتوجه كم شدن فاصله  دم،يرا كه شن شيقدم ها يصدا

. كند، تمام وجودم را به لرزه در آورد رونيحال خراب از خانه ب نيكه من را هم با ا نيترس ا. ختيته دلم فرو ر چد،يمن هم بپ يزن را برا ي

 نيزم يرفت، رو يم ميكه از پاها ياراده و همراه با رمق يب. وجودم را پر كرد ميپا ريشدن ز يبه خال هيشب يام شدت گرفت و حس جهيگسر

پلك زدم و نگاه نگرانم را از  يچند بار دم،يواضح شدن د يبرا. دميكش نيزم يرا جلوتر از زانوانم به كف خنك و سنگ مينشستم و دست ها
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سخت فرو  يليآب دهانم را خ. دستش گرفت انيرا منشست و چانه ام  شيپاها يمقابلم رو. بود، دوختم ستادهيسرم ا يبه مرد كه باال نييپا

 :زمزمه كردم د،يكش يام را به رخ م يپناه يو تمام ب ديلرز يكه م ييدادم و با صدا

 .نكن رونميب -

پر از لرزشم سر خورد و دوباره  يلب ها يام، رو دهيترس ينگاهش از چشم ها. شد رهيبه دهانم خ يحرف و واكنش چيه يمات، ب هيثان چند

 :را آهسته تكان و ادامه دادم ميتمامم، لب ها مهيدر امتداد خواهش ن. آمده را برگشت زد ريمس

 .كنم يخواهش م -

رفتن از خانه، در  رونيتصور ب يحت. داد رونيانداخت و نفس كالفه اش را پرفشار ب ريرا گرفت و سرش را به ز ميچشم ها نيدر نوسان ب نگاه

از  شيو اضطراب نشسته به بند بند وجودم، ب ياوضاع نامناسب جسم ،يخبر يهمه ب نيا. بود زيناك و وهم انگترس ميهم برا كيتار يهوا نيا

كرده بود كه البته هنوز هم در  يداخل شكمم معرف يمرد ناشناس كه خودش را پدر بچه  نيو حضور ا مزيكرده بود و فكر نبودن ج وانمحد نات

حال به  نيبا ا. ستين يخبر چيه مزيدانستم كجا هستم و چرا از ج يهنوز نم. تحملم بود يندازه صحت وجودش شك داشتم، خارج از قد و ا

. ديكش يبه رخم م يگريد زياز هر چ شتريرا ب يپناه يباشم كه ب يابانيكوچه و خ يخانه، آواره  نيسقف ا رياز ز خواست يوجه دلم نم چيه

دستم را جلو . كرد يم تيخانه تقو نياصرار به ماندن در ا يشجاعتم را برا ك،يتار يهوا نيداد و فكر آواره شدن در ا يسكوت مرد آزارم م

 :مرد، چنگ زدم و دوباره خواهشم را تكرار كردم يو به مچ دست نشسته به زانو دميكش

 .كنم يبذار بمونم، خواهش م -

 نيماند و چند لحظه بعد در ع رهيخ ميمن و التماس چشم ها خواندم، به يكه رنگش را نم يمحض تماس دستم، سرش را باال آورد و با نگاه به

كه  يداد، مشامم را از عطر تن يقرابت م يبو ياديكه ز يدر آغوش. تنگ كرد يرا حساب شيدست ها يو گره  ديبه آغوشم كش ،يريغافلگ

حرف من  يو ب ديتنه ام كش ميزانو و ن ريز را شيدست ها. دواند شهيدر وجودم ر تيحس امن يلحظه ا يبود، پر كردم و برا شآرام بخ ياديز

تشك گذاشت و از تخت  يحالم را رو يجسم ب. كرد يزمان ممكن ط نيتخت تا در اتاق را در كوتاه تر يشده  يجدا كرد و راه طوالن نيرا از زم

بِ خواب، رو به بسته شدن رفت، از من تا يكه ب ميچشم ها. مشغول شد ميو به نوازش موها ديدر سكوت كنارم دراز كش ار يقيدقا. ديباال كش

من " د؛يچرخ يسوال م نيبه جواب ا دنيشد اما ذهنم هنوز حول رس يرفته رفته بسته م ميچشم ها. فاصله گرفته و با عجله اتاق را ترك كرد

 "بودم؟ دهيمردو كجا د نيا

 

**** 

 

خواب آلودم را باز  يپلك ها. داد يم ديدلزده ام از خواب، نو يچشم ها را به من و يكيتار دنيبود و به اتمام رس دهيداخل اتاق دو ديخورش نور

 يبدنم كرخت بود و حس م. كمك كردم دميو به وضوحِ د دميتارم را با پشت دست مال يچشم ها. دميكش يخبر يب يايكردم و دست از دن

 بهيچرخاندم اما كم كم متوجه اتاق ناآشنا و تخت غر يواريدمتوجه شدن زمان، نگاهم را به سمت ساعت  يبرا. ام دهيرا خواب ياديز نكردم زما

 ياز اتاق خوابم و عكس ها ييآشنا ينشانه  چيه. اتاق نگاه انداختم يبالش حركت دادم و به گوشه گوشه  يبا تعجب سرم را رو. اش شدم

 يليخ. اورميب اديرا به  تميكردم موقع يو سع دميهم كشرا در  ميابروها. داد يآزارم م يبگيغر نيخورد و ا يبه چشم نم واريد يمان رو يادگاري
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 يپتو. زدم هيو به تاج تخت تك دميتشك باال كش يخودم را رو. در كنارم، در ذهنم زنده شد مزيشب و مرد و عدم حضور ج مهين يزود خاطره 

دانستم كه  ينم قايدق. به انتظار نشستم يا نهيزم شيپ حركت و چيه يو ب دميشكمم باال كش يرا تا رو ميكنار رفته از پاها لفتنرم و نه چندان ك

شب  يها مهيرحمانه، زن جوان مهمانش را ن يكه صاحبخانه اش ب يطيدانستم جرات مانور دادن در مح يكشم اما خوب م يرا م يزيانتظار چه چ

حال نزارم  يبرا يحيو توض مزياز ج يخبر ديورت شادر آن ص. آمد يم دنميكردم تا مرد به د يصبر م ديبا. بود را ندارم دهكر رونياز خانه ب

 يچكار م بهيمرد غر يدانستم كجا هستم و در خانه  ينم. شدم رهيشكم، به هم قفل كردم و در سكوت به در اتاق خ يرا رو ميدست ها. داشت

بودم يناراض خته،ياوضاع به هم ر نيآن هم در ا مزيج حيتوض يب كنم اما به شدت از نبود. 

بعد، سر و  يقيدقا. داخل آشپزخانه شدم تشيو متوجه صاحبخانه و فعال دميبه هم خوردن ظرف و ظروف را از خارج اتاق شن يم سر و صداك كم

 .در دست و صورت نه چندان باز و گشاده در قاب در ظاهر شد يلياست ينيمرد با س يكله 

 .ريصبحت بخ ؟يشد داريب -

خواست هر چه زودتر تمام  يدلم م. خوردن داشتم يبرا يبيعج ليگرسنه ام بود و م. شدم رهيخ شيدست ها نيب ليگفتم و به است يلب ريز سالم

 يتخم مرغ و كره ذوب شده  يصورتم از بو م،يپاها يكردم اما به محض قرار گرفتنش رو يم زيرا به معده ام سرر ينيداخل س اتيمحتو

 .را عقب زدم ينيام گرفتم و با اكراه س ينيدستم را مقابل ب فورا. و رو شد ريام ز يخال يهمراهش، جمع و معده 

 .ده يم يبد يچه بو -

اش را به  يتينارضا ،ينه چندان آرام يصبحانه دوخت و با صدا ينيدر هم و نگاه پر از انزجارم به س ياش را به من و چهره  ينگاه ناراض مرد

 .ديرخم كش

حاال تازه  ،يداد يغذا به خوردمون م يصبح و ظهر و شب به جا ش،يچند وقت پ نيتا هم. گهيده؟ تخم مرغه د يم يبد يچه بو يچ يعني -

 ده؟ يافتاده بو م ادتي

 فميوظا ي طهيخارج از ح يكردم، آشپز يم يزندگ مزيكه با ج يتمام مدت. شدم يمتوجه منظورش نم. ديمرد باال پر يگفته ها دنياز شن ميابروها

شام و نهار و  يشبانه روز به جا ت،يميحساب صم يكه من توانسته باشم رو ديرس يبه نظر م يتر از آن بهيمرد غر نيكه ا نيمهم تر ا يبود و حت

 .برداشت ميپاها يصبحانه را از رو ينيشد و با حرص س ياز صورت متعجبم شاك. صبحانه، تخم مرغ به خوردش بدهم

 ؟يكن يم گاين يجور نيچرا ا ه؟يچ -

 :رغبت جواب دادم ياختم و برا باال اند ميها شانه

 .يچيه -

 :هول زده، قبل از خارج شدنش لب باز كردم. به دست قصد خروج از اتاق كرد ينيتخت بلند شد و س ياز رو يحوصلگ يب با

 ومده؟يهنوز ن مزيج -

 .ام شد رهيتنگ شده و نگاه غصبناك خ يو با چشم ها برگشت

 ه؟يكدوم احمق مزيج -

. مرا نداشت يدوست داشتن مزيبه ج نيبه من پناه داده بود، حق توه شبياگر از د يمرد هر كه بود و حت نيا. م گرفتاندازه دل يب نشيتوه از
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را به رخم  تشيو عصبان ديكوب نيپرخاشگرش را به كف زم ياز اتاق خارج شد و قدم ها. شدم رهيخ يگريدلخور از مرد رو گرفتم و به سمت د

پتو . شدم يو خبر گرفتن از اوضاع دست به كار م مزيكردن ج دايپ يخودم برا ديبا. بود دهيفا يانتظار ب. شدمتخت نشستن خسته  يرو از. ديكش

به . ستادميشدم و سر پا ا زيخ ميكه به سطح تشك ستون كردم، ن ييبا كمك دست ها. سر دادم نيزم يرا رو ميكنار زدم و پاها ميپاها يرا از رو

با . را آرام كنم دميشد ي جهيداشتم تا سرگ ازيبه چند لحظه مكث ن. شدت گرفت فميرفت و حالت تهوع خف جيسرم به شدت گ ستادن،يمحض ا

كنار كانتر  يصندل يشد، از اتاق خارج شدم و بدون توجه به مرد كه رو يم دهيكش نيزم يكوتاه كه گه گاه رو يبهتر شدن اوضاعم، با قدم ها

در ذهنم جرقه زد اما  ييسبز گرفته اش، حس آشنا يهال و رنگ و رو دنيبا د. د، وارد هال شدمگرفته بو شيدست ها نينشسته و سرش را ب

و  شبيد يمرور شده  يطبق خاطره . ديآشنا از وجودم پر كش يحس ها يزن و مرد، همه  يو مشاجره  شبيد يخاطره  يادآوريزود با  يليخ

 .نا بودمخانه، به راه خروج آش زاخراج ا يزن برا يشده  يط ريمس

ام، به راه خروج  يدوست داشتن اهيكردن س دايو به هدف پ يبرنامه ا چيكوتاه و آرام، بدون ه يانداختم و در امتداد همان قدم ها ريرا به ز سرم

به  يرافكرم را بتوانستم  ينم يحت. كردم يتوانستم ذهنم را به مقصد متمركز كنم و تنها به رفتن فكر م يوجه نم چيبه ه. از خانه قدم برداشتم

و خانه اش  بهيمرد غر نيكه با ا يو نسبت تميتوانستم موقع يها، نم نيا ينظم بدهم و مهم تر از همه  مزيتلفن همراه ج يآوردن شماره  ادي

اد كردم و به راه و پرحجم آز ينگذاشته بود، نفسم را قو ميبرا يراه فرار چيكه ه يو گنگ يجيگ نيا يكالفه از همه . اورميب اديداشتم را به 

 .مجبورم كرد ستادنيمرد به ا يخشك و جد يراه، صدا يها انهيدرست م. خروج ادامه دادم

 كجا؟ -

تمام  ياما به سرعت همان لحظه  ديآشنا به نظر رس ميبرا يلحن فقط لحظه ا نينگاه و ا نيا. كرد يخشن و باجذبه نگاهم م. سمتش برگشتم به

 يرو به رو. به راهم ادامه دادم مز،يكردن ج دايدر همش چشم گرفتم و به قصد پ ياز مرد و چهره . داد رميگ دامن يبگيرا به غر شيشده، جا

 يآن قدر كه به سخت. شده بودم دهيثابت شد؛ چقدر الغر و رنگ پر يجاكفش ي نهيداخل آ ريبه تصو ميچشم ها هيچند ثان يفقط برا ،يروددر و

 يپوش بودن، دهن كج كيش يمراقبتم برا يكه به تنم بود، به من و همه  يبلند يمردانه  وريبه همراه پل ظاهر آشفته ام. شناختم يخودم را م

 زياز حد رقت انگ شينچسب و ب ريبا اكراه از تصو. بودمش دهيپوش يكه ك اورميب اديتوانستم به  ينم يشناختم و حت يرا نم وريپل نيا. كرد يم

به خودم كه . وارد شده به شانه ام، به عقب گرد مجبورم كرد يروياما ن دميكش رهيدستگ يرا به تن فلزچشم گرفتم و دستم  نهيخودم داخل آ

 .كرد يام شده بود و بازخواستم م رهيتنگ شده بود، خ تيكه از فرط عصبان ييغضبناك مرد و چشم ها يآمدم، چهره 

 كجا؟ دميپرس -

 يزبانم قفل شده بود و ذهنم برا. كرد يغضب كرده اش رفت و برگشت م يچشم ها نيام، ب دهيترس يمردمك ها. حرف به مرد نگاه كردم يب

 :تكرار كرد گريتكانم داد و بار د. كرد ينم ياريجواب دادن 

 گم كجا؟ يحرفو چند بار برات تكرار كنم؟ م هي يعادت كرد -

 :ادامه داد يتر ميكرد و با لحن مال كيام نزدخم شده  ريصورتش را به سرِ به ز. ريانداختم و جواب را به تاخ ريرا به ز سرم

 من؟ زيعز يبر يخوا يسر و وضع كجا م نيو ا تيوضع نيآخه با ا ؟يزن يچرا حرف نم -

 يهمه ب نيكردم و علت ا يم دايپ ييخواست هر چه زودتر آشنا يبروم اما دلم م دياصال كجا با ايخواهم بروم  يدانستم كجا م يهم نم خودم
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 .دميپرس يرا م بيحال غر نيو ا بيعج تيضعو نيو ا يخبر

 ؟ياز دست من دلخور ؟يزن يحرف نم -

 كردم؟ يم ينگاه گستاخ، چه حس قرابت نيو ا بهيغر يچشم ها نيمن با ا. شدم رهياش خ بهيغر يرا باال گرفتم و به چشم ها سرم

بهتر شد، خودم هر  طتتيكم شرا هيخب؟ هر وقت  يليخ. يتر بشتا به يتحمل كن ديكم با هي. اس ختهيبه هم ر تتيتو االن وضع ن،ينوش نيبب -

 برمت، باشه؟ يم يجا خواست

دستش را . دميترس يكردم، م يبار مطرحش م نيچندم يبرا ديكه شا يتكرار سوال ي جهيشوم اما از نت ايمرد جو نيخواست نسبتم را با ا يم دلم

دست از . شد ستادنيا يمتوجه تالشم برا. زور نداشته ام، مخالفت كردم يرداشتن، با همه قدم ب يبرا. به دور كمرم حلقه و به رفتن مجبورم كرد

نفسش را  هيو بعد از چند ثان ليسرش را به سمت سقف متما. گرفت شيرا به پهلوها شيو دست ها ستاديحرف مقابلم ا يب گريو بار د ديمن كش

 .وختاش را به من د يفوت كرد و نگاه ناراض رونيبا شدت به ب

 ن؟يكار كنم نوش يبا تو چ -

 مزيبه ج ازيمن ن. دانستن نبودند يمن برا يها تيها اولو نيخبر بودم اما ا ياسم ب نيصدا زدنم به ا يشناختم و از اصرار مرد برا يرا نم نينوش

 يخالص شوم ول ريدامن گ يپناه يحس ب نيخواستم خودم را در آغوش پرمحبتش غرق كنم و از ا يم. مردانه اش داشتم تيحما يو همه 

 يدلم برا. داد يآزار م يزياز هر چ شتريمن را ب بتيغ نيزده بود و ا بشيداشتم، غ ازيبودن ن يحضورش برا يو همه  مزيكه به ج ياندرست زم

 رهيقرارش خ يو نگاه بو به مرد  ختمير ميرا در چشم ها صالميتمام است. از حد نگران كننده بود شيدل، ب يدگيشور نيزد و ا يشور م بتشيغ

 :كلمه زمزمه كردم كيلب و آهسته  ريبه جرات كمرنگ شده ام چنگ زدم و ز ،يسردرگم نيخالص شدن از ا يجزم كردم و برا راعزمم . شدم

 . مزيج -

 :ادامه دادم حواس يگشاد و آزادم گرفتم و ب وريپل ي قهيدستم را به . شد رهينگرانم خ يبه من و چشم ها يحرف چيه يب ه،يثان چند

 اد؟يچرا نم -

 .زود مغلوب آرامش نشسته به كالمش كرد يليرفت را خ يم انيكه رو به طغ نگاهش

 باشه؟. نينوش ميحرف بزن ديبا -

مخالفت لب باز كردم، اما در مقابل  يتوانستم داشته باشم؟ برا يم يچه حرف بهيمرد غر نيمن با ا. و گنگ نگاهش كردم جيگ ،يحركت چيه يب

ام  يزندگ كياز شر يديجد يتوانست خبرها يحرف زدن م نيا ديشا. نداشتم نيجز تمك يشب پناهم داده بود، چاره ا كيكه  يزبانيم لطف

 يها يبه سمت راحت ش،يراهنما يموافقت، آرام تكان دادم و همراه دست ها يمنتظرش، به نشانه  يچشم ها يسرم را برا. بگذارد ارميدر اخت

نشسته به  شيكرده بود، اما اضطراب و تشو ريجسمم را درگ ،يرفت و هنوز هم تهوع و خستگ يم جيهنوز هم سرم گ. داشتمداخل هال قدم بر

 .داد يام را اجازه نم يشدن در مقابل حال نامناسب جسم ميتسل نياز ا شتريحالم، ب

مبل و پشت  يكه به لبه  يبه دنبال دست ميچشم ها. ختمنشست نگاه اندا ياز من م يكم يكه در فاصله  بهيمبل دو نفره نشستم و به غر يرو

 يو دست آزادش را رو ديتشك مبل باال كش يرا تا رو گرشيد يپا كي. سرم ثابت شد، حركت كرد و دوباره به سمت صاحبش برگشت خورد

 نياز ا. دانستم يرا نم يهمه نگران نيا ليلنگران بودم و د. گذراندم يبا دقت تك تك حاالت مرد را از نظر م. و جلو كرد عقب زانشيآو يران پا
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هم لغزاندم و به عرق  يرا رو ميپاها يقفل كرده رو يانگشت ها. نداشتم يحس خوب دم،يكش يرا م دنشيكه انتظار شن ييمرد و حرف ها

 يگاه سرخ و گاه يانگشت ها چشم از حركت. را تر كردم و نگاه منتظرم را به مرد دوختم ميلب ها. توجه ماندم يب مينشسته به كف دست ها

 .شد قيمضطربم دق يو به چشم ها ديكش ميدست ها ديسف

 !؟ينگران -

اما هر دو دستم را  د،يبه هم قفل شده ام جلو كش يگرفتن دست ها يدستش را برا. شدم رهيبه مرد خ ،يجواب چيه يدهانم را فرو دادم و ب آب

اش فشرد و همزمان  يانياش را با دو انگشت شست و م يشانيكردن، دو طرف پ زيهمه پره نيمتعجب از ا ديشا ايكالفه . دميبالفاصله عقب كش

 :لب باز كرد

 ....جان؟ من و تو  نينوش نيبب -

 .وقفه كالمش را قطع كردم يب

 ه؟يك نينوش -

 :ديبه سوالش پرس ختهينگاهم كرد و با لحن آم قيدق

 نه؟ياسمت نوش يدون ينم يبگ يخوا يم -

 !جا چه خبر بود؟ نيا. گشاد شده نگاهش كردم يچشم ها با

 مــــــن؟.... م  -

 :حوصله ادامه داد يو ب ديرا درهم كش شيابروها

 .كنه يثابت م نويهم گتميو مدارك د ييكارت شناسا. يكه خودت گفت هيزيچ نينه؟ در ضمن ا ايحرف بزنم  يذار يم -

 .كردم دايرا پگم شده ام  يدهان باز شده ام را بستم و صدا يسخت به

 ....اما من  -

 .حرف زدن را به من نداد يسكوت باال گرفت و اجازه  يرا به نشانه  دستش

 يجا خونه  نيكه ا يعني. ميكن يم يهست كه با هم زندگ يحدود دو ماه يمن و جناب عال. بپرس يخواست يبذار حرفمو كامل كنم، بعد هر چ -

 .يمن اومد يبه خونه  يگزند يمنه و شما هم حدود دو ماهه كه برا

 .شده بودم رهيتر، به دهان مرد خ كيكه هر لحظه به هم نزد ييشد و ابروها يكه هر لحظه تنگ تر م ييچشم ها با

 .يببر نيبچه رو از ب يكرد يو سع يكه تو باردار شد نيبود تا ا يعال يهمه چ. ميبا هم داشت يخوب يما زندگ -

 .اجازه شروع به انكار كردم يمبل بلند شدم و ب يهول و نگران از رو. دميشكمم كش يوحشت، دستم را رو با

كه اومدم  يتمام مدت يكرده باشم، وقت يهمه مدت با تو زندگ نيچطور ممكنه ا. شناسم يتو رو نم يمن حت. يگ يدروغ م يدار. امكان نداره -

 همخونه بودم؟ مزينروژو با ج

كه تمام بدنم از شوك  يدر حال. حالت ماند نيرا در هم يقيو دقا ديصورتش كش يشده اش را روتا  يهر دو دست بند شده به زانوها كالفه

شده بود و نگاه سرزنشگرم  زانيمشت شده ام هر دو طرف بدنم آو يفشرد، دست ها يرا به شدت م ميو بغض گلو ديلرز يمرد م يحرف ها
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را  ميشانه ها شيمبل برخاست و با دست ها يو همزمان از رو ديصورت كشدست از . اش مانده بود يباور نكردن يمرد و دروغ ها ي رهيخ

 .گرفت

 باشه؟. نينوش ميقرار شد حرف بزن -

 .و پرخاش كردم دميرا عقب كش خودم

 ....كجاست وگرنه  مزيج يو بهم بگ يرو تموم كن يمسخره باز نيبهتره ا. شناسم ينم ويگ يكه م ينينوش نياصال ا. ستمين نيمن نوش -

 :ديپرس يو با لحن كامال عصب ديحرفم پر انيم هب

 ؟يوگرنه چ -

 :زدم اديتلفن، فر يگوش دنيرا مستاصل به چپ و راست چرخاندم و به محض د سرم

 .يگم كه تو منو دزد يزنم و م يزنگ م سيبه پل -

 :زدم اديفر گريو بار د دميكه دوباره خودم را عقب كش ديجلو كش ميگرفتن بازوها يبرا

 .نشو كيمن نزدبه  -

 .تكان داد ديرا باال گرفت و سرش را با تاك شيها دست

 .فقط داد نزن. باشه. خب يليخ -

مرا در توهمات خودش  وانهيمرد د نيدادم ا ياجازه م دينبا. دادم يخبر م سيبه پل ديبا. برداشتم زيپا و آن پا كردم و فورا به سمت تلفن خ نيا

گرفتن شماره انگشتم را حركت  يتلفن را برداشتم و برا يگوش. كردم يخالصش م ينگران نياز ا ديو من با نگرانم بود مزيحتما ج. كند كيشر

 چيه يب م،يدست ها انيم يچند لحظه به گوش. بود جهينت يب مزيتلفن ج يشماره  يحت اي سيپل يآوردن شماره  اديبه  يدادم، اما تمام تالشم برا

از ذهنم پر  زيتوانستم تمركز كنم؟ چرا همه چ يآوردم؟ چرا نم يرا به خاطر نم زيچ چيه بود؟ چرا هچه به روز من آمد. شدم رهيخ يحرف

شد، سرم را باال گرفتم و به  دهيكش ميدست ها نياز ب يكه گوش يازش نبود؟ وقت ياثر چيكجا رفته بود كه ه يلعنت مزيج نيده بود؟ اصال ايكش

 .شدم رهيمرد خ مينامال يچشم ها

 نه؟ م،يحرف بزن ميخواست يم. ينبود شلوغش كنقرار  -

 .ديلرز ميچشم ها شيمرد پ ريبغض سركش شد و تصو كيبه  ليباالخره تبد تميخشم و عصبان تمام

 .ادينم ادمي يچيه. ادينم ادمي -

تمام و كمالم بود، سر  تيالككه به اعتراف صاحبش در م يا نهيبه س يمخالفت چيه يب. ديدست گرفت و مرا به آغوشش كش كيرا با  ميبازو مرد

ام مثل  يزندگ يكردم گم شده ام و تمام باورها يحس م. نكردم يمخالفت چيه دند،يدو يگونه ام م يوار رو وانهيكه د ييگذاشتم و با اشك ها

بم را به رخ هر كردند و حال خرا يمرد را تر م يشرت خاكستر يصورتم، ت يرو يرد اشك ها. در حال نابود شدن است يتو خال بابح كي

 يزخم ها امينوازشگرش به الت يام حركت داد و صدا دهيبه هم گره خورده و ژول يموها يرا به نوازش رو شيدست ها. دنديكش يم مانيدو

 .نشست ميكار

 .كه روته كم بشه يفشار نيبذار ا. زيتو خودت نر. يكن تا آروم بش هيگر. زميكن عز هيگر -
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 :ام لب باز كردم دهيبه شدت لرز ين مرد، به هق هق افتادم و با صدامهربا يدست ها يپشتوانه  به

 ارمت؟يب اديتونم به  يكنم؟ چرا اصال نم يكار م يجا چ نيا م؟يمن ك -

 نيمبل نشست و دستم را ب يكنارم رو. زدم هيو سرم را به دسته اش تك دميمبل دراز كش يام، رو بهيمرد غر يآشنا يدست ها يخواسته  به

 .هر دو دستش گرفت يهاانگشت 

اما  ،يرو فراموش كن زهايچ يليو خ يزيطور به هم بر نيفشار باعث شده تو ا نيا. به خاطر بچه ؛يمدت تحت فشار بود هيتو . جان نينوش -

 باشه؟. يش يدم كه زود خوب م يبهت قول م

 .فتندسرعت گر مياز چشم ها يفرار يجمع كردم و اشك ها مزيج ادآوردنيرا از به  صورتم

 .... مزيج يعني -

 .ديگونه ام كش يرا جلو آورد و رو دستش

 .ستيدر كار ن يمزيج -

جز  يزيو تمام خاطرات پررنگ عاشقانه ام، چ اهيس يتوانستم باور كنم همخانه  ينم. ديچيآبادم، در دلم پ يشدن خانه  رانيبه و هيشب يحس

 مزيج. را در ذهنم زنده كنم شيو نشانه ها مزيج شتريكردم هر چه ب يبستم و سعرا  ميچشم ها. ام نبوده يفشار روح يشده  ظيتوهمات غل

 .توانستم وجودش را منكر شوم يوجه نم چيآن قدر كه به ه ،پررنگ بود

 يآلودم، خاموش شد و از حال به اشك نشسته ام، تنها هق هق خفه ا هيگر يام، زمزمه ها بهيدست مرد غر ينوازش ها ريكه گذشت، ز يكم

 يداشتند، به شدت احساس ضعف م ازيآزاد شدن ن يبرا يكه انگار به تلنگر يممتد يبه خاطر هجوم اشك ها. كرد يم نييام را باال و پا نهيس

. داد يرا نشانم م يمحو ريشده ام، تصو طيمح يرفت و از مرد و فضا يم يرو به تار ميضربان درد در سرم اوج گرفته بود و چشم ها. كردم

. داشتم يحال خراب. را با دو انگشت شست و اشاره فشردم ميبه چشم ها كيو نزد ينيو دو طرف ب دميكش رونيمرد ب يدست ها نيز بدستم را ا

دهانم به شدت خشك شده بود و با وجود دراز . رفت يم يكه از شدت ضعف، رو به لخت ياز حد شيب يوزن يب د،يشا اي ينياحساس سنگ

آرام و نگران  يصدا. بدنم به شدت باال رفته بود يكرد و دما يسلول به سلول وجودم احساس رخوت م. رفت يم جياما همچنان سرم گ دن،يكش

. شدم رهينامعلومش خ يبه چهره  مياز غبار نشسته به چشم ها يظيغل يباز كردم و از پشت هاله  رابسته ام  يپلك ها د،يچيمرد كه در گوشم پ

كه  يو گنگ از حضور كلمات نامعلوم جيگ. ديرس يبه گوشم م "مارستانيدكتر، حال خراب و ب"از  ينده اخورد و لغات پراك يتكان م شيلب ها

گذاشت، به  يهم م يرا رو ميپلك ها يكه گاه يكرد و نبض درد يم نييام را باال و پا نهيس مكه هنوز ه يهق هق ي هيدر سا د،يرس يبه گوشم م

لب زمزمه  ريكلمه ز كيخشك شده ام را به هم فشردم و سخت و ناملموس،  يلب ها. شده بودم رهينگه داشتنم خ اريهوش يمرد و تالشش برا

 :كردم

 .آب -

 :ام را در زبانم جمع كردم و ناواضح تر زمزمه كردم دهيرمق به انتها رس ي ماندهيباق. كرد كيسرش را به صورتم نزد. ام نشد متوجه

 !آب-

. شدم رهيدر حال دور شدن مرد خ يبه هاله . بست و باالخره از من جدا شد يقيدقا يرا برا شيشم هاچ. نگاهم كرد رهيخ. من فاصله گرفت از
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نگذشت  يليخ. ماندم رهيرفته اش خ ريام، به مس بهيچشم به راه غر. داشتم ازيبودن و حضورش به شدت ن كيبه نزد ،يبگيغر يبا وجود همه 

 يرمق، به پشت يو ب يور كيرغبت  يب. گرفت، وادار به نشستنم كرد ميكه به بازوها ييدست هابا . از اتاق خارج شد يرنگ اهيس ي دهكه با تو

 :دميلب نال ريزدم و ز هيمبل تك

 .رميم يدارم م -

 يا رهيام را با عجله بست و شال ت رهيروپوش ت يدكمه ها. به داخلش فرو برد يكي يكيرا  ميشانه ام انداخت و دست ها يرنگ را رو اهيس حجم

. ديرس چيمردانه اش، به ه يمن در مقابل دست ها زيمخالفت با شال تكان دادم، اما مخالفت ناچ يسرم را برا ،يرغبت يبا ب. سرم انداخت يرا رو

مبل برخاست و به سمت  ياز رو م،يبعد از پوشاندن لباس ها. و به پوشاندن شلوارم مشغول شد ديعقب كش انميعر يپاها كيخودش را تا نزد

 يمرا از رو يحرف چيبدون ه. سنگ برداشت و به سمتم آمد يكردم، از رو يرا درك نم تشونيماه قايرا كه دق ييزهايچ. تر آشپزخانه رفتكان

 .مجبورم كرد ينامعلوم به همراه يمقصد يبرا ومبل بلند 

 

**** 

 

 

 يها ابانينگاه پشت پرده ام به خ. شده بودم كيه شربدنم را سخاوتمندان يزده و حرارت باال گرفته  هيتك نيخنك ماش ي شهيرا به ش سرم

 يبرا يرمق. كرد يم يبار دهن كج نيهزارم يحالم برا يخبر يغربت، به ب تيزنان و دور از واقع بيآشنا و پرشباهت به وطن و پوشش عج

را بستم  ميچشم ها. بود يخبر يدر همان عالم بماندن  يحاال، باق نيهم يتنها راه برا. نداشتم يهمه دگرگون نياز ا دنيو پرس هاتكان دادن لب 

درهم و لحن پر از سرزنش زن  ياخم ها. حس غربتم باز نكردم ديتخت اورژانس قرار گرفتم، به نگاه كردن و تشد يكه رو يو تا زمان

 يب نيحالم از خودم و از ا. كرد ياضافه م ميندانسته ها يام، به حجم همه  بهيمرد غر يخم شده  ريكنار تختم و سرِ به ز ستادهيا دپوشِيسف

. بود، باز هم آب طلب كردم دهيكه امانم را بر يتشنگ نيفرار از ا يدادم و برا نيصورتم را چ. خورد يبه هم م ريرو به رشد و دامن گ يخبر

تونست لب  يكه م يدنينوشگوشم را پر كرد، اما از آب و هر  زشينامعلوم و لحن محبت آم يشد و صدا دهيكش تمصور يدست نوازشگر زن رو

رفع  يپاسخم برا. پوستم حس كردم يالكل و سوزش سوزن را رو ينگذشت كه خنكا ياديزمان ز. نبود يام را تر كند، خبر دهيخشك يها

اما كرد،  يرا گوشزد م ميسوزن آنژوكت به ساعد دستم خبر محو شدن رگ ها ياپيخروج پ وكه ورود  نيبا وجود ا. بود دهيعطش از راه رس

سرم  يكه قطره قطره  يدر تمام مدت. داد يكمرنگم م ياتيح ميدوباره به من و عال يجان B6به  ختهيآم يسرم قند انيدر جر يحضور قطرها

صدا  ينشسته و ب يصندل يام درست كنار تخت و رو بهيشد، مرد غر ياضافه م بدنمخون در گردش  انيبه جر نهيآرام آرام و با طمان ،يتريل كي

از  يچشم ها. به بدنم نشست يليآرامش قل ر،يدلپذ نگيدوپ نيام، اما از ا يحال يب يهمه  رغميعل. شده بود رهيرنگ و رو رفته ام خ يچهره به 

 .خساست به خرج دهم ده،ياز راه رس نگيدوپ نيا يانرژ كردنخرج  يكردم برا يهم گذاشتم و سع يتك و تا افتاده ام را رو

 

**** 

 

زن باردار را با  كيو در خور  يپزشك يها هيو توص ديپوش از راه رس ديام كرده بود، زن سف هيدوباره هد يكه جان B6رم و س قياز تزر بعد
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لب  نيادا شده از ب سيسل يسر زن و فارس يبه من و پدر بچه ام گوشزد كرد، اما من تمام مدت به پوشش سرمه گون رو يفارس ظيغل يلهجه 

به دست آمده  يانرژ يبند رهيج اليخ يبه محض خروج زن، سرم را به سمت مرد چرخاندم و ب. ماندم رهيسوال خ ايدن كيباز و  دهانبا  ش،يها

 :دميو رنگ گرفته از ضعفم، پرس دهياز سرم، با لحن كش

 بود؟ يرانيا -

تكان داد و پرده را كنار زد و  نيفسرش را به طر. كوتاه و ناباورش، جواب سوالم شد يو تك خنده  ديچرخ ميچشم ها نيمتعجبش ب يها چشم

شده كه  يبند شنياتاقك پارت يپرده . ماندم رهيو به سقف خ دميابرو درهم كش. منطق و تنها گذاشتنم دلخور شدم ياز جواب ب. تركم كرد

حفظ  يام را برا يو ناتوان دمستايا ميپاها يكه رو يشدم، اما وقت رهيخ يبا تعجب به صندل. ديچرخدار از راه رس يبا صندل مخانهشد، ه دهيكش

 يم ييدرك من خودنما رهيخارج از دا زيام، همه چ يخارج از اتاقك بستر. بردم يچرخدار پ يتعادل متوجه شدم، تازه به لزوم استفاده از صندل

 يشده به وطن را درك نم هيشب اندازه يغربت ب. تجربه شده ام، كالفه شده بودم يها و باورها تيها و واقع دهيد نين همه تعارض بياز ا. كرد

 نيداخل ماش. ديچيپ يشده، هنور هم معده ام را به هم م قيكرد و حالت تهوع با وجود ضدتهوع تزر يم يدرد هنوز در سرم تكنواز تمير. كردم

 :به اعتراض لب باز كردم الخرهكه نشستم، با

 جا كجاست؟ نيا -

 .م شدا رهيرا به سمتم چرخاند و با نگاه متعجبش خ سرش

 !؟يدون ينم -

 :دهانم را فرو دادم و مردد زمزمه كردم آب

 !ران؟يا -

 .باال انداخت يشانيپ يرا رو شيابروها

 ؟يداشت يا گهيانتظار د -

كردن من در نروژ هم  يتوهم بود، سال ها زندگ كيبا آن حجم از ملموس بودن، تنها  مزيكه ج يوقت. دادم حيرا بر حرف زدن ترج سكوت

مشت  كيجز  يزياش چ يكه از زندگ ياز من. خورد يبه هم م يخبر يو ب يهمه گنگ نيحالم از ا. آمد ياز وهم به حساب نم جدا يزيچ

ام  يمن از زندگ. بودم زاريداد ب ينشان م وانهيوضع ممكن، د نيموجود را خورده بود و وجودش را به افتضاح تر يت هايواقع يخرافات كه همه 

 .شده بودم زاريب

 

**** 

 

 كيو  ليتخ كيمن تنها به  يايحاال كه دن. زدم يم ديآسمان را د يدر آب دهيچيپ يبودم و شاخ و برگ سبز رنگ درخت ها ستادهيپنجره ا پشت

نفسم را آه . نداشتم ستادنيسر پا ا يبرا يقدرت چندان. نداشت يتعلقاتم هم وجود خارج يماند، حتما مادر و مهرداد و همه  يم يوهم تو خال

از من نشسته بود و چانه اش را  يادينه چندان ز يبا فاصله  ،ييرايداخل پذ ياز مبل ها يكي ياحسان رو. دادم و از پنجره رو گرفتم رونيبده ز

وقفه  يو ب قيكرده بود و عم كيرا تنگ و بار شيچشم ها. مبل گرفته بود يزده به دسته  هيدست تا شده از آرنج و تك يانگشت ها انيدر م
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. استراحت به سمت اتاق خوابم قدم برداشتم ياز نگاه جستجوگرش چشم گرفتم و برا. مرد و توجهش را نداشتم نيا يحوصله . كرد يم منگاه

 .اش، متوقفم كرد يبه كنجكاو حتهيآم يبه هال، صدا دهيراه، نرس ي انهيم

 ؟ينيخواد خانوادتو بب يدلت نم -

 .شانه ام نگاهش كردم يز روفورا سرم را به سمتش چرخاندم و ا. ستادميا

 !خانوادم؟ -

 :ادامه داد اليخ يو ب ديسمتم چرخ به

 برادرت؟ ايآره، پدرت، مادرت، خواهر  -

به سمتش قدم تند كردم  ،يبودن معده و سر درد دائم ياز خال يناش ي جهيو سرگ ريبا وجود ضعف دامن گ. كرد ياحسان كنجكاوم م يها حرف

 .دميتشك مبل گذاشتم و به سمتش جلو كش يرا رو گرميزدم و دست د هيتك يدستم را به پشت كي. مبل نشستم يو كنارش رو

 برادر؟ ايخانوادم؟ مادر و پدرم؟ من خواهر دارم  -

را باال  شيابرو يتا كي. كرد يم ديبسته اش باال آمده بود، ترد يكه تا پشت لب ها يزيگفتن چ يبرا. كرد نميينگاهش به دقت باال و پا با

 :جواب داد تيانداخت و در نها

 ؟يچيه ست؟ين ادتي ،يكرد فيخودت برام تعر -

 .زدم هيمبل تك ياز احسان رو گرفتم و به پشت ديناام. از حد عذاب آور بود شيب يلعنت يفراموش نيمجدد ا يادآوري. دميرا در هم كش صورتم

 ؟يكن فيبهت گفتمو برام تعر يشه هر چ يم -

 .به هم قفل شده ام گذاشت يانگشت ها يو رو ديرا جلو كش دستش

 چرا نشه؟ -

 .بود، لبخند زدم يكه حاال در نظرم به شدت جذاب و دوست داشتن يبه سمتش برگشتم و به چهره ا اقياشت با

 .منتظرم -

 .برداشت فرو برد و به سمت پنجره قدم شيشلوارك سورمه ا بيرا داخل ج شيدست ها. مبل بلند شد و از من فاصله گرفت يرو از

 .يكرد يم يتو با عمت زندگ. پدر و مادرت از هم جدا شدن ياون طور كه گفت -

مادر من بود و مهران چهره سا پدر  عياگر مستانه رف يعني. مامان عاشق من بود. امكان نداشت. مامان در ذهنم زنده شد يچهره . رفتم وا

قابل باورم لب باز  ريغ يها دهيمطمئن شدن از شن ياما تنها برا زهيانگ يب. ومنداشته ام بزرگ ش يدست عمه  ريمرحومم، امكان نداشت كه ز

 :كردم

 

 كدوم نخواستن منو داشته باشن؟ چيانقدر دوستم نداشتن كه ه يعني -

 .جمع شده در دست مشت شده اش را رها كرد ي پرده

 .فته بودعمت به اصرار تو رو از بابات گر ايگو. عمت عاشقت بود ،يطور كه گفت نيا -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا mahtab26 –  سقوط آزاد                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٨٦ 

 .دميكش هودهيآمد؟ دست از تالش ب ينم ادميچرا  ،يلعنت. عمه را در ذهنم زنده كنم يكردم چهره  يسع

 ؟يخواهر و برادر چ -

 .نگاهم كرد قيزد و عم هيتك واريبه د. ديسمتم چرخ به

 .نينوش يبهم بگ ديتو با نويا -

كه به نشان دادن وخامت  نيكرد جز ا يرا از من دوا نم يدرد چيه ،ياليادر خبر كياما صحبت از  ديذهنم دو انيمهرداد بالفاصله م ي چهره

 :دميجواب پرس يرا باال انداختم و به جا ميشانه ها. اوضاع و احوالم دامن بزند

 ست؟يدونه حال من خوب ن يعمم م -

جدا شد و به  وارياز د يحركت ناگهان كيند و با ما ريسر به ز يلحظات كوتاه يبرا. راستش انداخت يپا يچپش را رو يپا ستاده،يطور ا همان

 .سمت هال رفت

 .ستين رانينه، عمت ا -

 .وجه قابل تصورم نبود، فكر كردم چيكه به ه يقيحق يعمه  يو گاه ياليخ يمبل هال جا ماندم و باز هم به مهرداد و مامان مستانه  يرو

 

**** 

 

دلم به شدت . سرم و ضد تهوع فارغ شده و به خانه برگشته بودم قيتازه از تزر. دميكش يشكمم م يبودم و دستم را رو دهيتخت دراز كش يرو

 ديام، بالفاصله با واكنش شد يبه داخل دستگاه گوارش ييغذا يماده  نيورود كوچك تر. را نداشتم زيچ چيرفت اما جرات خوردن ه يضعف م

 دنينوش يبرا يكردن را حت سكيشكمم درد گرفته بود كه جرات ر ي هيمام ناحت ياپيپ يعق زدن ها نيآن قدر از ا. شد يمعده ام رو به رو م

سرزده با  داريو د نهينگاه كوتاهم به آ. شدم يتر م دهيشده بودم و روز به روز الغرتر و رنگ پر فيضع. دميد يقطره آب در خودم نم كي

 يحس م. به من نبود نهيداخل آ يزن مات شده  ريكننده در تصو رهيخ ييباياز ز ياثر چيه. متوجه عمق فاجعه كرده بود راام، م يرونيب يچهره 

روزها  نيا. بودم فيبچه و پدرش و مهم تر از همه با خودم بالتكل نيهنوز با ا. كند يدو ماهه ام از درون ذره ذره وجودم را آب م نيكردم جن

به شدت . شد يخانه محدود م كيبه رفت و برگشت به درمانگاه نزد تميكرده بود و تمام فعال دايو استراحت كردن تنزل پ دنيكارم در حد خواب

 .دميد يكردم اما نبودش را هم خارج از تحمل و اراده ام م يم ياز احسان دور

ده تركم كر ديخر يو برا يمرا تا دم در خانه همراه شيپ قهيچند دق. متوجه ورود احسان به داخل خانه شدم ،يبه هم خوردن در ورود يصدا از

 دشيخر يها كيبه همراه خش خش پالست شيقدم ها يصدا. شكمم ثابت نگه داشتم ياما دستم را همچنان رو دميتخت خواب يبه پهلو رو. بود

همچنان سنگرم را حفظ . رفتن از اتاق نداشتم رونيتخت و ب يبرخاستن از رو يبرا ياما حال و توان دميشن يشد را م يم دهيهم كش بهكه گه گاه 

مردم عادت كرده  يدائم يها تيمحبت از راه دور و حما نيبه ا. شدم رهيمانده بود، خ يكنارم كه چند شب گذشته هم خال يخال يو به جا كردم

خواست هر چه زودتر از شر  يدلم م. از حال و روزم خسته شده بودم. مقابلم ثابت كردم يواريكمد د يو نگاهم را رو دميكش نفس قيعم. بودم

 .كسالت آور خالص شوم يروزها نيا

ام دور كرد و به سمت  ختهيحواسم را از خودم و اوضاع و احوال به هم ر دم،يد ي رهيتشك تخت و درست در مركز دا يشدن كت رو پرت
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 يحوصلگ يرفته بود و ب يرگيبه ت يكم شيچشم ها ريز. كرد يرا باز م راهنشيپ يدكمه ها. نقصش نگاه كردم يبه قامت بلند و ب. احسان كشاند

 .بازم شد ينگاه ممتدم را حس كرد و سرش را باال گرفت و متوجه چشم ها ينيسنگ. زد يصورتش داد م ياز تك تك اعضا

 ؟يداريب -

و بعد  ديكش رونيرا از داخل كمد ب دشيشرت سف يت. تخت انداخت يرا در آورد و رو راهنشيپ. مثبت، باز و بسته كردم يرا به معنا ميها پلك

 .مشغول عوض كردن شلوارش شد دنشياز پوش

 ؟يخور يم دم،يخر وهيبرات م -

 :تخت نشستم و جواب دادم يرو فورا

 هندونه؟ -

به . بودم صيخوردنش حر يبه شدت برا. بسته ام تصور كردم يقرمز را پشت چشم ها يظاهر هندوانه . جواب مثبت تكان داد يرا برا سرش

 دنيد. نشست شيلب ها يلبخند رو دم،يكش يهندوانه را م دنيتخت نشسته بودم و انتظار رس يرو كه حاضر و آماده دنميسمتم برگشت و از د

به سمت در . كرد يبودن، قرص م زياز جنس عز ديشا يشده بود، ته دلم را به حس ناشناخته ا ابين چند روز به شدت نايلبخندش كه در ا

 .را باال گرفت شيرفت و دست ها

 .برات ارميدستامو بشورم، م -

قرمز رنگ هندوانه برگشت و  يپر از قاچ ها يبعد با بشقاب قهيچند دق. مشتاق و منتظرم را به در دوختم يگفتم و چشم ها يلب ريز ي "باشه"

معده ام . دميخوش و خنك هندوانه را با تمام وجود بلع يام گرفتم و بو ينيب كيكردم و بشقاب را نزد يتشكر كوتاه. تخت نشست يكنارم رو

فورا مشغول شدم و . داد يخودش را از دست م يام، رنگ و جال يشكم هيتهوع و درد ناح اديرفت و  يسرخ رنگش ضعف م يبرش ها دنياز د

تعارف مشغول خوردن بودم كه احسان از كنارم برخاست  يهنوز تند و ب. هندوانه، رفع كردم يمعده ام را با خنكا ريو عطش چند روز اخ يتاب يب

با چشم . تشك انداخت يپرت كرد و خودش را رو يپاتخت يمچش باز كرد و رو يساعتش را از رو. ستاديا گرشيدور زد و طرف دو تخت را 

 .دميشدم و دست از خوردن كش رهيو مردانه اش خ دهيباز و نگران به قامت كش يها

 ؟يكن يكار م يچ -

 .گذاشت اش نهيس يقفسه  يرا رو گرشيو دست د يشانيپ يدستش را رو ساعد

 .خوام بخوابم يم ست؟يمعلوم ن -

 جا؟ ــــــنيا -

 .شود رهيمعترضم خ يبه من و چهره  يتياش بكشد و با نارضا يشانيبلندم باعث شد دست از پ يصدا

 پس كجا؟ -

 .اتاق اشاره زدم رونيسر به ب با

 .يشگيهم يجا -

 .برگشت زد يقبل شنيرا بست و به پوز شيحوصله، چشم ها يب
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 .جاس نيخواب ااتاق  -

 :و جواب دادم دميرا كش دشيشرت سف يت نيآست ي گوشه

 .خوابم يجا م نيمن ا -

 ؟يمگه گفتم نخواب. خب بخواب ؟يزن يچقدر حرف م ــنينوش ،يوا -

 :ادامه دادم ليم يو ب دميورچ لب

 ؟يطور نيآخه ا -

 .قرار داده بود، باال گرفتكه ستون  يو سرش را با دست ديباالخره به سمتم چرخ. لحظه سكوت كرد چند

شكمت هم  يتو يبچه . ميديخواب يهم م شيمن و تو هر شب پ م،يفراموش نيتا قبل از ا يرفته اما بهتره بدون ادتيمن، درسته كه تو  زيعز -

 !كه بخوابم؟ يد يحاال اجازه م. ينداره انقدر از بودن من كنارت اعتراض كن يليپس دل. مدعاس نيا ليدل

آرام و خسته اش  يبشقاب را در دستم جا به جا كردم و دوباره به چهره . نداشتم يكيهمه نزد نيا يبرا يليگفت اما من تما يم راست احسان

 .شدم رهيخ

 من تو رو دوست داشتم؟ -

 .شد قيمرددم دق يچشم ها به

 .يدوست داشت -

 :دميبار پرس نيرا گاز گرفتم و ا نميريز لب

 ؟يدوست داشت.... تو هم منو  -

شكمم آرام و نوازش  يكه رو شيبه انگشت ها. خوردم ياز تماس دستش تكان نامحسوس. شكمم گذاشت يچپش را به سمتم آورد و رو دست

 .دادم رييرنگ و رو گرفته از محبتش تغ يشدم و بالفاصله مركز ثقل نگاهم را به چشم ها رهيكرد، خ يگون حركت م

 تونه داشته باشه؟ يم يا گهيد ليمن به تو نباشه، پس چه دل يعالقه  يگه نشون دهنده نگه داشتنش، ا يبچه و اصرارم برا نيا -

خم شد، دستش  ريسرم كه به ز. را گل انداخت ميگونه ها ،يخجالت يو مثل دختر بچه ها ديخون به صورتم دو م،يمستق ريابراز محبت غ نيا از

. ديكش يآغوش پر از جاذبه اش انتظار جسم ناتوانم را م. وجه دعوتش شدممت. ديحركت داد و مرا به سمت خودش كش ميرا به سمت پهلو

هر دو دستش را به . همخانه ام سپردم يدعوت كننده  يگذاشتم و با وسواس، نرم و آهسته خودم را به دست ها يپاتخت يبشقاب هندوانه را رو

آغوش،  نيبا ا. مرد چرخاندم يمخمور و پر از گرما يچشم ها يم را روچشمان باز و نگاه كنجكاو. دورم حلقه كرد و مرا در پناه بازوانش گرفت

به  يخاطره  كي يادآورياز  يام، حس گنگ يشانيپ يرو يتماس لب ها نيآغوش و از ا نياز ا. يبگينه احساس غر م،نه حس قرابت داشت

ذهنم باز كنم اما  ي انهيدد و در راه مانده ام را به آشمر يخاطره  يكردم پا يهم گذاشتم و سع يرا رو ميچشم ها. ديدو يشدت دور در ذهنم م

كه متوجه باشم، خواب به  نيقبل از ا. شد يمنته ميپلك ها ينيبه حس آرامش و سنگ م،يپهلو يانگشتش رو ونتمام تالشم با حركت نوازش گ

 . مجبور كرد يهمراه يو مرا برا ديدو ميچشم ها انيم
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حالت تهوع از صبح امانم را . دميكش يبرگشت احسان از سر كار انتظار م يبودم و برا دهيدراز كش ونيزيبل تلوكاناپه و مقا يحوصله رو يب

داد، از شدت وخامت  يگوشت، آن هم فقط با كمك ضد تهوع پاسخ مثبت م يچنجه شده  يام كه تنها به تكه ها يخال يبود و معده  دهيبر

 .كرد يم يقرار يب B6و  يسرم قند ي هيسهم قيتزر يزد و برا يم خچالياخل د يآماده  يبه بشقاب غذا داوضاعش دست ر

شدن هوا به  كيزودتر از تار يليحال نامساعدم، خ يبرا يهفته، احسان باالخره طبابت را از سر گرفته بود و به خاطر نگران كياز گذشت  بعد

ذهنم،  يگوشه  ياما به شدت واقع ياليخ مزيتوانستم با ج يوقت نم چيهروزها به احسان ذره ذره عادت كرده بودم اما  نيا. گشت يخانه برم

. نبودم اتمياز وهم يزندگ اتيواقع كيوجه قادر به تفك چيو به ه امدهيكه قرار بود مادرش باشم، كنار ن يهنوز با وجود كودك. سه اش كنميمقا

و رنجور شده بودم كه نه  فيضع يدم و آن قدر به خاطر عوارض بارداربو دهيترس يواقع يايباورها و دن نيآن قدر به خاطر تناقضات موجود ب

سراغ گرفتن از  يشدم برا يبارها وسوسه م. مميكردن تصم يعمل يبرا يداشتم، نه توان رونيب يايخروج از خانه و خبر گرفتن از دن يبرا يجرات

 يشماره  چيو نامنظمم، ه ختهياما ذهن به شدت در هم ر رميس بگام تما ياليبودن، با مادر و برادر خ يكه به شدت پررنگ و واقع يتوهمات

ها را تنها به خاطر  يريسخت گ نيكرد و من تمام ا يكه احسان هم به شدت مرا از ترك خانه منع م نيضمن ا. آورد يخاطر نم هرا ب يتلفن

مدت  يطوالن يها ييتنها نيوضع و ا نيشد اما تحمل ا يخوش م يهمه نگران نيدلم به ا يدانستم و گاه يخودم م يبچه و حت ياش برا ينگران

با  يحداقل يرابطه  كي يبرقرار يكه برا يشمار يتاب و اوقات ب يزدن از خانه به شدت ب رونيب يكه برا يگاه. ودب تميهم خارج از ظرف

خوردن مسكن را هم نداشتم، از  يام كردنش اجازه آر يكه برا يامان يب يشدم، با مرور سردردها يقرار م يام ب ينييپا ايو  ييباال يها هيهمسا

 .كردم يصرف نظر م يعو تعامل اجتما ييهر آشنا

فكر خروج از در خانه هم به ذهنم خطور  ياحسان، باعث شده بود كه حت ياپيپ يو گوشزد كردن ها يترس ها و عوارض باردار يهمه  ي جهينت

 چيكه ه ييها هيخبر گرفتن از اوضاع و احوال همسا يآپارتمان دلزده و برا نيدر ا دهيچيهمه سكوت پ نيكه از ا ديرس يم ييزمان ها. نكند

خودم را  د،يجد يحيو تفر يكردن سرگرم دايپ اي يرفع كنجكاو يشدم و برا يبودمشان، كنجكاو م دهيرفت و آمد به درمانگاه ند ريسوقت در م

صدا را از داخل راهرو و از پشت در با گوش  نيكردم كوچك تر يم يزدم و سع يم هياش تك يسرم را به تن چوب. رساندم يم يتا به در ورود

 نيا نيكه تنها ساكن دميرس يم جهينت نيكم كم به ا. چديراهرو بپ يكه در تن سكوت گرفته  ييصدا نياز حداقل تر غيدر ماببلعم ا زميت يها

 چيه. ترساند يگذرانم، به شدت مرا م يم ييرا به تنها ميان پنج طبقه روزهاآپارتم كيفكر كه در  نيو ا ميآپارتمان نوساز، من و احسان هست

و اختالل در مرز  يفراموش ديشا ايو  ياز باردار يناش بميعج ياخالق اتيخصوص رييتغ نيزدم ا ينشده بودم و حدس م ترسواندازه  نيوقت تا ا

 .ام باشد يموجود در زندگ قيو حقا ميباورها

 ونيزيتلو. نشسته بودم، خسته شدم شيبه تماشا يكاريب يگذشت و من از رو ياز زمان پخشش م يساعت كيكه  يكارتون لميف يادامه  دنيد از

حول و حوش هشت شب كه سه تكه از همه  شبياز د. سردردم شدت گرفته بود ياز شدت گرسنگ. مبل نشستم يرا خاموش كردم و صاف رو

شب خرج  يها مهيام كه ن يو دوست داشتن نيريش يقاچ هندوانه  كيه بود و خورده بودم و آورد مياحسان برا هك يگوشت چنجه شده ا ي

از حد كالفه ام كرده  شيدر برگشت احسان، ب ريمانده بود و تاخ يحاال كه درست چهار بعد از ظهر بود، معده ام خال نيعطشم كرده بودم، تا هم
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كرده بود، به شدت  يطور در رابطه با من و بچه اش كوتاه نيكه احسان ا نياز ا. وعم راته يمناسب برا B6 هنه سرمم را گرفته بودم، ن. بود

 .كرد ياضافه م تميو سر درد و تهوعِ توامان به شدت عصبان يگرسنگ نيبودم و ا يعصبان

 ريكوتاه و آهسته مس يقدم ها مبل برخاستم و با ياز رو اطيآرام و با احت. سر دادم نيزم يرا رو ميو پاها دميمعده ام كش يرا رو دستم

ها خودم را  نتيو كانتر و كاب واريحال ناخوشم اضافه شده بود، اما با كمك گرفتن از د يكه به همه  يا جهيبا وجود سرگ. كردم يآشپزخانه را ط

حركت  يآرام و ب قهيزدم و چند دق هيگرفته بودم، تك رهيكه به دستگ يدست يام را رو يشانيپ. شدم زانياش آو رهيرساندم و به دستگ خچالي هب

. چرخاندم خچاليداخل  م،يكردن بشقاب غذا دايپ يرا باز كردم و نگاهم را برا خچاليكه نبض درد در سرم آرام تر شد، در  يكم. ستادميا

 خچاليدر باز  يباالجبار رو به رو. وزنم را نداشت يرويتحمل مقاومت در برابر ن نياز ا شتريام را خرج كرده بود و ب ماندهيباق يتمام انرژ ميپاها

. بدن گر گرفته ام را نوازش كند خچال،يزده از داخل  رونيب يهوا يخنك كف آشپزخانه نشستم و اجازه دادم خنكا يو سنگ ها نيزم يرو

غذا كه با روكش  بود كه باالخره بشقاب خچاليداخل  ييو خم بسته ها و ظرف و ظروف مواد غذا چيمشغول گشت زدن در پ همچناننگاهم 

 .كرد دايپنهان شده بود، را پ يصنعت يها وهياش پشت پاكت آبم يسلفون

نداشت،  يهيتوج چيكه ه يا وهيهمه آبم نيا يضرور ريلب از حضور غ ريز يها را كنار زدم و با غرولند وهيو با رخوت آبم دميرا جلو كش دستم

طعم خوش  يادآوريترشحات دهانم از . شدم رهيمحبوبم خ يبه غذا اقيو با اشت دمير كشغذا كنا يسلفون را از رو. آوردم رونيبشقاب غذا را ب

مزاحم  يرا بستم و هشدارها ميچشم ها. داد يامان هشدار م يب يگرسنگ نيرمق و تهوع شدت گرفته ام، به ا يب يشده بود اما معده  اديز بكبا

و عصاره اش را فرو دادم  دميبا لذت تمام چنجه را مك. ن به داخل دهانم گذاشتمكوچك چنجه را بدون گرم كرد يتكه  كيگرفتم و  دهيرا ناد

فورا دستم را . به داخل دهانم حس كردم يرا از سمت مر ديامان اس ياز ورود عصاره به داخل معده ام نگذشته بود كه هجوم ب يلحظه ا زاما هنو

 يزدم، از رو هيتك خچالي يكه به در بازمانده  يانداختم و با كمك دست نيزم يداخلش را رو ذيلذ اتيمقابل دهانم گرفتم و بشقاب و محتو

 .پناه بردم سيو به سرو تمبرخاس نيزم

 يم ميگونه ها ياجازه از چشم ها رو يسوزاند و اشك ب يرا م ميگلو د،ياس يتلخ. درد گرفته بود جه،ينت يب يشكمم از شدت عق زدن ها تمام

 رونيب سيرمق و خم شده از سرو يآب گرفتم و ب ريش ريدهانم را ز د،يرا به رخم كش شينداشته ها يو همه  معده ام كه آرام گرفت. ختير

حال خرابم و . مطمئنا احسان بود. جان و تن لرزانم به داخل راهرو بودم كه زنگ تلفن خانه بلند شد يب يپاها دنيكش رونيب يكاپودر ت. زدم

نشستم  نيزم يرو. نداشتم يهمكالم يبرا يليتما. رساند يرا به اوج م تميكرد و عصبان يا به من گوشزد ماحسان ر يدرد معده ام به شدت كوتاه

رفت اما در  ريغامگيپ يبا قطع نشدن تماس، تلفن رو. سهم احسان شود ،يجواب ندادن گوش يبرا ياز حال خرابم با نگران يفقط كم دمو اجازه دا

 .دو چندان شد تميلبم نشست و عصبان يپوزخند رو. گذاشته نشد ياميپ چيكمال تعجبم ه

و به مسافت  دميرا در هم كش ميابروها. ضربان درد سرم بود يبرا يو محرك ديچيپ يدر خانه م خچالي يبوق و اعتراض درِ بازمانده  يصدا

م را نشانه گرفته بود، بشوم، حرص زده و با درد سر ميكه مستق ييبوق ها اليخ يتوانستم ب ينم. گفتم يلب ريز "يلعنت" خچاليراهرو تا  يطوالن

برگشت به خانه، بد و  يبرا رشيبه جهت تاخ تيمسئول يبلند شدم و در دلم به احسان ب نيزم يگرفتم و از رو واريتمام دست به د يِحال يب

 يب. بلند شد گريزنگ تلفن بار د يصدارفتم كه  ياز درد معده ام، به سمت آشپزخانه م يناش يآهسته و قد خم شده  يبا قدم ها. گفتم راهيب

مراتب  ديبا. سنگ كانتر آشپزخانه را چنگ زدم يمعطل مانده رو يگوش تم،ينشان دادن عصبان ينداشته ام را جمع كردم و برا يروين امتم ارياخت
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 .رساندم يرا هر چه زودتر به گوش احسان م تمياعتراض و شدت عصبان

 :و پرخاشگر جواب دادم يزدم، عصب يم هيراهرو تك واريكه خودم را به د يرفتم و همزمانرا روشن كردم و كنار گوشم گ يگوش

 .روز افتادم نيتوئه كه به ا يخوبه به خاطر بچه . جا نيا رميم يمن دارم م ؟ييمعلوم هست تو كجا چيه -

 يآشنا و مردانه ا يخرج كند اما صدا يمانيپش تميبانعص يزبان به دهان گرفتم و اجازه دادم برا. احسان جا خوردم ينيب شيپ رقابليسكوت غ از

 .برد ادميرا از  تميعصبان يو همه  ديچيپ ياز احسان در گوش ريغ

 مهرنوش؟ يكار كرد يبا خودت چ -

وشم مرد در گ يدوباره  يصدا. شدم رهيراهرو خ يانتها ييو دو در همرنگ حمام و دستشو ديسف واريدر سكوت و ناباور به د يحرف چيه يب

 :ديچيپ

 سرت آورده؟ ييچه بال يگم اون عوض يبا توام مهرنوش، م -

 :لب زمزمه كردم ريز ارياخت يبا وسواس و ب. فراموشم شده بود دنيكش نفس

 نوش؟.... ن .... مهر .... م .... م  -

 :ديچيپ يدر گوش بهينگران مرد غر يصدا

معلوم  چيه ؟يقطع كرد تويارتباط يچرا تمام راه ها ؟يد يها جواب نم ليميخاموشه؟ چرا به ا تيشده مهرنوش؟ چرا چند وقته گوش يچ -

 هست اون جا چه خبره؟

 ونديام پ يزندگ يرواقعيغ يصدا كرده بود كه مرا به باورها يمرد مرا با نام نيا. سوخت يپلك نزدن م نياز شدت ا ميزدم و چشم ها ينم پلك

 نيخالص شدن از ا يو با لكنت، تنها برا يچه به روز من آمده بود؟ به سخت. كردم يم يخفگو احساس  دنديلرز يبه شدت م ميلب ها. زد يم

 :لب به سوال باز كردم ريگ امنبرزخ د

 شما؟.... ش  -

 .خالص به حالم بود رياش در گوشم فوت شد و جوابش ت يعصب نفس

 .دخترعمو؟ مسعودم يمنو نشناخت -

كرد و مرا به  يتلفن با من صحبت م يام بود، حاال از پشت گوش ياليخ ياز باورها يكيكه  ييپسرعمو. بود يمسعود واقع. به دوران افتاد سرم

تمام . نفسم به شماره افتاده بود. را گم كرده بودم ميصدا. ميبگو ديدانستم چه با ينم. كرد يخبر گذاشتنش از اوضاعم، بازخواست م يخاطر ب

در گوشم  يمراعات چيه يمرد، ب يصدا. افتاده بودم ريتنها در برزخ گ يتنها ،يگاه هيتك چيه يب. خورد يچشمم تاب م شيمقابلم، پ ريصوت

 .كرد تيپرتگاه هدا يو لبه  يو مرا تا مرز نابود ديچيپ

 يت مبه يچ يفهم يم رون،يب يزن يم يلعنت ياالن از اون خونه  نيحاال، هم نيگم مهرنوش، هم يدارم بهت م يچ نيخوب گوشاتو باز كن بب -

 گم؟

 .دميحرفش پر انيبرزخ به مددم آمده بود، به م نيكه تنها و تنها به خاطر رها شدن از ا ييرويبا ن. گنگ گنگ بودم قتايحق. دميفهم ينم نه

 ؟ي.... گ ....  يم....  يدار.... دار ....  يچ -
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 .كرد يسقوط، اصرار م يدادنم برا دور، دوباره به سوق يليخ يليمسعود از راه دور، از راه خ يهشدار دهنده  يصدا

 .رونيب ايبه خاطر خدا از اون خونه ب. يبمون ششيپ دينبا نياز ا شتريب. احسان زخم خورده اس مهرنوش -

تمام  يداخل شكمم و به هم خوردن چند باره  نيفكر جن. داشتم يكمك يرويبه ن ازين ستادنيا يبرا. بار پلك زدم كيدهانم را فرو دادم و  آب

 ييكه انتها يكالفه از برزخ. مرا به مرز جنون رسانده بود ميكه متوجهم بود و اخطار پسرعمو يچند روزه ام، حرف از احسان و خطر يورهابا

 .كلمه و تنها سه حرف پناهنده شدم كيبه  شت،ندا

 چرا؟.... چ  -

 :زد اديحوصله و معترض فر يب

 .رونيب ايفقط ب. انجام بده مهرنوشگم  يكه بهت م ويكار. ستيسواال ن نياالن وقت ا -

 .اضافه شد دمياز خانه به ترد رونيب يترس ها يو ضعف و همه  نيشكمم سر خورد و فكر جن يرو نگاهم

 .نم.... تو .... تو ....  يم.... ن  -

 .خالفت را از من گرفتكه جرات م ديرخ صورتم، به گوش رس ميفاصله گرفته از ن يبار آن قدر بلند و واضح از پشت گوش نيا ادشيفر

 .ــــــــرونيارواح خاك مهرداد از اون خونه بزن ب. پرونده كشته شد انيتو جر شيكه چند ماه پ يدختر. احسان برادر طراوته ن،يبفهم نوش -

 زيرا به مغزم سرر ميها فراموش شده ها و دور افتاده يباره همه  كياسم طروات و قسم به خاك برادر از دست رفته ام، به . زدم هيتك واريد به

 يروزها يتلخ. شد ياحسان، در ذهنم لحظه به لحظه زنده م يو حضور در خانه  تميمامور يچند ماهه  يخاطره . تمام بدنم لرز گرفته بود. كرد

نگاه ناباورم در . بودبه جانم انداخته  يشتريهشت ر يحضور احسان كنارم بود، زلزله  يكه تنها بهانه  يناخواسته و زن نيفراموش شده و جن

 هكه شدت گرفت يلب و با لكنت ريز. گرفت يو ضربان قلبم رو به هزار، رو به انفجار و از كار افتادن اوج م ديچرخ يم ميمحدود چشم ها ي رهيدا

 :رفت، زمزمه كردم يم يكه رو به خاموش ييبود و صدا

 .دنبالم.... دن ....  ايب.... ب  -

 .انداخت نيلرزانم به زم يدست ها نيرا از ب يپشت سرم جوابم را داد و گوش يحوال ييه هرگز نشناختمش، از جاك يمرد يبار صدا نيا اما

 . ير يجا نم چيمتاسفم خانوم مهرنوش چهره سا، شما ه -

نگاهم از . تكان خوردباره  كيتمام وجودم به  ن،يزم ياوج گرفته اش رو يافتاد و از صدا نيزم يبلند رو يرها شده از دستم، با صدا يگوش

. افتاده اش ثابت ماند رونيب يخورد و باطر يچرخ م نيزم يتلفن كه رو يگوش يدرهمش كنده شد و رو يناآرام احسان و ابروها يچهره 

مسعود در سرم  يحرف ها. و نفسم را رفته رفته به شمارش انداخت ديرا به سمت خودش كش ميكفش پوش احسان، چشم ها يقدم ها يصدا

شناخت و از  يكه مهرنوش چهره سا را م يآوردن تمام خاطرات از دست رفته ام، از احسان ادياز به . زد يمرا دامن م يشد و سردرگم يرار متك

شمرده  يقدم ها يهنوز رو ميچشم ها. زخم خورده ساخته بود، الل شده بودم ريبود و مرگش از احسان، ش دهكه كشته ش يطراوت تيكشف ماه

را در  يبه شماره افتاده ام، سوت راند آخر باز ينفس ها يكرد، مات مانده بود و صدا يرا كوتاه تر م نمانيب يبه لحظه فاصله  اش كه لحظه

گشاد  يچشم ها. كرد، نداشتم يم ادينفسش نفرت را فر يكه هوا يگرفتن و دور شدن از مرد اصلهجرات تكان خوردن و ف. نواخت يگوشم م

 دگانميكه مقابل د شيكفش ها. كرد ياتاق التماس م يناكاف ژنيزد و دهان بازمانده ام، به اكس يال كوتاه شدن را رج مدر ح يشده ام، فاصله 
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 .تنگ شده اش ثابت شد يچشم ها ياحسان به چانه ام، رو يجفت شد، نگاهم به اصرارِ دست بند شده 

 هـــوم؟ زم؟ياومد عز ادتيمنو  -

 .لبش نشست و صورتش را پر از حقارت كرد يپوزخند رو. متكلمم را از دست داده بود قدرت

 .شد دايترت پ يعوض يو اون پسرعمو يبرادر عوض يپس باالخره سر و كله  -

شد كه دست من و مسعود از  يباورم نم. بكشانم ژنميدور مانده از اكس يها هيتازه را به ر يخواست خودم را به پنجره برسانم و هوا يم دلم

 :آرام و آهسته كنار گوشم زمزمه شد ش،يچانه ام را فشرد و صدا. احسان رو شده باشد يبرا شيوقت پ يليخ

 اون برادر آشغالت كدوم سوراخ گم و گور شده و خواهرشو فرستاده تو دهن گرگ؟ يبگ يخوا يبانـــو؟ نم يگرفت ياللمون -

 .ديگرفت و مرا به سمت خودش كش راهنميپ ي قهيرا به  شيها دست د،يسكوتم را كه د. توانستم درك كنم يزد؟ نم ياز چه حرف م احسان

 .اوردميسرت ن ييكجاست مهرنوش؟ بگو تا بال يبگو اون مهرداد عوض. ستيخفه خون گرفتن ن يبرا ياالن وقت خوب -

 :تكان خوردند و اسم مهرداد را زمزمه كردند يلرز گرفته ام به سخت يها لب

 !داد؟.... مهر .... م  -

 :زد اديرا رها كرد و به عقب هلم داد و فرام  قهي

و بازم  يكتمان كن يكجاست؟ اگه بخوا رتتيغ يبگو اون داداش ب. و به كشتنش داد دياون كثافت كه خواهرمو به لجن كش. آره، آره مهرداد -

 .كنن هيآسمون به حالت گر يمهرنوش كه مرغا ارميبه سرت م ييبال ،ياريدر ب يباز

 :نامفهموم احسان به زبان آوردم يام را از حرف ها يجيحفظ كردم و گ واريام را با كمك د ختهيبه هم ر تعادل

 ؟يگ يم....  يدار....  يچ -

 .را مقابلم تكان داد دگرشيتهد يعجله به سمتم آمد و انگشت اشاره  با

 .االن نيهم. جا نيا اديكه ب يگ يو م يزن ياالن به اون كثافت زنگ م نيهم -

 :زمزمه كردم يا فرو دادم و به سختدهانم ر آب

 .شه....  ينم -

 .را در مشتش گرفت راهنميپ ي قهيطرف  كيو  ديمحكم به صورتم كوب ،ياخطار چيه يب

الاقل  اره،ياگه انقدر مرد نبود كه اون بال رو سر خواهرم ب. اديآدم زنگ بزن به برادرت و بگو ب يمثل بچه . نينكن نوش يبهت گفتم با من باز -

 .كه چه به روزه خواهرش آوردم نهيبب ادياونقدر مرد باشه و ب

وجه  چياحسان بود كه به ه يمن، با خواهر فوت شده  يبرادر از دست رفته  نيب يچه رابطه ا. شدم ينامفهموم احسان را متوجه نم يها حرف

سرم را . دميفهم يشد را نم يم زيبه قلب من سرر يعمان چيه يو ب مياحسان مستق يكه از چشم ها يهمه نفرت نيتوانستم دركش كنم؟ ا ينم

 .گرفتم دهيتكان دادم و لرز نشسته به چانه ام را ناد نيفآرام به طر

 .مرده.... مهرداد  -

 راهنميپ يپرخاشگر و شل شدن فشار دست چنگ زده اش به لبه  يرا از خاموش شدن برق چشم ها يوارفتگ نيمن ا. وا رفت يلحظه ا يبرا
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 .شد شيپ قيدقا يزود همان احسان زخم خورده  يلياما خ حس كردم

با چه  ديخواهر من كه نفهم چارهيب. خون همون برادر تو رگاته. يتو هم خواهر همون برادر. يگ يمثل سگ دروغ م يدار. يگ يدروغ م يدار -

 يليكنه؟ خ يه خاطر خواهرش خودش رو آفتابخواد ب يكرده و نم ميهفت تا سوراخ قا يكه خودشو تو دهيانقدر ترس. دم خور شده يوونيح

وقت  چيكنم كه تا عمر داره كابوس من و الناز ه يم يكار. سر خواهرم آورد وونيكه اون ح ارميرو سرت م ييمنم همون بال. ستين يخب، حرف

 .ولش نكنه

. زدم هيپشت سرم تك واريبستم و سرم را به د د،يكش ينگاه ممتد نم نيمانده بود و دست از ا رهيبه احسان خ يرا كه از زور ناباور ميها چشم

 گريكه د يواريد يرو. لباسم را رها كرد و به سمت آشپزخانه رفت ي قهياحسان  نيخشمگ يمهرداد با خواهر احسان چه كرده بود؟ دست ها

رفت، به  يم يكه رو به تار ييم هاكرد و با چش يم ينيگردن سنگ يكه رو يبا سر. پخش شدم نيزم يگاه نبود، سر خوردم و رو هيكت ميبرا

 من چه كرده بود؟ يمهرداد با زندگ. كردم ياتفاقات را هضم نم. روشن كف مات مانده بودم يسنگ ها

را  وانيل. دياحسان از چهره ام كش زانيرا به نگاه گر ميشكافت و چشم ها ديسف ينگاهم را به سنگ ها د،يسف يپر شده از حجم قرص ها وانيل

 .نثارم كرد يلب ريآهسته و ز يان داد و خشمش را با صدامقابلم تك

 .بخورش -

 .شدم رهيخ د،يكش يم دكيقرص را  يكه حاال ذرات نامحلول و رسوب كرده  يو آب وانيل به

 .بخورش -

 .شد دهيكش شينا آشنا يناباورم، به احسان و چهره  نگاه

 .بخورش. يبخورش لعنت -

ام  يمن زندگ. زد ياحسان در گوشم زنگ م ينوازش گون محبت ها يصدا. ديدو ميلب ها يد ناباورانه رولبخن. من تمام شده بود يبرا يزندگ

را  وانيو مقابلم برخاست و ل نيزم ياز رو. خارج كرد دميد ي رهيرا از دا وانيمنِ مات برده را لرزاند و ل ادشيفر. باخته بودم چيرا به ه

 .ديصورتش كش يرا رو شيو دست ها ديكوب نيزم يپرحرص رو

 .شم يم وونهيخـــــــــــــدا، خدا دارم د -

 .ديقدم دور شده از من را با دو قدم تمام كرد و مقابلم خم شد و خشم فرو خورده اش را در صورتم پاش چند

 .جا نيا اديبهش زنگ بزن بگو ب ؟يفهم يبهش زنگ بزن، م -

 گريزد و صورتش را بار د هيهال تك وارياز من فاصله گرفت و به د. ديگونه ام چك يرو يا دهيپلك زدن، اشك از راه رس نيزدم و همراه ا پلك

 :رمق زمزمه كرد يپوشاند و ب شيبا دست ها

تر  وونيمشت ح هيدست  يخوام بگم چه دردت بود كه خواهرمو سپرد يم. خوام حرف بزنم يفقط م. اديباهاش ندارم، فقط ب يبهش بگو كار -

 . تا كار دست خودم ندادم مهرنوش اديبگو ب. اديبگو ب. رف بزنم مهرنوشخوام ح ياز خودت؟ م

 يم ادآوريكردند و به من زنده بودن را  يوقفه صورتم را تر م ياجازه و ب يب مياشك ها. مانده بودم رهيمرد خ كي يقرار يلـال شده و به ب فقط

شد؛  يوقفه در ذهنم مرور م يسوال، ب كيكردم و مدام و مــدام  يدرك نم گنگ و نامفهوم احسان را يبسته بود و حرف ها خيتمام تنم . شدند
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 "مهرداد با خواهر احسان چه كرده بود؟"

 سيشكسته شده و تن خ وانيل ي شهيش يتكه ها يشد و پ يفرار نشيخشمگ يهاش كه از صورتش جدا شد، بالفاصله نگاهم از چشم ها دست

و با  نيكرد و سنگ لشيكفشش به هزار ذره تبد ريگذاشت و ز شهياز ش يبزرگ يتكه  يرو را شيپا. كف چرخ خورد يسنگ ها يخورده 

و  ديكش شيدستش را پ كي. شدم رهيدر همش خ يسرم را باال گرفتم و به چهره  يبه سخت ستاد،يكه ا مقابم. ديمشت شده جلو كش يدست ها

ام  هيتك واريبه د. ستادميجانم ا يب يپاها يجدا شدم و رو نيمردانه اش از زم يوبه اجبارِ زور و باز. لباسم چنگ زد ي قهيبار به  نيچندم يبرا

 .و مقابل صورتم گرفت ديكش رونيب بيرا از ج هشداد و با دست آزادش، تلفن همرا

 .جا نيا اديپاشه ب ارم،يسر خواهرش ن ييخواد بال يبگو اگه م. زنگ بزن بهش ريبگ -

. از شب تجاوز داشت ياش رنگ بهيكرد؟ نگاه غر يچرا مرا باور نم. اش چرخ خورد بهيغر ير چشم هامكد يمردمك ها نيام ب يفرار نگاه

. منطقش نداشتم ياصرار ب يبرا يجواب چيچشم ها مانده بودم و ه نيا يبگيمات غر. رحمانه سهمم كرده بود يكه ب يملموس يحس ناشناخته 

را  شيكرد و صدا ميجدا واريو دلزده از د يعصب. كرد دياش را تشد يحوصلگ يسكوتم ب. ودب دهيخروارها خاك خواب ريكه ز ودمهرداد ماه ها ب

 :آرام كنار گوشم زمزمه كرد

 .يش يم مونيپش. يخواستم مراعاتتو كنم اما خودت نخواست يم ن،ينوش اميخواستم باهات راه ب يم -

 يمالحظه  چيه يحوصله و ب يب. با احسان من نداشتند يقرابت چيها هچشم  نيا. شدم رهيخ دگرشيتهد يدهانم را فرو دادم و به چشم ها آب

را مقابل  يگوش. خودم را جمع و جور كردم يتشك مبل پخش شدم و به سخت يوارده اش، رو يروياز ن. مرا به سمت مبل پرت كرد ،يپدرانه ا

چشم . از حد به شور افتاد شيو دلم ب ديچير وجودم پد ينديتماسِ نابهنگام حس ناخوشا نياز ا. مشغول شماره گرفتن شد وصورتش گرفت 

 .ام ضرب گرفته بود نهيقرار در س يو قلب ناآرامم، ب ديبلع يواكنش احسان را م نيتار شده ام، كوچك تر يها

. رساند ين مزد و مرا با هر بوق ممتدش، به مرز جنو يشكست، در گوشم زنگ م يرا م نمانيبوق آزاد تلفن همراه احسان كه سكوت ب يصدا

 يو چشم ها يبا نگران. احسان بود يشكارچ يتماس برقرار نشده، به جانم افتاده بود، خوراك چشم ها نيا يكه از سو يانتظار يآثار شكنجه 

زاد و كه بوق آ ديطول نكش يليخ. مات ماندم ستاد،يهال ا وارياحسان كه باالخره به من و نگاه هراسانم پشت كرد و رو به د بهدرشت شده، 

 .قطع كرد يخشن و مردانه ا يتلفن را صدا زينفرت انگ

 احسان؟ -

حوصله تر از  يب كر،ياسپ يرا مقابل دهانش گرفت و بدون قطع تماس از رو يگوش. انداخت ريزد و سرش را به ز هيتك واريرا به د دستش

 :جواب داد شيپ يقيدقا

 .نيايدر باز خجالتش  يخوام حساب يم. به رفقات بگو مهمون دارم -

 .ديلرز يزدم، تمام بدنم م يكه حدس م يزياز فكر كردن به چ يحت. شدم رهيگشاد شده به احسان خ يچشم ها با

 هست؟ يطرف ك -

 .ديكوب دشيسف يكند و با مشت به بدنه  واريرا از د دستش

 .كنه؟ تو حالتو بكن يم يچه فرق -
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 ما؟ شيپ نيايم. به چشم احسان خان -

 :مكث جواب داد يو با اندك ديكوب ارويبه د گريد بار

 .اون جا ارمشيآره، م -

 ....فقط . ميمنتظر -

و  ياما سكوت كالم ستاديا يحركت اضافه ا چيحرف و ه چيه يب قهيرا قطع كرد و چند دق يگوش. نكرد يهمكالم نيوقت صرف ا نياز ا شتريب

 هيتك واريزود به سمتم برگشت و به د يليخ. از اعماق وجودش بلند شد، شكست كه ياديو فر ديكوب واريكه به د يا ياش باالخره با گوش يرفتار

 :نداشت، لب باز كرد يهمكالم يبرا يليتما چيكه ه يحال رزد و د

 .فتيكه؟ پاشو راه ب يديشن -

م كه تنها خاك سرد گور، را داشت يمتحرك يحس مرده . دميد يم يزيو نه چ دميشن يم يينه صدا. باره خاموش شد كيحواس پنجگانه ام  تمام

روح جدا شده  ادش،يفر يصدا. رحمانه بود ياندازه ب يتصورش هم ب يحت. كردم يباور نم. نشسته به تنش داشت يكار يزخم ها يبرا يمرهم

ستم مخالفت كنم؟ توان ينداشته ام چطور م يروين نيبا ا. لرز تمام وجودم را گرفته بود. به خودم آمدم. از كالبدم را به بازگشت مجبور كرد

 بسپارد؟ يگريرحمانه به دست د يطور ب نيتواند مادر بچه اش را ا يتوانستم باور كنم كه احسان، م يچطور م

اندازه سقوط  نيدادم تا ا ياجازه م دينبا. بالفاصله به دستش چنگ زدم. بلند كردنم گرفت يرا برا ميبازو. به سمتم آمد د،يام را كه د يتحرك يب

 :ديلب غر ريرغبت به سمتم برگشت و ز يب د،يحلقه شده به دور مچ دست آزادش را كه د يهادست . كنم

 چته؟ -

به هر . شد يسوخت و بغض مانع از حرف زدنم م يم ياز شدت ناباور ميچشم ها. درجه و اعتبار، تمام قلبم مچاله شد يباره  كينزول  نيا از

 .من از احسان، به خود احسان پناهنده شدم. لب به كمك باز كردم شد، يكه م يكه بود، به هر جان كندن يجان كندن

زنم؟ نگام  يانقدر حالتو به هم م اد؟يانقدر از من بدت م ؟يدست ك يمادر بچتو بسپار نو،يمنو، نوش يخوا ياحسان؟ م يكن يكار م يچ يدار -

 .... يخوا يچطور م ؟يتون يچطور م. مادر بچت ن،يمنم نوش ؟يريگ يچرا روتو از من م. كن احسان

 :زد اديو فر ديكش رونيب ميخشونت دستش را از مهار دست ها با

 يهر چ. يبپرس تيبهتره از برادر عوض.... بسپارمت دست  اديچطور دلم م اد؟يچطور دلم م يبدون يخوا يم. بس كن خانوم چهره سا. بس كن -

 شتره؟يب يلياون از من خ يباشه تجربه 

 انيو به م دميام را باال كش ينيب. رقصاند يم ميچشم ها شيپر از خشم احسان را پ يو چهره  ديدو يصورتم م يامان رو يو ب زير كي ميها اشك

 .دميحرفش پر

 .برادر من مرده ؟يفهم يم. احسان؟ مهرداد مرده يگ يم يدار يچ -

 :ديكش اديبه سمتم آمد و انگشتش را به سمتم گرفت و فر تيعصبان با

 .كنم يخودم خفت م يدستا نيبه روح الناز قسم، به روح النازم قسم، با هم ن،ينوش يمزخرفاتو بگ نيا گهيبار د كير، اگه با كيفقط اگه  -

و رو  ريمعده ام از درد ز. كردم يهنوز هم باورش نم. كرد يهنوز هم باورم نم. حركت ماند يباز مانده ام، ب يو لب ها ديدر دهانم خشك حرف



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا mahtab26 –  سقوط آزاد                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٩٧ 

مبل  يدستم را به بدنه . بود دهيخشك ميگونه ها يرفت و اشك رو يم جيسرم به شدت گ. دو چندان گرفت يرويده ام نشد و تهوع فراموش ش

تركم كرد و چند  د،يسكوتم را كه د. بود دهيمن به انتها رس يبرا زيهمه چ. و مات شده بودم شيمن ك. زدم هياش تك يرا به پشت سرمگرفتم و 

 .ديا در صورتم كوبر يا رهيت يلحظه بعد، توده 

 .بپوشش -

واقعا سرنوشت من  يعني. شدم رهيخ ميپاها يرو يو شال همرنگ مچاله شده  يمشك يمبل جدا كردم و به حجم مانتو يحال، سرم را از پشت يب

كنار زدم و  ميپاها يلباس ها را از رو. شوم ميتسل يراحت نيتوانستم به هم ينم. توانستم تحمل كنم يشد؟ نه، نم يم يمنته ياهيس نيبه ا

به  ازيسر پا ماندن، ن يبرا. رساندم چيمبل گرفتم و دو قدم فاصله تا احسان را به ه يضعف نشسته به تنم، دستم را به بدنه  ي مهه رغميعل

 يكشنده اخاطر حس  يحرمت ها شده بود و تنها برا يهمه  اليخ يحساب كنم كه ب يكمك مرد يتوانستم رو ياحسان و كمكش داشتم اما نم

مرتعش و  يجان يكه از شدت ب ييپاها يرو يبه سخت. بود ريخواهان سپردنم به غ ،يدر گناهش داشتم و نه حضور يسهم نهبه اسم انتقام، كه 

 سميخ يگونه ها و چشم ها يپشت دستم را رو. به مهرنوش از دست رفته ام تلنگر زدم ش،يناآشنا يو در مقابل چشم ها ستادميلرزان بود، ا

به راه  فيكث يباز نيانزجارم را از ا يرمق بود اما به شدت محكم، همه  يكه ب ييرا پاك كردم و با صدا رتمصو يو رد اشك نشسته رو دميكش

 .دميافتاده، در صورتش پاش

 يم ؟يبه لجن بكش زويچهمه  يخوا يم. نبود نيقرار ما ا. يريبگ دهيناد نمونويب يحرمتا يكه همه  يو پست باش فيكردم انقدر كث يفكر نم -

 ،يسرم آورد يخواست يم ييهر بال ،يكرد يخواست يم يتو كه هر كار ؟يبچتو؟ به كدوم گناه نكرده متهمم كرد يحت ؟يمنو مجازات كن يخوا

خودت  ياخرج كن و با دست تياز مردونگ شتريكم ب هي ،يزن يم نهيكه سنگ انتقام خواهرتو به س ياگه انقدر مرد ؟يچرا كثافت كار گهيد

 .خالصم كن

 ديپاش يم ميكربن خالص به نفس ها دياكس يبلند و پشت سر هم، د شينفس ها. شد يكنده نم مياز چشم ها ت،يو عصبان ياز زور تلخ نگاهش

انده از گونه ام گذاشت و آثار به جا م يو انگشت اشاره اش را رو ديباالخره دست از سكوت كش. داد يو فك فشرده اش، خبر از عمق فاجعه م

 دهيبه شدت ترس ،يموضع ناگهان رييتغ نياز ا. باز شد يا مهيبه لبخند نصفه و ن شيگردنش كج و لب ها يسرش رو. دنبال كرد ار مياشك ها

 يام را ط نهيگردن تا س ريمس. گردنم شد يراه مياشك ها يمانده  سيگذشت و به راه خ ميحركت نوازش گون انگشتش از كنار لب ها. بودم

 .شد، ضرب گرفت يكه رفته رفته پررنگ تر م يو با حركت آرامكرد 

قبول كنم  يخوا يباور كنم؟ چطور م ويد يكه به خوردم م يدروغاتو باور كنم؟ مزخرفات يخوا يم ؟يخبر ندار يچيباور كنم از ه يخوا يتو م -

عاشقت  يفكر كرد زم؟يعز يفكر كرد يدر مورد من چ. نيديخواهرمو به لجن كش يكثافتت، زندگ يتو و اون رفقا ؟يخبر ندار يچيكه از ه

 وا دادم؟ وشدم و خودم

پرخاشگرش را از  يفشرد و صدا شيانگشت ها نيب گريرا بار د راهنميپ يگشاد شده  ي قهيطرف  كيو  ديام كش نهياز ضربه زدن به س دست

 .ديوار به سمتم پاش يليبه هم فشرده اش، س يدندان ها نيب

 يبه باز يخوا يم يتا ك ؟يبه دروغات ادامه بد يخوا يم يتا ك. ييهمه مظلوم نما نيبه خاطر خدا دست بردار از ا. ــوبان گهيبس كن د -

فكر بودم كه  يمثل خودتو نشناختم؟ باورت شده انقدر احمق و ب يجنس تو و اون رفقا ينشناختمت؟ فكر كرد يفكر كرد ؟ياحمقانت ادامه بد
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 يمن برا. شناختمت دمت،يدر خونم د يكه جلو يبار نيخانوم مهرنوش چهره سا؟ از همون اول يفكر كرد يخودت چ شيخام حرفات شدم؟ پ

 رم،يقسم خوردم تا انتقام النازو نگ. كردم يلحظه شمار رون،يلونه موشش بكشم ب ياز تو زتويهمه چ يكه برادر ب نيا يروز، برا نيبه ا دنيرس

 .نكنم، آروم نشم يد رو تالفسر خواهرم اوم كه يياون بال يتا همه 

شد و به  يخال ميپا ريز يلحظه ا يكه برا يدر حال. بود دهيامانم را بر ستادن،يسر پا ا نينداشتم اما ا راهنميپ ي قهيآزاد كردن  يبرا يتوان

 .دميحرفش پر انيشد، به م يكه لحظه لحظه بر وضوح لرزشش اضافه م ييمقاومت كردم، با صدا ستادنيا يبرا يسخت

تونم  يم يچ گهيگم مهرداد چند ماهه كه مرده، د يكه م يكن يباورم نم يخبرم، وقت يخواهرت ب انيكه من از جر يباور كن يخوا ينم يوقت -

به خاطر  يكنم كه انقدر راحت دار يباور نم. يكه بشنو يخوا ينم. ينيبب يخوا ينم. دارم كه بهت بگم؟ انتقام چشماتو كور كرده يبهت بگم؟ چ

 .يزن يخودتو هم م يبچه  ديق از،لنا

 شيانگشت ها. را رفت و برگشت كرد يكوتاه ريمقابلم مس نش،يسنگ يرا رها و با قدم ها راهنميپ ي قهي. خاموشم كرد ادشيفر يعصب يصدا

 .زد ينه چندان كوتاهش چنگ م ياش فرو برده بود و به موها يپر و مشك يموها نيرا ب

 نيرو باور كنم؟ ا يچ. نكن يبا اعصاب من باز. خواهر من فيح. الناز من فيح. ارياسم خواهر منو ن. اريسم النازو نا. نيخفه شو نوش. خفه شو -

 مرده؟ وونيكه اون ح

 :زدم اديكرد، كنترلم را از دست دادم و فر يرحمانه پرخاش م يطور ب نيكه در مورد برادر از دست رفته ام، ا نيبار از ا كي يبرا

سر خواهرت اومده اما مطمئنم مهرداد من اون قدر مرد بود  ييدونم چه بال يمن نم. ستيبرادر من نامرد ن. برادر من نامرد نبود. گهيبس كن د -

 .كه نتونه باعث مرگ خواهرت بشه

مبلِ  يبه بدنه  ميقدم به عقب برداشتم و پاها كيخودش را به من رساند كه ناخواسته  عيسر يطور. نداشت ييگشاد شدن جا يبرا شيها چشم

را هر چه  ميو پاها دميتنه ام را به عقب كش ميبه پناهگاه، ن ازيبودم اما از زور ن دهيرس رميمس يبه انتها. هال برخورد كرد انيجا خوش كرده م

 .ديفشرد و خشمش را به رخم كش شيانگشت ها نيو چانه ام را ب ستاديمقابلم ا. مبل فشردم يبه بدنه  شتريب

تو  يبچه  هيدخترو با  هيكه  نيا ه؟يمشت الشخور چ هيو سه ساله و سپردنش دست  ستيدختر ب هيمرد نبود؟ پس اسم تجاوز به برادرت نا -

بانــو؟ بهم بگو  يگرفت يچرا اللمون ؟يبه خفه خون گرفتن چ يكن دشيكه هر روز تهد نيا ؟يچ يو گم و گور بش يبه امون خدا ول كن كميش

 نيهمچ هيبه خاطر . آبرو شد يطور ب نيبه خاطر برادر تو ا. كرد يگناه من از دست برادر تو خودكش يخواهر ب ه؟يچ ايكار افتكث نياسم ا

 فيهمه كث نياگه ا ن؟ينوش يذار يم يرو چ ناياسم ا. مجلس ختمم نداشت هي يحت ييآبرو ياز ترس ب. سر و صدا دفنش كردن يب يوونيح

كه برادرت به سر خواهرم آورد رو  ييمن فقط دارم ذره ذره بال ؟يكن يا منو به نامرد شدن متهم مپس چر ،يدون ينم ينامرد قيرو ال يكار

 .كنم يم يتالف

طور  نيامكان نداشت مهرداد من ا. را نشانه گرفته بود، مانده بودم ميگوش ها ميكه از دهان احسان خارج شده بود و مستق ييبهت حرف ها در

ام را از  يتوانست عمق ناباور ينم يجواب چيحرف زدن به هم زدم اما ه يرا چند بار برا ميلب ها. جواب باز كردم يدهانم را برا. رحم باشد يب

ام  قهيام را خواند كه دست از  يدر نگاهم ناباور. كرد يلرزان چشمم رفت و برگشت م يمردمك ها يرو شيچشم ها. نشان دهد ميها دهيشن

را دراز و  شيپا كي. پخش شد نيزم يبسته اش سر خورد و رو خيتن  يزد و رو هيتك واريبه د. ب رفتكرد و چند قدم به عق ميو رها ديكش
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و انگار كه  ديد يخم شده بود و انگار كه مرا نم ريبه ز دينگاهش به رو به رو و شا. زد هيتا شده اش تك يو دستش را به پا مرا خ گرشيد يپا

 :زمه كردلب شروع به زم ريكرد، ز يحضورم را حس نم

 .كشمش يخودم م يدستا نيبا هم. كشمش يم. برادر تو از من گرفتش. من بود يزندگ يالناز همه  -

. كرد يهنوز هم مرگ مهرداد را باور نم. سرد كف نشستم يسنگ ها يزدم و مقابلش رو هيسر دادم و به مبل تك نيزم يرمقم را رو يب يپاها

 .ام شد رهيكودكانه داشت، خ يرنگ بهانه ها بيكه عج ييگرفت و با چشم ها انداخته اش را باالخره باال ريسرِ به ز

 .بذار با برادرت حرف بزنم. نيكمكم كن نوش -

جز  يچاره ا. رفت يسوال م ريخواهش با تكرار و اقرار به مرگ مهرداد ز نيچشم گرفتن از خواهش نگاهش را نداشتم اما اعتبار ا توان

باالخره از نگاه . داد، نداشتم يمهابا به سمت خطر سوقم م يگرفته بود و ب چيانتقام به ه يام را برا يتمام زندگ كه يمرد يبرا قتيحق ييبازگو

هم  يرا رو ميهر دو دست گرفتم و چشم ها يمشت شده  يانگشت ها نيرا ب راهنميدامن پ يپارچه . شدم ريدل كندم و سر به ز ابشت يب

 .فشردم

 .وقته مرده يليمهرداد خ -

 .مانع از ادامه اش شد ادشيحرفم تمام نشده بود كه با فر هنوز

 .يگ يدروغ م يمثل روز روشنه كه به خاطر برادرت دار. يگ يدروغ م يدار -

 :را باال بردم ميطاقتم را از دست دادم و صدا. كالفه شدم هوده،يب يپافشار نيمتهم شدن به دروغ و ا نيا از

. راحت خودمو داشتم ينروژ زندگ يخاكه، كه اگه زنده بود، من االن تو ريگناه من چند ماهه كه ز يبرادر ب. تردك يبفهم آقا. مهرداد من مرده -

اگه . از دست دادم زمويمنم برادرمو از دست دادم، عز ؟ياز دست داد زيفقط تو عز ؟يخودت؟ كه فقط تو زخم خورده ا يبرا يفكر كرد يچ

اگه مهرداد من زنده بود  ياگه زنده بود، حت يحت. پدر ؟يفهم يم. برادر هيمن اول پدر بود، بعد  يرداد براخواهر بود، مه هيتو فقط  يبرا زالنا

 .خونه باز بشه نيذاشتم كه پاش به ا يهم نم

زخند پو. بودم انيطغ يبودم و در برابر خشم دور از منطقش آماده  دهيابرو در هم كش. كرد ينگاهم م رهيو برنده اش، خ ينگاه عصب با

 .بلند شد نيزم يحركت از رو كيزد و با  يصدادار

 .كنم زيخوام برادرتو سورپرا يم. اس، پاشو لباستو بپوش دهيفا يباور كنم؟ بحث ب يانتظار دار -

 يار دست هامحكم كردم و بر فش نيزم يرا رو ميپاها. برخاستن نداشتم يبرا ياليخ. شد يم ياز هوا پر و خال قايام عم نهيس ت،يزور عصبان از

 :چند ماهه ادامه داد ييخارج از آشنا يحوصله و با لحن يبه سمتم برگشت و ب. مشت شده ام افزودم

 .تو خرج كنم يندارم برا يوقت اضاف. معطل نكن -

ر و كنترلم نبود، در مها گريرا كه د ينداشته ام، خشم يروين اليخ يب. بود يينها يطاقت شده ام، جرقه  يطاقت ب يمشمئز كننده اش، برا لحن

 .دميبه سمتش پاش

 ينروژو زدم، برا يراحتم تو يزندگ ديمثال مرد، مردترم كه ق يپس منِ زن از تو زته،يگرفتن انتقام خون عز يو مردونگ ياگه مالك مرد -

 .جا موندگار شدم نيمجازات كردن قاتلش ا
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را هدف  تميتنگ شده از زور عصبان ينشست و چشم ها شيپاها يبلم روو مقا ديجلو كش. كرد رييو تعجب تغ يپوزخند نگاهش، به ناباور رنگ

 :ديقرار داد و پرس

 ؟يگ يم يدار يچ -

 :رغبت جواب دادم ياتاق گرفتم و ب يدر آن سو يگريپر از سوالش به مقصد د ياز چشم ها نگاه

 .يديكه شن ييزايهمون چ -

 .را به چانه ام گرفت و به نگاه كردن مجبورم كرد دستش

 ده؟يجد يقصه  هي نمياز من؟ ا ؟يريانتقام بگ ياومد ؟يگ يم يچ نميدرست حرف بزنم بب -

 يبه چشم ها ميمستق. گردابِ رو به زوال، دست و پا بزنم نيحفظ خودم از ا ينداشتم اما مجبور بودم كه برا يباز نيا يادامه  يبرا يرمق چيه

 :شدم و جواب دادم قيحوصله اش دق يتنگ شده و ب

و  رونيب يخاك بكش ريمهرداد رو از ز يتون يبا كشتن منم نم يفقط بدون حت ،يمختار ،يكن رشيتعب ديجد يقصه  هيبه  يه دوست داراگ -

مهردادو داده و زحمت شما رو  بيترت شيهفت ماه پ ستيير. نزن ياديبهت بگم زور ز ديبا. وقته مرده، كشته شده يليمهرداد خ. يزندش كن

 .كم كرده

 :زد اديفر تيفشرد و با عصبان شيانگشت ها نيرا بام  چانه

 ؟يكن يم فيخودت رد يكه برا هيچ اتيچرند نيا س؟ييكدوم ر. يگ يم يحرف بزن بفهمم چ زاديمثل آدم -

 .دكمك گرفتم اما فشار دست احسان به شانه ام، به نشستن وادارم كر نيبرخاستن، از زم يپس زدنش، ساعد دستش را كنار زدم و برا يبرا

 ....برادرت هفت ماهه مرده  يگ يكه م نيا. يگ يم يبه خاطر خدا درست حرف بزن بفهمم چ ن،ينوش -

 :زدم اديرا پر از خشم كردم و فر ميصدا

 .نمرده، كشتنش -

 .شد رهيخ ميو ناباور به چشم ها دياز شانه ام كش دست

 باور كنم؟ يانتظار دار -

 .هم شدنگا يچاشن ريلبم نشست و تحق يرو پوزخند

 .دكتر يندارم آقا يانتظار چيوقته از تو ه يليمن خ -

از كنارم . داشت يرمق قدم برم يتاب و ب يو ب ديكش يم نيزم يرا رو شيپاها. بلند شد نيزم ياز رو يكرد و بعد از مكث كوتاه سكوت

 يم. رميبگ يميچه تصم ديحاال با يستم برادان يبود و نم ختهيذهنم به شدت به هم ر. مبل انداخت يخودش را رو يحرف چيه يگذشت و ب

دور شدن، به صحت كالمم شك  ياقدامم برا نيبا كوچك تر دميترس ياما م رمياز آن خانه و از صاحبش فاصله بگ زودترهر چه  ديدانستم با

ده بود و رفته رفته حالت تهوعم خشك ش ياز شدت تشنگ ميتمام دهان و گلو. كند بميقابل كنترل نص ريمنطق و غ يخشمش را ب گريكند و بار د

به ضعف رفتن سرم،  هيشب يحس. رفت يم جيبدنم نشسته بود و سرم به شدت گ يبه تك تك اعضا يا شده تينها يرخوت ب. شد يم ديتشد

ام را لمس  مدهايجمع شده، شكم باال ن يو با صورت دميشكمم كش يدستم را به رو. داد يرا به من نم يريگ ميتصم يكرده بود و اجازه  جميگ
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 .آمد يبود، دلم به درد م ييانتقامجو يبرا يكه وجودش تنها ابزار نياز ا. سوخت يدو ماهه ام هم م يبچه  يحاال دلم برا. كردم

 دستم را به بدنه كي. اتاق كي يبه اندازه  يشدم، حت يدور م ديبا. ربود يرا از من م دنينفس كش يهوا نش،يكنار احسان و حضور سنگ ماندن

برادرم دست و  يگناه يماندن و اثبات ب يام برا يزندگ يكردم در وقت اضاف ياحساس م. سر پا شدم ميپاها يرو يزدم و به سخت هيمبل تك ي

كم  بلند شده تا اتاق را ريمس ر،يتوامان و تهوع دامن گ يها جهيبا سرگ ،ياپيپ يسالنه سالنه، با مكث ها. نبود فيحال خرابم قابل توص. زنم يپا م

 .مجبورم كرد ستادنيمعترض احسان به ا يراهرو، صدا يورود يدر آستانه . كردم

 .رد كارت ير يم يو دار نييپا يكه سرتو انداخت يكجا؟ هنوز جواب منو نداد -

 يدر هوا وقفه يكشدارم را پشت هم و ب يصورت از خشم جمع شده ام، فشردم و نفس ها يرا رو ميكه به سمتش برگردم، چشم ها نيا بدون

 .مغزم نبود يهشدار دهنده  يزبانم در كنترل فركانس ها يبودم كه تلخ زاريب شيپ قيآن قدر از احسان و اتفاقات دقا. دميتهوع آور خانه پاش

سوزه  يدلم به حالت م. كنن، ارزش همكالم شدن ندارن يم شونيخودخواه يفدا زويتو كه همه چ يبه اندازه  يكيكوچ ييآدما. نمونده يحرف -

 .يانگار بد رو دست خورد ع،يشف يآقا

احسان به در،  يآن كه منتظر جواب بمانم، خودم را به اتاق مطالعه رساندم و قبل از آن كه بتوانم در را پشت سرم ببندم، با فشار دست ها يب

 شدتلبم را از . ديچيرد جمع شد و دلم به هم پتمام صورتم از د ن،يبا زم ميبرخورد نامال نياز ا. تعادلم به هم خورد و از پشت به عقب افتادم

 "نينوش" ينگران مردانه  يصدا. آمد ينفسم از شدت درد باال نم. مچاله شدم نيزم يشكمم گذاشتم و رو يدرد گاز گرفتم و دستم را رو

لب  يهم فشردم و از ال يرا رو ميشدن به سمتش امرم كرد، دندان ها ليو همزمان دستش كه شانه ام را به متما ديچيگفتنش كه در گوشم پ

 :دمينال ازمب مهين يها

 .به من دست نزن -

 نيشد اما اثر ا يدرد شكمم رفته رفته آرام م. بلندم كرد و به مقصد اتاق خواب قدم برداشت نيزم ياز رو م،يتوجه به من و مخالفت دست ها يب

دستش را . تشك نشست يتخت گذاشت و كنارم رو يجانم را رو يم بآرام جس. كرد يام اضافه م يوقفه، بر ضعف جسمان يدرد آهسته و ب

 :زمزمه كرد يقرار يو با لحن ب ديشكمم كش يرو

 .كنم تتيخواستم اذ ينم. طور بشه نيخواستم ا ينم -

 :زمزمه كردم يشكمم كنار زدم و با لحن سرشار از نفرت يرا از رو دستش

 .خوره يبه هم م تيدروغ يمحبتا نيحالم از تو و از ا -

 شيموها نيانگشتان فرو رفته ب انيزد و سرش را م هيرا از آرنج به زانوانش تك شيدست ها. شد ليمتما وارياز من گرفت و به سمت د رو

جواب دادن نداشت و به  اليخ. مطمئنا مسعود بود. در دلم زد دياز ام يرا شكست و بارقه ا نمانيزنگ تلفن، سكوت برقرار شده ب يصدا. گرفت

 يدر فضا يو مرتعش زن فيظر يرفت، صدا ريغامگيپ يتلفن كه رو. از دست ها و چرخاندن نگاهش به سمت در اكتفا كرد سردا كردن ج

 :ديچيخانه پ يسكوت گرفته 

 قاياال، دقح نيهم. گم يم يچ نيالاقل گوش كن بب ،يد ياحسان؟ اگه جواب نم. يدونم خونه ا يم. رهام احسان. بردار ويگوش.... الو احسان  -

 .اينكن احسان، فقط زود ب ريد. گم يكه م يآدرس نيبه ا اياالن ب نيهم
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 :جواب داد كرياسپ يبلند و سرعت گرفته از اتاق خارج شد و قبل از قطع شدن تماس از رو يبا قدم ها. زن، احسان را از تخت جدا كرد اصرار

 الو رها؟ -

 احسان؟ يخودت -

 ؟يشده؟ چرا به خونه زنگ زد يچ -

 باشه؟. اياحسان انقدر سوال نكن فقط ب -

 بگو كجا، كدوم آدرس؟. باشه باشه -

 .دركه -

 دركه؟ -

 . دنبالت اميم. منتظرم بمون يديرس. اون جا ايآره ب -

ساعد  يحرف چيه يب. تخت انداخت يرنگم را كنارم رو يمشك يوارد اتاق شد و مانتو مهينگذشته بود كه احسان سراس ياز قطع تماس تلفن يليخ

 .نشستن اعتراض كردم يبه اجبارش برا. و به نشستن مجبورم كرد ديهر دو دستم را كش

 ؟يكن يكار م يچ -

 يهمراه نيكالفه و وحشت زده از ا. كوتاهش فرو برد يها نيداخل آست يكي يكيرا  ميدوشم انداخت و دست ها يحوصله مانتو را رو يب

 .شدم رهيخ شيبه چشم ها ،ياجبار

 .اميبا تو نممن  -

 .قناعت كرد راهنميپ يزانو يبرهنه ام شد و به دامنِ تا رو يپاها اليخ يب. سرم انداخت يرا نداد و شالم را رو جوابم

 بغلت كنم؟ ديبا اي يايراه ب يتون يم -

 :حوصله لب باز كرد يو ب ستاديدست به كمر مقابلم ا. جواب گذاشتمش يبالش انداختم و ب يرا رو خودم

 .يايبا من ب ديبا. تونم تنها بذارمت خونه ينم. رو ندارم ايبچه باز نيا يحال و حوصله . نينكن نوش ياعصاب من بازبا  -

پوزخند حالت  يلبم را به نشانه . از تك تك حاالتش مشخص بود يقرار يب. شدم رهيزد، خ يموج م شيكه از چشم ها ياندازه ا يب يِنگران به

 يجلو يصندل يمخالفتم، رو يهمه  رغميمردانه اش از تخت جدا شدم و عل يدست ها يرويزود به ن يليخ. م فشردمه يرا رو ميدادم و پلك ها

 دينور كمرنگ خورش. خانه، به راه افتاد نگيراننده نشست و بعد از بستن كمربندم و باز كردن در پارك يصندل يبالفاصله رو. گرفتم ارقر نيماش

 يها نيرو و آدم ها و ماش ادهيو پ ابانيخ ريتصو دنيخورد و د يم ميبه چشم ها يسبز بهار يو برگ درخت هاشاخ  يغروب كرده از ال به ال

 .كرد يو تهوعم اضافه م جهيرگبه س ،يگذر

كه  يمنامعلو ي ندهياز آ. اعتنا باشم يكرد، ب يم ريوجودم را درگ يكه لحظه به لحظه تمام سلول ها يكردم به ترس يرا بستم و سع ميها چشم

 رونيو ب دنيسر رس يانتظارم برا يكه مسعود با وجود همه  نياز ا. شد يم شتريخورد، اضطرابم لحظه به لحظه ب يرقم م ميبرا گريد يقيتا دقا

تش در وق يو تمام تذكرات وقت و ب تيمامور يمسعود از انتخابم برا يها ينگران. بودم يتوجه مانده بود، عصب يحد ب نياز خانه، تا ا دنميشك

 .كرد ياضافه م تميشد و به شدت عصبان يدر ذهنم زنده م ت،ياول مامور يماه ها
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لحظه  ار،ياخت يام ب دهيترس يشدت و نفس ها شتريضربان قلبم هر لحظه ب. رساند يزود ما را به پارك و يليعصر خ يول يروان شده  كيتراف

اندازه معده ام را به  يكه ب يآرام كردن شدت اضطراب يدن با احسان اما براهمصحبت ش يام برا يرغبت يب رغميعل. گرفت يبه لحظه سرعت م

 :بست، لب به سوال باز كردم يراه نفسم را م يو گاه ديچيپ يهم م

 ؟يبر يمنو كجا م يدار -

از . جا به جا كردم يندلص يكمربند بسته شده  ريخودم را ز. چشم نگاهم كرد و جوابم را نداد يبدون چرخاندن سرش، از گوشه  يلحظه ا يبرا

تازه  يبه هوا اجياحت. دادم نييرا پا نيماش ي شهيو ش دميكمربند را با دستم عقب كش. كرد، كالفه بودم يام وارد م نهيس يكه به قفسه  يفشار

 يو دست ها نياشم يسرم را به سمت پنجره خم كردم اما سرعت نسبتا باال. بود ژنياكس يب بيمن عج يبرا نيماش نيسنگ يو هوا داشتم

زدم و آب دهانم را فرو  هيتك يبه صندل. كرد يسخت تر م ميرا برا دنيو نفس كش ديكوب يگرفته بود، به صورتم م يرا به باز ميكه موها يباد

فكر عجوالنه كه كمتر شد،  نيسرعت ماش. شدم يخالص م زياوضاع رقت انگ نيهر چه زودتر از ا ديبا. نداشتم يطاقت صبور نياز ا شتريب. دادم

تنها راه خالص  نيا ديشا. كردم يپرت م رونيخودم را به ب ن،يكردم و قبل از سرعت گرفتن مجدد ماش يدر را باز م ديبا. ديبه ذهنم رس يا

جلو  رهياز من گرفته اما دستم را به سمت دستگ ش،يرا از پ يهر چند كه مطمئن بودم كه قفل بودن در، امكان هر فرار. من بود يشدن برا

 يحس م شيفشار را از منقبض شدن فك ها نيرا به هم فشار داده بود و من ا شيدندان ها. احسان را تحت نظر گرفتم يچشم ريو ز دميكش

 .كردم

 كي. چشم احسان را كنترل كردم ياز گوشه  گريبار د. ميشده بود كياز چمران نزد نياو يبه خروج. كردم يرا بررس تمانيچشم موقع با

. زد يرفت و برگشت م ابانيو خ نياسكر نيكرد و همزمان نگاهش ب يهمراهش را چك م يگوش گرشيفرمان بود و با دست ددستش به 

همراه  يزنگ گوش يو باز كردن در تالش كنم، صدا دنيعقب كش يكه برا نيدر جا زدم اما قبل از ا رهيستگد يرا رو ميآهسته انگشت ها

 :قرار جواب داد يكرد و ب كيرا به گوشش نزد يفورا گوش. ديكشاحسان بلند شد و نگاهم را به سمتش 

 رها؟ ييكجا -

احسان را متوجه  يوقفه  يخروج ب نيا ليآوردم و دل اديتازه تماس آخر رها را به . شد زيآرامش به قلبم سرر يلحظه ا ياسم رها، برا دنيشن از

 يليكم كم متوجه مارك و مدل متفاوتش شدم و خ. ثابت مانده بود يگوش ينگاهم رو. دنبو يو انتقام خبر دياز تهد ،يتا اطالع ثانو نيبنابرا. شدم

در دست احسان بود كه  يديجد يگوش. زنده شد ميچشم ها شيپ وار،ياش به د يگوش دنياحسان و كوب تيعصبان ياندازه  يموج ب ريزود تصو

كه هوا كم  نيبا وجود ا. عبور دركه متوقف شد يخلوت و ب ابانيخره در خباال. اطالع بودم يو توجهم از وجودش ب ينيزبيت يهمه  رغميمن عل

 يسرد و از هم گسسته  يسكوت نشسته به رابطه . خورد يخلوت، به ندرت به چشم م ابانيخ نيرفت اما عبور و مرور در ا يم يكيبه تار وكم ر

خبر گرفتن از  يحد و اندازه ام برا يب ليو تما يخبر يب يجود همه با و. كرد يرا سهم حال خرابم م ياندازه ا يب تيمن و پدر فرزندم، رضا

 يام را به باز يزندگ نيچن نيكه به قصد انتقام از برادرم، ا يبا مرد ياتفاق در حال وقوع اما سكوت كردن و به انتظار نشستن را به همصحبت

 .دادم يم حيگرفته بود، ترج

 يبود كه در حد و اندازه  يصبر تنها كار. كرده بودم زيخبر گرفتن ت يرا برا ميدوختم و گوش ها ابانيحالم را به خ يتار و نگاه ب يها چشم

 كه ييبا انگشت ها نيشد و مقابل ماش ادهيپ نيبود كه از ماش دهيرفت اما انگار صبر احسان به انتها رس يشده ام به شمار م فيحال و ضع يجسم ب
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و مشغول  ديكش رونيب بشيكه گذشت، تلفن همراهش را از ج يكم. شد ابانيخ يدنيناد يدن انتهاز ديفرو برده بود، مشغول د شيموها نيب

 يبودنش، دوباره مشغول شماره گرفتن م جهينت يكرد و بعد از ب يم كيگرفت، تلفن را به گوشش نزد يهر بار كه شماره م. شماره گرفتن شد

. ديداشبورد پرت كرد و در را به هم كوب ياش را رو يانداخت و گوش يصندل يرو حوصله خودش را يب. شد ينشدن تماس حرص راراز برق. شد

انگار كه مرا . كرد يبه من نم يتوجه نيام اما كوچك تر رهيبا وجود نگاه خ. اش مات مانده بودم يمثال نزدن يقرار يب نيبه احسان و ا يبا نگران

 .ب بودداد در آشو يرخ م يكه به زود ياز اتفاق شو دل ديد ينم

را  يبالفاصله گوش. ديمنتظر احسان را به سمت خودش كش يداشبورد، انگشت ها اهيتن س ينشسته رو يگوش ي برهيبلند و يآرام و صدا يملود

 :كرد و جواب داد كيبه گوشش نزد

 رها؟ -

صدا  يوضوح افتضاح و نداشته  اما دميشن يم نيسكوت محض برقرار شده داخل ماش نيو در ا يو ناواضح زن را از پشت گوش فيضع يصدا

 .شد يم زميناچ يها دهيمانع از درك شن

 ؟يايچرا خودت نم -

- .... 

 .نمتيب يم. خب، باشه يليخ -

سمت احسان، قلب ناآرامم را لرزاند و وحشت  يپنجره  ي شهيبه ش يمقدمه ا يب يضربه ها يتماس احسان قطع نشده بود كه صدا هنوز

و دستش را  ديام، احسان به سمتم چرخ دهيترس ياز صدا. ام فشردم نهيس يو دستم را رو دميكش يبلند نيه. ردرا سهمم ك يفيتوص رقابليغ

 .زد هيام تك يپشت صندل

 .اومدن دنبالمون. ستين يزينترس، چ -

نگاهم نقش  شياحسان، پ سمت يمرد در قاب پنجره  ريتصو. شده ام را ذره ذره باز كردم كيبار يفرو دادم و چشم ها يدهانم را به سخت آب

 ياز مرد چشم گرفتم و به احسان كه با نگران. داشت ياحساسش همگون يو صورت خشن و ب رهياش با پوست ت رهيرنگ ت يلباس ها. گرفت

رغبت با  يب. من تمام شده بود يمرد برا نيمطمئن بودم؛ ا زيچ كيخواندم اما از  يحرف نگاهش را نم. دميشده بود، رس رهيخبه من  ينامفهموم

 .دياحسان به گوشم رس ينفس كالفه  يصدا. رو چرخاندم ادهيدست عقبش زدم و سرم را به سمت پ

حوصله و با  يضربه زد و ب شهيبه ش گريشده بود، بار د ديما دو نفر ناام نيب يقهر و آشت نيا افتني انيپا يكه از انتظار برا دهياز راه رس مرد

 :زمزمه كرد يآهسته ا يصدا

 ن؟يچرا معطل گه،يد نيود باشز -

 .كردم زيگوش ت دنيشن يبرا. شدم رهيشد، خ يم ادهيكرد و پ يرا باز م نيرو چشم گرفتم و به احسان كه در ماش ادهيپ از

 م؟يبر ديكجا با -

 .نيسوار ش نيايب -

 .مير يمن م نيبا ماش -
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 .نيايهمراه من ب ديشه، با ينم -

. احسان شدم نيپارك شده پشت ماش ديرنگ مدل جد ديدنبال كردم و متوجه ون سف يكنار ي نهياز آدست مرد به پشت سرمان را  ي اشاره

 يفيتخف چيه يو ب يرا باز كرد و با لحن دستور يبه سمتم خم شد و كمربند صندل. را باز كرد نيدر ماش يحرف چيه ياحسان به سمتم آمد و ب

 :زمزمه كرد

 .شو ادهيپ -

است و قطعا احسان مرا  دهيفا يمطمئن بودم كه مخالفت ب.  دميد يمقاومت در خودم نم يبرا ياشتم اما حس و حالد يسركش يبرا يبيعج ليم

. گذاشتم رونيب نيرا از ماش ميپا كيگرفتم و با حركات به شدت كند شده،  نيماش ي رهيدستم را به دستگ. كند يبه زور با خودش همراه م

 ديو به سمت ون سف ديمرا در آغوشش كش ياجازه ا چيه يب. قرارتر كرد يبلند شد و احسان را ب گريدمرد بار  "ديزود باش" ضاعترا يصدا

 :دميلب غر ريو ز دمياش كوب نهيدستم را به س. حركت كرد

 ....بار آخرت بود كه  -

 .ادامه دادن نداد يدر همش نگاهم كرد و اجازه  يابروها با

 .نيهم ن،يفقط ساكت باش نوش -

كنارم  ريتاخ ينشاند و خودش با اندك نيماش يصندل يسخت من را رو يليخ. چرخاندم يگرياز نفرت جمع كردم و سرم را به سمت د را صورتم

 .چرخاند، احسان را مخاطب قرار داد ابانيكه نگاهش را به چپ و راست خ نيو بعد از ا ستاديا نيدر ماش يمرد جلو. نشست

 .بده نتويماش چييسو -

 :له جواب دادحوص يب احسان

 ؟يخوا يم يواسه چ -

 :تكرار كرد گرياحسان گرفت و بار د يدستش را جلو مرد

 .بدش به من. سوال نكن -

 ه؟يچ يبرا ايموشك باز ميقا نيفهمم، ا ينم -

 :خواسته اش را تكرار كرد يبلندتر يلباس احسان چنگ زد و با صدا ي قهيحوصله داخل شد و به  يبار ب نيا مرد

 . بده به من و انقدر حرف نزن چوييسو -

هم خط و  يبرا شان،ينگاه ها اديو با فر يحرف چيه يب گر،يچشم در چشم همد ،يادينه چندان ز ياحسان و مرد كه با فاصله  نينگرانم ب نگاه

 ي شهيصورتم را به ش. بودم كالفه شده امدنيكوتاه ن يمخالفت و سماجت مرد برا ياصرار احسان برا نياز ا. ثابت مانده بود دند،يكش ينشان م

 يصدا. روزانه ام داشتم B6به سرم و  يديشد ازيبه شدت تشنه ام بود و ن. هم گذاشتم يرا رو ميچسباندم و چشم ها نيرنگ ماش يره و دوديت

 يبه صندل يو عصب نهيسبازم به احسان كه دست به  مهين يهمان چشم ها يباز كردم و از ال مهيرا تا ن ميچشم ها دم،يبسته شدن در را كه شن

 .دستش را به سمت احسان دراز كرد گريشد و بار د نينگذشته بود كه مرد دوباره سوار ماش يا قهيدق. شدم رهيبود، خ هزد هيتك

 .ليساعت، موبا -
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از دست  ينگار كه بازا. است كه انتظارش را داشتم يزيتر از چ يرعاديتوانستم متوجه شوم كه اوضاع غ يراحت م يليحال خرابم، خ يهمه  با

را  انيجر نيا يمرد همخانه ام باالخره ادامه . ماند جهينت يدرخواست مرد، با مخالفت احسان و كنار زدن دستش ب. شد ياحسان هم خارج م

م را باز كردم سخت دهان يليخ. ام نداشتند يتحمل وزن و همراه يبرا يليتما چيه ميپاها. ديكش يجدا شدن از صندل يبرنتافت و دست مرا برا

 :دميلب نال ريو ز

 .تونم ينم -

 ختميام را در نگاهم ر يجسم ميعجزم از اوضاع وخ. ماند رهيو اوضاع اسفناكم خ دهيپر يقرار به سمتم برگشت و به من و رنگ و رو يب احسان

و به سمت مرد  ختير رونيو حرص زده ب نفسش را پرصدا. شد، به احسان التماس كردم يبازم كه لحظه به لحظه تارتر م مهين يو با چشم ها

 .برگشت

 .ميش ادهيپ ميخوا يبرو كنار، م -

 .پوزخند زد و دستش را دوباره مقابل احسان گرفت مرد

 .ليساعت، موبا -

 .بار باالتر رفت و به اضطراب من اضافه كرد نياحسان ا يصدا

 .ميش يم ادهيگفتم ما پ ؟يمگه كر -

 :اش جواب داد يمثال زدن ينداشت و با خونسرد يهيتوج چيكه ه يو با لبخند ديگردنش كش كينزد دست آزادش را كنار صورت و مرد

 .زيدوست عز اد،يبا زبون خوش بده ب لتويساعت و موبا -

 :زد اديفر ،يمجال چيه يو ب يبار عصب نيا احسان

 .ميش ادهيپ ميخوا يبرو كنار، م. مياينم ييبا تو جا. ميشد مونيگم پش يم ست؟ين تيمگه حال كهيمرت -

سالح گرمش را به سمت احسان نشانه  رانه،يبردارد، مرد دستش را به سمت كمرش برد و كامال غافلگ زيكه احسان به سمت مرد خ نياز ا قبل

 .گرفت

 .خاك ريز يبر يزود نيكنم دلت بخواد به ا يفكر نم. گم بكن يكه بهت م ويسر جات و كار نيآدم بش يمثل بچه  -

كه از  ينفرت يبا همه . شدم رهينشانه رفته به سمت احسان خ يرمقم، به مرد و اسلحه  يگشاد شده، از پشت نگاه تار و ب يباز و چشم ها دهان با

 يآب دهانم را به سخت. به شدت نگران بودم د،يايب شيپ ندهيكه ممكن بود تا لحظات آ يكردم، اما از اتفاق ناگوار ياحسان در دلم احساس م

شده اش  ديكل يكه نشان از دندان ها يتنگ شده و فك منقبض شده ا يبا چشم ها. دم و در دلم به احسان و كوتاه آمدنش التماس كردمفرو دا

احسان را  ي نهيتكان داد و همان طور كه سر اسلحه اش س ديمرد سرش را با تاك. انداخت نيداد، ساعت را از دور مچش باز كرد و كف ماش يم

 .د، خم شد و ساعت را برداشتبو رفتهنشانه 

 .لتيحاال موبا. پسر خوب نيآفر -

از  شيو پ ديقاپ شيانگشت ها نيرا از ب يمرد گوش ن،يزم يداد، اما قبل از پرت كردنش رو تيرضا ليتعلل باالخره احسان به دادن موبا يكم با

 :و خونسرد زمزمه كرد ديراننده برگردد، با ته سالحش محكم به صورت احسان كوب يكه به سمت صندل نيا
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 .به ادب كردن دارن ازيمثل تو ن يادب يب يبچه ها -

را از زور ترس مقابل دهانم گرفتم و با وحشت به مرد و  ميدست ها. ام باال رفت يناگهان غيج يمرد به صورت احسان، صدا يبا ضربه  همزمان

آرنج دست مسلحش . به راننده انداخت كينزد يصندل يخودش را روقدم عقب رفت و  كيكوتاه نگاهم كرد و . شدم رهيلبش خ يپوزخند رو

كه به حال خراب و  يكم. ماند رهيبه احسان كه صورتش را با دست پوشانده بود، خ زشيزد و با همان پوزخند نفرت انگ هيتك يدلصن يرا به پشت

 دنياز د. انگشتان بند شده به صورتش نگاه كردم يرا از الرد خون  ده،يدرهم كش يام مسلط شدم، به سمت احسان برگشتم و با ابروها دهيترس

 :لب زمزمه كردم ريسخت ز يليخ. تر شد و سرم به دوران افتاد رابخون، حال خرابم خ

 احسان؟ -

 :لب زمزمه كرد ريو ز ديگونه اش كنار كش يرا به سمتم چرخاند و دستش را آرام تا رو سرش

 .ستين يزيچ -

. دميو كوتاه كش قيعم يدهانم را فرو دادم و نفس ها يآب خشك شده . روشنش، نگاهم را متوجه خودش كرد اهنريپ يرد انداخته رو خون

 :و لب باز كرد ليكرد، صورتش را به سمت راننده متما يبه احسان نگاه م حيمرد همان طور كه با تفر

 .فتيراه ب -

 يشده را به مرد جوان فيتوق لياحسان توقف كرد و ساعت و موبا نيكنار ماش. مانداخت نيو حركت كُند ماش ابانينگرانم را به سمت خ يها چشم

 يچانه و رو رياحسان از اثر ضربه شكافته بود و خون تا ز يگونه . به راه افتاد ييداد و با سرعت نسبتا باال ليبود، تحو ستادهيا نيكه كنار ماش

هم  يرا رو شيزد و چشم ها هيتك يصندل يسرش را به پشت. شد شياش رصورت به خون نشسته  دنيدلم از د. گردنش راه گرفته بود

و  نهياز ترس احسان و ك شيپ يقياگر تا دقا. نداشتم ياطالع چيه دند،يكش يكه انتظارمان را م ييناآشنا ياز مقصد نامعلوم و آدم ها. گذاشت

شد، به تنگ  ينم دهيدر منش و رفتارشون د يرحم و مروت چيكه ه ييبار از ترس آدم ها نيشد، ا يآتش انتقامش نفس آسوده از جانم بلند نم

از احسان فاصله گرفتم و سرم را . و كالفه بودم يوضع عصب نيدانستم و به شدت از ا ياتفاقات م نيا يدر دلم احسان را مسبب همه . آمده بودم

دانستم كه  ينم يحت. كشد يانتظارم را م زيدانستم چه چ ينم. بودمافتاده  ريگ يبد تيدر موقع. زدم و به فكر فرو رفتم هيشه تكيبه ش گريبار د

هوا . شدم يم يبه مرگم هم راض ديشا ،ياوضاع خراب جسم نيشده بودم و با ا ديبه شدت از كمك مسعود ناام. برند يآدم ها ما را به كجا م نيا

ممتد و  يوارهايدار و د بيش يو تاب كوچه ها چياز پ. وشن شده بودر يبا نور كم جان چراغ خانه ها كم كيتنگ و بار يو كوچه ها كيكامال تار

 .ميكرد يم نييدركه را باال و پا يكوچه پس كوچه ها. را حدس بزنم تمانيتوانستم موقع يم ،يميقد ي دهيكش

 شهيسرم را از ش. ميوقف شدشد، مت يم يقرمز رنگ منته يزنگ زده  يدر آهن كيكه به  يبن بست ينگذشته بود كه باالخره داخل كوچه  يليخ

داد و  ينسبتا بلند مجاور در، خبر از وجود باغ پشتش م يآجر واريد. به اطراف نگاه انداختم دم،يعدم وضوح د رغميفاصله دادم و با وسواس و عل

ه فرار از داخل باغ را در ب هيشب يرنگ خودشان را انداخته بودند، حس اهيس هيسا واريد يتن آجر يكه از داخل باغ رو يو برگ درختان خشا

كف باغ به حركت در  يها زهيسنگر يرو نيباز شد و ماش يمالحظه ا رقابليغ ريمرد، در با تاخ يبعد از تماس كوتاه تلفن. زدند يم اديگوشم فر

قابل  يمشهود زيچ ر،ير مسشد و چند درخت د يروشن م نيماش يكه از نور چراغ ها يمطلق فرو رفته بود و به جز راه يكيباغ در تار تمام. آمد

و به احسان برخورد  دميكردم و ناخواسته خودم را از كنار پنجره عقب كش كيرا به هم نزد ميابروها زيوهم انگ يمنظره  نياز ا. درك نبود
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 :و آرام زمزمه كرد كيترسم شد كه سرش را به گوشم نزد جهمتو. كردم

 .شه يدرست م زيهمه چ. نگران نباش -

 :فرت به سمتش چرخاندم و با تمسخر جواب دادمرا با ن سرم

 .زيآره، همه چ -

و  ستاديباالخره ا نيزدم كه ماش يكنترلش خارج شده بود، پوزخند م رهيكه از دا يشده بودم و به اتفاقات رهيمستاصل مردانه اش خ يچشم ها در

 نهيو هنوز هم اسلحه اش س ديكش يكوتاهش م يليخ يهاسر و مو يبا وحشت به مرد كه دستش را رو. مزاحمش خالص شدم ياز شر تكان ها

باغ سوت و كور، خالص شدن از  نيموقع ما در ا يها و حضور ب يكار يمخف نيتمام ا ليكه دل نياز فكر ا. شدم رهياحسان را نشانه رفته بود، خ ي

كه در  ديطول نكش يليخ. مستاصلم را به هم گره زدم يلبم را آهسته گاز گرفتم و انگشت ها يگوشه . شر ما باشد، تمام تنم به لرزه در آمد

تازه نفس از راه  يروهايوحشت زده ام را به ن يچشم ها. كرد جاديرا ا ياديز يخرج شده اش، سر و صدا يرويباز شد و از اثر ن دتبه ش نيماش

خشن و محكمش  ياشاره زد و با صدا رونيسر به بمرد مسلح با . كردم رهينبودند، خ ييقابل شناسا ن،يماش رونيب يفضا يكيكه در تار دهيرس

 :داد قراراحسان را مخاطب 

 .رونيب -

احسان را گرفت و به بلند شدن مجبورش  راهنيپ ي قهيكه مرد جلو آمد و با دست  ديطول كش ينشان دادن مخالفتش كم ياحسان برا توقف

 نياز ا. را به دور مچ دست مرد مهاجم گره زد شينخورد و انگشت ها ينتكا چيه شيبه كار برده اش احسان از جا يروين يهمه  رغميعل. كرد

به  ختهيدور از شفقت و آم يصحنه ها دنيو د شتريتحمل خشونت ب. كرد، كالفه شده بودم يهوده كه بر شدت خشم مرد اضافه ميهمه مقاومت ب

احسان  فيمرد كه حر. بود، نگاه كردم دهياش چسب يو به صندل شده بود رهيبا التماس به احسان كه همچنان به مرد خ. خون را نداشتم يسرخ

 .سركشم را مجبور به اطاعت كرد ياحسان گذاشت و همخانه  يشانيپ يشد، باالخره اسلحه اش را رو ينم

 ؟يكه هنوز آدم نشد نيمثل ا -

 :احسان فشرد و با نفرت ادامه داد يشانيبه پ شتريتفنگش را ب يمرد لوله . پوزخند باال رفت يلب احسان به نشانه  يگوشه  كي

 .ميكه حاال حاالها باهات كار دار فيمغز پوكت فرو كنم، اما ح يگلوله تو هيخواد  يدلم م يليخ -

احسان به ستوه آمده بود، اسلحه را به سمت من نشانه  يتفاوت يهمه ب نيمرد كه از ا. شدن نداشت مياز تسل يگستاخ احسان نشانه ا يها چشم

 :زد اديفررفت و 

 .خالصش كنم اي رونيب ير يم -

و صدا زدن  ميباز كردن لب ها يبرا ينه جرات چشم گرفتن از اسلحه را داشتم و نه توان. مانده بودم رهيگشاد شده به اسلحه خ يچشم ها با

دل برادر مرحومم، به كشته شدنم  يگذاشتن داغ رو ياش شود و برا ييجو نهيحس انتقام و ك اليخ يچندان مطمئن نبودم كه احسان ب. احسان

كلمه مرگ را با گوشت و  يواقع يبه معنا. هم رفتند و ضربان قلب ُكند شده ام اوج گرفت يرو ارياخت يام ب دهيترس يچشم ها. هدند تيرضا

. بسته بود خي نيير پافشا نيخوردند و تمام بدنم از ا يصدا به هم م ياز شدت ترس ب ميدندان ها. كردم و لرز گرفته بودم يپوستم حس م

نشست، متوجه شده  يام م يشانيپ يرو يكه به زود يذهنم به سمت گلوله ا يرفته بود و همه  ادميام از  يرمق يو تمام ب جهيحالت تهوع و سرگ
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نداشتم، اما سكوت درد . رمق باز شدند يمشت شده ام، ب يبه هم فشرده و دست ها ارياخت يب ميگلوله، پلك ها كيشل يبا بلند شدن صدا. بود

 .كرد يتر م كيمرگ نزد قتيبود، مرا به حق انداخته نيكه در گوشم طن يمحض

 مسعود؟ يكار كرد يچ -

 .كن ستشيجا جمع كن و ببر سر به ن نيلششو از ا. به همتون هشدار داده بودم. خفه شو -

 يپشت يجان مرد مهاجم كه رو يباز كردم، اما جسم ب دنشيد يرا برا ميچشم ها. ته دلم روشن شد يديمسعود، نور ام ياسم و صدا دنيشن از

كه از  يباز و خون مهين يچشم ها دنياز د. بود، مقابل نگاهم نقش بست زانيآو نيبه سمت كف ماش شيافتاده و دست ها ميرو به رو يصندل

دستم را مقابل دهانم گرفتم، اما توان چشم . رد گرفته بود، دلم به هم خورد و ناخواسته عق زدم يصندل يگردن و پشت يروكنار گوشش، 

طور  نياسلحه اش را به سمت سرم نشانه رفته بود، حاال ا شيپ يقيكه تا دقا يتوانستم باور كنم، مرد يهنوز نم. گرفتن از جسد مرد را نداشتم

مردانه  يدست ها. نكرده بود دايش را پباز مهين يلب ها ياز ال ادشيآزاد كردن فر يبرا يفرصت يجان داده و حت خون،حركت و غرق به  يب

 يقطرات خون يجان مرد ثابت مانده بود، به سمت صاحبش چرخاند، اما نگاهم همچنان به اصرار رو يجسم ب يحركت رو يصورتم را كه ب يا

 .مانده بود يباق د،يچك يم نيگردن جسد به كف ماش يكه از رو

 .منو نيبب. جان نينوش. نيمنو نگاه نوش -

سرم به  ش،يبه اصرار دست ها. را به سمت جسد بست دميگذاشت و د ميچشم ها يشد، دستش را رو ديكه احسان از چشم گرفتنم ناام يوقت

 ديچيمسعود در گوشم پ يآشنا يكه باز هم صدا د،يطول نكش يليخ. پخش شد راهنشيپ يوقفه ام رو يكشدار و ب يو نفس ها دياش رس نهيس

 .بازش دور كرد مهين ينم را از جنازه و چشم هاذه يالحظه  يو به اندازه 

 .تو ديببر نميا -

 نش،ينش شيكوتاه و صورت ته ر ينگران مسعود، با موها يبار چهره  نيجنازه كه ا يخال ياحسان جدا كردم و به جا ي نهيرا از س سرم

مقابلم  شيپ يكه تا لحظه ا يه به حال و جسد مردتمام اضطراب نشست اليخ يتونستم ب يكه نم يبا وجود. شده بود، چشم دوختم نشيگزيجا

لحظات بغرنج و عذاب آور، شوك حاصل از  نيآن هم درست در ا دم،يكش يكه به شدت انتظارش را م يزيعز يدن پسرعمويبود، شوم، اما د

تكان دادم و اسم مسعود را نصف و  يام را به سخت دهيو لرز دهيخشك يلب ها. كاهش داده بود يانسان مرده را تا حد قابل مالحظه ا كي دنيد

سكوت كرده بود و  يرعاديسر مسعود، احسان را كه غ يبا اشاره . رد انداخته بود، صدا زدم شانيرو اشك يسيكه خ ييلب ها ياز ال مهين

. دميمسعود و نگاه نگرانش رسبه  گريمرد همخانه ام را دنبال كردم و بار د ميبا چشم ها. خارج كردند نيزد، از ماش يم ادينگاهش نفرت را فر

اش  نهيماند و با بلند شدن هق هقم، سرم را به س رهياز اشكم خ سيخ يبه چشم ها. نشست يصندل ياحسان كنارم، رو يو به جا ديجلو كش

 يها هيده بود را با گرش بميروزها نص نيكه ا يداد، هق هق بلند شده ام را آزاد و تمام زجر يبرادرم را م يآشنا يكه بو يا نهيس يرو. چسباند

 ياش چرخاندم و به چشم ها نهيس يسرم را رو. كم كم آرامم كرد م،يموها يدستش به رو ننوازش مهربا. كردم ميكالم، سهم پسرعمو يب

 .شدم رهيمتاثرش خ

 !چه به روزت اومده مهرنوش؟ -

 اليگذاشت و اجازه داد خودم و خ ميموها يچانه اش را رو. ساندام را به اوج ر هيگر يام را آزاد كرد و صدا يبغض مهار نشدن گريبار د كالمش
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 يجان يخسته و ب يرا به هم فشار دادم و با صدا ميآرام گرفت، به زحمت لب ها يهق هقم كه كم. مردانه اش آرام كنم يبازوها نيناآرامم را ب

 :زمزمه كردم

 جا چه خبره مسعود؟ نيا -

 :جواب داد مهيچشمم چرخاند و دست آخر نصفه و ن لرزان هر دو يمردمك ها نيرا ب نگاهش

 باشه؟. كنم يدگيكم به كارها رس هي ديدم، اما قبلش با يم حيبرات توض زويهمه چ -

خارج  نيبا كمك مسعود، آهسته آهسته از ماش. فرستادم نياز ماش رونياحسان، ب ينگرانم را پ يتكان دادم و چشم ها دييتا يرا به نشانه  سرم

. زد يبا وجود حضور مسعود باز هم دلم به شدت شور م يبودم و حت دهيهنوز احسان را ند. باغ شدم ياز سكنه  يو خال يميعمارت قدو وارد 

. خانه شدم يانيمسعود كه به دور كمرم بند شده بود، رد كردم و وارد سالن بزرگ م يكوتاه و دست كمك كننده  يعمارت را با قدم ها يورود

با مبلمان  ن،يو قرمز مخمل ميضخ يچرك و پرده ها يوارهايد. داد ياش م ييتنها يه داخل خانه خبر از قدمت باال و سال هاپخش شد ينا يبو

مخمل . كرد ياز متروكه بودن را به حالم القا م يحس بد دند،يكش يم دكيخودشان  يرا رو ديسف يها يملحفه  يرنگ و رو رفته كه گاه يچوب

رد قرمز  يكننده  يملحفه ها رخ نشان داده بودند، تداع رياز ز دشيجد ياز سر نشست و برخاست سكنه  يگاه سرخ رنگ تشك مبل ها كه

داد و  يرا آزار م ميكف، گوش ها ي دهيد بيو آس يميپاركت قد يكفش ها رو ريج ريج. بودند نيماش يدلرنگ صن ديروكش سف يخون رو

 .كرد يفضا اضافه م ينينور كم جان لوستر پرعظمت وسط سالن به سنگ

رغبت وارد شدم  يب. و داخل شدن، امرم كرد دنيتار شده ام بودم كه فشار دست مسعود به جلو كش يزدن سالن از پس چشم ها ديغرق د هنوز

با . بودم رمق يتاب و ب ياندازه ب يچند قدم ب نيبرداشتن هم يرفت و برا يم جيسرم به شدت گ. ستادميا يملحفه پوش يو كنار مبل تك نفره 

مسعود به . كالفه بودم يكردم و حساب يم ياز نبودنش كنارم احساس ناامن يبيام از احسان، اما به طرز فوق العاده عج يدلخور يوجود همه 

اش ملحفه . مبل شد فينشستن از پوشش چرك و كث يام برا يرغبت يمتوجه ب د،يام د يمخالفتم را از صورت ناراض يوقت. كرد تميسمت مبل هدا

مبل نشستم و سرم را به  يرو اطيآهسته و با احت. مبل دعوت كرد يانداخت و مرا به نشستن رو شيرا رو شيرا كنار زد و كت اسپرت قهوه ا

 .شدم رهيبود و با تاسف نظاره گرم بود خ ستادهيمقابلم ا نهينگاهم را از سقف دور كردم و به مسعود كه دست به س. زدم هياش تك يپشت

كه  ييخواست هر چه زودتر از پشت پرده ها يدلم م. شد يجوابم اضافه م يب يبود و هر لحظه بر حجم سوال ها ختهيشدت به هم ربه  ذهنم

غرق به  يتاب خبر گرفتن از احسان و گذشته و خواهرش بودم و در تمام مدت، چهره  يبه شدت ب. اورميجا رسانده بود، سر در ب نيكار مرا به ا

 يته مانده ها. داد يشد و خبر از وخامت اوضاعم م يمسعود در نگاهم تار و واضح م ريتصو. رفت يكنار نم ميچشم ها شيپ خون جسد مرد، از

لب  ريخشك شده ام را به هم فشردم و ز يلب ها. مرگ حس كنم يبيسراش يام را رو يشد كه به شدت زندگ يرمقم رو به اتمام بود و باعث م

 :دمينال

 .تشنمه -

 نياز ا شيب ميچشم ها. نبودند، آب طلب كرد دميد ي رهيكه در دا يبم و مردانه اش را بلند كرد و از كسان يتپاچه و كالفه، صدادس مسعود

 يلبم حس كردم، اما صدا يرا رو وانيل يخنكا. بودند فتادهيهنوز از كار ن ميهم رفتند، اما گوش ها يرو ميتوان باز ماندن نداشتند، پلك ها

 .قطرات آب به داخل دهانم شد يابيه ام مانع از راههمخان ياآشن
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 .به سرم داره اجياون احت. يبهش آب بد دينبا -

 .و مانع از ادامه دادنش شد ديچيحرف همخانه ام پ انيمسعود، به م يعصب يصدا

 وون؟يح يچه به روزش آورد. خفه شو آشغال -

 .ر به باز شدن كردرمقم را مجبو يب ياحسان در سرم صدا كرد و چشم ها پوزخند

 كنه؟ يمن زندگ يدو ماه تو خونه  شيكه فرستاد ينگرانش بود يليخ -

دو  انيبسته، م يبلند به سمت احسان كه با دست ها يو با قدم ها ديكوب نيزم يآب را رو وانيبلند شد و ل نيزم يباره از رو كيبه  مسعود

امانش خم  يضربات ب ريضربات مشت و لگد به جانش افتاد و قامت همخانه ام را ز به احسان با دنيبه محض رس. بود، رفت ستادهيپوش ا يمشك

 .كرد

 .كشمت يم. كثافت -

جدا  يصندل يدستپاچه و نگران خودم را از پشت. كرد، دلم را به درد آورد يوقفه سهم احسان م يكه ب ييامان مسعود و ناسزاها يب يادهايفر

 :دميلب نال ريكردم و ز

 مسعود؟ -

 يقامت خم شده . كند دايمسعود پ يخشم مهار ناشدن انيعرض اندام، م يبرا يبود كه فرصت يشده ام، آهسته تر از آن فيرمق و ضع يب يصدا

آشفته اش  يخم شده و موها رياز سر به ز يلحظه ا يبرا يحت ميچشم ها. ديچيدر دلم پ يوقفه ا يافتاد و درد ب نيدو زانو به زم ياحسان، رو

وار پدر  وانهيمسعود را كه د ديبا. داد ينم تيبود كه احسان سهمم كرده بود، رضا ييتقاص تمام زجرها ديكه شا ييدلم به كتك ها. دش يدور نم

لرزانم قدم  يپاها يسخت و با هزار جان كندن از مبل جدا شدم و رو. كردم يكودك معترضم را آماج ضربات خودش قرار داده بود، مهار م

 ينگران و به سرخ ينگذشت كه چهره  يليخ. شدم نيرفت و پخش زم جينكرده بودم كه سرم گ يرا ط يچندان يوز فاصله برداشتم، اما هن

 . رفت يكينقش بست و آهسته آهسته رو به تار ميچشم ها شيمسعود پ ينشسته 

 

**** 

 

از مسعود چشم گرفتم و به قطره . ناآرامم نشان دادنداز مسعود به من و ذهن  يا مهينصفه و ن ريرا كنار زدند و تصو ياهيكم كم س ميها چشم

 رغميعل. حالش بود يبرا يذهنم هنوز مشغول احسان و نگران. شدم رهيكردند، خ يم قيجانم تزر يرا به جسم ب يكه ذره ذره زندگ يسرم يها

شدم و لب  رهيقرار مسعود خ يب يدوباره به چهره . مرسانده بود، دلخور بود بيگونه به او آس نيام از احسان، اما از مسعود كه ا يناراحت يهمه 

 :را به هم زدم و آهسته زمزمه كردم ميها

 .احسان -

 :را كنار صورتم گرفت و جواب داد سرش

 .شنوم يجانم؟ نم -

 :رمق تكرار كردم يب گريد بار
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 .احسان -

كنارم بلند  يصندل يلبش نشست و از رو يرو يبند ميد نپوزخن. صورتم چرخاند ياش را رو يمن دور كرد و نگاه ناراض يرا از لب ها سرش

 :حوصله جواب داد يو ب ستاديسالن ا يبلند و قد يپشت به من، رو به پنجره . شد

 .خاك ريكه با دو تا مشت و لگد بره ز هيزينگران نباش، سگ جون تر از چ -

خبر گرفتن  يبرا لميگذشته بود و تما قيسرم، حالم بهتر از دقا قيز تزرا. از جانم بلند شد يكالم مسعود اما نفس آسوده ا يتلخ يوجود همه  با

 يكه از ال ييگشتم كه در با سر و صدا يمناسب م يو كلمه  يدرون يبه دنبال منبع انرژ دن،يپرس يبرا. شد يم شترياز اتفاقات رخ داده، ب

 .ستاديرچوبش ادر چها يا بهيشد، باز شد و غر يزنگ زده و خشك شده اش بلند م يلوالها

 .اديدكتر داره م -

 .ديچرخ بهيكوتاه نگاهم كرد و دوباره به سمت غر. نگاهش را از پنجره گرفت و به سمت من برگشت مسعود

 .اميم گهيد قهيتو سالن، منم چند دق ديدختره رو هم ببر. خب يليخ -

 .را خرجش كرد يصله احو يو ب يتعلل شد و تشر عصب نيا يمسعود متوجه . رفتن تعلل كرد يبرا مرد

 .گهيبرو د ؟يهست يمعطل چ -

 .را نداشت، به زبان آورد دنشيكه جرات پرس يباالخره با سر به من اشاره زد و سوال بهيغر مرد

 ؟يكن يكار م يچ نيبا ا -

 :ديو حرص زده غر ختيرا در كالمش ر تشيعصبان به،يبدون چشم گرفتن از غر مسعود

 .كه بهت گفتم بكن ويكار. ستيبه تو مربوط ن -

 .ديپا چرخ يپاشنه  يترك اتاق رو يكرد و برا يلب غرولند ريز د،يرس يبه نظر م يمسعود ناراض يكه از لحن دستور مرد

 ؟يمرتضو _

 :و جواب داد ديدر جلو كش يدر را گرفته بود، سرش را از ال ي رهيهمان طور كه با دستش دستگ. راه كوتاه رفته را برگشت زد به،يغر

 هـوم؟ -

را گرفت و با  يمرتضو يبا دستانش شانه ها. ستاديو مقابلش ا ديكش رونيشلوارش ب بيرا از ج شيدست ها. به سمتش حركت كرد مسعود

 :بود، ادامه داد دنيكه هنوز هم قابل شن يآهسته ا يصدا

 يدهن باز كنه و حرف نامربوط بزنه، خودم م يكيفقط  هيكاف. به بچه ها بگو نييبرو پا. خوام دكتر از وجود مهرنوش خبردار بشه ينم -

 .ايفرستمش اون دن

 .ديدو يمرتضو يلب ها يرو پوزخند

 .يپنهانش كن يتون يتا ابد كه نم -

 .زد يمرتضو يبه گونه  يآرام يدستش را باال آورد و ضربه  مسعود

 ؟يباش يكه بعد از ملك تو نفر بعد يدوست ندار -
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را به دور مچ دست مسعود مشت كرد و همراه  شيو انگشت ها ديدستش را باال كش. گرفت تيرنگ جد ،يتضومر يبه پوزخند نشسته  يها لب

 :قدم به عقب برداشت و در حال دور شدن جواب داد كي. زد، از شانه اش كنار زد يم اديكه انزجار را فر يبا چهره ا

 .چرخه مسعود يپاشنه نم هي يدر رو -

و بعد از رفتنش به  ستاديا بيدست به ج دش،يد ي رهيتا دور شدن مرد از دا. مسعود كشاند يلب ها يرا رو ندشخين دش،يآغشته به تهد كالم

 .ديسمتم چرخ

 ؟يتو خوب -

 :جواب دادم جيدرِ باز مانده و راهرو چشم گرفتم و گ از

 ها؟ -

 :ادامه داد يامهر دو دستش گرفت و با لحن آر نيدستم را ب. تخت نشست يو دوباره كنارم رو ديكش جلو

 .گردم يزود برم. يكن سر و صدا نكن يسع. فقط خوب استراحت كن. نييبرم پا ديبا -

 :به راه افتاده، اعتراض كردم يموشك باز مياز قا كالفه

 شده؟ يچ -

 :را شل كرد و خونسرد جواب داد شيكراوات سورمه ا. ستاديپا ا سر

 .بخوابفعال فقط . كنم يم فيبرات تعر زويبعدا همه چ -

 .ديدر توقف كرد و به سمتم چرخ يدر آستانه . رفت يجواب به من نداد، با عجله از من رو گرفت و به سمت خروج فرصت

 مهرنوش؟ -

 .كرد يقرار نگاهم م يزده بود و ب هيدستش را به چهارچوب تك كي. شدم رهيبرافروخته و نگرانش خ يچهره  به

 .ذارم يلحظه هم تنهات نم هي يحت فته،يكه ب يتفاقاز االن به بعد هر ا ،يخوام بدون يم -

به رنگ خطر بلند  تيحما نياز ا يخوش يبو. كرد رياز اضطراب را به قلبم سراز يميكه داشت، حجم عظ يتيحس حما يهمه  رغميعل كالمش

 .بالش تكان دادم و به رفتنش مات ماندم يسرم را آهسته رو. شد ينم

در حال وقوع بود؟ چرا  يچه اتفاق. كردم يمسعود فكر م يباره  كي تيحما يمانده بودم و به عمق معنا هرياتاق خ يسقف دود خورده  به

 م،يندانسته ها يكرد؟ و سخت تر از همه آن كه، به حجم همه  يحضور من را در آن خانه از دكتر كه انتخاب كننده ام بود، پنهان م ديمسعود با

 يم يمتضاد، پر و خال يحس ها يقرار شده بودم و قلبم از هجوم همه  يب. كرد، اضافه شده بود يم دميكه از حضورش تهد يو خطر كترحاال د

 يخون كم فشار يو كف دستم را رو دميكش رونيرا از دستم ب وكتيسوزن آنژ. شدن، در توان تحملم نبود تيو تقو دنيخواب نياز ا شتريب. شد

كه به محض نشستن به سراغم  يا جهيسرگ اليخ يو ب دميكش نييپا يتخت فلز يرا از رو ميپاها. زد، فشردم يم رونيكه بالفاصله از ساعدم ب

 .گرفتم يسراغ م ميرفتم و خودم از ندانسته ها يم ديبا. ستادميآمده بود، سر پا ا

را  يمانده تا خروج يه راه باقجمع كردم و آهسته آهست ميبه دست آورده ام را در پاها يروين ي رهيكه اوضاع نامساعدم آرام گرفت، ذخ يكم

از خلوت بودن راهرو كه مطمئن شدم، پا به . زدم ديچپ و راست راهرو را د اطيو با احت دميكش رونيسرم را از اتاق ب. دميكردم و به در رس يط
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گرفتم و طول  واريدست به د. ديرس يبه نظر م يعاد ريغ ياديبود، ز دهيچيكه در خانه پ يسكوت محض. گذاشتم و از اتاق فاصله گرفتم اخلشد

به نرده ها . داد يدوم خانه م يراهرو، خبر از حضورم داخل طبقه  يانتها چيمارپ ينرده ها و پله ها. را تمام كردم دهيو كش كيبار يراهرو

 يكف چوب يرو يده اآهسته و شمر يقدم ها يصدا. فرستادم رونياش گرفتم و نفس خسته ام را ب ينازك فلز يها لهيدستم را به م. دميرس

از مردان  يجمع پنج شش نفره ا نيب. شدم رهيداخل سالن خ يو به تجمع شكل گرفته  دميسرم را جلو كش. شد يم دهيشن نييپا ياتاق، از طبقه 

ر اتاق زدم رها باشد، د يكه حدس م ياحسان و دختر ينگاهم را پ. بودند كيقابل تفك يمشغول حرف زدن، به خوب سعوددكتر و م به،يغر

صورت احسان كه حاال بخش  يخون رو. دميبند شده بودند، رس يبسته به صندل يو احسان و رها كه با دستان يچوب يها يچرخاندم و به صندل

ز دكتر ا. كردم ديهم كل يرا رو ميرا به هم فشردم و دندان ها ميلب ها. كرده بود، قلبم را به درد آورد رخرا س راهنشياز پ يقابل مالحظه ا

 .و آهسته به نوازشش مشغول شد دياش كش ختهيآشفته و به هم ر يموها يدستش را رو. ستاديمسعود فاصله گرفت و مقابل احسان ا

 ؟يبچه آورد نيرحمت كجا رفته مسعود؟ چه به روز ا -

 .داشت يبلند احسان را در پ اديگفت كه فر يزيرا خم كرد و كنار گوش احسان چ سرش

 .ناموس يخفه شو ب -

 .كرد لياش قفل و خودش را به عقب متما نهيس يرا رو شيدست ها. قدم از احسان فاصله گرفت كيكرد و  ينچ نچ آهسته ا دكتر

 .يزيبه هم بر يجور نيحاال مونده تا ا. پسر خوب اريجوش ن -

چانه اش  ريدستش را به ز. ستاديمقابلش ا .بودمش، قدم برداشت دهيبار در رستوران د كيو سبزه رو كه  ييبار به سمت همان دختر مو طال نيا

 .كرد ليبه سمت مسعود متما يبه چپ و راست چرخاند و خودش را كم يرغبت يسر رها را با ب. گرفت و صورتش را به سمت خودش باال گرفت

 دختر نبود؟ نيا فيح. مسعود يكرد يرو ادهيكنم ز يفكر م -

داشت كه دلم  يرنگ و خشك شده ا رهياش رد خون ت يشانيپ. ديو بدون پوششش چرخ ختهيبه هم ر يرها و موها يگونه  يكبود يرو نگاهم

 .كرد شيو دلم را ر ديچيرها در اتاق پ يآزاد شده  ي هيهق هق گر يزود صدا يليخ. زد يرا به هم م

 .در النازهروحمم خبر نداشت كه احسان برا. خبر نداشتم يچيبه مسعودم گفتم، من از ه. نكردم يبه خدا من كار -

 .و مجبور به سكوتش كرد ديچيرها پ يعجز و البه  نيدكتر ب يحوصله  يب يصدا

 ؟يچرا باور نكرد. گه خبر نداشته يمسعود؟ م ينيب يم -

 .رها اضافه كرد ي هيو به شدت گر ديچيپوزخند مسعود در اتاق پ يصدا

 .شدم كيمن بهش نزد. اون فقط دوست الناز بود. خبر نداشت يچياون از ه. گه يراست م -

در دلم به . دفاع از رها لب به اعتراف باز كرده بود، مانده بود ينگاه نگرانم مات احسان كه برا. دكتر گوشم را پر كرد يكف زدن ها يصدا

ئن بودم كه كه از مردم سراغ داشتم، مطم يسركش و مغرور ي هيبا روح. كردم يزبان به دهان گرفتن و سكوت كردنش التماس م ياحسان برا

ها جلو  لهيم نينشستم و سرم را از ب نيزم يرو. لرزانم را نداشتم يپاها يرو ستادنيتاب ا نياز ا شتريب. دهد يباالخره كار دست خودش م

 .و رو به احسان كرد ديدكتر دست از رها كش. تمام وجودم چشم و گوش شده بود و از راه دور مراقب احسان بود. دميكش

 .خوان برام حرف بزنن يبچه ها م ار،يمن ب يبرا يصندل هيمسعود . شه يداستان داره جالب م. خوبه، خوبه -
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تازه  يصندل يدكتر رو. شد ريدكتر زد و دوباره سر به ز يغرق در خونسرد يبه چهره  يخم شده اش را باال گرفت، پوزخند ريسرِ به ز احسان

و با  ديكش رونيكتش ب بيرا از ج گارشيچپش انداخت و پاكت س يپا يتش را روراس يپا. زد هياش تك ينشست و به پشت ده،ياز راه رس

 گاريس. لبش زد يرو گاريبه س يمحكم و طوالن ياش انداخت و پك يكنار زيم يرا رو گاريفندك و پاكت س. نخ را آتش زد كي ،يمثل يآرامش ب

 .دستش را به سمت احسان گرفت به گاريجدا كرد، دودش را در هوا پخش كرد و دست س شيرا كه از لب ها

 يم دايتو سازمان برات پ يخوب گاهيوگرنه مطمئننا جا ،يكله شق ياديكه ز فيح. جنس تو ياز آدما اديخوشم م. يهست يمعلومه پسر شجاع -

 .شد

كه قصد سكوت كردن  يسسرِ نتر نياز ا. و بند دلم را پاره كرد ديچيدكتر پ ينشسته  نيكلمات به تحس نيپوزخند احسان، ب يهم صدا باز

 .بستم يلحظه ا يرا برا ميدر دستم فشردم و چشم ها شتريرا ب يفلز يها لهيم. نداشت، كالفه شده بودم

 اسمت رها بود، آره؟. رها يدوست داره زودتر شروع كنه؟ بهتره تو بگ تونيكيبچه ها؟ كدوم  ميخب، كجا بود -

نشست، به درد  يصورتش م يوقفه رو يكه ب ييرها و اشك ها يدلم برا. داد ياضطرابش مو  يرها، خبر از عمق نگران ي هيغرق در گر يصدا

 .آمد

 حرفو تكرار كنم؟ هي ديآخه چند بار با د؟يكن يچرا باور نم. اصال روحمم خبر نداشت. خبر بودم يب يبه خدا من از همه چ -

 يسرش فوت كرد و ته مانده  يرنگ دود را باال ديو حجم سف ستاديا مقابل رها. بلند شد يصندل يزد و از رو گارشيرا به س يپك بعد دكتر

 يرو ميلبم را محكم گاز گرفتم و از فشار انگشت ها. دردآور رها، حالم را خراب تر كرد يصدا. رها خاموش كرد يگونه  يرا با تر گارشيس

 .كم كردم يزفل ي لهيم

 .زميعز يرينگ دهيشعور منو ناد نياز ا شتريتره ببه. اديباشه دخترم، دكتر از حرف دروغ خوشش نم ادتي -

 .ديچرخ يخطرش م ياحسان و محدوده  يبسته بود و نگاه نگرانم مدام حوال خيرمق رها  يآهسته و ب يها هيزجر و مو دنيبدنم از د تمام

 نيفقط دست از سر ا. گم يبهت م زويچ خودم همه ؟يبشنو يخوا يم يچ. خبره يب يگفتم كه اون از همه چ. نداشته باش كثافت يبه اون كار -

 .بردار چارهيدختر ب

و صورت مرد  ستاديمقابل احسان ا. ام با حركت دكتر به سمت احسان، دو چندان شد ياما نگران دمياحسان بال يهمه مردانگ نيدلم به ا در

 .ديفشرد و سرش را به سمت خودش باال كش شيانگشت ها انيپرغرورم را م

 .شنوم يم. خب، بزن يليخ ؟يف بزنحر يخوا يپس م -

 :با سر به رها اشاره زد و ادامه داد. ديكش رونيدكتر ب يانگشت ها نياز ب دن،يسرش را با عقب كش احسان

 .اون بره يبذار ديحرف بزنم، با يخوا ياگه م -

 .شت زداش برگ يشد، از احسان فاصله گرفت و به سمت صندل ياش خارج م يكه كم كم از الك خونسرد دكتر

 .دم آزادش كنم يتو حرف بزن، منم قول م. خوره يحرفات چقدر به درد م نميبب ديبا. شه يكه نم يطور نيهم -

 يكالفه سرش را به چپ و راست تكان داد و با ب. شد رهيخ خت،ير يصدا اشك م يخم كرده بود و ب ريبه رها كه سرش را به ز يلحظه ا احسان

 :تمام لب باز كرد يرغبت
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 ؟ينكن ستيمن، هر دوتامونو سر به ن يحرفا دنياز كجا معلوم بعد از شن ؟يقولت نزن ريوجود داره كه ز ينيتضم چه -

 :با دست چانه اش را مالش داد و خونسرد جواب داد دكتر

آب  ريم سر جفتتونو زتون يم ،يكه فكرشو بكن يزيراحت تر از چ يليكه خ يدون يم. يريبگ نياز من تضم يكه بخوا يستين يتيموقع يتو تو -

 .يخوب منو شناخته باش ديبا. كه آب از آب تكون نخوره يطور. كنم

 :منتظر تمام كردن حرف دكتر نماند و بالفاصله جواب داد احسان

 .خاك ببرم ريدونمم با خودم ز يم يدم هر چ يم حيترج م،يرياگه قرار باشه كه بم -

احسان چنگ زد و صورتش را به سمت خودش باال  ي ختهيپر و به هم ر يبه موها. ستاديسان ابلند شد و مقابل اح يصندل يكالفه از رو دكتر

 .گرفت

االن  نيورودت به سازمان تا هم يرو از لحظه  يدون يكه م يحاال با زبون خوش، هر چ. شناسم يمن امثال تو رو خوب م. نكن بچه يبا من باز -

 .با روش خودم عمل كنم ايكن  فيتعر

را با خشونت رها كرد و با دو قدم بلند  شيدكتر كه جواب نداد، موها ديتهد. ماند رهيدكتر خ يگستاخانه به چشم ها ،يحرف چيه يب احسان

 .خودش را به رها رساند

 .ديبازش كن -

با . باز كردند يلرها را از پشت صند يبسته  يو دست ها دنديپشت سر مسعود، بالفاصله جلو كش ستادهيا اهپوشِيمرد درشت اندام و س دو

كرد و نفس حرص  نييو با نگاهش رها را باال و پا ديدكتر جلو كش. مانده بودم رهيمقابلم خ يدرشت شده و وحشت زده به صحنه  يچشم ها

 .ديپاش صورتشزده اش را در 

 .كنن حيكم تفر هيوقتشه كه بچه ها  -

مردانه  يدستان قو. منِ مشاهده كننده از دور، قابل درك نبود يبرا يحت يرحم يهمه ب نيباور ا. ماند رهيو گنگ به دكتر خ جيچند لحظه گ رها

 .در حال وقوع دست و پا زد تيتازه به خودش آمد و در برابر جنا د،يكه از پشت سر، بازوان رها را كش يا

 .نيولم كن. كثافتا نيولم كن ن؟يبكن يخوا يكار م يچ -

 رونيب يگريد گاريس. دست و پا زدن رها نشست ياش نشست و به تماشا يصندل يو رو ديار كشرغبت خودش را از مقابل رها كن يب دكتر،

 يخوابانده شده بود و دو مرد قو نيزم يبا وحشت به رها كه رو. رساند شيگذاشت و بدون آتش زدن، به لب ها شيانگشت ها نيو ب ديكش

 ينگاهم ب. شد يقطع نم يامانش لحظه ا يب يادهايو فر غيج يصدا. فتاده بودبه شماره ا مينفس ها. شدم رهيكه مشغولش شده بودند، خ يكليه

همه  نيانتظار ا. اش، به تماشا نشسته بود، چرخ خورد نهيس يقفل كرده رو يبود و با دست ها ستادهيمسعود كه چند قدم عقب تر ا يرو ارياخت

انداخت و دكتر را وادار به  نيدر سالن طن يلحظه ا يرض احسان، برامعت يصدا. نداشتم ميرا از پسرعمو يتيناج نيدر برابر چن يخونسرد

 .واكنش كرد

 .زنم يحرف م. نيتمومش كن -

 يبا فاصله  شيرها را مقابل احسان گذاشت و رو به رو يمانده  يخال يصندل. دستور توقف داد نشيبلند شد و به مامور يصندل ياز رو دكتر
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 .نشست يكم

 . شنوم يم -

 :زمزمه و لب به اعتراف باز كرد يلب ريز "يعوض" احسان

 ميكردن مهرداد، تصم دايپ يبرا. طراوت با مهرداد چهره سا بودم يدوست انيدورادور در جر. شك كنم زيمرگ خواهرم باعث شد به همه چ -

به رها  ميكينزد. شدم كيش نزدكه رها منو بشناسه، به نيبدون ا. كرد يم تيبود توش فعال يبشم كه طراوت مدت يالتيگرفتم كه وارد تشك

گروهتون  يتو شتريب ديكنم، با دايكه بتونم مهرداد رو پ نيا يبرا. گهيد يهم با دو سه تا بيحب قيرو فراهم كرد، از طر بيبا حب ييآشنا نهيزم

باعث شد بهم اعتماد  نيهم. كمك كردم ياومده بود، به خاور شيكارهاتون پ يكه تو يتو دو سه مورد از مشكالت نيواسه هم. كردم ينفوذ م

 يبودن كاراتون لنگ م يقانون يپا هيبودم كه  دهيآشنا شده بودم، فهم يكه با خاور ياز وقت. كنه يمنو به شماها معرف شتريب تيلفعا يكنه و برا

 ه؟يكاف. شدم يم اتونيمتوجه كثافت كار شتريب م،يرفت يهم جلو م شتريب يهر چ. زنه

تكان داد و در  دييچند لحظه سرش را با تا. و سر انگشتان هر دو دست بند شده به زانوانش را به هم چسباند ديكشاش جلو  يصندل يرو دكتر

 .چند قدم از احسان دور شد و به سمت مسعود رفت. بلند شد يصندل يو از رو ديكش شيباالخره دست از تماشا. سكوت نظاره گر احسان شد

به نظرت من . قابل باوره ريهم غ يپنج ساله ا يهر بچه  يكه باورش برا هيماجرا ساده و سطح نينقدر اا. يسادگ نيمسعود؟ به هم ينيب يم -

 ام؟يبه نظر م يانقدر آدم احمق

 يخواسته  نيبستن به ا ديبه جز ام يبود اما چاره ا ياديز يانتظار كمك از مسعود، خواسته  ديشا. را به مسعود ثابت كرده بودم دميناام نگاه

 خي دنشيباره از شن كيبدنم، به  انيكرد، بلكه تمام حجم خونِ در جر ليتبد اسيرا به  دميمسعود، نه تنها ام ياز انتظار نداشتم اما صدادور 

 .بست

 .اديدر نم يزيچ ناياز ا. ميكن يتلف م يخود يوقت ب -

 .داد يفيمسعود گذاشت و فشار خف يشانه  يدستش را رو دكتر

 .رميگ يم جهينت يدبه زو. صبور باش پسر -

و دكتر كه آرام و خونسرد به سمت مرد  رياحسانِ سر به ز نينگاه نگرانم مدام ب. خاطر دكتر، ضربان گرفته بود نانيو اطم ياز شدت نگران قلبم

 .چنگ زد و سرش را باال گرفت شيبه موها. ستاديمقابل احسان ا. داشت، در حركت بود يدست بسته ام قدم برم

 داره؟ يدست انداختن من چه عواقب ينيو باز كن تا ببخوب چشمات -

دكتر  يانگشت ها نيب بهيسالح گرم غر ه،ياز ثان يدر كسر. ها گرفت بهياز غر يكيدر درك جمله اش مانده بودم كه دستش را به سمت  هنوز

كه  كيشل يصدا. شدم رهيبه احسانم خ يبا نگران را مقابل دهانم گرفتم و ميدست ها. ختيكه در حال وقوع بود، فرو ر يزيقلبم از تصور چ. بود

 يبا وحشت و نفس ها. انداخت نيبند شده به دهانم گذر كرد و در سالن و سكوت برقرار شده اش طن يخفه ام از مهار دست ها غيج شد،بلند 

 يآن كه متوجه باشم، صدا يب. افتاده بود و تمام تنم به رعشه دنديلرز يلب ها و چانه ام م. احسان ثابت كردم يو ممتد، نگاهم را رو دهيكش

 يپدر بچه . آرام گرفت يلحظه ا يقلبم برا دم،يخودم د ياحسان را كه رو ي رهينگاه خ. بود دهيرا به باال كش نييپا يطبقه  يها نگاهتمام  غميج

 .من هنوز زنده بود
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 ؟يذاشتخبر گ يو ما رو ب يدعوت كرد يجاست؟ مسعود، مهمون افتخار نيا يك نيبب -

اصرار  ليكه خرج احسان و رها كرده بود، تازه متوجه دل يبا تمام قساوت. دكتر متوجه حضور من شده بود. آمده شدم شيمتوجه اتفاق پ تازه

 رو كرد و با سر به من بهيدكتر به مردان غر. و صورتم را از نفرت جمع كردم دميابرو در هم كش. پنهان كردن حضورم شده بودم يمسعود برا

 .زداشاره 

 .نييپا دشياريب -

 ياما مرتضو دميد يبا وجود تار. آمدند، دنبال كردم ياتمام حرف دكتر نداده بودند و به سمتم م يبرا يها را كه مجال بهيام، غر دهينگاه ترس با

اش به همراه نفر  روزمندانهيپ با لبخند يمرتضو. مچاله شدم واريو كنج نرده و د دميبا وحشت خودم را عقب كش. دادم صيخوب تشخ يليرا خ

 يم. نرده را در دست فشردم يفلز ي لهيمحكم كردم و م نيزم يخودم را رو. بودند ستادهيكه اسلحه به دست دكتر داده بود، مقابلم ا يدوم

را بستم  ميشد، چشم هامحكم  ميكه دور بازو يدست مرتضو. شوم ميتسل يسادگ نيخواستم به ا يمقاومت ندارم اما نم يبرا يرمق چيدانستم ه

 :ديمسعود به گوش رس يناراض اديپر از حرصم بلند شد و به دنبالش فر "كنولم "و 

 .دستتو بكش عقب تا ناكارش نكردم -

 .شدم رهيرا آهسته باز كردم و به مسعود كه مقابلم زانو زده بود، خ ميها چشم

 .نترس، باشه؟ من باهاتم -

 .دميانسان سكوت كرده بود، كوب كي يدر مقابل شكنجه  شيپ يقيكه دقا يردم و به صورت مردجمع ك مينفرتم را در چشم ها تمام

 دم؟يكه نفهم يانقدر پست شد يك. وحشت دارم يكه تو كنارم باش نياز ا -

 .دميبالفاصله دستم را عقب كش. همراه كردنم دراز كرد يحوصله دستش را برا يب

 .اميخودم م. به من دست نزن -

 .شد رهيمن خ به متعجب

 ده؟ يم يچه معن ايبچه باز نيا -

 .را جمع كردم ميرويبرخاستن، تمام ن يگرفتم و برا واريرا به د دستم

 .خوره يبه هم م تيدروغ يمحبتا يحالم از تو و همه  يعني -

را محكم  ميكه داشتم اما قدم ها يعفبا وجود ض. بلند شدم و مسعود را پشت سرم جا گذاشتم نيزم ياز رو. ندادم يمجال همصحبت نياز ا شتريب

آن كه  يرفتم و ب نييپا يكي يكيپله ها را . و تمسخر نگاهش رد شدم يصاف و سرِ باال گرفته از كنار مرتضو ياز ترس كردم و با قامت يو خال

جلو رفتم و مقابل . كرده بوددكتر را متعجب  يواكنش خارج از انتظارم حت. به سمتش حركت كردم رم،ياز احسانم و نگاه نگرانش بگ شمچ

 يبرا يحت ايخودم و  يمحسوسش برا ياز صورتش را قاب گرفتم و به نگران يميبا دستم ن. زد يم اديفر يدر نگاهش نگران. ستادمياحسان ا

 .فرزندمان لبخند زدم

 ؟يخوب -

با . توجهم را جلب كرد ن،يزم يگرفته رو انيبه عقب پرت شدم و رد خون جر. مرا از احسان جدا كرد د،يرا كش ميكه بازو يرحم يب دست
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توان چشم گرفتن از . دميشده بود، رس سياش از خون، براق و خ رهيجان رها كه لباس ت يخون را دنبال كردم و به جسم ب ي كهيوحشت بار

 يراحت نيشد به هم يباورم نم. رفت جيخون گ يرگيت دنيسرم از د. امروز شاهد قتل بودم يبود كه در ط يبار نيدوم نيا. تمجسد رها را نداش

 يب د،يچيدكتر كه در سرم پ يصدا. سرم دوران گرفته بود. شد يم دهيهق هق و التماسش هنوز در گوشم شن يصدا. رها را حذف كرده باشند

 :زدم اديدادم و فر ستاراده كنترل خودم را از د

 . قاتل -

 دهيد يو قطرات اشك را از رو دميكرد، كش يوقفه، نگاهم را مختل م يز هجوم اشك بكه ا ميچشم ها يدستم را رو. دميفهم يخودم را نم حال

 ميدلم را از شقاوت مرد رو به رو شيمانتو يپاره شده  يجانش، صورت كبود و دكمه ها يخون راه گرفته تا جسم ب ي كهيرها و بار. ام پس زدم

 ختير ياجازه در ذهنم م يكه داغدار مهردادم بودم، ب ييدر روزها ياندازه ا يب يكه با حس دلسوزانه و پدرانه  يتك تك كلمات. زد يم مبه ه

پدر  يشده بودم كه نه تنها رها را بلكه حت يشب باز مهيبه عروسك خ ليتبد. كرد يحد و حصر حالم را دگرگون م ياعتماد ب نيا يو خاطره 

 قتيطور پر از نفرت باشم كه حق نيتوانستم ا يساده و احمق باشم؟ چطور مقدر  نيتوانستم ا يچطور م. داد يبه سمت مرگ سوق م ابچه ام ر

. التماس كردم ميعاجزانه با پشت دست به چشم ها. ديحالم را به رخم كش يو خراب ديدو مياشك دوباره به چشم ها نم؟يرا نب ميرو شيمحض پ

به  ختهيمحكم و آم يو با صدا دميم و خودم را تا مقابل دكتر جلو كشرا كنار زد ميرحمِ بند شده به بازو يدست ب. نبود ختنيحاال وقت فرو ر

 :نفرتم لب باز كردم

 ؟يمهردادو تو كشت -

انفجار بودم و به انتظار  يآماده . قرارتر شدم يهمه وقفه در جواب، ب نياز ا. ديرا به آغوش كش شيبه صورتم نگاه كرد و دست ها متفكر

 .ديمسعود از پشت سر به گوشم رسنگران  يصدا. از سمت دكتر يتلنگر

 .مهرنوش جان -

 :زدم اديشدت به سمتش برگشتم و فر با

 .تو خفه -

 :دميكه در خود سراغ داشتم، غر يلحن نيادبانه تر يو با ب دميدوباره به سمت دكتر چرخ و

 ؟يبرادرمو تو كشت دميپرس ؟يمگه كر -

 :تمام زمزمه كرد ينم را هدف قرار داده بود، با خونسردچشما ياهيو همان طور كه س ديبه چانه اش كش يدست دكتر

 ادب شده؟ يبچه چرا انقدر ب نيمسعود، ا -

مسعود، صورتم را از  دنيو با د دميقرار به سمت صاحب دست چرخ يب. ديرا كش ميدوباره بازو يجواب دهان باز كنم، دست يكه برا نياز ا قبل

 :كردم ادينفرت جمع و خشمم را فر

 .يدست نزن عوضبه من  -

رها شدن از دستش  يبرا. خرج و مرا به زور با خودش همراه كرد يشتريب يروين. دينكش ميمسعود را منصرف نكرد و دست از بازو اعتراضم

 .زدم يكردم و دست و پا م يتقال م
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 .ولم كن. ولم كن -

جمع كردم و  د،يچيرمقم پ ير مفاصل خشك و عضالت بكه د يمبل پرت شدم، خودم را از درد ي دهيتشك سفت و پوس يكه با شدت رو يوقت

 :دميلب نال ريز

جا برسه؟ به  نيكار به ا يچرا گذاشت ؟يبكن اتونيكثافت كار يمنم قاط يچطور حاضر شد ؟يمن بزن يگندو به زندگ نيا يشد يچطور راض -

 .كثافت نيا

 ياز ال. خارج نشدن ناله ام گاز گرفتم يشكمم جمع كردم و لبم را برا يورا ر ميدست ها. دميرا درهم كش ميابروها. آمد ياز درد باال نم نفسم

بسته و صورت به خون  يدست ها يدلم برا. ام بود، نگاه كردم رهيخ يبازم، به احسان كه با ظاهر آشفته و دردآورش، با نگران مهين يچشم ها

 .اش ضعف رفت نشسته

 زمون؟يدكتر عز اي شده؟ كار توئه فيبچه انقدر ضع نيمسعود، چرا ا -

شدم، اما دست  زيخ ميمبل ن يبرخاستن از رو يكه در توانم نبود، برا يبه زور و زحمت. كردم ضعف و دردم را از چشم دكتر دور نگه دارم يسع

سكوت  يكتر، فضااعصاب د يآرام و رو يقدم ها يصدا. برخاستنم شد يشانه ام، مانع از ادامه  يبه رو يكوچك يپرقدرت مسعود تنها با اشاره 

 يخون به هم م يرگيت دنيو معده ام از د ديچرخ ياجازه، مدام به سمت جسم غرق به خون رها م ينگاهم ب. كرد يسالن را متشنج م ي تهگرف

 بيام نه يحال يمبل جمع و جور كردم و به ب يخودم را رو. اش مسعود را مجبور به عقب نشستن كرد رهيو با نگاه خ ستاديدكتر مقابلم ا. خورد

 .صورتم چرخاند يچانه ام گرفت و نگاه پرحرفش را رو ريدكتر دستش را ز ".محكم باش. ستيوقتش ن ناال": زدم

 هوم؟ ؟يبدون قتويحق يخوا يم -

 .شدم رهياش خ رهيت يخاكستر يو با نفرت به چشم ها دميام را از دستش كنار زدم و سرم را عقب كش چانه

 .دونم يم ديحرف راستو ازتون بع دنيكه انتظار شن نيدت كرداون قدر به دروغ گفتن عا -

 .ديرا چند بار نرم و كوتاه به هم كوب شيتكان داد و كف دست ها دييسرش را با تا دكتر

 .يدار يبانمك يمسعود دخترعمو -

 .فشرد يرحم چيه يگرفت و ب شيانگشت ها نيبار چانه ام را محكم ب نيبعد با شدت به سمتم برگشت و ا و

 .من زدم رخالصويو ت ديمسعود زحمتشو كش. دستورشو من دادم. زميكشت؟ بذار بهت بگم عز يمهردادو ك يبدون يخوا يم -

. بست خي دنشيتمام تنم از شن. حركت ماندند يگشاد شده ام ب يچشم ها. را گم كرد ينفسم راه خروج. به قلبم نشست يسرد و برنده ا حس

 .بودم كه قاتل برادرم بود يردپنج ماه، در خدمت م نيتمام ا

كرد  يسع يليپسرعموت خ. خواست اطالعات سازمانو فاش كنه يم. كرد يم يچيداشت از دستورات سازمان سرپ. فضول بود ياديبرادرت ز -

 يكار ما يحذف برادرت برا. دست آخر حماقتش كار دستش داد. برادرت گل كرده بود يحس مزخرف وطن پرست نياما ا اره،يسر عقلش ب

 .شد يحذف م ديبا. سوخته بود يما مهره  يبرادرت برا. ميكن رشيبود تا ذره ذره درگ شهيكم كرك و ش هيخرجش . نداشت

دكتر چانه ام را با شدت رها . آمد يخشك شده ام باال نم ياز گلو ييصدا چيرا به هم زدم، اما ه ميلب ها. حرف زدن باز كردم يرا برا دهانم

 .ديان چرخكرد و به سمت احس
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. كارم كه باهاش تموم شد، سپردمش به بچه ها. هياديمهرداد ز يكردم برا يفكر م شهيهم. دلچسب بود يليخواهرت خ! اووم. و اما خواهر تو -

كه بود  يزيتر از چ فيهر چند خواهرت ضع. داره يدونستن پشت كردن به سازمان چه عواقب يم دياون دو تا احمق با. دنيبچه ها زحمتشو كش

 .براش داشتم يا گهيد يبود كه خواهرت عقل كرد كه خودشو كشت، وگرنه برنامه ها نيداشتم، اما به هر حال مهم ا وانتظارش

 .احسان فرستادم يآمدم و نگاه ناباورم را پ رونياز شوك ب. احسان، لرزه بر تنم انداخت ادياز اعماق وجود فر يصدا

 .كشمت يدستام م نيبا هم. كشمت يم .وونيدستامو باز كن ح. كثافت. كثافت -

 يدكتر رو. داد ياش م يحد و حصر درون يب انياحسان خبر از غل ينشسته  يصورت به سرخ. احسان باالتر رفت اديدكتر از فر يخنده  يصدا

 :حوصله ادامه داد يمقابل احسان نشست و ب يصندل

 .يكه به من بگ يدار ييزايچ هيكنم تو  يفكر م.... ت، اما قبلش خواهر شيفرستم پ يزود تو رو هم م يليخ. جوش نزن بچه اديز -

 .تكان داد يصندل يخودش را رو احسان

 .كنم ينم ديلحظه هم واسه كشتنت ترد هيپس زودتر از شرم خالص شو، چون اگه دستم باز بشه،  -

 .شد قيخم و در صورت احسان دق يصندل يرو دكتر

 .بچه ستيهمه خشونت برات خوب ن نيا -

 :را بلند كرد شيشده بود، صدا قيدكتر همان طور كه به احسان دق. را دو چندان كرد ييرها يو تالشش برا ديكش يبلند اديفر احسان

 .جا نيا اريدختره رو ب. يمرتضو -

 .ود عقب زده شددستش كه به سمتم دراز شده بود، با دست مسع. شدم رهيكه مسعود را كنار زد، خ يوحشت زده ام به مرتضو يچشم ها با

 .بهت گفتم بهش دست نزن -

 :را باال برد شيحوصله صدا يو ب ديكش يبار دست از صبور نيا دكتر

 .كه بهت گفتم انجام بده ويكار يمرتضو -

 :دز اديفر شيپ قيدقا يخونسرد يدر هم و خارج از همه  يو با صورت ديدكتر به سمت مسعود چرخ. رها كردن دستم، تعلل كرد يبرا مسعود

 .رونيبرو ب ،يتحمل كن يتون ياگه نم. مسعود، خودتو بكش كنار -

 ي رهينگاهم خ. مبل مجبورم كرد يو به برخاستن از رو ديكنارش زد و با خشونت تمام دستم را كش يدكتر مانده بود كه مرتضو ي رهيخ هنوز

. نگاه مردم را حس كردم يرنگ به خون نشسته  دم،ين كه رسكنار دكتر و مقابل احسا. من مانده بود يچشم ها ي رهياحسان و نگاه احسان خ

 .زد يم اديمن فر يرا برا ينگران شيچشم ها

توانست  يكه م يقرارم، تنها مرد آزاد يب يبه سمت در برگشتم و با چشم ها. شدن در، وحشتم را دو چندان كرد دهيبلند به هم كوب يصدا

حالم از تماس . ديگونه ام كش يو با پشت دست رو ستاديدكتر مقابلم ا. مسعود به اضطرابم دامن زد يخال يام باشد را جستجو كردم اما جا يحام

توجه به من  يدكتر ب. دميحركت نوازشگون انگشتش، عقب كش ريفرار از ز يصورتم را جمع كردم و سرم را برا. خورد يبه هم م شيها تانگش

 :لب زمزمه كرد ريول شد و زبه نوازش صورتم مشغ يشتريب ديو مقاومتم، با تاك

كه  ييچشمات بال يجلو يهوم؟ تو كه دوست ندار. الناز دميشا ايكه به سرنوشت رها دچار بشه  نيواسه ا فهيح. جوونه يلياحسان؟ خ ينيب يم -
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 تكرار بشه؟ ،يكه احتماال دوستش دار يبار سر زن نيسر خواهرت اومد، ا

ته دلم از جمالت . دكتر، رفت و برگشت كرد يلب ها ياحسان و لبخند پهن شده رو يشده  صورت و فك محكم يهراس خورده ام، رو نگاه

احسان، مستحق  يفعل طيخودم را به خاطر رها و شرا. از دست دادند ستادنيا يرمق خودشان را برا ميشد و پاها يدكتر خال يهشدار دهنده 

 .حملم بودشده خارج از توان و ت نييدانستم اما مجازات تع يمجازات م

 يبرق م ياز خوش شيچشم ها. صورتم چرخاند يرو دهيدو يمو يو نگاهش را دور تا دور صورت و تارها ديدست از نوازش گونه ام كش دكتر

 .گرفت يرا به باز ميشانه ها يپخش شده رو يموها. ديدستش را جلوتر كش. خشكاند يام را م شهيزد و برق نگاهش ر

 يداشت اتيكه با فضول ياتيدر مورد عمل اي م؟يبا هم صحبت كن ،يقرار داد سيپل اريكه در اخت يورد حجم اطالعاتدر م يتون يم يكن يفكر م -

 ؟يكرد يكنسلش م

 :ديلب غر ريانداخت و ز ريسرش را به ز احسان

 .كثافت -

 يسر خورد و گود ميپهلو ياز رو دستش كه. آمد، شدم يصورتم فرود م يدهانم را فرو دادم و با وحشت نظاره گر صورت دكتر كه رو آب

به دست بند شده به كمرم فشار آوردم و خودم را عقب . شدن فاصله به هم خورد چيو ه يكينزد نيحالم از ا د،يكمرم را به سمت آغوشش كش

گونه ام قرار  يه روك شيلب ها. شد يشدن، پوچ م كيدر برابر اصرار دكتر به نزد يزحمت چيدور شدن، بدون ه يبرا الشماما تمام ت دميكش

تماس نه چندان . و تهوعم شدت گرفت ديچيبه هم پ شيدلم از تماس لب ها. هم فشار دادم يرا رو ميرا بستم و پلك ها ميگرفت، چشم ها

دكتر . دمرا عقب ز ميتا پشت پلك ها دهيدادم و اشك دو رونينفس حبس شده ام را ب. ديرس انيبه پا باالخرهدكتر از گونه ام،  يكوتاه لب ها

 .ديلبم كش يرو يگونه ام حركت داد و رفت و برگشت يانگشتش را از رو

 .نداره يا دهيفا چيدونست مقاومت در برابر من ه يبود اما خب نم دهيترس يليخ يطفلك. زد يدست و پا م يادياحسان؟ خواهرت ز يدون يم -

 :ديكش اديخم شده اش را بلند كرد و فر ريسرِ به ز احسان

 .وخفه ش -

 .باال انداخت اليخ يرا ب شيزد و شانه ها يپوزخند تهوع آور دكتر

كنم سرگرم شدن با  يفكر م. ممنونم يكه دار ياز سخاوت. يازش استفاده كن يخودت نخواست. فرصت بهت دادم هيباشه من  ادتيبه هر حال  -

 .ارزه يكردم م يكه فكرشو م يزياز چ شتريب يليدختر، خ نيا

. ديرا بوس ميلب ها انهيو وحش ديبه ذهن از كار افتاده ام بدهد، مرا به سمت خودش كش شيدرك گفته ها يبرا يشتريه فرصت بك نيقبل از ا و

از . شده بودم زارياز خودم ب. من بست يرا برا دنيزد، مهار شد و راه نفس كش يچنگ م ميكه به موها يبا دست دن،يعقب كش يتالش سرم برا

صورتم نشسته بود و بغض كمر به قتلم بسته  ياشك رو. كرد، متنفر بودم ياصرار م يكينزد نيبه ا يمشمئز كننده ا تيانه يبه طرز ب هك يمرد

 ستادنيتوان ا. دياحسان را به سمتم كش يخم شده  ريو سر به ز ديچيهق هق خفه ام در اتاق پ يصورتش كه از صورتم جدا شد، صدا. بود

زدم و با دست  هيتك يصندل يسرم را به تنه . كف را احساس كردند ياز سمت دكتر، زانوانم سرد يمخالفت چيو بدون ه ديرزل ميپاها. نداشتم

 .اضافه كرد ميها هيو به شدت گر ديچيپر از عجز احسان، در سرم پ يصدا. صورتم را پوشاندم
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 .بسه گه،يبسه د -

 .چنگ زد شياحسان خم شد و به موها يدكتر رو. دمش رهيو به نگاه مستاصل احسان خ دميصورتم كنار كش يرا از رو دستم

 .تازه اولشه نيبگم ا ديبا ،يحرف بزن يخوا ياگه نم -

. به سمتم آمد. سكوت كالفه شد نيدكتر از ا. ام مانده بود و با نگاهش مراقب حالم بود رهيخ. ديكش يدست از نگاه كردنم نم يلحظه ا احسان

 .كرد كيو صورتش را به صورتم نزد ديبلندم را كش يكه كامال سر پا شوم، موها نيقبل از ا. جبورم كردبلند شدن م يچنگ زد و برا ميبه بازو

. كه با خواهرت كردم يمثل همون كار. سپرمش دست بچه ها يكه كارم باهاش تموم شد، م يكنم؟ وقت يكار م يبعدش باهاش چ يدون يم -

 . يو نداد ينجاتش بد ينستتو يباشه م ادتينزن، فقط  ،يحرف بزن يدوست ندار

 يآرامش، به كمر و موها شهيپنهان كردن خشونت، پشت ظاهر هم يبرا يتالش چيه يكرده، به دكتر كه ب خي يوق زده و دست ها يچشم ها با

. كردم يتماس مدر دلم به احسان ال. سرنوشت الناز را با گوشت و پوستم حس كنم يخواستم تلخ ينم. مانده بودم رهيزد، خ يتابدارم چنگ م

با وجود  يندارد و حت ييجمع، جا نيبه ظاهر مرد حاضر در ا يكدام از مردها چيه يافول كرده  تيانسان ي رهيو انصاف در دا حمدانستم ر يم

در عوض  توانست يكه احسان م يرقم خواهد خورد، دور نخواهد شد اما دلم به زمان يكه به زود يحرف زدن احسان، باز هم سرنوشتم از اتفاق

 .بخرد، خوش بود ميرااطالعات باارزشش ب

چشم گرفتن و لب به حرف باز  يبرا يمجال خت،ير يام م دهيمن و صورت رنگ و رو پر يو گستاخ دكتر رو رهيكه از نگاه خ يو وحشت ترس

دانستم كه باور  يم. اورم نداشته باشددادم كه ب يبه احسان حق م. به احسان بود كه حاال لب به سكوت بسته بود دميام يهمه . داد يكردن نم

 ،يصندل يبسته و از رو يبا دست ها يحت تشيحما ياست اما باز هم دلم برا ريپذ رقابليبه شدت سخت و غ شياتفاق رو به رو ودننب يشينما

 يست و پا زدم و با ته مانده قدرتمندش، د يرها شدن از دست ها يدكتر پاره شد، برا يمانتوم كه با خشونت خرج كرده  يدكمه ها. ديتپ يم

. نشست شيدكتر، به نما صيحر يچشم ها شيو بازم، پ ديسف ي نهيمانتوم كنار زده شد و س ياز پاره شدن دكمه ها، لبه ها. رمقم مقاومت كردم

نه ام فرو برد، هق هقِ از گردن و شا انيسرش را كه م. خورد يشرم به هم م ينگاه ب نيحالم از ا. شد يكنده نم انميعر ي نهياز س شيچشم ها

را از  ميو موها ديدست كش. بودم دهيند ختهيو افسار گس يگونه وحش نيرا ا ميتا به حال پدر مهربان باورها. بلند شد ،فرط ترس خاموش شده ام

حلقه  انيم. شد ينع از سقوطم منداشتند و مقاومت دكتر ما ستادنيا يبرا يرمق ميپاها. تابدارم را غرق بوسه كرد يشانه ام عقب زد و تارها يرو

 يرمق قلبم رو به خاموش يتار و نبض ب ميچشم ها. دگرگون شد يآغوش اجبار نيبه آغوشش فشرده شدم و حالم از ا كتر،تهوع آور دست د ي

 .نبودم يباز نيمن آدم ا. رفت

با همه . ديد ينم يزيچ ميرو شيپ ياهيجز س ميشم هاحس بود و چ يتمام بدنم ب. دكتر، سر پا ماندم يشد، به رمق دست ها يكه خال ميپا ريز

 يكاش دست از من و جسم خسته ام م. داد يم تيدلم به مرگ رضا. قمار نابرابر باخته بودم نيا يام را پا يزندگ. وجودم سقوط كرده بودم ي

و  ديچيپ يدر دلم م يزيچ. شد يوشم بلند نماز من و قلب سرد و خام يواكنش چيصورتم رد انداخته بودند، ه يكه رو ييجز اشك ها به. ديكش

احسان در  يحوصله  يو ب يعصب يدادم كه صدا يرحم دكتر، ذره ذره جان م يب يدر دست ها. را باخته بودم يمن باز. به دلم نشسته بود يدرد

 .دوباره داد يقلبم را، جان يفراموش شده  ديام يرفته  يرو به خاموش يورسوو ك ديچيسرم پ

 .گم ولش كن يبهت م. دستامو باز كن ياگه مرد. وونيح ولش كن -
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از  يميزدم و حجم عظ ينفس نفس م. گرفتم يسقوط نكردن به صندل يدستم را برا. ديو به سمت احسان چرخ ديباالخره دست از من كش دكتر

صورتش خم شد  يرو. را گرفته بود ميدستش بازوهنوز با . ستاديمقابل احسان ا. ختمير يم رونيب ميها دهيحالم را با آب روان شده از د يخراب

 .زد يپررنگو لبخند 

 پسر خوب؟ يزن يحرف م -

 .كرد اديماند و نفرتش را با نگاهش فر رهينامرد دكتر خ يبه چشم ها احسان

 .كشمت يخودم م يمونده باشه، با دستا ميساعت از زندگ هياگه  يخورم، حت يقسم م -

 .تكان داد حوصله در هوا يدستش را ب دكتر

بشه، زبون  ريكه د نيحاال با زبون خوش، قبل از ا. خوام بشنوم يم يبهتر يزايمن چ. نزن بچه جون يتكرار يانقدر حرفا. گهياَه، بس كن د -

 .خراب شده خبر داره نيا يتو تمونيگروه و مامور تيچقدر از ماه سيباز كن و بگو پل

تعلل در جواب كالفه  نيدكتر از ا. ماند رهيخ ختم،ير يصورت اشك م يزده بودم و به پهنا هيكت يخم شده به صندل يبه من كه با قامت احسان

 .شد

 .شه يزود باش پسر، صبرم داره تموم م -

سوخت و گوشم از شدت  يدكتر م شيته ر يطرف صورتم از فرط زبر كي. شد ينوازشگر احسان از من و از اوضاع اسفناكم كنده نم نگاه

تار شده و ملتمسم را به احسان دوخته  يچشم ها. بسته بود خيتنم  يدكتر رو يتماس دست ها يو جا ديشن يدكتر نم يرفته خشونت به كار گ

آن  يصبر نكرد و ب نياز ا شتريدكتر ب. انداخت رينگاه كالفه اش را از من گرفت و سرش را به ز. كردم يكمك م يتقاضا بندمبودم و از مرد در 

 :زد اديفر رد،يكه از احسان چشم بگ

 ؟يمرتضو -

گرفت و  يدكتر دستش را به سمت مرتضو. ماندم رهيخ د،يكش يباز شده اش جلو م شيكه با ن يدهانم را فرو دادم و با وحشت به مرتضو آب

 .حوصله لب باز كرد يب

 .اسلحه -

 يسست شده رو يبا بدن. مقابل احسان كرد يصندل يوو مجبور به نشستنم ر ديو ممتدش را از احسان گرفت و به شانه ام كوب ينگاه طوالن دكتر

كه هر لحظه اش از  يمرگ را به خفت. قرص بود شيپ قيدقا يشكنجه  افتني انياما دلم از پا ديلرز يبدنم از شدت سرما م. پخش شدم يصندل

 يدكتر جا م يانگشت ها نيشد و ب يخارج م يكت و پشت كمر مرتضو ريكه از ز يبا وحشت، اسلحه ا. دادم يم حيمرگ تلخ تر بود، ترج

 ميشانه ها يرا رو شيدست ها. ستاديام ا يدكتر از مقابل احسان حركت كرد و پشت صندل. زد ياحسان شور م يدلم برا. گرفت را نگاه كردم

 .ام را فشرد خسته يگذاشت و كوتاه شانه ها

 كه عشقتو جلو چشمات زجركش كنم؟ يواقعا دلشو داركردم اما  يكه فكرشو م يهست يزيتر از چ رتيغ يب يليكه خ نميب يم -

 .ماند رهيمقابلم و دست مسلحِ بند شده به شانه ام خ ستادهيفورا سرش را باال گرفت و با نگاه نگرانش به من و دكترِ ا احسان

 زاده؟...حر يبكن يخوا يم يچه غلط -
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 :لب زمزمه كرد ريسرم گرفت و ز يالح را باالس. ديكه دست از تعلل كش امديدكتر خوش ن ياحسان به ذائقه  نيتوه

ادبت  يشه كه درست و حساب يم دايپ يكي. ستنيهمه كه مثل من صبور ن. يكه به بزرگترت احترام بذار يريبگ ادي ديپسر خوب؟ با يدون يم -

 م،يكن مياگه عادالنه تقس. وجود داره رياسلحه فقط شش تا ت نيا يتو ن،يبب. كار كنم يخوام چ يگم م يجوش نزن، االن بهت م اديز. كنه يم

 اديمن ز. تا شيش يتو يكي. يكيمونه  يم ارم،يتا، پنج تاشو در م شيش نياز ا. فرصت بدم هيخوام بهتون  يشه اما من م يتا سهمتون م هس ينفر

 يخوش شانس باش ياديز دميم بشه، شااول كار تمو كيهمون شل يتو ديشا. بار شيشه ش يخوب نبوده اما اگه اشتباه نكنم، احتمالش م مياضير

 .دوست من يبر يلذت م دنشياز د. هيسرگرم كننده ا يباز. برسه شميش كيشلو كار به 

نگران احسان  يچشم ها ينگاهم رو. بستن كرد خيحس كردم، سلول به سلول تنم از مركز تماس شروع به  جگاهميگ يسالح را كه رو يسرد

 .بودم يداشت، راض يروزيحكم پ ميمرگ كه برا نياز ترس كه به دلم نشسته بود اما باز هم به ا يميعظ يبا وجود حجمه . ثابت ماند

 ك،ينزد يفاصله  نياز ا كيكنم شل يفكر م. كنم يرو م كيشل نيشمارم و بعد اول يپسر خوب، تا ده م نيبب. ميكن يخب، شروع م يليخ -

 . و خوب تماشا كنپس چشماتو باز كن . كنه يزود تموم م يليكارش رو خ

 .احساسش فرو رفت يانتظارم، احسان نگاهش را به دكتر دوخت و در قالب خونسرد و ب يهمه  برخالف

تونه داشته  يمن م يتو زندگ يريدختر چه تاث نيزنده موندن ا ايمردن  ؟ياحمقانه از من حرف بكش يايباز نيبا ا يتون يم يكن يچرا فكر م -

 .كردم يرو انتخاب م يبهتر يتو بودم، روشا يباشه؟ جا

ام و حس مرگ  قهيشق ياسلحه، رو ياعتماد كنم اما فشار لوله  ديدانستم به احسان با يم. داد يرا آزار م ميدكتر، گوش ها يپوزخند عصب يصدا

 .منتظره، آرام و قرار را از دلم برده بود رياز اندازه غ شيب

كنم  يشروع م. ميبگذر. خاك ريانقدر جوون بره ز يعروسك نيهمچ فهيح يليخ. شكستم ينم رحمانه دل مادر بچمو يتو بودم، انقدر ب يجا -

 .سه.... دو ....  كي. ستميوجه اهل ارفاق ن چيباشه، من به ه ادتي. پسر

 چيبار به ه نيا ش،يپ قيدقا رغميعل. لرزاند يته نگاهش دلم را م يزيمانده بود و چ رهيخ ميبه چشم ها. خواندم يرا از نگاه احسان م يكالفگ

خواست  يكرده بود اما دلم م ريوجودم را درگ يكه همه  يترس يبا همه . بودم يمرگ راض نيبه ا. خواست احسان حرف بزند يوجه دلم نم

 يره شد، شور و دله يتر م كيهر چه كه شمارش دكتر به عدد ده نزد. همه اتفاق كه من مسببش بودم، خالص شوم نيعذاب وجدان ا ززودتر ا

احسان،  يهول زده  يشدم اما صدا ييرا بستم و منتظر رها ميعدد ده كه ثابت شد، چشم ها يرو. داد يخودش را نشان م شتريدر دلم ب دهيچيپ

 .ديكش ازاانتظارم را به در

 .يشنو يرو نم يكه دنبالش يكلمه از اطالعات كي يحت اد،يسرش ب يياگه بال -

 .دياز پشت سرم به سمت احسان جلو كش. زد هيرا به شانه ام تك شيدست ها اسلحه را از سرم جدا كرد و دكتر

 ....اما  ياريدونستم كه طاقت نم يم -

آب دهانم را . داد يبودن خشاب م يتق آرامِ كنار گوشم، خبر از خال يصدا. دياسلحه را كنار سرم قرار داد و ماشه را كش. ستاديصاف ا بالفاصله

 .را باز كردم ميم هاسخت چش يليفرو دادم و خ

 .كه گلوله نداشت يشانس آورد يليخ. پسر ادينم شيوقتا فرصت جبران پ يليباشه، خ ادتي -
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 :زد اديبلند فر يو با صدا ديجلو كش يصندل يخودش را رو احسان

 .كنم تيدستمو باز كن تا حال ياگه مرد -

 :تمام جواب داد يرتش گرفت و با خونسرداسلحه را مقابل صو. ستادياحسان ا يمرا دور زد و رو به رو دكتر

در ضمن . ياحساساتم، دستتو باز كنم و دردسر درست كنم، اشتباه كرد كيكه با تحر ينياگه دنبال ا. نداره بچه جون يمن رنگ شيحنا پ نيا -

 ينم نيوجود من زنده موندنتو تضم نيا باشه، با يضرور تيمامور نيا يباشه كه زنده موندنت برا ياتياگه اطالعاتت اون قدر ح يباشه، حت ادتي

 دونه؟ يم يچ تختيپا تياز مامور سيبگو پل ،يسرگرم كننده خالص بش يباز نيزودتر از شر من و ا يخوا يحاال اگه م. نمك

 .زد و با سر به من اشاره كرد هياش تك يبه صندل احسان

 .زنم ينم يجاس، حرف نياون ا يتا وقت -

 .كرد كيزد و سرش را به گوشش نزد هياحسان تك يدستش را به شانه  دكتر

 .يكن يم نييرو تع طيكه شرا يستيتو ن نيمتاسفم دوست من، ا -

را دور گردنم  شيدست ها. ستاديبه رد خواسته اش نداده بود كه دكتر با دو قدم ازش فاصله گرفت و دوباره پشت سر من ا ياحسان جواب هنوز

 ييبا چشم ها. كردم يبدنش را از تماس گونه ام با صورت خشن و زبرش حس م يگرما. ديكش نيياطرف صورتم پ كيحلقه كرد و سرش را 

 .ماندم رهيشده بود، خ قيبه دكتر دق دگرشيبه احسان كه با نگاه تهد ش،يپ قيدقا راروحشت كرده از تك

 .هيسرگرم كننده ا يگفتم كه باز م؟يرو شروع كن يخب، دور بعد يليخ -

 :زمزمه كرد يو با لحن پرتمسخر دينشده بود كه گونه ام را كوتاه بوسحرفش تمام  هنوز

 باشه؟. محكم باش -

 كيتحر يبرا يمطمئن بودم تك تك حركاتش صرفا كاربرد. دور نگه داشتم شيو صورتم را از تماس لب ها ليمتما يگريرا به سمت د سرم

. شدم يم شيدانسته ها تيبرد، متوجه اهم يو لو ندادن اطالعات به كار م حرف نزدن يكه احسان برا يوجود از مقاومت نياحسان دارد، با ا

بسته ام پنهان  يوجود ترسم را پشت پلك ها نيدر دلم نشست، با ا يتر قيحس كردم، اضطراب عم جگاهميگ يرا كه رو حهاسل يلوله  يسرد

رفت، قلبم از هجوم ترس ضربان  يكه باال م يبا هر عدد. شدشمارش معكوس دكتر دوباره شروع . انتخاب آزاد گذاشتم يكردم و مردم را برا

 :احسان بلند شد يصدا د،يبه هفت كه رس. گرفت يم

 .جونم تموم بشه متياگه به ق يحت ره،يگ يدستتو نم يزيچ چيه ،ياريسرش ب يياگه بال ش،يدم درو يدارم اخطار م -

 يتق و خفه  يصدا. ته دلم از حضورش گرم بود. شدم رهيمصمم احسان خ ي را باز كردم و به چهره ميچشم ها. ديدست از شمارش كش دكتر

 .ماشه و نبودن فشنگ را كه در سرم حس كردم، متوجه متوقف نشدن دكتر شدم دنيكش

 ديدته يحاال به جا. كنم يم كيوقفه شل يهر چهار تاش رو پشت هم و ب گهيد يدفعه . بود كه بهت كردم يارفاق نيآخر نيباشه، ا ادتي -

 .كنه ينوا نم يدختر ب نيبه حال ا يكمك چيحرف نزدن تو ه. داره يكه صبر منم اندازه ا يدون يم. بزن ديكردن، حرف جد

 :و جواب داد ديحرفش پر انيبه م احسان

 كنه؟ يمگه حرف زدنم بهش كمك م -
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 :مثالش جواب داد يب يد و با خونسردگردنم حركت دا يموها و رو نيتفنگ را ب يبود، لوله  ستادهيكه هنوز پشت سرم ا دكتر

 يب يحرفا ايب. مشخص شده بود فشيبچه بود، تا االن تكل نياز ا ريغ يا گهيهر كس د. ستميرحم ن يمن اونقدا هم ب. انصاف نباش پسر يب -

 .ديدم اجازه بدم بر يتو اطالعاتو به من بده، منم بهت قول م. مينزن دهيفا

 .ديكوتاه خندانداخت و  نييسرش را پا احسان

 باور كنم؟ يخوا يم -

 .اديكه از اجبار كردن خوشم نم يدون يم. ياگه دوست دار -

 :باالخره مصمم شد و لب باز كرد. نزارم نگاه انداخت يسرش را باال گرفت و به من و رنگ و رو احسان

 .... همزمان با اجالس سران  يخرابكار هي -

 :دكتر باال رفت يمزمان صداگردنم متوقف شد و ه يسر سالح، رو حركت

 خب؟ -

 .ماند رهينگاهش را از من گرفت و مغرور به دكتر خ احسان

 .يبه خرج بد تيكم حسن ن هيتو هم  ستيبد ن. كم از اطالعاتمو، رو كردم هيمن  -

 :حوصله جواب داد يب دكتر

 ش؟يبق. يد يكشش م يدار ياديز -

 .احسان نشست يلب ها يرو يپررنگ پوزخند

اما قابل اعتمادتر از  ست،ين يهر چند به اون هم اعتبار. رونيخراب شده ببره ب نياز ا نويو نوش اديبهش بگو ب. داخل اديسرعموش بگو ببه پ -

 .كنم ينم دايجا پ نياون ا

 .اش فشار داد يشانيپ يو اسلحه اش را رو ستادياحسان ا يكالفه جلو دكتر

 ــــش؟يبق. نكن بچه فيتكل نييمن تع يبرا -

 چيه يام را نشانه گرفت و ب نهيس. طاقت دكتر تمام شد كه به سمتم برگشت. ماند رهيرو به رشدش خ تيبه دكتر و عصبان يكالم چيه يب احسان

. در كار نبود يريبار هم ت نيا. مانده بودم رهيبرافروخته اش خ يگشاد شده به تفنگ داخل دستش و چهره  يبا چشم ها. ديماشه را كش ياخطار

شده،  دهيجان كندن به درازا كش نيدهم و از ا يذره ذره جان م دهايتهد نيكردم در برابر ا يحس م. احمقانه به ستوه آمده بودم يباز نيا از

 .مستاصل شده بودم

 .ميباز هم شانستو امتحان كن ميتون يم ياگه دوست دار. مونده سه تا. يبار هم شانس آورد نيا-

 :سكوت معنادار، ادامه داد يا قهيبه دكتر ثابت كرد و بعد از دقنگاه نفرت زده اش را  احسان

 يدستگاه حفاظت يكه تو يقراره تو همون اجالس با نفوذ. جهيخل هيحاش يعرب يبا كشورها رانيروابط رو به گسترش ا بيهدف برنامه، تخر -

 .عربستانه يامور خارجه  ريو وز نيبحر ريقطر، ام ريسوژه هاتون ام. فتهيبه طور همزمان سه تا انفجار اتفاق ب ن،يدار

 :چند لحظه سكوت كرد و باالخره به حرف آمد دكتر



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا mahtab26 –  سقوط آزاد                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٢٨ 

 يتونست يم. ياستعدادت استفاده نكرد نيشد كه از ا فيح يليخ. يهست يبا استعداد يده بچه  ينشون م نيا. يدار ياطالعات كامل. نيآفر -

 يها آدما ييباال يمطمئن باش، من و باق. يجبران كن يتون يم. ستين ريهنوزم دالبته . يسازمان بش ياز افراد رده باال يكيراحت  يليخ

 .ميكه هواتو داشته باش ميد يما هم قول م ،يجبران كن ياگه قول بد. ميستين يريسختگ

اندازه خائن به وطن  نيا اكه در خدمتش بودم ت يكردم گروه يباور نم. قادر به پلك زدن نبود، مات مانده بودم يكه حت ييدهان باز و چشم ها با

 يمدع يكشورها يزجر به مردمم، بعد از وقوع انفجارها از سو لياما حاضر به تحم دم،يد يدر خودم نم رانيبه ا يتعلق چيكه ه نيبا ا. باشند

مردم كشورم،  تيهوو  يخواست آزاد يدلم نم. شده است يطراح شياز پ شياز نما يتنها گوشه ا و،يسنار نيشدم ا يكم كم مطمئن م. نبودم

گروه قرار  نيا اريدر اخت يفكر چيچطور توانسته بودم بدون ه. رديقرار بگ ديدانند، مورد تهد يم يكه خودشان را محق و مدع ييتوسط كشورها

و خودم را به شدت خم كرده بودم  ريسرم را به ز. بودند، رفت ستادهيسالن ا يكه انتها يدكتر چند قدم از ما دور شد و به سمت دو نفر رم؟يبگ

احسان  يخوردم كه صدا يدكتر و مسعودم كرده بود، تاسف م ميراحت تسل يليمحضم كه خ يبه حال خودم و ساده انگار. كردم يمواخذه م

 .متوجه ام كرد

 ن؟ينوش -

 .داشت ينگاهش رنگ مهربان. سرم را باال گرفتم شرمزده،

 .ميجا خارج بش نيبدن كه زنده از ا تيدونم رضا يم ديبع. ستين يديام چيه نايبه ا. جا آخر خطه نيا -

 .لب ها و لبخند پر از حرفم ثابت ماند ينگاهش رو. نشست ميلب ها يرو يرمق يب لبخند

 نيخواستم ا ينم. كردم، فقط به خاطر خواهرم بود ياگه هر كار. خواستم زجرت بدم يوقت نم چيه. يزيبرام عز يليكه خ يخوام بدون يم -

. شناختن يكه باهاشون در ارتباط بودم، اصال مهردادو نم ييكدوم از بچه ها چيكنم، ه دايزدم تا مهردادو پ يمدت به هر در نيا يتو. طور بشه

 .هيبرام كاف ،يبخش يقدر كه بدونم منو م نيذاره، اما هم يجبران نم ياز اشتباهات اصال جا يسر هي. كردم تباهمن اش

 چيجواب به هم زدم، اما به جز اسمش ه يرا برا ميلب ها. رد انداخته بود ميگونه ها يمتوجه باشم، اشك روآن كه  يتار شده بود و ب نگاهم

 .زد و با نگاهش نوازشم كرد يلبخند مهربان ميصدا يب ي هيبه گر. شد ياز دهانم خارج نم يگريكالم د

 ست؟يكه گناهم قابل بخشش ن يعنيها  هيگر نيا -

قدم  يصدا. ديكش يگناهم را به رخم نم يكم مقصر نبودم، اما احسان ذره ا انيم نيكه من هم در ا نيبا وجود ا. تام شدت گرف هيحرفش گر از

 :و آهسته زمزمه كرد دياتاق كه بلند شد، احسان سرش را جلوتر كش يكف چوب يدكتر رو يها

برو سراغ سرهنگ  ،يزد رونيجا كه ب نياز ا ،يموندن داشتدرصد شانس زنده  كياگه  يباشه، حت ادتي. نهيخوام اشكاتو بب ينم. نكن هيگر -

 .بهت گفتم ينره چ ادتي. كن فيبراش تعر زويهمه چ. ريبگ يآدرسشو از منش. ضامهياز مر ؛يزند

 م؟يگفت يم يچ ميداشت. سراغ ادامه ماجرا ميبر! خب، خب -

 زيرا از پشت م يديجد يدكتر صندل. شدم رهيتم و به احسان خانداخته ام را باال گرف ريرا پاك كردم و سر به ز ميپشت دست اشك ها با

ما دو نفر گذاشت و قبل از نشستن به سمت همان  نيو ب ديكش رونياز ما در كنج سالن قرار داشت، ب يادينه چندان ز يكه با فاصله  يناهارخور

 .مخاطب قرارش داد يادگونينسبتا فر يو با صدا شتمرد برگ
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 .كه بهت گفتم انجام بده ويكار ؟يدرگاه يچرا معطل -

 .نشست يصندل يبه هم خوردن در بلند شد و بالفاصله دكتر رو يبود كه صدا دهينرس قهيدق به

 ن؟يفرمود يدكتر، م يخب آقا -

 .اش را به دكتر ثابت كرد رهينگاه خ احسان

 .بره يقرار شد بذار -

 .كرداش قفل  نهيس يرا رو شيزد و دست ها هياش تك يبه صندل دكتر

كه من آدم  يدون يم. كنم رونشيتموم نشده، ب يهنوز مهمون يخوا يم. يحرفا هم مونده كه بشنو يليخ. يحرفا مونده كه تو بزن يليهنوز خ -

 تيما رو تا كجا شناختن؟ احتماال هو ينفوذ نيما نفوذ كرده؟ عامل يتا چه حد تو سيپل. يگفت يم يداشت. ادامه بده. هستم پسر يمهمون نواز

 كردن؟ هوم؟ ييما رو شناسا كتك ت

 :لبش نشاند و جواب داد يرو يپوزخند احسان

 .ينپرس يدون يكه جوابشو م يزيبهتره چ -

 .ستاديچند قدم كوتاه برداشت و پشت سرم ا. بلند شد يصندل يضربه زد و از رو شيپاها يبا دست رو دكتر

 .يكن يخودت سخت تر م يبرا طويشرا يپسر، دار يدون يم. يديبه گند كش زويهمه چ اتيبا فضول يعني نيا -

 :را باال انداخت و خونسرد جواب داد شيشانه ها احسان

 .سخت تر بشه نيتونه از ا يوجه نم چيبه ه طيشرا -

 .اش نشست يصندل يمن فاصله گرفت و دوباره رو ياز صندل دكتر

 گاشيبچه، ن نياما ا ،يگرفت اديتو گرگ بودنو خوب . يتا حداقل شكار نش يگرگ باش يريبگ ادي ديبا. كنه يرحم نم يبه كس ه؛يبيعج يايدن -

 .ارهيچطور رنگ و روش دل آدمو به درد م نيبب. بره اس كه شكار شده هيكن، مثل 

 .ماندم رهياش خ يظاهر يرنگ گرفته از دلسوز يرا باال گرفتم و به چشم ها سرم

 .رهخو ياحمقانت به هم م يدلسوز نيحالم از تو و ا -

 .دست معطل مانده و اشاره گرش به سمت مرا در هوا تكان داد و به سمت احسان برگشت دكتر

 .همان طور كه مهرداد و الناز نداشتن. نيشما دو نفر ارزش رحم كردن ندار. ندازهيدردسر م يكه آدما رو تو هيزيچ نيحماقت اول -

 :ديكش اديشد و فر ياز تكرار اسم الناز از زبان دكتر عصبان احسان

 .يبار آخرت بود اسمشونو به زبون آورد -

 ياش را حفظ كند، اما صورت برافروخته اش تالشش را ناكام م يكرد تا خونسرد يم ياديتالش ز. را باال انداخت شيابرو يتا كي دكتر

 .گذاشت

 .نيو ازش لذت ببر ديوب گوشاتونو باز كنپس خ. نيبود دنشيمنتظر شن يليدونم خ يم. كنم فيقصه براتون تعر هيبذار قبل از مرگتون  -

 .زد هيرا به بدنه اش تك شيو دست ها ستاديبلند شد و پشتش ا يصندل يرو از
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 يكه حقمون بود، قدرت م يذره، اون قدر هيفقط . مينبود يخواه ادهيز يما آدما. بزرگ يآال دهيبا ا ك،يگروه كوچ كي. ميگروه بود هيما  -

و مهرداد احمق خودشو به كشتن  يكه تو به خاطرشون خودتو به خطر انداخت يمردم نياما هم م،يخواست يمردم م نياما سهممونو از . ميخواست

. تونستن بهمون ضربه زدن يكه م ييما دادند و تا جا ليمخشون فرو كرده بود، تحو يكه حكومت تو يمشت مزخرفات هي. ما پشت كردن بهداد، 

كه  ياما از قدرت م،يآدما رو به دل گرفت نيا ي نهيما ك. ميبش ديو ناام ميدست بذار يكه دست رو نيداشتانتظار ن م؟يكرد يم ديكار با يچ

 ميكرد شونيحال. ميديقدرتمونو به رخشون كش. ميهر جا كه واسمون امكان داشت ازشون تلفات گرفت. ميبگذر ميتونست ينم همسهممون بود 

 .داره يا جهيبدونن پشت كردن به ما چه نت دياحمقا با نيا. مينشونشون بد مونويدرت واقعحاال هم وقتشه كه ق. از ما بترسن ديكه با

 .ديبه سمتم پاش يسرش را به سمتم چرخاند و نچ نچ بلند. زمزمه كردم يلب ريز "وونيح"را از نفرت جمع و  صورتم

كه  ديسيوا يمردم يپا ديچطور حاضر. نيما رو درك كن حرف نيتون يكه نم بهيبرام عج. يبرادرت هست هيشب ياديمهرنوش؟ تو ز يدون يم -

 ديكن يفكر م. ديبه منافع خودتون فكر كن ديبا. خودخواه بود ديبا ييوقتا هيذارن؟  يزنده تون نم نيكرد يم تيفعال ياگه بفهمن پشت چه گروه

 يهر چ. مونن يتا آخر عمرشون عزادار م ينه حت شن، يمقطوع النسل م نايكنه؟ نه ا يعوض م ويزيآدما چ نينفر از ا ستيده، ب دنكشته ش

كه مغزشون  ياحمق يآدما نيا. شن يم مياون وقته كه در برابر خواسته هات تسل. برن يبه قدرتت م يپ شتريب ،يريتلفات بگ ناياز ا شتريب

 يم غين بود تك به تكشونو از دم تدست م. ادهيهم براشون ز دنينفس كش يحت. مشت بدتر از خودشون هيدادن دست  ارشونويو اخت لهيتعط

 .گذروندم

 :را از دست دادم و لب به جواب باز كردم ارمياخت

همفكراشون  يكه جون آدما، حت هيچه منطق نيا. يكن يخودت هم رحم نم يبه آدما يتو حت. ستين يحرف چيتو كه ه يگر يوحش يتو خو -

 .ذاشتكه رو شما بشه گ وونياسم ح يحت فيح. نداره يتيبرات اهم

 :كه به خودش و خنده اش مسلط شد، لب به حرف باز كرد يكم. ديتنه اش را به سمت عقب كش ميو ن ديبلند خند دكتر

. شه يكنه، محكوم به مرگ م انتيبخواد پاشو كج بذاره، بخواد خ يهر ك. داره؟ مهم آرمان سازمانه يتيجون آدما چه اهم. دل رحم نباش بچه -

زودتر از  يلينرمش نشون دادم، وگرنه خ ياديالبته من در برابر اون ز. شه، مثل برادرت يآدم خائن حذف م. صادقه ايدن يقانون همه جا نيا

 .كردم يحذفش م ديبود با ازيكه ن يزيچ

 :و جواب دادم دميچينشسته به نفرتم را در كالمم پ لحن

 يهر چند كه هنوز نم. مهرداد باعث افتخار منه. برم يم يبرادرم پبه پاك بودن  شتريب ،يزن يحرف م يگروه نيبه همچ انتيكه از خ يوقت -

 .كردم يبوده كه فكرشو م يزيمردتر از چ يليده برادرم خ ينشون م ،يكه تو حذفش كرده باش نيكشته شد، اما هم يدونم به چه جرم

 .ونه ام ثابت كردگ ياما باز هم دستش را رو دم،يسرم را عقب كش. گونه ام گذاشت يدستش را رو. ديكش جلو

همون رفتن  اقتتيل ينشون داد دتيافكار پوس نياما با ا ،يرشد كردن داشت تيهر چند كه موقع. يبود چهيباز ياديز. سوزه يدلم برات م -

ست نسبت كه پسرعموت از ح يبا شناخت ران،ياز ا يهمه سال دور نيكردم با ا يچرا تو رو انتخاب كردم؟ چون فكر م يدون يم. برادرته شيپ

به . زميعز ياز ما بش يكي يكه بخوا يهست يزيكه تو كودن تر از چ نميب ياما دارم م ،يسازمان باش ميدا ياز اعضا يكي يتون يم داشت، رانيبه ا

تحت نظر گروه و  يها ينفوذ ييشناسا. ميما با انتخاب تو چند تا هدفو دنبال كرد. يخدمت كرد يليناخواسته به ما خ ايهر حال تو خواسته 
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همه مامور چرا تو رو انتخاب  نيا نيكه از ب يفكر نكرد نيتا حاال به ا. كه رها لوشون داد گهيد يرها و چندتا ،ياحسان، ثامن يروز نهگرفتن شبا

بود و اگه  ديپشت سرت سف يپرونده . شناختت ينم يكس چيه بايكه تقر يآدم تازه وارد بود هي. يداشت ويكاف ي زهيتو انگ. ساده است م؟يكرد

حذف شدن  تيراحت قابل يليهم خ تتيبعد از اتمام مامور يحت. ياعضا نداشت ريو سا تاشياز سازمان و مامور يخبر چيه ،يفتاديم ريهم گ

به سمت خودت  ويهر مرد يتونست يم تيظاهر يكه با جاذبه ها نيضمن ا. كه حذفت بتونه به سازمان ضربه بزنه ينبود يحرفه ا هيتو . يداشت

برات شنود كار . مجهز بود ابيهمراهت به رد يو گوش مينصب كرده بود نيخونه ات دورب يتو. مينظر داشت رياعمالتو ز امالبته ما تم. يبكش

و  يكن يريگيكه علت مرگ برادرتو پ يبرگشته بود رانيمصمم به ا يليبود تا تو كه خ ازين. ميخبر داشت تاتيو از تك تك فعال ميگذاشته بود

. خوش شانس بودن ياديز شونيا. ميدكتر خبر نداشت يآقا تيالبته كه ما از ماه. نيسرگرم بش يمدت م،يشك كرده بود تشيكه به ماه ياحسان

داشتن  يقبول دارم كه خواهر ناتن. ميدر مورد احسان نكرد ويكاف قاتيتحق م،يداشت يكه به ثامن ياعتماد ديشا اي روهامونين يتيكفا يب ليما به دل

 وياست، اما ماه بهيغر هيگذاشت كه احسان  ينم يما باق يبرا ويشك نيكردن، كوچك تر يم يكه زندگ يمتفاوت يشهرامتفاوت و  ليم فامو اس

كه از رها بدست  يو از اطالعات ميكن شييشناسا ميباالخره تونست ،يكه تو از رها به ما داد يبا اطالعات. تازه است يريهر وقت كه از آب بگ

 هينداشت فقط  يگناه چارهياما الناز، دختر ب. ميديرس يبه الناز فتوح م،يبه دست اومده از رها دنبال كرد يرنخاكه از س يقاتيتحق و ميآورد

و  يحقوق يگروه خبر نداشت و به سفارش پسرعموت كارا تيحرف بزنه، البته مهردادم از ماه ميتا مهرداد رو مجبور كن لهيوس هي. بود لهيوس

كه  يدالر ارديليم يشركت و وام ها يمهرداد به قراردادا ،يدون يداستانو كه م. كرد يدنبال م ياقتصاد شركت هين رو تحت پوشش سازما يمال

خرج  گهيها و هزار تا كار د تيو جلو بردن مامور روهايو آموزش ن يريسازمان و عضوگ ياهداف عال شبرديپ يگرفت و برا يشركت بابتشون م

دستگاها و  يبودن تحركات شركت و نفوذمون تو يرقانونيبر غ يمبن يبود كم كم به مدارك نستهتو اشيبا فضول. ودكرد، شك كرده ب يم

اطالعات  ميراحت تونست يلياما خب ما خ يانيدر جر يقصه اش مفصله، تا حدود. كنه دايدست پ يحكومت يها يياز رده باال يسر هيارتباطمون با 

دو  نيبه هر حال ا. شد كه النازو حذف كرد يهم نم يراحت نيالبته به هم. لو داد زويچ همهبه خاطر الناز . ميبكش رونيرو از چنگ برادرت ب

. بود زيشك برانگ ياديشدن، ز يهم كشته م گهيكردن، اگه با همد يدفتر با هم كار م هي يبودن و تو يعاشق و معشوق كه از قضا هم دانشگاه

 يبود تا سر و كله  شرفتيخوب در حال پ زيهمه چ. يراحت نيبه هم م،يحذف كرد دشخو ي وهيز رو به شخودش و النا ي وهيمهرداد رو به ش

اهداف و  شبرديكه مانع پ ييتايترور دو سه تا از شخص يما رو خراب كرد و جلو يتايچند تا از مامور اشيبا زرنگ باز. شد داشيآقا پ نيا

 يرو روونه  امونيسالح و مهمات رو لو داد و چند تا از حرفه ا يها مولهدو تا از مح يكي. خراب شده بودن رو گرفت نيا يما تو يتايمامور

 .خودمون حيسر تفر ميبرگرد. ميكه نبش قبر خاطرات كهنه رو داشته باش ستين يازين م،يبگذر. زندون و دادگاه كرد

دكتر  يحرف ها دنيكه از شن يبا وجود شوك. كرد ستادنميا را گرفت و مجبور به ميبا دستش بازو. ستاديمن را دور زد و پشت سرم ا دكتر

 يب يقصه  دنياز شن. نشان بدهم نياز ا شتريخواستم ضعفم را ب ينم. سر پا باشم ميپاها يمتحمل شده بودم اما تمام توانم را به كار گرفتم تا رو

هم فشار دادم و  يرا رو ميدندان ها. احسان خون بود يده و حرص ز يصورت عصب دنيبودن برادرم، قلبم به درد آمده بود و دلم از د ناهگ

 .دكتر دستش را دور گردنم آورد و دهانش را به كنار گوشم رساند. سر پا ماندن مقاومت كردم يبرا

 .ييكنه، تو يم كيكه شل يبار هدف احسانه و اون نيا. شه يعوض م يباز يجا به بعد قاعده  نياز ا -

 قتايمرد حق نيا. شدم رهيكرد، خ ينگاهم م شيلب ها يرو يزده  يكتر كه از من فاصله گرفته بود و با لبخند خوشوحشت سرم را به سمت د با



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا mahtab26 –  سقوط آزاد                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٣٢ 

 .اسلحه را به سمتم گرفت و با سر به سمتش اشاره زد. بود وانهيد

 .ميكار دار يكل رش،يبگ -

انگشت  نيتفنگ را ب. مچ دست راستم چنگ زد و دستم را باال گرفتحوصله، به  يدكتر ب. تكان دادم و مخالفتم را اعالم كردم نيرا به طرف سرم

 .سر شده ام قرار داد و با دستم به سمت احسان نشانه گرفت يها

 .اون وقت بنگ و خالص. يو ماشه رو بكش يريبا شمارش من، نشونه بگ هيكاف. نداره يكار گهيخب، د يليخ -

. كرد، مات مانده بودم يحرف نگاهم م يوحشت زده به احسان كه مصمم و ب. م قرار گرفتمحض رها كردن مچم، دستم سر خورد و كنار بدن به

را كه عاشقانه  يمرد يتوانستم زندگ يچطور م. بود ايدن يحقه  نيتر فيكث نيا. بدنم به لرزه در آمده بود يهمه . نداشت ستادنيتوان ا ميپاها

 :دميكش اديتكان دادم و فر نيسرم را به طرف رم؟يخودم بگ يداشتم و پدر بچه ام بود، با دست ها شدوست

 .يتونم لعنت ينم. تونم ينم -

 :حوصله جواب داد يگفت و ب يبلند "اَه" دكتر

 .كه بهت گفتم انجام بده ويپاشو و كار ومده،يمن باال ن يتا اون رو. يبر يحوصلمو سر م يدار گهيد -

دكتر خم شد، اسلحه را دوباره مقابلم . مردم، قادر به كشتن مردم نبودم ياگر م يحت .افتاد نيزم يسر خورد و رو ميدست ها نياز ب اسلحه

 .نشانه گرفت جگاهميرا به سمت گ يگريتفنگ د يبار لوله  نيگرفت و ا

 .يزنده باش گهيد قهيدق هيكنم تا  ينم نيوگرنه تضم رشيبگ -

 :لب زمزمه كردم ريتكان دادم و ز نيرا به طرف سرم

 .نه، نه -

 .ديو دستورگر احسان، نگاهم را به سمتش كش يعصب ياصد

 .گه، بكن يكه بهت م ويكار ن؟ينوش يچرا معطل -

را بستم و باز  ميچشم ها. كرد يم اديرا با نگاهش به سمتم فر تشيرا در هم گره زده بود و جد شيابروها. ماندم رهيو ناباور به احسان خ مات

 .ديام كوب نهيرا به س حوصله اسلحه يدكتر ب. هم مقاومت كردم

 .پس معطل نكن. ارميخوام سرش ب يكه من م هييلذت بخش تر و آسون تر از بال يليتو براش خ يمطمئن باش كشته شدن با دستا -

 با. مردم نبودم دنيبه زجر كش يراض. كرد يمحكم و پر از صالبت نگاهم م ،يترس چيه ياحسان هنوز هم ب. را باز كردم ميوحشت چشم ها با

 يسلول به سلول تنم از سرما. جانم توان نگه داشتنش را نداشت يب يانگشت ها. ام را گرفتم نهيس يمماس شده رو يلرزان، اسلحه  يدست ها

 .فراموشم شده بود دنينفس كش. بود ستادهيقلبم از تپش ا. بسته بود خي سلحها يتن فلز

 .يكن يوع مبا شمارش من شر. يايسر عقل م يخب دختر خوب، دار يليخ -

و سر تفنگ را به سمت احسان باال  ديرا به رو به رو كش ميحوصله جلو آمد و دست ها يدكتر ب. حركت مانده بود يب ميهنوز در دست ها اسلحه

 .گرفت

 ....دو ....  كي ؟يآماده ا -
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 يصدا. باشم دنشيبه زجر كش يتوانستم راض يوجه نم چياما به ه ستميمطمئن بودم قادر به كشتنش ن. چشم گرفتن از احسان را نداشتم توان

 .گرفت يزد و انعكاس م يشمارش دكتر، در سرم زنگ م

 ....هفت ....  شيش -

 .جان خودم باشد متياگر به ق يكردم، حت يم يكار ديبا. ببرم نيخودم از ب يام را با دست ها يتوانم مرد زندگ يمطمئن بودم كه نم نه،

 .ده.... نه  -

در گوشم  كيبلند شل يصدا يوقت. دمياسلحه را به سمت دكتر گرفتم و ماشه را كش. كردم ينها فكر خطور كرده به ذهنم را عملت ،يمكث چيه يب

و چند بار  نيكردم اما تمام چند يراندازيكرد، ت ينگاهم م حيبود و با لذت و تفر ستادهيا نهيباز هم به دكتر كه خونسرد و دست به س د،يچينپ

 رونيب ميدست ها انيبدون فشنگ را از م يقدم جلو آمد و اسلحه  كي. ديكش يدكتر م يرا به چهره  حيتنها تفر ،يا جهينت چيه يب كم،يشل

زدم كه دكتر زرنگ تر از  يحدس م ديبا. رودست خورده بودم. پخش شدم شيكرد و رو ريگ يصندل يبه لبه  ميپاها. و به عقب هولم داد ديكش

 ميآب دهانم را فرو دادم و با اضطراب به انتظار تصم. منِ پر شده از بغض و نفرت بگذارد اريسالح گرمش را در اختراحت،  يليخ كهباشد  يزيچ

 يبيكه به احسانم آس نيبه همراه داشته باشد اما از ا ميتوانست مرگ دكتر را برا يكه م يبا وجود از دست رفتن فرصت. اش نشستم يبعد

 :حوصله لب باز كرد يانداخت و ب نيزم يرا رو ميدست ها نيچنگ زده از ب يدكتر اسلحه . بود يدلم راض هنرسانده بودم، ت

متاسفم خانوم اما كار . ديكن يآدم سواستفاده م يشه، از دلسوز يتا بهتون فرصت داده م. دياحسان؟ شماها ارزش رحم كردنم ندار ينيب يم -

 .تموم كنم ديتمومتو خودم با مهين

جرات . ديچيدر سرم پ كيبلند شل يصدا. كرد كيو شل ديبه سمت احسان چرخ يوقفه ا چيه يانم حرفش را درك كنم، بكه بتو نياز ا قبل

در جهت خبردار شدن  يتكان يتوانستم پلك بزنم، نه حت ينه م. شوكه شده بودم. چشم گرفتن از دكتر و نگاه كردن به سمت احسان را نداشتم

 .بدهم نماز مردم به گرد

 .شد فيح. خودش نخواست. داشته باشه يخوب ي ندهيست آتون يم -

و هر  ديدو يروشنش م راهنيپ يكه رو يخون. دميدادم و به سمت احسان چرخ يبه خودم تكان يبه سخت. دكتر من را از بهت خارج كرد يصدا

 ميچشم ها. توان حرف زدن نداشتم. زد يخالص م ريكرد، به من و حال خرابم ت يقلبش را پررنگ تر م يسرخ رنگ نشسته رو يلحظه لكه 

 يفاصله . اجازه قدم برداشتند يرمقم، ب يب يو پاها ستادمياراده ا يب. غرق به خون رو به روبم ثابت مانده بود راهنيو پ شدهخم  ريسر به ز يرو

حاال . تاب سكوتش را نداشتم نياز ا شتريب. جلو بردم شانشيپر يلمس موها يدستم را برا. كوتاهم را از مرد خاموش شده ام به صفر رساندم

بغض راه . مرتعشم را به هم زدم يلب ها. ببخشد نانيسرش را بلند كند و با نگاه آرامش به من و قلب از كار افتاده ام اطم كهنوبت احسان بود 

احسان  يموها نيام را از ب دهيلرز يانگشت ها. گردن خم كردم يسرم را رو. گردنم تاب ثابت نگه داشتن سرم را نداشت. را بسته بود ميگلو

 .داد ينشان نم يواكنش چيه. به جلو خم شده اش را تكان دادم يشانه  يآهسته و به نرم. اش رساندم هلغزاندم و به شان

 يب يبرا. ادمافت نيزم يزانوان رنجورم خم شدند و مقابل احسانم رو. شد ينم نييباال و پا دن،ينفس كش يبرا. اش ثابت ماند نهيس يرو نگاهم

 ينم يتكان چيمردم اما ه. را باز كردم مياتفاقات، پلك ها يبودن همه  يشوخ ديرا بستم و به ام ميچشم ها. كرد يخرج نم تيو ضعفم، حما يحال

تنه اش  مين يسرش رو. كرد يمحبت خرج نم يذره ا يتنم حت يسرما ياما برا ديطلب يرا م شيدست ها يبسته بود و گرم خيتمام تنم . خورد
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بسته اش ثابت  يپلك زدم و نگاهم را به چشم ها. شد يم يصندل ياز پشت بسته شده اش، مانع از سقوطش از رو يخم شده بود و دست ها

 يصدا. كردم يبودم اگر مرگــش را باور م ــــوانهيد. مرد من زنده بود. شدم شيگذاشتم و منتظر نوازش دست ها شيزانو يسرم را رو. كردم

 .ديخند يكنار گوشم م يكس. از اطرافم بلند شده بود همهمه

 .فرستم كنارش يزود تو رو هم م يليخ. غصه نخور -

 يمرد ايسهم من از دن. خواستم ينم نياز ا شتريرا ب يزندگ. مرگ آماده بودم يبرا. ديچيدر گوشم پ يدهنده ا دينو كيشل يزودتر صدا يليخ و

 المح. زدم يچنگ م يزندگ نيهنوز زنده بودم و سرسختانه به ا. بند شد ميبه بازو يدست. كرد يخرج نم ييبايكام ش يتاب يبود كه حاال در برابر ب

 يجدا شدن مقاومت كردم اما دست ها مصرتر از آن يبرا. خورد يشد، به هم م يكه به در نم يجان سخت نيمنحوس و ا يزندگ نياز خودم و ا

 يام بمانم اما دست ها حرف دلم را نم يخواستم تا ابد كنار مرد زندگ يم. جا بود، كنار احسانم نيمن ا يجا. شوند ميبودند كه به ماندنم، تسل

 ريكه چنگ شد و به احسان سر به ز ييروين. در من زنده شده بود يبيعج يرويام، ن يزندگ ديام يماندن و تنها نگذاشتن همه  يبرا. خواندند

ماندن، هر چه در بدن داشتم  نيا يخواستم بمانم و برا يم. كرد يمزاحم، مقاومت م ير اصرار دست هابست و در براب يم ليشده و خاموشم دخ

 .احسان چنگ زدم يو به پاها كردمخرج 

زد و در برابر چشم  يمحكم يضربه  ،يصندل يها هيمزاحم، به پا يصاحب دست ها دگانم،ينرفتن و درست در مقابل د يبرابر مقاومتم برا در

احسان  يمنگ و ناباور دست از پاها. شوكه شده بودم. سقوط كرد يبسته شده به همراه صندل يمن، احسان با دست ها يت زده وحش يها

صورت و  يزد و رو يم رونيهنوز بسته بود و خون ذره ذره، از گوش ها ب شيچشم ها. ماندم رهيخ نيزم يشده اش به رو دو به سر بن دميكش

گشاد  يدهانم گرفتم و با چشم ها يمحابا جلو يرا ب ميهمه شقاوت، دست ها نيو ا ياز حجم ناباور. انداخت يرد م نيكف پاركت پوش زم

مقاومتم را از . جان مردم بود يب كريبه پ شتريب يمجازات مقاومت من، ضربه . زبانم قفل شده بود. ماندم رهيواژگون و احسانم خ يشده به صندل

 يرو. ثابت مانده بود ميايآغوش دن نيبسته و امن تر يچشم ها ينگاه حسرت زده ام، همچنان رو. شدم مزاحم يدست ها ميدست دادم و تسل

عادت سرنوشتم  يتاب دور شدن نداشتم اما انگار دور. احسانم ثابت بود ينگاه حسرت كشم رو. دنديشدست ها به آغوشم ك. بند نبودم ميپاها

من احسانم را . زد يرا پس م ميرو شيپ قتيو ذهنم ناباورانه حق دنديبلع يحركت مانده ام را م ياحسان ب ريذره ذره تصو ميچشم ها. شده بود

 . از دست داده بودم

 

**** 

 

خون  ياحسان و لكه ها ريتصو. كردم يم يحس خفگ دگانم،يبه د دهيدو ياهياز هجوم س. زدم ياتاق دست و پا م يكيكه باز كردم، در تار چشم

رساندم و  ميدستم را به گلو. حالم را دو چندان كرد يدر نگاهم جان گرفت و خراب شياز گوش ها يرد سرخ جار لباسش و ينقش بسته رو

و  ديچيپ يدر اتاق م ميدر پ يكوتاه و پ ينفس ها. شد ياز حنجره ام خارج نم ييو صدا دميفهم يحالم را نم. دميكش نييتخت پا يخودم را از رو

 ك،يسرم گرفتم و كنج اتاق تار يرا رو ميدست ها. گرفت يشد و انعكاس م يبارها و بارها در سرم تكرار م كيشل يصدا. كرد يگوشم را پر م

و از  ستادهيكه پشت به نور، خارج از اتاق ا يباز شد و قامت چهارشانه و مردانه ا ينسبتا بلند يدر با صدا. جمع كردم شكممرا داخل  ميپاها

 .، در چهارچوبش ظاهر شدداخل اتاق سهم گرفته بود يكيتار
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 ؟ييكجا. زميمهرنوش، عز -

نور . چراغ را روشن كرد ديو كل ديدست كش واريد يرو. زدم يهنوز هم در كابوسم دست و پا م. شدم رهيآشنا خ يزده به صاحب صدا وحشت

 .هم انداخت يرا رو ميرا زد و پلك ها ميدر اتاق چشم ها دهيدو

 !؟يجا نشست نيچرا ا -

با وحشت . ديلمس گونه ام جلو كش يدستش را برا. دميترس ياز مسعود هم م يحاال حت. شدم رهينگران مسعود خ يدم و به چهره باز كر چشم

رساندم  ميبه گوش ها دنشينشن يرا برا ميدست ها. توانستم حضور مسعود را كنار خودم تحمل كنم ينم. پشت سرم فشردم واريخودم را به د

گرفتنش به خرج دادم، اما هنوز هم مقابلم بود و هنوز هم  دهيناد يكه برا يتالش يبا وجود همه . هم فشردم يرو دنشيند يبرا ار ميو پلك ها

 .كرد ياصرار م يهم صحبت يبرا

 .شتميمن پ. نترس. اس گهيد يجا هيجا  نيا ن،يبب. رونياز اون خونه آوردمت ب. تموم شده زيمهرنوش جان؟ همه چ يترس يم ياز چ -

لحنش را آرام تر . متوجه ترسم شد. در كنج اتاق جا دادم شتريخوردم و خودم را ب يفيگونه ام حس كردم، از ترس تكان خف يرا كه رو دستش

 :خاموش كردن ترسم ادامه داد يكرد و برا

 .اننگام كن مهرنوش ج. ستيدنبالت ن يكس گهياالن د. به خاطر تو. دكترو كشتم. كنه ينم دتيتهد يخطر چيه گهيد -

مچ هر دو دستم حس كردم،  يرا كه رو شيشد؟ تماس دست ها يكابوس تمام نم نيچرا ا. گوشم محكم كردم يرا با اصرار رو ميها دست

 .را رها كرد و مقابلم نشست ميدست ها. ديوحشت زده عقب كش. ديچيوقفه ام داخل اتاق پ يممتد و ب غيبلند شد و ج ميناخواسته صدا

 .آروم باش. آروم باش. ستين يزيچ. سيه. سيه -

 .دهانم فشار داد يو كف دستش را رو ديشد، جلو كش ديسكوتم كه ناام از

 .تموم شده يگفتم كه همه چ ؟يزن يم غيچرا ج. زميگوش كن عز. گوش كن مهرنوش -

ام از مرگ احسان،  يهت زدگتمام شوك و ب. شد يجان احسان در ذهنم زنده م يجسم ب ريمانده بود و تصو شيچشم ها ياهيس خيم ميها چشم

 يكه برا يپدر بچه ا. من احسان را از دست داده بودم. داد يبه بار آمده م يشد و خبر از عمق فاجعه  يم دهيو ممتدم به رخ كش دهيكش غيبا ج

. ه، ضربان گرفته بودنفس كم آورده بودم و قلبم از شدت عمق فاجع. شد يدر مهار دست مسعود خفه م غميج يصدا. كرده بود اصرارداشتنش 

از . بود را نداشتم زانميجرم قتل عز كيكه شر يمرد يطاقت نگاه كردن به چشم ها. افتاد ريرفت و نگاهم به ز يرو به خاموش ميرفته رفته صدا

 :داد و آهسته زمزمه كرد ياز سكوتم كه مطمئن شد، به خودش تكان. بودم زاريب يكيهمه نزد نيا

 باشه؟. ينكش غيفقط قول بده دوباره ج. دهنت بردارم يدستمو از روخوام  يم. مهرنوش جان -

 يهنوز هم مرگ احسان باورم نم. شدم رهيزدم و به نور راه گرفته داخل اتاق خ هيتك واريسرم را به د. مثبت نشان ندادم يبه نشانه  يعالمت چيه

 .شد

 بهيآسمان و شهر شلوغ غر يبه تماشا دمياتاق جد يآشوب، كنار پنجره  يدلقرار و با  يهر روز ب. روزها و شب ها از دستم در رفته بود حساب

تنگ و پر تردد اطراف را  يتك تك كوچه ها يحاال حت. گذاشتم يبالش م يادامه دادن، سر رو يبرا يا زهيانگ چيه ينشستم و شب ها ب يام م

آوردن نوزاد بدون پدرم به  اديدر كوچه عادت كرده بود و دلم با به  بچه ها يباز يغروب ها گوشم به صدا. پنجره از بر بودم نين قاب اياز ب
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 نيا فيتنگ و كث يام مسعود بود كه از ترس همقطارانش جرات خارج شدن از فضا يشده بودم و تنها مالقات يخانه زندان نيدر ا. آمد يدرد م

كرده بود، اما هنوز هم به مرگ  ريام را درگ يلحظات زندگكابوس تمام  كيكه مثل  يتلخ يبا وجود گذشت روزها. را نداشت يواريچهارد

حاال . گذشت يام با احسان م ييپنج ماه آشنا نيريعمرم به مرور خاطرات تلخ و ش يهر روز و هر لحظه . احسان و نبودش عادت نكرده بودم

. نداشت ييتاب جدا نياز ا شتريقرار بود و ب يدلم به شدت ب. اش در خاطرات و ذهنم آرزو شده بود يدوست داشتن تآوردن صور اديبه  يحت

 چيزد و ه يحالم دامن م يحضور مسعود كنارم، تنها به خراب. زده بودم ميخبر بودم و بعد از مرگ احسان، مهر سكوت به لب ها ياز همه جا ب

 يكرد، اما گهگاه كه هوا يم يحداقل يبرخوردها يدانست و تمام تالشش را برا يهر چند كه خودش خوب م. دحالم نبو يتاب يب يبرا يمرهم

 چيه. ام را نظاره گر بود يوانگينشست و در سكوت د يم نمان،يب يزد، مقابل در اتاق تنها مرز قرارداد يمجنونش به سرش م يدختر عمو

را با بند بند  يقرار يب نيو اشدم  يقرار م يتاب و ب يب شتريگذشت ب يهر لحظه كه م ديو شا روزهر . نداشتم يزندگ يادامه  يبرا يا زهيانگ

از  يمطمئن بودم كه اگر مراقبت ها. كردم يم يمرگم لحظه شمار يآمدم، برا يبه ستوه م ميها يكه از فرط دلتنگ يگاه. كردم يوجودم حس م

 .مزخرف خالص كرده بودم ين زندگيراه دور مسعود نبود تا االن خودم را از شر ا

بدنم به خاطر كاهش سطح  يزد و دما ينبض م يامان يسرم از درد ب. هر دو دست گرفتم نيام را ب تخت نشستم و سر دوران گرفته يرو

گرفتم دل  يكه از خودم م يانتقام نيكار دستم داده، اما به ا دن،يدانستم امتناعم از خوردن و نوش يم. از حد باال رفته بود شيبدنم، ب عاتيما

فرش كهنه و  كيام كه با تخت و  يدر اتاق تنگ و ُنه متر. كالفه ام كرده بود شياز پ شيل خانه، بداخ ي هيگرم و بدون تهو يهوا. مخوش بود

 ياز طبقه  يآبِ نشت يكهنه و رد زرد رنگ لكه ها يآب يوارهايد. مبله شده بود، خودم را حبس كرده بودم ده،يو پوس يچوب شيآرا زينمور و م

دادند گرفتم و از  يساعت ده رو نشان م شهيكه هم يياز كار افتاده اش و عقربه ها يواريو و ساعت د وارينگاه از د. زد يباال حالم را به هم م

از حرارت بدنم كم  يصورتم نشست و ذره ا يخنك غروب رو يهوا. اتاقم را باز كردم يتازه، پنجره  يگرفتن هوا يبرا. تخت جدا شدم يرو

را به دور  ميرا داخل شكمم جمع كردم و دست ها ميپاها. دمياز لبه اش باال كش يرا به سخت كف پنجره گذاشتم و خودم يرا رو ميدست ها. كرد

احسان به سرم  يهوا ياز هر وقت شتريب. آسمان غروب گرفته ثابت كردم يسرخ يزدم و نگاهم را رو هيتك واريسرم را به د. حلقه زدم ميپاها

 .م را شكستمبه هم زدم و سكوت چند روزه ا را ميلب ها. زده بود

 !احسان -

تا شده ام گذاشتم و  يزانوها يسرم را رو. سوخت يامانم به شدت م يب ياز هجوم اشك ها ميداد و چشم ها يرا فشار م ميبه شدت گلو بغض

بودم و  را پشت سر گذاشته رياتفاقات نفس گ نيا يجان سخت بودم كه همه  ياديز. ماندم رهيپخش شده در آسمان خ يتكه تكه  يبه ابرها

 شكشيرحمانه پ يبود و ب ختهيدر نگاهش ر د،يلحظات مرگ خورش نيواپس نيو غربتش را در ا يتلخ يغروب امروز همه . بودمهنوز هم زنده 

داشته ام را خرج  يو همه  ديصورتم دو ياشكم رو ي رهيذخ يته مانده . مچاله شده بود يقرار يكردم قلبم از شدت ب يحس م. كرد يقلبم م

سرم را . شد يرفته رفته تارتر از قبل م ميرفت و چشم ها يم جيضعف و مقاومتم در برابر خوردن، به شدت گ شدتسرم از . احسان كرد يگدلتن

 .هم گذاشتم يرا رو مياز احسان، پلك ها يريزانوانم گذاشتم و به دنبال زنده كردن تصو يرو

 ن؟ينوش -

 :ديچياحسان در سرم پ يصدا يلحظه ا يبرا



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا mahtab26 –  سقوط آزاد                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٣٧ 

 جان؟ نيشنو -

و  حيخود احسان بود كه صح. شد ينم صميمانع از تشخ دم،يد يتار. شدم رهيبود، خ ستادهيرا باز كردم و ناباور به احسان كه مقابلم ا ميها چشم

لب  ريزرا به هم زدم و آهسته اسمش را  ميلب ها. زد يصورتم لبخند م ينشسته رو يبود و به من و اشك ها ستادهيا ميسالم درست رو به رو

 :كردم زمهزم

 .احسان -

با وحشت دستم را به سمتش دراز . شد يرمق تر م يذره ذره كمرنگ تر و ب ميچشم ها شياحسان پ ريبه حالم، اما تصو دهيدو يوجود خوش با

و  دميجلو كش شتريمحو شد، خودم را ب ميچشم ها شياش كه از پ يلبخند دوست داشتن. بدهم تيرضا يدور نيتوانستم به امتداد ا ينم. كردم

 .ديچيبه سقوط در بند بند وجودم پ هيشب يزدم، اما حس گبه آغوشش چن

 

**** 

 

را نداشتم و  ميتاب باز نگه داشتن چشم ها. دوباره پلك بستم تم،ياز موقع يدرك چيه يزود، ب يليباز كردم و خ مهيرا تا ن ميچشم ها يسخت به

 يبود، به شدت آزارم م دهيچيشدنم در سرم پ اريهوش يكه از لحظه  يبوق كر كننده و ممتد ياصد. بودم ليم يب بيماندن هم عج داريب يبرا

 يآزار دهنده  يصدا نيگزيشد و جا يكه از اطرافم بلند م يهمهمه ا انياز م. ديچرخ ياعتراض در دهانم نم يشده ام برا نيداد اما زبان سنگ

ام  يمحض ناتوان ميتسل ،ياريهوش يتالشم برا يهمه  رغميكم كم عل. معترض شدن نداشتم يبرا يجان چيشده بودم اما ه يبوق شده بود، عاص

 .رفتم هوششدم و از 

 

**** 

 

گرفت، از  ينگاهم را كه كم كم از تار شدن فاصله م. انياطراف يآزار دهنده  يبوق مزاحم بود، نه همهمه  ياز صدا يكه باز كردم، نه خبر چشم

 يو كركره  ديسف واريبه در و د يجيبا گ. اتاق دو تخته حضور نداشت نيدر ا يگريبه جز من، شخص د. تم چرخاندمسقف گرفتم و در اتاق خلو

و دار كلنجار رفتن با خودم بودم كه در باز شد و زن سر  ريهنوز در گ. بودم تميشدم و و به دنبال هضم موقع رهيمقابل پنجره خ ي دهيكش نييپا

 .شدم قيدق شيلب ها ينگاهش كردم و به لبخند نشسته رو جيگ. داخل شد يفلز ينيس با يپوش يتا به پا سورمه ا

 ؟يشد داريباالخره ب. به به، سالم خانوم خوشخواب -

را داخل سرمم  يسرنگ اتيكنارم تختم گذاشت و محتو زيم يرا رو ينيس. ستاديكنارم ا. حرف زدن، نگاهش كردم يبرا يتالش چيه بدون

 .كرد قيتزر

 ؟يدرد ندار ؟يبهتر -

كه بعد از  ديفهم يزن حالم را خوب م. زميبر رونيكلمات ب يزن را با ادا يرا در دهان بچرخانم و جواب چند حرف نميتوانستم زبان سنگ ينم

 :صورتم چرخاند و ادامه داد يتختم گرفت و نگاه مهربانش را رو يها لهيدستش را به م. ستادياتمام كارش، كنارم ا
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 .كنه يم تتيزيو و اديدكترت م گهيد قهيچند دق. يش يخوب م زم،يعز نگران نباش -

توانستم  يوجه نم چيبدنم به شدت خشك شده بود و به ه. نداشتم يخبر طميهنوز از اوضاع و شرا. نگاهش كردم رهيخ ،يكالم چيه يهم ب باز

 ديدر مانده بود كه در سف خيهمچنان م ميچشم ها. خارج شد به دست از اتاق ينيزن از من فاصله گرفت و س. را تكان بدهم ميدست ها و پاها

 .و با دقت اوضاعم را از نظر گذراند ستاديكنارم ا. موجه داخل شد يو ظاهر يبا لباس رسم يرنگ اتاق باز شد و مرد مسن و جا افتاده ا

 ؟يباالخره به هوش اومد -

 .كردم ياز مرد حس نم ييرد آشنا چيشده بود اما در ذهنم ه رميكه دامن گ يا يجيگ يبا وجود همه . صورت مرد مات ماندم به

 .ميكرد يم ديقطع ام ميداشت گهيد. دختر يما رو تو انتظار گذاشت ياديز -

 .حالم به حرف آمد يتمام كردن آشفتگ يام درك كرد كه برا يو تو خال جيگ يحالم را از نگاه ها. شدم يمنظورش نم متوجه

 يكه تو يمدت نيتو ا. مينداشت يما تا به حال با هم مالقات. يدم كه منو نشناس يبهت حق م. يانتظام يروين يزنشسته ام، سرهنگ با يمن زند -

 .يكه متوجه حضور من بش ينبود اريزدم اما خب، شما اون قدرا هوش يهر روز بهت سر م بايتقر ،يكما بود

 يرا رو شيو دست ها ستادياز من ا ينيمع يمرد با فاصله . به حالم كم كند دهيدو يو گنگ يجيمرد هنوز نتوانسته بود از حجم گ حاتيتوض

 .اش به هم گره زد نهيس

 ؟يحرف بزن يتون يم ؟ياالن بهتر -

به همراه  يديجد دپوشيباز و مرد سف گريكلمات بودم كه در بار د يادا يو دار كلنجار رفتن با زبانم برا ريدر گ. نگاهش كردم رهيلحظه خ چند

 .ديپوش انداخت و جلو كش ياش را به مرد رسم ينگاه ناراض. زدم پرستار باشد، وارد شد يه حدس مك يزن

 .داده بودم حيتازه از كما در اومده توض ماريب يعموم طيكنم بهتون در مورد شرا يفكر م د؟يكن يكار م يجا چ نيشما ا -

 .ستاديو چند قدم عقب تر ا دياز مقابل دكتر كنار كش يبا خونسرد مرد

 .اومدم مالقات شونيدكتر اما من فقط محض خبردار شدن از اوضاع ا يآقا نيصحبت شما مت -

 .ام شد نهيتوجه به حرف مرد مشغول معا يب دكتر

كمك به  جا قصد نيكدوم از پرسنل ا چيفرار كردن رو داره، نه من و ه طيخانوم شرا نينه ا. آقا دياشتباه گرفت يجا رو با پادگان نظام نيشما ا -

 جاديا شونيمراحل درمان ا يتو نياز ا شتريو ب نياحترام بذار مارستانيب نيبه قوان مار،يبهتره تا بهبود كامل ب نيبنابرا م،يرو دار شونيفرار ا

 .دياختالل نكن

 .مشغول شد رونيب يمنظره  يو به تماشا ستاديكرده بود، كنار پنجره ا يمعرف يكه خودش را سرهنگ زند يمرد

خاص، با ترك  طيشرا نيا يكه تو نيانتظار ندار. بوده ضيحفاظت از جون مر يمدت فقط برا نيا يتمام تالش ما تو. دكتر نيريگ يخت مس -

 .ميخانوم فراهم كن نيبه ا دنيرس بيآس يرو برا طيشرا مارستانيب

زد و  هيتخت تك يرا به لبه  شيدست ها. ام شد نهيمعامشغول  ديجد يها orderحوصله پرونده ام را از نظر گذراند و قبل از نوشتن  يب دكتر

 .شد ليبه سمتم متما يكم

بچت  يمتاسفانه برا. يمنتقل شد مارستانيشما به خاطر سقوط از ارتفاع به ب. يزنم باش يكه م ييحرفا يمتوجه  دوارميام. سالم دختر خوب -
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اتفاق نادر به هوش  هي يتو روزيد. يكما بود يچهار تو ياريسطح هوشخودت هم مدت چهار هفته با . رفت نيو از ب ميكن يكار مينتونست

 اديرو به  زيهمه چ يباشه و بتون دهيند بيحافظت آس دوارميام. بزنم نيكما رو تخم يتونم عوارض بعد از به هوش اومدن تو ينم زهنو. ياومد

 يتكلمشون مختل م ان،يم رونياز كما ب يمدت نسبتا طوالن هيد از كه بع ينگران نباش، معموال كسان. يكالم دچار مشكل بش يممكنه تو. ياريب

. با نه دهيرس بيآس تيينايب يبه نخاع و عصبا نميخوام بب يم. تيجسمان تيمونه وضع يم. ميكن يحلش م يگفتار درمان لسهبا چند ج. شه

 باشه؟. يكه بهت گفتم، خوب انجام بد يزيخوام كه هر چ يم نيبنابرا

 چيدكتر ه ياز صحبت ها. كرد، نگاه انداختم يام م نهيمعا يكه برا يرفت، به دكتر و تالش يدر هم فرو م شتريه لحظه به لحظه بك ييابروها با

 .گذاشت، لب به حرف باز كرد ميدستش را كه كف پا. شدم يبه جز اشاره اش به سقوط از ارتفاع را متوجه نم زيچ

 .ياريكن با پاهات به كف دستم فشار ب يسع -

 ينم. ماند جهينت يب ميدر پاها رويجمع كردن ن يتمام تالشم برا. فشار وارد كنم ميبودم كه بتوانم به پاها يزيتر از چ نيجان تر و سنگ يب

 مهه ميتكان دادن پاها يباز هم برا. بود ستادهياز سمت من ا يمنتظر واكنش. شدم رهيبه دكتر خ يبا نگران. بدهم يتكان چيه ميتوانستم به پاها

با ته . ديدست كش مياز پاها. دكتر متوجه ام شد. نداشتند الميآرام كردن خ يبرا يليتما ميپاها. نگرفتم يا جهينت چيتالشم را خرج كردم اما ه ي

 .ضربه زد ميخودكارش به كف پا

 ؟يكن يحس م يزيچ -

لب  يخواند كه لبخند را رو ميام را از چشم ها يتر درماندگدك. را درك كنم يتحرك يب نيا ليتوانستم دل ينم. بودم دهيترس. نگاهش كردم جيگ

 .ستادينشاند و كنارم ا شيها

 .شه ينگران نباش، درست م -

 طميكردم به خاطر شرا يم يسع ديكه شا يو با لحن ديبود، جلو كش ستادهيما ا يو در سكوت به تماشا يحرف چيبدون ه شيپ يقيكه تا دقا يزند

 .لب به حرف باز كردكنم،  رشيتعب يبه نگران

 .... يعني ه؟يجد بيدكتر، آس -

 :و كالفه لب باز كرد ديكش يحوصله اش را به سمت زند يو ب ينگاه عصب دكتر

خارج  يچهار هفته ا يكما هيتازه از  ضيمر ديفراموش نكن. ميكامل دار ناتيبه زمان و معا ازين ص،يتشخ يبرا. ميزود قضاوت نكن نياجازه بد -

 بيآس ضيمر ي هيبه روح نياز ا شتريب ستين يازين نيبنابرا. بذاره بيبدنش آس ياعضا يتحرك موندن، رو يكه چهار هفته ب هيعيطب. شده

 .ديبزن

 :و آهسته زمزمه كرد ديگونه ام كش يدكتر دستش را رو. ديمتوجه بودن تكان داد و دوباره به سمت پنجره چرخ يسرش را به نشانه  يزند

 . شه يدرست م يهمه چ. منگران نباش دختر -

 :ام از حرف زدن را متوجه شد كه خودش ادامه داد يناتوان

 باشه؟. شه يزود اوضاعت رو به راه م يليدم خ يبهت قول م ،يصبور باش ديكم با هي -

همزمان پرستار  شد و ديجد يها orderطاقتم لبخند زد و مشغول نوشتن  يقرار و ب يبه نگاه ب. نگاهش كردم ،يحرف چيهم بدون ه باز
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 ش،يلب ها يبخش رو نانيآرام و اطم يكار نوشتنش كه تمام شد، پرونده ام را به دست زن جوان داد و با لبخند. همراهش را مخاطب قرار داد

 ياز ال انيايخ يمنظره  يكه هنوز به تماشا يو به سمت زند ستاديدر ا يكينزد. كرد و به سمت در رفت يمنتظرم خداحافظ يابا من و چشم ه

 .بود، برگشت ستادهياتاق ا يافق يكركره ها

 د؟يبر ينم فيشما تشر -

 .ديبه سمت دكتر چرخ سرهنگ

 د؟يبا من هست -

 .در گرفت ي رهيدستش را به دستگ دكتر

 .بله -

 .ستاديو كنار تختم ا ديدو قدم جلو كش سرهنگ

 .ذارم يمچند لحظه با مهرنوش خانوم اختالط كنم، حتما تنهاشون . چشم دكتر -

 .حوصله سرش را به چپ و راست تكان داد يب دكتر

 يبا مرگ دست و پنجه نرم م روزيتا د ماريب نيكه ا ديدرك كن دوارميام. براش مضره ياسترس و هر حرف نگران كننده ا. ديخسته نكن مارويب -

 .شه يزودتر خوب م د،يمراعاتشو كن شتريب. كرده

تا كار پرستار هم تمام شد  ستادينشست و آن قدر به انتظار ا يصندل يسرهنگ كنارم رو. از اتاق خارج شد ياضافه تر يكلمه  چيه يبدون ادا و

 .ديزد و هر دو دستش را به صورتش كش هياش تك يبعد از خروج پرستار، به صندل. گذاشت مانيو تنها

تا برات  يحتما به من بگ ،يداشت اجياحت يزيخوام اگه چ يم. يش يتخت جدا م نيشه و از ا يزود حالت خوب م يليخب دخترم، مطمئنم كه خ -

 .فراهمش كنم

 يسرهنگ نگاهش را به سمت سرم و قطره ها. كنم نانيزد اطم يكه از نگاهش موج م يخواست به صداقت يدلم م. شدم رهيمرد خ يچشم ها به

 .كرد رهيگرفته بودند، خ شيزده ام را در پ خي يكه راه رگ ها يكند

خود  يبدون ديبا. شه دخترم يمربوط م يمل تيمسئله به امن نيا. يمقدار بهمون كمك كن هياما الزمه كه  يندار يچندان مناسب طيشرا دونم يم -

از  يليندارم اما به دال يكننده ا نييمهم و تع تيكارم و مسئول چيه بايپرونده تقر نيا يتو م،يانتظام يروين يكه سرهنگ بازنشسته  هيمن 

و  ديموجود رو درك كن طيشرا يدگيچيپ دوارميام نيبنابرا. فاظت و اطالعات خواستم كه اجازه بدن خودم با شما در ارتباط باشمح يروهاين

 .ديكن يخودتون باهامون همكار تيكمك به وضع يبرا يحت ديبتون

كشورم چه  يمل تيمن با امن. شدم رهيد خش يتر م رملموسيتر و غ بيكه حاال در نظرم، لحظه به لحظه عج ميو گنگ به مرد رو به رو جيگ

 نبودم، كمك كند؟ انشيخاصم كه هنوزم در جر طيتوانست به بهبود شرا يداشتم كه اطالعاتم م يارتباط

 بيدستش را داخل ج. بلند شد يصندل يدوازده و دو، از رو يشده اش رو ميتنظ يعقربه ها دنيبا د. فرستاد يواريساعت د ينگاهش را پ مرد

قرص . اتاق پرش كرد يام برداشت و از آبسردكن گوشه  يپاتخت يرا از رو يبار مصرف كي وانيل. ديكش رونيقرصش را ب يرد و بسته كتش ك

نشست و ادامه  يصندل يكار قرص خوردنش كه تمام شد، دوباره به سمتم آمد و رو. دينفس باال كش كيآب را  وانيگذاشت و ل شرا داخل دهان
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 :داد

 .يه كل ماجرا رو فراموش نكرده باشب دوارميام -

اطالعات محدود  نيناقص و ا يصحبت ها نيا. كند يدانستم از كدام ماجرا صحبت م ينم. ماندم رهيو به صورتش خ دميرا در هم كش ميابروها

ا در هم قفل كرد و به ر شيدست ها. نشست يصندل يحالم را كه متوجه شد، رو يجيگ. كرد يكم رنگ شده ام دوا نم ياز من و حافظه  يدرد

 .زد هيتك تتشك تخ يلبه 

. يبش كينزد ع،يكه به احسان شف يكرد يسع يو مخف يعامل نفوذ هيبه عنوان  يمدت هي. ياز نروژ اومد يمهرنوش خانوم، شما به تازگ نيبب -

احسان شك  يها تيزمان متبوعتون به فعالسا ايگو. صداقت يكوچه  ست،يچهارم آپارتمانتون، پالك ب يطبقه  ي هيهمسا اد؟يم ادتياحسان رو 

 يوسط با شما هم باز نيكه ا ميدون يالبته ما م. احسان، تو رو وارد ماجرا كرده بوده يها تيخبردار شدن از ارتباطات و فعال يو برا دهكرده بو

در هر صورت، شما با . ماجرا كردن نيوارد امرگ برادر و انتقام خونش  كيشما رو با تحر ايگو م،يدار اريكه در اخت يبر اساس اطالعات. شده

شده بودند، كمك  سيبا پل يكه حاضر به همكار ييروهاياز ن يتعداد ييبه شناسا د،يسازمان قرار داد اريكه ناخواسته و خواسته در اخت يعاتاطال

 ؟يدو نفر رو به خاطر دار نيرها پندار، ا ،يثامن بيحب ن،يكرد

سرهنگ ثابت مانده  ينگاهم رو. شد دهيكش ريبه تصو ميچشم ها شيبا دور تند در حال پخش شدن بود، پ كه لميف كيمثل  زيكم همه چ كم

خاطرات پنج ماه . كردند، غرق شده بودم يو ملموس شدن، رنگ عوض م يكه با سرعت هر چه تمام تر به پررنگ يبود اما در خاطرات محو

و  ييآن روز كذا يها يتلخ انِيكرده بود، در ذهنم زنده شد و به فصل پا ريشدت درگكه احساسم را به  يبا مرد ركممشت يو زندگ يگيهمسا

زنده ماندن  يوجود برا يبا همه  ،يجان سخت نيپس هنوز زنده بودم و در ع. شد يغرق به خون احسان منته راهنيتمام شكنجه ها و دردها و پ

پلك . باز كرد ميرنگ گرفته از خون احسان، راه اشك را به چشم ها راهنيو پجان  يجسم ب يادآوري. زدم يچنگ م زينفرت انگ يايدن نيبه ا

 .زميخواست اشك بر يلجوجانه دلم نم. را بستم ميها

 ياوضاع نم نيا يشدنت اونم تو تيوجه حاضر به اذ چيوگرنه به ه م،يندار يما اصال فرصت يبدون ديبا. خوام يناراحتت كردم دخترم؟ عذر م -

 .شدم

حركت كردن نداشتند اما  يبرا يوجه قصد چيكه به ه ييبا وجود دست و پا رم،يدامن گ يناتوان يبا وجود همه . را آهسته باز كردم ميها چشم

 .كرد يآرامم را به شدت ناآرام م الياحسان بود كه خ يخاطره  نيا

رو  ياديز ياما ما روزا يكن يبا ما همكار طتتيو شرااوضاع  نيبا ا يكه بخوا رممكنهيهم غ ديدونم برات سخته و شا يمهرنوش جان، م نيبب -

كه  ميدون يم. تونه ما رو به مسعود چهره سا، پسر عموت برسونه يكه م ياطالعات مهم. ميبه دست آوردن اطالعات شما منتظر بود يبرا

. ميكن داشيتا پ يبهمون كمك كن ديبا. شده دياتفاق برات افتاده، ناپد نيكه ا نياما بعد از ا دهيكش رونيرو از اون مخمصه ب وپسرعموت ت

 ديبا. ميدار اجيبوده، احت التياون تشك يكاره  يهمه  باينمونده و ما به اطالعات پسرعموت كه بعد از دكتر تقر يتا اجالس سران باق يزيچ

 جاديكه هدف اونا ا ميدون يما م. گذاره ريكشور تاث ي ندهيدر آ مايكه مستق تهيو پراهم ياتيكه مسعود داره، اون قدر ح يعاتكه اطال يبدون

 ينقشه  ،ياصل يافراد معموال به جز نقشه  نيكه ا يمتوجه باش ديشه اما با يبرگزار م گهياجالسه كه حدودا دو ماه د ياختالل در روند برگزار

 م،يكه از احسان به دست آورد ياتدرسته كه ما با اطالع. متوسل بشن يبه دوم ،يرو هم همراه دارن كه درصورت شكست خوردن اول يدوم
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 نيا ياعضا نياز مهم تر يكيجاس كه هنوز  نياما مسئله ا م،يگروه خبردار بش نياز برنامه ها و اهداف ا يتا حد قابل مالحظه ا ميتونست

خودشو  ش،يت با كشتن دروپسرعمو ميدون يما م. در كار باشه، بازم به شدت محتمله يبعد ياحتمال كه برنامه  نينشده و ا ريدستگ التيتشك

ها  يو به دستور باالتر يسوخته تلق يمهره  هيفاش شدش  تيبه خاطر هو شياحتمالو كه درو نيا ديانداخته اما هنوز نبا يبد يمخمصه  يتو

خل كشور به سازمان رو در دا يبرنامه ها ميمستق تيدرست باشه، مسعود االن مسئول هيفرض نياگه ا. دونست يشده رو منتف يحذف م ديبا

 .بشه ريد يليكه خ نيقبل از ا م،يكن دايمسعودو پ ديهر چه زودتر با نيبنابرا. عهده داره

به مرد  ،يحس چيه يب. ماند رهياز دهانش توسط من، به چشم ها و حالت صورتم خ ياز درك لغات خروج نانياطم يلحظه سكوت كرد و برا چند

احسان و  يزد، اما تمام ذهن من هنوز رو يكردن مسعود م دايپ تيكه مرد در رابطه با اهم يديتاك يبا وجود همه . شده بودم رهيمقابلم خ

امثال مسعود  يها يخواه ادهيز يطعمه  ميها نيزتريعز. ام نداشتم يزندگ يبه ادامه  يعالقه ا چيه. رفته ام ثابت مانده بود تكودك از دس

 .باشم زارياز خودم به شدت ب يو حت مسئله باعث شده بود تا از مسعود نيشده بودند و ا

 خانوم چهره سا؟ نيكن يبه من گوش م -

مرد و  نيا. كنم نانيبه خودم هم اطم يتوانستم حت يم يخورده بودم كه به سخت يروزها باز نيآن قدر در ا. شدم رهيصورت آرام سرهنگ خ به

خورده  يو دوباره باز يتوانستم به راحت ينم. بود نشينخست يزهادكتر و محبت رو يكننده  يمن تداع ياش برا يخاكستر يموها و چشم ها

داد،  يتقاص پس م ديمسعود با. فكر كنم يگريد زيتوانم به جز انتقام به چ يشده بودم كه مطمئن بودم نم نهيپر از بغض و پر از ك رآن قد. شوم

كه بر من  يبتيخودم، انتقام تمام مص يمطمئن بودم تا با دست ها .دادن من و مهم تر از خودم، تقاص مرگ احسان را يتقاص كشتن برادرم، باز

 . شدم يگرفتم، آرام نم ينم رارفته بود 

بهت  ينبود، حرف يكه از تو و مسعود خبر ياون چند روز يتو م؟يكن دايمسعودو پ ميتون يكجا م يبه ما بگ يتون يحواست با منه دخترم؟ م -

 م؟يببر يپ گاهشيبه مخف مياون بتون قيزده كه از طر

كه  ييتمام شب ها و روزها. اتاق را در خاطرم، زنده كردم يواريتلخ محبوس شدن در چهارد يو ذره ذره خاطرات روزها ختميرا به هم ر ذهنم

 ازينتقام نكردن راه ا دايپ يمن برا. ديكش يخوش مردم پر م يادهايجان و  يوجودم به سمت جسم ب يماند و همه  ينقطه ثابت م كينگاهم به 

 يادهايكه به رسم درد و دل كنار در اتاق نشسته بود و از  يچند بار دم،يد ينم يهمصحبت قيكه مسعود را ال ييدر همان روزها. داشتم مانبه ز

به  مانيكودك يتمام تابستان ها القييبود و  دهيكه به مادرش رس يارث پدر يو فراموش شده  يميو خاطرات مشتركمان در باغ قد يكودك

كه از بعد مرگ زن  يدر باغ متروكه ا ،يميروزها به نبش قبر خاطرات قد نيمنحوسم، ا يزدم، پسرعمو يحدس م. زد يحرف م ،رفت يشمار م

 .خاندان چهره سا نشد، پناه برده است ياز اعضا كي چيه يرايعمو، پذ

 .يتياهم يب زيهر چ. كه مربوط به مسعود باشه يزيهر چ ؟ياريب اديبه  ويزيچ يتونست -

 يشانس زندگ نيو عوارض بعد از كما، بزرگ تر يجسمان تيوضع. دميپاش يديرا آهسته به چپ و راست تكان دادم و به نگاهم رنگ ناام سرم

هر چه  ديبا. مسعود از سرهنگ پنهان كنم يرا درباره  ميبهانه بود تا بتوانم دانسته ها نيو از دست دادن تكلمم بهتر يفراموش. بود ميروزها نيا

كه به جانم افتاده بود و قرار  يآتش نيخودم، ا يكشتن مسعود با دست ها يبه اندازه  زيچ چيه. گرفتم يشدم تا شخصا انتقام م يخوب م دترزو

 .بستم يكامل تمام تالشم را به كار م يبهبود يبرا ديبا. كردم يگرفت، آرامم نم يتابم م يرا از دل ب
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كه بعد از سخن گفتن در رابطه با  يحالت رييدانستم با تغ يم. شد، نگاه مشكوك و ناباورش را از من گرفت ديكه از حرف زدنم ناام سرهنگ

آمده را  شيپ تيخواستم موقع يوجه نم چياست، اما به ه رمنتظرهيسخت و غ يام كم يشده، باور فراموش جاديچهره ام ا ياحسان و گذشته ام رو

 يكه به خوب يشك رغميبلند شد و عل يصندل يمن گرفت و از رو يباالخره دست از تماشا يزند. بدهم شك كردن سرهنگ از دست ي نهبه بها

 :خواندم، ادامه داد ياز نگاهش م

 .خبر بده ميدر اتاقت گذاشت يكه جلو ياومد، به مامور ادتي يزياگه چ. يبهتره تنهات بذارم تا استراحت كن. يدار ازيكنم به زمان ن يفكر م -

قبل از خروجش به سمتم . و در را باز كرد ديرا كش رهيدستگ. سرهنگ به سمت در رفت. متوجه شدن باز و بسته كردم يرا به نشانه  ميها چشم

 :زمزمه كرد يبرگشت و با لحن پدرانه و مهربان

 .يزود خوب بش يليكن خ يسع. مراقب خودت باش -

داد و راه  يكه به شدت آزارم م يكردم، خشم يرا بستم و سع ميخارج شد، چشم ها سرهنگ كه از اتاق. دميكش ميرا به لب ها يرمق يب لبخند

 دايرا پ يفرصت زندگ يكه حت ينيتقاص جان جن يبرا زانم،يانتقام خون عز يمن برا. كرد، در دلم زنده نگه دارم يتنگ م ميرا برا دنينفس كش

 .كردم ينفس حفظ م نيكه خشمم را تا آخر دياش بود، با يو مردانگ يرتمنديگناهش غ يكه همه  يمرد ونكرد 

 

**** 

 

دستم را تكان  يكم كم قادر بودم تا انگشت ها. كرده بود يقابل مالحظه ا شرفتيام پ ينامناسب جسم تيوضع ،يوتراپيزيوجود جلسات ف با

شد و  يكه از ته حلق ادا م يو به جز حروف ديرخچ يدر دهانم م يكف پا و انگشتانم حس كنم، اما هنوز هم زبانم به سخت هيبدهم و درد را در ناح

الزم  ي زهيكرد و انگ يكه به بهبود حالم كمك م يزيدر تمام مدت درمانم، تنها چ. توانستم لغات را تلفظ كنم يبه حركت زبانم نداشت، نم ازين

فكر احسان كه . گذاشت ينم ميلحظه تنها كي يبرا يتبود كه به جانم افتاده بود و ح يداد، آتش انتقام يام م يدرمان يدنبال كردن دوره  يبرا

روشن بود كه تنها انتقام  ميمثل روز برا. داد يم شتريتالش ب يلحظات همراهم بود و به من، جان و اراده  يتابش شده بودم، در تمام يشدت ب به

 يمدر تما نيهم يبرا. دانستم يكامل م ين را در بهبودامان قلبم را كم كند و تنها راه انتقام گرفت يب انياز درد و غل يتوانست فقط كم يم

 .كردم يتالش م يبه سخت يوتراپيزيجلسات ف

پدرانه اش و  يكه در تمام دوران درمانم، دستخوش حال سرهنگ شده بود، به محبت ها ييها يحوصلگ يهر روزه و ب يكم به سرزدن ها كم

 يخاطرات به ظاهر از دست رفته ام بود، م يابيتالشش باز يكه همه  يدر تمام مدت. دمش يعادت زده م يداخل گلدان كنار تختم، حساب يگل ها

خواست به پاس  يدلم م. كرد را درك كنم يتنها نگذاشتنم و عدم انتقال پرونده ام به ارگان مربوطه تحمل م يرا كه برا يفشار يتوانستم همه 

رها  نيكرد و ا ينم ميرها يلحظه ا م،يچشم ها شيجان دادن احسان پ يخاطره بگذارم، اما  ارشيرا در اخت ميمحبتش دانسته ها يهمه 

بازگرداندن خاطره ام تمام تالشش را به كار  يدانستم برا يم. كرد يم قميخودم تشو يبه انتقام با دست ها شيپ از شينكردن، هر لحظه، ب

ها، فراهم كرده بود، متوجه شده  يباال دست دياز د يجان كندن و پنهان كار و هزار يدادن مالقاتم با مادرم كه به سخت بيرا از ترت نيگرفته و ا

اندازه  يدلم ب. ستاديداروها وارد اتاقم شد، قلبم از حركت ا يو ترول مارستانيب يو فرم پرسنل پرستار يكه مادرم با لباس سورمه ا يوقت. بودم

واكنشم را در برابر شناخت  نينظرم گرفته بود، تا كوچك تر ريوشكافانه زاما نگاه مشتاق سرهنگ كه م د،يتپ يم دنشيدر آغوش كش يبرا
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 .كرد يمنع م يمادرم شكار كند، مرا از هر گونه ابراز احساسات

خواست كه صورتش را غرق  يصبرانه دلم م يب. ام شدم يدلتنگ ميتخت نشست، تازه متوجه حجم عظ يتاب و ناباور كنارم، رو يكه ب مادرم

 نيكردم، هر چند كه دلم به ا يم يخوددار ديبا. زد يم بيشده ام نه قيما حضور سرهنگ و تلنگر انتقام به من و احساس رقبوسه كنم، ا

نشست، متوجه  ميهر دو دستش قاب گرفت و با ولع به تماشا نيمادر كه مرا از آغوشش جدا كرد و صورتم را ب. داد يمن تيرضا يخوددار

نوازشگر  يبا صدا. ديكش يمادرم و صدا زدنش پر م يدلم برا. شدم شيو كنار چشم ها يشانيپ يه شده روصورت شكسته و خط و خطوط اضاف

شد،  يقرار م يب دنميهر بار كه از د. ديكش يزده ام م رونيب يو موها يروسر يرو شيو انگشت ها ادد يرا نوازش م ميو مهربانش، گوش ها

مادرانه اش، اما مهر  يتاب يب يبا وجود همه . كرد يرا كنار گوشم زمزمه م شيها يها و دلتنگ و مهرنوش گفتن ديكش يباز هم مرا به آغوشش م

 .حالت داده بودم يبگيسكوت به لبم زده و نگاهم را به رنگ غر

اك كردن اثرات پ يبرا شيو مادرم مجبور به رفتن شد، تالش انگشت ها ديبه انتها رس مانيا قهيكه به اصرار سرهنگ، مالقات پانزده دق يوقت

سرهنگ، عاقبت مادرم با  يها و خواهش ها حتيبا نص. دادند يتر نماندن صورتش نم يبرا ياشك ها مجال. بود جهينت يب شيگونه ها ياشك رو

 يو چشم هامامان  يقرار يب اديهر بار كه . قرار و دور مانده ام از محبتش را با خود همراه كرد ياش، از من دل كند و دل ب يرغبت يب يهمه 

دردسر و  ايدن كي انشياطراف يكه برا يگرفت، از خودم و از وجود ياز دست رفته ام، در ذهنم جان م يحافظه  نيوحشت زده اش از باور دروغ

 .شدم يداشت، متنفر م مراهعذاب به ه

 

**** 

 

كند  يرا تحمل م ياديدانستم فشار ز يم. شد يل ماز قب شتريسرهنگ، هر روز ب يو كالفگ يتاب يگذشت و ب يبا سرعت هر چه تمام تر م روزها

تمام بدنم از شدت . برگشته بودم يوتراپيزيف يطاقت فرسا نيتمر كيغروب پنج شنبه بود و از . ديكش يمن نم تيوجه دست از حما چياما به ه

و  دميتخت دراز كش يبه كمك پرستار رو. زد يام دامن م يهوا، به حال خراب روح يكيكرد و رنگ تار يدرد م ميا قهيو پنج دق هلتالش چ

به درخواست . خودش به تن داشت، ثابت كردم ياهيس يحجمه  انياز غروب را هنوز م ينگاهم را از پنجره به آسمان كه خط و خطوط كمرنگ

زد و  يدر دلم موج م مشتركمان با احسان يخانه  يبرا يبيعج يدلتنگ. آسمان مقابلم غرق شدم يكيخودم، چراغ اتاق خاموش شد و در تار

 ياديز. ماندم رهيرا از آسمان گرفتم و به سقف خ ميچشم ها. طاقتم كرده بود يب يحد و حصر مرد از دست رفته ام، حساب يب يمحبت ها يهوا

كرد، توجهم را  يم شترياتاق را ب يكينفوذش در تار ياز نور كه كم كم گستره  يكياتاق به همراه رد بار درباز شدن  يصدا. طاقت شده بودم يب

 .و چراغ اتاق را روشن كرد ديجلو كش. دادم صيبود را تشخ ستادهيقامت متوسط سرهنگ كه پشت به نور ا. ديبه سمت خودش كش

 ؟يخلوت كرد يكيتو تار -

 يت و چند لحظه بنشس يصندل يكنارم رو. نگاهش كردم رهيو خ دميوقفه كش يبه نور اتاق عادت كرد، دست از پلك زدن ب ميكه چشم ها يكم

 .توانستم ذهن مشغولش را از پس نگاه ناآرامش حس كنم يهر روز نبود و م يبه سرزندگ. نگاهم كرد يحرف چيه

 ؟ياومد نياز تمر -

 .متوجه منظورم شد. تكان دادم نييرا آهسته به سمت پا سرم
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 ؟يپس خسته ا -

 .تخت گذاشت يرا لبه  شيو دست ها ديشجلو ك. حرفش، باز و بسته كردم دييتا يرا به نشانه  ميها پلك

 ؟يايب يتون ينم ،ييجا هياگه بخوام ببرمت  يعني -

جلسات  يكه برا يبودم، به جز مواقع يبستر مارستانيكه در ب يدر تمام مدت. سرهنگ باال انداختم يمنتظره  ريو غ بيرا از رفتار عج ميابروها

منتظره به  ريغ ياديجالب توجه سرهنگ ز شنهاديپ نيموارد، اتاقم را ترك نكرده بودم و ا يشدم، در باق يم يبخش توانبخش يراه يوتراپيزيف

 .بلند شد يصندل يسرهنگ از سكوتم كالفه شده بود كه از رو. ديرس يم ظرن

 .بعد يتونم بذارمش برا يم ياگه خسته ا -

چند لحظه در سكوت . مخالفت تكان دادم يسرم را به نشانه . بود ختهيطور سرهنگ را به هم ر نيبود كه ا يمهم و قابل توجه يمسئله  حتما

را در  ياديروزها زمان ز نيكه ا يپرستار جوان و مهربان م،يزود به همراه مر يلياز اتاق خارج شد و خ. داد ينگاهم كرد و باالخره به خودش تكان

 يو سكان صندل ديكش ميپاها يرا رو يزرد و آب يخانه چهار يملحفه . ام نشستم يصندل يرو ميبا كمك مر. گذراند، برگشت يكنارم م

روزها كنار  نيكه در تمام مدت ا يدرست كنار سرباز. اطراف كردم يام را متوجه  رهينگاه خ يبا كنجكاو. چرخدارم را به دست سرهنگ سپرد

 .كرد افتيرسرهنگ را د يمحكم و آمرانه  يو بالفاصله گوشم صدا ميداد، توقف كرد يم يندر اتاقم نگهبا

 .يگزارش كن ستين يازين. يبرمش هواخور يدارم م -

 يها تيفعال لياز همان قب يكيو  يموقع از اتاق، قطعا بدون هماهنگ يخروج ب نيدانستم ا يم. خودم حس كردم يمردد سرباز را رو نگاه

 يو محكم تر دگريباز را متوجه شد، با لحن تهدسر ديسرهنگ كه سكوت و ترد. شود يم يبازگرداندن حافظه ام تلق يسرهنگ برا ي انهيمخف

 :ادامه داد

 ؟يمتوجه شد. كس نده چياتاق رو به ه نيورود به ا يچرا خوابت برده؟ در اتاقو ببند و اجازه  -

 :جواب داد يبلند يو با صدا ديرا به هم كوب شيپاها سرباز

 .بله قربان -

 يرو د،يچرخ ينگاه كنجكاوم كه به اطرف م. ميستاديا ماريل آسانسور مخصوص حمل بمقاب م،يبخش كه گذشت يطوالن يسرباز و از راهرو از

. خواست هر چه زودتر از مقصد مطلع شوم يدلم م. اش شدم يمتوجه سرهنگ و كالفگ يبه راحت. در آسانسور ثابت ماند يا نهيآ يجداره 

 يوقفه ا چيه يام ب يشده بودم كه در آسانسور باز و صندل قيسرهنگ دق يدر چهره . داد يكالم و پرسش نم يشده ام اجازه  لمتاسفانه زبان قف

 ينگاهم رو. ميبود ستادهيبه مقصد ا دنياش به انتظار رس ينه چندان كوچك آسانسور، تنها مسافران گذر يداخل محفظه . شد تيبه جلو هدا

كه بعد از باز  ييعدد ده كه متوقف شد، متعجب به رو به رو و راهرو يرو. شد، ثابت ماند يم شتريرفتن، هر لحظه ب نيياپ يعدد طبقات كه به جا

. كرد يم شتريگرفت و اضطرابم را لحظه به لحظه ب يبه دلم راه م يبيعج يكم كم دلشوره . شدم رهيشدن در آسانسور مقابلم قرار گرفت، خ

سرهنگ  "كردم؟ يكار م يجا چ نيا". مقابلم، ثابت ماند يدر بادبزن يو درست رو وي يس يآ ينوشته  يبر رو منگاه م،يوارد راهرو كه شد

 يرو ميگشاد و دندان ها ميچشم ها. شد زيدر رابطه با مادرم به قلبم سرر ياز نگران يعيباره حجم وس كيبه . ام را به جلو حركت داد يصندل

تكان داد و  نيسرش را به طرف. خبر گرفتن شد يمتوجه تالشم برا. كردم ليوحشت زده سرم را به سمت سرهنگ متما. شده بودند ديهم كل
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 :آهسته زمزمه كرد

 .يش يمتوجه م يبه زود -

 .ماندم رهيخ ستاد،يكرد و مقابلمان ا يحركت م شنيكه از مقابل است يصاف كردم و به پرستار يصندل يرا رو خودم

 ن؟يكن يكار م يجا چ نيشما ا -

. شد، مشغول صحبت كردن بود ينم دهيبه زحمت هم شن يكه حت ييرا با صدا يقيدقا. رفتام را متوقف كرد و به سمت پرستار  يصندل سرهنگ

روزها به  نيرا كه ا يمرد سالخورده ا ،يبا نگران. به كوتاه بودن قرار مالقات بود ديپرستار و تاك تينه چندان بلند، رضا يمكالمه  نيا ي جهينت

رغبت نگاهم را به آن  يب. توقف كرد يا شهيش يمقابل اتاق و پنجره  د،يراهرو كه رس يهاانت چيبه پ. كردم يم يكرد، همراه يم تميحما دتش

. دميجلو كش يسرم را كم. شد يم دنميو د صيتخت وصل شده بود، مانع از تشخ يرو ماريكه به ب ييحضور دستگاه ها. پرتاب كردم شهيش يسو

نفس . دهانم را چند بار باز و بسته كردم. مقابلم از تپش افتاد يصحنه  دنيباره از د كيكردم اما قلبم به  قيو نگاهم را دق كيبار را ميچشم ها

 .زد يسرهنگ در گوشم زنگ م يصدا. منقطع و كوتاه شد ميها

 .االن دو ماهه تو كماس -

خودم . لول تنم منتقل شداز تماس نوك انگشتانم، به سلول س شهيش يسرما. حركت كرد شهيكه سراغ نداشتم، به سمت ش ييرويبا ن ميها دست

 يرو شتريو ب شتريخودم را ب. كردم يبود را باور نم دگانميهر آن چه در مقابل د. وجودم چشم شده بود يهمه . دميجلو كش يصندل يرا رو

افتادم اما همچنان به  نيزم يرو. به هم خورد يتعادل صندل اد،يز دنياز جلو كش. همه فاصله را نداشتم نيتاب ا نياز ا شتريب. دميشجلو ك يصندل

 .نشست نيزم يسرهنگ كنارم رو. مقابلم چنگ زده بودم يپنجره  يلبه ها

 بابا؟ يمهرنوش؟ خوب يخوب -

 شيسرهنگ پ ريتصو. بسته ام خفه شد ينفس پشت لب ها. را به هم فشردم ميلب ها. نشست ميچشم ها انياشك به م. را به هم زدم ميها لب

 :رمق زمزمه كردم يو ب دميپاش رونيدرونم را ب يخفه  يرا باز كردم و هوا دهانم. ديرقص يم ميچشم ها

 ....اح .... اح  -

 شينشست و پلك ها نيزم يمقابلم رو. كمك كرد واريدادنم به د هيام را در دست گرفت و به تك يمارستانيپوش فرم ب يصورت يبازو سرهنگ

 .را آهسته به هم زد

 .خودشه؛ احسان -

نه . زد يته دلم ذق م يزيچ. ديدو يم ميگونه ها ياشك رو. نشست و برخاست كرد ميلب ها يلبخند رو. نش ثابت مانده بوددها يرو نگاهم

 يكه دو ماه تمام سوگوارش بودم و به آتش انتقامش زنده، رو يمرد. احسان من زنده بود. اش را داشتم و نه طاقت رو به رو شدن يتاب دور

 :زمزمه كردم يبه هم زدم و به سخت گريرا بار د ميلب ها. ديكش يبقه باالتر از من نفس مدرست شش ط مارستان،يتخت ب

 ....ه .... د .... زن .... زن  -

 .را باز و بسته كرد نشيغمگ يچشم ها سرهنگ

 .زنده اس -
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 ،يكردم و از فرط شاد يهق هق م ه،ياز شدت گر. دادم يمجال باز م،ياشك ها يوقفه  يرا به هم فشار دادم و به هجوم ب ميلب ها گريد بار

را باور  ميرو شيتوانستم اتفاق پ يچطور م. زدم يانگار كه در خواب دست و پا م. دميفهم يحال خودم را نم. زدم يلبخند م ميها هيگر انيم

 . من زنده بود حسانكنم؟ ا

 يدست ب يتازه جان گرفته ام، رو يدست ها. ودمچرخدارم نشسته ب يصندل يو كنار تخت احسان، رو دهيرا پوش ليمخصوص و استر گان

 يو همزمان صدا ديچرخ ياحسان م يبسته  يصورت و چشم ها يحركت و سرد احسان ثابت شده بود و نگاه حسرت زده ام، با ولع رو

 :خورد يسرهنگ در سرم چرخ م

كه به  نيكرد و قبل از ا يمتاسفانه احسان خام. ميبزن ردتونو ميتونست م،يكرده بود يكفش احسان جاگذار يپاشنه  يكه تو يابيرد قياز طر"

و  ديبه قرارش كه نرس م،يمن و احسان، ساعت هشت بعد از ظهرِ همون روزِ حادثه با هم قرار داشت. به من نداد يخبر چيه د،يمحل مالقات بر

قطعا  اد،ياگه قرار بود كه سرقرار ن. بود يو زرنگ منضبط ياحسان بچه . مشكوك شدم هيقض نيخونش رو كه نداد، به ا يجواب تلفن همراه و حت

حفاظت  يرو گزارش كردم و از بچه ها بتشيغ. افتاده ياتفاق هيگذشت، مطمئن شدم  يساعت مياز قرار و موعد مقرر، ن يوقت. داد يبهم خبر م

 م،يكرد يكه فكرش رو م يزياز چ شتريكم ب هيبچه ها ردتون رو زدن و وارد عمل شدن، اما  عيسر يليدرسته كه خ. كنن يريگيپ هخواستم ك

از مسعود  ياما خبر م،يكرد ريسازمانشونو همون جا دستگ يروهايچند تا از ن. خورده و دكتر به ظاهر كشته شده بود رياحسان ت. شده بود ريد

به . بود دهيكه به سرش رس يبيو آس نهيس يتو ريت هي. ميكرد يفكر زنده بودنشو نم يبغرنج بود كه حت يبه قدر اناحس تيوضع. نبود

وارد فاز  ش،يمغز يعارضه  ليرا در آوردن، اما متاسفانه به دل ريت. كه زنده اس و بالفاصله عملش كردن ميكه منتقل شد، متوجه شد مارستانيب

متوجه فرار مسعود و دور  ميستتون م،يشده ها به دست آورده بود ريدستگ ييكه از بازجو يو از اطالعات مينداشت داز مسعو يخبر چيه. كما شد

وقت به حضور تو  چيالبته احسان ه. ميشده ها، به شدت مورد توجهشم بوده بش ريبه اسم مهرنوش از غائله كه به اعتراف دستگ يكردن دختر

 يخونه  يحضورت تورو از تو و مرگ مشكوك برادرت و  يو اطالعات كامل ميخودمونو داشت يهم روش ها ماخونش اشاره نكرده بود، اما  يتو

وقت  چيكه ه نيو ا د،يرس يمقدار مشكوك به نظر م هيكرد،  يكه احسان تو و رابطش با تو رو از ما پنهان م نيا. ميكرده بود ياحسان جمع آور

ها تازه متوجه  يياز بازجو انداخت، اما بعد يم ديما را به ترد شتريسازمان به ما نداد، ب ياز اعضا يكي وانرو در رابطه با برادرت به عن ياطالعات

. رهيخودش انتقام بگ يخواسته با دست ها يدونسته و احتماال م يخواهرش م ياحسان، مهردادو مقصر خودكش. ها شدم يپنهان كار نيا ليدل

مهرداد به دست ما و احتماال مطمئن بوده كه اگه  رهيتو به برادرت برسه و انتقام خواهرشو بگ قيتونه از طر يخودش فكر كرده م شيحتما پ

 قايدق نيشه و ا يمجازات نم د،يكه با يخواهد بود و دست آخر اون طور ييو دار بازجو ريگ يكه داره، حاال حاال تو يبه خاطر حجم اطالعات فته،يب

ا قبل از خواهرش كشته بچه اصال خبر نداشته برادر تو مدت ه نيكه ا هيها در حال نيا يهمه . قانع كنه اتونسته احسان ر يبوده كه نم يزيچ

احسان هم  يكمك ها. ميرو تحت نظر داشت تاشيما دورادور سازمان و فعال. خونش از ما پنهون كرده بود يهم حضور تو رو تو نيهم يبرا. شده

 يمانور رو به ما نم يعده از سرشناس ها، اجازه  هيسازمان با  نيا يمتاسفانه ارتباطات سركرده ها. كرد يم يما كمك موثر يتايفعال شبرديبه پ

وسط احسان به  نيا. ميكرد يم يجمع آور رانيو اهداف سازمان در ا يرقانونيغ يتاياز فعال يراديا چيو بدون ه قياطالعات كامل، دق ديبا. داد

به حساب  يهمو م يديكل يرويرسوخ كنه، ن شيدم و دستگاه درو يخوب تو يليكه با ذكاوتش تونسته بود خ يا رحرفهيغ يروين هيعنوان 

 يخونه  يبه محض حضورت تو. رنيرو كامال تحت نظر بگ شياحسان و زندگ يتيامن لياطـــالعات به خاطر مسا يبود كه بچه ها يعيطب. ومديم
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 يهمكار يبا سابقه . اعتماد احسان از ما سلب نشه ميداد يم حيترج. با احسان نشد يصحبت چيرابطه ه نيالبته در ا يشد يياحسان، شناسا

. يو بعد از مجروح كردن احسان، همراه مسعود فرار كرد يزدم كه تو هم همدست مسعود باش ياول حدس م يگروه، در وهله  نيبرادرت با ا

 يليو خ ميبود يما حرفه ا. يتونست يوجه نم چيبچه ها رو به ه يمن و باق ماا ،ياحسانو خام كن ،يبه خاطر ارتباطات عاطف يتونسته بود ديشا

 يالبته ما م. اومد ياز دستش برنم يكمك چيمتاسفانه احسان تو كما بود و ه. ميدور نگه دار يكار يتاياحساساتمون رو از فعال ميتونست يخوب م

 ييها ييبود، اما دست آخر با بازجو زيشك برانگ يكاف يبه اندازه  ران،ياز ا جاقامت هشت سالت خار نيتو پاكه، اما هم ي نهيشيكه پ ميدونست

 اياز تو  يرد چيجا بود، ه نيا يوجود، مسئله اصل نيبا ا. ميببر يخوردن تو هم پ يبه باز ميسازمان انجام شد، كم كم تونست ياز بازمانده ها كه

ده و خانوا يو خونه  ياقامت يو بازداشتگاه ها، جاها يقانون يپزشك يحت مارستانا،يب مكشور، تما يخروج يتمام راه ها. ميكرد ينم دايمسعود پ

دختر  هياعالم كرد كه (....)  مارستانيكه اورژانس ب شيپ ميماه و ن كيباالخره . ميرو تحت نظر داشت ميكرد يكه فكرشو م يياقوامتون و هر جا

و  يبودكما  يمتاسفانه از اقبال بد، تو هم تو. ميكن تييشناسا ميكرده، باالخره تونست طهم نامشخصه، از ارتفاع سقو تشيجوون كه از قضا هو

 ".يآورد ينم اديرو به  يزيچ تيبا اوضاع نامناسب روح ،يكه به هوش اومد يوقت

. كرد، كنار زدم ياحسان را تار و ناواضح م ريرا كه تصو مينشسته به چشم ها يكردم و پرده  زيرا با پلك زدن سرر مينشسته به چشم ها اشك

كردم و  كيحركتش نزد يسرم را به دست ب. اندازه دردآورش، گرفته بود يكوت بشد و قلبم از س يم شيحالت ر نياحسان در ا دنيدلم از د

مردانه  ي نهيزدن به س هيتك يدر سرم هوا. را لمس كردم انشيعر ي نهيتخت حركت دادم و س يدستم را رو. پشت دستش فشردم ار ميلب ها

 .بود دهيچيو آغوش خاموشش پ

بودم،  دهيكار كش مياندازه كه از دست ها نيتا هم. اش متوقف شد نهيس يحركت دستم رو. مزد هيتخت و كنار دستش تك يرا به گوشه  سرم

وصل شده به  يدستگاه ها ينگاهم رو. بود كه به شوق زنده بودن احسان حركت كردن را بلد شده بودند ييدست ها تيخارج از حد ظرف

 تيوضع دنيزود با شن يليخ شم،يپ قيدقا يعمر خوش. شد يپخش م دست سرد مردم يرمق، رو يخورد و نفسم مستاصل و ب ياحسان چرخ م

ها  ييباال يو اصرار سرهنگ و البته پشتوانه  مارستانيبودن ب يدانستم كه به لطف خصوص يم. بود دهيپزشكش، به سر رس يدياحسان و ناام

 يبر گذر كردن فرصت چهار هفته ا دين و تاكبرگشت احسا يدكتر برا يقطع شده  ديكشد، اما ام ينفس م و،ي يس يهنوز هم در بخش آ

 .قرار را از دلم برده بود يخارج شدن از فاز كما، همه  يمعمول برا

 ريدانستم د يم. شدن نداشت چشم دوخته بودم داريب يبرا يقصد چيتخت به خواب رفته بود و ه يخبر از حضورم رو يكه ب يبه مرد صانهيحر

وجه  چيبه ه يخواهند شد، اما در كمال خودخواه يمدع يا قهيدق ستيمالقات كوتاه ب نيا يشود و برا يم دايخانواده اش پ يزود سر و كله  اي

 يشوم و با تمام وجود، دلم م كيشر يگريكس د چيسهمم شده بود با ه دن،يو حسرت كش يمردم را كه بعد از دو ماه دور ستمخوا ينم

را بسته بود، كنار بزنم و عمق  ميمرسوم كه به اسم سنت و فرهنگ، دست و پا يدهنده آزار ياحترام و حد و حدودها يخواست تمام مرزها

دكتر كه تنها به بهانه . شد يم ييپروا يب نيكنم، اما حضور سرهنگ مانع از ا اديبند بود را فر دنشيام به نفس كش يكه زندگ يام با مرد يكينزد

خواست با دست  يزد، دلم م يبه زنده ماندنش نبود حرف م يديكه ام يماريب يبرا وي يس ياز اشغال شدن تخت بخش آ يواه ديندادن ام ي

به باور كردنش اصرار دارد،  يرا كه در كمال خونسرد يرحم يب نيتا عمق ا رميبگ شيچشم ها قابلرا درست م زشيعز يخودم زندگ يها

بلند و  يدكتر خراب شد، نفس ها يرحمانه  يو ب يمنطق يها كه حالم از صحبت يدر اتاق پزشك معالج احسان وقت ش،يپ يقيدقا. درك كند
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سالخورده را مخاطب قرار  ستيبلند شد و به سمتم آمد و در همان حال نورولوژ يصندل يحوصله از رو يب. منقطعم سرهنگ را متوجهم كرد

 :داد

 نيا ياگه نگه داشتنش تو. مملكت نيا يشو گذاشته پاجون د،يزن يم شيبه زندگ ديقدر راحت حرف از قطع ام نيكه ا يضيمر نيا. آقا هيكاف -

 .منتقلش كنن گهيد مارستانيب هيدم به  يم يبيبخش انقدر براتون سخته، ترت

اش  نهياحسان كه س دنياز د. زد يم شيدكتر همچنان به قلبم ن يبود، اما نگاه پر طعنه  يحال خرابم مرهم درخور يسرهنگ برا يها حرف

بلند  ينشسته اش، حاال اصالح نشده و پشت هجوم محاسن و موها شيبه ته ر شهيصورت هم. شدم ينم ريشد، س يم نييو پاآرام و آهسته باال 

 يكه دو ماه تمام تلخ ياون هم درست وقت. ماند يكه زنده م ديبا. ماند ياحسان من زنده م. ديرس يبه نظر م يباز خواستن ش،ا رهيشده و ت

 يبار دوام نم نيا ديترد يب. بودم، حق نداشت مرا با داغ نبودش محك بزند دهيو هر لحظه اش زجر كش دهيشنبودش را با گوشت و پوستم چ

 .آوردم

 .تموم شده قتونيدق ستيب. هيكاف گهيد زم،يخب عز -

مچنان سرم به سمت رفت، ه يپرستار مزاحم به سمت خروج يخرج كرده  يرويام كه به زور ن يصندل. شد يام از احسان گرفته نم يناراض نگاه

 .كرد يم اديبرگشتنش فر يبود و دلم برا لياحسان متما

 

**** 

 

 مسعود كجاست؟ يدون ينم ؟يبگ يزيچ يخوا يمهرنوش جان، نم -

كه در حق مهرداد و احسان  يتيمسعود و جنا يادآوريبا . شدم رهيكرد، خ يروزها محبت را پدرانه خرجم م نيصورت مهربان سرهنگ، كه ا به

 يرا عوض نم يزيبود، اما انكار من چ رممكنيغ ميحد، برا نيبودنش، آن هم تا ا تكارياگر چه باور جنا. بود، صورتم از نفرت جمع شد كرده

نسبت  يهمه  رغميعل. مهرداد را از من گرفته بود و دست آخر، احسانم را ،يحرف قابل دفاع چيو ه يموجه ليدل چيه يمن ب يعموپسر. كرد

 .گرفتم يخودم م يكه با دست ها يشد، جز با انتقام يجوره آرام نم چيه نه،يما قلب پر شده ام از كا ،يليفام يها

 .تونه به ما بكنه يم ياديتو كمك ز يحرف ها. خوب فكر كن دخترم -

دو ماهه  يها تيحما ياز همه  يدانقدر يبه نشانه  ديبا. كنم ديرا ناام رمرديپ نيا ديتوانستم ام ينم. انداختم ريدهانم را فرو دادم و سر به ز آب

 اتوقو درشت پ زياز مسعود بردارم، اما حرف زدن از ر ميدانسته ها ينداشت تا پرده از همه  يليدل چيهر چند كه ه. كردم ياش زبان باز م

رنگ  يآب يخره نگاه از پتوباال. آمد يبه شمار نم يرممكنيهم كار سخت و غ يليبه شدت مورد توجه مسعود بود، خ شيكه تا هشت سال پ ييها

و با  ختميسخت حروف را كنار هم ر يليخ. شدم رهيحركتم را پوشانده بود، گرفتم و به سرهنگ خ يب يپاها يكه رو يحوله ا يو راه راه ها

 :آهسته آهسته زمزمه كردم ومكث 

 ....غ .... كا  -

 .بالفاصله حرفم را كامل كرد سرهنگ

 ؟يسيبنو يخوا يم يزيچ ؟يخوا يكاغذ م -
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كه مواقع خوردن غذا  يزيم. خودكار به اتاق برگشت كيو  ديكاغذ سف كيبعد به همراه  يقياز اتاق خارج شد و دقا. كردم دييسر حرفش را تا با

دكار را خو يبرداشتن خودكار، جلو بردم و به سخت يدستم را برا. گذاشت زيم يمقابلم قرار داد و كاغذ و خودكار را رو د،يكش يتختم م يجلو

انگشت  يرمق يكه به خاطر لرزش و ب يبا دست خط خراب. كرد يسخت م ميو نوشتن را برا ديلرز يدستم به شدت م. گرفتم ميانگشت ها نيب

سر خورد و  زيم يخودكار كه از دستم رها شد و از رو. شناختم نوشتم يمسعود را كه م يچندان هم خوانا نبود، اسم چند تا از پاتوق ها ميها

 نيكه ب ينيكاغذ را برداشت و با دقت و همراه با چ. گذاشت زيم يبلندش كرد و رو نيزم يكف سنگ يسرهنگ خم شد و از رو فتاد،ا نيزم يور

همراهش را  يكه باالخره كار خواندنش تمام شد، گوش يوقت. نوشته شده كرد يدر خواندن حروف و كلمات ناخوانا يافتاده بود، سع شيابروها

زدم  هيتخت تك يسرهنگ كه از اتاق خارج شد، سرم را به لبه . و سرگرم شماره گرفتن، كاغذ به دست از اتاق خارج شد ديكش رونيب بشياز ج

 .شدم يخوب م ديبا. شدم رهياتاق خ واريد يرو يو طبق عادت معمولم به آسمان قاب گرفته 

 

**** 

 

هر چقدر . ماندم رهينشده بود، خ جاديدر حالش ا يبهبود چيه يگذر چهار ماه و اند و به مرد مقابلم كه بعد از ستادميا يا شهيش يجداره  پشت

مرد  ياريو سطح هوش يشد، اوضاع جسمان يم شتريبدنم ب ياعضا ياوضاع حركت شرفتيو پ يبهبود يتالشم برا ر،ياخ يچند هفته  نيدر تمام ا

از حد  شيب زشانياغراق آم يكه با محبت ها مارستانيب يوي يس يپرسنل آ زيمزاحم و ترحم انگ ياز نگاه ها. كرد ينم يرييتغ چيه لم،مقاب

زدم و بعد از تمام  يم رونيمحافظت شده ب ياز خانه  دياحسان، تحت كنترل شد داريد ديكه به ام ييتمام ساعت ها. بودم زارميدادند، ب يآزارم م

از  يبود كه مرا عزادار روزها يداد و آن انتقام از مرد يدر ذهنم جوالن م زيچ كيآمدم، تنها  يمردم م داريبه د ،يوتراپيزيف جلساتكردن 

هم  يرا رو مياجازه ندادن به آزاد شدن بغضم، پلك ها يپلك بستم و برا د،يلرز ميچشم ها شياحسان كه پ ريتصو. دست رفته ام كرده بود

 .اشك را در بطنش خفه كردم ي نطفهفشار دادم و 

 شهيام را از تن سرد ش يشانيپ. دميبسته اش دست كش يچشم ها يپرپشتش را نوازش كردم و به رو يموها شه،يپشت شانگشت اشاره ام از  با

 يدستم را رو. به سمت در حركت كردم. شد يحاال شروع م نيمن از هم يقرار روزانه  قهيدق ستيب. ام نگاه انداختم يجدا كردم و به ساعت مچ

 ميها هيبه ر صانهيجا و حر كياحسان را  يو هوا دميكش قيبه محض باز كردن در، نفس عم. بازش كردم يمگذاشتم و با فشار ك اش رهيدستگ

پزشك از احسان و  يعالمانه  يها حتيزود با نص يليخانواده اش، خ. آمدم ياحسان به حساب م يهر چند روزها بود كه تنها مالقات. دميكش

ام را در  يانرژ يفرو دادم و همه  يبغضم را به سخت. پشت سرم بستم و به داخل قدم برداشتم در را. كرده بودند ديمقطع ا اتشيح يادامه 

 :ختمير ميصدا

 !تنبل؟ يهنوزم كه خواب. ريعصرت به خ. سالم عشق من -

 يم را روو انگشت دميكش شيموها يكنارش نشستم و دستم را رو يصندل يرو. را مرتب كردم شيرو يو با وسواس ملحفه  ستادميا كنارش

 .بلندش به حركت در آوردم يشانيپ

افتضاحم، اما هم دستام كوك كوكه، هم نطقم  يهر چند تو تند راه رفتن حساب. تونم راه برم يراحت م گهيد. بود احسان يدكتر ازم راض -

 .باز شده يحساب
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حباب . نه ام سر خورد و پشت دست سردش افتادگو يراه باز كرده بود، از رو ميكه به زور و ضرب بغض همراهش، به چشم ها يلجوج اشك

 يرد اشك رو يبا كالفگ. گونه ام تنگ شده بود يو پاك كردن اشك از رو شينوازش دست ها يدلم برا. دستش را نگاه كردم ياشك رو

نذار . كنه ياون حست م. مهرنوش ستياالن وقتش ن": زدم بيبغضم را فرو دادم و به خودم نه يصورتم را با پشت دست پاك كردم و به سخت

كه  يمضاعف ياز انرژ. لبخند احسان را زنده كردم م،يچشم ها شيبستم و پ يلحظه ا يرا برا ميچشم ها ".محكم باش. يش يخرد م يدار نهيبب

به دست آمده  يِژانر نيرا باز و ا ميپلك ها. به رسم لبخند كش آمدند ميشد، لب ها زيبه قلبم سرر ت،خوش حال يچشم ها نيلبخند و ا نياز ا

 .را خرج احسانم كردم

صدامو . يچشماتو باز كن ديبا. يزود خوب بش ديبا. بگم يخوام چ يكه م يدون يم. كم دارم زيچ هيفقط . هيعال يهمه چ. خوبه احسان يهمه چ -

 چقدر دلم برات تنگ شده؟ يدون يم. مگه نه؟ زود خوب شو احسان ،يشنو يم

 .ماندم رهيبسته اش خ ياحسان متوقف كردم و به چشم ها يشانيپ ينوازشگون شستم را رو حركت

 !هوم؟. من يذارم به حساب خوش شانس ياما م ،يكرد يحتما دعوام م ،يبود داريدونم كه اگه ب يم. بدم يخبر هيامروز اومدم بهت  -

 :دم و آهسته ادامه دادمآور نييو محكمم را پا يعصبان يحرص آب دهانم را فرو دادم و چشم از احسان گرفتم، صدا با

 .رميخوام انتقام بگ ياحسان؟ م يشنو يم. رميخودم انتقامتو بگ يخوام با دستا يم. يخوام برم سراغ مسعود لعنت يم -

 .هر دو دستم گرفتم و به سكوتش لبخند زدم انيدستش را م. شدم رهياز احساس احسان خ يمقابلم گرفتم و به صورت خال وارياز د چشم

 .يچقدر خوبه كنارم. يوبه هستچقدر خ -

را به  ميكردم و لب ها كيسرم را به صورتش نزد. تختش خم شدم يو رو دميجلو كش. بلند شدم مياز جا يگريد يحرف اضافه  چيه يبعد ب و

با نگاهم  گريد و بار ستادمياش جدا كردم، صاف ا يشانيرا كه از پ ميلب ها. وجودم به صورتش بوسه زدم ياش رساندم و با همه  يشانيپ

 .نوازشش كردم

 

 .شو دارياگه من نباشم، به خاطر من ب يزود خوب شو مرد من، حت -

در را پشت سرم بستم و به . وقفه از اتاق خارج شدم يبلند خودم را به در رساندم و ب يبا قدم ها. در اتاق را نداشتم ستادنيتاب ا نياز ا شتريب

با  ختند،ير يصورتم م يوقفه رو يرا كه ب مياشك ها. هم فشردم يرا رو ميدر پشتم بند كردم و پلك ها سرم را به. زدم هياش تك يچوب يبدنه 

 يخلوت آ يكه آرام شدم، نگاهم را در راهرو يكم. كه مقابل دهانم گرفته بودم خفه كردم ييپشت دست پس زدم و هق هقم را پشت دست ها

 .كرد يبود و حال و روز خرابم را نظاره م ستادهيام ا يساس، در چند قدماز اح يخال شه،يمحافظم مثل هم. چرخاندم وي يس

 م؟يبر -

انتقام  ي زهيدو ماه را به انگ نيتمام ا. كردم يمقدمات فرار را آماده م ديبا. قدم برداشتم ياوريموافقت تكان دادم و جلوتر از  يرا به نشانه  سرم

كه  يصورت، با وجود چند چشم نيا ريبودم، در غ مارستانيبود كه در ب يتنها راه فرار، زمان. ودب دهيدوام آورده بودم و امروز موعد انتقام رس

 نيدر ا. دانستم كه دور نگه داشتنم از خطر، به اصرار سرهنگ بوده است يم. توانستم فرار كنم يوجه نم چيمراقبم بودند، به ه شهيهم

از  شتريكردم، هر روز ب يكه خرجم م يهمه محبت نيبرده بودم و از ا يپ يكادر حفاظت نيبو احترامش  تيبرخوردها كم كم به اوج نفوذ و محبوب
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با وجود عدم  ياز من، حت تشياوج حما انگريكردن مسعود را ب دايطعمه قرار دادنم جهت پ يمخالفت سرهنگ برا. شدم يقبل شرمنده م

با مرگ  مارستانيتخت ب يكه احسانم رو يدر حال ت،يظت شده و در كمال امنمحاف يزندگ نيوجود دلم به ا نيبا ا. دانستم يمتقابل م يهمكار

بهبود احوالم، به وجود  يرا برا يتينها يب ياش، انرژ يمهارنشدن يكه شعله ها يمن با آتش انتقام. داد ينم تيكرد، رضا ينرم م جهدست و پن

 .گرفتم يكه انتقام م ديپس با .دميكش يكرده بودم و نفس م يكرده بود، زندگ قيخسته و منجمدم تزر

 و،ي يس ياز بخش سوت و كور آ. دمييرا پاك كردم و با نگاهم اطراف را پا ميچشم ها دم،يكش رونيمانتوم ب بيكه از ج يا يدستمال كاغذ با

 رونيب يصندل ين كه روو مامور محافظ احسا وي يس يآ يبه در بسته  گريبار د. ميديكش يدر آسانسور انتظار م يو جلو ميآمده بود رونيب

سرم را . كرد يپرسنل بخش را چك م كيسرش با كتاب داخل دستش گرم بود و گهگاه عبور و مرور كم تراف. بود، چشم دوختم هبخش نشست

 يبه حساب م يامروز تنها زمان. در ذهنم مرور كردم گريفرار را بار د ينقشه . شدم رهيخ ميرنگ پاها رهيت يكتان يانداختم و به كفش ها ريبه ز

طبق . را داشتم مارستانيب نيمالقات با روانشناس حاضر در هم ياز احسان، برنامه  ادتيو ع يوتراپيزيگذشته، بعد از ف يها هآمد كه مطابق هفت

 ،يت هفته اشده بود، به صور رميبانگيگر رياخ يتلخ و اثر گذار ماه ها عيكه به خاطر وقا يخارج شدن از بحران روح يسرهنگ برا شنهاديپ

 يو كم دميدستم را به شال دور گردنم كش. مشاوره و درمان داشتم يجلسه  اديچهار بعد از ظهر با دكتر شه اعتچهارشنبه ها حدود س

در . ام كم كنم ياز نگران يو كنترل شده، كم قيعم يكردم با نفس ها يم ياضطراب داشتم و سع يفرارم كم يبه خاطر برنامه . آزادترش كردم

من  نيب يحرف چيدرمانگاه، ه يهمكف و ورود يتا طبقه . دميخودم را به داخل آسانسور كش ،ياوري "دييفرماب"انسور كه باز شد، همزمان با آس

 .و مامور مراقب جوانِ همراهم رد و بدل نشد

 ليخوشبختانه به دل. ميگرفت شيا در پر يدرمانگاه روانپزشك يراست راه از بر شده  كيو  ميدرمانگاه شد يسكوت دو نفره مان وارد فضا در

 يرو ياوريدست  يهمان طور كه با اشاره . ببندم ديفرارم ام يتوانستم به برنامه  يبهتر م ،يمرتبط با درمانگاه روانپزشك ادينسبتا ز نيمراجع

 ياياحتماال سرهنگ بود كه جو. دادم يكوتاهش با تلفن همراه داخل دستش گوش م ينشستم، به مكالمه  يم اديمقابل در اتاق دكتر شه يصندل

شدند و به جز  يم يمربوط به درمانگاه روانپزشك نيغالب مراجع. زدم و با دقت اطراف را از نظر گذراندم هيتك يصندل يبه پشت. حالم شده بود

رفت و  يپرستار شنيبه سمت است تم،يزيهماهنگ كردن نوبت و يبرا ياوري. ديكش يرا م يروانشناس يانتظار مشاوره  گرينفر د كي تنهامن، 

 .نشست يصندل يبعد به سمتم برگشت و كنارم رو يقيدقا

 .نوبت شماس رون،يب اديكه از اتاق ب ضيمر -

 نيام، به محض ورودم به درمانگاه، اول ژهيو طيكه انجام شده بود، به خاطر شرا ييها يطبق هماهنگ. متوجه شدن تكان دادم يرا به نشانه  سرم

 .دادند يرا به من اختصاص م تيزيزمان و

 .زدم ايلبم را به دندان گرفتم و دست آخر دلم را به در. زد يشور م شتريشدم، دلم ب يم كيبه موعد فرار نزد شتريچه ب هر

 .ييدارم برم دستشو اجياحت ،ياوري يآقا -

 .شداش بلند  يصندل يام ماند و باالخره از رو رهيچند لحظه با نگاه نامطمئنش خ ياوري

 .كنم يم تونيهمراه -

و  سيبه سرو يتر منته كيبار يوارد راهرو. ميديرس شيو به انتها ميدرمانگاه گذر كرد ضيعر ياز راهرو. بلند شدم يصندل ياز رو ينگران با
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 :لب به اعتراض باز كردم يساختگ يتيو با نارضا دميبه سمتش چرخ م،يانبار كه شد

 ن؟يكن ميراههم سيتا داخل سرو نيخوا ينكنه م -

 .شد رينشاند و سر به ز شيلب ها يرو يو خجول نيلبخند مت ياوري

 .مونم يجا منتظرتون م نيهم. شما دييبفرما -

 يتمام كج خلق يچند هفته، با صبور نيكه در تمام مدت ا يمامور جوان و موقر ،ياورياز . ديدو ميلب ها يناخواسته رو يبخش تيرضا لبخند

آرامش چشم گرفتم و آهسته به سمت  يخم شده و چهره  رياز سرِ به ز. اندازه اش ممنون بودم يب يود، به خاطر صبوررا تحمل كرده ب ميها

كه با ظاهر نه چندان  يدختر جوان يدر را پشت سرم بستم و بالفاصله نگاهم را رو س،يبه محض ورود به سرو. حركت كردم وانبان سيسرو

. شدم رهيآمده، به دختر خ شيپ طياز شرا يبا دلخور. كردم يرا نم يمزاحم نيفكر همچ. كردم رهيخكردن بود،  شيمشغول آرا ،يپوش كيش

 شيكردن چشم ها اهيمشغول س د،يكش يپشت پلكش م يا انهيكه در دستش بود و به طرز افتضاح و ناش يچشم طبود و با خ دهيچسب نهيبه آ

گرفت و با وسواس  يفاصله م نهيبار از آ كيكه هر چند لحظه  نيشده بودم و از ا يبه كار گرفته اش، به شدت عصب يخونسرد دنياز د. بود

كرد و از نو  ياز امتداد خط را پاك م يداخل دستش، بخش يو مچاله شده  سيو با دستمال خ ردك يخط كج و نامنظم پشت چشمش را برانداز م

 رهيبه من خ نهيام را در هوا فوت كردم و از دختر كه حاال از داخل آ يو ناراض ينفس عصب. خوردم يشد، به شدت حرص م يم ييمشغول هنرنما

ها  يياز دستشو يكيچرخاندم و باالجبار وارد  سيو هول زده ام را داخل سرو ينگاه سرسر. كرد، چشم گرفتم ينگاهم م يمانده بود و با طلبكار

 .كرد يشك م رميزود به تاخ اي ريد. ه دارمرا پشت در منتظر نگ ياوريتوانستم  يتا ابد نم. نبود يچاره ا. شدم

فرارم برده  يمناسبش برا يبه اندازه  يكه از قبل پ يباز كردن پنجره ا يبرا دم،يكش يباال م يكيسرام يطور كه خودم را از توالت فرنگ همان

 زكه در مقابل پنجره نصب شده بود، آه ا ييها لهيم دنيپنجره را باز كردم اما از د تم،يكردن موقع كسيبه محض ف. بودم، دستم را باال گرفتم

مرتبط  ييدستشو يمطمئن شدن از امكان فرار از پنجره ها يكردم و برا يفرارم را در ذهن مرتب م يگذشته كه برنامه  يهفته . نهادم بلند شد

و حرص  يديپنجره جدا كردم و با ناام ي رهيدستم را از دستگ. پنجره ها نبود ياز حفاظ رو يسر زده بودم، خبر سيسرو نيبا درمانگاه، به هم

 يحفاظ ها نيرود، وجود ا يم شيطبق نقشه ام پ زيكردم همه چ يكه فكر م يدرست زمان. شد ينم نيبدتر از ا. دميام كوب يشانيبه پ توامان

 .مزاحم، نقشه ام را در نطفه خفه كرده بود

 يب يراحت نيتوانستم به هم يكردم؟ نم يم ديچكار با. زدم هيتك ييدستشو واريو به د دميكش نييموضع نه چندان مرتفعم پا ياز رو ت،يعصبان با

بار  كيلبم را به دندان گرفتم و . كردم يفكر م ديبا. دميرا در هم كش ميفشار آوردم و ابروها ميها قهيبه شق ميبا دست ها. فرار شوم اليخ

نسبتا  سكيبا وجود احتمال كم و ر. ديبه ذهنم رس يشته بود كه راه حل نسبتا مناسبنگذ يليخ. را در ذهن مرور كردم تميو موقع طيشرا گر،يد

 لدر حا. دميلبم كش يانگشت شستم را به چانه ام بند كردم و با انگشت اشاره ام رو. راحت از كنارش نگذرم يليدادم كه خ يم حياما ترج شيباال

 .بود نيفرار هم آمده، تنها راه حل شيپ طيوقت كم و شرا نيحاضر و با ا

به دختر كه هنوز هم مشغول كلنجار  دم،يكش يرا به هم م ميزدم و همان طور كه لب ها رونيب يياز دستشو. ندانستم زيرا جا ديترد نياز ا شتريب

به درازا  نهيدختر در آ ريتصو يدانستم درخواستم را چطور مطرح كنم اما انگار توقف نگاهم رو ينم. رفتن با خط چشمش بود، چشم دوختم

 :نگاهم كرد و لب به اعتراض باز كرد نهيبود كه باالخره خصمانه از آ دهيكش
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 ؟يكن يمنو نگاه م يداره؟ چرا انقدر بر و بر دار گاين ه؟يچ -

 :زدم، من من كنان زمزمه كردم يرا به هم گره م ميكه انگشت ها يدهانم را فرو دادم و در حال آب

 د؟يشه كمكم كن يم -

 .ديو به سمتم چرخ ديكش نهياز نگاه كردن داخل آ دست دختر

 ما رو؟ يگرفت -

 .را مضطرب مقابلم تكان و سرم را به چپ و راست حركت دادم ميها دست

 .به كمك دارم اجياحت. گم يم يدارم جد. نه، نه، اصال -

 .كرد نمييتنگ شده، باال و پا يگره زد و با چشم ها نهيس يرا رو شيدست ها دختر

 دنبالته؟ يكس ه؟يچ -

 .حرفش را گرفتم يگرفت، دنباله  يكه به خاطر نقشه ام در نگاهم جان م يديكردم و با ام نييباال و پا دييرا با تا سرم

 .نامزدم -

 .را در هم گره زد شيابروها

 .كنه يآدم كه از نامزدش فرار نم -

 .كردم ليتحو يرا در ذهنم ساخته و پرداخته و آماده  يدروغ فورا

 .ذاره يدستش بهم برسه، زندم نم. كردم انتيكنه من بهش خ يفكر م. داره يمشكل روح. ضهيمر....  زهيچ.... آخه .... خه آ -

 .ديرا باال انداخت و دستش را به چانه اش كش شيابرو يتا كي

 ن؟يكن يكار م يجا چ نياون وقت شما و نامزدتون ا دا،يبخش يم -

 :ادامه دادم يديو در كمال ناام دميرا به هم كش ميلب ها. شده بودم يب خرد كنش عصببه جا و اعصا يسوال و جواب ها از

نشونش بدم كه مجبور بشه  وونهيد دميگه نقشه كش يم ده،يفهم ياز وقت. اون وقت گرفتم يبهش نگفتم كه برا. يوقت دكتر داره، روانپزشك -

 .نيتو رو خدا كمكم كن. ارهيسرم م يكه فكرشو بكن ييكه اگه دستش بهم برسه، هر بال هياون قدر عصبان. طالقم بده

 .با سر به در اشاره زد دختر

 ؟ييجا نيدونه تو ا يم رونه؟ياالن ب -

 .كرد يچقدر سوال م. را از داخل گاز گرفتم لپم

 .جا نيم امنم از هولم فرار كردم اومد. كرد كه مردم گرفتنش يم داديتو بخش داشت داد و ب شيپ قهيچند دق. دونم ينم -

 .را گرفتم شيفورا به سمتش رفتم و بازو. با عجله به سمت در رفت دختر

 ؟يكن يكار م يچ -

 :جواب داد اليخ يب

 دم دره؟ نميخوام برم بب يم -
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 .حوصله حرفش را قطع كردم يب

 ش؟يشناس يمگه تو م -

 .زد يو لبخند كج ستاديا صاف

 ته اس؟از دست من ساخ يخب حاال چه كار. ايگ يراست م -

 .من و من كردم شنهادميگفتن پ يبرا

 ....شه  ياگه م....  زهيچ -

و خط و خطوط در هم و كج و  يرا به زور بسته بود و شال چروك سرخاب شيرنگ و رو رفته اش كه دكمه ها يجذب مشك يمانتو يرا رو نگاهم

ام  يخوش پوش يخودم كه به ذائقه  ريصور شدم و از تصوخودم را در لباسش مت. بود يسرش حركت دادم؛ عجب افتضاح يرو درنگيمعوج سف

 :وقفه ادامه دادم يتند و ب نيبنابرا. نداشتم يگريرا جمع كردم اما راه د ورتمكرد، ص يم يدهن كج

 .ميلباسامونو با هم عوض كن ايب -

 :با التماس ادامه دادم دهانش گذاشتم و يفورا دستم را رو. ديكش رونيرا از دستم ب شيگفت و بازو يبلند "يچ" دختر

تو . تونم فرار كنم يتو رو بپوشم، م ياما اگه لباسا زهير يو دستش بهم برسه، خونمو م رونيدر برم ب نيمن اگه از ا ن،يبب. تو رو خدا داد نزن -

 .رو خدا قبول كن

 :حوصله جواب داد يو ب ديسرش را عقب كش دختر

 .بگم، اون آقا مزاحمت شده يو به نگهبان رونيشه كرد؛ من برم ب يهم م گهيكار د هي -

 :را مقابلش گرفتم و بالفاصله ادامه دادم دستم

بعدشم، اون . كردن يكه وسط درمانگاه اون قشقرق رو به پا كرده بود، م شيپ قهيچند دق نيكنن، هم يكه اگه قرار بود كار نياول ا. نـه، نه -

 گم؟ يم يچ يفهم يم. باهاش ندارن يكار گهيت دبگه من زنشم، اون وق هيكاف. شميزن عقد. نامزدمه

و گرانم، قطعا  كيش يو شال سورمه ا يخاكستر يمانتو. چرخاند ميلباس ها يكرد و نگاه مرددش را رو نييسرش را متفكر باال و پا دختر

 .ز كردمانتوش باال برد و همزمان لب با يباز كردن دكمه ها يباالخره دستش را برا. فراتر از حد تصورش بود

 .شناست ياون كه باالخره م ؟يكار كن يچ يخوا يم افتوياما ق ميكن يباشه عوض م -

 .وقفه مانتوم را از تنم خارج كردم و مقابلش گرفتم يو ب عيرا باز و سر ميدكمه ها. مانتو دست به كار شدم ضيتعو يبرا فورا

 . كردم ييفكرا هياون جا هم  يبرا -

 :سرم مرتب كردم و همزمان دختر را مخاطب قرار دادم يرا رو يا هيو شال عار ستادميا نهيتمام شد، مقابل آ كه ميعوض كردن لباس ها كار

 ؟يدار ليموبا -

 :بست، زمزمه كرد يرا م شيتمام دكمه ها يمشغول بود و با خونسرد دشيجد يكه با لباس ها دختر

 ؟يخوا يم يواسه چ. آره -

 :مرا مقابلش گرفتم و ادامه داد دستم
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 باشه؟. دم يبشه بهت م يپولش هم هر چ. زنگ بزنم ديبا. الزم دارم. شيشه بد يم -

 :دستم را مقابلش تكان و هولزده ادامه دادم. خواندم يرا از نگاهش م يتينارضا. چند لحظه نگاهم كرد دختر

 .تو رو خدا زود باش -

 .و به طرفم گرفت ديكش رونيرا ب لشيكرد و موبا دشيسف يورن فيدستش را داخل ك باالخره

 .ايحرف نزن اديز. شارژ ندارم -

و  وي يس يو بخش آ مارستانيهر شبم با ب يتماس ها ليخوشبختانه به دل. را گرفتم مارستانيب يسر موافقتم را نشان دادم و بالفاصله شماره  با

در  مارستان،يمرد جوان و اپراتور ب "دييبفرما" يكه صدا نيابه محض . را از بر بودم مارستانيشماره تلفن ب يخبر گرفتن از حال احسان، به خوب

 :لب باز كردم د،يچيگوشم پ

 .درمانگاه ديكن يوصل م. الو، سالم آقا -

دختر  يو به نگاه ناراض ستادهيمنتظر جواب ا. ديچيپ يبوق آزاد داخل گوش يتماس را برقرار كرد و بالفاصله صدا ،ياضافه ا يكلمه  چيه يب مرد

 .ستادمياز دختر چشم گرفتم و پشت بهش ا دم،يزن جوان را كه در امتداد بوق آزاد شن ي دهيو كش فيظر يصدا. ده بودمش رهيخ

 يمشاوره  يبرا ارنيم ضيمر هيكه چهارشنبه ها  ديانيدر جر. رميگ يتماس م يمن از طرف سرهنگ زند. ريروزتون بخ. سالم خانوم. الو -

 .ستيمتاسفانه تلفن همراهشون در دسترس ن. مون صحبت كنمخواستم با مامور يم. يروانشناس

 :و جواب داد ديحرفم پر انيبه م دختر

 .ميخط رو اشغال نگه دار يشخص يكارها يصرفا برا ميتون يما نم. ستين يتلفن عموم نيبله خانوم، اما ا -

 .گفتم راهيلب به پرستار بد و ب ريهم فشار دادم و ز يرا رو ميها چشم

 يرويگذرتون به ن نيخوا يالبته اگه نم. ديكن جشونيتر پ عيهر چه سر. خطره يكدومه خانوم؟ جون مامور ما و همراهشون تو يصكار شخ -

 .فتهيب خيو توب ييو بازجو يانتظام

 :زد، جواب داد يموج م شيكه در صدا يا يتيبا نارضا زن

 ه؟ياسم مامورتون چ -

 :دامه دادمرا جمع كردم و ا ميلب ها يرو تيرضا لبخند

 .خوان باهاشون صحبت كنن يم يسرهنگ زند دييبفرما. ديكن جشونيزودتر پ. ياوري -

كرد،  يدرهم نگاهم م يدوباره به سمت دختر كه با چهره . ديچيپشت خط پ يآرام يملود يحالت انتظار گذاشت و صدا يرا رو يگوش پرستار

 :فشردم و ادامه دادم ميانگشت ها انيو دوستانه مرا آهسته  شيبازو نمان،يعوض كردن جو ب يو برا دميچرخ

 ؟يخودكار دار -

 يهمان طور كه گوش. چنگ زدم د،يكش يم رونيب فشياز داخل ك يرا كه با سست يدستم را به سمتش گرفتم و خودكار. سر جواب مثبت داد با

كردم  ادداشتيدم، كف دست دختر شماره تلفن مادرم را بود، با شانه و سرم نگه داشته بو كرشياز اسپ كيرا كه هنوز مشغول پخش كردن موز

 :دادم حيو توض
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. يبهم كمك كرد مارستانيبگو تو ب. يبهش بگو از من طلبكار. اسمم مهرنوشه؛ مهرنوش چهره سا. بهش زنگ بزن. مامانمه يشماره  نيا -

 .ريو طلبتو بگ يبهش بگو چقدر طلب دار

 :بالفاصله تلفن را به سمتش گرفتم و با عجله ادامه دادم. ماند رهيبه شماره خ و ديكش رونيدستم ب ريدستش را از ز دختر

 خب؟ يليخ. مرد جوون جواب داد، قطعش كن هيهر وقت . بذار باشه تا جواب بدن. قطع نكن -

 .ديرا از دستم گرفت و نگاه نه چندان دوستانه اش را به سمتم پاش يگوش دختر

 ؟يكرد فيكه تعر هيهمون هيقض يمطمئن -

 تيلبخند رضا. نبود ياورياز  ياثر جيبازش به داخل راهرو فرستادم؛ ه مهين ينگاهم را از ال اطيسرعت به سمت در حركت كردم و با احت به

 .دميرا جمع كردم و بدون جواب دادن سوالش، به سمت دختر چرخ ميلب ها ينشسته رو

 .كنم يوقت فراموش نم چيه. يبهم كرد يكمك بزرگ -

وارد . اش پنهان كردم يسرخاب ي نهيو زم دينقوش سف ريام را ز رهيت يو موها دميرا جلو كش يروسر. گذاشتم رونيب سيعجله پا از سروبا  و

 نهينفسم را در س. دادم صيكرد، تشخ يحركت م شنيرا كه به سمت است ياوريچهارشانه و قد متوسط  كليدرمانگاه كه شدم، ه ضيعر يراهرو

 .حركت كردم يتند شده، به سمت در خروج يها دمحبس و با ق

 .دميبود، شن ياوريدادن به  حيپرستار را كه مشغول توض يصدا دم،يكه رس شنياست كينزد به

 .دياشغالش كن يجور نيا نيكه بخوا ستين يتلفن عموم نيجناب، اما ا دييبفرما -

و سرعت  دميشال و كنار گونه ام كش يدستم را به لبه . انداختم ريبه زاز نظر گذراندم و بالفاصله سرم را  يچشم ريرا ز ياوريمحجوب  مرخين

 دممعطل نكردم و با ق نياز ا شتريب دم،يدرمانگاه كه رس يبه در خروج. گذشتم ياوريو پرستار و  شنيكردم و با عجله از است شتريرا ب ميقدم ها

متوجه دروغ بودن تماس  ياوريمطمئنا تا االن . شدم ابانيگذشتم و وارد خ شباهت داشت، از محوطه دنيكه به شدت به دو يبلند و راه رفتن يها

 تممتعجب را كه به سم يانداختم و بدون دادن فرصت سوال، سوار شدم و با عجله راننده  يعبور يتاكس نيخودم را مقابل اول. و فرارم شده بود

 :كرد، مخاطب قرار دادم ينگاهم م رهيبود و خ دهيچرخ

 .دم يبهتون م نيهر چقدرم بخوا. اسونلو. دربست -

بود و به  ختهير رونينامرتب ب دن،يكه از هول دو ييكرد و سر و وضع آشفته ام و موها يحرف نگاهم م يو ب رهيجوان، همچنان خ ي راننده

 :عجله ادامه دادم شال هل دادم و با ريرا به ز ميفورا با دست، موها. گذراند يزد را از نظر م يم ديياوضاعم مهر تا يشانيپر

 .كنن يعملش نم مارستان،يبه حساب ب زميتا پول نر. هيتصادف ضميمر. ارميبرم از خونه پول ب ديبا. ديآقا تو رو خدا زود باش -

ها كرد و باره ر كيپدال گاز فشرد و كالچ را به  يرا رو شيپا. داد تيشد، به رفتن رضا يآشفتگ نيا يموجهم برا ليكه باالخره متوجه دل راننده

 يحركت م مارستانيخلوت ب ابانيبا سرعت در خ نيهمان طور كه ماش. به حركت در آمد ياديبلند و سرعت نسبتا ز غيبا ج نيهمزمان، ماش

 دميكش ينفس آسوده ا م،يكه گذر كرد ابانيخ چياز پ. زدم ديشد را د يم ادتريكه هر لحظه ز يو فاصله ا دميعقب چرخ ي شهيسمت ش بهكرد، 

را با آرامش  ميبار موها نيلبم را تر كردم و ا. بود ختهير رونيشال ب ريدوباره از ز دنميام به خاطر چرخ يفرار يموها. زدم هيتك يه صندلو ب

 .كردم تيبه پشت گوشم هدا يشتريب
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 .غصه نخور شما. يآبج ادينم شيپ يمشكل... شاايا -

متوجهم شد كه جواب . زمزمه كردم يكوتاه "هان"شدم و  رهيودم، گرفتم و به مرد خكه به هم قفل كرده ب يينگاهم را از انگشت ها يجيگ با

 :داد

 .گم يم ضتونويمر -

تكان دادم و تنها محض  ديسرم را با تاك. به زبان آورده بودم، شدم يتاكس يقبل، محض همراه كردن راننده  يقيكه دقا يدروغ اديبه  بالفاصله

 :لب باز كردم ضهينماندن عر يخال

 .نيتر بر عيشه سر يفقط اگه م. خدا از دهنتون بشنوه آقا -

مرا  نهيشدن به جاده، از آ رهيخ يسرعت سرسام آور، به جا نيچشم از مرد كه با ا. اضافه كرد نيگفت و به سرعت ماش يبلند "چشم" راننده

دگرگون  يكاف يكه حالم را به اندازه  ياندازه ا يضطراب با نياوضاع آشفته و ا نيدر ا. شدم رهيخ ابانيكرد، گرفتم و كالفه به خ يبرانداز م

باز  مهيو پنجره را تا ن ختمير رونينفسم را با شدت ب ،ياز شدت كالفگ. را كم داشتم يجوان تاكس يو مزاحم راننده  رهيخ يبود، نگاه ها دهكر

با دست شالم را گرفتم و مانع از عقب . اجازه عقب زد يسرم را ب ياز هوا را در صورتم فوت كرد و شال رو يميشدت سرعت، حجم عظ. كردم

با . آدرس را در ذهنم زنده كردم گريرا بستم و بار د ميچشم ها. دادم تيباز ماندن رضا يبرا يكيو به درز بار دميرا باال كش شهيش. شدمرفتنش 

 .وجهم كردراننده مت يبسته مشغول مرور آدرس و تجسم برخوردم با مسعود بودم كه صدا يچشم ها

 آهنگ بذارم؟ يش يناراحت نم ؟يآبج -

 .دميپاش تيكه راننده در حال خرج كردنش بود، به كالمم جد يتيمياز صم يخالص يو برا دميرا در هم كش ميابروها

 .ديبكن تونويلطفا فقط رانندگ. ندارم كيموز ينه آقا، حوصله  -

را  نيكردن فندك، داشبورد ماش دايپ يگذاشت و برا شيلب ها يرا رو يگاريسبود،  امدهيكالمم خوشش ن يو لحن دستور تيكه از جد مرد

. به شدت رو به كاهش بود، ثابت كردم يمقابل كه گاه يها نيبا ماش نيماش يراننده به فاصله  يتوجه ينگاه نگرانم به مقابل و ب. و رو كرد ريز

 اديلب به اعتراض باز كردم و فر دم،يالوقوع د بيبوس مقابل، قر ينيرا با م نيكه برخورد ماش يلحظه ا. شده بودم يعصب يتوجه يهمه ب نياز ا

 :زدم

 .مواظب باش -

كه به  ياز درد. مقابلم برخورد كردم ياز شدت ترمز به جلو پرت شدم و با صندل. بالفاصله صاف نشست و ترمز را لمس كرد يتاكس ي راننده

غرولند  دم،يمال يام را با كف دست م يشانيو همان طور كه پ دميرا در هم كش ميود، ابروهاب دهيچيمقابل در سرم پ يخاطر برخورد با صندل

 :كردم

 حواستون كجاست آقا؟ -

 :زمزمه كرد يمانينگاه و همزمان نچ نچ پش نهياز آ مرد

 فندك هست خدمتتون؟. كنم ينم داشيپ. نيالمصب آب شده رفته تو زم. فندك يحواسم رفت پ. يشرمندم آبج -

 :شده جواب دادم مهيكردم و با خشمِ ضم ديهم كل يرا رو ميها نداند
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 .ـــــرينخ -

لب . پرت كرد يكنار يصندل يلبش برداشت و رو يرا از گوشه  گاريس. ندانست زيجا نياز ا شتريرا ب يشد كه همصحبت تميمتوجه عصبان راننده

 . مام ادامه داد يشانيو همچنان به ماساژ پ دميرا به هم كش ميها

مطمئن نبودم،  الياز بودن مسعود داخل و. خورد يلواسان چرخ م ديام بودم و ذهنم به سمت باغ و ساختمان نما سف يشانيبا دست مشغول پ هنوز

بود و  اليكنند، پس حتما در آن و رشينتوانسته بودند دستگ يهنوز سرهنگ و باق يوقت. كردم يحس م الياما به شدت حضورش را در آن و

. حركت گذاشتم يب ميپا يباال نگه داشته بودم، رو ينسبتا طوالن قيآب دهانم را فرو دادم و دستم را كه دقا. ديكش يگرفتن جو را م امر آرانتظا

كه  يباورنكردن يروين نيبه ا. شدم مارستانيخروج از ب يبرا ميقدم ها يو سرعت باال دنيمتمركز شد، تازه متوجه دو ميپاها ينگاهم كه رو

بود كه گزارش  شيپ يساعت قايدق. داده بود، پوزخند زدم مارستانيبه قصد دور شدن از ب دنيفرار و دو يرمقم برا يب يمن و پاها هام بانتق

 .حرف زدم ده،يد بيآس يپاها نيبا ا دنيبود دو رممكنياحوالم را به احسان دادم و از غ

رو به  يو اضطراب من برا ميشد يم كيبه لواسان نزد. جاده را از نظر گذراندم يكوهستان يها چيدادم و پ هيتك نيماش يصندل يرا به پشت سرم

 ودمطمئن نبودم كه مسع يحت اي اورميتوانم مسعود را از پا در ب يو چه طور م يا لهيدانستم به چه وس ينم قايدق. شد يم شتريرو شدن با مسعود ب

احسان و سنگ قبر  تيآوردن وضع اديبود كه با هر لحظه به  يبه انتقام ميبودم، تصم كه در موردش مطمئن يزينه؟ تنها چ ايدر آن باغ تنهاست 

 سكه با آدر يوقت. ديزود به انتها رس يليانتظارم، خ رغميتا لواسان عل مارستانيب يطوالن يفاصله . شد يرنگ برادرم، در دلم زنده م يمشك

به  ليانتقام، تبد يتمام جراتم برا م،يباغ توقف كرد يا لهيكوتاه و در م واريد منطقه مقابل نيمن و پرس و جو از ساكن يدست و پا شكسته 

 .و ترس شده بود ديترد

 .دييبفرما. ميديرس -

كرد،  يزدنم را با فراغ بال جبران م ديد يبه سمتم برگشته بود و فرصت از دست رفته  اليخ يباغ چشم گرفتم و به راننده كه حاال ب ديدر سف از

 رونيب نيخروج، پا از ماش يدر را باز كردم و برا يبا فشار كم. در گرفتم ي رهيآهسته سرم را تكان دادم و دستم را به دستگ. مماند رهيخ

 :راننده متوقفم كرد يگذاشتم كه صدا

 .شه صد تومن يم -

 :سرم را به سمتش چرخاندم و جواب دادم فورا

 !؟يچـــ -

 :خونسرد جواب داد راننده

 .كردم داشيدور زدم تا پ يكل. يآدرسم كه بلد نبود. جا هم خارج شهره نيا. يدربست گرفت -

مردك چشم چران را مثل دختر داخل  نيا. بدهد تيمحال بود كه راننده به رفتنم رضا. همراه نداشتم يپول چيه. دميرا درهم كش ميابروها

به هم  يذهن آشفته ام كه حساب انيرا با زبانم تر كردم و از م ميلب ها. توانستم با ارجاع دادن به مامان، از سرم باز كنم ينم يبهداشت سيسرو

باالخره نگاهم را از در باغ گرفتم و به مرد كه . را نداشت، راه چاره جستجو كردم دهيمشكل از راه رس نيا يخته بود و قدرت تمركز كردن روير

 .ام مانده بود، ثابت كردم رهيخ يهمچنان منتظر و شاك
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 .ارميبرم از داخل خونه پولتون رو ب ديبا. جا گذاشتم فمويمن انقدر عجله داشتم كه ك د،ينيآقا بب -

 :و جواب داد ديرا درهم كش شيابروها مرد

 !؟يچرا دربست گرفت يخانوم؟ پول نداشت يچ يعني -

 .را باال بردم مياز لحن طلبكارانه اش، صدا ديتقل به

. پول ندارم ديگ ياون وقت م. شدنه پول ببرم يو منتظر بستر مارستانيب يكه تو ضميمر ياومدم برا گم آقا؟ من يم يچ ديستيانگار متوجه ن -

 .ارميبرم از داخل براتون پول ب دياجازه بد

 :زد هياش تك يزمزمه كرد و به صندل ينُچ ناراض مرد

 .يعالفمون نكن. فقط زودتر -

. زدم ديآلبالو را د كيرنگش، داخل باغ نسبتا تار ديسف يها لهيم يو از ال ستادمير امقابل د. زدم رونيب نيگفتم و از ماش يآهسته ا ي باشه

را داخل باغ  يهر حركت يكيتار نيداخل ا ميكردم با چشم ها يسع. شد يم كيهوا به طور كامل تار گهيد يقيبود و تا دقا زييپا نينخست يروزها

وجه  چيكه به ه يشدم؟ در حال يداخل م ديچطور با. زدم هيها تك لهيمستاصل سرم را به م. داخل باغ نبود ياز جنبده  ياثر چيشكار كنم، اما ه

كوتاه و حفاظ  واريتنها راه داخل شدن گذر كردن از د. و متفكر اطراف را از نظر گذراندم دميدستم را به چانه ام كش. امكان زنگ زدن را نداشتم

لبم را گاز . جمع شد د،يچيپ ميكه در پا يصورتم از درد. دميكوتاه باال كش واريد ياز رو فورا دست به كار شدم، خودم را. بود نشيآهن يها

 .ستميكردم صاف با يگرفتم و سع

 ؟يريباال م يدار واريخانوم؟ چرا از د يكن يكار م يچ يدار -

 .دمينفسم را فوت كردم و به سمت راننده چرخ كالفه

 .كه بخواد درو برام باز كنه ستيخونه ن يهم تو يكس. جا گذاشتم فمويگم ك يآقا؟ م يستيمتوجه ن -

به باغ كرده بود،  يمنته يكف اسفالت جاده  يرو ستادنشيرا ستون ا گرشيد يگذاشته و پا رونيب نيرا از ماش شيپا كيراننده كه  مرد

 .و نامطمئن نگاهم كرد ستاديمقابلم ا. خارج شد نيدستش را از در جدا كرد و كامال از ماش

 خودته؟ يجا خونه  نيا يطمئنم -

. زديبه هم بر شتريو اعصاب متشنجم را ب رديموقعش وقتم را بگ يب يبود تا با سوال ها يبار نوبت راننده تاكس نيا. دميرا درهم كش ميابروها

 :جواب دادم يمكث چيه يو ب يجد

 چطور مگه؟! بله -

 .چانه اش را خاراند و با سر به در اشاره زد شيانگشت ها با

 ؟يآدرستو هم بلد نبود. يجا گذاشت داتويكل -

رفتار مشكوكم سرپوش  يتوانست رو ينم يهيتوج چيفكر عمل كرده بودم كه مطمئنا ه يآن قدر شتابزده و ب. جا را نكرده بودم نيا فكر

باال انداخته اش را از نظر  يتا ابرو كيدر هم و  يدادم، چهره  يرا ماساژ م ميكامال به سمتش برگشتم و همان طور كه با دست ران پا. بگذارد

كه  يدر حال. به خودم فرصت فكر كردن دادم هيچند ثان يو فقط برا دميرا به هم كش ميكردم؟ لب ها يسر هم م ديبا يباز چه دروغ. گذراندم
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را از  رششيپذ يچند كه درجه كه به ذهنم خطور كرد را به زبان آوردم، هر  يزيچ نياول دم،يكش يم دكيخودم  يمرد را رو ي رهينگاه خ

 .دانستم يبه صفر م كيسمت مرد، نزد

. هستم و مادرش بعد از تصادف با من تماس گرفت شيمن منش. كنه يم يزندگ رشيكه با مادر پ سمهيير مارستانه،يب يكه تو يآقا، اون دينيبب -

مادرشون هم اون قدر هول و دستپاچه از خونه خارج . رو بدم يخصوص مارستانيب نيتو حسابم ندارم كه بخوام خرج سنگ يپول چيه ديباور كن

كه ساعت پنج بعد از ظهره و شركت و  ديمستحضر هست. بعد از تصادف گم شده سمميير فيك. همراهشون نداشتن يشدن كه پول كاف

خونه و از خونه  اميمن دادن تا ببه  دويپس مادرشون كل. رممكنهيامكان خرج كردن از حساب شركت هم غ نيبنابرا. شدن ليكارمنداشم تعط

 يم يچ ديمتوجه. شه يم ريد. ارميب دويتونم برگردم و دوباره كل يحاال نم. رو جا گذاشتم دايهول بودم كه كل قدرپول نقد براشون ببرم، اما اون 

 گم؟

قانع كردن مرد،  يتوانستم برا ينم نياز ا شتريدادم و ب يداشتم وقت را از دست م. توانستم حدس بزنم يرا نم زيچ چيظاهر متفكر مرد، ه از

 يم نيبه خودم آفر ديشاهكار كرده بودم و با يكرده بودم، كل يپرداز اليو خرابم، خ ختهيجا هم كه با ذهن به هم ر نيتا هم. كنم يبهانه تراش

 :كرد خكوبميمرد م يكه صدا دميرنگش كش ديفس يدستم را به تنه  يباال رفتن از حفاظ فلز يو برا دميمرد كش يدست از تماشا نيبنابرا. گفتم

 كجا؟ -

شده، به سمتش  ديكل يبا دندان ها. قصد رها كردنم را نداشت يمزاحم لعنت نيا. هم فشار دادم يرا رو ميرا بستم و پلك ها ميها چشم

 :شدم كه ادامه داد رهيحالتش خ يب يبه چشم ها. فاصله اش را تا من كم كرده بود. دميچرخ

 .ديباال بر واريد نياز ا ديتون يه نمشما ك -

اش را از  دهيكش يقد بلند و پاها ستاد،يكنارم كه ا. ديكوتاه باال كش واريگرفت و فرز و چابك از د لهيدستش را به م. متوجه منظورش شدم تازه

 .لبم را با نگاه مشتاقش شكار كرد يبخش رو تيلبخند رضا. نظر گذراندم

 .كنم برات يباز م .يشما جلو در واستا آبج -

 مياز پاها ياديز. كردند يدرد را احساس م ميكم كم عضالت پا. دميكش نييپا وارياز د اطيكردم و با احت نييتشكر باال و پا يرا به نشانه  سرم

ها  لهينتظر به باغِ پشت ملبم را به دندان گرفتم و م. داد يزد و درد را به سمت زانو و رانم سوق م يذق م مياستخوان ساق پا. بودم دهيكار كش

 .در فاصله بود كيتا انتقام فقط . نداشتم يدادن به درد، فرصت دانيم يبرا. شدم رهيخ

و  دميفورا به سمتش چرخ. ام كرد يباز و بعد از ورودم همراه ميدر را برا. و با لبخند مغرورش به من نگاه كرد ستاديزود راننده پشت در ا يليخ

 .ام منعش كردم ياز همراه يجد يبا لحن

 شما كجا؟ -

 .و ناباور نگاهم كرد ستاديام جا خورده بود، ا رمنتظرهيو غ يكه از لحن جد راننده

 هست؟ يمشكل -

 .كردم دييسر حرفش را تا با

 .اميم گهيد قهيمن چند دق. منتظر باش رونيشما ب -
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 يآلبالو كه در هوا يكه پشت انبوه درخت ها الي، به سمت واز خروجش كه مطمئن شدم. حركت كرد نياز من رو گرفت و به سمت ماش دلخور

 يضربان م شتريشد، قلبم از شدت اضطراب ب يكمتر م اليهر چه فاصله ام با و. فرو رفته بودند، حركت كردم يكينسبتا خنك مهر ماه، در تار

كردم،  يپس اشتباه نم. بدهم صيشود را تشخ ياطع مزدم از آشپزخانه س يكه حدس م يو توانستم نور كم جان دميرس اليبه و رهباالخ. گرفت

 . كرد يم يخانه زندگ نيدر ا يكس

داخل باغ دست و  ياثر ينور كمرنگ و ب ديبا غروب خورش. دميسرك كش ت،يزدن موقع ديد يو برا ستادميا اليدرخت به و نيتر كينزد پشت

 دهيچيدر باغ پ يسكوت محض. شد ينم دهيد الياطراف و يتردد چيه. دمييپا زوم كردم و با نگاهم اطراف را اليو يرا رو ميچشم ها. زد يپا م

زدم  هيبه درخت تك. دميدست از تماشا كردن كش. كردم ياطرافم حس نم اتيح ياز نشانه  يگرياثر د چينور كم جان آشپزخانه ه زبود و به ج

زد، اما فكر انتقام به وجودم توان  يدلم به شدت شور م. فوت كردم يخنك مهر ماه يو بازدمم را پرفشار در هوا دميكش قيو چند بار نفس عم

باالخره به خودم و . انتقام جزم كردم يشروع باز يسرم، چرخاندم و عزمم را برا يو سرخرنگ باال رهيرا در آسمان ت گاهمن. داد يمقاومت م

 كياز  شيخاموش، حضور ب يچراغ ها نيبود و ا دهيچيپ اليو كه در باغ و خارج از يسكوت نيبا ا. مسلط شدم ميدلشوره و لرزش دست و پاها

 .دانستم يد مينفر را داخل ساختمان بع

شده  يط ريزدم و پشت سرم و مس هيرنگش تك ديسف يبه بدنه  دن،يبه محض رس. و آهسته به سمت ساختمان قدم برداشتم نيپاورچ نيپاورچ

 يط اطيو آهسته آهسته و با احت واريتا آشپزخانه را مماس با د ريمس يباق. نبود يخبر چيهنوز هم ه. رفت و برگشت كردم ميام را با چشم ها

 يام گذاشتم و برا نهيس يدستم را رو. توقف كردم يلحظه ا دم،يبه پنجره كه رس. دميآشپزخانه جلو كش يپنجره  يرا تا آستانه  مكردم و خود

زدن  ديد يبه اندازه  اطيسرم را با احت. دميباالخره دست از دل دل كردن كش. مان دادمز هيآرام كردن ضربان پر كوبش قلبم، به خودم چند ثان

 .نبود يخبر چيه. دمييبردم و با نگاه كنجكاوم، آشپزخانه را پا لوآشپزخانه ج

داخل آشپزخانه  ين جنبده اكرد دايپ ينگاهم را پ يشتريبار با دقت ب نيلبم را به دندان گرفتم و ا يكردم و گوشه  كيرا به هم نزد ميابروها

دستش رو  كينشسته و  زيو پشت م نيزم ينفر كه رو كيبودم كه متوجه حضور  ستادهيزدن ا ديهنوز از پشت پنجره به تماشا و د. فرستادم

 دنيمانع از د كه تلفن را مقابل صورتش گرفته بود، يساعد دست. تلفن همراهش را گرفته بود، شدم گرش،يفرو برده و با دست د شيهامو نيب

نگاه نفرت زده و . شناختم يخوب م م،يسال تمام، شب و روزمان را در كنار هم گذرانده بود جدهيرا كه ه ميشد، اما من پسرعمو يچهره اش م

فشار دندان و  شتريام هر لحظه ب نهيعمق نفرت و شدت بغض و ك. برادرم و احسان را زنده كردم ريثابت و در ذهنم تصو شيام را رو نهيپر از ك

 :را شكست و لب به حرف باز كرد اليدر و دهيچيباالخره سكوت پ. شد يتر م يهم، لحظه به لحظه قو يشده ام رو ديكل يها

 فتم،يب ريكه اگه گ يدون يم. رو بفرست دنبال من يكي. بذارم رونيجا ب نيجرات ندارم پامو از ا. افتادم ريجا گ نيگم؟ من ا يم يچ يفهم يم -

 .زيمهندس رزمخواه عز يدست نذار يدست رو نياز ا شتريپس به نفعته كه ب. كشم وسط يونو مهمت يپا

نفر  كي يتوانستم باور كنم كه شدت جان دوست ينم. محبوس كرده بود اليو نياز شدت ترس چهار ماه تمام خودش را در ا. درست بود حدسم

 .نداشتم ميكردن گوش ها زيبه ت ازين دنشيشن يمسعود كه بلند شد، برا اديفر يداص. اش را ببرد يو لذت بردن از زندگ يآزاد يتواند، پا يم

با سازمان دارم كه اگه بخوام رو كنم، نه فقط خودت، بلكه دودمانتو به  تيمن اون قدر اطالعات از تو و همكار. گم رزمخواه يبهت م يچ نيبب -

خراب شده  نيدم كه منو از ا يتا فردا بهت فرصت م. يكردنم از مرز بهانه نتراشخارج  يو برا ينكن دميپس بهتره اون قدر تهد. ده يباد م
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خودت و  يمردم يوجه  يشد؟ گمونم دوست ندار رفهميش. كنم ياعتراف م زيو به همه چ سيپل شيرم پ يخودم م يوگرنه با پا ،يكن ارجخ

حساب باز  ياديز(....)  يبرا يمردم تيمحبوب نيا يدت روتو و خانوا. خراب بشه تيواقع تيو خاندانت، با مشخص شدن هو زتيپدر عز

 .يفرصت ندار شتريباشه تا فردا صبح ب ادتي. گردم يراه فرار م هيدنبال  ه،يهزار تا توج يكنم و به جا ينم سكيتو باشم ر يجا. نيكرد

. رفت خچاليانداخت و به سمت  زيم يرا رو يوشحوصله گ يو ب تيبلند شد و با عصبان شياز جا. را قطع كرد يگوش ،يگريكالم د چيبدون ه و

كه تمام شد،  دنشيكار نوش. دينفس باال كش كي وان،يآورد و بدون استفاده از ل رونيرا ب يدنيسبزرنگ نوش يدرش را باز كرد و از داخلش بطر

 يرا رو يخال يبطر. راست تكان داد و سرش را به چپ و ختيبلند شده و اصالح نشده اش ر يصورت و موها يرا رو يآب بطر ي اندهم يباق

را از  يكالفگ. ديرا به عقب كش شيموها يخورده  سيخ يتارها اهرنگيفرو برد و حجم س شيرا داخل موها شيرها كرد و انگشت ها نتيكاب

از سر و باالخره دست . از آبش ثابت شدند سيصورت خ يسر خوردند و رو شيموها ياز رو شيدست ها. مكرد يتك تك حاالتش حس م

 گار،يگذاشت و پاكت و فندك را بعد از روشن كردن س شيلب ها ينخ رو كي. چنگ زد زيم يو فندك رو گاريو به پاكت س ديصورتش كش

 .رها و به سمت در آشپزخانه حركت كرد زيم يرو

 گارياش خودش را به شدت با س ييدر تنهاكامال معلوم بود كه . ثابت مانده بود گارشيس يو حجم خاكستر و ته مانده ها يگاريجا س يرو نگاهم

 يبه باغ را باز كرد و از فضا يمنته يدر خروج. ستادميپنهان كردم و به انتظار خروجش از آشپزخانه ا واريخودم را پشت د. خفه كرده است

باغ  يكيانه نشست و در تارساختمان و پشت به من و آشپزخ كيتخته سنگ بزرگ نزد يگذاشت و رو رونيچند قدم ب. زد رونيخانه ب يداخل

چاقو  كي. هجوم داشتم يبرا لهيوس كيبه  ازيانتقام گرفتن ن يبرا. خورد يآشپزخانه و باغ چرخ م نينگاهم ب. شد گارشيمشغول دود كردن س

هر چه  ديبا. كرده بودم دايراه انتقام را پ. پنهان شده بود، متوقف شدم يتا حد زيم يرو يپخش شده  يكاغذها ريكه ز يا هاسلح يرو....!  اي

شدم و اسلحه را از  يمسعود تمام شود و قصد برگشتن به داخل خانه را كند، وارد آشپزخانه م يانگشت ها نيب گاريكه س نيزودتر و قبل از ا

 .داشتم يبرم زيم يرو

كردم و  يمعطل م نياز ا شتريب دينبا. ر دادمهم فشا يبستم و رو يلحظه ا يرا برا ميعزم كردن اراده ام پلك ها يدهانم را فرو دادم و برا آب

 يآهسته آهسته قدم ها د،يبلع يحركتش را م نيمسعود ثابت مانده بود و كوچك تر يام رو رهيهمان طور كه نگاه خ. دادم يزمان را از دست م

نگاه آخرم را به مسعود انداختم و  دم،يبه در كه رس. كردم يرا كم م يگذاشتم و فاصله ام تا در ورود يم نيزم ياما مصممم را رو رزان،ل

 يبرگه ها نشيچ يرو يدستكار نيحركت كردم و با لحاظ كمتر زيفورا به سمت م ،يمكث چيه يب. بالفاصله خودم را داخل آشپزخانه انداختم

مسعود باال بردم و نگاهم را  تيموقع دنيد يگرفتم، سرم را برا ميانگشت ها نيكه اسلحه را ب نيبه محض ا. كردم دايبه اسلحه دست پ زيم يرو

بلند، به داخل خانه كه  يو با قدم ها دهيفورا خم. سنگ بلند شد يانداخت و از رو نيزم يرا رو گارشيس. از پشت پنجره به داخل باغ فرستادم

 .دميپشت در آشپزخانه سنگر گرفتم و ورودش را انتظار كش. رفته بود، حركت كردم فرو يكيدر تار

به شدت . صورتش ثابت ماند يرو شه،يبه ضخامت ش يو بدون مانع كينزد يفاصله  نينگاهم از ا. كه وارد آشپزخانه شد ديشطول نك يليخ

به سمت گاز رفت و از داخل . خودش درست كرده بود، تاسف خوردم يكه برا يحال خراب نيا يبرا. ديرس يبه نظر م دهيالغر و رنگ و رو پر

كوچكش  زيو سا ينيزم بيس ي دهيپوست چروك. آورد و مقابل صورتش گرفت رونيب ينه چندان درشت ينيزم بيس اقش،اج يرو يقابلمه 

 ييآوردن بد غذا بودن مسعود و بهانه ها اديبا به . كرد  ينم ينبودم، راض ريهم در خوردن و انتخاب غذا سخت گ اديمنِ كم اشتها را كه ز يحت
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 ينيزم بيس. پوزخند زدم يپر كردن شكم به هر نحو يقناعت تا درجه  نيگرفت، به ا يزن عمو م رينظ يب ختغذا از دستپ زيسر م شهيكه هم

. گذاشت زيم يداخل بشقاب، رو يِنيزم بيآورد و به همراه س رونيرا ب يتكه نان خشك نت،يكاب يرو يكوچك را پوست كند و از داخل جانون

 .رميازش نگ فشيكث ياياز دن دنلذت بر يفرصت ها را برا نيدادم آخر حيترج

از  يرا حت ينيزم بيس يدگيگند يبو. را مقابل دهانش گرفت ينيزم بيو س دياز نان را به دندان كش يتكه ا. نشست يصندل يو رو زيم پشت

قرار  باره تمام كيبه . صورتش جمع شد ندشيناخوشا يكرد و از استشمام بو كياش نزد ينيرا به ب ينيزم بيس. كردم يفاصله هم حس م نيا

بلندش را در  يو صدا ختير نيزم يرا با سر و صدا رو اتشيچنگ زد و تمام محتو يزيتوامان، به روم اديداد و با حرص و فر تخود را از دس

 :آشپزخانه رها كرد

 .يلعنت ،يلعنت ،يلعنت -

كنترل خودش را از دست داده بود . ماندم رهيخ ميگشاد شده به مرد رو به رو يخوردم و با چشم ها يفياش تكان خف رمنتظرهيو عمل غ اديفر از

حال و روز . شكستن ظروف، گوشم را پر كرده بود يصدا. ديكوب يم نيزم يو با حرص رو ختير يم رونيها را ب نتيو تمام ظروف داخل كاب

در  يو در آستانه  دميكش رونيب گاهميتنفر و انزجار جمع كردم و از مخف يصورتم را به نشانه . بود زياز حد رقت انگ شيب دخراب مسعو

 :ديكش يم اديفر تيو با عصبان ديكوب يكه در مقابل ضربه مقاومت كرده و سالم مانده بود، م يسيد يرا با حرص رو شيپا. ستادميا

 .وونيح ريكثافت، بم ريبم ر،يبم -

 يبا پاها شهيش ياالخره از لگدكوب كردن تكه هاكه ب يوقت. به نفس نفس افتاده بود و هنوز متوجه حضورم نشده بود شيها تيشدت فعال از

. ديرا به صورتش كش شيسرش را باال گرفت و دست ها. زد هيتك نتيقدم به عقب رفت و به كاب كي د،ياش دست كش يپوش و زخم ييدمپا

ا جلب كرد كه دست توجهش ر ميكفش ها ريز شهيخرد شدن ش يصدا. لگد كردم ميكف را با كفش ها يها شهيش ردهو خ دميجلو كش يكم

و با  ستادهيگرد شده و نگاه ناباور مرا كه خونسرد مقابلش ا يبا چشم ها. ديصورتش كنار زد و نگاه ناآرامش را به سمتم پاش يرا از رو شيها

 .كرد ينگاه م رهيخ بودم،اش را نشانه رفته  نهياسلحه ام س

 و؟.... تـــ .... ت  -

 .گردنم خم كردم يرا باال انداختم و سرم را رو ميابرو يتا كي. صورتم نشست يتك تك اعضا يرو پوزخند

 يآره، حق دار ؟يديترس ؟يدينكنه ترس. زبونت بند اومده داداش مسعود. يباور نكن يشه پسرعمـــو؟ حق دار يباورت نم ه؟يچ. آره من -

 .تعحب داره يجا ياگه نترس ،يكه سر من آورد ييبا اون همه بال. يبترس

 .جلو گذاشت و دستش را به سمتم گرفتقدم به  كي

 .ياز پنجره پرت شد دميخودم د. ممكنه ريغ -

 :دميكش اديرا در دستم تكان دادم و فر اسلحه

 شد؟ تيحال. كنم يم كيشل ،يقدم بردار هي. سايهمون جا وا -

 .ام ماند رهيوق زده اش خ يو با چشم ها ستاديحركت ا يب

 .مهرنوش يزنده ا ،يتو زنده ا -
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 .دميصورتم را از نفرت جمع كردم و به احوالش توپ. كرد، پوزخند زدم يزنده ماندنم خرج م يكه برا يشينما يشاد به

 ؟يكردن بردار ينقش باز نيدست از ا يخوا يم يك. گهيبسه د -

 يخنده ها نيكم كم از ا. ديندبلند خ يداخل دستم، ازم رو گرفت و با صدا يتوجه به من و اسلحه  يتكان داد و ب نيرا ناباور به طرف سرش

 :زدم ادياسلحه را در هوا تكان دادم و فر تيبا عصبان. دميترس يوار و ممتدش م وانهيد

 .گم خفه شو يبهت م. خفه شو -

 يبود، حسابقرار دادنم به راه انداخته  ريتحت تاث يكه قطعا برا ديجد يباز نياز ا. شد ليبلند تبد يها هيوارش كم كم به گر وانهيد يها خنده

 .كالفه شده بودم

 .خوام صداتو بشنوم ينم. دهنتو ببند مسعود -

 اديباالخره دست از فر كيبلند شل ياز صدا. كردم كيگرفتم و محض اخطار شل وارينكرد، اسلحه را به سمت د يتوجه ميكه به هشدارها يوقت

 .ماند رهيدر هم و مصممم خ يو ناباور به من و چهره  ديزدن كش

بزن . خالصم كن مهرنوش. يراحتم كن ينكبت يزندگ نياصال از خدامه كه از ا. يدم كه خالصم كن يبهت حق م. يحق دار ؟يمنو بكش ياومد -

 ؟يچرا معطل. كن دختر كيشل. رو از من گرفته يكابوس تو و مهرداد، خواب و زندگ. طاقت ندارم گهيبه خدا د. راحتم كن

 :جواب دادم يو عصب دميرا در هم كش ميابروها. ختيبه قلبم ر يشتريب ي نهياسم مهرداد، بغض و ك دنيشن از

مهرداد رو با اون  يچطور حاضر شد ؟يكن يچطور دلت اومد با من و مهرداد اون جور باز. يباش فيانقدر كث يكردم بتون يوقت فكر نم چيه -

  ؟ياز دور خارج كن اديننگ اعت يلكه 

 .نشست نيزم يرنگش سر خورد و رو ديسف يها يكاش يزد و رو هيپزخانه تكآش واريبه د. قدم به عقب برداشت كي

. رهيماجرا رو نگ يبهش گفته بودم پ. بهش هشدار داده بودم. خودش بود ريتقص. سر مهرداد اومده ييبال نيتونم باور كنم همچ يهنوزم نم -

 .رفت يحرف تو گوشش فرو نم

جلو رفتم و . شده بودم نياز حد خشمگ شيدانست، ب يحذفش م يبرا يمناسب ليمهرداد را دل يهطور راحت و آسوده، عدالت خوا نيكه ا نيا از

 :زدم اديفشردم و فر جگاهشيگ ياسلحه را رو يلوله 

 .يبود ريتقص يمهرداد، ب يماجرا يالاقل بذار فكر كنم تو. يخراب ترش نكن عوض -

 :ادامه داد دند،يكش يم اديركه حسرت را ف ييكرد و با چشم ها ليرا به سمتم متما سرش

اطالعاتش خواب راحت . مهرداد بشه، اما مهرداد براشون زنگ خطر بود اليخ يب شيزورمو زدم كه درو يهمه . طور بشه نيخواستم ا ينم -

 ورمهرداد رو با اديو اعت يرگشتتو از نروژ ب يزورمو زدم كه الاقل شماها رو از ماجرا دور نگه دارم، اما وقت يهمه . بود ختهيها رو به هم ر ييباال

تونم مراقبت  يم ،يدست خودم باش ريكردم اگه ز يفكر م. احساس خطر كرد شيباز هم درو ،يريمرگشو بگ ي هيدنبال قض يو خواست ينكرد

 يمهرنوش من همه . احسان شيبخواد تو رو بفرسته پ يكردم اون عوض يذارم اتفاق مهرداد دوباره تكرار بشه، اما اصال فكرشو نم ينم. باشم

 شهيكه هم نيبا ا ه،يامر عاد هيسازمان  نيا يمسئله تو نيكه ا نيبا ا. به خاطر مهرداد عذاب وجدان داشتم. زورمو زدم تا از تو محافظت كنم

 يكه نتونسته بودم جلوداشته باشه، اما من خودمو  تيبرامون اهم ديگروه نبا ياهداف سازمان تو يبه اندازه  زيچ چيَكلمون فرو كردن كه ه يتو



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا mahtab26 –  سقوط آزاد                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٦٦ 

اما تو به  ،ينينب بيتا آس ينش كيبه احسان نزد ياديخواستم ز. يقبول نكن تويازت خواستم مامور. دونستم يمقصر م رم،يرو بگ ردادمرگ مه

تونستم  يكار م يچ. ياعتماد كرده بود ياديز شيبه درو. فكر و ذهنت شده بود مهرداد و انتقام گرفتن از احسان يهمه . يحرفام توجه نكرد

 يحكم قتلتو م شيدرو ،ياحسان بر شيكه از پ نيمطمئن بودم به محض ا رون،يب ياز اون خونه بزن يخوا يم يو گفت يزنگ زد همب يبكنم؟ وقت

طور  به سياحسان و پل گهيو از طرف د يبود دهيرو د شيمهم تر از همه درو. مصرفت تموم شده بود خيتار. يسوخته بود يمهره  هيتو . ده

. كرد يحذفت نم يبود يباز يتو ياما تا وقت ،يانداخت يدردسر م يرو تو شياون وقت درو ،يبش ريبود تا دستگ يكاف. شناختن يكامل تو رو م

 يم ديكار با ياما خودت بهم بگو چ ام،يبدبخت نيا يمن باعث همه . مهرنوش من اشتباه كردم. رونيب ياينخواستم از اون خونه ب نيهم يبرا

 يلياون وقت خ رم،يبگ ميبود بخوام سرخود تصم يكنم، كاف يكار شيدرو يبود تا خالف را يكاف. رفته بودم ولجن فر يردم؟ من تا خرخره توك

 .ترسوئم هيمن . يفهم يم. دميترس يمن از مرگ م. مهرنوش رميخواستم بم يمن نم. كردن يراحت حذفم م

درست و صادقانه  يتوانستم رو يهم نم يليخرابش، خ يكه به خاطر سابقه  شيحرف ها ريتحت تاث. داد يآزارم م شيها هيبلند گر يصدا

 نيبا ا. دانستم يام م ياتفاقات تلخ زندگ يرخ دادن همه  يته قلبم نرم شده بود، اما همچنان او را مسبب اصل يكنم، تنها كم نانيبودنشان اطم

به ذهنم هجوم آورده بودند و  يافكار درهم و نامنظم. داد ينم تيقلبم به مرگش رضا كرد و ينم يحركت چيمرد، ه نيكشتن ا يبرا تموجود دس

. امينبود كه بتوانم از پسش برب يكه ازش داشتم، كار ينفرت يآدم، با وجود همه  كيكشتن . كردند يم قيزنده گذاشتن مسعود تشو يمرا برا

 ينينگه داشتن سنگ يكرد و دستم برا يچكاندن ماشه، حركت نم يبود، انگشتم برا دهيحاال كه اسلحه را به دست گرفته بودم و موعد انتقام رس

باند و رو كردن مدارك دال  ياعضا ريهمدستان و سا يماند و با اعتراف به گناهانش و معرف يزنده م ديمسعود با ديشا. بار اسلحه تاب نداشت

 .شد يم شتريب يجوان ها يرداد و الناز برامانع از تكرار سرنوشت مه ش،يرفقا ريو سا اهرزمخو يبر همكار

 ميچشم ها يبا پشت دست آزادم، رو. نشست ميگرفتن انتقام خون خواهرش، اشك به چشم ها يتالشش برا ياحسان و همه  يادآوري با

نگاهم را . متوقف كردم مياانگشتم و كنار پاه نيسر مسعود حركت دادم و ب ياسلحه را از رو. شدم فيو مانع از نشان دادن ضعفم به حر دميكش

. بود، ثابت كردم دايكف پ يپخش شده رو يكاغذها نيو ب نيزم يكه رو لشيموبا يگوش يزد، گرفتم و رو يبلند ضجه م يصدااز مسعود كه با 

را  گريد يها يليخ توانست تقاص خون مهرداد و الناز و يبود كه پرده برداشتن از اطالعاتش م يجا مرد نيا. گرفتم يبا سرهنگ تماس م ديبا

 يصدا. چنگ زدم نيزم يرا از رو ليموبا. از مسعود فاصله گرفتم. ادامه دادنش مصمم بود يبود كه مهرداد هم برا يراه قايدق نيا. پس بدهد

 يم رونيزخانه بآشپ يا شهيصورتم را از انزجار جمع كردم و همان طور كه از در ش. مرد متنفر بودم ي هياز گر. شد يمسعود قطع نم يها هيگر

 :رفتم، زمزمه كردم

 .كه به حالت تاسف خورد يهست ياز اون زتريرقت انگ -

 يباغ را م يمسعود، سكوت شب زده  يو ناله ها ادهايفر يصدا. بود كيهوا كامال تار. گذاشتم و وارد باغ شدم رونيرا از آشپزخانه ب ميپا

محكم  يكه داخل آشپزخانه در حال فغان بود، تمام تارها يمرد نگون بخت. زد يوهام ماز ا يام، رنگ يدوران كودك يشكست و به باغ پرخاطره 

 يبرا. آمد ياش به درد نم يچارگيگرفت و قلبم از ب ينم شيدلم از ناله ها. كردم يبا آن مرد حس نم يقرابت چيه. را گسسته بود يشاونديخو

 يسرهنگ را با گوش يزدم و شماره  هيتك يكيبه درخت نزد. م و به سمت باغ رفتممسعود چند قدم از آشپزخانه دور شد ياز شر ناله ها يخالص

 :ديچيپ يپر از آرامش سرهنگ در گوش يهنوز بوق دوم نخورده بود كه صدا. گرفتمداخل دستم 
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 بله؟ -

در لحن  دهيچيپ يو با شرمندگ دميام را مال يشانيبا پشت دست مسلحم پ. انداختم ريلبم پهن كردم و سرم را به ز يرو يخجالت زده ا لبخند

 :كالمم جواب دادم

 .الو سرهنگ -

 .ديكش يزود شناخت كه نفس آسوده ا يليرا خ ميصدا

 .رسم يدارم م. كتمينزد -

 .منظورش نشدم متوجه

 بله؟ -

 :نشسته به كالمم ادامه داد يجيتوجه به گ يب سرهنگ

 .ميرس يم گهيد قهيحداكثر تا ده دق. خودت از باغ خارج شودست نزن و  يزيبده، به چ لياسلحه رو به مامور ما تحو -

سرهنگ از كدوم مامور ". تلفن را از صورتم جدا كردم و مقابلم گرفتم. ديچيبوق اشغال داخل گوشم پ يكنار صورتم بود كه صدا يگوش هنوز

 يرا برا ميچشم ها. باغ احساس كردم يرخت هاد نيو ب يكيرا در تار ياهيس ي هيحرف سرهنگ مانده بودم كه سا چيهنوز گ "!زد؟ يحرف م

همدست مسعود،  اياز ترس وجود دزد . ماندم رهيشد، خ يتر م كيكه لحظه به لحظه نزد ياهيكردم و به س كيشدن، بار قيقو د دنيبهتر د

 :زدم اديدر لحنش مشخص نباشد، فر يكردم لرزش يم يكه سع يينشانه رفتم و با صدا ياهياسلحه را به سمت س

 ؟يخوا يم يجا چ نيا ؟يهست يك -

 .از اندازه به گوشم آشنا آمد شيمرد ب يصدا

 .هستم يمامور سرهنگ زند. ديخانوم چهره سا، آروم باش -

كه از  يروشن كيكه در تار يوقت. ديكش رونيب يكيمرد از تار. ام را آزاد كردم و دست مسلحم را كنار بدنم سر دادم دهيحبس شده و ترس نفس

 .شدم شيآشنا بودن صدا ليتازه متوجه دل ستاد؛يباغ شده بود، ا بيختصر آشپزخانه، نصنور م

 .اياون دن يكم مونده ما رو بفرست -

 ريغ ش،يها ردستيسرهنگ و ز نيزبينگاه ت ريزدم فرار كردن ز يحدس م ديبا. و هوش و ذكاوت سرهنگ لبخند زدم يتاكس يراننده  به

با سر به آشپزخانه  م،يلب ها ينشسته رو قياسلحه را به سمتش گرفتم و همراه با لبخند عم. م فكرش را بكنماست كه بتوان يزيممكن تر از چ

 .اشاره زدم

 .آشپزخونه است يتو -

 .تكان داد دييرا با تا سرش

 .كنينزد يسرهنگ و باق. دينيبش نيماش يتو ديببر فيشما تشر. دونم يم -

خنده  يصدا. ام را زنده كردم يكودك يو خاطرات كهنه و رنگ و رو رفته  دميچرخ اليآخر به سمت وبار  يبرا. زمزمه كردم يلب ريز "چشم"

مسعود كه دستبند به . را كرده بود ميها يحسرت كودك بيدلم عج. ديچيپ يمن، در گوشم م يها غيو ج ميمر يها هيمهرداد و مسعود، گر يها
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چشم گرفتم و به سمت راه  اليكرد، از و يرا خدشه دار م ميها يدور شدن از هر آن چه كودك يزد، برا رونيمامور از آشپزخانه ب اهدست به همر

 .قدم تند كردم يخروج

احسان  طيبود اما هنوز هم در شرا دهيمسعود هم به انتها رس يقصه . را در آغوش گرفته بودم ميو بازوها ستادهيا يا شهيش واريد يبه رو رو

روزها كم حرف تر از  نيا. رفت يضعف م شيگفتن ها نينوازش ها و نوش يدلم برا. دلتنگش شده بودم يابحس. شد ينم دهيد يرييتغ چيه

 يدانستم كه به زود يم. گذراندم يم مارستانيرا در ب يشترياش، زمان ب يمحافظت ميسرهنگ و ت يو با وجود مخالفت ها ودمشده ب شهيهم

و  مارستانيتوانست من را از ب يهم نم يستيگروه ترور كيبا  يمتهم شدن به همكار يحت زيچ چيشود اما ه يدادگاهم برگزار م يجلسه  نياول

 يچطور م. ماندم رهيخ د،يرس يتر به نظر م رهيت ينسبتا پر شيدادم و به احسان كه صورتش با ر هيتك شهيام را به ش يشانيپ. از احسانم جدا كند

را بستم و نفسم را آهسته از  ميچشم ها ،يهمه دلتنگ نيكالفه از ا! و حال و روزم بخوابد؟همه مدت را بدون خبر گرفتن از من  نيتوانست ا

 .ختمير رونيام ب نهيس

 ؟يخسته نشد -

 گرياحسان را زده بودند و د ديمدت ها بود كه ق. انتظار رو به رو شدن با او را نداشتم. همه مدت جا خوردم نيآن هم بعد از ا ش،يصدا دنيشن از

از  اام ر يشانيرا باز و پ ميبدون آن كه چشم ها. آن ها كه احسان را فراموش كرده بودند، دلخور بودم ياز او و همه . گرفتند يا نمسراغش ر

 :جدا كنم، كوتاه جواب دادم يا شهيش يجداره 

 ؟ياز چ -

 .كردم يحضورش را درست در كنارم حس م ينيسنگ

 .يش يم رهيتخت خ نيبه ا جا و چند ساعت نيا يايكه هر روز م نياز ا -

 يم مارستانيكه هر روز به ب نياز ا. كم آورده بودم م،يتوانستم دروغ بگو يام شود اما به خودم كه نم يمتوجه كالفگ يخواست كس ينم دلم

چشم  الميكردن خراحت  يكه برا نيزدم و او تنها شنونده بود و از ا يكه فقط من حرف م نياز ا دم،يد يدر حالش نم يبهبود چيآمدم و ه

شنود و  يرا نم ميصدا. به حضورم ندارد يليكردم كه اصال تما يفكر م يروزها گاه نيا. درمانده شده بودم يكرد، حساب يباز نم مرا ه شيها

اما سوخت  يم ميبه پشت پلك ها دهياز حجم اشك دو ميچشم ها. قاتل خواهرش بودم يهر چه كه بود، من دخترعمو. كند يبودنم را حس نم

. خواهد يزد كه او من را نم يم اديلجوجانه در من فر ،يبيغر يروزها صدا نيخواستم و ا يمن احسان را م. داد ينم تيكردن رضا هيدلم به گر

 .زن شكست يغم زده و خسته  يسكوتمان را صدا

 .هيا يعاطف ياحسان بچه . خوشحاله ،يذار يكه تنهاش نم نيكنه و از ا يحتما حست م -

گذشته را  ياگر از نظر او احسان زنده بود، چگونه حاضر شده بود تمام روزها. شنوم يحرف ها را از زبان مادر احسان م نيشد كه ا ينم باورم

 .با فرزندش، از دست بدهد داريبدون تازه كردن د

 .نبودم يمن براش مادر خوب. خوشحالم كه احسان حداقل تو رو داره -

عاطفه  يها هيتوانستم به سست بودن پا يم يبه راحت ن،ينخست يروزها انيخط در م كي يمادرش و سر زدن ها رياخ يدو ماهه  يها بتيغ از

قابل نفوذ،  ريزن سخت و غ نيرا، آن هم از زبان ا دنشينبود كه انتظار شن يزيببرم اما اعتراف به خوب نبودن چ يپ انشانيم يمادر و فرزند ي
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داشتم، تك و توك مورد  دارياحسان د يپدر يو حت يمادر يكه در ساعات مالقات با خانواده  ييابتدا يهفته ها يروزها و حت. داشته باشم

آن قدر در خودش غرق بود كه صحبت كردن با من و  ديشا ايو  ديد ينم يهم صحبت قيوقت من را ال چيمحبتشان قرار گرفته بودم اما مادرش ه

 .تنداش يتياهم شيو روزم برا الخبر گرفتن از ح

 ؟يگذرون يجا م نيوقتتو ا يكه همه  يدوستش دار يليحتما خ -

 شهياز ش يدادم و كم رونينفسم را آهسته ب. كالمش بخوانم يتوانستم از ال به ال يم ياز مالمت نبود اما حسرت را به خوب ياثر چيلحنش ه در

و شكسته  دهيحد، رنج نيوقت او را تا ا چيگذشته، ه يام روزهادر تم. شده بود رتريانگار كه چند سال پ. جا خوردم دنشياز د. فاصله گرفتم

سنگ  كيبه  ازيمادر احسان ن. بگذارم شيكه تنها امديكه از او داشتم اما دلم ن يا يدلخور يبا همه . حال نزارش سوخت يدلم برا. بودم دهيند

 .منتظر جوابم نماند. خواندم يلرزانش م يرا از چشم ها نيصبور داشت، ا

 داره؟ ميبهت گفته بود كه مادر.... سان از من با تو حرف زده بود؟ اصال اح -

. سوخت يم شيدلم برا. شدم رهيزن خ ي دهيو تك دهيرنگ و رو پر يسرم را باال گرفتم و به چهره . ديرس يبه نظر م بياز حد عج شيب سوالش

 يدانستم جواب نگاه ها ينم. كرد يبا مرگ دست و پنجه نرم م انمارستيتخت ب يدخترش را از دست داده بود و پسرش هم ماه ها بود كه رو

 نيتوانستم به ا يوجود، نه م نيبا ا. وقت در مورد مادرش با من حرف نزده بود چيبود كه احسان ه نيا تيقيبدهم اما حق ديبا چهملتمسش را 

همان قدر كه من . بود زيهمه چ يايگو يسكوتم به راحت. را قتيحقمادر،  نيا دواريام يتوانستم به چشم ها يو نه م ميمنتظر دروغ بگو ينگاه ها

 .غرق احسان بود شهياو از پشت ش كردم، ينگاهش م

 .نكردم يوقت براش مادر چيمن ه -

ب، دانستم كه سوال و جوا يكرد اما م يكنجكاو م انشان،يم يميدور و نه چندان صم يدانستن علت رابطه  يمادر احسان، من را برا يها حرف

. گرفتم يفرصت را از او م نيا دينبا. جا بود تا با پسرش خلوت كند نياو ا. رسد يحال و اوضاع خراب، چندان منصفانه به نظر نم نيآن هم در ا

 شتريب يليخمادر  نيكردم كه ا يزمان مانده بود، اما فكر م قهيدق يهر روزمان، تنها س يا قهيدق ستيبا آن كه تا موعد ب. انداختم ريرا به ز مسر

ش، به يكه به انتظار باز كردن چشم ها ييفرداها يتا فردا و همه . توانستم تا فردا هم صبر كنم يمن م. دارد ازيكوتاه ن داريد نياز من به ا

 .آمدم يم مارستانيب

 .مجبورم كرد ستادنيبه ا شيقدم از او فاصله گرفتم كه صدا كي 

كه همه  مياون قدر خوشبخت بود! يعال يزندگ هيتاجر معتبر،  هي. تو كار واردات دارو بود. ردپنج ماهه باردار بودم كه شوهرم تركم ك -

مصرف گذشته رو با  خيو تار يتقلب يداروها شتر،يسود ب يبرا. رفت نياز ب ديسع يخواه ادهيآرامشمون با ز يخوردن، اما همه  يحسرتش رو م

 .كرده بود روز وارد بازار متيبود و با ق دهيخر نييپا متيق

 ينيدوشش سنگ يكه رو يگناه يداشت تلخ يسع ايكرد  يم فيمن تعر يبرا. كردم يگوش م شيبودم و متعجب به زن و زمزمه ها ستادهيا

 .شخم زدن گذشته ها نبود، اما حال خرابش، زمان و مكان را فراموش كرده بود يبرا يمناسب يجا ديشود؟ شا كيشر يكرد را با كس يم

خودش، خودش رو . و ترسو بود فيضع ديشد، اما سع يمحاكمه م ديبا. چند نفر مرده بودن شيتقلب يبه خاطر داروها. ردنك رشيدستگ -

 .محكوم كرد و خودش هم حكمشو اجرا كرد
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 يام نم لهيخوجه در م چيبه ه. ديرس يقابل باور به نظر م ريغ ب،يعج. كرده بود يپدر احسان خودكش. شد دهياز فرط تعجب درهم كش ميابروها

 .كرده باشد يو استقامتش قسم بخورم، از فرط ترس و ضعف خودكش يسخت يكه حاضر بودم برا يپدر مرد. ديگنج

پشت  زيرآمينگاه و حرف تحق ياسم نحس كه كل هيدغدغه، شد  يآروم و ب ياون زندگ يدر عرض شش ماه همه . زود گذشت يليخ زيهمه چ -

كردم پام رو  يجرات نم يحت. رميتونستم سرمو باال بگ ينم. همه جا سركوفت ر،يهمه جا تحق. بد يليد، خبو يبد يروزا. ديكش يم دكيخودش 

 .بذارم رونياز خونه ب

گناه  يتفاوت كه من به ب نيبا ا. كرد يبازگو م ميمرگ مهرداد برا يحال خرابم را بعد از روزها يانگار خاطره . توانستم حالش را درك كنم يم

 .داشتم و او به گناهكار بودن شوهرش نيقي بودن برادرم

 يكه كم كم سرو كله  نيتا ا. رو تحمل نكنم ياما اون همه خفت و خوار رم،يخواست بم يهر روز دلم م. سخت يليخ. سخت شده بود ميزندگ -

تونستم درك كنم كه رفت و  ياز رفتارش راحت م. زد يبهش سر م اديز. ديپلك يدور و بر احسان م يليخ. شد دايپ ديسع ياز دوستا يكي

دونستم زن و  يم. كه گذشت، كم كم حرفش افتاد سر زبون پدرم ديچهلم سع. پسر دوست مرحومشه يدوست برا هي ياز دلسوز ريآمدهاش، غ

 .بدونه زيخودش عز ياز دست رفته  يبهم قول داده بود بچه هامو مثل بچه ها. تو تصادف كشته شدن شيبچش چند سال پ

 يبرا. نميصورتش بب يتوانستم رو ياشك را م. قبل بود يحالش خراب تر از لحظه ها. سوخت يم شيدلم برا. بود دهيچيبغض پ به شيصدا

 .كردم يحال خراب را خوب درك م نيمن ا. داشت ختنيبه حرف زدن و اشك ر ازيآرام شدن ن

 ييروز بال هي دميترس يم. رهاشونيدادن، از تحق يه خورد بچم مكه مردم روز و شب ب يبابام، از مزخرفات يخسته شده بودم؛ از سرزنش ها -

به خاطر . بد كرده بود ديسع. پدرم تحت فشارم گذاشته بود. نداشتم يچاره ا. با فتاح ازدواج كردم. تحملم تموم شده بود گهيد. ارنيسر احسان ب

 يقول داد برا. ديرس يطور به نظر م نيا يعنيبود؛  يخوب كرد، هم زن و بچشو، اما به جاش، فتاح مرد يو طمعش، هم خودشو قربون حرص

 يتو دياز سع يكنه كه اثر يم يكار. رهيگ يبرامون م ديجد يگفت شناسنامه  يم. تهران ارهيما رو ب ر،يخالص شدن از اون همه تهمت و تحق

. از اون باشه ياثر ميخواست تو زندگ ير بودم كه دلم نمپدر بچه هام بود، اما انقدر ازش دلخو. رو دوست داشتم ديسع.... من . شهنبا مونيزندگ

احسان با . نبود دياز اسم سع ياثر دميجد يتو شناسنامه . گرفت ديرو عوض كرد و برام شناسنامه جد لميو نفوذ، اسم و فام يدوندگ يبا كل

 . طاقتش طاق شد گهيكرد اما د يل ماون اوال فتاح تحم. كرد يم يمدام باهاش ناسازگار. ومديازش بدش م. ساخت ينم شيناپدر

مرد در كنار مادرت، آن هم تنها چند ماه بعد از فوت  كيتحمل . كردم هم وحشتناك تر بود يكه فكرش را م يزياحسان از چ ينوجوان يروزها

مرد را  كيلحظه حضور  كي يبرا يوقت حاضر نبودم، حت چيمطمئن بودم كه ه. توانستم بزنم يحدسش را م يبود كه حت يزيپدر، تلخ تر از چ

آرام تر . زن، من را متوجه خودش كرد يصدا. چقدر از مادر به خاطر ازدواج نكردنش بعد از فوت پدر، سپاسگزار بودم. كنم حملپدرم ت يجا

 .كردم يتك تك لغاتش حس م انيرا م يشرمندگ. كرد يزمزمه م

بچم شده بود الناز فتاح، . خودش براش شناسنامه گرفت يفتاح به اسم خانوادگ. دكه بود هم بدتر ش يزياومد اما اوضاع از چ ايدخترم به دن -

 يكه خاطره  يزيفرار از هر چ يدوست داشت اون بچه دختر باشه تا اسمشو طراوت بذاره، اما من برا شهيهم ديسع. فتاح ديتك دختر وح

 نيبچم با ا. احسانو ازش گرفتم يو خانواده  يزندگ يمن همه . نمدو ياشتباه كردم، م. كرد، با فتاح مخالفت نكردم يزنده م مبرا دويسع

 .طراوت بود شهياحسان، هم يالناز برا. وقت خواهرشو الناز صدا نكرد چيه. ومديكنار نم تيوضع
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 .ديرس ينم جهياحسان به نت انيبه اسم طراوت در اطراف يكردن دختر دايپ يمسعود برا يمتوجه شده بودم كه چرا تمام تالش ها تازه

كه به من و محبت  يلحظات يكردم؟ چرا گذاشتم تنها بمونه؟ چرا اجازه دادم همه  يده ساله رو درك نم يبچه  هيچرا حال . ادياز خودم بدم م -

 دنيد يحت. خودم بودم يشد و من دنبال زندگ ياز دست رفتشو بخوره؟ بچم ذره ذره آب م يحسرت زندگ رازيداشت، تو ش اجيخانواده احت هي

 يتهران به فكر آباد كردن زندگ يبه مادر داشت، من تو ازيكه كنار خاله و مادربزرگش، ن ييتمام روزا. كردم غيهم از خودم در شدنشوبزرگ 

 .بستم شييتنها يخودمم كه بود، چشم رو يكنه اما به خاطر حفظ زندگ يم تشيدور بودن اذ نيدونستم ا يكه م نيبا ا. خودم بودم

به خانواده اش سپرده بود و با دختر و  رازيهمسر و پسرش، او را در ش انيم يخود و حفظ آن از تنش ها يبه خاطر زندگ يعني. شد ينم باورم

 يخوش ياندازه به فكر خودش باشد؟ مادر من بعد از مرگ پدر، از همه  نيتوانست تا ا يمادر م كيبه تهران آمده بود؟ چطور  دشيهمسر جد

توانست داشته باشد، اما  يهم م يخوب يها تيبا آن كه هنوز جوان بود و موقع. ميكن يزندگ شيا من و مهرداد در آسااش گذشت ت يگزند يها

 يدلم برا شياز پ شيب. شدم زارياحسان ب يعاطفه  يلحظه از مادر ب كي يبرا. نداد حيترج شيخودش را به سرنوشت بچه ها يوقت خوش چيه

 .داشته باشد يدردناك يگذشته  نيمرد محكم من، چن شد كه ينم رمباو. سوخت ياحسان م

 نيا. مرد من نبود يبرا يمادر خوب قتاياو حق. شانه اش كاستم يشانه اش گذاشته بودم، شل كردم و از فشار بر رو يرو شيپ يقيرا كه دقا دستم

من،  يبه خاطر خودش، زندگ نيميش و سمسعود به خاطر خود. دميد يخودخواه اطرافم م يآدم ها تياز شخص يگريروزها، مدام برگ د

 :ديچيبه هق هق نشسته اش، در گوشم پ يام شد كه صدا يمتوجه دلخور. قرار داده و خراب كرده بودند چهيمهرداد، الناز و احسان را باز

 .ادياز من بدت ب يحق دار -

 گريفشار دستم را بار د. زخمش بپاشم يمن نمك رو حاال كه خودش معترف به گناه بود، درست نبود كه. لحن پر از دردش سوخت يبرا دلم

 :كردم و جواب دادم اديشانه اش ز يرو

 .ديش يم تياذ ديدار يجور نيا. يصندل يرو دينيبهتره بش -

نشست، نگاه پر از حسرتش از مرد سكوت  يصندل يهم كه رو يوقت يحركت كرد اما حت يبه سمت صندل ميدست ها تيمخالفت، با هدا بدون

نداشتم و  يخودم هم حال و روز خوب. بلند شدم و به سمت آبسرد كن كنار راهرو رفتم مياز جا. شد يجدا نم يا شهيش يپشت جداره  يه گرفت

آب سرد را  وانيل. لحظات سخت تنها بگذارم نيآمد او را در ا يوجود دلم نم نيكرد، با ا ياضافه م ميبه حجم غصه ها شتريبزن  نيا يحرف ها

 .نشستم يصندل يگرفتم و كنارش رومقابل زن 

 .ديجبرانش كن نيخوا يم گهيكه د نهيدرسته گذشته تلخه اما مهم ا. ديرو فراموش كن يبهتره همه چ -

 :قرار زمزمه كرد يكرده بودم پس زد و ب كينزد شيآب را كه به لب ها وانيبا دست، ل زن

به خاطر . خواهر و برادرو از هم جدا كردم نيا اميبه خاطر خودخواه. طاقتشو ندارم هگيد. بذار حرف بزنم. تو اعتراف كنم شينه، بذار الاقل پ -

 ههم نيمن مستحق ا. مارستانهيخاكه و پسرم شش ماهه كنج ب ريبرام مونده؟ دخترم ز يحاال چ. دو تا رو تباه كردم نيا ي ندهيخودم، آ يخوش

بچه ها داره  نيداغ ا. شم يو زنده م رميم يهزار بار م يروز. منو پس بدن يخودخواه كه بچه هام تاوان ستيانصاف ن نيدونم اما ا يم م،يبدبخت

 . كشه يمنو م

 يبودم كه همه  يروزها منتظر بهانه ا نيا. قلبم را به درد آورده بود يهمه  شيناله ها. دميگذاشتم و او را در آغوش كش يصندل يرا رو وانيل
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 يم ميگونه ها يبه رو يمقاومت چيرا بدون ه ميبود كه اشك ها يداغدارش، همان بهانه ا يزن و ناله ها نيا. را زار بزنم ميدردها و عقده ها

 .كشاند

 .تونستم جبران كنم يكاش م. كردم يم يتا براش مادر ومديكاش بچم به هوش م -

و با  دميام را باال كش ينيب. پاك كردم مينه هاگو ينداشتند، از رو يرا كه تمام ييبا پشت دست، اشك ها. را پس زدم مينشسته به راه گلو بغض

 :زمزمه كردم يا انهيلحن دلجو

 .دم يبهتون قول م. ادياحسان به هوش م -

احسان من . به كام احسان مصمم بودم يچشاندن طعم خوشبخت يشد اما برا يخودم هم متزلزل م يگاه باورها يروزها، گاه و ب نيچند كه ا هر

شالش  يبا گوشه . زد هيتك واريزن سرش را به د. كردم يتلخش، هزار برابر خوشبختش م يهر لحظه از گذشته  يبراماند تا  يزنده م ديبا

رمقش،  يب يصدا دنيبا شن. من، قصد رها كردنم را نداشت يآرام تر شده بود اما بغض نشسته به راه گلو يكم. سش را پاك كرديخ يچشم ها

 .توجهم به سمتش جلب شد

 كينزد راز،يكندن از ش يبرا لشيدل ياومد تهران، درك نكردم كه همه  رازيدانشگاه قبول شد و از ش يوقت يسوزه كه حت يم نيدلم از ا -

. واسه هم خواهر و برادر بودن. همو داشتن يدو تا بچه هوا نيو فتاح بودم، ا ميمن غرق خودم و زندگ يهر چ. شدن به من و طراوت بوده

 يليبچم خ. ننيب يم رونيرو ب گهيدو تا همد نيدونستم كه ا ياما م ومديوقت خونمون نم چيكه احسان ه نيبا ا. شد يم وابسته تر زطراوت هر رو

 يگهگاه به خونش م. واسش كم نذاشته بود، دوست داشت يچيكه ه ياز فتاح شتريانقدر به طراوت محبت كرد كه طراوت اونو ب. با محبت بود

از بچه هام غافل . رو به راهه يكردم همه چ يفكر م. اورديبه روم ن مويمهر يوقت ب چينستم از من دلخوره اما هدو يم. زدم يرفتم و بهش سر م

 ييپر پر شد و من از ترس فتاح و آبرو. چشمام پر پر شد يانقدر غفلت كردم كه طراوتم جلو. سرم به مسافرت و گشت و گذار گرم شد. شدم

سكته  تيفتاحِ بدبخت از زور عصبان. شد يگفتن طراوتم باردار بوده، اصال باورم نم يوقت. شدم و دم نزدم زد، خفه يم نهيكه مدام سنگشو به س

 يم. اديهم بر م يبچه ا يگفت از اون پدر همچ يم. زد يفتاح مدام سركوفت م. نگرفتم يمجلس ختم درست و حساب هي يواسه بچم حت. كرد

شازده رو  نيا يخبر گندكار يگفت منتظر باش ك يم... . تو حلق خلق ا ختير يتقلب يكه دارو نينامرد مونه يدو تا تخم و تركه  نيگفت ا

خوندم كه چه حال و  يزد اما من از چشماش م يحرف نم. گفت ينم يچياما ه ديد يمردو م نيا يها يبداخالق. زد ياما بچم احسان دم نم ارنيب

 نيبا ا. شد يباورش نم. اصال بچم شوكه بود. كه ازم دلخوره دميد يم دنشيا با هر بار دزد ام ينم فحر. خوندم كه دلش خونه يداره، م يروز

بار سر صحبتو باهاش باز  هيزد اما من نامادر هم  يحرف نم. دل بچم خون بود. كه اون اواخر، دو سال طرح بود اما مدام با طراوت در ارتباط بود

 .تمخون گرف خفهكه سرزنش بشم،  نياز ترس ا. نكردم

 يشد حت يفرزندش بگذرد؟ مگر م ريمادر آن قدر راحت از خ كيشد  يمگر م. امكان نداشت يزيچ نيچن. فرو دادم يدهانم را به سخت آب

 يفرزندانش آورده بود؟ حال احسان را درك م يزن چه بر سر خود و زندگ نيا. شود ادبوديمجلس  اليخ يدل خودش هم، ب يتسال يبرا

باره در ذهنم  كيكرد، به  يبه مهرداد التماس م دنيرس يو برا ختير يزد، در مقابلم اشك م يم اديروز را كه فر نآ ي لحظه به لحظه. كردم

با وجود آن كه من هم مهرداد را از دست . او بود يخانواده  يطراوت همه . ديكش يبار غم خواهرش را بر دوش م يياحسان به تنها. زنده شد

 .باشد شينداشت كه مرهم دردها يمادر يرا با خود همراه داشتم، اما احسان حت غشيدر يب يها تياو حمداده بودم، باز هم مادر 
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زن  نيا يحرف ها. آمد يبه كمكم م يكاش كس. چرخاندم يپرستار ستگاهيراهرو و ا ينگاه لرزانم را به انتها. گرفت ياوج م گريبار د شيصدا

كه در حقش كرده بودم،  ييها ياز خودم و تلخ شتريب دم،يشن ياز احسان و سرگذشتش م شتريهر چه ب. كرد يخراب م شياز پ شيحالم را ب

 :به اشك التماس كردم دهيچيلرزان و پ يدستم را به صورتش گرفتم و با همان صدا. مشد يم زاريب

 .دينكن تيخانوم، تو رو خدا، انقدر خودتونو اذ نيميس -

 .صورتم ثابت ماند يسر خورد و رو ميچشم ها يرو بشيغر نگاه

كه  نيگفت ا يفتاح م. دميد ياحسانو نم يحت م،يانقدر كه فتاح شده بود همه كس و زندگ. نشدم داريخاك و ب ريمعصومم رفت ز يبچه  -

بدهكار  كه نيا يبه جا گهيد. راهو بهش نشون داده نياحسان بوده كه ا. احسان بوده كه روش اثر گذاشته. طراوت گند زده، به خاطر احسانه

خدا، رو حرف فتاح حرف  يبار محض رضا هي يحت. كنه كه من كردم يتا نم يجور نيبا بچه هاش ا يمادر چيه ؟ينيب يم. بودم رشباشم، طلبكا

از  يخونه حرف نيتو ا گهيگفت د. احسانه، باز خفه خون گرفتم رهيگفت همش تقص. طراوت بسته بمونه، خفه خون گرفتم يگفت پرونده . نزدم

 يگفت تو پا يم. پسرته ريگفت تقص يمدام م. زد يمدام بهم سركوفت م. دميكش يازش خجالت م. خفه خون گرفتم واوت نباشه، الل شدم طر

 .وقت بازم تنها نشم هيگفت و من خفه خون گرفتم كه  يخواست م يم يهر چ. يباز كرد مونياونو به زندگ

 انياز م. راهرو حركت كرد ينگاهم تا انتها. بودم ستادهيراهرو ا انيمستاصل م. شد يهر لحظه خراب تر م نيميحال س. بلند شدم ميجا از

 دميصورتم كش يمانتوم را رو نيپشت آست. كند شتريتكان دادم تا سرعتش را ب شيدستم را برا. آمد ياز پرستارها به سمتمان م يكي شن،ياست

سرش را در آغوش گرفتم و به . را نوازش كردم نيميس يشانه ها. ستادمياقدم جلو گذاشتم و كنارش  كي. را خشك كردم ميو رد اشك ها

 :زدم بيپرستار نه

 . ديبكن يكار هيتو رو خدا  -

را با خود به خانه برده بود و من  ارشيهوش مهيبود و همسر ن دهيفتاح معروف از راه رس شيپ يقيدقا. انتظار نشسته بودم يها يصندل يرو هنوز

 يبرا يخواست از هر لحظه ا يسخت و دردآور بود كه دلم م ميمادرش برا يحرف ها دنيآن قدر شن. سانم آمده بودمباز هم به سراغ اح

 رم،يناپذ انيپا يمادر احسان گذشته بود، اما اشك ها يخوان هياز مرث يدو ساعت يكيبا آن كه . گذشته اش استفاده كنم يها يتلخ يجبران همه 

سرد و  يدر فضا يآشنا و محكم و مردانه ا يقدم ها يصدا. زدم هيپشت سرم تك واريو سرم را به د دميكش يلندآه ب. قصد تمام شدن نداشتند

با  يداريد. شد يم شيدايپ يزمان يمحدوده  نيروزها حول و حوش هم نيا. از سرهنگ بودنش مطمئن بودم. چديراهرو پ يسكوت گرفته 

 .گرداند يغم گرفته برم يبه همان خانه محافظت شده  بهانه كيكرد و مرا هر بار با  ياحسان تازه م

خاستم، اما  يبرم شيرا پشت سر نگذاشته بودم، به پا ياگر لحظات سخت ديشا. بودم شهيرمق تر از هم يامروز ب. را به سمتش چرخاندم سرم

را به  ميچشم ها. گرم پدرانه اش زمزمه كرد را با همان لحن يسالم نسبتا آرام. شد كمينزد. تعارفات مرسوم نداشتم يبرا يحال و حوصله ا

دانستم كه محافظ همراهم و البته پرستارها  يم. نشست يصندل يكنارم رو. جدا كردم واريباز و بسته و سرم را از د شيبرا جواب ينشانه 

بود كه وقتش را  نيسرهنگ به ا يخوب .نخواهد كرد يمورد از من سوال نيبازگو كرده اند و مطمئن بودم كه در ا شيرا برا عيگزارش كامل وقا

 .كرد يصرف نم شيها ستهدان دنيپرس يبرا

 ؟يبهتر -
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 .جواب دادن استفاده كردم يزبان، برا يبار هم از سرم به جا نيا

 اونم بهتره؟ ؟ياحسان چ -

را  ميبار لب ها نيا. نكرده بود دياملحظه مرا نا كي يبرا ياو را كه حت. سخت او را داشتم يروزها نيبود كه در ا يچقدر عال. كردم نگاهش

 .لبخند زدم ميتكان دادم و با چشم ها

 .شه يبهتر م -

 .تكان داد ديرا با تاك سرش

 مگه جرات داره كه بهتر نشه؟ -

 .از ترحم بود يگرم و خال لحنش

 گه؟يبچه ها بهت گفتن د. دادگاهته گهيهفته د هي -

به حالم داشت؟  يتبرئه شدنم چه سود ايمتهم . كرد ينم جاديدر حالم ا يرييتغ چيدادگاه، ه يزارخبردار شدن از زمان برگ يدانستم، اما حت يم

 رهيبه رو به رو خ. حوصله تكان دادم و از سرهنگ رو گرفتم يسرم را ب. بود دهيخواب مارستانيتخت ب يبسته، رو ياحسان من با چشم ها يوقت

 :و جواب دادم دمش

 .ستيبرام مهم ن -

 يم ييجلسه، دادستان ازت سوال ها يبه هر حال تو. يريپرونده قرار بگ نيدر مورد ا ييزهايچ هي انيالزمه كه در جر نيهم يبرا. اشهب ديبا -

 .يخبر نباش يپرونده قرار گرفته، اما بهتره خودت هم ب زير انيدر جر لتيهر چند وك. ياشتباه جوابش رو بد نيپرسه كه بهتره با كمتر

خواست تا ذهنم را به  يدلم نم قتايحق. ستادميا يا شهيش يبلند شدم و مقابل جداره  يصندل ياز رو. اب سرهنگ را ندادمكردم و جو سكوت

من را  يخبر چيه. مهم نبود ميبرا زيچ چيه. داشتم يبيحس عج! شد؟ ينم داريچرا احسان ب يراست. مشغول كنم يگريد زياز احسان، به چ ريغ

 جاديسرهنگ از سكوت ا. به جز احسان و بهبود حالش ،ياتفاق چيو نه از ه يخبر چينه از ه. شدم يخوشحال نم ياتفاق چيكرد و از ه ينگران نم

 .ديدادن نكش حيام شد، اما دست از توض يحوصلگ يشده متوجه ب

اما به هر  ،يگناه يه مطمئنم تو بك نيبا ا. يكه الزمه رو بدون ييزهايكنه چ يحكم م يفعل طياما شرا ،يرو ندار دنشيشن يدونم حوصله  يم -

پشتت هستم و  يخوام بدون يم. يخوام اصال نگران باش يفقط نم. يرفع اتهام از خودت دفاع كن يبرا ديهست كه تو با هتيبر عل يحال مدارك

 .دم يدادگاه به نفعت شهادت م يخودم تو

 :دادم و آهسته زمزمه كردم رونيب گريرا بار د نفسم

 .ستيهم بشم، برام مهم ن اگه محكوم يحت -

 :جواب داد حتينص يبه قدر ختهيبار آم نيباز هم با همان لحن پدرانه و ا سرهنگ

 .احسان مهمه يتو مهم نباشه، اما سرنوشت تو برا يبرا ديشا -

. كرد يراهرو نگاه م يسرهنگ به انتها. پشت سر بازگشتم يصندل فيآهسته از پنجره فاصله گرفتم و به سمت همان رد. سالح شده بودم خلع

 يمچش اشاره م يبه ساعت رو گرشيدست د يمچ دستش را باال گرفته و با انگشت اشاره . بود ستادهيا شنيهمراهم مقابل است شهيمحافظ هم
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ر مرد و سرهنگ متوجه منظو. از حد مجازم زمان خرج كرده بودم شتريماندن، ب يبرا. هشت شب بود. نگاه انداختم يواريد ردبه ساعت گ. زد

 :با سر به او اشاره زد و آهسته زمزمه كرد. شد رمانيتاخ

 .وقت رفتنه گهيد -

 

**** 

 

 يبه سرما ختهيآم ميروزها مفهوم خانه برا نيا. كردم يسرهنگ، به سمت خانه حركت م تينشسته بودم و در مع نيبود كه داخل ماش يقيدقا

باالخره به گفتن  ،ينيمقدمه چ يسرهنگ بعد از كم. كرد يم يلحظه شمار دنميرس يبرا يه انه همخان د،يكش يانتظارم را م ينه مادر. بود يبيغر

 :خبر بودم، زبان باز كرد يكه بعضا از آن ها ب يقيحقا

 يقانع كننده ا ليتونست باور كنه خواهرش، بدون دل ينم. كه احسان از مرگ طراوت باخبر شد، خودشو فورا به تهران رسوند شيدو سال پ -

 ايگو. رو از همه پنهان كرده بودن هيقض نيا شيمادر و ناپدر. كرد كه طراوت بارادار بوده يم دييتا يقانون يگزارش پزشك. كرده يودكشخ

زن و مرد اون قدر فكر  نيا. نكرده بود يتيشكا چيه شتريب قيتحق يبرا يسكته كرده بود و مادرش هم حت ييآبرو يترس ب زا شيناپدر

 هياول ياون جور كه گزارش ها. مرگ دخترك بسته شده بود يپرونده  ،يو تفحص به درد بخور قيتحق چيه يبودن كه ب آبروشون رو كرده

اتهام باورش  نيزده، اما احسان هرگز ا يدست به خودكش رمنتظره،يبوده كه به خاطر باردار شدن غ ردهخو بيفر هيداد، طراوت  ينشون م

 .نشد

 دهيرا داشتم، جز آن چه از زبان سرهنگ شن زيهر چ دنيانتظار شن. به سرهنگ چشم دوختم يگرفتم و با نگاه گنگ خم شده ام را باال ريبه ز سر

 .تبرئه سازند يامروز همه دست به دست هم داده بودند تا احسان را در دادگاه وجدانم از هر گناه. بودم

 يبرا نياون بهم اعتماد داشت و به خاطر هم. ك معالجش فراتر رفته بودو پزش ضيمر كيما دو نفر از حد  ياحسان بودم و رابطه  ضيمن مر -

اومد، اما در اصل  ياحسان به حساب م يدرسته ظاهرا طراوت خواهر خونده . خواهرش، از من كمك خواست يكمك گرفتن در مورد پرونده 

 .دبو شيخواهر تن

بعد از آن . ت و به من كه ناخواسته، سر تا پا گوش شده بودم، چشم دوختگرف شيمطمئن شدن از گوش دادنم، نگاه از رو به رو يبرا سرهنگ

 :دوخت و ادامه داد رونيبه ب يكنار ينگاهش را از پنجره . ام راحت شد ياز بابت همراه الشيكه خ

 يرقانونير، اون هم با مجور غمصرف گذشته به بازا خيو تار يتقلب يمادر احسان پنج ماهه باردار بوده كه پدرش با اتهام وارد كردن داروها -

 يتر هم م نيجونشون رو از دست داده بودن، سنگ يتقلب يداروها نيمصرف هم ليبا مرگ چند نفر كه به دل عيشف ياتهام آقا. شه يم ريدستگ

 .كنه يم يكه محاكمه بشه، اقدام به خودكش نياز ا شياز ترس اعدام، پ چارهيكه مردك ب يحد تا. شه

لب . همراه نداشت يگريد زيچ ميزد، برا يدامن م نيمينسبت به س ندميجز آن كه به حال خرابم و حس ناخوشا ،يكرارت يحرف ها دنيشن

 :انداختم و آهسته زمزمه كردم ريسرم را به ز. را به هم فشردم ميها

 .برام گفته نيميس -

 :مكث ادامه داد يبا كم. خودم حس كردم ينگاه سرهنگ را رو ينيسنگ
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 ؟يفتاح و مادرش هم خبر دار ي هياز قضپس حتما  -

كه  يقينفس عم ياز صدا. داد يآمد، عذابم م يجبرانش بر نم ياز دستم برا يكار يتلخ احسان وقت يزندگ يادآوري. را آهسته تكان دادم سرم

 يندارد و حت يسان، حال خوبصحبت كردن از اح نيكردم در ح يحس م. نگاهم را دوباره به سمتش روانه كردم. به خودم آمدم د،يسرهنگ كش

 :ماند و ادامه داد رهيخ مانيرو به رو ريو مس يگذر يها نيجلو و ماش ي شهيعقب، به ش يصندل ياز رو. برد يرنج م يزياز چ ياربه طرز آشك

 يبر مرگ طراوت براشه كه خ يدو نفر بوده، باعث م نيا نيكه ب ياحساس و عاطفه ا نيهم. احسان به شدت به خواهرش طراوت وابسته بود -

 نيهم يبرا. قلمداد كنه يرواقعياون رو غ يخودكش ليگذرونده، شوكه كننده باشه و دل ياحسان كه از قضا ماه آخر طرحش رو خارج از تهران م

 اد،يم رونيخبر ب نيا دنيگذره و احسان از شوك شن يدو ماه كه از مرگ خواهرش م ،يكي. گرده تهران يكنه و برم يرو ول م شيدگكار و زن

همون موقع ها بود كه مطب دوستش رو اجاره كرد و مشغول . كنه دايماجرا رو پ قتيكنه تا بدون مطلع شدن خانواده اش، خودش حق يم يسع

همون . كرد يشهر شك نم نيا يكس هم به موندن اون تو چيه يطور نيا. كنه دايتهران پ يموندن تو يبرا يخوب ي هكار شد تا بتونه بهون

. ما از همون موقع ها شكل گرفت يرابطه . اومد يبه نظرم م يپسر خوب. دندونم به مطبش رفتم يبه خاطر آبسه  يع ها بود كه به طور اتفاقموق

 .مورد مشكوك باهام مشورت كنه هيازم خواست تا در رابطه با  مدندون يروز بعد از كار رو هي

 انيمادرش هم در جر يكه حت يلحظات. شد يم يدياحسان وارد فاز جد يداستان زندگ. دمحواسم را به سرهنگ دا يرا باال گرفتم و همه  سرم

 .آن نبود

كه از خواهرش داره،  يكرد كه با شناخت يبه شدت اصرار م. كه چقدر به خواهرش وابسته بوده نيگفت و از ا شيزندگ طياون روز از شرا -

طراوات عمال  ميكه ق نيخواهرش مختومه بود و به خاطر ا يالبته خب، پرونده . رسه يبه نظر م رمعقوليخواهرش غ يبرا ياديز ياتهام نيچن

از  يكار ميتونست ينم يانداختن پرونده نبود، به صورت قانون انيمجدد و از نو به جر تيو اون هم هرگز حاضر به شكا ومديم ابفتاح به حس

ازش . كرد يم يباز ديرو خود احسان با ينقش اصل نيبنابرا. شده بودمشد كه بازنشسته  يم يكه من هم چند ماه نيضمن ا. ميببر شيپ

خواهرش رو  يشخص ليوسا يرو سر خواهرش آورده، اتاق و همه  ييبال نيكه احتماال چن يسرنخ از مرد نيتر وچككردن ك دايپ يخواستم برا

بود  نيتر ا عيهر چند كه راه سر. از خودش به جا گذاشته باشهشماره تماس  كيبوده كه حداقل  قيرابطه اون قدر عم نيمطمئنا ا. و رو كنه ريز

البته كه . انداختن پرونده داشت انيو البته در جر ييبه حكم قضا ازين يزيچ نياما چن م،ير طراوت رو چك كنيچند ماه اخ يتماس ها نتيكه پر

 گهياحتمال د هيجا  نيا. رسوند ينم ييطراوات ما رو به جا يهاتماس  نتيرو دادم، اما پر يدرخواست نيكه داشتم، چن يمن با استفاده از نفوذ

 نيا. شده يكارت انجام م مياون س قيهم داشته كه تماس هاش با اون فرد خاص، از طر يا گهيكارت د ميس تكه طراو نيا يعني. شد يمطرح م

به هر . برد ييشد راه به جا يمربوطه نم يكانات و مجوزهادست تنها و بدون ام. داشت يسازمان التيگسترده تر و تشك قاتيبه تحق ازيپرونده ن

. ميببند ديشد ام يانداختن پرونده، م انيبه جر يكردن فتاح برا يبه راض ديشا م،يكن داياتفاق پ نيا لسرنخ از عام هي ميتونست يحال اگه م

شناخت  نشون،يمحدود ب يجدا از هم و رفت و آمدها يكه با خواهرش داشت، اما به خاطر زندگ يكينزد يمتاسفانه احسان با وجود رابطه 

شد به دو، سه نفر، كه تازه از اون ها هم  يشناخت اون از دوستان خواهرش، محدود م ي همه. و دوستان طراوت نداشت انياز اطراف يچندان

تنها راه . به ما بكنه يتونست كمك ي نمشوهرش بود كه عمال ريمادر احسان هم اون قدر درگ نيميس. دستمون رو نگرفت ياطالعات به درد بخور

اس ام اس و تماس ها رد دوست ها و مرد  قياز طر ميتونست يم ديدر اون صورت شا. دكارت دوم طراوت بو ميبه همون س يمونده، دسترس يباق
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 شيشد كه ب يمسئله باعث م نيا. ودهم نب يكارت دوم احتمال مياز س ياثر چيه ه،يقض نياما با وجود محتمل بودن ا م،يطراوت رو بزن يگمشده 

مدرك  هيكردن  دايبه جز پ يانداختن پرونده، چاره ا انيبه جر يبه هر حال ما برا. ميپشت پرده شك بكن ي هيداشتنِ قض انيبه جر شياز پ

دو روز  يكي. عطل من نمونده بودكار و م يالبته احسان هم چندان ب. ميكرد يم دايسرنخ پ هي ديكه شده بود با يا لهيبه هر وس. ميمعتبر نداشت

 نيواقعا ا. ارهيرو در مورد خواهرش به دست ب يبوك، اطالعات*سيف قيكرده بود از طر يشدنش تو باغ دركه، بهم گفت كه سع يقبل از زخم

از اطالعات  يالحظه اما، بخش قابل م ياز جوون ها يكه قشر قابل توجه يتو دوره و زمونه ا. داشت نيتحس يپسر برام جا نيا يزهوشيهمه ت

امكان به دست  زن،ير يكردن، م داينمود پ ياجتماع يها هكه به صورت گرو يابزار جاسوس ريبوك و سا*سيف ي رهيدا يرو رو شونيزندگ

نفر  هيكه گذاشته بود،  ييطراوت و عكس ها جيپ قياز طر. ديرس يبه نظر نم يرممكنيطروات امر غ يپنهان زندگ يايسرنخ از زوا هيآوردن 

 ديذاشت شا يما م ارياطالعات رو در اخت نيا وقعاگه احسان همون م. نبود جز برادرت، مهرداد يتوجهش رو جلب كرده بود؛ اون آدم كس ياديز

 ليامبود نام و ف يكاف. ميبه طرفمون اعتماد ندار ميكن يكه ادعا م يما آدما به اندازه ا يجاست كه گاه نيمسئله ا. ديرس يجا نم نيكار به ا

خواست خودش از  يو پا كنم، اما احسان دلش م ترو براش دس يديمختصر، اطالعات نسبتا مف قيتحق هيمن بذاره تا با  اريمهرداد رو در اخت

حق كه در  يتيجنا يبرا يجواب مناسب يكاف يبه اندازه  رهيگ ياون در نظر م يكه قانون برا يكرد مجازات يفكر م ديشا اي رهيمهرداد انتقام بگ

 .ده يخواهرش شده رو نم

لحظه  يرا برا ميپلك ها. دميكش يعذاب م ادشان،ي يكرد و من از زنده شدن حت يزنده م ميتلخ را برا يسرهنگ تمام آن خاطره ها يها حرف

ه هر لحظه اش ك ياز گذشته ا ن،ياز ا شتريدوست نداشتم ب. خوددار باشم يهمه تلخ نيكردم در برابر ا يهم گذاشتم و سع يرو يكوتاه ي

تا  ديبا. دميكش يپا پس م يزود نيبه هم دينبا. دانستن مانده بود يبرا زهايچ يليهنوز خ. زود بود يليجا زدن خ يداد بدانم، اما برا يعذابم م

 .دادم يسرهنگ را گوش م يكلمه از حرف ها نيآخر

 .... شويبق يخوا يدخترم؟ م يخوب -

 :و جواب دادم دميسرهنگ دوحرف  انيبه م. را باز كردم ميها چشم

 .خوام بدونم يم. كنم يخواهش م. نه -

ممكن  يروزها تا جا نيا. آورد يحتما او هم درك كرده بود كه مرور گذشته، چه بر سر حال و روز من م. نگاه مرددش را به من دوخت سرهنگ

پشت پرده و  يدادگاه مسعود، از دست ها يجوها، از خبرهاباز يياز بازجو. داد، بر حذر كرده بود يم ونديمن را از هر آن چه به گذشته پ

 ييبه دست همان ها زشيخائن و مرگ رقت انگ يخبر ترور پسر عمو يبرگزار شدن دادگاهش شده بود؛ حت يرعلنيكه منجر به غ يياه يزنيرا

از آن  يتنها بخش ق،يكرده بود، روا نبود كه از حقااما حاال كه مرا به گوش دادن مجبور . كرده بود يسرسپرده بود را هم از من مخف شانيكه برا

 .كرد بيماجرا ترغ ياز ضعفم، سرهنگ را به گفتن ادامه  يمحكم و خال اهنگ. را بدانم

 ايخط به نام طراوت  نيكنم كه ا ديتاك ديالبته با. افتاده بود شيصندل ريو ز نشيماش يتو. شد دايدوم طراوت پ يهمون موقع ها بود كه گوش -

 24خانوم معلم  هيصاحب خط، . ميببر يخط پ نيزودتر به وجود ا ميما تا اون موقع نتونسته بود نيهم يبرا. مون الناز فتاح گرفته نشده بوده

روشن تر . سند خورده يجعل يشناسنامه و كارت مل هي يخط از رو نيكه ا ميمتوجه بش ميراحت تونست يليالبته ما خ. نيمع هيساله بود، مرض

داخلش  يتلفن يشماره  چيدرست بود كه ه. ما بود يبرا يكمك خوب يبه هر حال اون گوش. وقت بوده كه مرحوم شده يليآدم خ نيا يعنيبگم، 
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دو تا اس  يكيكارت پاك شده بود، اما به محض روشن كردنش  ميو س يگوش يحافظه  يها از رو امكيتمام پ ينبود و به طرز كامال آشكار ويس

. نداره يها از مرگ طراوت خبر امكيپ يداد كه شخص ارسال كننده  يشد، نشون م يمرتبط م ريدو روز اخ يكيارسالش به  خيام اس كه تار

. صادر شده يشناسنامه جعل يخط هم از رو نيمشخص بود كه سند ا. برد ينم ييكردن صاحب خط هم راه به جا مشخص يبرا يقانون يريگيپ

بود كه به  نيقرار بر ا. دو هفته خاموش بود يكيخط تا . جواب گذاشت يبا همون شماره، تماس ما رو ب گهيو چند بار تماس ما از خط د نيچند

. قرار بذاره هيو  رهيخواهرش با همون شماره تماس بگ ليحساس نكردن شخص مورد نظر، احسان با موبا يخط، برا نيمحض روشن شدن ا

 نيخورد، پس حدس ا يطراوت به چشم نم ي هيكارت اول ميس يتو ياثر چيكه از رها ه ييجااز اون . زن بود هيبرخالف انتظارمون صاحب خط، 

حال  نيبود و در ع ياز اون گذشته، رها دختر محتاط. ديرس يبه نظر م يماجراست، مطلب ساده و محتمل نيسر ا كيموضوع كه احتماال رها هم 

 .شد يراض يبا احسان، به سخت رفتن به سر قرار يكه برا يكرد، طور يسخت اعتماد م يليخ

تحمل گفته . مرگش، در ذهنم زنده شد يو در امتداد آن حضورش در باغ دركه و شكنجه ها و صحنه  هياول دارياسم رها، رستوران و د دنيشن با

اف پوچ سازمان شده اهد انيآمد كه قربان يم انيبه م ييدر تمام مدت حرف از جوان ها. شد يلحظه به لحظه سخت تر م ميسرهنگ برا يها

كردم، حالم  يم ياحساس خفگ. زد ياش در سرم زنگ م نهيگلوله به س كيشل يو صدا ديچيپ يرها در سرم م يو التماس ها غيج يصدا. بودند

بود  يجدانداد، احساس عذاب و ياز همه آزارم م شتريكه ب يزيما نبودند، دگرگون شده بود و چ انيدر م گريكه د ييگذشته و آدم ها دنياز شن

. كرد ياز گناهم كم نم يزيآدم ها مقصر بودم، چ نيمرگ ا يفكر كه من ناخواسته در ماجرا نيا. گرفت يم شهيهم از شيرا ب بانميكه گر

 نهيس يلباس رو. راه نفسم بسته شده بود. بر گردن اوست فيكث يباز نيا يآدم ها يمرگ همه  ميمستق تيرا داشتم كه مسئول ياحساس كس

نگاه  ينيو سنگ نهيمحافظ از داخل آ يهشدار دهنده  يو به اخم ها دميكش نييرا پا شهيش. چنگ زدم ملباس يبه پارچه . كرد يم ينيگام سن

در  دهيچيپ يآزار دهنده  يرها شدن از صداها ياما برا دم،يكش ينفس م يبه سخت. هوا گرفتم انيصورتم را مقابل جر. توجه ماندم يسرهنگ ب

رها را فراموش  يتوانستم به راحت يچطور م. بود يحالم ضرور يباد، برا يهشدار دهنده  ياه يليس. ضربات سخت باد داشتم به ازيسرم، ن

من بودم كه او را به سمت مرگ هل . من بودم كه مشت او را در برابر مسعود و دكتر باز كردم. اش شدم ييمن بودم كه باعث شناسا نيكنم؟ ا

 سياو با پل يشروع همكار انينشسته بودم و به جر نيجا، كنار سرهنگ، در ماش نيا ،خروارها خاك خفته بود و من ريداده بودم و حاال او ز

 .دادم يگوش م

 گر،يو من بار د ديرا باال كش شهيبدون آن كه نظرم را بپرسد، ش يسروان حافظ م،يافتاد ريگ يحقان نيسنگ كيكه گذشت و پشت تراف يكم

 .سرهنگ شدم يها حرف دنيمحكوم به شن

سازمان كه در پوشش  هي يطراوت تو تيرو در رابطه با فعال يطروات نداشت اما مطالب ياز گذشته و ارتباطات عاطف يرها هم اطالع چندان -

به  مينستتو يم يرها به راحت يحرف ها نيكه از ب ينكته ا نيمهم تر. دادن، مطرح كرد يانجام م يقانون ريغ يكارها ،ياقتصاد يها تيفعال

 ياعضا يدر مورد گذشته و زندگ يكمتر كس. بودن يجعل يها تيمشخصات و هو يدارا يسازمان، همگ نيا يبود كه اعضا نيا م،ياريدست ب

آدما اغلب  نيآدما ممنوع بود و ا يدر مورد گذشته  دنيسوال پرس. داشت هيهمون اطالعات اول يحت اياطالعات نسبتا به درد بخور و  گهيد

. سازمان رو برامون زد يتايبودن فعال دهيچيپ يبرا يمسئله استارت مهم نيهم. شناختن يشده در سازمان م جيرا يجعل يرو به اسم ها هگيهمد

داشته و  تيسازمان فعال نيا يبود كه خواهر احسان ندونسته تو نيشد، ا يطراوت مربوط م يبه پرونده  ميدوم كه به صورت مستق ينكته 
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با اون  تيفعال يادامه  يشه، برا يسازمان مطلع م يقانون ريغ تياز ماه يكرده و وقت يم يريگيپ گهيد يكالرو به همراه و يقحقو يپرونده ها

خروج از  يكنه اما اصرار طراوت برا يكار منع م نيگروه داشته اونو از ا يكه تو يكه رها به خاطر تجربه و سابقه ا نيبا ا. ده يگروه، انصراف م

همون الناز  ايالبته چون اطالعات رها در مورد طراوت . شه يرها م يدو ماهش باعث نگران يكي بتيو بعد غ تاشيالاز فع يريكناره گسازمان و 

 شيكه توسط گروه براش پ يانيدو ماهه، رها بعد از جر يكيمدت  نيا يدونسته تو يمحدود بوده، نم ن،يمع هيسازمان مرض ريبه تعب ايفتاح و 

جاس كه مهرداد و طراوت هر دو  نيا ياصل يمسئله . زنه يم ياعتراف كرده بوده، دست به خودكش اتفاقاتاون  زيد هم به رو مسعو اديم

و  رنيگ يشركت رو به عهده م يحقوق يتعداد از پرونده ها هيمسعود  شنهاديبا پ. انيكه متوجه باشن، در خدمت سازمان درم نينفرشون بدون ا

دو مورد از مرگ  يكياز گوشه و كنار متوجه  يكه به حق محكوم شده بودن اما وقت ندازنيم انيبه جر رو يين و پرونده هاكن يدفاع م ينياز موكل

 يگروه پ يقانون ريپشت پرده و غ يتايو فعال ياقتصاد ريغ تيشن، كم كم به ماه يم گهيد يمشكوك از جمله حسابدار و همكارش و چندتا يها

و تجاوز به الناز، موفق  ديو با تهد ييبرسونه، شناسا سيمدارك معتبر جمع كردش رو به دست پل تونهكه مهرداد ب نيا متاسفانه قبل از. برن يم

طراوت بعد از مطمئن  يمعتاد كردن برادرت و خودكش ؛يانيجا به بعد هم خودت خوب در جر نياز ا. ارنيشن كه مدارك رو از چنگش درب يم

 .شدن از مرگ مهرداد

مهرداد و طراوت و  يگروه نه تنها من را بلكه حت نيا. اشك از چشمانم شوم زشيام را به كار بردم تا مانع ر يدندان گرفتم و تمام سع را به لبم

 اهدافگرفته بودند تا به  يمان گرفته تا استعدادها و احساساتمان را به باز يجوان يرويو ن لياز پتانس. داده بودند بيرا فر گريد يها يليخ

كه از  رميقرار بگ يگروه ي چهيندانسته، باز نيچن نيبرسد كه ا يكردم روز يهرگز فكر نم. كنند دايخودشان دست پ يو مشمئز كننده  فيكث

 يسچه ح. كمك حال باشم فشانياهداف كث شبرديدر پ رم،يآن كه انتقام برادرم را بگ يرا بهره برده بودند و من به جا يتنها ظاهر آدم تيانسان

 .و امثال آن ها بودم شيمسعود و درو يها يكثافتكار كياز آن كه من هم شر تلخ تر

. در مورد اون سازمان رو بزنه قاتيتونست استارت آغاز تحق يم يينوع مرگ طروات و اطالعات رها به تنها يحت. نبود يساده ا ليمسا نايا -

 ريسران اون سازمان از گذشته ز يتايكه فعال ميمتوجه شد م،يگذاشت ونيم در تياطالعات و امن يمطالب به دست اومده از رها رو كه با بچه ها

آغاز شده بود كه البته اطالعات ما در مورد  شيپرونده از مدت ها پ نيدر مورد ا قاتيدر واقع تحق. كشور قرار گرفته يتيمقامات امن نيب هذر

 يها تيفعال ي نهياسناد ما با توجه به تالش گروه در زم. ومديبه چشم نم اطالعات اونا چندان يرها، در مقابل گستردگ حاتيمرگ طروات و توض

بدون پشتوانه  يو وام ها يساختگ يو رشوه و مناقصه ها يبه رانت خوار شتريو ب شتريشد و هر روز ب يم شترياون شركت روز به روز ب يقتصادا

 يتايابعاد فعال. بود نيو سنگ فيبه شدت كث ياسيچه از نظر س ،ير اقتصادگروه چه از نظ نيا يپرونده . ميبرد يپ شونييو ضمانت اجرا يمال ي

. مياريبازم وقت كم م م،يگروه به ملت و كشور حرف بزن نيا انتيو از خ مينيكه اگه ساعت ها بش عهياون پرونده، اون قدر وس ياسيو س يتصاداق

 يبرم. زميبه هم نر نياز ا شتريمطالب، ب نيا انيخوره و بهتره ذهنتو با ب يدادگاهت نم ياطالعات چندان به درد پرونده  نياز اون گذشته، ا

كه عكس مهردادو  ينگار صامت، وقت يقيبا رها با نام حق دارهاشياز د يكيمالقاتمون اضافه كرد كه تو  نيپسر تو آخر نيسراغ احسان؛ ا گردم

 دايپ يشه كه احسان برا يباعث م نيهم. دهيمقر سازمان و اطراف الناز دمردو در  نيا يشه كه چند بار يده، ژاله معترف م يبه اون نشون م

اطالعات بتونن  ياز احسان خواسته بودم كه خودشو كنار بكشه تا هم بچه ها. گذاشتن من، به شخصه وارد بشه انيمهرداد، بدون در جر نكرد

كه از رها در  يسان به ظاهر موافقت كرده بود اما با استفاده از اطالعاتاح. ميبه صورت مفصل وارد كار بش ميكنن، هم ما بتون ليتكم تاشونويفعال
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وارد سازمان بشه و در  يتونسته بود بدون هماهنگ ،يثامن بيوصل شدن به حب قيوارد شدن به اون سازمان گرفته بود و از طر يبا راه ها ابطهر

اون جور كه احسان بعدها . جزم كرده بود يكردن برادرت، عزمشو حساب دايپ ياحسان برا ايگو. كرده بود يمسئله رو از ما مخف نيحال ا نيع

بوده  يمالقات پوشش نيره كه البته ا يدندونش به مطب احسان م ي ختهياوضاع به هم ر يمعالجه  يبرا ضيبه عنوان مر شيف كرد، درويتعر

رو كه از  يشمال غرب يكرده در گمرك مرزها ريگ ينايماشاز  يسر كي ،يدردسر نيتونسته بدون كمتر يكه م يبا مرد شتريب ييآشنا يبرا

داده  بيترت يثامن بيمالقات كه توسط حب نيا. كنه صيدست ساز بوده، ترخ يساخت بمب ها يبرا ازيمورد ن هياول واداز م يقضا حامل بخش

اون گروه با اون حد از زد و بندها  يبرا يمسئله ا نيبگم چن ديالبته با. كنه يگروه فراهم م يحضور احسان تو يرو برا يخوب ي نهيشده بود، زم

 ياحسان وقت. ومدهيامتحان كردن احسان به شمار م يتنها برا يمسئله ا نينبود و تمام هدفشون از طرح چن يا دهيچيو ارتباطات، كار چندان پ

با  تاشيفعال يند كه ورودش به سازمان و ادامه هر چ. به كمك داشت ازيمسئله ن نيحل ا يورودش به سازمان قرار داد كه برا انيمنو در جر

 يپرونده رو حساب نيدر مورد ا ياصل يها رندهيگ ميو تصم اييجا بود كه تونسته بود نظر باال نيشد، اما مسئله ا رومن رو به  ديشد يمخالفت ها

از اون به بعد هم . به خودش اختصاص بدهرو  شياحسان تونست نظر مساعد درو نا،ياون ماش صيدر هر صورت با كمك ما و ترخ. جلب كنه

كه با اعتماد ذره ذره  دارهايد نيا يتو. شد رانيا يسازمان تو نيا سييپزشك معالج ر گه،يكرد و از طرف د دايپ شيبا درو يكينزد يرابطه 

. شستشو بده شونيف سازمانمزخر ديكنه تا به زعم خودش مغز احسان رو با عقا يم يشد، دكترِ معروف سع يهمراه م شيدرو يجذب شده 

 يدر رابطه با گذشته  يثامن بيكه حب يمفصل قاتيده و البته بعد از تحق ينشون نم اوتتف يب دشونيهم كه احسان خودشو نسبت به عقا يوقت

اگه هم . شه يم تيثبگروه ت ياحسان تو گاهيكنه، جا ينظام ثابت م يرو به كله گنده ها عيشف يو سرسپردگ يده و عدم وابستگ ياحسان انجام م

بعدها اطالعات  بيحب. گروه يياجرا يروهاياز ن يكي. ومديرها به شمار م كينزد وستاناز د بيبگم حب ديبا ،يبدون يثامن بيدر مورد حب يبخوا

 .پرونده گذاشت نيدر رابطه با ا يقاتيتحق ميت ارياحسان در اخت قيرو از طر يكامل و نسبتا موفق

 ييبازجو انيبود كه در جر شيدو ماه پ يكيدرست . كوتاهم با او در سرم زنده شد داريد يخاطره  دم،يزبان سرهنگ شنرا از  بياسم حب يوقت

كردستان شده  يدر حوال يتصادف ساختگ كيمطمئن شدن از زنده بودنش سراغ او را از سرهنگ گرفته بودم و متوجه مرگش در  يبرا ميها

 يهمان تصادف ساختگ يعني. بردم يموضوع مالقات احسان با رها در رستوران حاتم داشت، پ انيكه م ياطبه ارتب يدنش به راحتيبودم و با شن

كردم، ساده  يپس جرم من آن قدرها هم كه فكرش را م. كردستان شده بود ياز دوستانشان در گردنه ها يكيكه منجر به مرگ مشكوك  يا

حس عذاب . خود داشتند يزندگ يدر كارنامه  سيرا با پل يديمف يها يكه همكار شده بودم يچند نفر رگمن مسبب م. ديرس يبه نظر نم

 .زد يبرابر شده بود و به حال خرابم دامن م نيچند ب،يحب تيهو دنيگذاشت، با فهم ينم ميلحظه هم تنها كي يكه حت يوجدان

كنه،  يهم كم بهش كمك نم بيوسط حب نيو ا رهيگ يار مكردن مهرداد به ك دايپ يبرا شويكه احسان بعد از ورودش به گروه، تمام سع نيا -

. داد يم جهيكردن مهرداد هر روز كمتر از قبل نت دايپ يآخر بهش اشاره كرد، اما تالش احسان برا داريهمون د يبود كه خود احسان تو يزيچ

 يبازم برا نيهم يبرا. شده تو ذهن احسان شكل گرفت خارج رانيفرار از قانون و مجازات، از ا ايكه مهرداد از ترس لو رفتن و  نيا كركم كم ف

در  شيكه احسان به خاطر جلب اعتماد درو يياز اون جا. گروه موند يهمون كشور مقصد مهرداد، تو ايبرادرت  ياختفا يكردن محل احتمال دايپ

از برنامه ها و نقشه ها خبردار  تاشون،يبل از انجام فعالكرده بود كه بتونه ق دايقدرت رو پ نيقرار گرفته بود، كم كم ا بياز حب يباالتر يمرتبه 

چند تا . زدن يكه با افتخار ازش حرف م گهيو هزار تا كار مزخرف د يتيو امن ياقتصاد يبخش ها يتو يترور و خرابكار ،يبشه؛ بمب گذار
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 نيعضو سازمان بود و تمام ا نيدتريحال اون جدبه هر . رو متحمل شد، كم كم به احسان شك كردن ياديت كه لو رفت و گروه تلفات زيمامور

نروژ  يكه تو يشد، كس دايتو پ يكه سر و كله  نيتا ا. عمال از جلساتشون حذفش كردن. اون افتاده بود تياتفاقات، چند وقت بعد از عضو

 كيكه  يبرادر. ميو برادرت داشت تيزندگ از تو و يكرده بود اما ما اطالعات كامل يكه احسان وجود تو رو از ما مخف درسته. كرده بود يزندگ

و البته  يعاطف يرابطه  هيما در مورد مهرداد، اونو با  يحدس و گمان ها. ومديالناز فتاح به حساب م يو هم دانشگاه ييموفق بود، سال باال ليوك

به هر حال اطالعات ما . مرگ الناز فوت كرده بود و قبل از شيوقت پ يليجا بود كه مهرداد خ نيمهم ا يرسوند اما نكته  يفتاح م ازبه الن يكار

 ميديد يپرونده، صالح نم تيحساس لياون نسبتا كامل و به درد بخور بود اما در اون برهه از زمان و به دل يگناه يبرادرت و ب ي نهيدر زم

گرده  يم يسازمان به دنبال چه شخص خاص يتوداد كه  يكه مشخصا بروز نم نياحسان و ا يكار يمخف نيالبته ا. ميبذار انشيجر راحسان رو د

ذاشت،  يگروه م ارياول احسان دانسته هاش از مهرداد رو در اخت يهمون مرحله  ياگه تو. اطالعات به اون موثر بود نيعدم انتقال ا يهم تو

 يحال احسان قبال تو رو تو به هر. برد يم يبودنش در مرگ خواهرش پ ريتقص يمرگ مهرداد و ب يتر به مسئله  تزودتر و راح يليخ

 يخونش هم م يتو رو تو ،يبود يمشغول اسباب كش تيساختگ يكه با عمه و شوهر عمه  يوقت ايگو. برادرت جيپ يبود، تو دهيبوك د*سيف

 ي نهيشير مورد پد بيكه حب ياطالعات نسبتا محدود و سانسور شده ا ليالبته به دل. كرده بود يبازسازمان تو اون مرحله، تو رو وارد . نهيب

ببره،  ياحسان پ تيتونست به هو يكه خواهرش با نام پدر و مادر متفاوت از اون وارد گروه شده بود، گروه نم نياحسان به گروه داده بود و ا

متعلق  ،يكن بودكه تو توش سا يكه سه طبقه از آپارتمان يجالبه بدون. ياحسان كه كنترلش كن سراغاشتباه كردن و تو رو فرستادن  نيهم يبرا

 يو احسان تو همون بدو ورودت از مسافرت طوالن يكه تو در موردش باهام صحبت كرد ياون خانوم مسن. احسان بود يخاله  يبه خانواده 

ن و نقل مكانت به آپارتمانت، احسان از م ياسباب كش نيب يدو روز وقفه  يفاصله  رد. احسان بود يخبر داده بود، خاله  رازيمدتش به ش

كار بذارم و  نيآپارتمانشو دورب يبه واحدش و حت يمنته ياش، راهرو ژهيو طيو به خاطر شرا شيزندگ طيمح يخواست كه محض كنترل رو

خونش به  ياز تو و اومدنت تو يحرف چيالبته ه. ميخالش قرار بد يواحد خال يرو تو شيكامل خونه و محل زندگ نگيتوريمرتبط با مان هزاتيتج

گروه  هيكرد كه با  يفراموش م ديبه هر حال، احسان نبا. از دست بده سيخودشو با حضور پل يخواسته فرصت انتقام با دستا يما نمحت. ما نزد

. ميخبر نبود يعنوان ب چيو از حال و روزش به ه مياحسان رو تحت نظر داشت يما كامال زندگ. طرفه يكشور تياطالعات و امن ي ژهيخبره و و

 ياز اون محافظت م ديبه هر حال با. ميكرد يرو رصد م تاشيو فعال مينظرش داشت ريهمون قدر هم ز م،يش اعتماد كرده بودهمون قدر كه به

بگم كه كنترل  ديهم با نويا. شيخونه و زندگ يحضور تو تو زاز ارتباطاتش و البته ا م،يخبردار بود شياز چند و چون زندگ نيهم يبرا. ميكرد

 ريها رو در رابطه با سا ميحر يما همه . اون و البته تو نبود يزندگ يخصوص ميبه حر دنيو سرك كش يبر نقض آزاد يلياحسان، دل يزندگ

 .ميشما حفظ كرد يشخص ليمسا

ما دو نفر در آن خانه تحت  يكه رابطه  نيتا لحظات قبل، از تصور ا. دميكش يآن چه سرهنگ بر زبان آورده بود، نفس آسوده ا دنيشن از

 ياز احساس شرمسار يسرهنگ تنها كم ديكردم اما با تاك يم ياش بوده، به شدت احساس شرمندگ يو اطالعات يحفاظت ميسرهنگ و ت نظارت

 .بود، آرام گرفت تهكه بر وجودم نشس

كه  ميدونست يم م،يتاحسان داش يخونه  يكه ما از حضور تو تو يزد اما با اطالعات يكه احسان تا مدت ها در مورد تو حرف نم نيبا وجود ا -

رو هم  بيرها و حب ي هيقض. يدون يجا به بعد ماجرا رو هم خودت م نياز ا. بشه دايمهرداد پ يكه سر و كله  نيا يبهونه است برا هيوجود تو 
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 سيجاس كه به پل نياشتباه شما بچه ها ا ،يدون يم. گناه و با گناه كشته شدن يب ايليگروه، خ نيمتاسفانه تو ا. يكرد فيبرامون تعر ودتخ

 ديكن يدرصد هم فكر نم كي يحت. ديريگ يرو م حيصح ميو همه جا تصم شهيهم ديكن يو فكر م ديدون يخودتون رو عقل كل م. ديكن ياعتماد نم

 يام شخصانتق يخودسرانه برا س،يبدون مشورت با پل يوقت د،يد يعقل خودتون رو مالك قرار م يوقت. خطا و لغزشتون وجود داره الكه احتم

با مرگ دست و پنجه نرم كنه  مارستانياون وضع رو تخت ب يتو ديمثل احسان با يكي. رهيشه كه جبران ناپذ يم يزيچ جشينت د،يدار يقدم برم

؟ خاكه ريز گهيد يايليطراوت و مهرداد و رها و خ يجاس؟ جا نيشماها ا يواقعا جا. دادگاه و حكمش باشه جهيمنتظر نت ديامثل تو، ب يكيو 

 ....كه  نينه ا د،يتون مشغول بود يو درس يشغل يها گاهيجا يتو ديشماها االن با

 يرا م نيا يمن مقصر بودم و خودم بهتر از هر كس. كرد يمن نم ديرا عا يزيچ يمانيسرهنگ درست بود، اما جز حسرت و پش يها حرف

خورده  يكلمه باز يواقع يام را مالك انتقام قرار داده و به معنا يهار نشدنم ي نهيبغض و ك. دانستم كه به اشتباه اعتماد كرده بودم يم. دانستم

چون و چرا و احمقانه  ياعتماد ب ي جهينت. داد يمن م تيدر وضع يرييخاست، نه تغ يتخت برم ينه احسان از رو. نداشت يسود يمانيپش. بودم

كه  يحكم يبرا دنيبه جز انتظار كش يمن واقعا اشتباه كرده بودم و چاره ا .به كشورم بود انتيام به مسعود، تا خرخره فرو رفتن در باتالق خ

 .كرد را نداشتم يصادر م ميبرا يزود هدادگاه ب

 

**** 

 

و همه كس  زيهمه چ يروزها دلم به شدت برا نيا. زدم يآورده بود، ورق م ميرا كه مادر برا يحوصله، كتاب يبودم و ب دهيتخت دراز كش يرو

 يساعته  مين يمالقات ها يهمه دلتنگ نيا انيدر م. همراه و مراقبم شهيمامور هم ،يحافظ يبرا ياحسان، حت يمادرم، برا يبرا. شد يتنگ م

 شتريب دم،يشياند ياز دست رفته ام م يبسته و محبوس، به روزها يفضا كيروزها كه در  نيا. كرد ياز من دوا نم يمادر و سرهنگ هم، درد

ام،  يكار ي ندهيكه به مسعود كرده بودم، باختم؛ درسم، آ يام را با اعتماد اشتباه ندهيآ يهمه . خوردم يرا م ميشته هاو همه دا يحسرت آزاد

. ام بود، محروم شده بودم يزندگ ياحسان كه تنها بهانه  دنيسه ماه از د نيرا و از همه سخت تر آن بود كه در تمام ا زميام، همه چ يزندگ

گذشت و هر روزش به  يم يسه ماه به سخت نيتمام ا. را كرده بود وي يس يبخش آ يياتاق انتها يا شهيش يو جداره  رستانمايب يچقدر دلم هوا

 ينم يوجود حت نيگذرانده بودم با ا ريسال اخ كي ياش را با فكر كردن به لحظه لحظه ها هيهر ثان. ديرس يبه نظر م يطوالن سال كي ياندازه 

 .سر كنم ديبا يرا با چه حال تمياز مدت محكوم ماندهيباق يتمام روزها و ماه ها دانستم يتوانستم و نم

مسئله،  نينداشتم و ا ياز حال احسان خبر. طاقتم طاق شده بود گريد. گرفتم ميدست ها انيتخت انداختم و سرم را م يحوصله رو يرا ب كتاب

احسان نه حالش . فورا افكار مزاحم را از سر پس زدم يحت اير جهت وخامت د يرييمدت تغ نيفكر آن كه در ا. كرد يقرارم م ياز حد ب شيب

با خانه  ياز دو سه ساعت قبل، چند بار. آشوب بود يقرار بودم و از صبح، دلم حساب يب. ديكش يدست م ياز زندگ يشد و نه حت يمخراب تر 

 ميكتاب را مقابل چشم ها گريو بار د دميتخت دراز كش يرو. اهش راهمر يداد، نه گوش يتماس گرفته بودم اما مادر نه تلفن خانه را جواب م

اتاق . كردم يم يا هودهيكرد، فارغ سازم اما تالش ب ينم ميكه رها ياز دلشوره ا يلحظه ا يبرا يتمركز كنم و فكرم را حت مكرد يسع. گرفتم

 نيبا وجود سه ماه اقامتم در ا. بودند اطيباز ح يدر محوطه  يهواخور مشغول ايبردند و  يبه سر م گريد يدر اتاق ها ايبود و اكثر بچه ها  يخال

 دنيشن يبرا يداشتم كه حال و حوصله ا يذهن يخودم مشغله  يآن قدر برا. با آن ها برقرار كنم ينتوانسته بودم ارتباط مناسب نوزاتاق اما ه
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خواست اعتراف كنم اما از صبح  يدلم نم. سرم گذاشتم يبالش، باال يورا ر ميصورتم و دست ها يكتاب را رو. ماند ينم يباق گرانيد يغصه ها

 .بودم يناگوار خبر دنيمنتظر شن

 .پاشو. يدار يچهره سا مالقات -

چوبِ مرتبط با تخت  يتخت نشستم و سرم از برخورد با تخته ها يوقفه رو يبودم كه ب دهيترس ،يمالقات ي رمنتظرهيخبر غ دنيقدر از شن آن

 :شدم رهيمقابلم خ انساليو به زن م دميبا دستم محل ضربه را مال. رد گرفتد ،ييباال

 .مواظب باش -

. ام حبس شده بود نهيمهابا ضرب گرفته بود و نفس در س يقلبم ب. رفتن نداشتم يپا! مادر؟ اياحسان . سرم آمده بود دم،يترس يكه م يزيچ از

 :ه كردمزمزم يآهسته ا يو با لكنت و همراه با صدا يبه سخت

 !؟....االن كه  -

 :رفتن آماده شد يجدا كرد و برا لهيرا از م شيحوصله دست ها يب زن

 ؟يهست يك ينور چشم ستيمعلوم ن. خدا شانس بده. هيمالقات اختصاص -

به . نداشتم ي، آمادگمالقات و رو به رو شدن با مالقات كننده اش نيا يبرا. دانستم يرا نم يتيهمه نارضا نيا ليبود و من دل يناراض لحنش

آن قدر در حال خراب و . رفت يضربان قلبم هر لحظه باالتر م. قدم برداشتم يآهسته آهسته به سمت در ورود. تخت برخاستم ياز رو يسخت

مالقات كننده  اش به انتظار ياز دو صندل يكيو  زيو پشت م رهيدست بند زده، در اتاق ت يغرق بودم كه متوجه نشدم چطور با دست ها ما ينگران

 يدلم نم. كشد، نداشتم يكه انتظارم را م يخبر تلخ دنيكه دارم، تاب شن يتيمطمئن بودم كه با وضع. شد يدر جدا نم ينگاهم از رو. ام نشستم

ه تختم پناهنده آسوده به اتاقم باز گردم و ب ياليمالقات هر چه زودتر تمام شود و من با خ نيخواستم ا يخبر فكر كنم فقط، م يتلخ هخواست ب

كس را  چيبا ه ييارويتوان رو. حبس كردم نهينفسم را در س. را بستم ميپلك ها د،يچيساكت اتاق پ يباز شدن قفل در كه در فضا يصدا. شوم

حال  نيدر ا تميمحكوم يلحظه از ساعت ها نيحاضر بودم تا آخر. رديگ انيپا يخبر تلخ احتمال دنيخواست كه دلشوره ام با شن ينم مدل. نداشتم

هر كه بود . انداخت نيدر اتاق طن ينه چندان محكم يقدم ها يصدا. زد نباشم يكه از صبح در گوشم زنگ م يخبر ناگوار يبمانم، اما شنونده 

دستانم . دستان دست بند زده ام را درهم فرو بردم يانگشت ها. صداها نه متعلق به سرهنگ بود و نه مادرم نيا. ديكش يم نيزم يرا رو شيپا

اتاق، پر شد و  يها كييموزا يرو يشدن صندل دهيكش يگوشم از صدا. بشنوم يزيخواستم چ ينم. گرفتم ريسرم را به ز. دنديلرز يبه وضوح م

ام را  نهينفس حبس شده در س. را از رفتنش مطمئن كرد الميبسته شدن در خ يو همراهش صدا ديچيدر اتاق پ يگريد يقدم ها يباز هم صدا

 ميدست ها يام را رو يشانيپ. بود و مالقات كننده ام را از انتقال خبر ناگوارش منصرف كرده بود دهيقلبم را شن يخدا صدا ديشا. كردمآزاد 

 .ستاديمردانه اش، قلبم از حركت ا يصدا دنياما از شن. دميكش قينفس عم كيگذاشتم و 

 بانو؟ -

 

  91بهمن    *انيپا*

  92  مهر: انتشار 
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