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  ی خصوصیزندگ
  

 داخل قهی یرا از باز را باز کرد و انگشتانش راهنشی اول پیدکمه ها.  کراواتش شل شده بودی گره
گوشه .  کردی پا انداخته بود و براندازش میآرش پا رو.  گردنش زدی به عضالت گرفته یفرستاد و چنگ

   به من؟یچته زل زد:  باال رفتشی ابروی
  
  . گفتی رو زده بودم نه نمی به هر ک-
  

  امیم ب تونینم...  کار دارم ییجا:  را لمس کردلشی موبای داد به کاناپه و گوشهیتک
  
  ! کجا؟-
  
   رفتی تا خانه مدیقبل آن هم با.دو ساعت زمان داشت تا به قرارش برسد.  به ساعت انداختی نگاهمین

  
  ! دونمی که من نمی پریکجاها م...  تو ذاتت کوروش -
  

   به تو جواب پس بدم؟دیبا...  قرارداد دی تمدی برارمیم: کرداخم
  

  ! کباب شدگرمیج ... نگووو!  قرارداد؟دیتمد: دی خندی پقآرش
  
  . رمیمن دارم م:  برداشتی و کتش را از پشت صندلستادی حوصله ایب

  
 دی هر هفته تمدیعنی... فقط بدونم  ... ی قرارداد داردی آخر هفته ها کجا تمدنی من فقط بدونم تو ا-

  !با کجا اون وقت؟! قرارداد؟
  
  .ش کرد توجه به آرش لپ تاپش را خاموی به لبش آمد و بیشخندین

  
  !شمی مالی خی خوب فعال بی چرت و پرتا، ولنی ارهی جون کوروش تو کت من نم-
  
  ... پسرم ی کنی میکار خوب:  کنارش رد شداز
  
  .رونی بمی فردا برنامه نذار بریحداقل برا!  پسرم و کوفت-
  

  ! هست؟حواست ... ی زنی از کوپنت حرف مادتریز:  آرش فشار آوردیشانی پی و با انگشت روبرگشت
  
  ..گهی خونه دیری م-
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  . ندارمنیمنو سر راه برسون، ماش: آرش هم خودش را رساند.  تکان داد و راه افتادسر
  
  ... عجله دارم -
  
  . کنادهی بابا سر راهت منو هم پ-
  
  ..ستی نیکی رمونی مس-
  
  !؟ی هستی عوضیلی بهت گفته خی کس-
  
فردا صبح . رمیمن دارم م... آقا جابر : دیخانه رس رفت تا به آشپزنیی راهرو گذشت و چند پله پااز

  ! قبل نشهیحواستون باشه مثل دفعه . ارنیسفارشارو م
  
  .چشم...  چشم آقا -
  

 ی می خالزهای مشیکم و ب.  به داخل انداختی و نگاهستادی درب ورود و خروج کارکنان رستوران اکنار
  !ادته؟ی رو سویگ: ستادیآرش هم کنارش ا.شدند

  
آرش غر . دی کشیپووف کالفه ا. یزی با چنگالش افتاده بود به جان رومیپسر بچه ا.  کردزی را رشچشمان

  ادته؟ی رو سوی گم گیم...  رو نایول کن ا!! اسکروچ:زد
  

  ! خودت؟ی برای گی میچ:  به آرش رفتی و چشم غره ابرگشت
  

  !ت؟سی نادتی... دختر بابا ...  کمند سویگ: دی ابرو باال برد و خندآرش
  

 رفته را دراهی رسی داد به موقع نمی آرش گوش می ماند و به حرف هایاگر م. به ساعتش انداختینگاه
 دشی دشگاهی چند روز قبل تو نمادیآناه: آرش هم دنبالش راه افتاد.  خارج شودیبرگشت تا از درب پشت

   برگشتهایتالیتازه از ا... 
  
  !اد؟ی از دست من بر میاالن چه کار... چشمت روشن :ا زد رنی و قفل ماشدی کشرونی ببشی را از جموتیر
  
  رونی بمی فردا شب قرار گذاشتم بر-
  
  . خوش بگذره بهتون-
  

 قراردادت تا فردا طول دی تمدنیا:  سقف گذاشت و سمتش خم شدیآرش دست رو.  فرمان نشستپشت
  !کشه؟یم
  

  !منظور؟:  باال رفتشی ابرودم
  
  !می تموم کن که فردا با هم باشامشب قراردادت و...  خوب پس -
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.  برنامه باشهی رودی کارام بای من همه ی دونیتو که م. دمی نمی قولچیه:  را بست و استارت زدنی ماشدر

  !ستمیمن ن.  فردا برنامه نذاری نشد براچ،ی شد که هیامشب اگه قراردادم اک
  

 یفتاد سمت آشپزخانه و نگاهش روراه ا.  کردی متشیسکوت خانه اذ. سشی خی موهانی بدی را کشحوله
 ی شهال خانم را گرفت و تلفن را روی گذاشت و شماره نکی ها را داخل سوانیل. ماندیکی سرامی هاوانیل

  ...کوروش جان ... الو :  گذاشتکریاسپ
  
   سالم-
  
  . سالم پسرم-
  
  !ن؟یدی رس-
  
  .میدیرس.. .بله . رمی شلوغ بود فراموش کردم تماس بگنجایا...  شرمنده پسرم ـ
  
   بچه ها کجان؟-
  

  . منهشیبرنا هم پ...  مهندس هستن ی با بچه هاای و بردباراد
  
  . زحمتی به برنا بدی و بدی گوش-
  
  !بابا پشت خطه. زمی عزایب...  برنا -
  

   ...ییبابا... الو :  خواستی می ماساژ حسابکیدلش .  به گردنش دادی داد به کانتر و کش و قوسهیتک
  
  ؟یخوب... ابا  سالم ب-
  
  ! مرد بزرگ شدمهی گهیمن د. ی رکسشی خواد من و ببره پپی خوبم،بابا نادر م-
  

  .ی مرد بزرگ شدهیشما ... بله :  لبش نشستی رویلبخند
  
  نجا؟ی ایای نم-
  

 م،ی که با هم صبحونه بخورامیصبح اما م...  داره پسرم ی قرار کارهیبابا امشب :  افتاد سمت اتاقشراه
  خوبه؟

  
  م؟ی بخورسی شه صبحونه سوسیفردا جمعه است، م!  آره خوبه-
  
  ؟یخوری مرتویامشب ش: دی کشرونی و روشنش را بی و شلوار کنفراهنی کمد کاور پاز
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  !ر؟ی ش-
  

  !خورنی مری بزرگ شیمردا:  برنا به خنده انداختشی ناله
  
  ! خوره، خودش گفتیعمو آرش نم!  خورنی نم-
  
  ..یعمو آرش بزرگ شده اما شما تو سن رشد:ش کرد نثار آری لبری زی شرفیب

  
  م؟ی معامله بکنهی.. اممم-
  

  ؟یچه معامله ا:  اش بلند شدخنده
  
   برام بخرسی شما هم سوسخورم،ی مری من امشب ش-
  

  گه؟ی دیمواظب خودت هست...  برم دی باگهیمن د. ییباشه بابا: دیخند! ی چموش بازارپسرک
  
  ! بعله-
  
 عطر زد ی پولش را به دست گرفت و کمفیک. دی را پوششیش بچه ها را کرد و لباس ها شهال خانم سفاربه

  . و راه افتاددی نم دارش کشی به موهایو دست
  
 را کنار هم جفت کرد و شیکفش ها.  برق را فشرددی ها را با دست راست نگه داشت و با آرنج کللکسینا

.  کردری خشکبار را داخلش سرازی و بسته دی کشرونی بیاز کانتر باال کاسه ا. دی اش را پوشیصندل مشک
 نجای ای براشی هاامه که برنی دفعه انیدوازده روز از آخر. رفتخچالی به دهان گذاشت و سمت یبادام

از هال . کردنکی سی ها را روانه السی به دهان انداخت و گیپسته ا.  گذشتیآمدن جور شده بود م
.  مرتب بوددشی و سفی سورمه ایروتخت. ت اتاق خوابش رفت گذشت و سمدی سفی هایکوچک و راحت

 آن ی کمشانی و مادرهادندی دوی بچه دنبال هم مییچند تا.  به محوطه انداختیسمت پنجره رفت و نگاه
 دست به تایگ.  رفتی اتاق را ترک کرد و سمت وروددی زنگ را که شنیطرف تر مشغول صحبت بودند صدا

  !سالم:  کردی م بود و نگاهشستادهی انهیس
  

  ! ورا؟نیاز ا!  سالمکیعل:  لبش نشاندی رویلبخند
  
 ی سرابی هم به آقای سرهی شدم گفتم یداشتم رد م:  شوددای درشتش پی و باعث شد دندان هادی خندتایگ

  ! بزنمزیعز
  

  . توایب:  تکان دادسر
  
  ..ای نرونیبا کفش ب:  صندل ها را نشانش داددی که جلو آمد با تاکتایگ
  
   ...ی هستن که تو دوست دارییکفشام هم همونا.  اومدمنی با ماش-
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 شلوار ی برنزش از کوتاهیمچ پاها.  بلند و پهنی جفت کفش قرمز خوشرنگ با پاشنه کی را داد به نگاهش
  . مشخص بودیمشک

  
  !؟یخوری میچ: سمت آشپزخانهرفت

  
  !م؟ی داریچ: دی شنی را مشی اتاق خواب صدااز
  
  !؟ی دوست داریچ: ن گذاشت به دهایالسیگ
  

  !زای چیلیخ:  از خنده بودی مخلوطتای گیصدا
  
 ی هم برات گرفتم؛ با بادوم هندلی آجالس،ی گم،یدلستر دار:  لب گفت و خنده اش را خوردری زی شرفیب

  !؟ی خوایکدومو م... 
  

 یگری دالسیگ. شناختی مدل قدم برداشتن را خوب منیا. بکشدی باعث شد هومتای گی و تق کفش هاتق
در فاصله .  تنش نشسته بودی روی شل و شلوار چسبان حسابقهی دیتاپ سف. به دهان گذاشت و سر برگرداند

  چه خبر؟:  چپش انداختی راستش را مقابل پای و پاستادی ادی اش که رسی قدمکی ی
  

  . بودشهی که همهی همون طورزیهمه چ! یچیه:  باال دادشانه
  
  ! بچه ها چطورن؟-
  
  ! مامانت بهتر شد؟؟یتو چطور. ن خوب-
  
 ی هم با پونه و پرند میگاه. صبح سر کار و شب هم خونه... تنها بودم !  شهی میهشت رو.  رفته مشهد-

  .رونی بمیرفت
  

  !ی کردی میکار خوب:  حلقه کردتای را برداشت و دستش را دور کمر گانشانی می فاصله
  
  . گردمیآخر شب برم: ت شصت چانه اش را نوازش کردبا انگش.  شددای پشی و دندان هادی خندتایگ
  
  ! دونمی م-
  
  .یری تو هم صبح م-
  
  .. اوهوم-
  
  ! ازم نشد؟ی خبری وقتهی اگه -
  
  !ی شه همه چی تموم مرم،ی گی ازت نمی گردم، خبریدنبالت نم: دی دوباره خندتایگ
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  .ی باهوشادیخوشم م:  زدیچشمک
  
  !؟ی رو گفتزای چنیبگم تا االن چند دفعه ا: دشی کشنییه پا بی دست دور گردنش انداخت و کمتایگ
  

.  بودباتری زشیچشمانش بدون آرا.  کردی مشتری دور چشمش را بیرگی پهن بود و تی چشمش کمخط
  !چند بار؟:  روشنش دوختی هالهینگاهش را به ت

  
  م؟یچند دفعه تا حاال اومد.. . ماه کی... سه هفته ... هر دو هفته ! نجای امیهر دفعه که اومد: دی خندتایگ
  

  !گاری به شکالت و سهیشب...  داد ی میرژ لبش طعم خوب. دشیبوس
  
  ...اری کفشات و درنـ
  
 خوب ی روزهاادآوری شی که برایخانه ا. اش راندی پدری خواب بود که ترکش کرد و سمت خانه تایگ

 ی گلخانه می هاشهی را به ششانی ها کردند و توپی می که با کامران بازییتمام آن وقت ها.  بودیکودک
.  گلخانه رفتمت شلوارش فرو برد و سبیدست ها را داخل ج. شدی مقصر شناخته مشهیکامران هم.دندیکوب

 هم دهی خشکی و ساقه های خالیگلدان ها...  را که نگاه کرد پر از خاطره بود یمی شکسته و قدی هاشهیش
با .  بکاردی اطلسی نبود تا حوصله کند و گل های کسگریاال د بود، حیچند سال قبل باغ قشنگ!  طورنیهم

  . دادی را بازی ازهینوک کفشش سنگ ر
  
  ؟ی کنی نگاه متی بچگی به شاهکارهای دار-
  

  .ریصبح بخ:  سمت پدرش برداشت و دستش را فشردیقدم
  

  .بچه ها هنوز خوابن: دستش را محکم فشرد.  بودی هنوز قورمردی پی هادست
  

 و چند سال قبل ردی پدرش را بگی اش دوست داشت قد و قواره ی زندگیتمام سال ها. ستادی ا پدرشکنار
 حلقه نهیدستش را دور س.  کردی هم قد بودن احساس غرور نمنی از اگریهم قد شده بودند؛ اما انگار د

  ن؟ی کنی رو روبراه نمنجایچرا دوباره ا: کرد
  
  !ی مونده و نه دستی نه دل-
  

  . شه حلش کردیبا پول م: رفت باال شیابرو
  
  ! هم کرد؟یدگی شه به گال با عشق رسی باغبون آورد و گلدونا رو پر کرد؛ مهی شه ی با پول م-
  

  ! نادرخان؟کاری خواد چیعشق م...  و کود دی خواد و نور خورشی آب ماهیگل و گ:  کرددیتاک
  

  ! برابر اصل پدربزرگتی کپید ش؛یتو اصال به من و اطلس نرفت:  کردی با لبخند نگاهش مپدرش
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 خان هم یموس. دی خان خندی خودش و موسسهیاز فکر مقا.  داشتی ایدنی شنی بزرگش آوازه پدر
   قرار داد داشت؟دیتمد

  
  . دندون درد داشتشبی برنا د-
  

  ..نیچرا تماس نگرفت! دندون درد؟:  جمع شدحواسش
  

  ن؟یبهش دارو داد:  را بلندتر کندشی قدم ها از اوفتادنی عقب نی راه افتاد و مجبور شد براپدرش
  
  . کم آب نمک قرقره کردهی نبود، یزی تو خونه که چ-
  
  . نداشتی قبل هم مشکلی هنوز نوبت چکاپ دندوناش نبود، دفعه -
  
 شی بعد ببرش پمی صبحانه بخورمی برایب!  نگران نشوان،ی ها دربیمی که دافتنی دارن مشیری شی دندونا-

  .دکترش
  
   کردن؟تی اذشبیه ها د بچ-
  

 برنا یبرا!  بهترن، شک نکنیلیبچه هات از تو و کامران خ:  گرفتی و نفسستادی ای ورودی پله هایرو
  ؟ی گرفتسیسوس

  
  دادم دست شهال خانم:  را باز نگه داشت تا نادرخان وارد شودی وروددر
  
خم شد و .  بودنددهی خودش خوابی مجرد تختی روایباراد و برد.  کندداری پله ها باال رفت تا پسرها را باز

احتماال چند !  بود، شک نداشتی وقت مشغول بازریپسرک تا د.  گذاشتزی میتبلت باراد را برداشت و لبه 
  ...بابا  ... ایبرد: دی اش کشینی بری خم شد و انگشت زای بردیرو.  شد که به خواب رفته بودی میساعت

  
  .سالم:  راستش را باز کرد و نگاهش کردچشم

  
  ن؟ی که هنوز خوابنی بودداری بی تا کشبید. سالم: ندی را گرفت و کمک کرد بنشای برددست

  
  !می بخوابشتری بمی خواستیبابا امروز جمعه است؛ م:  چشم باز کردشانی صدادنی هم از شنباراد

  
  !نمی ببدی پاش.میمن هم اومدم با هم صبحونه بخور...  کنه ی درست مسی شهال خانم داره براتون سوس-
  

 هم باال رفته شانی شرت های کج و معوج بود و تشانیشلوارک ها.  امدندنیی دو غرغرکنان از تخت پاهر
  . صبحونهدیای بدیلباس مرتب بپوش: بود

  
 نرم و ی موهای رویکنارش نشست و دست.  بوددهی تخت نادرخان خوابیبرنا رو.  رفتگری اتاق دسمت
   ...ییبرنا جون، بابا: دی نرم پسرک را بوسیا شد و گوش هدخمی اش کشیمشک
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  ...برنا :  برنا را نوازش کردی دست موهابا
  

  .ریصبح بخ:  باز کردن برنا باعث شد دوباره خم شود و ببوسدشچشم
  

 تا بلندش دیچیدستش را دور برنا پ.  گفتی را منی اش که ادهی بر چیاخم و لب ها.  بد خلق بودپسرک
 پتو گذاشت و ی را روشیدست ها.  ونگاهش کرددیبرنا هم عقب کش.  را حس کردشیا پاهنیرطوبت ب. کند

  . رو جمع کنمنای تا من اری دوش بگهیبرو حمام : جمعش کرد
  

  .رمی خوام دوش بگینم:  زدغر
  
  ؟یری دوش بگی خوای چرا نم-
  
   دوست ندارم-
  
  !؟ی خوب چرا دوست ندار-
  

 رو مرتب نجای من هم اای و بریدوش بگ:  و بغلش کرددی جلو کشخودش را.  بغض کرده شانه باال دادپسرک
 ی از چی گیبعدش هم بهم م...  گرفتم سیبرات سوس. می خوری و صبحونه منیی پامی ری کنم؛ بعد میم

   خوبه؟،یناراحت
  

  . نگو تو رختخوابم بارون اومدیبه کس:  دست دور گردنش انداختبرنا
  

  ... و بهت بگم ی رازهیوام  خیم: دی کمر برنا کشی را رودستش
  

  !؟یچه راز:  اش زل زد به صورتشی و مشکی بادامی با چشم هاپسرک
  

 و چند دفعه تو رختخوابشون دنی پسرها تا بزرگ بشن چندیهمه :  زدی لبش نشاند و چشمکی رویلبخند
  ... خان، همه یمن و عمو کامران، بابا نادر، موس. ادیبارون م

  
   بابا نادر؟یحت: دی خندی پسرک مچشمان

  
  !؟ییباشه بابا...  من و تو نی راز بنیاما ا!  بابا نادریحت:  تکان دادسر

  
  !هیعال: دی پسرک راحت شده بود که خندالی خانگار

  
  ..ی بپوش سر نخوریدمپائ: گذاشتشنیی حمام پای کرد و جلوبلندش

  
  ..اونجاست. خوامی داره رو می که عکس مرد آهنیاون...  بابا یاری شه برام لباس بی م-
  
 دیبا.  حمام گذاشتیپتو و ملحفه ها را جمع کرد و جلو.  به کمد را نشان دادکی نزدیی انگشت فضابا

  . کردی هم به حال خوشخواب تخت میفکر
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 ساعتش ی رویبا ناخن ضربه ا.  کار داشتای دنکی.  پر کردوهی بچه ها را با آب موانی خانم لشهال

  .. خونهمی بردیحاضر ش عی سردیصبحونه خورد:زد
  

  .می امشب هم بمونمی خواستیم:  غر زدایبرد
  

  . شهی شروع مگهیامتحاناتتون دو روز د:  به برنا داد تا دور لبش را پاک کندیدستمال
  

  !هوم؟..میای بمی تونیوسط امتحانات که م:  گذاشتنیی را پاوانشی للی می بپسرک
  

  !نه:  را باال گرفتانگشتش
  

 به کامران رفته شتری بایبرد! ی به نادر بود، آرام و جدهیاخالقش شب.  برخاستزیشت م هم از پباراد
 نکی ها را جمع کرد و سمت سوانیل!  فرق داشتهیبرنا اما با بق..  بودندی خوبیعمو و برادرزاده ها.بود
  . شورمی مناروی من ادیشهال خانم شما به بچه ها کمک کن: برد

  
  .امی کنم میمو تموم م نه پسرم، خودم االن کار-
  

  .دی آب گرفت و اسکاچ کشری صبحانه را زی نداد؛ ظرف هایتیاهم
  
  ؟ی بکنتی زندگی برای فکرهی ی خوای بچه ها بزرگ شدن کوروش، نمنی ا-
  
   ازدواج کنم؟یعنی:  نشسته بودنهی به پدرش انداخت که دست به سی سرشانه نگاهاز
  
  . شهیرده، بچه ها بزرگتر که بشن برات سخت تر هم مچهار ساله بنفشه فوت ک! ه؟ی اشکالش چ-
  
 نی کنم بچه ها هم همی آدم تازه رو ندارم، فکر مهی ورود یحوصله :  چانه اشری زدی پشت دست کشبا

  .طور باشن
  
  ... و باراد ای خواد؟ بردیبه نظرت برنا مادر نم. یدی تو که ازشون نپرس-
  
 که ازدواج کرد آرش ی مشکوریآقا!  کنن؟ی میه هام مادر بچی اگه ازدواج کنم برادی کنی فکر م-

  ! کرد؟یبراش مادر! آالخون واالخون نشد؟
  
  ! کندایتو بگرد خوبش و پ. ستنی همه که مثل هم ن-
  
 شه، اگر هم بشه ی نمدایخوبش پ:  را خشک کردشی آب چکان گذاشت و با حوله دست های ها را رووانیل

  ! خوادیبعد هم بچه م...  چرخه ی من میو زندگ هیاول چشمش دنبال پول و سرما
  
  . انقدر خود خواه نباش-
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 ی من مادری سه تا پسرای حاضره برایک!  کنمی نگاه منانهی واقع بستم،یخودخواه ن:  باال انداختابرو
   ...ارهی هم بدست بی خوبزی مادر بودن چنی ای که برای اونگهیمنطق م! کنه؟

  
  نه؟ی اری مگه غ؛ی کننشی تامی از نظر مالدیا بی ازدواج کنی با هر کس-
  

 نشی که من تامی کنم، اما اون به اندازه انشی تامدیبا! قایدق:  خم شدی گذاشت و کمزی می را رودستش
  ! خوامی و نمنی کنه و من ای کنم به بچه ها محبت میم
  
  . پسر جانستی استداللت درست ن-
  

 هاشون، طنتی با شن،یی مختلف، با هزار تا باال و پای اخالقاتیسه تا بچه دارم با خصوص:  باال دادشانه
 که هم ی اصال هست؟ کسی آدمنی تو خونم؟ همچارمی و برمی و بگی اعتماد کنم؟ دست کی به کقشون،یسال

  تازه بچه هم نخواد؟..ی باشه، هم همسر خوبیمادر خوب
  

   کنم؟یافظ خداحی از رکسمی شه بریم... بابا :  داخل آشپزخانهدی دوبرنا
  
  ؟ی کردیاز بابا نادر خداحافظ.. برنامیبر: ستادیا

  
 باش ی مواظب رکسامی که دوباره بیتا وقت: ستادی پا ای سمت پدربزرگش و رودی دوباره دوبرنا

  !ان؟ی مای تا اون موقع به دنی رکسیتوله ها..بابانادر
  

  !ارهی بای تونه توله به دنینم. ستی ماده نیرکس... برنا : دیخند
  
  ! بزرگ شده، مگه نه بابا نادر؟یلی اما شکمش خ-
  

  .ارهی خوشگل بی توله هی قراره برات ی دونه که رکسیبابات نم: دی خان با صدا برنا را بوسنادر
  

  !نادرخان؟:  کرداخم
  
 بود که اجازه یزی چنیآخر!  توله سگ؟کی.  زل زد به صورتش و با نگاه وادارش کرد ساکت بماندرمردیپ
 ی طوطکی برنا ی کند برای کارنی نادرخان بخواهد همچنکهی قبل ادی بادیشا. برنا داشته باشد داد یم
  .دی خریم
  

  . به در اتاقش زد و داخل شدی ضربه اآرش
  

  ! ورا؟نیاز ا: دی رسی کرد، سرحال به نظر منگاهش
  

  ! امروز؟هی سرآشپزتون چیمنو:  نشستزشی می و لبه کی نزدآمد
  

  ،یجون به جونت کنن کباب خور: دی پشت گردنش کشی و دستختی داخل کشو ر رادشی خریفاکتورها
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  !؟ی به منو دارکاریچ
  
  !نجای اانی بسوی و گدی گفتم آناه،یستی نای برونی دونستم امشب بیم!  د نه د-
  

  ی تونی که دندونپزشک بود رو مدیاون دوست آناه. ی انداختادمیخوب شد : رونی را فوت کرد بنفسش
  

  ؟ی کندای پبرام
  

  !؟ی دارکاریبا خانم دکتر چ!  شمایراه افتاد... نه بابا :  کردی با تعجب نگاهش مآرش
  

  هی خوام یم. ستی نستمیبرنا دندون درد داره، دکترش هم تا ب:  را مرتب کردراهنشی پنی و آستبرخاست
  

  . افتادمدی دوست آناهادی هوی مطمئن ببرمش، یجا
  
  ! جون کوروش؟-
  
  !جون زن بابات: دیای بنیی پازی می به کمر آرش تا از رودیوب کف دست کبا
  

  .جون سرور جون...  خوب یلیخ:  آرش بلند شدی غش خنده غش
  

  ؟یای میکجا دار: به آرش که دنبالش راه افتاده بود نگاه کرد. دی آشپزخانه شد و روپوشش را پوشوارد
  

  ! تویعنیورود افراد متفرقه ممنوع، !  نوشته؟ی چینخوند
  
  ! راحتالتی خستمی سوسک و موش و مگس، من جزوشون نیعنی افراد متفرقه -
  

   هم آمادهگهی ربع دهیتا .  مرتب و آمادستزیهمه چ. ی سرابی آقاریروز بخ:  شدکی نزدیری جهانگیآقا
  
  . سفارشی برامیا

  
   خوبه-
  
  !د؟ی امروز رو تست کنی منودی خوای م-
  

  . بچه ها بذاری برای پی آیت و تو قسمزی مهی: ستادی کنارش اآرش
  
  ! بچه ها؟-
  
  . چهار نفرمیشیم...  من و خودت سو،ی گد،ی آناه-
  
  !نجا؟ی اانی مگه قراره ب-
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  ! کوروش-
  

  با چه... مزه اش خوبه :  به دهان گذاشتی مرغ کنجدی کانتر گذاشت و با چنگال تکه ای را روبشقاب
  

   سه؟ی سرو میسس
  
  .یلندی سس تا-
  
  !؟ی چلهی ف-
  
   سس پرتقال-
  

   ...یکباب چ. گمیمن هم بخورم نظرمو م:  مرغ به دهان گذاشتی چنگالش را برداشت و تکه اآرش
  

  !م؟یندار
  

  .می داریکباب مصر: دی خندیری جهانگیاقا
  
  . باشهی من لطفا سفارشیبرا... مطمئنم !  براشرمی می م-
  
   ...رونی بمی برای ب-
  
  .امیمبذار تموم شه !  نخوردم هنوز-
  

  .نی بشزتیبرو سر م! ییتو دست و پا: دشی آرش را گرفت و به جلو کشیبازو
  
  ز؟ی کدوم م-
  
  . دعوتی بی مهموننی تونم لطف کنم به ای نمنی از اشتریب. ستی هر کدومو که روش کارت رزرو ن-
  

   را صاف کراواتشی کتش سراند و گره بی را داخل جلشی موبایگوش. دی به اتاق و کتش را پوشبرگشت
  

   دونمیم ... دیببخش... البته جسارته .. داشتمی عرضهیآقا : بودستادهیآقا جابر پشت در اتاقش ا. کرد
  

   ...دی کنی میری کادر آشپزخونه سخت گی روشما
  
  ! حرفت و بزن-
  
اگه براتون ممکنه ...  شستن ظرف و ظروف بزرگ یبرا ... می وقت دارمهی کارگر نهی به اجی احت-

  اده امبرادرز
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  . و کار کنهادیب

  
  .می دفترم با هم حرف بزنایاالن وقت ندارم،بعدا ب: به ساعتش انداختینگاه

  
  .چشم...  چشم آقا -
  
زحمت : گذاشتزی می آورده بود را روسوی که گیگلدان بنفشه ا. کنار آرش بودزی ساعت بعد سر ممین

  .یدیکش
  
  .. نبودی زحمتچی ه-
  

  ..دی خوش اومدیلیخ: د و نشست باز آرش نداشی به نیتیاهم
  

بچه ها ... چه خبر کوروش جان :  غلظت داشتیادی کنارش نشسته بود و طبق معمول عطرش زدیآناه
  چطورن؟

  
  .وقت امتحاناتشون شده. خوبن:  کج کردی اش را کمیصندل

  
  !نه؟...  کوروش سه تا پسر داره ی دونستی جان نمسویگ:  کف دستش را بهم چسبانددیآناه

  
  !!؟.دیذاری سر به سرم مدیدار!  واقعا؟-
  

  ..نه،واقعا سه تا پسر دارم: باال رفتشی ابرودم
  

 کرد و ی هم عروسسانسشیدرست بعد ل. کوروش زود ازدواج کرد...  جان شوکه نشو سویگ: دی خندآرش
  .هم بابا شد

  
  ! واقعا؟-
  
  . دانشگاهمون گذشتهیدوره  از یلیشما چه خبر؟ خ..اوهوم: برداشتزی می دلسترش را از رووانیل
  

  !؟یازدواج کرد:  خم شدزی می روی کمآرش
  
  !فضول نباش آرش:  غر زددی و آناهدی خندسویگ
  
.  باالرهی مزی منی هم مجرد باشه شانس ازدواج اسویخوب اگه گ. نجای امیدو تا پسر مجرد دار! هی فضول چ-

  . کنهی فداکاردی بای آمار وحشتناک ازدواج، هر کسنیتو ا
  
  !ی نکردیریی تغچیه ... ی هستی که بودیطونیهمون پسر ش:  لبخند به لب زل زده بود به آرشسویگ
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 بودم که االن مثل کوروش طونیمن اگه ش...  تو سر مال نزن خودیب! هی حرفا چنی بودم؟ اطونی من ش-
  .سه تا پسر داشتم

  
  . دادلی را تحودی و آناهسویسفارش گ .دیای گارسون اشاره کرد تا ببه
  
   ...دونهی بگو سفارش منه خودش میری جهانگی به آقاخورم؛ی می من کباب مصر-
  
   تونم دستامو بشورم؟یکجا م: ستادی اسویگ
  

  .زمی عزدمیمن نشونت م:  هم برخاستدی آناهستادنشی اقبل
  
. قت ها بود زنانه تر از آن وسوی گنی گذشت؛ای از پانزده سال مشتری که دانشجو بودند بیی آن وقت هااز

   شرکت؟یریفردا م:  انداخت تا فکرش منحرف نشودشی به ابرویاخم
  
  ! و بستوننیهم ... هیجون تو دختر خوب... کوروش . ای آره، تو هم سر ظهر ب-
  

  .چرت نگو:  هم فشردی رولب
  
االن .. . کرد ی می با برادرش زندگایتالیتو ا.  ازدواج نکرده هنوزدمی که فهمییتا اون جا! ه؟ی چرت چ-

  .نجاستیهم که ا
  
  !؟ی عاقد خبر کنی قصد دارای می نهار دوستانه بخورهی نجای ای آورد-
  

  ! کرم خودت داداش،عاقد خبر کنم؟یهر چ: دی ساالد به دهانش برد و خندیقاشق
  

  ؟ی با نادرخان حرف نزددایجد:دی به چانه اش کشیدست
  
  !اصال...  نادرخان؟ نه -
  
  ..!! آرشـ
  
  ...روش خودش زنگ زد  به جون کو-
  

 ی بهش بگه کدوم آدم عاقلستی نیکی.  کنه دخترم و رو دستش موندمی مالی ندونه خیهر ک:  کردیپووف
   با من ازدواج کنه؟ادیم
  
  ! من-
  

  !آرش:  کرداخم
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...  نداره یدست باال مشکل! نیی دست پایلی خای یری گی دست باال میلی خای ه؟ی چی دونی مشکل تو م-
  ! دارهی بدآموزست،ی درست ننییدست پا

  
  !وونهی د-
  
 چند هی...  دفترش و باز کرده هی چند روزهی شرکت؛ ی اومده باالیلی خانم وکهی...  گم ی می چنی بب-

   کنم؟تیمعرف...  خواد ی بچه نمگهی راحته که دالتی هم ازت بزرگتره، اما خیسال
  

 زن چهل و پنج ساله ازدواج هی با امی شه، بی م چهل سالمگهیمن خودم دو سال د: دی کششی را به نلبش
  !کنم؟

  
 ی به پای باشی هم عالی هر چگهید.  هم از شوهرش ده سال بزرگترهرای داره؟ شکیرادی خوب چه ا-

 دست نداشتم هیحاضر بودم  ... کنمی و صدا رو که تصور مکلیاون ه..اوففف  ... یرسی که نمی کیجرالد پ
  .دمی رقصی دور باهاش مهی
  
  !؟یدی رقصی می چطوری دست نداشتهی -
  
   ...ینجوریا ... زدمیفقط گردن م!  بابا کرم-
  
  !ینی برنامه ها بچنی کشمت باز هم از ایم...  آبرو دارم نجایمن ا!  آرش-
  
  .ومدنی دو تا چرا ننی انمی پس تو فکرات و بکن من برم بب-
  
  ی بند و بساط حساب و کتابش را رو. نداشتینی نشزی پشت می امشب را خسته بود و حوصله کی
  

  . گذاشت و نشستتخت
  

  . را برداشتنکشی و عی شد سمت پاتختخم
  

   کردمشی تنظیبا دست کم.  لگد کرده بودشیبرنا رو.  نشستی اش خوب نمینی بی و روزدی لق میکم
  
  .د و قلنجش را شکاندی به گردنش کشی ساعت بعد دفتر را کنار گذاشت و دستمین.  مشغول شدو
  

  نفسش را فوت.  اش کم شودی داد تا خستگی گردنش حرکت می را نرم روشی که بود دست هابنفشه
  

  با بنفشه. خاطر که دوستش نداشتنی کرد کمتر به بنفشه فکر کند نه به ای میسع.رونی بکرد
  

  مرگ بنفشه و تنها. در قلبش حس کندی درد بدشدیاما فکر کردن به او باعث م. و شاد بودخوشبخت
  

  .. توایب: به در اتاقش خورد یضربه ا.  دردناک بودی کافی به اندازه گذاشتنشان
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  داریچرا ب:  به ساعت انداختی و نگاهدی تخت باال کشی خودش را رو؟ییاجازه بابا:  برنا داخل شدسر
  

  م تونیمن م: دی تخت انداخت و بعد هم خودش را باال کشی را رودشی سفی بابا؟ داخل شد و بره یشد
  
  ! بخوابم؟نجایا

  
  : برنا فشردیشانی پیبا انگشت رو. ریشب بخ:  پتوری بدهد خودش را سراند زی آن که جوابقبل

  
  !پسرم؟

  
  !ی شداری بی تونیصبح نم... از وقت خوابمون گذشته ها یی بابا-
  

  .زنمی باهات حرف میچشماتو باز کن وقت:  تا خنده اش را محو کنددی به لبش کشیدست
  
  .. بلهیعنی..هوم:  باز کردیتی را با نارضاشیچشم ها از یکی
  
  ؟یینجای پس چرا االن ا،ی من اومدم تو اتاقت خواب بود-
  
  ..دمی خواب بد د-
  
  ؟یدی ترسیاز چ: دی کششی موهای دست روبا
  
 پاتر ی که تو هری عنکبوتی بزرگ بود،اندازه یلیخ...  تختم ری عنکبوت بزرگ اومده زهی دمی خواب د-

  .بود
  

 ری بخواب فردا زنجایامشبو ا: دستش را دور برنا حلقه کرد.  خوردی داستان از کجا آب مدی فهمی محاال
  .ریشب بخ...  با هم می کنیتخت اتاقتو نگاه م

  
  .یی باباری شب بخ-
  

 زد و ای به در اتاق بردیضربه ا.  آمدنیی و از تخت پادی را کششیرو.  بوددهی بعد پسرک خوابقهی دقچند
  !ا؟ی بردیداریچرا ب: خل شددا
  
  ...سالم : دی پروترشی پشت کامپاز
  

االن :  نگاه کردتوری جلوتر رفت و به مانیکم.  دستپاچه استیادی مطمئنش کرد که زای موقع بردی بسالم
  ! پاتره؟ی هردنیوقت د

  
  .دی ببخش-
  
  !؟ی کنی می عذرخواهی چی برا-
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  . موندمی می سی پی وقت شب پانی تا ادیچون نبا:  را خاراندشی را پشت گردنش برد و موهادستش

  
  !گه؟ی د-
  
  . شمداری بخوابم تا صبح به موقع بدیبا ... گهی د-
  
  ... و -
  
  ! بابا-
  

من ازت .  پاتر بودی که تو هری مثل اوندهی عنکبوت بزرگ دهی گه خواب یده،میبرنا ترس:  باال دادابرو
  .کن تماشا نلموی فنی برنا هست ایخواستم وقت

  
  !دیبه خدا ند ... دی برنا ند-
  

  !قسم نخور:  ساکت ماندای را باال برد و برددستش
  
  .برنا هم تو اتاقش بود...  نذاشتم بابا لمی امروز اصال ف-
  

  .می زنیفردا حرف م...  بخواب ریخاموشش کن و بگ:  باال رفتشی ابرودم
  
  ! بابا؟-
  
  ! بدم؟ کارو برات انجامنی من اای ی کنی خاموشش م-
  

پشت به .  به در اتاق باراد زد و داخل شدیضربه ا.  رفترونی برق را زد و بدی که به تختش رفت کلایبرد
  .دی اش دنهی سانیقاب عکس بنفشه را م.  جلوتر رفت و نگاهش کردیکم.  بوددهیدر خواب

  
داخل . کردیاهش نم نشسته بود و نگنهی درهم دست به سی شد سمت برنا و کمربندش را بست با ابروهاخم

 دو سالت بود، االن ی که بردمت دندون پزشکی دفعه انیاول: به برنا انداختی نگاهمی و ندیچی پابانیخ
  !یپنج ساله شد

  
  .. ترسنی میزی چهی بابا نادر گفته ادم بزرگا هم از -
  

ردش آروم  قراره دی چطورنهیاگه دندونپزشک دندوناتو نب: دی کشنشیی لب پای ناخن شستش را روپشت
  شه؟

  
  ..دهی شهال خانم بهم آب و نمک م-
  
  !؟یدوباره ممکنه برگرده، اون وقت چ...  کنه ی دردشو آروم مقهی اون فقط چند دق-
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  .پس به دکتر بگو بهم آمپول نزنه:  کردی متفکر نگاهش مبرنا

  
  !شه هم بادیشا...  به آمپول نباشه یاجی احتدی خانم دکتر؛ شاگهی می چمینی ببمی بر-
  
   ...ی اما بهم قول داد-
  

  !برنا؟... هوووم !  بهت قول دادم؟یمن ک:  باال دادابرو
  

  .امی خوام بیمن نم: هی گرری ززد
  

 نی شه نه ماشینه دندونت خوب م...  شه ی درست نمیزی کردن چهیبا گر: دی پلکش کشی روی دستخسته
  . گرده خونهیمن بر م

  
  ! کنم؟کاریپس چ: د اش مکث کریشی هق هق نماانی مبرنا

  
 که الزم بود و انجام بده و بعد ی هر کارنه؛ی تا خانم دکتر دندونات و ببینیشی پسر خوب مهی مثل -

  . خونهمیبرگرد
  
  ..ستی که به نفع من ننی ا-
  

  !جانم؟:  پهن شدلبخندش
  
  !مگه نه؟ ... می بکنی معامله اهی شه که با هم یخب م:  را پاک کردشی پشت دست اشک هابا
  

  ! بچه؟ی رفتیتو به ک: ختی را به هم رشی سر برنا گذاشت و موهای کرد و دستش را روی خنده اتک
  

 خان شدم، اما من دوست ی موسهی شبگهیبابا نادر م: زانی آوشی لب های دوباره در هم شد و گوشه اخمش
   ...یی و چروک بود باباری پیلی خان خیموس. ندارم

  
  .. بچه ها و نادرخاننیامان از ا.  خندهری با صدا زد زنباریا

  
...  
  

 پا یپا رو.  کردی سرش نگاه می ه بود و با دقت به چراغ باالدی دراز کشتیونی یبرنا رو. شده بودنوبتشان
  !د؟ی کنمی براش ترمی حسی بقیامکانش هست بدون تزر:  خانم دکتر ماندیانداخت و نگاهش رو

  
 حس بشن و بعد آمپول ی استفاده کنم تا لثه ها بیونم از اسپر تیم:  دکتر جمع و جور و کوچک بودلبخند
  . ندارهی دردچی هی طورنیا.  کنمقیو تزر

  
  ..ی بابائیقول داد!  قرارمون نبودیآمپول تو...  خوام ینم:  از همان جا غر زدبرنا
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  !ه شما؟چند سالت. زمی عزیچه پسر خوش صحبت: دیخانم دکتر خند. به برنا و اخمش انداختی نگاهمین

  
 یلی سگ خهی یرکس.  تا بزرگ کنمارهی و بی رکسی خواد برام توله یتازه بابا نادر م...  پنج سالمه -

  ..بزرگ
  
   ...زلی توله سگ تو خونه دارم؛ اسمش جهیمن هم  ... زمی عز-
  

  !ه؟یچه رنگ:  شد و نشستزی خمی نبرنا
  

  ...ش سر جات برنا دراز بک:  گرفتی دکتر و برنا رفت و آمد و نفسنی بنگاهش
  
   ...دهی سف-
  
  !م؟ینی شه سگ خانم دکترو ببی میی بابا-
  
  ... شه برنا ی نم-
  
  ! چرا؟-
  

  .می بشی مزاحم کسمی تونیچون نم:  به برنا انداخت تا تمامش کندنگاهش
  
  .نهی ببزلوی تا جدشیاری بدی دفعه با آناههی ... ی سرابی نداره آقای اشکالچی ه-
  

 یشتری رفت با دقت بتیونی سمت یعی بار که دکتر غزاله شفنیا. دی دراز کشتیونی یره رو دوبای راضبرنا
روپوش .  داشتی پرکلیقد و قامت متوسط و ه...  نبود بای هم زیلیخ...  قد بلند نبود یلیخ. نگاهش کرد

 ید داد که تعهی از حلقه اش هم نشان میانگشت خال.  تنش نشسته بودی روی و کوتاهش حسابدیسف
.  خانم دکتر گفته استی اش برای زندگطی هم از شرادی باال رفت، فکر کرد البد آناهشیدم ابرو. ندارد

  . دادهی تکی صندلی و به پشتدی چانه اش کشری زیدست
  

...  
  

الو : مسواکش را برداشت و شماره گرفت.  آرش انداختی و تماس از دست رفته لی موبای به گوشینگاه
  ...آرش ... 

  
  !ی عجب شما جواب داد چه-
  
   چه خبر؟-
  
  ؟ی دندونپزشکی رفت-
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  ! چطور؟-
  
  ! نه؟ای ی رفت-
  

  !امرتون؟... رفتم :  راستش را فشردی پا انداخت و مچ پای تخت و پا روی لبه نشست
  
  !؟یدی خانم دکترو د-
  
  ؟ی زنگ زدنی ایبرا:  تفاوت شانه باال دادیب.  از مقابل چشمانش رد شدیعی غزاله شفری تصوگری دکباری
  
  . شه از همسرش جدا شدهی میدو سال. ازدواجی براهی مناسبسی کوروش ک-
  
  !خوب؟:  چپش را هم ماساژ دادیپا
  
  . کم باهاش آشنا شوهی... من هم دورادور از خانوادش با خبرم . شناسهی خوب مدی آناه-
  

 امیفردا عصر هم م... سته ام خ...  خوام مسواک کنم و بخوابم یم:  تخت انداختی را به پشت روخودش
  .شرکت

  
  ! کوروش؟-
  
 یعینه با غزاله شف...  کنم ی اون مغزت، من ازدواج نمیخوب بفرست تو...  گم آرش ی بهت مویزی چهی -

 خودم نی داشته باشم، ای قصدنی همچی روزهی ... ی روزهیاگه ! ی اگهی کس دچینه با ه ... سوینه با گ... 
  .ادی خوشمون میز کس که امیو بچه هام هست

  
  .یفتی هم به فکر نمگهی دونم که ده سال دی آخه م-
  
  ؟ی نداری کار-
  
  !ومد؟ی کوروش واقعا ازش خوشت ن-
  
  !ومدیخوشم ن... نه !  هووف-
  
  !مرگ؟ ... ی خوای می چگهید... هم دکتر ...  اون وقت چرا؟ هم خوشگل و خانم و خوش روئه -
  

دو نفر آدم قبل از ! ؟یدی به اسم قدرت جاذبه تا حاال شنیزیچ: د و گردنش را چپ و راست کرنشست
 و پر کشش ی قویلی خستی جذب شدن الزم ننیا...  جذب هم بشن دی با،ی و منطقی مادلیتفاهم تو مسا

  !هی نه کافای آدم خوشت اومده نی از ای که تو بفهمی حدهیدر ... باشه 
  
  ومد؟ی که خوشت ننهی االن منظورت ا-
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  . خوام بخوابمیشرتو کم کن م: دی مسواکش کشی را روی آبری و خمسیمت سرو سرفت
  
  ؟ی عاشق شی خوای هجده ساله می مثل پسرها-
  

  ! از عشق زدم؟یمن حرف: یی را تف کرد داخل روشوریخم
  
  ...عشق ... دافعه ...  جاذبه -
  
 کرد ی هن و هن مشهی بود؟ هم تپلیلی بود تو دانشگاه که خینیی دختر سال پاهی ادتهی...  آرش نی بب-

  وقت راه رفتن؟
  
  ؟ی گی فر رو می احسان-
  
  !؟ی بار بهش نگاه کنهی اومد، شد یاون از تو خوشش م...  آره همون -
  
  ؟ی کنی مسهی با اون مقای االن دکترو دار-
  
  د؟ینبا...  حداقل ده درصد منو جذب کنه دی آدم باهی گم ی دارم بهت م-
  
  . بکنی دوست داریبرو هر کار.  استدهی فایحرف زدن با تو ب ... ولش کن...  هوووف -
  

  . کردمی کارو منیداشتم هم:  مسواک را کنج دهانش چپانددوباره
  

 زن کی زل زد؛ فکر کرد بودن نهی خودش در آریبه تصو.  کردزشی و با دستمال تمدی پاشنهی آب به آیمشت
  ! دهد؟ی اش را سر و سامانی زندگتی تواند وضعیم
  
  . گرفتی پلکش را فشرد و نفسیکناره ها.  هم مطمئن نبودیلیخ
  

××  
  

  .ریروزتون بخ... سالم مهندس : ستادی ادنشی با دیاری اسفندخانم
  

  د؟ی کنی امروز و لطف می کاریبرنامه . ریروز بخ: ستادی ازی مکنار
  
  .دییبفرما...  بله -
  

 ستمی سی بانک روی مربوط به پروژه لیفا: اد گوش دحاتشی گرفت و به توضی را از دست منشکارتابل
  . خدمتتونارنی میی نهادیی تای برای نقشه ها رو هم مهندس عاملی دیس. اتاقتون هست

  
  !مهندس مشکور اومدن؟:  ربع به هشت مانده بودکی.  به ساعتش انداختینگاه
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  . اتاق هستندی اما خواهرشون تور،ی نخ-
  

: ستادی ادنشیبا د.  کارش نشسته بودزی پشت مدیآناه.  و سمت دفتر رفت تکان دادیسر!  آنجا بود؟دیآناه
  ...سالم کوروش جان 

  
  ! ورا؟نیاز ا... سالم :  باال رفتشی ابرودم

  
 پشت ی چه جذبه انمی خواستم ببیم: دی عقب کشدیآناه. ی صندلی را گذاشت روفشی و کزی سمت مرفت

  . پنهان شدهزتیم
  

  ؟ حاالیدید:  کج بودلبخندش
  

  ...نه : دی باال دادنش را دشانه
  

. سمت کاناپه رفت!  کارشزی را بدون آرش بداند، آن هم اول وقت پشت مدی بودن آناهلی بود دلکنجکاو
  ! خوبن؟ سرور جان؟نایبابا ا ... نیبش ... یستادیچرا ا: پشت کتش را باال داد و نشست

  
  . خوبن همه-
  
  ارن؟ی بگم برات بیخوری میزی چ-
  
  نجام؟ی چرا ای پرسی نمـ
  

  .ی بپرسم اما دوست دارم خودت بگدیبا: گردنش را پر کردی گاه کاناپه گذاشت و گودهی تکی را روسرش
  
   غزاله؟شی پی رفتروزید...  اوووم -
  

  !غزاله؟:  گره شدشیابروها
  
   دندونپزشک-
  

  !چطور؟... برنا رو بردم :  شدیجد
  
  !یچی ه-
  

   زنه؟ینادرخان به تو هم زنگ م... جالبه ! ؟یچیه:  گره کردنهیا دور س داد به کاناپه و دستانش رهیتک
  
  ... بهم زنگ بزنه اصال دی بای چینادرخان برا...  نه -
  
  . که من حتما ازدواج کنمدی آخه همتون دوره افتاد-
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 دیبا.  اش دخالت نکنی گفت که در زندگی به پدرش می جدیلی خدیانگار با.  نادرخان بودشی پحواسش
  . گرفتندی ممی شان تصمندهی آی گذاشت خودش و بچه ها برایم
  
   ...ی که ازدواج کنفتادمی من دوره ن-
  

 کرده بود دی کاندشی را براسوی نبود که گدی بود؟ مگر آناهفتادهیدوره ن ... دی بلند کرد و زل زد به آناهسر
  . چند روز قبل آرش گفته بودنیهم... 

  
  ..ی خوام ازدواج کنیمن نم:  نشستشیو رو به رو سمتش برداشت ی قدمدیآناه

  
متعجب از واکنش . دی آرش پردنی با ددیآناه.  کاره بماندمهی آرش باعث شد کالمش نی ناگهانورود
  !؟ی کردرید:  پا انداختیپا رو.  به هر جفتشان نگاه کرددیآناه

  
  .م کارت داررونی بایبلند شو ب ... دیآناه ... دمی محی بعد برات توض-
  
 شی به کارهای سر و ساماندیبا...  پرس و جو هم نداشت یحوصله .  دانستی آنجا بود که نمییزهای چکی
  . گشت رستورانی داد و بر میم
  
  !با توام ... دی پاشو آناه-
  

 دندان گرفته بود و پر بغض زل زده بود به ری را زرشیلب ز.  نگاه کنددی تند آرش باعث شد به آناهلحن
  . برم رستوراندیآرش زود برگرد، با:  کارش رفتزی و سمت مادستیا. آرش

  
  .امی زود م-
  
 ی اول وقت در شرکتش چه مدی آناهنکهیا...  رفتنشان نگاه هم نکرد، اما فکرش مشغول شده بود به

 اش گذاشت ینی بی غهی تیدستش را رو.  بدون آرش آمده بود و آن طور من و من کردنشنکهیا. خواست
 مقابلش ستمیخودش را سرگرم س.  را نداشتی دردسر تازه اچی هیحوصله ... انش را فشرد و کنار چشم

  !کرد
  

 و پشت دی کششی به موهایدست.  باز احمد بودمهی دهان ندی که بعد باز کردن چشمانش دیزی چنیاول
 یم... شت  حسن دایی خانه چندتانی شدن در اداریزود ب.  نان تازه از جا پراندشیبو. گوشش را خاراند

 دی لق لقو دویها پله یاز رو. ی هم استفاده کنی و از توالت خلوت تری بخوری پررنگ تری چایتوانست
  ؟یچه عجب پا شد! ریاوقور به خ:  ابرو باال انداختدنشیشهره با د.  شداطی و داخل حنییپا
  

  .امی بزی بریی چاهی: با کف دست مالش داد...  شکمش مانده بود ی کش شلوار رواثر
  
  . کردهریباز چاه گ...  آفتابه ببر -
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 بود هر روز یکاف...  بود ی بزرگیاصال دغدغه .  کردن چاه مستراحری شده بود گشانی مزخرف زندگعادت
 ی کبوترهاینگاهش افتاد رو.  گذاشت تا پر شودری شریآفتابه را ز. ی مواجه شوی منظره انیصبح با همچ

  ومد؟ی نشبیهره، صابر دش:  بودنددهی صف کشواری دیکه رو
  
  . دونمی مونده، نمیباز کدوم گور!  نه-
  
   کجاست؟ری ن-
  
   زن بابات تنگ شده؟ی دلت براـ
  
 رهینگو ن...  خراب شده آرومه، تعجب کردم نی از صبح ادمی ددم،ی من به گور هفت جد و آبادم خند-
  !ستین

  
  .ومدهی صابر چرا ننهی رفته بب-
  

 که وقت یکش سر. دی کششی به موهای دستواری دی شکسته ی نهیاخل آ و صورتش را شست و ددست
 را جمع کرد و شیبه زحمت موها.  افتاده بودیدور مچش خط قرمز.خواب به مچش بسته بود را باز کرد

  .بست
  
  ؟یخاطرخواه شد ... ی عاطی زنی و هشت مشی چته از سر صبح ش-
  
  !آره جون تو: دی خندیپق
  
  . سر کارتیبذاره برگرد...  خوردم زیچ... بگو غلط کردم ...  آق شاپور شیو پ بخور برتویی چاای ب-
  
  .رمی نم-
  
  ! خوشه؟رتتی خوش غی دلت به اون داداشاای!  از ما؟یکی ی بشی خوایم!  و دردرمی نم-
  
  . نرو منی رویریاز سر صبح م...  بابا الی خیب:  لقمه اش را پرت کرد داخل سفره-
  
  ؟ی فحش داد،یعاط.  ..ی هوه؟ی نرو چ-
  

 کوتاه و بلند یخانه ها.  داشتندی از آسمان هم سهم کمیحت.  به آسمان انداختی به کمر نگاهدست
 اش ینی بریبا دست ز.  آجر نمایوارهای شکسته و دی رنگی هابانیبا سا. بودند دهی مثل قارچ سر کشیکنار

 برم دی بایحتم!  کنم؟دای دردسر پیمون و ب کار درست و درهی داره من ی تو کارشیپ... آخه خدا : دیکش
   کنگ شاپور که با چشاش وجبم کنه تا سر ماه دو زار تف کنه کف دستم؟نگی اون کشیپ

  
 برنت ور دست خودشون ی ملهی صبورا و جمی بمونکاریب!  شاپور خرش کنشی برو پای حرفا بنی به جا ا-

  !از من گفتن بود... 
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 سماور خم یجلو! ادیهمه را داده بود دم پر اعت.  نمانده بودچی اش هییابیاز ز.  شهره ماندی رونگاهش
 و آل دی را پوششیشلوار و مانتو.  و باال رفتدی کوبی آهنی پله های حوصله رویب. را آتش زدگاریشد و س
!  خوب؟ی جاهی به دی ببرو شه شماها امروز منی میچ: دی کشرونی کمد بری اش را از زی صورتیاستارها

  !؟هان
  

  .دی که الل بمونرمی دهن تو و شهره رو گل بگدیبا! زر زدنت تموم نشده؟:  ور شدکی لهیجم
  
خرس  ... رهی خواد دهن تو رو گل بگی میکی:  طاقچه برداشتی اش را از لبه ی گفت و روسریی و بابابر

  !گنده
  
 را با پر لهی آبدار جمیفحش ها.  رفترونی و بدی احمد پری دهد، از روی درشتش تکانکلی به هلهی جمتا

  ؟ی بهم بدیپول دار: ستادی شهر ای و جلودی شنییرو
  
  ...مگه با شاپور .  پولم کجا بود-
  

  ! رم سر کارش؟ی نمی ده وقتی مگه بهم پول مکهیاون مرت...  شاپور یگور بابا: دیغر
  
  ! موادیهمه رو دادم باال ... ی ندارم جون عاط-
  
 ... یشگریآرا...  خوان ی کارگر نمیی جانمی بازار ببی بدم برم تا توهیکرا...  کم فقط هی شهره، -

پست  ... گهیبده د... قربونت برم : دی شهره را بوسی استخوانیخم شد و گونه ها ... ییجا ... یرستوران
  ! دمیم
  

  ! و بگو لعنت بر شهرهریبگ: دی کشرونی بی مچاله ای دست داخل لباسش کرد و دو تومانشهره
  

برام دعا کن ... دستت درست :  اشیشانیپول را چسباند به پ.  از عرق تن شهره نم برداشته بودساسکنا
  . کردمدای کار پدیشا
  
 پدر و شیپ...  خودم یاالن بودم سر خونه و زندگ. فتادمی نامرد تو نمی عموری بود، گرای من اگه گی دعا-

  مادرم
  

  ! تودی به امیاله:  از خانه گذاشترونی راستش را بی اش را محکم کرد و پای روسری گره
  
. زدی مدی و کوچه را دواری را چسبانده بود به دشی پاکی. دی ساسان را درونی بدیچی سر کوچه که پاز

  ؟یپایکجا رو م:  به پشت سرش انداختینگاه
  
  ! احمد پا نشد؟-
  

  ؟ی احمد دارکاریچ! ات؟ رنگ چشمای خورهیسن و سالت به احمد م:  و براندازش کردستادی انهی به سدست
  
  . کارش دارم-
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  . کنه برو دم خونه سراغ احمدونتی پاپری نیدوست دار:  باال دادشانه

  
  ؟ی ترسونیمن و از اون مادر فوالدزره م:  سمتش گرفتیزی خساسان

  
   ...وانیح... هشش :  رفتی عقبشی دو پایرو
  
  ا؟ی بودی چه شکلی زنمت نفهمی می جورهی ی عاط-
  

  . خونه استلهیاحمد هم خوابه، اما جم. ومدهی نریپاش و برو تا ن... نکبت : دید غش خنغش
  

  . آوردههی از ترکی اب؟ی کنیحال م: دی شرتش کشی به تی و دستستادی اساسان
  

  .. برا خودشهیچندش: دی باز و هفتش انداخت و غری قهی ی روینگاه
  
  !؟ی چ-
  
  .رنتی گی با سوسن اشتباه می رو هم بزنلتیبی سشی گم اگه ریم ... یچی ه-
  
  .رفتم... حرص نزن بابا :  ساسان باعث شد از جا بپردی دوباره زیخ
  

 نبود که ی او کسریغ.  خانم انداختفهی شری به در خانه یبا حرص نگاه.  کوچه پر آب و کف بودوسط
از ! نشینازن آل استار یکفش ها.. زدی کوچه بررونی را بشیصبح تا شب کف و اشغال کثافت شستشو ها

لعنت به : ان درشی رودیوقت رد شدن با کف دست محکم کوب.  خودش باز کردی برای راه خشکواریکنار د
  !خونتون چاه فاضالب نداره؟... مردم آزار 

  
 شهی شی افتاده بود روگری ده ها زن دنی برشیتصو.  کردی کناری لهی اتوبوس شد و خودش را بند مسوار

با دست . رونی بود بختهی اش ری از بند کش سرش آزاد شده بود و از کنار روسرشی از موهایدسته ا. ها
 و به ناخن رفت صورتش گیدستش را جلو.  اش را محکم کردی روسریآزادش همه را داخل داد و گره 

 دست و بلند کی صبورا یناخن ها.  ها بلندتر بودندی ها کوتاه و بعضیبعض.  الک خورده اش نگاه کردیها
! گری بکشد؛ دستمال کند و هزار کوفت و زهرمار دی و تدیخوب صبورا که مجبور نبود ظرف بشوبود؛ 

  ...بر پدرت :  گفتیاخ.  کمرشی تودی از پشت کوبیکیاتوبوس ترمز زد و 
  

  .بکش عقب ... یاشتباه گرفت ... یآبج ... یه:  به خودش دادیتکان.  بود به تنشدهی همچنان چسبزن
  
  .ستی جا ن-
  
  ! به من؟یدی کنه، چرا چسبی همه مسافر سوار منی ای چی که براریو خر راننده رو بگ بر-
  
  .ساکت بابا:  از آن طرف تر صدا بلند کردیکی
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  ؟یری هم بذاره فاز بگدهی بگم راننده برات های خوایم!  جات راحته؟ینشست:  را باال گرفتسرش
  

  .هگی دنیساکت ش:  اتوبوس هم سر و صدا شدی مردانه سمت
  

 ی شد و خنکش می و دور گردنش داخل می روسرریباد از ز.  به پنجرهدی و چسبدی را عقب کشخودش
 مشغول یپسرک الغر.  اخمش درهم شددی آقا شاپور را که دیچیساندو. شدادهی پی بعدستگاهیا. کرد

  . رو آورد جا منیکی یفور!  کنگ نکبتنگیک: دی بود؛ غرزهای مدنیدستمال کش
  

  آق شاپور هست؟: ستادی شد و کنار پسرک ایچی ساندوداخل
  

  !ش؟یفرما:  سپر کردنهی آنجا بود که سی انگار همه کاره پسرک
  
  ...آرام :  پسرک و به عقب راندشی نهی اش را چسباند به سی ورکی فیک
  
  .. تو دهنتازنمی م-
  

برو بش بگو . مدم دنبال حقوقم کردم، اوی کار منجای اروزیمن تا د... زر نزن بابا : دی نوک پا باال پریرو
  .از اون دخمه و بند و بساطش دل بکنه...  اومده یعاط

  
  ! چه خبره؟-
  

  ..ی آوردی کنم بعد شاگرد مهی من باهات تسوی کردیصبر م:  به شاپور کردی برگرداند و نگاهسر
  
   دونم؟ی که من نمهی چه مدلهی تسوگهی د-
  

  !ادی زحمت تخ کن بی پونزده روز حقوق طلبکارم، ب:دی اش کشینی بری رفت و با انگشت زجلوتر
  
  !؟ی خوای حاال پول هم م،ی بهم ضرر زدیکل ... ی رفتی گذاشتنجای منو با کار ا-
  

  ه؟ی کنی پس ایضرر کرد:  آماده به حمله بود انداختی به پسرک که مثل سربازهاینگاه
  
  . وردست بمونمی تونستم بی تا ابد که نم-
  
  شتره؟یب...  و چهار ساعت ستی شه بی تا امروز مروزی، از د تا ابد که نبود-
  
  .ادی می مشترنجایا...  اون پشت حرف بزن می برای ب-
  
  . جا خوبهنی هم-
  

  ؟ی خوایمگه پول نم: دیشکم بزرگش زودتر از خودش جلو رس.  سمتش برداشتی قدمشاپور
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 کنار یدنبال شاپور از درگاه. خورد گذاشت شاپور حقش را بی اما نما،ی دنی پول های به همه لعنت
 یشاپور خودش را رو.  کردی آنجا استراحت می پشت آن که گاهی به دخمه دیآشپزخانه گذشت و رس

  .سوزهی دلم برات میول...  رفت و بذارم برگرده نجای که از ایعمرا کس:  انداختیصندل
  

  . خوامی نمیدلسوز:  زدیپوزخند
  
  !هم من به تو ... ی داراجی کار احتنی به اهم تو...  خانم لج نکن ی عاط-
  
 کار ی چند ماههی ده؛ فقط خواستم ی تو خونه آقام خرجمو منمی شیم.  کار ندارمنی به ایاجی احتچی ه-
  . بزنمیچی ساندوهی خودم ی تا بتونم برارمی بگادی
  
 محض تفنن یجور نی و همی داری آدم حسابی باباهی ی بگی خوای میعنی منم باور کردم؟ ی تو گفت-

  !؟ی و ظرف شوری گارسونیاومد
  

  !!منظور؟:  خمار شاپورشهی همی را داد به چشم هانگاهش
  
  ... خانمت ی آبجدمیشن.  باشنی خانم با ما به از ای عاط-
  
  . کار کنمنجای خوام اینم... پول منو بده ! یدیاشتباه شن: نی زمی رودی پا محکم کوببا
  
  ! عاطفه-
  
  ... رو نذاشتم رو سرم نجایپولمو بده برم تا ا! نم معروف عاطفه نه و خا-
  

  !؟ی بکنیچه غلط: چاندی برداشت و دستش را پیزی بخورد شاپور سمتش خی آن که تکانقبل
  

   ...یآ... ولم کن گنده بک ... دستم  ... یآ ... یآ:  گفت و خم شدیآخ
  

من اگه امثال تو رو نشناسم که به ... بچه  من ی برااری درنیپر رو باز:  صورتش خم شدی شاپور تا روسر
  . خورمیدرد نم

  
   ...ی خوریاالن هم به درد نم:  کردیی روپر
  

 بهت نشون بدم ی خوایم:  کردی نفسش را حس می هم داغی روسریاز رو. دی شاپور به گوشش چسبسر
  ؟ی قنارخورمی میبه چه درد

  
  ...ولم کن کثافت :  شاپوری پای الدی راستش را باال آورد و کوبیزانو

  
  ... آخ -
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 ری نبود که گی بارنیاول. دی کوبیقلبش تند م. دی محض باز شدن دست شاپور و خم شدنش عقب پربه
 نفسش را به گوشش ی کرد داغی جرات می بود که کسی بارنیاما اول ... فتادی میی کثافت هانیهمچ

  !ندازمیروت نممن تف هم تو ... برو با اهلش حال کن ... کثافت : بچسباند
  
  !؟ی زنیم... منو ...  کنم ی آدمت م-
  

 آبرو ی بامبول سوار کنیبه خدا اگه بخوا.  برمی مامی می کنیپولمو حاضر م:  عقب رفتی قدمچند
  ؟یدی برات تو بازار،شنذارمینم
  

  ...پولمو بهم بده :  به عقب برداشتیقدم بزرگ.  قد راست کردی دردش کمتر شده بود که کمانگار
  

  !ری بگای بی تونیم: دی شلوارش کشی بود دست روستادهی از همانجا که اشاپور
  

 و هر ییاز هر جا!  آشغالی بازاریمردها. همه شان کثافت بودند. رونی بدی و دودی به عقب چرخیتند
: دی اش را باال کشینیب.  پلکشی پادیاشک ته چشمش را سوزاند اما تند دست کش.  کردندی استفاده میکس
  .سگ شرف داره به شماها ... دی شی به اون جاتون که آدم نمفتهی بشیآت
  
 اتفاق نیاز ا. دی لرزیزانوانش م.  پله نشستی از خانه ها پا خم کرد و لبه یکی داخل کوچه و کنار دیچیپ

آدم  هی جنگل نی انیب: دی اش کشینی بریبا دست ز.  بودفتادهی نری طور گنی بود اما ادهی و شندهی دادیها ز
   دارن؟فی تشروونی همه حای شه ی مدایهم پ

  
  !؟ی نشستنجای ای چیبرا:  بودستادهی پشت سرش ایمرد.  باز شدی خانه با تقدر
  
  اد؟یاز در خونتون کم م...  آدم دیاسم خودتونو گذاشت!  بدم؟دی بایعوارض شهردار ... هیچ: ستادیا

  
 دیسر کوچه که رس. جور باشد نبودطشی که با شرای از کاری خبرچیه. ها را گز کردابانی خادهی ظهر پتا

داوود : دی اش را محکم کرد و دوی روسریگره . کوچه مشغول فوتبال بودندیبچه ها. دی خندشیلب ها
  !اهللای... پاس بده 

  
  ... اومد یعاط...  اومد یعاط:  و دادشان بلند شدغیج
  

  !ن؟یاون دفعه چند چند باخت: نگاهشان کرد گرفت و دست به کمر شی پاری را زهی چند الیکی پالستتوپ
  

   ...کیپنج :  شان بلند شدزمزمه
  

  ن؟یچند تا خورد... بلندتر  ... دمینشن: دیخند
  

  ... ها ییپنج تا...  ها ییپنج تا:  داد زداشکان
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 و آجر درست کرده ی حلبی که با چند قوطی پسرها توپش را شوت کرد داخل دروازه ایاهوی هانیم
 جمع ششی کرد نی نگاهش مواری دی صابر که از باالدنیبا د.  به همدندی را کوبشانیف دست هاک. بودند

  ؟ی بودیاز صبح تا حاال کدوم گور: دی پرنیی پاواری دی به خانه صابر از رودهینرس. شد
  

  .سر قبر ننه ام: دی پرنیی کوتاه را پای زد و از در گذشت و دو پله ی اتنه
  
  ؟ی االن کی کردن؟ صبح کی مری خ سر قبر ننه ات حلوا-
  

  ؟ی خوای میچ... برو سر اصل مطلب :  را باز کردشی شد و بند کفش هاخم
  
  . کنمی لهت مزنمیم ... ستمایمن احمد ن. زبونت دراز شدهیادی ز-
  

  .زرد کردم... باشه بابا :  را برداشت و از پله ها باال رفتشی هاکفش
  

 نی و ادیچی پی صابر می به پر و پایادیز.  دندان فشردریلب ز. دی صابر را پشت سرش شنی قدم هایصدا
دست صابر از پشت .  داد تا زودتر داخل اتاق شودشی به پاهایسرعت. ی و کتک کاری دعوا و فحاشیعنی

  ؟ی قدقد کردیچ:  شانه اش نشست و فشردشیرو
  
: دی با صابر درافتاده باشد لرز نباشد وی کسنکهیاز فکر ا.  شدی آمدنش می متوجه دی به حال شهره باتا

  .کتفم شکست... دستتو بردار 
  

   خواد حرف بزنه؟ی میک... بشکنه :  شدشتری دست صابر بفشار
  

  ؟ی خوای از جونم میچ:  دست صابر و به عقب هلش دادری زدیکوب
  
   ...رونی بی آق شاپور اومدی از مغازه دمی شن-
  

  ؟یکه چ... ه آر:  را با کف دست فشرد و عقب تر رفتکتفش
  
  .می خوای نون خور اضافه نمنجایا ... رونی بی اومدی تو گه خورد-
  

 خونه واریمثل تو که از شب تا صبح از د ... ستمینون خور اضافه هم باشم دزد ن:  را محکم مشت کرددستش
  ... باال ی ری مردم می
  

 شیصابر از پشت به موها.  بپردنیی سمت در تا از پله ها پادی و دودیعقب پر.  سمتش گرفتیزی خصابر
 ی خونه بموننی تو ای تونی لحظه هم نمهیمن نخوام !  نسناسیزنی از کوپنت حرف مشتریب: چنگ انداخت

  ؟یدیشن... 
  

زورت به من ... ولم کن لندهور :  کرد جدا شودیسع.  بوددهی را چشی ها موهای بازی وحشنی همیبرا
   ماسه؟یاز اونا پول خوب بهت م... ها !  صرفه؟ی نمنکنه. ری خواهراتو بگی برو جلوده؟یرس
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  ! کنمی جا چالت منیهم ... ی زنی میادیزر ز:  دهانشی تودی با پشت دستش محکم کوبصابر
  
  ...شهره ... شهره : صدا زد...  بلند شد غشیج
  

  !؟یری بمی خوایم...  تو یشیآدم نم:دی را باال کشنشی غر زد و فشهره
  

  . دستش بشکنهیاله:  اماس کرده اش را لمس کردیها کرد و لب ی اناله
  
 شه ی دستش شکست؟ روز به روز داره بدتر هم م،ی دفعه گفتصدیتا حاال سه هزار و س ... ی ول کن عاط-

  !؟ی ریتو چرا دم پرش م... 
  

  !؟ی دارنهییآ:  شهره را پس زددست
  
  . بزن زخمت بسته شهی کم دوا گلهی ای بکار؟ی چی خوای منهیی آ-
  
  م؟ی ندارخی...  شه یخودش خوب م.  مونهیجاش م...  خوام ی نم-
  
  . خرابهخچالی -
  
   کجاست؟رهی ن-
  
  .یکی احمدو برده مکان-
  
 شیرفتم پ.  هم سمت چپ صورتش داشتی بدی حسیب.  کردیلبش ذوق ذوق م. دی اش را باال کشینیب

  ...شاپور 
  

   گفت؟یچ:  فشردوانی را داخل لگارشی ته سشهره
  
  ... تنه اش نییحواله ام داد به پا ... یچی ه-
  
  ؟ی بش نگفتیچیه...  خرفت ی کهی مرت-
  

 ندهی اش تا ده ساله آی احتمالی زدم به اونجاش که بچه هانیهمچ. زدمش... چرا :  کج و کوله بودلبخند
  .از دست رفتن

  
  !وونهید: شی بازوی تودی کوبشهره

  
پس چرا ... خدا اگه هست ...  گم شهره یم:  شهره گرفتگاری سیو از بی و نفسواری داد به دهی را تکسرش

   کنه؟ی می باشک بازمیبا ما قا
  
  ؟ی شدلسوفی ف-
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 رونیب...  رم سر کار ی می ترسم وقتیم...  نداره یاشکال... صابر من و بزنه : ردی زد تا اشکش راه نگپلک

  ! شد نه کار نکردنمیردنم مکاش صابر نگران کار ک ... ادی سرم بیی بالهی...  خونه نیا
  

....  
  

 تونم بهتون ی که مهی پولنی آخرنیا: دی کشرونی پولش چند تراول بفی و از کوانی نشسته بود سر اصبورا
  !رون؟ی شهرام من و از خونش پرت کنه بنی خوایبابا م... بدم 

  
   ...میاصال پولت و هم نخواست...  انقدر ناله نکن -
  
 تنک و کم پشت و ی و موهارهی و پولدارش با نکیصبورا و سر و وضع ش. کردیان م پله ها نگاهشی باالاز

  ... سالم خانوم کیعل:  نگاهش را حس کرد که سر باال گرفتینیانگار صبورا هم سنگ. کمر قوز کرده اش
  

  ...سالم :  تکان دادسر
  
  !؟ی عاری به بی خونه، تو هم زدنی تو ای کردی تو کار مهی -
  

  چرا همتون ترس ورتون داشته؟...  شدم کاریدو روزه ب: اد باال دشانه
  
  .ی فهمی می اجاره بددیسر ماه که با: دی غررهین

  
  !من و سننه؟...  صابر گردن کلفت اجاره بده -
  
نصف . خراب شده مشخصه نی تو ایسهم هر ک ... ی کنی می صورتت هنوز خوب نشده که بلبلی کبود-

  .ی بددیاجاره رو تو با
  
  ! کنه؟کاری خانم چلهین وقت جم او-
  
  . زبونتو کوتاه کن-
  

 هر ی تونی اوضاع نمنیبا ا:  پاک کردی را از خاک احتمالشی و پشت مانتودی پرنیی سکو پای از روصبورا
  . اومدی شهرام هم بودم صداش در میزن عقد ... ری به من نی زنگ بزنی پول شدیوقت ب

  
  . گه خورده-
  
 شیآبرومو هر دفعه پ.  کار نون و آب دار باشههیبه صابر بگو دنبال ... کار ندارم  نخورده رو ای خورده -

  . کنمی براش نمی کارچی زندون من هفتهی دفعه بنیا.  برهیشهرام م
  
 گرفت ی رو نمکهیپدر گور به گور شدت اگه دست اون زن! ؟ی کارا براش کردیلی که تا حاال خستی ن-
  . خودش بودی جا سرزی خونه همه چنی تو اارهیب
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  . مهندس بودی کنه اکبر ماستی مالی ندونه خیهر ک...  جون رهینگو ن:  خندهری زد زیپق
  
  .دی رسی دستش به دهنش می همون اکبر ماست-
  
...  بود ی نکبت و بدبختنی هممیخوب پس کو؟ ما که چشم باز کرد: دست به دور و اطرافش اشاره کردبا

  !نبود؟
  
  . تو بودی دهیامرزین خدا ی پا قدم ننه -
  
اونم سر هر دوتون و کاله گذاشت .ی به جون هم سر اکبر ماستنیافتاد ... گهی مثل تو دیکی من هم ی ننه -
  . توی ها موند برای بدبختیهمه ..!!  من شانس آورد مردیباز ننه .  آبم روشهیو 
  

  !زبونت و کوتاه کن:  کردغی جغی جصبورا
  

 ینی بیم:  آمدی مشی هانی و نفررهی نیصدا.راه افتاد داخل اتاق.اشت ندی فحش و فحش کاری حوصله
 ی کنم؟ اگه همون موقع دلم نمی همه سال دارم تر و خشکش منیبد کردم ا!  داره؟ی چه زبونینی بیم... 

 تن لشم نگه ی شهره نیخودش اضافه است ا.  نون خور کمتر داشتمهی االن رونی بنداختمشیسوخت و م
  .نجایداشته ا

  
 و خانه ماندن یکاری کرد؛ عادت به بی مدای پی کاردیبا.  را بغل کردشی و زانوهاواری داد به دهیتک

  . دست و پا کندی بتواند کاردی گشت تا شای مدیاز فرد ا دوباره با..نداشت
  

 ی که تو برایانقد: رونی را فوت کرد بگارشی و لبخند زد شهره دود سدی کشدشی روپوش سفی رویدست
  . کننی ذوق نمدشونی روپوش سفی دکترا برا،یروپوش ذوق کرد نیا

  
 دمی دی من به خوابم هم نمشن،ی دکتر مدونستنی اونا منکهی ایبرا:  روپوش را باز کردی و دکمه هادیخند

 هم فکر ی اگهی دزی من به چی آدم درست و درمون باشه که جز پر و پاچه هیصاحب کارم .  کنمدای کار پهی
  .کنه

  
 ی اثرچیه.  به صورتش نبودی نشاطچی جوان بود، اما هیلی برگشت و نگاهش کرد؛ هنوز خدیکه خند شهره

حقوقشم بد : مقنعه اش را هم برداشت و تا کرد.  شناخت آنجه نبودی که چند سال قبل مییبایاز زن ز
  .ستین

  
  .ی دوازده ساعت قراره رو پا باش-
  

 شاگرد هی ... گهی بدم دی و بستنوهی آبمهی خوامیم: ب راند را عقگارشی شهره نشست و با دست دود سکنار
  . کم اونهی ستمی دستگاه وامی کم من پاهی. هم هستگهید
  
  . بخورنی مفتکی چهی اونجا انی مشنیهر روز پا م!!ر؟ی به صابر و نی آدرس ند-
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 ی سلموننیز اا. ی برمت سلمونی مرمی حقوقمو بگنیاول:  شهره گذاشتی استخوانی شانه ی را رودستش
  ی به سر و صورتت بکشی دستهی خوب تا یها
  
  رونی پرتمون کنه برهی نی خوای منکهی مثل اـ
  

  .زهی ری رنگ هم نمهی شده، دی سفیلیموهاش خ. می بری رو هم مرین:  دادهی و دوباره کنارش تکدیخند
  
   سوزه؟ی هم مرهی نی دلت برا-
  

اون از ... اون از بخت و اقبالش .  ما دو تانی عهی بدبختهینم او... آره : دی سر خرد و دراز کشواری دیرو
  ! کنه بدبختی نمیزندگ...  از بچه هاش نمی و زن گرفتن دوبارش، ایاکبر ماست

  
  .رونی کرد بی پرتت می آوردی مری کار گرتریدو روز د...  دلت برا خودت بسوزه -
  

زمستان هم به ...  بود یپر از ترک و شکستگ شاهراه کی.  گردنش گذاشت و زل زد به سقفری را زدستش
  . تا آب چکه نکنددندی کشی ملونیسقف نا

  
  ... گم شهره ی م-
  
  ... هوم -
  
  ! کنم؟ی شوهر می من چند سالگ-
  

 ی مدای شوهر درست و درمون پهیمن هم  ... دمی پرسیجون تو راست:  شهره لبخند به لبش آوردی خنده
  کنم؟

  
  ؟ی چیعنی درست و درمون -
  
 و عمو و صابر و ی به اکبر ماستهی که شبیهر ک:  شهره را فشردی بازوی و با انگشت رودی پهلو دراز کشبه

  ! شه درست و درمونیاحمد و شاپور نباشه، م
  
  . واجب شد برم سقا خونه شمع روشن کنم برات-
  
  ست؟ی نی آدمنی همچی گی تو م-
  
  ..!! هاهی بچه خوبوسفیالبت آقا  ... ستیدور و بر ما که ن...  دونم واهللا ی نم-
  

  !گه؟ی دی گیبرادرو م: رونی را با صدا فوت کرد بنفسش
  
  . دونمی نمگهی و دشیباق .ستی نی شناسی که تو میی مرداهی آره،شب-
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  . کنمی شه بهش فکر میچندشم م..یییا..ادی فکر نکنم ازش خوشم ب-
  
 ی میاونم رد کن...  از تو خوشش اومده ی آدم درست و درمون انگارهی...  شه ی چندشت مخودی ب-

  ؟ی کنکاری چیخوا
  

  .ادیخوب خوشم نم:  باال دادشانه
  
 و ادی خوشم مگهیدست بزنم نداشته باشه، د. نباشه یاهل دود و دم و چشم چرون...  کار کنه دی مرد با-

  ؟ی چیعنی ادیخوشم نم
  
  .ی حاال خوبه خودت هم عمو رو دوست داشت-
  
 یچه م...  کنم ی خواست کنارش آروم زندگیمن بدبخت هم دلم م. نجامیه االن ا دوسش داشتم ک-

 و ادیخوشم م...  بچسب بش ی دو دستیدی دیتو هم اگه مرد خوب. ادی از آب درمیی ناتونیدونستم همچ
  . هم حرفهادیخوشم نم

  
  ! سقف؟هی ریز که دوسش ندارم برم ی همه سال با کسنی ایچطور!  روز و دو روزه؟هی ی مگه زندگ-
  
  . شه مردتی اونم مگهیبعدش د ... ی خوابی کنارش موی بندی دو بار چشمات و م-
  

  ... نکبت خودمون بهتره یزندگ. میشوهر نخواست... ولش کن بابا :  کرد و نشستیپووف
  

  ..عمو..عمو : سمت آرشدی دوبرنا
  
  ... جون عمو -
  

مرد :  دور برنا را چرخاند و دوباره بغلش کردکیآرش .  کراواتش گرفت و شلش کردی را به گره دستش
   من چطوره؟یعنکبوت

  
  .یزنی مخی کنم یفوت م... هووو  ... یخیموجود ...  من بن تن هستم عمو -
  

  .. هستمیشیپس من هم موجود ات:دی خنی مآرش
  
  .ی هستنویشما پرفسور آم...  نه عمو -
  

  !ه؟ی کنویپرفسور آم..ـاا
  

  ... است که قورباغه داره وونهی دکتر دهی نویپرفسور آم:  انداخت باالیی آرش ابرویبرا
  

 یپس بابات چ...  هستم نویمن آم! آره؟:  بغل برنا برد و شروع به قلقلک دادنش کردری دستش را زآرش
  کارست؟
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  ...قلقلک نه ... عمو آرش ...  نه -
  

  .رهی گیشکمش درد م... ول کن بچه رو : دی رفت و برنا را عقب کشسمتشان
  

   ...ییبابا:  گردنش شدزانی آوبرنا
  

  .بله:  تکان دادسر
  
  . اومدهای به دنی رکسی بابا نادر؟ االن توله ی خونه می شه بری م-
  

  اره؟ی قرار بود توله بیمگه رکس: دی خندآرش
  

  .پرسمی و مزنمیبه بابا نادر زنگ م:  گذاشتنی زمی را روبرنا
  
  م؟ی شه بری نم-
  

  !فردا چند شنبه است؟:  ها را باال دادنی را باز کرد و آستنشی سرآستی هادکمه
  
  ... پنج شنبه -
  
  م؟ی ری ما پنج شنبه ها کجا م-
  

  .ی مامان پری خونه می ریم:  راستش را باال داد و غر زدی شانه برنا
  

  .می کنی بازاریبدو برو اسلحه هات و ب:  زانو نشستی مقابل برنا خم شد و روآرش
  

  ؟یریقراره براش توله سگ بگ: ستادیآرش کنارش ا. دی دوی پله ها مینا بود که رو به برنگاهش
  
  . کارو نکنهنی کنم که اشی راضی دونم چطوری من نه، کار نادرخان ،نم-
  
  .شنی براشون خوبه، سرگرم مدارنی گوشه نگهش مهی. خونت بزرگهاطی نداره ،حی اشکال-
  
   بهش بندازم؟ی نگاههی که شب ی رو آوردی دیس.  کنمی می فکرهی:  انگشت کنار چشمش را فشردبا
  
   مامان بنفشه؟شی پی بریبچه ها رو هر هفته م.نهی آره تو ماش-
  
  ونی دو هفته در م-
  
  .. بدهی زندگنی تنوع به اهی -
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 که ی دونی و می کنی من دخالت ملی تو مساادی زدایجد:  کمرش گذاشت و ابرو باال دادی را رودستش
  . کارتنی امتنفرم از

  
  .شنی گم افسرده و خسته می دارم مه؟یدخالت چ ... یه ... یه:  دست ها را باال بردآرش

  
  ! تنوعی گفت-
  
به اون ...  خونه نیاز ا...  نادرخان ی مامان بنفشه به خونه یاز خونه ... تنوع ...  خوب یلی خ-

 ی می ادم جوون و پر انرژهی که کنی کوچی سه تا بچه نایا. شصت سالی باالیهمه هم با رنج سن.خونه
  ..خوان

  
  ..!! من نباش لطفاینگران بچه ها:  و کتش را برداشتفی دست آرش را عقب راند و کبا
  
  ه؟ی چی ها براهی کناکهی تنیا...  چت شده کوروش -
  

داخل اتاقش شد . کردی گرفت و لباسش را عوض می دوش مدیبا. آمدی پسرها از اتاق باراد می و صداسر
  ..زنمیدارم باهات حرف م:آرش هم پشت سرش امد... 

  
  .اری و برام بی دیس ... رمی دوش بگخوامیم.الی خیب:  شلوارش را شل کردکمربند

  
  .. دو تا کلمه حرف زدشهی با تو نمـ
  
  .. منی زندگی برامی و تصمحتی حرف نه نصـ
  

××  
  

 تونمی که امتحانم تموم شد مگهی هفته دهی :دی اش باال پری صندلی روایبرد.  بالکن نشسته بودندزی مپشت
  . فوتبالیبرم مدرسه 

  
  ؟ی از توپ بازی شیخسته نم:  و صاف نشسته بودنهی دست به سباراد

  
  .چون من دروازه بان هستم...  نه -
  
  ؟ی رو شروع کنی ورزشی رشته هی ستی باراد؟ قرار نیتو چ:  اش را لب زدوهی آب موانیل
  
  .ادین خوشم نماز ورزش کرد...  نه -
  

  بگم؟ ... ادی خوشش می باراد از چدونمیمن م: دی صحبتشان پرانی مبرنا
  
  . کننی کوچولوها تو کار بزرگا دخالت نم-
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  ! شهیداره شش سالم م ... ستمیمن کوچولو ن:  مشتش را سمت باراد گرفتبرنا
  

  .ی گوش بددی و بامی که گفتیپس هر چ.یکتریاما از ما دو تا کوچ:  کردی اش را خالی ظرف بستنایبرد
  
  !؟ییبابا ... ستی اصال هم قبول ن-
  

دستش .  کردندی کمتر مای که باراد و بردیکار. خواستی می از او طرفداردی رسی به تنگنا می وقتشهیهم
  . گوش بدندیخوب کوچکترها به حرف بزرگترها با: دی چانه اش کشریرا ز

  
  ...هورا :  بارادیدست مشت شده  مشت راستش را باال آورد و زد به ایبرد

  
 من از هر سه زی منیپشت ا.نجایالبته ا:  زدی برنا نگاه کرد و چشمکی دهی درهم و لب برچی اخم هابه

  . من بگمیپس هر چ... تاتون بزرگترم 
  

  .ستیقبول ن... نه ... نه : دی پرنیی باال و پاایبرد
  

  . گوش بدهدی بزرگتر بگه کوچکتر بای هر چدیگفت االن نیهم ... ستیچرا قبول ن:  اش رنگ گرفتخنده
  

  .می زدیدر مورد خودمون سه نفر حرف م:  شانه باال انداختباراد
  
  ... شه ی نمگهیاالن د ... دی گفتی مدی به هم و هورا بگدی مشتاتون و بکوبنکهی قبل از ادی با-
  

  ... خودم یی ول بابایا: دی با خنده خودش را سمتش کشبرنا
  

  ...درست صحبت کن :  برنا فشردیشانی پیو انگشتش را رو شد خم
  

 ادی.  آمدندی اش درمیمی دای دو سال بعد دندان هایکی.  شددای اش پیری شی و دندان هادیخند
  .دندانپزشکش افتاد و صاف نشست

  
  .دی کنکاری تابستون و چدی خوای مدی حاال هر سه تاتون به من بگ-
  
  . برم فوتبالخوامی من م-
  
  . باشم تا بزرگ شهی رکسی خوام مواظب توله یمن م:  انگشت اشاره اش را باال گرفتنابر
  

  ؟یشما چ:  زد به بارادزل
  
  . کتاب بخونهخوادی م-
  

از ذهنش گذشت که اگر ...  صورتش یگرد...  به بنفشه بود هیچشمانش شب.  کردی به باراد نگاه مهمچنان
  ست؟ی تو ذهنت نی خاصزیچ:  پا مشت کردیتش را رودس.  بچه ها شادتر بودنددیبنفشه بود شا
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  ... کالس تئاتر -
  

 ساز هیچرا : سر تکان داد.  را هم نداشتدیای که دنبال باراد برود و بنی را دوست نداشت، وقت اتئاتر
  ؟ی کنیانتخاب نم

  
  ...دو ... دو ... دو  ... رمی بگادی فلوت زدن خوامیمن هم م: دی دوباره باال پربرنا

  
  . که دوست دارمو بگمیزیقرار بود چ:  شانه باال دادباراد

  
  !؟ی شناسی می مناسبیجا: حساب جواب نداشتحرف

  
سه ماه .  ثبت نام کنمتونمیاز طرف مدرسه م:  را در جمالتش حس کرده بود که لبخند زدتی رضاباراد

  . برمتونمی بار مهی یمهر هم که شروع شد هفته ا ... رمیتابستون رو م
  
  .می کنی میزی تابستون برنامه ریفعال رو -
  

  !اجازه؟:  دستش را باال بردایبرد
  

  !اجازه؟:  و دستش را باال برددی هم خندبرنا
  

  ...آزاد :  را کنار سرش گذاشتدستش
  
  . ره باشگاه سرخ پوشانی منیشرو.  باشگاه خوب ثبت نام کنمهی تو دی با-
  

  !پوش ها ی باشگاه آبیریتو م:  باال رفتشی ابرودم
  
  ! بابا-
  
 هر جا دوستات بودن تو مخالفشون ری بگادی:  اش فرو بردی شلوار راحتبی و دست ها را داخل جستادیا

  .یحرکت کن
  
  !؟ی چیبرا...  اما -
  
 ... ی انتخاب کنیرستانی دبی رشته دیچند سال بعد با. یای وابسته به اونا بار مشهی همی طورنی چون ا-
  .ی دوستات کجان که تو هم بری کنی نگاه مشهیوقت هماون ...  دانشگاه یبر
  
  ! اما من فقط نه سالمه-
  
  .کی رباتی فوتبال بری به جای تونی م-
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  . بسازمیآدم آهن ... کی خوام برم رباتیمن هم م: دی دوباره باال پربرنا
  

 به یوس کارش نشست و کش و قزیپشت م.  افتاد سمت خانه و پسرها را به حال خودشان گذاشتراه
 خواست خودش باشد ی میچند ساعت.  فرستادتای گی برایامی را برداشت و پلشی موبایگوش. گردنش داد

  . بگذراندتای را با گیو ساعات
  

....  
  
   تو؟یچرا نرفت:  بود تعجب کردستادهی که پشت در آپارتمان اتای گدنی دبا
  
  . جا گذاشتمدمویکل... سالم :  را گرفتشی هالونی از نایکی سمتش خم شد و تایگ
  

  ؟یستی پشت در بای طورنی اادی بدم می دونینم!  جا گذاشتمی چیعنی:  درهم شدشیابروها
  
 همراهم دی کلنی همیبرا...  خونه نرفتم گهید ... نجای سره اومدم اهیاز شرکت :  زودتر از او داخل شدتایگ

  .نبود
  
 نی ساکننکهی فکر ایحت.  پشت در بمانداتیدوست نداشت گ.  را به آشپزخانه برددشی خری هالکسینا

  . کردی نگاهشان کنند ناراحتش میگری جور دکیآپارتمان 
  
  ... کوروش -
  
 ی فرمش را باز می مانتوی اش را برداشته بود و دکمه های سورمه ایمقنعه .  شانه نگاهش کردی رواز

  .رم بخودمی خوردن هست؟ نهار هم نرسی برایزی چرم،ی گی دوش مهیمن : کرد
  

  . کنمی مفی ردیزی چهی رونی بیایتا ب... آره :  تکان دادسر
  

  . پسرمیمرس: دی و گونه اش را بوسستادی پا ای پنجه ی شد و روکشینزد
  
  همبرگر سرخ کنم؟:  پشت ناخن گونه اش را خاراندبا
  

  .دستت درد نکنه... آره :  اتاق خواب رفتسمت
  

 ی دستشیگوجه ها را هم حلقه کرد و کنار پ. تابه انداخت و داخل دی کشرونی را از بسته بهمبرگرها
همبرگرها .  دادی نشان از آمدنش متای گی قدم هایصدا.  گذاشتزی می نان باگت روییچند تا. گذاشت

  ؟یچرا نهار نخورد: دی کشرونیرا ب
  
 می داشتامی بنکهیتا قبل ا...  از صبح زود آماده باش زده بود ندهیمهندس پو:  نشستزی پشت متایگ

  .می کردیدستوراتش و اجرا م
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 اش را ی شرت و شلوارک راحتی سر بسته بود و تی نم دارش را باالیموها.  را مقابلش گذاشتی دستشیپ
  .دلستر هم هست:  شدنهی داد و دست به سهی تکی صندلیبه پشت.  بوددهیهم پوش

  
  ؟ی کشیزحمتشو م:  را سمتش گرفتوانشیل
  
 نیا: ختی روانی و داخل لدی کشرونی دلستر را بی بطرخچالیم شد و از بار  خی صندلی همان جا رواز

  ! نه؟ای ده ی اضافه کار مخوادیهمه کار ازتون م
  
 شرکت و م،ی دالر و تحری ختهی اوضاع به هم رنی که تو انیهم:  انداختزی می از نانش را روی تکه اتایگ

  .هی شکرش باقیتخته نکرده و نگهمون داشته جا
  
   موارد باز هم نگهتون داشته؟نی ای داره که با همه ی انقدر وجدان کارندهی مهندس پوی گی مینعی -
  
  . همبرگرای برایمرس...  دونم ی نمگهی دنویا:  را عقب راندی دستشیپ

  
  !مامانت اومد از مشهد؟:  کنار لبش تا خرده نان را پاک کنددی و با انگشت کشتای شد سمت گخم

  
 مسافرت هی پرند و پونه رو هم التی تعطیبرنامه هام جور بشه برا.  اش بهتر شدههیوح ریلیخ...  آره ـ

  . خونه دور باشنطی کم از محهی اونا هم الزمه که یبرا.  برمیکوچولو م
  

  !ی مهربونیچه خاله :  چسباندتای گی شانه یسرش را رو.  و دست دورش حلقه کردستادی سرش اپشت
  
  بچه ها خوبن؟ ... ی کنی مکاریتو چ: دی گونه اش کشیورد و رو دست راستش را باال آتایگ
  

  ؟یالغر شد... خوبن : دی انگشتانش را بوسنوک
  

   شده؟یچ:  چرخاندش سمت خودشدی را که دتای باال دادن گشانه
  
   ...یچی ه-
  

   ...یناراحت:  چانه اش انداخت و مجبورش کرد سر بلند کندری زدست
  
  .ستمی ن-
  
 ی قرمز میکفشا ... دی خندیم...  شاد و سرحال بود یلی خونه خنی ای اومد تویال م که قبییتای گ-

  !دیپوش
  
  ! اومدم؟ی طورنی که ای ناراحت-
  

 ی آب برایوانیل.  رفتخچالی باز کرد و سمت تایدستش را از دور کمر گ. افتادشی ابروهاانی ماخم
  ...کوروش : سرش حس کند را پشت تای گی توانست قدم هایم.  رفترونی و بختیخودش ر
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  . کم استراحت کنمهی خوام یم... خسته ام : دی اتاق خواب شد و طرف راست تخت دراز کشوارد

  
  . لحظه نگام کنهی... کوروش :  تخت نشستگری طرف دتایگ
  

 نکهیمتنفر بود از ا. ندی توانست نم چشمانش را ببیم.  چشمانش برداشت و نگاهش کردی را از روساعدش
 زد تا اشکش ی دانست که تند و تند پلک می موضوع را منی هم اتایگ. زدی حرف زدن اشک بریه جا بیکس

  .ن کنی می مادرشون دلتنگی خواهرم تنگ شده، پونه و پرند برایدلم برا: ردیراه نگ
  

  ..شهی وقت تموم نمچی مادرشون هی اونا برایدلتنگ:  کردنگاهش
  
  . بودنی همه قونی خسته شدم از ا-
  

 انجام شی و خواهرزاده هاتای گی توانست برای نمیادیکار ز. چاندی پتای گی ودستش را دور شانه ستنش
  . مادربزرگشان بودی که جایتنها بودند و شهال خانم... خودش سه پسر داشت که مادر نداشتند . دهد

  
  ..خسته ام:  سر به گردنش چسباندتایگ
  

 را از خودش تایگ.  داشته باشدی خواسته اتی موقعنیدر ا خواست ینم. اشینی بری زد زی مشی موهاعطر
   اومده؟شی پیمشکل تازه ا: جدا کرد

  
  .ستی نی اگهی دزی بچه ها چی نه،جز دلتنگ-
  

 سر بچه ها رو گرم دیبا:  را نوازش کردتای گیبازو. اش بگذاردنهی سی سر روتای و گذاشت گدی کشدراز
  ..کردن داره کمتر وقت فکر ینطوریا..ی کارهی به یکن
  
  . تابستونی خوان برای خوب می برنامه هی.. اوهوم-
  

  م؟ی کم بخوابهی: هم فشردی روپلک
  
  ..می بخواب-
  

....  
  

   کار؟ی براادی قرار بود بیبرادرزاده ات از ک... آقا جابر :  شانه و صورتش نگه داشتنی تلفن را بیگوش
  
  . تموم شدهشیه که خدمت سرباز شی می هفته اکی...  آقا دی هر وقت شما دستور بد-
  

 یدی محی رو هم براش توضنیتمام قوان... بگو از فردا شروع کنه :  تکان داد و دوباره شماره گرفتسر
  .ادی و برهی بگدی نره ،حتما باادتی بهداشت هم ی و گواهشیآزما
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  . کمتون نکنهیخدا از بزرگ...  چشم آقا -
  

 و گردنش را به دی اش کشیشانی به پیدست.  دادیبش را نمآرش جوا.  گذاشتنیی را با حرص پایگوش
 ی شماره دنیبا د...  آرش است اخم کرد نکهی االی که بلند شد با خلشی موبایملود. چپ و راست چرخاند

  ...الو :  گرفتی نفستایگ
  
  ... سالم -
  
  ... سالم -
  
  ؟ی کردکاری کوروش چ-
  
 الی با خدی تونیم.  خواهرزاده هات انجام بدمی برایکار هیدوست داشتم :  دادهی اش تکی صندلی پشتبه

  . مسافرتدیراحت بر
  
  . بردمشونی اما من خودم م-
  
   دونمی م-
  
  ! کوروش-
  

  . بهتون خوش بگذرهدیبر:دی به چانه اش کشیدست
  
  . ندارمی حس خوبی طورنی ا-
  
. ی که راحت تریزی با هر چ... دونم ینم.  استهیفکر کن هد...  بهت دادم شی کی براطی چهار تا بل-
  ! کن همونو بهت دادمالیخ
  
  ؟ی کارو کردنی اون شب بود که ای به خاطر حرفا-
  
 از خودت متوقع دی که بایزی از چشتری که بنی ایبرا:  گرفتزی می را از رونشی ماشچیی و سوستادیا

و به خواهرزاده هات و برو استراحت کن  ... ارنی کم میی جاهی باشن یآدم ها هر چقدر هم قو. ینباش
  ! بهترهیلی و حالت خیایبعد هم م.مامانت برس

  
-...   
  
   ...تای گ-
  
  ... کوروش ی مرس-
  
  .ستی به تشکر کردن نیازی ن-
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  ..نمتی خوام ببی قبل رفتن اگه شد م-
  
 : تکان داد و رد شدیسر. دستش را باال گرفتیری جهانگیآقا. ستادی راهرو گذشت و کنار آشپزخانه ااز
  .. نهای ادی مشی دونم وقتش پینم
  
  . شد بهم بگوی اگه وقتت خال-
  
  . کنمی خبرت م-
  
  . خداحافظ-
  
  .. خداحافظ-
  

 پشت لپ تاپش را برداشت و ی صندلیاز رو.  را باز کردنی شلوارش سراند و در ماشبی را داخل جیگوش
   ...دیسع..  .دیسع:  ها انداختیزی به رومیقینگاه دق. دوباره به رستوران برگشت

  
   بله آقا؟-
  
   لک دارهنشییپا. و عوض کنیزیروم:  پنجم کردزی به می سر اشاره ابا
  
  ... گرفتم آقا یی همه رو تازه از خشک شو-
  
  ! صحبت کنم؟یی پس به نظرت الزمه با خشک شو-
  
  . دارمیاالن برش م...  دونم آقا ینم... نه ...  بله -
  
  . بفرستنگهی گلدون دهی زنم به گلخونه یزنگ م.ر و بردای ورودی گلدون بزرگ جلو-
  
  . چشم آقا-
  

  .الو: اشی گوشی آرش افتاد رویشماره .  نشستزی به اتاقش و پشت مبرگشت
  
  ؟ی داشتی کار-
  
  . خواستم حالتو بپرسمیم...  نه -
  
  ... خوبم -
  
  .از صبح چهار دفعه بهت زنگ زدم! ؟ی چیعنی ها ی بچه بازنی ا-
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  ! امرتون؟-
  
فردا تو شرکت :  راه رفتیقدم.  کردنی لجبازی دنده یافتاده بود رو.  شناختی آرش بد عنق را منیا
  !؟یدیشن!  کنارذارمتی از کل پروژه می به موقع نرسی ،به هر علتی کنری د،یای ننمت،اگهی بیم
  
-...   
  
  ؟ی مهندس مشکوریدی شن-
  
  ... بود مهندس  هم قبولی معذرت خواههی همه اظهار لطف نی ای به جا-
  

  گه؟ی دیاری مفتویتشر:  باال رفتشی ابرودم
  
  !امی معلومه که می کردی که جنابعالیدی تهدنی با ا-
  
  . خوبه-
  

  ...کهیمرد: دی شنی را پشت تلفن مغرغرش
  

  .دی کشی را قطع کرد و نفس راحتتماس
  

...  
  
 ی کارهای برایشتریوقت زمان بآن . و نظارت کنددیای به رستوران بی خواست گاهی از نادرخان مدیبا

 ی کنار و شغل موروثیدیخودتو کش:  بود غر زدزی می که از کامران و بچه ها رویریبه تصو. شرکت داشت
   من؟لی تحویرو داد

  
 کارش زی به دست و صورتش زد و میآب.  پر حرص قاب را خواباندد؛ی خندی کامران از داخل قاب مانگار

داخل آشپزخانه با شهال خانم .  آمدی بچه ها میصدا.  تا ساعتش را ببنددتادسی پاگرد ایرو. را مرتب کرد
اصال ...  پوش ها ی آبمی ترممن دوست ندارم ب: دی را شنای رفت و غرغر بردنیی قدم پاکی. خلوت کرده بود

   گه باشه؟ی بابا می هر چدیچرا با
  
  .میستیم نانگار ماها آد: باراد هم ادامه داد.  و دست به کمر شدستادیا

  
  . خوادی شماها رو میبابات خوب...  پسرم هی چه حرفنیا: دی شهال خانم را شنیصدا

  
 یپنج شنبه ها خونه . برو اونجا نرو نجایا:  غر زدایبرد.  آمدی نمشی انگار آن دور و بر نبود که صدابرنا

  ... بابا نادر یجمعه ها خونه  ... یمامان پر
  
  !ا؟ی برد-
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  !اما کوروش خان وقت نداره .می بگردمی برمیخوایم .ی شهربازمی برخوادیدلمون م.م گی خوب راست م-
  

  .دی و پر حرص خنددی چانه اش کشیدستش را رو!  خان؟کوروش
  
خودش هم که به سن و سال شما بود گوش به حرف پدرش .  جانای در مورد بابات درست حرف بزن برد-
  . دادیم
  

 فرق کرده یاالن همه چ...  سال گذشته یس. ز اون موقع که بابا بچه بودا: دی حرف شهال خانم را برباراد
  .رنی گی مادی ی پشت فرمون و رانندگننیشی من تو مدرسه میدوستا... 

  
 ی برات منی ماشنیبابات هم بهتر...  کالس ی ریبه وقتش م... آخه زوده ...  قربون شکلت برم من -

  .خره
  

مهم نبود چقدر نگران بود و !  چموشیبچه ها.  زدندی سرش غر م پشتشی دندان فشرد؛ پسرهاری زلب
 کرد بچه ی هم که میهر کار.  کم بودیزی چشهیانگار هم. خوش باشدی سر جازی تا همه چدی کشیزحمت م

 شدند ی تنها مکه سال ها به ظاهر مقابلش خوب بودند و بعد نی ای همه نکهیاز فکر ا.  شدندی نمیها راض
.  نکرده بود که بچه ها بترسند و حرفشان را بخورندی وقت کارچیه.  شدیدند، عصب کرینق و نوق م

 کرد را ی که فکر مییزهای چی داده بود که حرفشان را بزنند، اما حاال داشت عکس همه ادشانی شهیهم
  .دی شنیم
  
 نی خوای میخوبه که کار به کارتون نداشته باشه، هر کار. حواسش بهتون هست. پدرتون دوستتون داره -

  د؟یبکن
  

  ! شهی میعال... آره شهال خانم : دی خندایبرد
  
  .می ندارتی بابامون دوستمون نداره و ما براش اهمدی گیبعدش م!  شهی نمی هم عالچیه ... ری نخ-
  
  . نگمیزی چنی دم که همچی من قول م-
  
 چی که پدرت هینی بی م ...ی شدی پسر بزرگگهیشما د.  گذرهی باباتون هم سخت میبرا.. باراد جان-

 اونجا ی تونه از پس اداره ی نمگهیمجبوره بره رستوران چون آقا نادر د. ندارهیوقت استراحت و آرامش
 شرکت رهی مای ارهی بکهوقت اضافه هم .  خودشی دنبال زندگایعمو کامران هم رفته اون سر دن ... ادیبر ب

  . تو خونه کنار شماهاستای
  
  !؟ی چی کنه برای همه کار منی خوب ا-
  

  ! پولیبرا:  توانست باراد را تصور کند که شانه باال دادی هم مدهیند
  

  !باراد؟:  زدشی صدای جدیلی خانم خشهال
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 تو رستوران ای وقتش و شتریاما ب.حی تونه بره مسافرت و تفریاون هم م...  کنه ی پول کار می خوب برا-
  . شرکتی توای گذرونه یم
  
  . کنهی کارو منی ا شماهای داره برا-
  
کنار در اتاق برنا .  و ناراحت است سمت بچه ها نرودی عصبی داد وقتی محی پله ها برگشت باال،ترجاز
 به سمت بت من ی مرد عنکبوتیاز رو. دی که پشت درش چسبانده بود کشیری تصاوی و دستش را روستادیا

  . و داخل شددی کشنیی را پارهیدستگ... قهرمان 
  
   ...ییسالم بابا: ز کردن در برنا هم چشم باز کرد بای صدابا
  

  ؟یدیخوب خواب... سالم :  تخت نشستی رفت و لبه جلو
  

  .دمی ددوی توله سگ سفهیخواب ... اوهوم : دی تخت خودش را باال کشیرو
  

  .یچه خواب خوب:  عقب رانددشی سفیشانی پی اش را از روی صاف و مشکیموها
  
   ...یی بابا-
  
  . بله-
  
  .. خونهمی و آوردی رکسی توله دمیواب د خ-
  

 توله سگ داشته باشد وجهه اش را بهتر کی داد برنا ی اجازه منکهیا. دی برنا دست کشی موهای رودوباره
 یبعدش به بابا نادر زنگ م...  آشپزخونه عصرونه بخور ایدست و روتو بشور و ب:  گرفتی کرد؟ نفسیم

  .میزن
  
  ... آخ جون -
  
  .امیزود زود م: دیفت و گونه اش را بوس سمتش گریزیخ
  

 از صحبت بچه ها یزی انکه چیب. اش را مرتب کرد و بره اش را کنار بالشش گذاشتی که رفت روتختبرنا
 به نادرخان ی خواست سریقبل آن هم م.  شام به رستوران بروندی خواست تا برااوردی خودش بیبه رو
  ..ادی بدم مدنیجوراب پوشاز :  پله ها نشسته بودنییبرنا پا. بزند

  
  ؟ی چیعنی: را مرتب کردراهنشی پی قهی
  
  . که بتونم جورابمو بپوشمستمی نیفکر کنم انقدر قو:  نگاهش کرددوارانهیام
  
-...   
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   ...ستمی نیاصال قو ... یی بابانیبب:  را نشانش دادشیبازو
  

  .نمی جلو بباریپاتو ب:  زانو نشست و جورابش را باال گرفتیرو
  
وسوسه شد خم شود و انگشتانش . مقابل صورتش بوددشی و سفی تپلیانگشت ها.  راستش را باال گرفتیاپ

  .امی تا من باطیبرو تو ح: جوراب برنا را پوشاند و بلندش کرد. را ببوسد
  

 ی امشب را مکی.  گرفته بودشی خواست را برای که مینادرخان توله سگ.  خوشحال بودیادی زپسرک
: دی پله ها دوی از روایبرد.  رفتی مشی به فکر النه و خرت و پرت هادینبار بماند و فردا باگذاشت داخل ا

  !من حاضرم
  
   ثبت نام؟ی برامی بریک:  گذاشتای بردی شانه یدستش را رو. بوددهی و شلوارک پوشی شرت مشکیت

  
  ؟ی ثبت نام چ-
  

  ؟ی شدمونینکنه پش ... ی خواستی که می فوتبالمیت:  باال رفتشی ابرودم
  
  . نشدممونیپش... نه ...  نه -
  

 رستوران کمک نیای تابستون تو و باراد بنی استی بد ننمیبی کنم میالبته حاال که فکر م:  شدنهی به سدست
  ه؟ینظرت چ... من 

  
باراد هم از پله .  نگاهش کردیاما همچنان جد.  انداختشی داشت به خنده مای بردی گشاد شده چشمان

  م؟ی ریچرا نم: مد اونییها پا
  
 هینظرتون چ...  کنار شما هستم ی سرم شلوغ کار شده وقت کمتریلی کردم چون من خی داشتم فکر م-

  .می کنار هم هستیشتری ساعات بی طورنی رستوران؟ ادیایتابستون ب
  
  !؟ی چ-
  

  !بابا ... گهی دنیایب: زدی مشانی صدارونی از ببرنا
  

 شماها دوست یعنی:  حرکت کردی انداخت و سمت ورودایباراد و برد ی را باز کرد و دور شانه دستانش
  م؟ی کنار هم باشیشتری وقت بدیندار

  
  اما رستوران؟ ... میدوست دار...  چرا خوب -
  

پس . خوام بازنشست بشم یمن هم کم کم م. شماست ی شغل موروثنیبه هر حال ا:  باراد را فشردی شانه
   نه؟د،ی که چطور کار کندیری بگادی دیبا
  

  !؟ی تو رستوران گارسونامیمن ب: دی نالایبرد
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 ره؛ی بگادی کار یری جهانگی از آقاتونهیباراد هم م.ی تو شستن ظرف ها کمک کنیتونیم:  را خوردلبخندش

 م،ی که قرارشو گذاشتی فوتبالمی بره تایبرد. می ببرشی رو پمی که گذاشتی همون برنامه امی تونیم... البته 
   شه، چطوره؟نی کنم تا پول کالساتون تامیمن هم کار م...  کالس تئاتر یشما هم بر

  
  ..گهی دنیایب: دی جلو دودشانی با دبرنا

  
  م؟یقراره سگ داشته باش! سگ؟: دی سمتش چرخایبرد

  
  . توله گرفتههیبابا نادر براتون :  تکان دادسر

  
  !ه؟ی توله سگ؟ نژادش چهی:  تفاوت بماندی هم نتوانست بباراد

  
  ..دینی نادرخان تا ببی خونه می ریم...  دونم ینم:  باال دادشانه

  
  !نییبذارش پا... برنا :  دادی بار بود که تذکر منی چندمیبرا. توله سگش را محکم بغل کرده بودبرنا

  
  .بدش به من:  چمن ها نشسته بودی هم کنار برنا و توله سگش روایبرد

  
  .دین کی کدومتون بغلش نمچیه: ستادی ایعصب

  
  ! حمام و لباس عوض کردن کوروشهی چاره اش -
  
  ..! اونم تو خونه متنفرموونی من از حی دونیشما که م. آخه پدر من-
  

  ن؟ی براش بذارنی خوای میچه اسم: دی به جوش زدنش به بچه ها خندتی اهمی بنادرخان
  

  . خوام اسم بذارمیمن م: دی از جا پرایبرد
  

  . گمیسگ من، اسمشو من م... نه ... نه :  غر زدبرنا
  

 به او ی نگاهمینادرخان ن.  کنارشان نشسته بود و با تبلتش مشغول بودزیباراد پشت م.  کرد و نشستیپووف
  کار و بار چطوره؟: انداخت

  
  . شدهنی شرکت هم سنگیکارا. کم سرم شلوغ هی:  شدنهی به سدست

  
   رستوران؟امی بی خوای م-
  

  . هم خواستم کمکم کننایخصوصا که از باراد و برد...  شه ی که خوب منیایب:  به باراد انداختینگاه
  

  .می فکر کنمی تونی میاما بهمون گفت:  نگاهش کردباراد
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 ی وقت آزاد داری هفته دو سه روزی باز هم توی اگه کالس تئاتر هم بریحت! باشه فکر کن:  باال دادشانه

  .یکه کمک من بکن
  
  .ستی کار مردا نی آشپز-
  
  چطوره؟ ... ی شروع کنی از گارسونی تونیم: دی خنددرخاننا
  
  . شلوغ و پر سر و صداستیلی ده و خی غذا می بوشهیرستوران هم. ادیخوشم نم...  نه -
  
سر که بلند کرد باراد هم کنار پسرها رفته بود و در مورد اسم .  خنک بودیادیز. دی را سر کششی چاوانیل

  د؟ی داریاز کامران خبر: ه اش را لمس کرد چانریز.  زدندیتوله سگ حرف م
  
  .. تماس گرفتمشبی د-
  
  اد؟ی می نگفت ک-
  
  ؟ی زنی باهاش حرف نم-
  
  . چند روز سرم شلوغ بودنیا...  چرا -
  
   اومده؟شی پی مشکل-
  

  ؟یچه مشکل:  شدیجد
  
  ! رسهی مدی به نظرم بعیالبته آخر ... ی هم احساسدیشا ... ی شغلای ... یمال...  دونم ی نم-
  
  .امی که نتونم از پسش بربستی نی مشکلچی ه-
  
  . رستورانامی بود بگو که بازی هر وقت ن-
  
  .دمیبهتون خبر م...  باشه -
  

  اد؟ی قرار بود بیکس:  برخاستزی که بلند شد از پشت مفونی زنگ آیصدا
  
  . نه-
  
  . انی جناب مشکوریبچه ها:  ابرو باال داددی آرش و آناهنی دبا
  
  ؟ی هستیدر و باز کن، منتظر چ خوب -
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 و داد بچه ها و غی جیصدا.  کانتر گذاشت و برش کردیهندوانه را رو.  را فشرد و به آشپزخانه رفتدکمه
 مشغول دیآناه.  رفترونی ها را برداشت و بی دستشیپ.  پسرها دوستش داشتندد،ی شنیآرش را م

  .دلم براتون تنگ شده بود:  با نادرخان بودیروبوس
  
  ! ورا؟نیاز ا... چه عجب ...  طور نیمنم هم:  که نادرخان دست دور شانه اش انداختدید
  
پنج  ... شی شد که رفته بودند کی میدو روز.  آمدی مدنشی به دتای گی کالم خودش افتاد، وقتهی تکادی

  . گشتندی هم بر مگریروز د
  
  . سالم کوروش جان-
  

  .سالم:  جلو رفتدی آناهدنی و با دبرگشت
  

  . هندوانهیمرس ... یوا:  ها را از دستش گرفتی دستشی پدیآناه
  

 کنان غی جغی و برنا جای سرش گرفته بود و بردی را باالچارهیآرش توله سگ ب.  به بچه ها انداختینگاه
  .دندی پری منییباال و پا

  
  .به عمو آرش بگو سگمو بده ... ییبابا: دی سمتش دوبرنا

  
  .نکن آرش تیبچه ها رو اذ:  رفتجلو

  
  !د؟ی اومدتونی با ولدیباز شما رفت...  بابا ی ا-
  

  .بدش به من عمو: دی دوباره باال پرایبرد
  
  .دی هندوانه بخوردیای بدی دستاتونو بشور-
  

آرش اما سمت حوض رفت و دست و .  باغچه نشستندی چمن های دوباره رودندی انگار که نشنپسرها
  .دییبفرما:  هندوانه مقابلش قرار گرفتی و برشی دستشیپ دیبه محض نشستن آناه.صورتش را شست

  
  ... مال من نیا:  ولو شدی صندلی و رودی را از مقابلش کشی دستشی پآرش

  
  !آرش؟...  ا -
  
  !ن؟ی اای یتو خواهر من ... شی ه-
  

که زل زد به آرش .  خود را نداشتی بی فکرهانی ایاصال و ابدا حوصله . شدنهی گرفت و دست به سینفس
  ! پسر؟ای دختره نیا... بابا نادر :  از داخل باغچه داد زدایبرد.  خوردی هندوانه اش را مییبا پر رو

  
  ...دختره : دی خندنادرخان
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  . اسم دخترونه داشته باشههی دی پس با-
  

  . رنگ الک داشتکیهر انگشتش .  کردی می انداخت که با چنگالش بازدی به آناهینگاه
  
  .ادی هم میمهندس انور ... میلسه دار فردا ساعت ده ج-
  

  . دونمیم:  بلند کرد و به آرش نگاه کردسر
  

  ! سر تکان داد که چته؟آرش
  

  .. چنگال کم آوردمهی.می ازش استفاده کنیکیشر:  را برداشتدی شد و چنگال دست آناهخم
  

 نیو با ا گفت ی که آرش نمییزهای چکی!  بودییزهای چکیخوب پس . دی لبش را جوی گوشه آرش
  . اعصابی رفت روی مشیکارها

  
  ..بابا.. خوامی اسم دخترونه مهی:  سمتشاندی دوبرنا

  
  . عالمه اسم دخترونه بلدم که بهت بگمهی... هووم :  پا نشاندشی دستش را گرفت و روآرش

  
  .ذارنی براش اسم مایاالن باراد و برد...  عمو گهی بگو د-
  
  !وم؟هو...  خوشمزه ی اسم دخترونه هی -
  
  . خوشمزهی اسم دخترونه هی... آره ...  آره -
  

   ...دمیفهم ... دمیفهم: دی برنا باال پردی بگویزی آن که آرش چقبل
  
 هم سر شوق آمده ای باراد و بردی حتد؛ی درخشی میچشمانش از خوشحال.  کردی لذت به پسرک نگاه مبا

  ... کردم عمو یداشتم فکر م: دیآرش لب برچ. بودند
  
اسمشو :  باز شد؛ برنا از همان جا داد زدیلبش به لبخند. نیریچون هم خوشمزه است و هم ش...  پم  پم-
  ... پم پم میذاریم
  

  پم پم ؟؟: دی خندنادرخان
  
  ..آره.. اره-
  
  ؟ی کنی پم پم تا منو بهش معرفشی پمیبر: دی کشرونی و برنا را از بغل آرش بستادیا

  
  ..هورااا:دی کشغی دوباره جبرنا
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  .میری گی خونه دوش ممیرفت: ستادندی ادنشی به دایباراد و برد.  رفتنیی پله ها پای رواز
  
  . خونهمی تا بردی کنیفعال باهاش باز ... ستی مهم ن-
  

  ...اسمشو گذاشتم پم پم : نیی از بغلش سر خورد پابرنا
  
  ... نه -
  
  .هیراک خوهیپم پم اسم : اخم باراد هم در هم بود.  نگاه کردای بردبه
  

  . خوشمزه استیلی دختره که خهیپم پم : دی سرش دست کشی کنار توله سگ خم شد و روبرنا
  

... احمد  ... ارهی چند تا کاسه و قاشق بیکی:  گذاشتوانی ای و رودی کشرونی را بی بستنییلوی ککی ظرف
  ...شهره 

  
  ؟ی همه رو خبردار کردهی چ-
  

 کی.  را رنگ کندشی تا موهاشگاهیز قبل به زور برده بودش آراسه چهار رو.  نگاه کردرهی و به نبرگشت
  ! خانومرهیاحوال ن... به : کاسه ها را از دستش گرفت.  سرشی بود روختهی خوشرنگ ریفندق

  
  .یچرتمو پاره کرد:  لخ لخ کنان آمدشهره

  
  .نی سر بکشنی تونیاشکال نداره بدون قاشق م...  فکر کنم همش آب شده باشه -
  

  . خوامی مشتریمن ب: هم کنارشان نشست احمد
  
   خپل؟ی آب کنی چطوری خوای رو منایا:  شکم چاق و چله اشی تودی پشت دست کوببا
  
  !ستای بد نی ماشاهللا بگهی:  چشم و ابرو آمدرهین

  
  ؟یتو لک ... هیچ...  خوشگله یاحوال شر:  را مقابل شهره گذاشتی بعدی و کاسه دیخند

  
  . کنهی چرا ترک نمی بدبختنی دونم تو ای نممن! خماره: دی غررهین

  
   ...یتو که داشت! ؟یخمار:  شهره را گرفتی رفت و بازوجلوتر

  
  . االن ندارم-
  

   شده؟یچ... چرا :  کرداخم
  



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

55

  . خودمم ندارمیحوصله  ... یولم کن عاط: دی عقب کششهره
  

 ی شده من نمیزیچ: رفت گیقی گذاشت و نفس عمشی زانویدستش را رو.  شد و سمت اتاقش رفتبلند
  دونم؟

  
  ...نه :  سرتکان دادرهین

  
 هفته هیحداقل تا .  چند روز قبل جنسش جور بودنی دست زده؟ هملشی به وسایکس:  دندان فشردری زلب

  !رو داشت
  
  ..رونی امروز رفت ب-
  
   کجا؟-
  
  . مردهلی ذلریزبون به دهن بگ:  سر احمدی تودی کوبرهین

  
  ؟یامروز کجا بود:  و سمت شهره رفتدی باال پروانی ای رواز
  
-...   
  
  ! شهره با توام-
  
  ... ولم کن -
  
   ...نی ای که شدیخودت خودتو ول کرد... همه ولت کردن !  ولت کنم؟-
  
 شمیخمار م...  کنه ی باز تنم درد مخورمی میهر چ...  گم یجون تو راست م. ی جنسا آشغال شده عاط-

  ... سازه یمنو نم... 
  

  ! خدایا: سرش را چنگ زد یموها
  

  .رمی میدارم م...  کن برام ی کارهی:  مقابلش خم شده بودشهره
  

تو رو ...  مواد؟بس کن شهره ی باالیپول بدم بد!  کنم برات؟کاریچ: دی سر شهره و لب گزی شد روخم
  ... ازت نموند یچیه...  تمومش کن ی کنی شمع روشن می ری که میهمون سقاخونه ا

  
  . دفعههی نی هم-
  
قسم نخوردم زن داداش اون اکبر .. تو خونهدمی رات نمگهید..از دستت خسته شدم:ستادی کنارش ارهین

  .. رو تر و خشک کنمدهیامرزیخدان
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  ... به درک -
  
  ؟؟.زی همه چیاون ناصر ب. پاتری نشسته زیباز ک.. کنی آره زبون درازـ
  

  ؟ی کردالی خیچ ... نجاستیبهتر از ا. مونمی مرونیب رمیم. ببرن تویمرده شور خونه و زندگ: داد زدشهره
  

 کرد و بعد ی میشهره که بددهن. به هم بپرندرهی خواست شهره و نینم. خودشیشانی پی تودی کوبمحکم
  ی کننی خودتو بدبخت تر از اذارمیمن نم: دست به کمر شد. بستی مشی هم در خانه را به رورین

  
  .ا مقابل شهره نشست پیرو.  رفترونی غرولندکنان برهین

  
  .می سرپناه و داشته باشنی که ارمیم.  رم سر کاری خاطر تو میمن برا...  آخه المروت -
  

 یکی باز یاز پنجره .اطی حواری داده بود به دهیتک. خواب شده بودیآخر شب ب.دی شنی انگار که نمشهره
 یهر چه هم که م. واری دی تودیبا پس سرش آرام کوب.دی شنی گزارشگر فوتبال را میاز خانه ها صدا

 شد؟ ی چه مشیاهافردا و فرد. آمدی که چه بشود؟ نون امروزش در مدی دویاصال م.دی رسی باز نمدیدو
 آمدند؟ روزگارشان ی مای چه به دنی آدم ها براواراصالی به ددی شد؟ دوباره سرش را کوبیشهره چه م

  . باز شد ی بدیبا صدا اطیدر ح.دنی نرسیی جاچیشده بود سگ دو زدن و به ه
  

مگر کار کردن چقدر سخت .  کردهی را خالی کسبیفکر کرد البد باز هم ج. نیی پله ها آمد پای از روصابر
 که صابر ی بدی حاضر نبود با سابقه یاما کس. توانست کار کندی آن همه استرس داشتن میبود؟ به جا
  کردند ی هم قبولش نمی باربری برایحت. به او بدهدیداشت کار

  
   ؟نجای ای نشستی برا چ-
  

 چرا ؟یالل شد: دی کشی مرونی را براهنشیدست و صورتش را شسته بود و پ.  بلند کرد و نگاهش کردسر
  ؟ی کنی مگاهیبر و بر منو ن

  
  ..پلکهی ناصر دور و بر شهره م-
  
  .ادی ورا نمنیناصر که ا!  ناصر؟-
  

  ..دونم ینم:دی اش کشینی بری باال داد و با دست زشانه
  
  ؟ی عزا گرفتنی برا ا-
  
  .کشهی خودش می دستی داره دسته؟یزی کم چ-
  

 داد شهره دنبالش ی ناصر بهش نمی کنیفکر م:  آتش زدیگاری سرش نشست و سی باالوانی ای لبه صابر
   رفت؟ینم
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 ی امتحان کردن می را برایدتری جدزیهر دفعه چ.  شدندی به روز مادشیشهره و اعت...  رفت یم
چند سال قبل از .  را تماشا کندشترشی بی های دست بگذارد و بدبختی توانست دست رویاست، اما نمخو

 رم یم: د گشت به آن روزها؟ با پشت دست اشکش را پاک کریدوباره بر م.  بوددهی کشرونشیلجن زار ب
  .ی دم اگه دور و بر شهره بپلکی گم لوت میبهش م ... نمی بیناصرو م

  
  . ناصردنی دی بری کنی تو غلط م-
  

  ؟ی ریتو م:  زدلبخند
  
  ! باز به تو رو دادم من؟-
  

دست و بالم باز شه شهره ...  تو سرش بره دیتوپ و تشر تو شا: ستادی صابر گذاشت و ای زانوی را رودستش
  . حال و روز بمونهنی ذارم به اینم...  برم ترک کنه یرو م

  
  ؟ی شیخسته نم همه سگ دو زدن نیاز ا:  کردی نگاهش مصابر

  
  . تونم بتمرگم سرجامینم ... گهی اومدم دای شش ماهه دننی همیبرا... نه : دیخند

  
  ! نسناسیدختره ... مرگ :  صابر هم تکان خوردی هاشانه

  
  ؟ی خوری میبستن:  را پاک کردشی هااشک

  
   شده؟بی دست به جی ک-
  
  ارم؟یب ... تیحاج:  اشنهی به سدی دست کوببا
  
  ؟ی شدی تا حاال حاجیاز ک. .. نه بابا -
  
...  هم بود خی یکیدو ظرف پالست. دی کشرونی بخچالی ی باالی را از از طبقه ی و بستندی باال پروانی ااز

  ؟ی کنی برام می کارهی:  برداشت و ظرف را سمت صابر گرفتیقاشق
  
  ! نه-
  

 ده روزش ی اگه گرفترش،یام بگبر. پونزده روز حقوق از شاپور طلبکارم:  نداد و کنار صابر نشستیتیاهم
  خوبه؟... مال من پنج روزش مال تو 

  
  .ستی شاپور پول بده ن-
  

  ؟ی و دست رو من بلند کنی صبح تا شب عربده بزن؟ی کی برای گنده کردکلیپس ه:  زدغر
  
   ...ی کنی قدقد میادی ز-
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 ی کردن آخرش به کتک کاری و بددهنیتند.  بردی مشی زد و کارش را پی حرف ممتی با صابر به مالدیبا
 پول مردست هی...  مفت شکیگنج... سنگ مفت ... تو برو  ... گهی کنم دیقدقد نم... باشه : دی رسیم
  .ی زندش کنی تونستیدید
  

 دخل را دسته ی پول های ساالریآقا. رفتندی کردند و می جمع و جور مدی ده شب بود، کم کم باساعت
  ؟یست هی راضنجایاز کار تو ا:  کردیم
  
  .طشیهم مح... هم جاش خوبه ...  بله آقا -
  
  ؟ی از خونه کار کردرونی بیلیخ:  به صورتش انداختی نگاهمین

  
  ی حرفه اهی ... رمی بگادی ی کارهیبعد اون هم گفتم ...  رفتم ی که مدرسه مرمی بگپلمیتا د ... یلی نه خـ
  
  !ثال میاطی که زنونه باشه؟ خی کارهی دنبال ی خوب چرا نرفت-
  

 ادی پشت هم بیمشتر...  تهرون و داشته باشم ی فروشوهی آب منیقبال دوست داشتم بهتر: پهن شدلبخندش
  ! قطار بشنیعنی...  طرف صف بکشه تا اون طرف نیاز ا

  
  . بابا جانی هم داشتیمونی پر و پیچه آرزو: دی خندی ساالریآقا

  
 ی پله اجاره مری زکیاصال .  شدی مغازه مکیب  شد صاحی که نبود، اما بد هم نمشیحاال آرزو. دیخند

  ! خودشی هایمشتر... دخل خودش را داشت ...  فروخت ی مجیکرد و آب هو
  
  ؟ی کردی کجا کار منجای ایای بنکهی قبل ا-
  
قبلش : دستانش را مشت کرد. نه شاپور و نه قبل تر از او. اوردی از شاپور بی وجه دوست نداشت اسمچی هبه

 کم مراقب اون هی... عموم هم عمرشو داده به شما . رهی گنی و زمضی زن عمو دارم که مرهیم، تو خونه بود
  ! شده آقا؟یطور... بودم 

  
 خالصه ،ی هستی دنبال کار به دلم افتاد که دختر خوبیاون روز که اومد.  نشدهیچیه...  نه بابا جان -

  .می تو بازار آدم شناس شدنجایکه ا
  

 بود تا نفسش بهتر باال ی کافدی اش را بگوی خانه و زندگقتی که مجبور نبود حقنی بهتر شد؛ همحالش
  ..من برم اون پشت و مرتب کنم: ستادیا. دیایب

  
  ... بابا جان ای ب-
  

   کنم آقا؟کارشیچ:  به پول ها انداختینگاه
  
  .ر باش دم که دخل و خرجت جوی بهت می به بعد نصف حقوقتو هفته انیاز ا ... بتی بذار تو ج-
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  .همون سر ماه هم خوب بود... الزم ندارم ...  نه آخه -
  
  ... بابا جان ایب.  دمی به بعد سر ماه بهت منی از ای نبودی راضر؛ی حقوق بگی طورنی ماه و انی حاال ا-
  

  .یدستتون درد نکنه آقا ساالر:  روپوشش گذاشتبی را برداشت و داخل جپول
  
  . باشیما هم راضاز ...  حاللت باشه بابا جان -
  
  ... باشم آقا ی باشم که از شما راضی من ک-
  
 هم بذاره ی تونه چشم روی بمونه گردن آدم شب نمیحق الناس کس. باشهی از آدم راضدی خلق خدا با-

  .بابا
  

 بچه ها دهد و نه صابر ادی بود که نان حالل در آوردن را ینه پدر. گفتن نداشتی برایحرف. تکان دادسر
 ی آورد، اما باز هم کافی کرد و خرج خودش را در می بود که کار میچند سال.  کار داشتنی اعادت به

  ! نبودی وقت کافچیه... نبود 
  

 یصورت خوش رو و لب پر خنده ا.پنجاه و چند ساله بود و سرحال.  نگاهش کردستادی که ای ساالریآقا
  . هستندای دنیا بابنی مهربان تری کردیاز آن دسته آدم ها که حس م. داشت

  
 لک کی شلوغ بود و تمام سرامیلیامشب سرشان خ.  کردیزکاری پشت آشپزخانه و شروع به تمرفت

 از یزی افتادن چیصدا. دی و مخلوط کن ها را از آب پر کرد تا بعد بشوختی رندهی شویکم. برداشته بود
  ن؟یهست. ..آقا  ... یآقا ساالر:  تنشی به مانتودی را کششیجا پراندش؛ دست ها

  
 جرات یحت.  به عقب برداشت و کارد آشپزخانه را برداشتیقدم.ترس افتاد به جانش. دی نشنیی صداچیه

  . شودی ترسش کمتر می کرد با داشتن آن کمیفقط حس م. استفاده را هم نداشت
  
 غی ج که دراز به دراز کف مغازه افتاده بودی ساالری آقادنیبا د.  رفترونی راهرو گذشت و بچی پاز

   ...یآقا ساالر ... یآقا ساالر: دی کشیکوتاه
  

 شیدست ها...  کرد یحس نم ... دی شنیضربات قلبش را نم...  مرد گذاشت ری پی نهی سی را روسرش
تو ...  به من کمک کنه یکی: دشی مغازه و باال کشنیی پامهی نی سمت کرکره دیدو.  کرددنیشروع به لرز

   ... به دادم برسهیکی... رو خدا 
  

از .  آمده بودمارستانی همراهشان به بهی همسای از مغازه دارهایکی.  کنج سالنمکتی نی کرده بود روکز
اشک از کنار چشمش سر خورد .  به خانواده اش خبر دهدی ساالری آقالی کرد با موبای میهمان وقت سع

   دن؟یجواب نم: شت بردایسمت مرد قدم. ستادیبا پشت دست پاکش کرد و ا.  رفتنیی اش و پاینی بیرو
  
  . تماس گرفتمگهی شماره دهیاالن با ...  ده ی خانمش زنگ زدم جواب نمی به شماره -
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  . شدی طورنی ادمیرفتم تا آشپزخونه برگردم د. زدیداشت باهام حرف م...  حالش خوب بودا -
  
  .نمتی بی هست می ماههی -
  

چرا : واری داد به دهیتک.  کردیاحساس سرما ممسخره بود که . روپوشش فرو بردبی را داخل جدستش
   دهی جواب نمیچکیه
  
   و سالم بودحی بنده خدا صح-
  

  تف تو شانس من:  کردزمزمه
  
  ؟ی گفتیزی چ-
  

 د،ی دی که آوردم بهم نمیی آقانی از ای خبرهی... خانم : ی پرستاراژی تکان داد و راه افتاد سمت ترسر
  ...نگرانم 

  
  ومدن؟ی سکته رو رد کرده،خانوادش نهی:  تتو کرده و خوش فرمیبا ابروها.هره بود هم سن و سال شپرستار

  
نه :  را شکاندشی و ناراحت بود ترق و تروق انگشت های که عصبییمثل وقت ها. دوباره راه گرفتاشکش

  ..هنوز
  
تمال را  دسی جعبه یپرستار.  کله پا شدهوی زدیباهام حرف م..حالش خوب بودا:دی پلکش کشری دست زبا

  .ی مهربونیلی خنکهیمثل ا.یچقدر نگران صاحب کارت هست: سمتش گرفت
  

 ی چه خاکدیآن وقت با.  شدن بودکاری اش از بینگران. مهربان نبود.  کندهی خواست زار زار گری مدلش
 هی و بقی پولی و بیکاری هم سوخته بود، اما با بی ساالری آقای البته که دلش براخت؟ی ریبه سرش م

   کرد؟ی چه مهازیچ
  

.  دادهی تکواری سرش و به دیدستش را گذاشت رو.  ببردادی ترک اعتی خواست شهره را برای متازه
  ... مصبت و شکر خدا یا: نیی سر خورد پاواری دیاز رو. دی لرزی تند و تند مشیپاها

  
  چت شده؟:  سمتش آمدپرستار

  
  ...سردمه :  تکان دادسر

  
  پاشو خانم ... رمیارتو بگفش...  برو دراز بکش ای ب-
  

 و دوتا بود؟ یکی ها ی شد؟ مگر بدبختی فشار گرفتن چقدر مکیپول  ... بشی ته جی رفت به پول هافکرش
  . شدیاصال تمام نم

  
  .ادی آب قند بخورم حالم جا مهی... خوبم :  گرفتینفس
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 رونی توالت را بزی میکشو.  را مرتب کردراهنشی پی قهی گردنش با انگشت اشاره ی عطر پاف کرد رویکم
.  اش مشغول بودیبرنا با دفتر نقاش. رفترونی اش را برداشت و به مچش بست و بی و ساعت بند چرمدیکش

   داده؟ی بهم چای بردنی ببییبابا: دی باال پردنشیبا د
  
: دیش برنا کی موهای رویدست. بردندی ساعت قبل با هم دعوا کرده بودند و حاال کامال در صلح بسر مکی

  ... اتاقش ی داداشت بکش تا بذاره توی برای نقاشهی خوبه، حاال یلیخ
  

 از دنشیشهال خانم به د.  زد و سمت آشپزخانه رفتیلبخند.  کردی باال رفته نگاهش می با ابروهاایبرد
   خونه؟نیای نهار میبرا:  برخاستزیپشت م

  
   گرده؟ی برمیباراد ک.  ..امیفکر نکنم برسم ب: دیچی اش پینی به بی قورمه سبزیبو
  
  . گفتم همون ساعت بره دنبالشسشیبه سرو...  شه ی امتحانش تموم ممی ده و ن-
  
  ن؟ی تو خونه الزم نداریزیچ:  برداشتیالسی گزی می رواز
  
  . نشسته است پسرم-
  

ا خصوصا ب:  با سر به سالن اشاره کردد؛ی بود بهم زنگ بزنیکار: دی را آب کشالسی رفت و گنکی سسمت
  ! دوتانیا

  
  .انیبا هم کنار م ... رهی مادشونیقهرن فردا :  خانم لبخند زدشهال

  
  . باشهی طورنی همدوارمیام:  تکاندیسر

  
  .نمی خوام کارتون ببیمن م:  پهن شده بودندونیزی تلوی جلوای آمد برنا و بردرونی آشپزخانه که باز
  

  . دهی کج میاالن کشت:  غر زدایبرد
  
  .ت دارم من کارتون دوس-
  
  .ینی کج ببی کشتدیبا ... ی تو مرد-
  
  . کننی با هم دعوا م-
  
  . کننی با هم مبارزه م-
  
  ! کارتون-
  
  !ی شه که بچه ننه ای معلوم مینینب...  کج ی کشت-
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-...   
  

 ی قویلیهر دوتاشون خ ... سی نمیا ... مزهی شنی انیبب:  کجی کشتی شبکه ی از کارش زد روی راضایبرد
  ..ادی خوشم منیمن از ا. ..هستن 

  
  ..رمیمن دارم م:  را خاراندشی ابروی پشت ناخن گوشه با
  

 رفت و یکی سمت آن یکی نینگاهش از صورت ا. دندی کاناپه به سمتش چرخی کوسن های روای و بردبرنا
  د؟ی خوای نمیزی چرونیب: برگشت

  
  . خوامی توپ قرمز مهی پم پم یبرا:  شکم دمر شدی روبرنا

  
 من هم ی بازیدسته : دی دراز کشونیزی دوباره رو به تلوایبرد.  کندهی تهدیرمز؟ فکر کرد از کجا با قتوپ

  . کردی میبرنا همش باهاش باز... خراب شده 
  

  ..به من چه:  اخم کردبرنا
  
   ...ی تو خرابش کرد-
  
  ! نکردم-
  
  .ی کردی می باهاش بازی که داشتدمی چرا خودم د-
  

 به دو کردن پسرها یکی نیحداقل از ا.  از خانه هم خوب بودرونی بیچند ساعت.ونری را فوت کرد بنفسش
  .راحت بود

  
  . گرفتی با آرش می تماسدیبا.  را زدنگی پارکموتی نشست رنشی فرمان ماشپشت

  
 لپ ی زل زده بود به صفحه ی خم شده بود و جدزی می به آرش انداخت که روی بلند کرد و نگاهسر

  .یخفم کرد:  آمد را عقب راندی که سمتش میدبا دست دو. تاپش
  

  ؟یچ: حواس نگاهش کردی بآرش
  
  .خاموشش کن:  اشاره کردگاری سبه
  
  .ستی نکشه مرد نگاری که سیمرد:  زدیقی غر زدنش پک عمالی خیب

  
  .ی گیتو که راست م:  کج بودلبخندش
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 خودت خوش ی کم براهی ی که رفتی آخریدفعه . ی باکره نداری بخوام حساب کنم کم از پسرا-
  ! بود؟ی کیبگذرون

  
 ییخدا:  بودی جدیلیآرش اما انگار خ.  توجه به آرش و نگاه متفکرش مشغول حساب و کتابش شدیب

  !سه سال قبل بود، درسته؟...  گذشته از اون روز یلیخ
  
  .به کارت برس:  زدزی می روی ضربه اسشی ته روان نوبا
  
 هی ترکیاگه اون قرار تو. ی موضوع که بدعنق شدنی همی برادی شاست،ی اصال خوب ننیا ... یه ... ی ه-

اگه اونو حساب کنم االن سه ... آره ...  نه ای دی رسی به سرانجامستمیهر چند مطمئن ن...  بره ادمیرو 
  . گذشتهتی مردونگنی از آخریسال

  
  .اف شعر نبنی نشنجایکارت تموم شد؟ پاشو برو شرکت،ا:  را خاراندشی ابرودم

  
  ؟ی کنیچرا ازدواج نم.ی در موردش حرف بزنی که نخواهی تر از اونیموضوع جد-
  
   رابطه ازدواج کنم؟هی ی براـ
  
  !هی موضوع مهم-
  
   شرکت؟ی گردی بر مای ی گی و چرند می مونی م؟ی کنی مکاریچ:  چشمش را فشردی انگشت کناره هابا
  

 شه چند روز یبذار حساب کنم سه سال م: ردیبگ حسابش را نی برداشت تا ماشزی خزشی و سمت مدیخند
...  
  
  .کمک نخواستم... بلند شو برو :  برخاستزی پشت ماز
  

  ..بخدا برات نگرانم: مشغول حساب و کتاب شدشی به غرزدن هاتی اهمی بارش
  

  !رون؟ی پرتت کنم بای ی ریخودت م: رونی را فوت کرد بنفسش
  

 یرآبی بدونه زی من بدونم و کسنکهی بدون انکهیمگه ا: ع کرد جمزی می را از رولشی خم شد و وساخندان
  !هووم؟ ... ی ریم
  

  . کنار سرور جون نمونادیز...  شه آرش ی زن ها مهیرفتارت داره شب:  کردزی را رچشمانش
  

. یاری حرف از ازدواج مینیهر بار که من و بب...  گم ی میدارم جد:  شانه باال داددی آرش را که داخم
 و دیی منتظر تاادی خوشم بی که من اگه از کسی و هنوز متوجه نشدی ساله که با من دوستستیاز ب شتریب

   مونم؟ی نمی کسیاجازه 
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 که بابتش نگران ستی نیمشکل..واقعا خوبم..الم خوبه: تکان دادیسر. کردی نگاهش منهی دست به سآرش
  ..یبش
  
  .. کوروشیزنی مشکوک مـ
  

  .. ببند لطفادر و پشت سرت: نشستزشی مپشت
  

 روشن خانه حس ی چراغ هادنید. اماده شدتای رفتن کنار گی سر و سامان داد و براشی به کارهایکم
با پشت .  دلگرم شودشدی موقت و کوتاه چشم براه امدنش بود باعث می حتیکی که نیهم. داشتیخوب

 رو راهنیپ.  انداختتایبه گ ی کج کرد و نگاهی شانه کمیسرش را رو. دی به در کوبیانگشت اشاره ضربه ا
 شی راستش را به نمای کج که سرشانه ی قهی چسبان و بلند و ی هانیبا آست.  بوددهی پوشی چسبانییزانو

   ورا؟نیاز ا: لبخندش کج شد.  چشم نواز بودی پوستش حسابی بزنزه ی روراهنی پدیرنگ سف. گذاشته بود
  
  سالم:  قدم به عقب برداشتکی تایگ
  

  !خوش گذشت؟:دشی انداخت و جلو کشتای گیدست دور بازو.د خانه شداخل
  
  ! بودیعال:  کردی دست دور کراواتش انداخته بود و گره اش را شل متایگ
  
  ..ی رنگ موهات و عوض کردـ
  

  ؟یخسته ا... اوهوم :  را باز کردراهنشی اول و دوم پی کاناپه و دکمه ی را انداخت روکراواتش
  

  ...نه : لندش کرد دور کمرش انداخت و بدست
  

  ..نیبذارم پائ:  بلند شدتای گی خنده
  

  خب:  نشاندشی پای را روتای کاناپه نشست و گیرو
  

  .دلم برات تنگ شده بود:  به شانه اش چسباندسر
  
   ...گهید:  گوشش را لمس کردی الله ی کنار صورتش را عقب راند و نرمی انگشت موهابا
  
   ...می کرددیخر...  شنا میرفت:  بسته لب زدی با چشم هاتایگ
  

  ؟یدی خریچ:  سرشانه اشی رودی انگشتانش را کشامتداد
  
  . و شلوارکراهنی پهی تو یبرا ... زهای چیلی خودم خی برا-
  
  ؟ی چیعنی زهای چیلی خ-
  



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

65

  ! حدس بزن-
  

   ...نمی دم ببی محیترج... هووم : برق لب چسبناکش را با انگشت لمس کرد.  ماندتای لبخند گی رونگاهش
  
  کوروش؟: دی باز خندی چشم هابا
  

  هووم:  باال دادابرو
  

  !؟ی پوشینم: دی گردنش را بوسری خم کرد و زسر
  

نه ...  عالم ی از همه ی خبری چند ساعت بقهیچند دق.  خواستی را منیهم. دشی باال آمد و بوستای گسر
 چند ساعت متعلق به خودش نیا.  بچه ها امن و راحت بودیجا... نه رستوران و نه شرکت ... خانه 

 نادرخان ای.ت کرد تنهاسیمهم نبود که آرش گمان م.  کندی می کرد که زنده است و زندگیحس م.بود
 و بچه ی زندگی را براماتی تصمنی توانست بهتری شد می آرام میوقت.  بودشی و بچه هاینگران زندگ

  . داد و به سقف اتاق زل زدرونینفسش را ب. ود چسبانده و به خواب رفته بشی سر به بازوتایگ.ردی بگشیها
  

  . کردی مینی اش سنگنهی سر سیزی اما هنوز چرون،ی را داد بنفسش
  

 اش را یشانی داد و عرق پهی تکینیتری وخچالیبه . کم داشت یزی مغازه انگار چنی ای ساالری آقابدون
 ی نمیحت.  نبودارشی به اخترگی که دیبا بدن.  دو روز قبل مرخص شده بودی ساالریآقا. خشک کرد

 ی هم دلش براحاال.  بودیدوباره اشکش راه گرفت، لعنت به هر چه ندار. ردیتوانست دستش را باال بگ
 کردند، ی مغازه را تخته منیاگر خانواده اش ا. خودش بودتی سوخت و هم نگران وضعی می ساالریآقا

 یب...  آشنا یب...  ضامن یبال کار؟ ب گشت دنی شد؟ باز می چه مفشی فروختند، آن وقت تکلیم
از .  گشت خانهی بر مدیبا.  روپوشش را باز کردیپشتوانه؟ با پشت دست چشمش را پاک کرد و دکمه ها

 با آن ابانی سر خستادی ای مشهی همد؛ی را دوسفی که گذشت ابانی خچیاز پ.  شدی موانهی داشت دادیفکر ز
 درهم شیابروها.  بگذراندابانی که وقتش را گوشه و کنار خستی نییکه مطمئن بود اصال از آن جوان ها

دستانش را داخل .  مراقبش استیی جورهاکی وسفی برادر نی و ادی شهره راست بگودیفکر کرد شا.شد
 کند و ی آمد پخیبدش نم. بودستادهی اریسر به ز.  گذشتوسفی روپوش کتانش فرو کرد و از مقابل بیج

با .  وادارش کرد سر برگرداندی به کوچه حسدهینرس.  نداشتی درست و حساباما دل و دماغ.بترساندش
پسرک نچسب بچه مثبت فضول بادمجون . رفتنش زل زده بود اخمش در هم شدری که به مسوسفی دنید

 دیبا پا کوب.  زانو نشسته بودیساسان کنار خانه شان رو.  لب غرغر کرد و وارد کوچه شدریز .نیدور قاب چ
  !ی پالسنجایباز که ا: شیابه ساق پ

  
  چته؟...  هــــش -
  
  ؟یدی ترسیواسه چ: دی ساسان با صدا خنددنی ترس و پراز
  
   ...ایستیآدم ن:  پاک کردی و ساق شلوارش را از خاک احتمالستادیا

  
.  بستی اش را میاحمد سر پله ها بند کتان. دی پرنیی به غرولندش داخل خانه شد و دو پله را پاتی اهمیب

  ؟ی به ساعت کردگاهین ... یکجا به سالمت: دی به شکمش کوبی و ضربه استادیکنارش ا
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  ! به تو چه-
  

  ...نه بابا :  را سمت شلوار احمد برد و بشکن زدمشتش
  

  ...بر پدرت : دی قدم عقب پرمی ناحمد
  

  . محمد و آله محمدی علیالهم صل:  را باال بردشیصدا
  
  !؟ی شروع کردومدهی ن: کردی از پنجره نگاهشان مرهین

  
 ی امشب منی همدیبا.  و چرک شده بودندفیکث.  را درآورد و با حسرت نگاهشان کردشی استارهاآل

 گلدار تی چراهنیپ.  باال و نگاه به شهره انداخت که کنار بساط سماور کز کرده بوددی پروانیاز ا. شستشان
 دورش دستکنارش خم شد و . ه است شدفی داد چقدر ضعی الغرش نشان می بود و ساق هادهیپوش

  خوشگل من چطوره؟: چاندیپ
  

  ... شهره جونم گرتویج: دی را محکم بوسشی موهایرو. دادی مگاری سی بوتنش
  
  . کنهی بارمون مچاری لادی مریاالن ن...  برو خودت و لوس نکن -
  
  . رمی هم مریقربون ن: دی خندیپق
  

  .ی شد عرقسیخ: دی اش کشیشانی پی با دست روشهره
  

 اطی حی گوشه ی آب برام گرم کنی کترهیاحمد رفت . رمی دوش بگهی دیبا... آره :  اش را برداشتمقنعه
  . کنمی میآبتن

  
 میحر...  بانو رهیاحوال ن: دی دی مالی نشسته بود و سرنچی چهارده اونیزی تلوی جلورهین.  سمت اتاقرفت

  ؟ینی بیسلطان م
  
  !هیبه چ ی حاال انقدر حرف بزن نفهمم چ-
  

  . شمیچشم،الل م:  اش چسباندیشانی را کنار پدستش
  

  ؟ی خوایاالن م... آب سماور داغه :  زدشی صداشهره
  

امروز ...  زنم ی گوشه تنم و آب مهی ومدنیتا صابر و احمد ن... آره :  را درآوردشی و جوراب هاروپوش
   ...ادی هم زیمشتر...  گرم بود یلیخ
  
   صاحب کارت چطوره؟-
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 گفت و او ی مرهی به نای آمد، ی از دست شهره بر می مگر کارست؟ی گفت که اوضاعش روبراه نی شهره مبه
   دم دکونادی مگهیحاال چند روز د... بهتره : رونی ترساند؟ نفسش را فوت کرد بی خانه می اجازه یرا برا

  
 دونه یه رو باز کنه خدا م چاارهی و بیکی ادی دل صابر به رحم بیک: ختی رشی شانه های آب را روشهره

...  
  
  . نهای شه ی باز منمی فردا، ببرمی گی مدی گالون اسهی: دی کششی بازوهای روفی لبا
  

   موهات نبود؟فیح: دی کششی موهای با کف دست روشهره
  

 میهم خوشگل ... می دختر ملوسا کمتر دارنی از ایمگه ما چ ... میینجای که امیی من و توفیح:  باال دادشانه
  .می زنیهم خوب تار م... 

  
 یخوشگل...  دورون داره یجوون:  را شستشی موهانی کرد و با سر انگشتانش بیی صدای بی خنده شهره

  ... روز زمستون داره هی...  تو یسویبهار گ...  داره ونیپا
  

عموم اگه زن ... شهره :  لذت بخش بودشی صدادنی خواند هم شنی لب مریحاال که ز.  داشتی خوبیصدا
  ؟یاالن کجا بود ... ی شدینم
  
  ! بدتر از عموتگهی مرد دهی ی خونه دی شا-
  

  چرا؟... ا : دیخند
  
  . آروم و قبول نداشتم ،خبر مرگم عاشق شدمیزندگ...  چون من خر بودم -
  

 یم...  کردم شهره ی من دق میتو نبود... قربونت برم من :  گرفتشی پنجه هاانی شهره را می کفدست
  .مردم

  
 شوور خوب هی...  کارا زرنگ باش نی ایبه جا.خودتو لوس نکن:  پشت کمرشدی پشت دست آرام کوببا

  . کندای خودت پیبرا
  

 کرد ی قسمت که نگاه منیاز ا.  به آسمان انداختی توالت نگاهبانی ساری حلقه کرد و از زنهی دور سدست
 عاقل باشم کدومو بچسبم ایعاشق باشم . ه شهره دونه ستاره هم ندارهیآسمون من :  نبوددای پی ستاره اچیه

  بهتره؟
  

  ؟ی کیعنیها شهره؟ آدم خوب :  شدی خنک هوا مور مورش ممی نسری سرد شده بود و زی کمآب
  
  ... شناسم ی و نمدمی ندوی لش و لوشش کسیمن جز بابام و عموت و دوستا...  دونم ی چه م-
  
  ! جنم و نچسب؟ی هم آن قدر ب افتاده اش افتاد، مردری و سر به زوسفی ادی
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  . بود سر کوچهستادهی اومدم برادر ای امشب م-
  

  خب؟: ختی آب رشی موهای روشهره
  
 و ادی می اتفاقی گی سر کوچه،تو مستادهی اامیهر شب که م:  دست کف و آب را از صورتش پاک کردبا

  !سته؟یوام
  

   ...دهیدلش سر... نه خره :  شهره بلند شدی خنده
  

  غلط کرده: ختی تنش ری آب روی کاسه ا شد وخم
  

 روز هی...  تو یسویبهار گ...  داره ونی پایخوشگل...  دورون داره یجوون:  دوباره زمزمه کردشهره
  ...غنچه رو پرپر نکن ...  سر نکن تییبا تنها... زمستون داره 

  
  ده؟یاون وقت دلش سر...  کنه گاهی شه سر بلند کنه من و نیپسره روش نم: دیچی را دور تنش پی نخلنگ

  
   هفت خط باشه درسته قورتت بده؟ی پسرانی خوبه از ا-
  
 که ستمیخوشگل ن...  داره یرادیخوب مگه چه ا: درسته قورتش بدهد به خنده افتادیکی نکهی تصور ااز

ش را  ها را جلو داد و شکمنهیس...  زد و دست به کمر شد یدور... غنچه  ... گاهیلب و دهن و ن... هستم 
  !؟ینی بی تو من میرادیتو رو خدا ا: دیتو کش

  
  ؟ی کنی زندگکلتیمگه قراره با ه:  لگن و لگنچه را دمر کردشهره

  
... البته، بگما  ... ذارمی مهی مامیی ندارم ، از تنها دارای اگهی دزیچون چ... نه خب :  را گرفتشی موهانم

  !باشه خوبه؟ یمال ک ... ایقد تموم دن ... ای درهی دل دارم هی
  

  !ا؟ینوریا: دی چانه اش گذاشت و به راست چرخری زدست
  

  ...نچ ... نچ :  دست زدشهره
  
  !ا؟ینوریا: دی چپ چرخبه
  

  ...نچ ... نچ : دی خندشهره
  
  !د؟ی کنی می بازاتری تدینصف شب دار:  داد زدرهین

  
  چطوره؟ ... می خونیم آهنگ هی گهیبا همد...  روز پولدار شدم هیاگه ... شهره : دی غش خندغش

  
   خونمیمن باهات ده تا کاست آهنگ م... تو پولدار شو ... باشه بابا :  لخ لخ کنان راه افتادشهره
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 روشن و ی ستاره کی. ستاره در آسمان بودکی. چند قدم جلوتر سر بلند کرد. سر شهره راه افتادپشت
 هی ... ارمیپول حالل درب... ارم بمونم  روز خوب باشه؟ من سر کهی شه فردا ی میچ... خدا : درخشان

  !؟ دارهی تو کارشیمگه پ...  و برم رمیدست شهره رو بگ...  دستم به دهنم برسه یروز
  

   ...ییچای تو مایب:  زدشی صداوانی ای از روشهره
  
 درخشان،کم نور، یستاره ها. ستاره در آسمان بودای دنکی.  پشت پنجره و به آسمان نگاه کردستادیا

 پنجره یاو و کامران را لبه .  شب بودندی قصه هاریمادرش که زنده بود آن وقت ها که هنوز درگ. نورپر
 ستاره کی هر آدم یبه ازا. ستاره داردکی ای در دنی گفت هر کسیم. نشاند تا به ستاره ها نگاه کنندیم
   اصال؟یدینخواب:  از پشت بغلش کردتایگ.
  

  فکرم مشغوله... نه : دشی را گرفت و به جلو کشتای گدست
  
  ! چرا؟-
  
-...   
  
  . تونه حالتو خوب کنهیم...  حرف زدن خوبه ی کوروش گاه-
  

 ی که کارهیخوب وقت. ستی وقت خوب نچیحرف زدن ه:  دادهی اش تکنهی و به سچاندی پتای را دور گدستش
  .بتونه عمل کنه ... ادی بربیکیاز دست 

  
چندبار و چند . ردی گی می بودن چه حسنی کرد بداند از ایعس. اش نهی سی نشست روی متای گی هانفس

 بگذارد ی اسمشی که بتواند رویحس. اشنهی بود به سدهی و صورتش که چسبتای گینفس ها.بار تکرار شد
 رو ی کسوقت چیه:  سراندتای کمر گیدستش را رو. شدی می زنری که درگی احساست مردانه اریغ.نبود

  ؟یدوست داشت
  

  .تو دانشگاهمون بود. اومدی واقعا خوشم می پسرهی از می سالگستیتو ب: را حس کرد تای گلبخند
  
   خب؟-
  
  ... ازدواج کرد -
  

  ؟ی بهش بگینتونست:  زدلبخند
  
  ؟یتو چ... نتونستم : چاندی هم دست دور کمرش پتایگ
  

 شد؟ ی شاد م شد؟ی منیغمگ!  نباشد چه؟تای روز گکی دارد؟ اگر شی برای فرقتای بودن و نبودن گکرد
 ی به رباتهی نمانده بود که شبیزیچ.  آمدی هم خوشش نمیاز کس. را دوست نداشتی گرفت، کسینفس

 ی میبا کس... خوش بودن  ... ازین...  آرامش ی دنبال لحظه ای کند و هر از گاهیشود که فقط کار م
 و سه ستی که اگر در بدیس ری مجهی نتنیتازه داشت به ا. شود همان آدم سابقیخوابد و بعد دوباره م
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 و دی عقب کشی کمتایگ. دادی محی با بنفشه ازدواج نکرده بود مطمئنا مجرد بودن را ترجیچهار سالگ
  ...کوروش : نگاهش کرد

  
  ... هووم -
  

 گهیشوهر خواهرت د: دی چانه اش کشیدستش را باال آورد و رو.  شکسته بودی کمششی بدون آراصورت
  ومد؟ین

  
  ...ه خوشبختانه البت...  نه -
  
   دنبال بچه ها؟ادی بی ترسی م-
  

 ی وقت نمچی خواست هیاگه پونه و پرند رو م...  دنبال بچه ها ادینم:  و سمت اتاق رفتدی کشعقب
  ...دادشون به من و مامان 

  
 جز خودش و مانیپ:  شدکشی نزدتایگ.  اشینی به بدیچی پگاری سیبو.  به آسمان کردی نگاهدوباره

  ... سمت ما ادی راحت،نداشته باشه مالشیپول داشته باشه خ...  کنه ی فکر نمی کسموادش به
  
   از اومدن و رفتن پدرشون؟شنی نمتی بچه ها اذ-
  

 یهنوز به درک درست.ادی که پدرشون مشنی هم خوشحال می و گاهشنی متی اذیگاه:  باال دادشانه
  .دنینرس

  
  ...منظورم تو پدر بودن بچه هاست . هم بد نباشهیلیشون خ پدردیشا:  رفترونی بالکن را باز کرد و بدر
  
حداقل به  ... دهیرفاه م ... دهی به بچه اش متیامن. شه ی پدر نگران مهی:  هم پشت سرش راه افتادتایگ

 مانیاما پ.ی شی لحظه از بچه هات غافل نمهی ی تو که حتهی شه شبی پدر مهی. خودشی توان مالیاندازه 
  . تونه بدون خرج کردن پول هم بچه ها رو دوست داشته باشهی میگاه... نه 
  
  

 بچه ها رو فراهم ی مالازی که بتونه نی پدر نداشتن پولهی مرد و هی یبرا:  دادهی تکواری تراس به دی لبه
  . شهی سخت میلیکنه خ

  
  کنهی خودش پول خرج میاما برا:  غر زدتایگ
  

منظورم به ...  گم یدر کل م: سر تکان داد.مخلوط شده بود تای گگاریبا عطر س.  شب گرفتی از هواینفس
  .شوهر خواهرت نبود

  
  ! البته شوهر خواهر مرحومم-
  
  ... احمق یگالره :  فشردی خالی از گلدان هایکی را داخل گارشی سته
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   برسونمت؟ای ی مونیم...  گردم خونه یمن برم: دی کششی به موهای و دستستادیا

  
  .رمی آوردم،صبح منیماش: د سمت اتاق جلوتر راه افتاتایگ
  

  !؟ی مونیپس م: شلوارش سراندبی را داخل جیگوش. تا اتاق رفت تا لباس بپوشدهمراهش
  
  . آره-
  
  .فتمی دو ساعت بخوابم و راه بیکی کار دارم، یی جاهیصبح . رمی مگهیمن د...  باشه -
  

آن . کردی وقت بدرقه نمچیه خوب بود که هچ.  بودستادهی کنار اتاق خواب اتای و گی افتاد سمت ورودراه
 نیآخر.  کردی می خانه همراهی رفتن به سرکار تا ورودی شد که شوهرش را برای می زنهیوقت شب

  . در نقش همسر بودی خواست،زنی که میزیچ
  

  ؟یدی نخوابشبید:  زدگارشی به سیگری و پک دستادی کنارش اآرش
  
  !چطور؟:  به صورتش انداختی نگاهمین

  
شب . هم قرمزه ،چشماتیحوصله ندار:  فشردی مشی انداخته بود با نوک کفش روشی پاری را زگاری سهت

  ؟ی ،داشتی که نداشتیکار
  
  !؟ی درست شی خوای میک:  چانه اش را با پشت ناخن خاراندریز
  

  . ..نای و افتی و شی شب کاری برارمی میهر وقت داماد شدم ،من اصال م:  کردی خندان نگاهش مآرش
  

  !جان سرور؟:  هم فشرد تا نخنددی رولب
  

  یتن بابامو لرزوند:دی لب گزآرش
  

 مدت هی ... رمی خوام کار تازه بگی مدت نمهی پروژه که تموم شه نیا:  به خودش دادی و قوسکش
  . خوامیاستراحت م

  
  ... شه ی نم-
  

   شه؟ی نمی چیبرا:  کرداخم
  
بهت . تازه من هم هستم ... یآبدارچ ... یمنش ... مید دارکارمن. یستی چون تو تنها که تو اون شرکت ن-

 ی راحت و بی و زندگی شه مگه با پول حسابی ممکن نمی گذرم؛ شب کاری قرون هم از حقم نمهیبگم که 
  !سر خر
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  !گه؟ید:  شدنهی به سدست
  

من  ... ی شی منی از رستوران تامیجنابعال... جان تو :  گره کردنهی سری هم مثل خودش دست زآرش
  ! منو بده؟ی خواد خرج زن و بچه ی میفردا متاهل بشم ک. ارمی کار کنم تا پول دربدیبدبخت با

  
  ! آرش-
  
  ... هووم -
  
  ... هووم و -
  
  ! آرش، بگم جان دلم؟ی زنی صدام مینکنه توقع دار ... هی چ-
  

  ! جانم؟یاال گفت تا حی در جواب کسییخدا:  لبخندش ابرو باال داددنیآرش با د.  اش گرفتخنده
  

  ! بگم جانم؟ی به کدیاونوقت با:  را خاراندشی ابرودم
  

 ی باهات زندگشتری هم بامرزی خدابیبابا من از بنفشه . منشیاول:  اش اشاره کردنهی با انگشت به سآرش
  .کردم

  
   ندارمنیماش. من و هم برسونمی برفتیراه ب: نی توجه به آرش راه افتاد سمت ماشیب

  
   کجاست؟نتیماش:آرش از آن طرف سوار شد.  راننده و کمربندش را بستی کناریندل صی رونشست

  
  ..آخ سرم..سیسرو: هم فشردی روپلک

  
 مشکالتت ی همه ری برو زن بگای،بی خوابی ،نمی کنه،حوصله نداریسرت درد م: دی شنی غر آرش را مغر

  . شهی منیری شیبه جان کوروش زندگ. شهیحل م
  

  !ی مزخرفیچه صندل: ردنش گذاشت و ماساژ داد راستش را پشت گدست
  
 نکوبه به دی مراقبم که آناهی رو هم چهارچشمنیهم ... می کنیما که مثل شما پول چاپ نم...  آره خوب -

  .واریدر و د
  
  ! شد؟ی خودش چنیماش:  به آرش انداختی نگاهمی گوشه پلک ناز
  
  !؟ی ک-
  
   نداشت؟نیمگه خودش ماش ... دی آناه-
  
  .خت فرو-
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 توانست چهل ی کرد می می رانندگیاگر آرش درست و حساب. استراحت کندی هم فشرد تا کمی روچشم

 برنا توپ ی آمد که براادشی.  رفت خانهی کرد و میکارش را در رستوران تمام م.  بخوابدی اقهیدق
  : کرده بود، شکستی که آرش پلی را آهنگنی ماشیسکوت فضا.  استدهینخر

  
  ... شده یی تنهاریدرگ...  من یزا رونی ایایدن
  

  ... شده یی عجب جاایدن ... می کنی مدارا متنها
  
  ... کنم یآغوشتو تن م...  خودم یایهر شب تو رو:  ضرب گرفتشی زانوی نوک انگشتان روبا
  
  ... کنم یبا شمع روشن م...  خونه رو نی ای ندهیآ
  

  . فرستادی می که نظافت چ بودی شرکتنیا:  به دستش دادی چایوانی خانم لشهال
  

  .گوشم با شماست:  فوتبال بودی به بازحواسش
  
 کار نجای اگهی گفت اون خانم دیم...  اومد رو بفرسته ی که قبال می امروز تماس گرفتم که همون خانم-
  ... نه ای ادی بگهی دیکی دونستم بگم یمن هم نم... رفته ...  کنه ینم
  

  ن؟ی داریکار خاص.ادی گم که خانمش بی می رضویفعال به آقا.اشه ب:  گرفتونیزی را از تلونگاهش
  

 آماده یگفتم همه چ ... کهی نزدایتولد برنا و برد:  را مرتب کردراهنشی خانم مقابلش نشست و دامن پشهال
  .ادی تابستون بی برادیآقا کامران هم شا... باشه مادر جان 

  
  . زمستونی براذارهیاحتماال م.ادی کنم تابستون بیفکر نم:  را خاراندشی ابرودم

  
  . نادرخان دلتنگ شده-
  

.  امسال براشون تولد نگرفتمدی مدت بمونه؛ شاهی کامران و شی بره پرمی گی مطیبراش بل:  تکان دادسر
  ...ببرمشون مسافرت 

  
  ...بابا ... بابا : نیی پادی پله ها دوی از روایبرد

  
  ... بله -
  

   حمام؟می شه پم پمو ببریم:  شده بوددی سرخ و سفشیلپ ها.ستادی کاناپه اکنار
  

  !؟یچ: دی باال پرشی ابروهاجفت
  
  ...بابا ...  بابا -
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  ...شامپو هم داره ...  وان ی تومشی بریم ... ییاجازه بده بابا:  آمدنیی هم از پله ها پابرنا

  
  ... خودمو هم بدم بهش ی تونم حوله یم:  کاناپه نشستی لبه ایبرد

  
  ...اصال ... اصال !  خونه؟یحمام تو... نه : رونیا فوت کرد ب رنفسش

  
   ...ییبابا:  بغ کردبرنا

  
باراد هم ... تو رو خدا بابا  ... اطی حی تومشی بریم:  آمدی اما کوتاه نمایبرد.  درهم تر شداخمش

  . کنهیکمکمون م
  

. ستادی دندان فشرد و اریلب ز.هیر گری نمانده بود برنا بزند زیزیچ ... رونی نفسش را فوت کرد بدوباره
  .دشی شوری منگیتو پارک:  بلند کرددیانگشت اشاره اش را به تهد

  
  باراد کجاست؟:  پسرها هم باعث نشد اخمش کمرنگ شودی هادنی و باال و پرغیج
  

  .بابا کارت داره... باراد ... باراد :  باالدی از پله ها دوایبرد
  

  خورهی سرما مدی سرد نکنادیآب و ز: تادسی خانم با خنده کنارشان اشهال
  

  . بشهی دم که قوی مریمواظبم،بعدش هم بهش ش: کردی ذوق زده ورجه ورجه مبرنا
  

   توله سگنیحموم کردن ا:  هم سمتش آمدندایباراد و برد.  را پشت گردنش گذاشتدستش
  

  ...پم پم : دی حرفش پرانی مبرنا
  

  !م،حموم کردن پم پم فکر کدومتون بود؟پم پ:  هم فشرد و باز کردی را روچشمانش
  

  ...من : دی کششی به موهایباراد دست. به هم نگاه کردندای و بردبرنا
  

 ... ی کنی مزی و همه جا رو هم تمی کنیپس خودت حمومش م... باشه :  حلقه کردنهی را دور سدستانش
  ... باال دیای و مدیری گی دوش ماطی حیبعد هم هر سه تاتون تو

  
  ...هورا : دندی کشغی جهدوبار

  
  ... بعدا دیری که دوش بگارمی من لباساتونو ماطی تو حدیشما بر: دی خندی خانم همراهشان مشهال

  
 ی بازی جهی نتدی نفهمیحت.  کرده بود و فوتبال هم تمام شده بودخی شی چاوانی لرونی بدندی ها که دوبچه

  . باز شدیش دادو لبش به لبخند بچه ها گویاهوی و به هستادی اوانی ایباال! چه شد
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...  
  

  .اری برام بری هم بگدی زحمت رسی بیدیقبضارو که م: زدی با پر چادر خودش را باد می ساالرخانم
  

 که تمام مدت سرش را فرو برده بود داخل ی ساالری چشم و نگاهش رفت سمت دختر کوچکتر آقاگفت
  . کندی مری که کجاها س بوددای دخترک پی چاک خورده شیاز ن. لشی موبایگوش

  
  ! بود؟ی اسمت چی گفت-
  

  .عاطفه معروف ... یعاطفه خانم ساالر:  کرد خوشرو باشدی و سعرونی را داد بنفسش
  

  ...سالم ... الو :  بلند شدی و کر دختر ساالرهر
  
در  چقی ساالریگفت: نگاه مادرش هم همراهش رفت و برگشت.  از کنارش رد شدی آرامی و با تنه ستادیا

   داد؟یبهت حقوق م
  

  ...اما ...  داد ینگفتم چقدر م:  نگران شددل
  
  . تونه کار کنهی نمگهی دیساالر.  فروشی برامی رو گذاشتنجایا ... ستی مهم ن-
  

 سی خشیموها.  بزرگتر از قلبشیحت...  حجم بزرگ کی.  اش حس کردنهی سانی را می شدن حجمیخال
  .عرق شده بود

  
  .ستی نی کار هر کسنجایگردوندن ا.  اجازهمی دی و ممیر خی آپارتمان مهی -
  

  ... تونم یمن م... اما :  ناله بودشیصدا
  

 فروش بره بمون نجای و اادی بیتا مشتر:  کردی دخترش را نظاره می قدم روهاری مسی خانم ساالرچشمان
  . همه جنس و خرت و پرت تو مغازه استنیا... و کار کن 

  
 شنی خوب نمی ساالریآقا ... یعنی:  ش را چنگ زددی روپوش سفیلبه . زد چشمانش حلقهانی ماشک

   ندادن؟یدواریدکتراش ام
  
  ! کار دارمرونی من بم؟ی رینم...  مامان -
  

  ! شد؟یدوباره دربدر کار م!  رفت؟ی مدیبا.  و دخترش رفتی با خانم ساالرسشی خنگاه
  

  . کردی مغازه تا خانه را دمق و سرخورده طریمس
  

 ری شیپا. متعجب شد که آن ساعت از شب در خانه بود ... دی کشی مانی نشسته بود و قلوانی ای رولهیجم
  ؟ی عاطیاومد:  را خاموش کردگارشی سدنشیشهره با د. آب خم شد و دست و صورتش را شست
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   ...سالم: دی درهمش کشی به موهایمقنعه اش را برداشت و دست.  دانستی شده بود که نمیزی باز چالبد

  
 آب وانی لهی: دی و جورابش را همانجا گذاشت تا بشودی کشرونی و آل استارها را بوانی ای لبه نشست
   به من؟ی دیخنک م

  
 که انقدر خسته و ی کنیکجا کار م: دی کوبشی بازوی روانی با سر قللهی شد، جمزی خمی که نشهره

  !؟یدربدر
  

  .ستی نی بدیجا:  باال دادشانه
  
  !گه؟ی جا دهی ی و رفترونی بی شاپور اومدشیاز پ...  هه -
  

  ... بهم چینپ...  حوصله ندارم لیجم:  را باز کردشی و موهادی اش کشینی بری زیدست
  
  !؟ی داری تو دست و بالت چ-
  

جز  ... یچیه:  نداشتیزی قبلش چی از حقوق هفته ی و جز مقداری دخل را داده بود به زن ساالری همه
  ... فردام ی هیکرا

  
  ... بنداز گهی نگاه دهی:  صورتش فوت کردی را توانی دود قللهیجم

  
:  اعصاب خسته اشی صاف رفته بود رولهیحاال جم. ندی را ببی خواست کسی از آن شب ها بود که نمامشب

  !؟یسی به پیخورد...  شد یچ
  
   ...هیدست و بالم خال:  ابرو باال دادیی پر روبا
  
   برم تو؟ی دیحاال رخصت م ... ایب: دی کشرونی بیتا پنج تومان کجش را باز کرد و دو فی کبیز
  

  !؟ی دی مریگدا خ:  شده دوباره برانداز کردزی ری با چشمانلهیجم
  
  ... ندارم -
  

  ... باال می برای ب؟یینجایا چرا هنوز ا:  آب کنارش نشستوانی با لشهره
  

  !تو رو سننه؟: دشی شهره را گرفت و عقب کشی بازولهیجم
  

 هم ندارم یادیاعصاب ز...  ندارم ی خوایپول م! ل؟ی جمی خوای میچ: شی موهاانی انداخت مچنگ
  ... مرگمو بذارم یبذار برم تو کپه ...  به دو کنم یکیباهات 
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 چشمان پدرش هیشب. شده اششی آرایزل زد به چشم ها.دی عقب نکشدی را هم که دلهی شدن جمزی خمین
  !د؟ی دی خودش را از چشم پدر و مادرش می های بدبختدیبا. دندان فشردریلبش را ز.بود

  
  ... من ی برای بلبل شد-
  

من خودم از عالم و آدم خوردم ...  خود به من نده ی بریگ!  خوبه؟شمیاالن الل م:  دهانشی تودیکوب
  . تو بدترم نکنگهید
  

ننه بابا هم ... رم پول ندا: دی چشمش کشیبا پشت دست پا.  کردیشهره هم هق هق م.  راه گرفتاشکش
 قدم براش هی بار من هی...  بدبخت هم خواهرمه نی ای شده تو بگیک... خودم هستم و خودم ... ندارم 

  . هام بودمی خودم فکر بدبختادی مادمی یاز وقت! رم؟یبگ
  
  !اری درنی بازبمی ننه من غرم؟ی بودبی نه که ما منتظر کمک از عالم غ-
  
  !؟ی عاطی شدیچ: شهره هم دنبالش راه افتاد.فت رنیی و سمت اتاق پاستادیا

  
   ...یچیه:  و هق زدواری کنج دنشست

  
  !؟یری گی آبغوره میچیواسه ه:  را لمس کردشی کنارش نشست و ساق پاشهره

  
  ... فروش یاونجا رو هم گذاشتن برا...  مغازه ادی نمگهی دی ساالریآقا: دی اش را باال کشینیب

  
  !؟ی چ-
  

  ! چرا خونه است؟ چش بود؟نیا... ولش کن :  زد به سقفزل
  
 غومیصابر دوبار براش پ. شهی نمی زده که آفتابی دونم باز چه گندینم...  از صبح بست نشسته تو خونه -

  .و پسغوم برد و آورد
  

  ! و احمد کجان؟رین...  پس می تازه داربتیمص: دی کشرونی را بشیمانتو
  

 خوان مغازه رو یم! ؟ی گفتیتو چ...  دور و برن نیهم: آتش زد یگری دگاری را گرفت و سشی مانتوشهره
  !چرا؟! بفروشن؟

  
  . تونه کار کنهی نمگهید...  داره ی مشکل قلبیساالر...  دونم ینم:  باال دادشانه

  
  ! شانسنیتف تو ا: واری داد به دهی هم کنارش تکشهره

  
   ...ادی بیمشترفعال هستم تا :  شهره را گرفت و پک زدگاری تکان داد و سسر

  
  .بدش من بچه:  را پس گرفتگارشی سشهره
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  .نمی امامزاده بست بشهی خواد برم یدلم م: دی دراز کشواری کنار دهمانجا

  
  ! بشه؟یکه چ:  را دود کردگارشی سشهره

  
  . کردنی منو متولدی شا-
  
  ! بدم؟شنهادی پهیمن  ... وونهید:  شهره لبخند به لبش آورددنی خندیپق
  
  ...بگو :  شهره را عقب زدی موها دستبا
  
  ... شوور کن ای ب-
  
  ! بود؟ی ککیاون وقت شوهر دست به نقد تو خ:  بار خنده اش بلند شدنیا

  
  . امروز التماس دعا داشتوسفیمادربزرگ :  سمتش خم شدی کمشهره

  
  !؟یچ:  درشت شدچشمانش

  
 دمیبعد د...  حرفا نی کردن و ایلپرس شروع کرد به احوادیمن و دم دکون مستر د:  باز پچ پچ کردشهره

  . کنهی مکاری که عاطفه خانم کجاست و چرهی گی خبر از تو میه
  

   ...گهی کرد دیاحوالپرس:  مورش شدمور
  
  ! گرفت؟یچرا تابحال خبرتو نم...  کرد ی نمیچرا تا بحال احوالپرس! گاگولم من؟...  نه خره -
  

  ! برم تو چالهامی شوهر کنم، از چاه دربی بدبختنیه تو ا موندنیهم... ول کن شهره :  درهم شداخمش
  
  ! چاله است؟وسفی -
  
  ...قناته  ... ستیچاله ن:  لحن شهره خنده اش گرفتاز
  
  ... شنوه ی صداتو ملهی االن جم؟ی خندیم...  کوفت -
  

  .چرت و پرت نگو که من نخندم ... سیه:  دهانش گذاشتی رودست
  
  . نکبت خالص کننی زنش شو و خودتو از اای بی اگه اومدن خواستگار-
  

 خرج مادربزرگ و خواهرشو دیبرادر با ... نجای مثل اهی نکبتهیاونجا هم :  گذاشتشی بازوی را روسرش
  !خودش بدبخت تر از من...  کنم ی داره که من هم کنارش زندگیچ... بده 

  



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

79

 اش یشانی پیدستش را رو... شسته بودند  نی و آنجا چند نفرنجایا...  امامزاده واری داده بود به دهیتک
.  اش را فشردیشانیپ.  توانست حل کندیانگار تمام مشکالتش را م.  امامزاده نگاه کردحیگذاشت و به ضر

.  کرده بود تا برسد آنجایمهم نبود که نصف تهران را ط. شدی نشست آرام می می دو ساعتیکی که نیهم
 ی هوادی کشی نفس هم که میحت. کی و پکی شی تک رقمکی اش آمده بود به ی دو رقمیاز منطقه 
به !  فدات شم؟ی کنی خودت عشق و حال میبرا: لبخندش کج بود. شدی مشی هاهی وارد ریمرغوب تر
 اشاره کن پاشم هی.من همون جام ... ستای بد نی پات بندازری نگاه به زهی نه؟ ای ی هم هستچارهیفکر من ب

 به خودش یکش و قوس.  بوددهی پوستش دوری زی مطبوعیخنک. دیاش کش ینی بریبا انگشت ز.ستمیبا
  ...سالم حاج خانم : ستادی شد ای مکشی که نزدی چادر به سرانسالی زن مدنیبا د.داد

  
  .سالم دخترم:  جا به جا کردی را کمنکشی و عستادی هم ازن

  
  .دمی وقته شمارو ندیلیخ:  زدلبخند

  
. دندی دی را مگریکدی ی آمد و هر از چند گاهی جمعه میصبح ها.  بودیی مرتب و خوشروانسالی مزن

  ی اومدم اما شما نبودی چند دفعه اهی:  را تا کرددشیچادر سف
  
  .امی شد که نتونستم بی می دو ماهیکی -
  
 دهی پرسیزی و نه زن چدهینه نامش را پرس. کشیاز رخت و لباس مرتب و ش.  آمدی صورت زن خوشش ماز

  .ا شده بودندبود، فقط آشن
  
  . نشسته امنجای وقته که ایلی برم، خگهی با اجازتون من د-
  
  .. لحظه صبر کن دخترمهی -
  
 ی شده بود که حتمیتی نبود؛ آنقدر زود ی وقت دختر کسچیه.  شدی گفت دخترم و قند در دلش آب میم

حلوا درست : دی کشرونی بیلونی اش نایزن از ساک دست.  مادر و پدر داشته باشدینتوانست درست و حساب
  . هم قسمت تو بودنیکردم، ا

  
  !ه؟یدستتون درد نکنه، نذر:  نان و حلوا را گرفتلونینا
  
  . اگه خدا قبول کنه-
  

  . دارمیاصال ارادت خاص.  دوست دارمی نذریغذا... دستتون درد نکنه حاج خانم :  لبخند زددوباره
  

  . برسمارتمیمن برم به ز... نوش جانت :  زن کمرنگ بودلبخند
  

  .بازم ممنونم...  به سالمت دیبر:  تکان دادسر
  
 مزاحمت گهی کنم ددای دردسرم پی کار بهی...  شکرت ایخدا: چپاندفشی را داخل کلونی دور شدن زن، نابا
  ! خودتالی شه هم خی من راحت مالی هم خیمنو که به سر منزل مقصود برسون.  شمینم
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 شیدست ها.  رفترونی درختان قدم زنان از محوطه بی هی ساریز.  گرفتی را از کفش دارشی هاکفش

  .دیگرفت مقابل صورتش و نفس کش...  داد ی زعفران و گالب میبو
  
 ظاهر و نیا: باز کردشی نیبنگاه. کردی مغازه اوره بود نگاه می که برایداری و خری حرص به بنگاهبا

  !ن؟یدیپسند.. باطن مهندس
  

  ! مفت خوری کهیمرت...  نپسنده اهیال س خوام صد سیم:  کردغرغر
  

 مرد یچشمانش را برا.  انداختشی به سر تا پای که برگشت و نگاهدی اش را شنی لبری انگار زیبنگاه
  !بفرما؟: درشت کرد

  
  .ی کنهی دو روز تخلیکی نی همدیبا:  دار ابرو باال دادبنگاه

  
  .هر وقت فروش رفت: شخوانی پی رودی نمدارش را کشدستمال

  
  .ی گی باال ممتوی قی داریفی شریآقا:  زدشی صداداریخر

  
 شش متر فقط عرض داره نیبب... متراژش خوبه ...  شه برات ی درآمدزا می کلنجای نه جون مهندس، ا-

  .یاری آس دربی ازش دو تا مغازه یتونیم... 
  

 ی بر نمیحت.  زدندینه م داشتند سر مغازه چایبه همن راحت. دی دندان فشرد و پوستش را جوری را زلبش
 دندی دی آدم ها را نه میبدبخت.  آوردی مغازه به دست منی نان شبش را از همی بدبختکی ندیگشتند تا بب

  !انگار هم کور بودند و هم کر ... دندی شنیو نه م
  
  .رمی گی خوب هم مفی تخفهیبرات ... نترس .  مذاکرهزی می پانمی شی با صاحب ملک می شما پسند کرد-
  
  .امیمن از خجالتت درم ... ری بگفی شما تخف-
  

 نی دو روز ایکی.  رفتی کرد می را جمع ملشی وسادیبا.  دادهی تکشخوانی رفتند به پرونی که بمردها
 زعفران و گالب یبو.  اش را برداشتی دوشفیخم شد و ک...  به حالش نداشت یطرف و آن طرف هم فرق

  .شک کرد اش و چشمانش را شور اینی بریزد ز
  

  !برنا؟:  را باال دادنکشیع. دی دی شهال خانم نشسته بود و کارتون می پای روبرنا
  
  !؟یی بله بابا-
  

 زد برنا، توقع داشت پسرک ی طور صدا منی ایوقت.  با بچه ها حرف بزندیزی نداشت بابت هر چدوست
  .برگردد و نگاهش کند

  
  ! آقا برنا؟-



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

81

  
 را گریکدی بدون حرف زدن متقابل هم حرف دیبا. صورت برنا زل زدچند لحظه به .  بار نگاهش کردنیا
 مخصوص خودش ی کاناپه ی آمد و نشست رونیی شهال خانم پای پایبرنا سر کج کرد و از رو. دندی فهمیم

  . داشتنجای نی از الک پشت هایکه طرح
  
  ! مادر؟نیی پایرفت: شهال خانم نگاهشان کرد.  را به چشم گذاشت و با انگشت ثابت کردنکشیع
  

  .رهی گیشما پات درد م... بله :  شده بودونیزی دوباره نگاهش جلب تلوبرنا
  

  اد؟ی و باراد کجان که صداشون در نمایبرد: ستادی زد و اتی از رضایلبخند
  

  .تو اتاقشون هستن:  خانم هم برخاست و سمت آشپزخانه رفتشهال
  

 به در اتاق بچه ها زد و داخل ی داد و ضربه اشیشانه ها به کمر و یکش و قوس.  کردیکی ها را دو تا پله
 ی کنترلچی هی بشی و ابروهاوترینگاهش به سرعت برگشت سمت کامپ. دندی پردنشی و باراد با دایبرد. شد

  ...سالم :  را خاموش کردتوری خم شد و مانایبرد. باال رفت
  

  !خب؟:  هر دو انداختی شد و نگاهنهی به سدست
  

   ...ی بود برامی گهی نیا ... زهیچ:  به باراد انداخت و بعد نگاهش کردیه نگاه دستپاچایبرد
  

  !؟ی سنیتو چه رده :  دندان فشرد و رها کردری زلب
  

   ...زیچ:  دوباره زل زده به بارادایبرد
  
  ! باراد با شمام؟-
  
  ... هجده سال -
  

  !ن؟یکدومتون هجده ساله شد: رونی را فوت کرد بنفسش
  
  ... دارن وی بازنی بچه ها ایهمه  ... سنی نوی میزی چهی ی طورنی روش هم-
  
  !؟ی کیعنی بچه ها ی همه -
  

  ... هام یهمکالس:  شانه باال دادباراد
  

  ... هم پاکش کن ستمی سیاز تو ... اری برونی رو بی دیس:  گفت و سر تکان دادیآهان
  
  ! بابا؟-
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 که ستی ننی الشیاما دل ... ی بلدیتو رانندگ: اد تذکر داد نداد و با انگشت اشاره به بارای به بردیتیاهم
  ... پشت فرمون ینی بشی تونی هجده سالت شد می گفتن وقتنی همیبرا ... ی کنی رانندگی تونیم
  

 انیبابا نادر و عمو آرش م ... نیی پادیایزود ب:  باراد هم باعث نشد از نگاه پر تذکرش دست بردارداخم
   ...نجایا

  
  .ندارم حوصله -
  
 ی چچیه ... می زنی موضوع حرف منیبعدا راجع به ا: رونی آن که برگردد سمتشان نفسش را داد بیب

  .االن تموم نشده
  
  . من بزرگ شدم-
  
  .ای بردنیی پاای ب-
  

 دنی کوبیصدا.  بستشیدر اتاق را به رو.  بودستادهی اتاق اانی دنبالش راه افتاد اما باراد هنوز مایبرد
  . شود و دنبالش راه افتادری از پله ها سرازای تا بردستادی به هم؟ اختی ری را ملیوسا. دی را شنیزیچ
  
.  بودامدهی نرونیباراد هنوز از اتاقش ب.  کردندی می با پم پم بازایبرنا و برد .وانی ای بود روستادهیا

 سوی گیقدر اخم کردبابا ان: ستادیآرش کنارش ا.اوردینادرخان رفته بود سراغش تا مثال از دلش درب
  .دیترس

  
  !من بهت گفتم دعوتش کن؟:  گره شدشتری بشیابروها

  
  !ا؟ی کوروش تو نی خونه میری گفتم ما می اومد خونمون بهش می وقت-
  
  . بحث کردن ندارمیولش کن، حوصله :  چانه اش را لمس کردریز
  
  !؟ی با باراد دعوا کرد-
  

  !سر خودم؟با پ! دعوا کردم؟:  را باال دادشی ابرودم
  

  .ی هستی نبود که تو پدر روشنفکرادمی:  متفکر نگاهش کردی کمآرش
  
  . گرفتن که مال هجده ساله هاستی بازی دی سهی -
  
  ! ها هم هست؟ی دختر خرگوشنینگو که توش از ا...  گاد ی اوه ما-
  
  !؟ی دختر خرگوش-
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با جوراب ...  کردم ی نگاشون متی که تو دوران جاهلییاز همونا... هووم :  سر به گوشش چسباندآرش
  !ی تل خرگوشهی و سهی و دامن پلدی سفیها
  
  ! من مگه چند سالشون شده؟یبچه ها ... وونهید:  به آرشدی آرنج کوببا
  
  ! بود؟می گهیواقعا ...  خوب -
  

  . خشنی بازهی... آره :  تکان دادسر
  
  !ی کردفشی نگو که توق-
  

  . کارو کردمنیهم:  تکان دادسر
  
  .ی دونستم تو از اون هم بدترینم ... استی دنی بابانی من بدتری کردم بابایا حاال فکر م ت-
  
   داره؟ی چه ربط-
  
  . راحتیلیخ ... ی رد کنیلیبی سری رو ززهای چی ضد حال زدن بعضی به جای گاهی تونیم ... یچی ه-
  

قبل آن که .  را درهم کردصورتش. دی خندی خاراند و می مشی پم پم را با انگشت های گلوری زایبرد
  . تو حالشونی تو تا باز نزدمی برایب: دی را کششی بزند آرش بازویحرف

  
  ! شماهادییکجا: ستادی ادنشانی با ددیآناه

  
 ی داری خوبیپسرا:  کردی که شهال خانم از تولد بچه ها آورده بود نگاه می با لبخند به آلبومسویگ

  .کوروش
  

   ...ستی هم راحت نیلی خی و مدرک و سند بهشون بگلی و با دلزی همه چیش مجبور بایوقت:  تکان دادسر
  

  !ماهن... نگو کوروش : دی خنددیآناه
  

  ! مگه دخترن؟ه،یماه چ... اه :  غر زدآرش
  
  ... شه ی متیحسود: دی خندسویگ
  
  !من؟ ... ی ک-
  

 حسود یلیآرش خ... پرس از من ب...  جان سویآره گ:  شربت برگشتینی به آشپزخانه رفت و با سدیآناه
  ...و 
  
  !حواست هست؟ ... می ریما خونه هم م...  دلم زیعز ... دی آناه-
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  !احتماال به من؟...  کنه ی میپس آرش حسود... خوب :  انداختدی به آناهینگاه

  
  ! شما؟یتحفه ا:  خنده و آرش سمتش خم شدری با صدا زدند زدخترها

  
   ...گنی می طورنیا:  باال دادابرو

  
  .دییبفرما:  مقابلش خم شدینی با سدیآناه

  
  .یدیزحمت کش:  برداشت و نگاهش کردیوانیل
  
  . نکردمیکار:  کردی لبخند نگاهش مبا
  
  .گلوم خشک شد...  به دادات هم شربت تعارف کن ای ب-
  

  .یزنیبس که حرف م:  سمت آرش رفتدیآناه
  

  . رامسررمی بعد میهفته :  کنارش نشستآرش
  

 بچه ها شی پادی از نادرخان بخوام بدیبا ... امی دو روز بعد میکیمنم : گرفتسویز صورت گ را انگاهش
  .بمونه

  
  .ی نادرخانو با شهال جون تنها بذاری خواینگو که م:  با ابرو به شهال خانم اشاره کردآرش

  
حواست .  ..ی زنی من حرف می در مورد بابایدار:  اش را مزه کردیطعم توت فرنگ. به شربتش زدیلب

  !هست؟
  

  .شنی می کنم زوج خوبیفکر م:  تر کردی را باال گرفت و لبوانشی هم لآرش
  

 کرد ی با پنجه لمسشان می بود سر شانه و هر از گاهختهی بلندش را ریموها.  کردی نگاهشان مدیآناه
  :نگاهش را داد به آرش

  
  . نادرخان عاشق مامان اطلس بود-
  
من . ادی به سراغش بیریممکنه عشق پ...  کنه یصوال خاک آدم و سرد م خوب ایول ... هی هم حرفنی ا-

  ...فقط خواستم از قبل آگاهت کنم 
  

  .ی اومدای کنه الل مادرزاد به دنی فکر نمی کسیتو حرف نزن:  اش گرفتخنده
  

  . برداشتی آمدندنفس راحتنیی و باراد که از پله ها پانادرخان
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  ن؟ی الزم نداریزیچ:  اش مشغول بودیبی جیوی با رادنادرخان.  آمدنیی پله ها که پااز
  

  .ستی بشو نوی رادگهی هم دنیا... نه :  بلند کردسر
  

 و از رده خارج شده یمی قدیزهایدور و بر من پر شده از چ: دی کشی موج دلخواهش آهافتنی از دیناام
...  
  

  !دتریجد ... دیری بگگهی دونه دهی:  کاناپه نشست و سمت نادرخان خم شدی دسته یرو
  

   اطلس و بندازم دور؟ادگاری:  زل زده بودوی درهم به رادی با ابروهانادرخان
  

 نگه ادگاری هم نویا.دی که باهاش راحت باشدیری بگدتری جدهی...  دور دیننداز... نه :  کردی سرفه اتک
  .نیدار

  
 نیگزی جای اگهی دزیهر چ و با یزی هر چی تونیتو که انقدر راحت م:  کردی متفکر نگاهش منادرخان

  !؟یی چرا هنوز تنها،یکن
  

  . خوام دوباره ازدواج کنمینم:  پا انداختی کاناپه نشست و پا رویرو
  
  ! بدونمشمیخوشحال م.  نظرت باشهنی ای برادی بای قانع کننده الی دلهیازدواج نکن، اما ...  باشه -
  

:  زدی کاناپه ضربه ای گرفت و با انگشت رویسنف.  سواالت نادرخان راحت نبودری کردن از زی خالشانه
  نجا؟ی ادیای و شب هم بدی به رستوران برسدی تونیشما م. رامسرمی بانک بری پروژه ی برادی بعد بایهفته 

  
  سوال من جواب نداشت؟:  زل زده بود به صورتشنادرخان

  
 من رو هم ی زندگطیراش ... ادی باشه که ازش خوشم بیکیاگه :  اش را لمس کردیشانی کف دست پبا

  ... باشه یمیبا بچه ها هم خوب و صم ... رهیبپذ
  
  ! کوروش؟-
  

  ...بله :  بلند کردسر
  
  ! دوست دوران دانشگاهت چطوره؟نی هم-
  
 ی تونه ازدواج موفق تریم...  مجرده سویگ:  رسدی میی جانی رفت و آمد به همچنی دانست ته ایم

  .داشته باشه
  

 که لبخندشان آنقدر بزرگ است خوشش یی از زن هادی مثال بگونکهی است تا ای بهترلی دلنی کرد افکر
  .دیاینم
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  ! بهتر از تو رو داره؟اقتی لسوی که گنهی التی االن واقعا دل-
  

  ...اوهوم :  تکان دادسر
  
  ! چطور؟دی آناه-
  

  !د؟یآناه:  درشت شدچشمانش
  

  !خواهر آرش ... ی مشکوردی آناه...بله :  برداشتوهی از ظرف می خم شد و پرتقالنادرخان
  
  ! از من کوچکترهدیخواهر آرش؟ آناه...  پدرجان هیکاف:  شدزی خمین

  
   کجاست؟رادشیا...  تونه با بچه ها دوست باشه ی زن جوون که مهی -
  

نادرخان چرا متوجه نبود که ذهنش را به هم .  فکر کنددی مانده بود که به آناهنیهم! ؟ی مشکوردیآناه
  .دزی ریم
  
  . و آبدارهنیریچه ش...  بذار دهنت ای ب-
  

  !گهی درشیبگ:  کردنیینادرخان دستش را باال و پا.  پرتقال ماندی مهی نی رونگاهش
  

  د؟ی کنرونی منو از سرتون بی شه فکر ازدواج دوباره یم:  نشستدوباره
  
  . نگران بچه هامشتری پسر جان، بیستی مد نظرم نیلی تو خ-
  

  . شناسنی کنن که نمی زندگی با کسنکهی مادر باشن بهتره تا ایا ببچه ه:  کردیپوف
  

:  که به جانش انداخته بود، پر پرتقال را به دهان گذاشت و ملچ و ملوچ دادی جلز و ولزالی خی بنادرخان
  . شهی داره چهل سالت مگهید...  کردن ی نامزد بازستی خوب نادی سن تو زیبرا

  
  . ندارنی من مشکلیبچه ها: کرد شی دندان گرفت و رهاری زلب

  
  .هی باراد تو سن حساس-
  
  . تو خونهارمی و برمی و بگیکی تونم دست ی نملی دلنی به همقای دق-
  
  . هستنی هم تو سن حساسای اما برنا و برد-
  

  باشه کهیکی اد؛ی نفر خوشم بهی از دیبا:  ضرب گرفتنی زمی کاناپه و با پا روی داد به پشتهیتک.  شدکالفه
  ...آروم باشن ... کنارش راحت باشن ...  طور نیبچه ها هم هم. از بودن باهاش خوشحال باشم
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 ی کنم آرش عالقه ایهر چند فکر نم ... هیدختر خوشگل ... مشی شناسیم...  فکر کن دی آناهی رو-
  .داشته باشه که خواهرشو بهت بده

  
  .رمی خوام خواهرشو بگیمن هم نم:  زدغر
  
  .م بخوابم برگهی من د-
  

 را برداشت و به وهی می دست هاشیپ.ختی ری اش را به هم می آمد و نظم فکرینادرخان م.  تکان دادسر
 دنیبا د.  و سمت اتاقش رفتدی کرد و دستش را آب کشیآشغال ها را داخل سطل خال. آشپزخانه برد

  . دادهی تخت به چهارچوب تکی محبوبش رویبرنا و بره 
  

 یسرش را به هر طرف م. گذشت یاز کنار مغازه ها م.  باال رفتیباز کرد و قلپ را ی آب معدنیبطر
 خانم مجرد، با کیبه :  انداختی و نگاهستادیکنار ستون ا. ندی دعوت به کار را ببیچرخاند تا تراکت ها

  ... یتوریزی شرکت ودر کالی نامحدود جهت تکمی با زمان کار،یسی باال، مسلط به زبان انگلیروابط عموم
  

 نوشت نیهمچ!  باشه؟زونیم ... ی نباشه؟ دور کمرش چیدماغش عمل ... یروتو برم ه:  کج بودلبخندش
  ... کنه ی رو راه اندازییمای خواد شرکت هواپی کردم مالیخ...  کادر لیجهت تکم

  
  ! خوام توش سر سگ بجوشی که برا من نجوشه، میگید:  حرص بر گه را کند و مچاله کردپر
  
دستش را .  سوپر مارکت به خاطر نداشتن ضامن معتبر و معرف ردش کرده بودندکی زنانه و شگاهی آراکی

 مانده بود لهیجم.  کردی می باز نحسرهین. دی کشی ته می به زودشیپول ها.  اش گذاشتی دوشفی کیرو
 شی و مچ پاستادی ا روادهی و کنار پستادیسر پا ا.  رو گرفت و به جلو پرت شدادهی پی به فرورفتگشیپا. خانه

  ... چاله چوله ها نی لعنت به ایا...  شانس نی تف تو ایا: را لمس کرد
  

  ...خاله ... خاله :  شدشی بازوزانی آوی کوچکپسر
  

من به گور هفت جد و :  کردی پوفدی پاره اش را که دقهی و بلوز فیسر و صورت کث.  نگاهش کردمتعجب
  . تو باشمیابادم بخندم خاله 

  
  ...هنوز نهار نخوردم ...  کم پول بده هی... خاله :  شدزانی آوشی و به آن بازودی هم از راه رسگری دیکی
  

  ... کارتون ی پدیبر:  دادی و به خودش تکاندی کشیآه
  
  ! سوزه؟ی خاله دلت نم-
  
ه صبحانه ن... نه نهار خوردم ... من از جفتتون بدترم  ... نمی برو ببایب:  بچه ها حرصش گرفتیی پر رواز

  .رمیفقط هم دارم راه م... 
  
  !؟ی چقدر کاسبیروز:  از پسرها را از خودش جدا کردیکی
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  ! به تو چه؟-
  
  ... نه ای ی ریم:  فشردیدستش را پس گردن پسرک گذاشت و کم...  پر رو ی جغله هانیا

  
  !ولم کن برم.  آره گدا-
  

   ...یهر:  به جلو راندیهر دو را کم.  اش گرفتخنده
  

  ... گدا ی کهیزن:  که فاصله گرفتند برگشتند و از همانجا داد زدندی قدمدچن
  
 شی پهلویدستش را رو.  چپ و راست شدند و رفتندتی جمعانیبچه ها به سرعت م.  شد تا بدودزی خمین

 شاپور و که شی رفت پی دوباره مدی بادیشا.  اشینی بری زد زی میچی ساندویبو.گرسنه اش بود. گذاشت
  .ار کندآنجا ک

  
  !دمی خندیمن به گور اکبر ماست:  مورمورش شدشی های فکر شاپور و نظر بازاز
  

  .. ثمر بودی بی گردابانیخانه ماندن بهتر از خ. رفته را برگشت تا سوار اتوبوس شودراه
  

  . بخوری چهی ایب:  داد و پهن کردی سفره را تکانشهره
  

 را ینی زمبی سینار سفره دو زانو نشست و با قاشق کوکوک. دی کشنیی را پاشرتشی تی تکان داد و لبه سر
  ؟یتو خورد: تکه تکه کرد

  
   ...یری می میفتی روزا منیشهره هم:  اشینی بری زد زگاری سیبو
  
  .ستای بد نی دور از جون بگهی -
  

   ...اری خزیحرف حق مثل چ:  باال انداختشانه
  

  . معرفت بشهدیشا. رف بزن حوسفی برو با آقا ای ب،یعاط:  کنارش زانو زدشهره
  

  ! کجا؟یبرا... اون وقت :  و به دهان گذاشتدیچی پی تپلی لقمه
  
 خواد یم... آخه برادر گور نداره تا کفن داشته باشه :  گوشه چشم به شهره نگاه کرد و سر باال انداختاز

  معرف من بشه؟
  
  ! گمی میری زبون به دهن بگ-
  

  ...به گوشم : ت و به دهان گذاشدیچی پیگری دی لقمه
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 حاج شی پی بری تونیاصال م...  که آشنا داشه باشه یی هر جاای دونم مسجد یچه م...  محل جی تو بس-
   ...یآقا سالم

  
  یحاج آقا سالم:  خندهری زد زیپق
  
  !؟ی خندی می چی برا-
  

 وسفی  چرا برادری گم شهره، تو فکر نکردیم: دی و سر کشختی آب ریوانیل.یچی تکان داد که هسر
   و برم؟امی تا من بستهی ای سر کوچه مشهیهم
  

  . خواد یخاطرتو م:  خمار نگاهش کردشهره
  

  . که اونجا نباشه تو مسجد نشستهیوقت...  مونه سر کوچه ی منی برا همه،ی و کاسبکارینچ، ب:  باال دادابرو
  
  ! خداشناس و اهل بد و خوب باشه؟یکی ادی داره حاال؟ بدت می چه اشکال-
  
 شکم ستینه جون تو، فقط مسجد رفتن و سجده کردن که قرار ن:  کردزی نان کف بشقابش را تمی تکه ابا

 زور بزنه خرج یلی بعد خاره،ی شدم که خدا اون روز و نوسفی من زن می فرض کنایتازه ب...  کنه ریمنو س
  ...من و مادر و خواهر و مادربزرگش و بده 

  
  ... خب -
  
  . خودمبیونم کار کنم و دستم بره تو ج تی نمگهی دنکهی خب ا-
  

امروز که ... قربونت برم خدا : دیسی را هم به دهان گذاشت و انگشت اشاره اش را لی نان روغنتکه
  . شد، فردا رو هم حواست به ما باشهریشکممون س

  
   ...ی گی به خاطر من م-
  

  !؟یچ:  را باز کرد و دوباره بستشی دور موهاکی بارکش
  
  ؟ی و بری منو بذاری تونی چون نمی کنی شوهر نم-
  

  !من بدون تو کجا برم؟: دی شهره را بوسی استخوانی شد و گونه خم
  
  !ی عاط-
  

   ...یجون عاط: دی و به سمت راست چرخدی دراز کشهمانجا
  
  . خودتی زندگی پی رفتی و میذاشتی منو مدیمادرت هم که بودم با.ی من بمونی به پای تونی تو که نم-
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  ...اما تو رو نه ...  رفتم ی و مذاشتمتی مدی شایمادرم بود: اش را خاراند گونه
  
   چرا؟-
  
  !ی کوفتم کنی تونی منیبب...  دو تا لقمه غذا خوردم -
  

  .رهی مشی پمی زندگی جورهیمن هم : دی به صورتش کشی را داخل بشقاب فشرد و دستگارشی ته سشهره
  

  ؟یننه بابا دار ؟ی شوهر دار؟ی چطورقایدق:  تکان دادسر
  
  . رفتمی میمثل چند سال قبل که بافندگ...  کنم ی کار م-
  
  ... شهره -
  
  ... هان -
  

 کجا چی گم من بدون تو هیم...  رو صدا کنم بگه جان دلم یکیعقده تو دلم موند ... بگو جانم : دیخند
  .کنم و راحت التی گفتم که خنارویا ... ای شوهر، نه اون دنینه خونه  ... رمینم
  

  !؟ی چیحاج آقا سالم: دی هم کنارش دراز کششهره
  

 تی محرمغهی صهی خواد ی هم میفور.  کنهتی خواد همه رو به راه راست هدای مینه، حاج:  کردینوچ
  ... خلق اهللا نیبخونه ب

  
   ...ی گیچرا چرت و پرت م: دی خندشهره

  
  ... چه خبره رونی که بی خبر نداریستتو خونه نش:  و شروع کردن به شمردن ترک هادی پشت دراز کشبه
  

  !؟ی عاطی گیراست م:  شدزی خمی سمتش نشهره
  
   ...ی حاجدی پری ملهی جمی از دوستایکیبا ...  اومد دستم ی خبر تازه می مغازه شاپور که بودم کل-
  
   کدومشون؟-
  

دست . میراط مستق رفت سمت صی و می حاجنی که نشسته بود تو ماشدمشید ... نینگ:  را خاراندشیابرو
  .ووود ... نگیی بونیع: راستش را باال برد

  
 شاپور را کهش ی هاراهیمتلک ها و بد و ب. خواست پول مرده را زنده کندیم. به شاپور زدی غروب سردم

 یم. را محکم مشت کردشیدست ها.صابر رفته بود آنجا و پولش را گرفته بود. برگشت سمت خانهدین
 یرفت:دی ابوان نشسته بود خروشی صابر که لبه دنیبا د.گردن شاپور را بشکند دست ها نیخواست با هم

  ! شاپور مگه نه؟شیپ
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  دی شنی را نمشی و صدادی دیانگار که اصال او را نم.  کردی را دود مگارشی نشسته بود سالی خی بصابر

  
  !؟یپولمو گرفت...  شاپور شی پیرفت...  با توام -
  
  !شر به پا نکن دختر:  کردی از پنجره نگاهشان مرهین

  
  ... کنم یبه سوالم جواب بده شر به پا نم:  را گره کردمشتش

  
  ؟ی زنی زر می چ-
  
   ...ادی پولمو رد کن ب-
  
   کدوم پول؟-
  

.  بوددهی شاپور و چهار تا حرف شنیرفته بود دم مغازه .  دانست که پول را گرفتهیم. دادی اش میباز
. صابر دو سه روز قبل پول را گرفته بود.  سوزانده بودشیکلفت که حسابچهار تا حرف پدر و مادر دار 

  . باشدبشی بود حداقل نصف آن هنوز ته جدواریام
  
  . رمی که سر کار نمینی بیم... پولمو بده ...  صابر -
  
  .ی گیچرا چرت و پرت م! ؟یکشک ک ... ی پول چ-
  
  .پول من کو ... ی ازش گرفتیرفت... و  شاپور، گفت پول و داده به تیرفتم دم مغازه :  زدغیج
  
 یصداتو ببر نسناس، برا:  بود که نتوانست عقب بکشدی دستش انقدر ناگهانی شدن صابر و ضربه زی خمین

  .من آدم شده
  

 یدو قدم جلو رفت و ب. دی پریپلکش م.  اش انقدر محکم بود که نصف صورتش را به گزگز انداختضربه
   ...ادیپول منو رد کن ب ... یگوه خورد: ابر سر صی تودیهوا با مشت کوب

  
  ... برو تو ایب: دی داد کشرهین

  
جفت ...  کنم ی ؟؟آدمت می زنیمنو م:  اش را جمع کردقهی و ستادی ضربه را نداشت انی که انتظار اصابر

  ... کنم یدستاتو قلم م
  

ولش کن : ستادی اانشانی و مدی کشغی جرهین.  که نفسش رفتواری به ددشی محکم تکانش داد و کوبآنقدر
  ...ولش کن ... صابر ... 

  
 یروز... کار کرده بود .  خواستیپولش را م.  بودیاما هنوز عصبان.  تار شده بودیلی از اثر سچشمانش

   توانست پولش را بخورد؟ی سوخت؟ چطور میچرا دل صابر نم.  بودستادهیدوازده ساعت سر پا ا
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  .پولمو بده: دینال
  

   ...رشی بگایب ... ایب! ؟ی خوایپولتو م: دیر سمتش شاخ و شانه کش دوباصابر
  

   ...ری بگای بیمرد:  و نشانش داددی کشرونی ببشی اسکناس از جی ادسته
  

 نی زمیخدا از رو! ؟ی گردیدنبال دردسر م:  به جلو هلش دادرهین. پول خودش بود.  راه گرفتاشکش
  ...برتون داره 

  
  ...الزمش دارم ... پولمو بده : ر رفت را پس زد و سمت صابرهین

  
  !کثافت... پست فطرت ... نامرد :  سوزاندی لبش را می اشک زخم گوشه یشور. دی اش را باال کشینیب

  
 توانست آب ی نمیحت. حس کرد صورتش فلج شده است.  آنقدر شدت داشت که پرتش کردی بعدیلیس

  .دهانش را قورت دهد
  
  . دمی بهت نمیچی هیال که هار شدحا...  خواستم بهت بدم ی م-
  

صورتش به . ستدی توان نداشت بایحت.  وقتچیه. وقت قصد پس دادنش را نداشتچیه.  گفتی مدروغ
  .شدت داغ شده بود

  
  ... المروتا نی کردکارشیچ ... نی کردکارشیچ: دی شهره را شنغی جیصدا

  
  ...ه پا کنه  بشی ببرش تو که کمتر آتایب... صداتو ببر :  هم داد زدرهین

  
 یشهره دست رو.  تا ته قلبششیاز بن موها.  کردی وجودش درد می اما همه زدی خواست اشک برینم

   ...نمتیبب...  کرد درد و بالت تو سرم کاریچ: ندشی کرد سرش را بلند کند تا ببیشانه اش گذاشت و سع
  
: هی گرری زد زدنشیشهره با د. ادستی اشی پاهایرو.  دادی خون میته حلقش بو. دی اش را باال کشینیب

  !خدا لعنتت کنه... خدا لعنتت کنه صابر 
  

   ...ذارمیمن راحتت نم ... ی پسم بددیبا:  نامتعادل بودقدمش
  

 خورد مرده ی ملی و فی که تو خوردیاون کتک ... ی مادرت سگ جوننیع: دی خندی پر حرص مصابر
  ...سگ جون .بود

  
  ی پولمو پس بددیبا ... ستی مهم نی گی که میهر چ: بش پاک کرد پشت دست رطوبت خون را از لبا
  
 هار ینی بینم...  برو گمشو تو ایب ... ی خون به پا کنی خوایم: دشی را گرفت و عقب کششی بازورهین

  شده؟
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نصفشو بده :  و دستش را دراز کردستادی صابر اکینزد. شودی می دانست پسرش چطور وحشی هم مرهین

...  
  
   ...ادیبهت م...  کن ییدا برو گ-
  

  ...پولمو بده ...  زنمت یم:  را محکم کردمشتش
  

  !؟ی منو بزنی خوایم... تو ! ؟یمنو بزن:  دستش شده بودخینگاه صابر م.  را باال برددستش
  

  ... کنه ی لت و پارت مزنهیم... ولش کن ... ولش کن : دشی و عقب کشدی سمتشان دوشهره
  
 صابر پولش را ی راحتنیبه هم. دی لرزی مشیدست و پا. شهره سمت خانه رفت الغر ی فشار بازوهابا

  . کندهی خواست زار زار گریدلش م. خورده بود
  

 هم ی ها گفت و لب روخی ی از سردیآخ.  گونه اش گذاشتی و روختی داخل حوله رخی چند تکه شهره
  .تفکر کرد البد تمام صورتش کبود شده اس. فشرد و دوباره آخش درآمد

  
 چادر هی بشه سی وقت مامور و پلده؟یزورش به تو رس ... وزی پفکهیمرت...  دستش بشکنه یاله:  هق زدشهره

  ... تو خونه نهی شی کشه سرش میم
  

   ...رهی گیولش کن، دردم م: دی را عقب کشصورتش
  
  ... شه ی ماهی پارچه سهی نذارم که خی. دهیپوستت سف...  به درک -
  

  ...که پسندم کنن  خوان ینم:  زدغر
  
   ...یشی باهاش دهن به دهن می چی براهی وحشنی ای دونی تو که م-
  

  ...پولمو خورد :  را درشت کردچشمانش
  

 کنه زور بازوت ی مالی ندونه خیهر ک... خوبه ... خوبه :  بالش بگذاردی مجبورش کرد سر روشهره
  ... شه ی سرش مزادی هم زبون آدمکهی و اون مرتادهیز
  

 چی هانی عصنیا.  بوداوردهی به دست نیگری دزی چشمش چی صورت و تاریجز کبود.  گفتی متراس
  . نداشتیسود

  
  ... سرش ی تودمیکوب... منم زدمش :  اخم درهم شهره نگاه کردبه
  
  ...مشت تو کجا و ضرب دست اون نفله کجا  ... ی کردی کار خوبیلی خ-
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  ... خودش نشه ونی و بزنه که مدیکی دیبخوره باآدم ده تا هم : دی اش کشینی بری را زدستش
  

 ی اگهی دزی صورتت مگه چریغ ... وونهی دیدختره  ... زنمتی هم من میکی یساکت نش:  کردضی غشهره
  ؟یهم دار

  
  ! رفت؟ادتی ... ای درهی...  دل دارم هی... حرص نخور خوشگل من : زخم کنار لبش سر باز کرد. دیخند

  
  ... خنگ یدختره :  سرشی رودی با کف دست آرام کوب شهره راه گرفت واشک

  
   بد شده؟یلیخ:  گونه اش برداشتی شد و حوله را از روزی خمین

  
  ...آره :  سر تکان دادشهره

  
  ... خواستم از فردا برم دنبال کار یتازه م:  انداختشی به موهایچنگ

  
  ...ت تو رو زده  کنن شوهریفکر م. دنی سر و شکل کار هم بهت منیبا ا...  آره -
  

  کبود شده؟...  کنه ی درد منجامیا: دی گردن دردناکش کشی رویدست
  

 یشی انگشت بهت بزنن کبود م؟ی پوست تو دارنمیا...  انگشتاش مونده یجا... آره : ستادی با ناله اشهره
...  
  

  ...انگشت کجا بود  ... واری به ددمیصابر گرفت و کوب:  زدغر
  
   ...یری و طول درمان بگی کنتی ازش شکادی با-
  

  اد؟ی از کجا مری کنم، بعد خرج نتیاز صابر شکا:  گذاشت و فشردیشانی پی را رودستش
  
  .. شهی می چرهی به تو چه که خرج ن-
  
... حوصله دردسر ندارم :  شکل آنجا داشتی قلبی مهی نصفه و نی نهی آکی.  رفتفشی و سمت کستادیا

...  بده هی بابت زدن من ددیتازه صابر با.می جنگ اعصاب داشته باشهری با ندی هر روز بارنیصابرو بگ
  !داره؟

  
   ...رنی گی می همه ازت کول،ی که باشبی نج،یساکت که باش:  برداشت و آتش زدیگاری پر حرص سشهره

  
 بود که استفاده یی خانه هم پر آدم هانیخارج از ا.  را نداشتیزیاما قدرت عوض کردن چ.  دانستیم
 یای دنیواری چهار دنیخارج از ا.  انداختندی کردند و بعد آدم ها را دور میسواستفاده م.دند کریم

 و به دام خانهشهره هم رفتن از .  رفتی از کوره در میاما گاه.  دانستیشهره هم م.  بودیزشت تر
  . افتادن را تجربه کرده بودیبدبخت
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  شمی خواب میسکافه بخورم ب ساعت ننیا: ندی بنشتای خودش جا باز کرد تا گکنار
  
  ! داره؟یرادی ای خواب شیب:  چسباندشی سر به بازوتایگ
  
  !؟ی دوست داری خوابیب:  چانه اش را لمس کردری انگشت زبا
  
  . آره یتو بمون: دی خندتایگ
  

  !؟ی دوست داری چگهید: دشی و باال کشچاندی دور کمرش پدست
  
  ... فکر کنم دیبا... اووم : دی نبض گردنش انگشت کشی روتایگ
  

  ؟ی شدطونیش:  خوش فرمشی به پاهادی کمرش سر داد و رسی را رودستش
  
  گهیبمون د: دهدهی کاناپه تکی داد تا به پشتشی به شانه های فشارتایگ
  

  ستمی نیچند روز:  گرفتی چسباند و نفستایسر به گردن گ.دی زنانه اش را نفس کشعطر
  
   مسافرت؟یری م-
  

  اوهوم: دی برد و دوباره نفس کشتای گی موهاانی را مسرش
  
  !؟یری کجا م-
  

   خوام ببرمت تو تختیاالن م:  محکم گرفتشتای عقب رفتن گقبل
  
   ...نی زممیندازیم:  بوددهی محکم به گردنش چسبتایگ
  

  ..ندازمینم: را محکم تر کرددستش
  
 تخت انداختش و یمدن بکند رو آنیی پای برای بود قبل آن که بتواند حرکتدهی انگار منظورش را فهمتایگ

  گه؟ید: نفسش را فوت کرد.  شدی منیی فشار وزنشان باال و پاری تخت زیفنرها. تنش خم شدیرو
  

 چند ساعت قبل بدخلقش ی مهیخواب نصف و ن.صبح به خانه برگشت. منتظر نمانددی را که دتای گلبخند
 و چادر شهال خانم فی کدنیبا د. دیه باال کش را بشی به باال تنه اش داد و شانه هایکش و قوس. کرده بود

 مرتب زیهمه چ. دی به آشپزخانه کشیسرک.  بمانندی مامان پریقرار بود شب را خانه . اخمش درهم شد
 و ایبرد.  سمت اتاق باراد رفتنباری ای تخت خالدنیبا د.  را باز کردایاز پله ها باال رفت و در اتاق برد. بود

.  از بابت بچه ها که راحت شد سمت اتاقش رفتالشیخ.  بودنددهی خوابشانیشک ها تی تخت رونییبرنا پا
 به در یضربه ا.  کرد سمت رامسریبعد هم حرکت م.  زدی به رستوران می گرفت و سری دوش مدیبا

  آقا کوروش: اتاقش خورد
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  .سالم:  اتاق را باز کرددر
  

  ؟یدیتازه رس. ..سالم پسرم :  بودستادهی خانم با چادر نمازش اشهال
  

 مامان یفکر کردم خونه ...  خونه دی شد برگشتیچ... بله :  چانه اش را لمس کردری تکان داد و زیسر
   ...دی مونی میپر
  

بچه ها .  بد شدهوی خانم ی اما حال پرم،یقرار بود بمون:  انگشتانش فشردانی را مقشی عقحی خانم تسبشهال
  ... بودن دهیترس

  
  االن کجاست؟ ... ی چیبرا:  اش ثابت ماندی ساعت مچی رودستش

  
  ... بردنشون دکتر ونیآقا هما. فشار خونش رفته بود باال. نگران نشو...  پسرم ستی نی طور-
  

  االن خونه است؟ ... نی زدی بهم زنگ مدیبا:  اش را خاراندیشانی و پرونی را فوت کرد بنفسش
  
  .رمی خانم نذاشت تماس بگی پرهگید ... ی قرار داریی کارت جای برای گفته بود-
  
  . اومدمی مدی زدیزنگ م:  دندان فشرد و رها کردریلب ز.  و ساعات خوبش افتادتای گادی
  
 ساعت قبل تماس گرفتم و آقا می ننیهم. شکر خدا بهترن...  خونه می ما هم برگشتدی که رسونی آقا هما-

  . برگشتن خونهمارستانی گفت که از بونیهما
  

   رم خونشونی سر مهیاالن .  رفتم شمالی مدیمن امروز با:  اتاق داخلبرگشت
  
  .ی و بری بخوری چاهی کنم که ی روشن می باشه پسرم، االن برات کتر-
  
 لپ تاپش را فی و کختی اش ری سفرفی را داخل کلشیوسا. داشتازی دوش نکی و ی چاوانی لکی به

 اش را ی سورمه اراهنیشلوار و پ.  را باز کردشی و کمد لباس هاشیبا حوله افتاد به جان موها. بست
هنوز . د به در اتاقش خورد و برنا داخل شی کم جانیضربه .  و سر تخت گذاشت تا بپوشددی کشرونیب

   ...ریصبح بخ: خم شد و بغلش کرد. خوابالود بود
  

  .ی خونه نبودشبید:  سر به شانه اش چسباند و نق زدبرنا
  

  ..ی بوددهی اومدم خوابیوقت:  زدی آرامیت و ضربه  را پشت کمر پسرک گذاشدستش
  

  !؟یدی خوابییبابا... برنا :  تخت نشستیلبه .  شانه اش به خواب رفته بودی انگار روپسرک
  
  ... اوهوم -
  
  .ی تخت که راحت بخوابی روذارمتی م-
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 باز ی با چشم ها که آمد برنارونیب.  بالش گذاشت و داخل رختکن شد تا شلوارش را بپوشدی را روبرنا

   شما؟یدیچرا نخواب: منتظر بود
  
  ... مرده شد ی فکر کنم مامان پر-
  
  ...برنا :  و نگاهش کردستادیا

  
   مامان بنفشه؟شی پرهیاالن م:  بغض کردپسرک

  
االن زنگ زدن ... حالش خوب شده  ... زمینه عز:  بازوها محکم فشردشانیم.  نشست و بغلش کردکنارش

  .. خوبهیپرگفتن حال مامان 
  

  . ترسمیم...  دوست ندارم برم اونجا گهیمن د:  شدی و بم مری برنا از بغض زیصدا
  

  . شهی خوب میمامان پر...  شه برنا جان ی نمیطور:  سراندشی موهاانی مدست
  

 یلی گفت مامان خیپس چرا مامان بنفشه خوب نشد؟ باراد م:  اش فشردنهی به سشتری خودش را بپسرک
  . بودضیمر
  

.  از بنفشه به خاطر نداشت؛ چهارده ماهش بود که بنفشه فوت شدیزیبرنا چ.  هم فشردی را روشی هاپلک
:  کمر برنا سراند و از جا بلندش کردیدستش را رو.  از مادرشان خاطره داشتندشتری بیباراد و برنا کم

  .می با هم صبحونه بخورمیبر
  

  زم؟ی عزی شدداریچرا ب... برنا جان : ستادی ادنشانی خانم با دشهال
  

 ی خوایم:  آشپزخانهزینشست پشت م. به شهال خانم اشاره کرد که نگران نباشد.  ندادی لوس جوابپسرک
  ؟ینی بشتی صندلیرو
  
   جا بمونم؟نی شه همیم ... ستی خوب نیلی کنم حالم خی فکر م-
  

  . شهیبله که م: دشی برنا فرو برد و بوسی موهاانی را ملبخندش
  

  پم پم چطوره؟:  و دستش داددیچی پی کوچکینا لقمه  بریبرا
  
  . نزنهشی لونش جی که تورهی گی مادیداره  ... یی باباهی دختر خوب-
  

  !یچه دختر خوب: دی خانم خندشهال
  

  ؟ییبابا: دی لقمه اش را جوبرنا
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  ... بله -
  
   چرا پم پم دختره و من پسرم؟-
  

 نیبا انگشت ب.  کردیبرنا منتظر نگاهش م. زدی بری چایوانیل و سمت گاز رفت تا دی خانم دوباره خندشهال
  . استدهیچی کم پهی... خوب :  را لمس کردشیدو ابرو

  
  . توننی تونن مامان بشن و پسرها نمیباراد بهم گفت که دخترها م:  اخم کردبرنا

  
  ... درسته نمی ا-
  
  ! شه؟ی مامان میپس ک...  هم دختره دجونی آناه-
  

 لغاتش ی رهی شک در آن لحظه دایب.  برنا را قانع کندی با چه کلماتدیفکر کرد با. رونیب را داد نفسش
  . بود یخال

  
××  

  
 ری و شدیرطوبت دستش را به گردنش کش. دی آب به صورتش پاشی را باال داد و مشتراهنشی پنی آستسر

 بود و ستادهی اپن ایو که آمد آرش جلرونیب. چند برگ دستمال کند و صورتش را خشک کرد. آب را بست
   شده؟یطور: دستمال ها را گلوله کرد.  گرفتی درهم شماره میبا اخم ها

  
 یی هاراهنیاز کاور پ.  را باز کردراهنشی پیدکمه ها.  مشغول شدی و دوباره با گوشیچی باال داد که هسر

 مرتب بودن لباس  که از بابت صاف والشیخ.  و مقابل صورتش گرفتدی کشرونی را بیکیکه آورده بود 
  ...آرش : دیراحت شد به تن کش

  
  !چته؟:  را باال انداختشی دم ابرودی خودش دی آرش را که متوجه نگاه

  
   ...نجای اادی داره مدی آناه-
  

  !؟ی چی برانجای اادیم:  ماندراهنشی پی دکمه های رودستانش
  
  . با سرور حرفش شده-
  

  راه افتاده؟:  تختی لبه نشست
  

  !دهیتماسم و جواب نم... آره :  انداختشی به موهایچنگ کالفه آرش
  
  ... بذار برسه بعد باهاش حرف بزن -
  
  .هی کارطی محهی نجای دونه که اینم...  شعور ی بی دختره -
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 یم...  که شده هیکار:  به گردنش زدی و مقدار کمدی کشرونی عطرش را بی شهی اش شی ساک دستاز

   راه افتاده؟ی کیدون
  

  . شهی میدو ساعت:  اش شدیباره مشغول گوش دوآرش
  
  م؟ی کنکاری قرار شام و چ-
  
  .امی از خجالتش درمی دستم بهش برسه حساب-
  

 که دیاگه رس ... میتا هشت هنوز زمان دار: دی کششی به موهای کرد و دستکسی ساعتش را دور مچ فبند
  .رمی تو بمون من تنها مدینرس...  به قرار می رسیم
  

  . زنم بگردهیباهاش حرف م: ستادی ا کنارشآرش
  

 گم که ممکنه سختش باشه ی ندارم، به خاطر خودش میمن با موندنش مشکل:  به گردنش دادی و قوسکش
  .انی از بچه ها هم مگهی دو تا دیکی...  هم هست یمهندس علو... 

  
  . را برداشتلشی موبای اش را مرتب داخل کمد گذاشت و گوشی دستساک

  
  . به خونه بزنمی زنگهی نیی پارمی م-
  
  ... باشه -
  
  ...آرش : ستادی در رفت و اکی نزدتا
  
  ... هووم -
  
  ... شهسوار یالی خواست بمونه بفرستش و-
  
  ... برگرده خونه دی با-
  
  .البد واقعا با سرور جان مشکل داشت که اومد...  از خونه قهر کنه ستی بچه که ن-
  
  ... من از دستش راحت شم رهی بگنویا شه ی نمدای پیکیچرا ...  هوووف -
  

   شما؟ی شدندیچه اپن ما... نه بابا :  اش گرفتخنده
  
  ... کشم از دستش ی دارم می چه دردسری که بدونی خواهر ندار-
  

   ...ی خوب اومدنویا:  اتاق را باز کرددر
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.  شدزی خمی ندنشید با یمهندس علو.  رفتنیی کرد و پای را طیانی میچند پله . دی شنی آرش را مغرغر

  ...راحت باش : دستش را سمتش گرفت
  

  . رفترونی راه داشت بالی واطی که به حی را روشن کرد و از درسازی آشپزخانه شد و چاداخل
  

:  به اتاق خواب انداختی کاناپه ولو بود نگاهی آرش که رودنیبا د.  به در زد و داخل شدی اضربه
  د؟یرس

  
  اومدن؟بچه ها ..رهی رفته دوش بگ-
  

  د؟ی رسی کدی و جا به جا کنن، آناهلشونی وسانییموندن پا:  گذاشتزی می را رولشی موبایگوش
  
  ... شه ی می ساعتمی نهی -
  

بهش :  را باز کردراهنشی دوم پی مسافرت؟ دکمه ایقهر آمده بود .  قرمز انداختی به ساک دستینگاه
   شهسوار؟یالی تونه بره وی میگفت

  
  ... نگفتم بهش یزیهنوز چ:  برداشت و آتش زدزی می از رویارگی خم شد و سآرش

  
  ...سالم :  آمدرونی بدی اتاق خواب باز شد و آناهدر
  
  ؟یخوب... سالم :  شدزی خمین

  
 یقبل آن که بتواند احوالپرس.  بودی خودمانیادی زچی حوله پی و موهای و مشکی بلوز و شلوار طوسبا

  !نجا؟ی ای اومدی راه افتادی کردی خودت چه فکرشیپ: دیکند آرش غر
  
  . نداشتم برمی اگهی دی جا-
  

  ! بگم بهت؟یمن آخه چ:  پارکت تکاندی را روگارشی شد و ته سزی خمی نآرش
  

 شنون یبچه ها صداتو م...  کم آرومتر آرش هی:  دادرونی اش گذاشت و نفسش را بیشانی پی را رودستش
...  
  

 یچرا نم. ی داره؟ فقط اخم و تخم کرد که چرا اومدتی اهمشونی ای برازای چنیمگه ا:  بغض کرددیآناه
  نجا؟ی کردن که راه افتادم اومدم اکاری باهام چیپرس

  
   ...دی خاله ناهی خونه ی رفتی م-
  
  ؟ی شناسی بابا رو نم-
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 سه تا از نییاون پا:  اپن فشردی روی دستشی را داخل پگارشی راه رفت و ته سی کالفه قدمآرش
 که ی انقدر شعور نداری کار، اون وقت جنابعالی برانجای امیپنج تا مرد اومد...  شرکت هستن یهمکارا

  ؟یای و نیساک نبند
  

 مزاحم دی برم بهشون بگم ببخشی ناراحتیلیخ:  مانددی آناهستنی آماده به گری چشم های رونگاهش
...  کنه ی و آزار من استفاده متی اذی برای دارم که از هر راهی مادر ناتنهی...  شدم تونیخلوت خصوص

  خوبه؟
  

   ...نی بشایب:  برداشتدی سمت آناهی و قدمستادیا.  متشنج بودانشانی مجو
  
  ... گردونم خونه یبرت م ... ی پوشی االن لباستو منی هم-
  
  ... گردم ی برنم-
  

: ستادیا دیمقابل آناه.  برداشت حس و حال جنگ و دعوا داشتدی که آرش سمت آناهی قدم بلنددو
  !آرش

  
 که قهر یدختر بچه ا! ؟ی همکارام ببری منو جلوی آبروی خوایم ... ی گردی که بر نمی کنی تو غلط م-
  !یدی تو ده تا سرور رو درسته قورت م؟ی کنیم
  

آرش تمومش : دستش را باال گرفت.  بوددهی ترسچارهیدختر ب.  حس کردراهنشی پی را رودی آناهانگشتان
  .تونست بمونه یالبد نم... کن 

  
  ... تو دخالت نکن کوروش -
  

 ی چطورنیبب:  و نشستدی اش شده بود که عقب کشی تندیآرش هم انگار متوجه .  در هم شداخمش
  ! به هم؟یزی ریاعصاب منو م

  
   ...رمی مذارمی می کنتمیتو هم اذ.  گردم خونهی بر نم-
  
   حرف نزنقهیچند دق: دی چرخدی سمت آناهدی شدن آرش را که دزی خمین

  
  ؟یدیشن...  کنم ی رو نمیچی که حساب هاری سگ منو باال نی اون رو-
  
 دی آرش و آناهی زندگی خصوصلی مانده بود که نصف شرکت از مسانیهم.  آمدی داد و قال بدش ماز

دست راستش را پس سرش .  دادی را تند و تند تکان مشی کاناپه نشسته بود و پاهای رودیآناه. باخبر شوند
 اشاره کرد دی آناهبهبا سر . دی حرف بزندی و فردا که آروم شددی بخوابدیریبگ...  وقت شده رید: اشتگذ

   ...ننییبچه ها هم که پا. می خوابی منجایمن و آرش ا. امشب تو از اتاق خواب استفاده کن: ستدیکه با
  
  ... جز اومدن نداشتم ی من چاره ا-
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  ارم؟ی برات بنیی از پای خوری میزیچ...  نکن تیخودت و اذ...  دونم یم:  تکان دادسر
  
   نه،-
  

  ... لحظه هی نیی پاایآرش ب: ستادی ای درب ورودکنار
  
  ... حوصله ندارم -
  

  !نیی پاایب... راجع به کاره :  شدنهی به سدست
  

 ریبگ...  کنم تا آروم شه یسرگرمش م:  زدی و چشمکدی چرخدیسمت آناه.  رفترونی جلوتر از در بآرش
  .بخواب

  
  ..دونمیم.. مزاحمت شدم-
  

  راحت باش: تکان دادیسر
  

   ...دی دارلیاگه م...  حاضره مهندس یچا:  شدزی خمی ندنشی با دی علومهندس
  

  ...ممنونم : دی کشی مگاری بالکن سی آرش ماند که روی رونگاهش
  
 که راس ساعت آماده مخوایم. ادی می بشارتیفردا نه صبح آقا:  آشپزخانه وارد بالکن شدی در پشتاز

  ! مهمهیلی کار برام خنیا. به بچه ها هم گفتم ... یباش
  
  !؟ی کنی هم فکر می اگهی دزی جز کار کردن به چ-
  

  .ادیاز لحن حرف زدنت خوشم نم:  به کمر شددست
  
   ...شعوری احمق بیدختره :  کردهی تراس تکی که آرش سر تکان داد و به نرده هادید
  
   با سرور جان داره؟ی واقعا مشکلدیاما شا... ره  ندای به من ربط-
  
  ... من ی گند زدن به زندگ-
  

 یتیاما اهم.  شده باشدی بدخلقنی تنها، باعث ادیتعجب کرد که آمدن آناه.  کردن نبودهی اهل گالآرش
اظر  به عنوان مهندس نیعلو: دی را باز کرد و باال کشنشی سر آستیدکمه ها. هم نداشت که بخواهد بپرسد

  . مونهی ممیمق
  
-...   
  
  ؟یدی آرش شن-
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  !؟ی چ-
  

  !نجا؟ی ای بمونی علوی تو به جایخوایم:  اش را لمس کردچانه
  
  ... به جون هم فتنی که، مثل سگ و گربه مینی بیم.  دور از خونه بمونمی تونم مدت طوالنی نه، نم-
  
.  را دوست نداشتگرانی دی زندگدخالت در. اما ساکت ماند. کندی نمی کارچی بپرسد پدرت هخواستیم

کش و . اوردی اش دربی شود که آرش هم بخواهد سر از زندگی می ها راهدنی دخالت و پرسنیفکر کرد ا
  ! باال؟میبر:  به کمرش دادیقوس

  
   ...میبر:  زدگارشی پک را هم به سنی سر تکان داد و آخرآرش

  
شما . هی دونم چطور آدمیخوب هم م.  کار کردمندهیمن قبال با امثال پو:  ضرب گرفتزی می انگشت روبا

  .ی پروژه باشنی ایقراره چشم و گوش من تو
  

  . راحت باشهالتونیخ... البته مهندس :  جا به جا شدی صندلی روی علومهندس
  
 کرد ی کرد و پرتش می اش را جمع مقهیچاره داشت .  انداختگارشی به آرش و اخم درهم و سی نگاهمین
 و مانی گردا و تعداد سلهی میاز نمره  ... نیدی کارو بهم گزارش مزی به رزیر:  هم کردابرو در. رونیب

 ی اهی گم که بعد گالی مارماز االن د.  و قبلش اطالع هم ندمامی هوا پاشم بیممکنه ب ... زیخالصه همه چ
  .نمونه

  
 ی نمی به کسیضرر چی که اعتماد کردن به من هدهی کارم نشون میسابقه .  راحت مهندسالتونی خ-

  .رسونه
  

  .دی گی طور باشه که منی همدوارمیام: رونی را داد بنفسش
  
  . سر پروژهمیای می مهندس مشکورایهر دو هفته من :  برخاست و لپ تاپش را جمع کردزی پشت ماز
  

  .دیری باهام تماس بگدی داشتاجی احتیزیچ:  و با همکارها دست دادستادی هم اآرش
  
  .دی مونی مندهی فکر کردم منتظر پود؟ی بردی خوای م-
  

  ... مونم یمن م:  را برداشتلشی موبایگوش
  

 را دیصبح زود آناه.  نزده بودی حرفچیتمام امروز را اخم کرده بود و ه.  ندادیتیاهم.  نگاهش کردآرش
 و باال  کردیچند پله را ط.  بوددهی کشگاریرسانده بود شهسوار و برگشته بود و از همان موقع هم مرتب س

 من ی برگردی خوایم: آرش هم پشت سرش داخل شد. پبراهنش را درآورد و کمربندش را شل کرد. رفت
  ... مونم یم
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  . تخت گذاشت و سمت حمام رفتی را روساعتش
  
  ... کوروش -
  
  . امختهی کم به هم رهیمن : آرش ادامه داد.  آن که برگردد و نگاهش کندی بستادیا

  
  داره؟...  ما نداره ی به کار و رابطه یربط چی هدی اومدن آناه-
  
  ... نه -
  
 به ی ربطی که وقتستمی متنفر ننی ای به اندازه یچیچون از ه...  نکن ی پس لطفا موضوعات و با هم قاط-
  .یدی ندارم دخالتم میزیچ
  
-...   
  

ارد حمام شلوارش را داخل رختکن انداخت و و.  حرفش شده استی داد که متوجه ی آرش نشان مسکوت
 دوش ی بود که باالی ای و مشکدی سفری که مقابل چشمانش قرار گرفت ست لباس زیزی چنیاول. شد

 تا تبرگش.  کردیپووف!  بود؟دیلباس آناه.  لب گفتری زیچشمانش را تنگ کرد و لعنت. گذاشته بودند
 هی بقدیرش در د خواهی دوست نداشت لباس خصوصی برادرچیه. ستادی در ایآرش را صدا کند اما جلو

:  دندان فشردریلب ز. ندی ببی به دور و اطراف انداخت تا سطلیهر دو تکه را برداشت و نگاه. باشد
  ...مزخرف 

  
 داخل سطل زباله ندازدی توانست بیبعدا م. ستادی دوش آب اری ها را گلوله کرد داخل شلوارش و زلباس

 شی موهانی و دست بستادی دوش اریکرد و ز آب گرم را باز یکم.  آب نفسش را بند آوردیسرد... 
  .سراند

  
.  شد از آنجا نشستن و دل زدنیانگار سبک م.  و زل زد به صحن امامزادهدی صورتش کشی چادر را روپر

 بود که ییتنها جا.  خواندندیفاتحه م. ختندی ریاشک م.  دادندی مینذر. آدم ها در رفت و آمد بودند
 ... شانیزخم ها ... شانیدردها.  کردندی کردند زمزمه می خم ممیتعظهمه سر .  مهم نبودیعنوان کس
قربون شکل ماهت برم :  گاه کردهی و دستش را به گونه اش چسباند و تکرونینفسش را داد ب. شانیکمبودها

  !حواست به من هست؟... 
  

... اهات حرف بزنم  من دو کلوم بذارنی نمنایا:  کردیکالفه پووف.  راه نگاهش را سد کردی پت و پهنزن
  ... شانس نیتف تو ا

  
   خانم؟-
  

سر .  فشردی منهی را به سی سرش و نوزادی بود باالستادهی ای ادهیزن جوان رنگ و رو پر.  چرخاندسر
  ...بله : تکان داد

  
  ... ندارم بهش بدم ریش. بچه ام گرسنه است...  خانم جان -



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

105

  
  ... خدا یا: دینال
  

  . بشهری بچه سنی هام و انهی به سفتهی بریش ... وهی پاکت آب مهیردن قد خو:  شدری کنارش جاگزن
  

 مهم شی و برادهی هم ددیلب پاره اش را چطور؟ شا...  است دهی گونه اش را ندی کرد زن کبودفکر
سه هزار تومان .  سراندفشیدستش را داخل ک.  نداشتی انگار ارزشگرانی آدم ها زخم و درد دیبرا.نبود

 شد یم ... وهی پاکت کوچک آب مکی شد ی از آنها میکی. دی لغزشی پول های روشینجه هاپ. پول داشت
 بخرد اری خلوی کمی توانست نیم...  شهره ی براگاری شد دو سه نخ سیم... سه عدد نان ... سه تا تخم مرغ 

  ...د  شی نان و دو عدد تخم مرغ که مکی.  وعده شام حاضر کندکی توانست یبا هزار تومان م... 
  

  . ندارمشتریب: دی کشرونی ها را بی از هزاریکی.  که در آغوش زن بود ماندیفی نوزاد ضعی رونگاهش
  

 ی از خدا میدستت درد نکنه خانم جان، هر چ:  سر بلند کرد وبا چشمانش صورتش را گشتی لحظه ازن
  . بهت بدهیخوا

  
اما .  خواستی میعنی. خواست یم نیادی زیزهایچ.  دعا را دوست داشتنیا. خوب بود.  زدلبخند

 کار کی. ی زندگکیعوض کردن .  نداشتی خدا که کارشیپ. برآورده شدنشان آنقدر هم سخت نبود
 ریدست ز.  شدی خواست همان میاصال خدا هر چه را که م. خانه و سرپناه داشتن. خوب و امن داشتن

  ؟یخوا خوب بیزهای من هم چی براشهیقربونت برم، نم:  اش گذاشتانهچ
  

  ... بابا یا... امروز همه حاجت دارن : ابرو در هم کرد. ستادندی مقابلش اگری نفر دچند
  
 کند ری تا شکمش را سشدی مدای تکه نان پکی. مالش رفتیمعده اش از گرسنگ.  و چادرش را تا کردستادیا

 شیکفش ها.ر هم کرداز فکرش هم ابرو د..  استوسفی راهرو انداختن به نیفکر کرد آخر. بگرددشتریو ب
  . را تند کردشی و قدم هادیرا پوش

  
 ثابت دی دی می که هر از گاهی حاج خانمینگاهش رو..  از امامزاده شلوغ و پر رفت و آمد بودرونیب

 من کمک نیاجازه بد..احوال حاج خانم: به لبش نشست و چند قدم بلند سمتش برداشتیلبخند. ماند
  .هینگ تون سی ساک دستنیانگار ا..کنم

  
  ..ارمیمن براتون م: ساک را گرفتی شد و دسته خم

  
  چتون شد؟..خدا مرگم بده:دی زن ترسی دهی پری رنگ و رودنی دبا
  
  . دارمجهی سرگ-
  
 حال و روز نیآخه با ا..رمی گی من براتون آب منینی گوشه بشهی نیایب: را گرفتشی دست آزادش بازوبا

  ..رونی بیچرا اومد
  

  ..امیاالن م.. ها حاج خانمینترس:  اش را هم کنارش گذاشتی و ساک دستوارید را نشاند کنار زن
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  .هست ... فمیک..هست...فمیتو ک..ی خواد برینم: حال دستش را باال گرفتیب

  
گرما زده :  دهانش گرفتی و جلودی کشرونی کوچک آب را بی اش بطری زانو نشست و از ساک دستدو
  ان؟ین بچه ها بزنگ بزنم به خونتو...  البد دیشد

  
  ؟ی دارلیموبا... حاج خانم :  زن را باال گرفتی دستفیک
  
  ... خوبم -
  

 به دور یکالفه نگاه.  را خشک کندچارهی نبود تا صورت زن ببشی هم در جی برگ دستمال کاغذکی یحت
دوباره .  مچش نشستی زن روی کرده خیدست . ی توجه اچی هیب.  شدندیآدم ها رد م. و برش کرد

 ادی که دلم نمینطوریا.. شما رو برسونم خونهنیایحداقل ب: بودامدهی جا نشیهنوز رنگ و رو. اهش کردنگ
  ..برم

  
  ..صورتت: صورتش نشستی لرزان زن رودست

  
: دی مقنعه اش را جلو کشیلبه . دیخجالت کش.  اش هنوز رنگ داشتیکبود. دی گونه اش کشی رویدست
   ...ستی نیطور

  
 هی...  به خدا ستی نیطور:  زدیلبخند.  کردینگران نگاهش م. کرد سر بلند کند وادارش رزنی پسکوت

  . کردمیکم زبون دراز
  
   زنه؟یشوهرت م...  ش -
  

دست .  اش بودیی و تنهای خالبیمهم صورت کبود و ج.  کردی می صابر، چه فرقایشوهرش .  تکان دادسر
  .را فشرد انگشتانش ی حرفچی هیب.  دستش نشستی زن رودینرم و سپ

  
ا :  چشمش امدیاشک تا پشت پرده . ردیدستش را بگ.  نوازشش کندی قضاوتچی هی شده بود که بدای پیکی

  ن؟یبهتر نشد... حاج خانم ... 
  

  ..زنگ بزن.. و بردارلمیموبا:  پلک زدزن
  

 هیبش! ؟ی لمسیحاج خانم و گوش.  باال رفتشیابروها. دی کشرونی را بی برد و گوشفی را داخل کدستش
  . بودلهی جمیبه گوش

  
   رمز نداره؟-
  
  .به نادرخان زنگ بزن...  نه -
  
  ...االن ...  چشم حاج خانم -
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: لب زد.  شده اول از همه کوروش بود و بعد نادرخانرهی ذخی شماره هانیب.  فاصله گرفتی و قدمستادیا

  ..زاقارت...صابر  ... لهیجم ... یعاط...  هم برامون اسم گذاشت یاکبر ماست...  هم دارن ییچه اسما
  

  ...الو :  را به گوشش چسباندیگوش
  

  ..شهال خانم..الو: دی را شنی مردی جا افتاده یصدا
  

  !یاله... چه مهربان،شهال خانم و نادرخان .  زدلبخند
  
  ... نادرخان ی سالم آقا-
  

  شما؟... سالم : بودن صدا شده استبهی غری که متوجه دادی مرد نشان ممکث
  
 هم جهیسرگ...  ضعف کردن کمی... بد که نشده ... حال خانمتون بد شده  ... یعنینه ...  ام یمن عاط -

  .دارن
  
  ! شما؟نییکجا...  شده یدرست حرف بزن چ...  دختر خانم -
  

  .. جا نشسته استنیهم..خوبه بخدا: را نگران کرده بودچارهی بمرد
  
  !!ن؟ی کجائـ
  

  ..میهست..دهامامزا:  را جمع کردشی و پادست
  
  ام؟ی تا بی مونی مششیپ.. اونجا امی االن م-
  
  .منتظرم... چشم .  باشه-
  

 محکم به ی قدم هم برنداشته بود که کسکیهنوز .  سمت حاج خانمدی را از گوشش دور کرد و چرخیگوش
 غیج. دی دوی متی جمعانی میکی دستانش نبود و نی بی و گوشفی کدیایتا به خودش ب. دیشانه اش کوب

  ...دزد ...  مردم یآ...  دزد یآ... دزد : دیکش
  

 لی موبای مردم ؟گوشی لمسیگوش. پا خم شدی روتی جمعنیهمانجا ب.  حس شده بودی بشی و پادست
چند نفر کنارش .  شدی سرد و گرم میعرق تنش ه... کند شد ...  قلبش تند شد ،ضربانیچند صد تومان

  !لت خوبه؟حا... خانم ... خانم : خم شده بودند
  

 یاخ.  آمدی سمتش می حالینگاهش افتاد به حاج خانم که با وجود ب. زدی دو دو متی جمعانی مچشمانش
کاش دستم ...  خدا یوا ... یوا: دینال.  بودنددهی مردم را دزدیگوش.  رفتیاهی سشیگفت و چشم ها

  ... خدا یوا...  داشتم ی بر نموی شکست و گوشیم
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  ... دخترم -
  

  ...حاج خانم ... حاج :  دندان فشرد و هق زدریلب ز.  شدریاز سراشکش
  

  ! مدارکتو بردن؟؟ی داشتی چفتیتو ک ... رمی بمیاله:  خم شد و سرش را بغل کردزن
  
.  گذاشته بودی چه مدرکفشی داخل کاوردی کرد به خاطر بیسع ... فشیک...  را هم برده بودند فشیک

  ... مردم هم که بود یگوش ... یدو تا هزار تومان...  کوچک خرما لونی ناکی ... یکارت مل
  
  .بدبخت شدم...  حاج خانم -
  
  شناسنامه هم توش بود؟...  خدا نکنه -
  
...  کنم کاریحاال چ...  شدم چارهیب:  به گونه اش انداختیچنگ ... لی موبایگوش...  شناسنامه به جهنم -

  رمی بمیاله... بدبخت شدم 
  

 االن برو اعالم سرقت نی هم؟ی بود؟ کارت بانکفتی تو کیمدارک مهم:  را گرفتشیو بازری زی جوانخانم
  . ها هستیکی نزدنی همی کالنترهی... کن 

  
 نبود که با دانستن وضع دی و بعدندی پرسی آنوقت اسم و رسمش را م؟ی کارت ملیآنهم برا...  سرقت اعالم

مشتش .  نقشه بوده باشدکجوری کارها نی ای که همه فتندای فکر بنیبا سوابق صابر، به ا... خانه و خانواده 
  ...حالم بده :  تا نفسش باز شوددی اش کوبنهی سیرا رو

  
  .ناراحت نباش...  شه ی مدایانشاهللا پ: دی اش کشیشانی پی خانم با پر چادرش روحاج

  
.  نبودیزیچ کم لی موبای شدن گوشدهی و دزدی و آن همه فشار عصبیگرسنگ.  رفتی میاهی سچشمانش

 آنقدر بد حال شده است فی شدن کدهی که بابت دزددندی دی می وقتدیشا...  کرد اصال مقاومت نکند یسع
  . نداردی رابطه اچی شدند که با دزدها هیمطمئن م

  
 ی آن که پلک باز کند لبخندیب.  بوددهی کولر خوابریانگار صاف ز. خوردی به صورتش می مطبوعیخنک
:  اش را لمس کردیشانی پیدست.  آمدیکاش شهره هم م. دی چسبی می و حساب بودیخواب خنک. زد

  ؟یداریب... دخترم 
  

 صورت حاج خانم دنیبا د. چشم باز کرد.  زدی او را دخترم صدا نمیکس.  درهم شدشیابروها! دخترم؟
 به سرم یاهنگ.  پدر و مادر دار بودمارستانی بکیاورژانس .  به دور و اطرافش کردینگاه.  شدزی خمین

  !غش کردم؟:دی به صورتش کشیمقنعه اش را مرتب کرد و دست.  ساعدش انداختیرو
  

  حالت خوبه؟! ؟یاالن بهتر...  مادر جان یضعف کرد: ستادی خانم کنار تختش احاج
  

  !زم؟ی به سرم بریچه خاک...  شما یگوش ... فمیک... حاج خانم :  شددنی باری آماده چشمانش
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 ی شدی که بهت زدن پرت میممکن بود با اون تنه ا... سرت سالمت باشه ... مادر جان  هی چه حرفنی ا-
  .فتادی می و اتفاق بدترنی زمیرو
  

 ی پادیبا پشت دست کش. و برخاسته بودنی اش افتاده بود زمی زندگیهمه . خوردن که بد نبودنیزم
  ... رو هم برد تونیگوش: چشمش

  
  ... سرت ی فدا-
  

همه ...  ام یکارت مل... پولم ... شناسنامم ...  شما یگوش!  بود سرم اومد؟یی چه بالنیا: هی گرری ززد
  ... بردن مویچ
  

 ی خواست بهانه به دستشان بدهد که در ماجرایفقط نم. خوردی نمیلی و مدارکش را خفی کی غصه
  .ی ترسیم دی و سفاهی سسمانی شده بود که از ری ادهی صابر،مارگزیبا کارها. کنندکشی شریدزد

  
  ... نکن هیگر ... رمی بمیاله:  شانه اش نشستی زن رودست

  
  سرمش تموم نشد؟:  به در اتاق خوردی اضربه

  
  ... تو دیی بفرما-
  
 هی ماختشیاز سر و ر.احتماال نادر خان بود. شدی مکی که نزددی را دیانسالی انگشتانش مرد می البالاز

  .ختی ری میدار
  

  ...سالم ... س : برداشت را از مقابل صورتش دستش
  
  !؟ی کنی مهیچرا گر...  سالم بابا جان -
  
  ... حاج خانم یگوش...  مدارکم یهمه : دی اش کشینی بری انگشت زبا
  

   ...ی که سالمنیهم...  شه یدرست م...  خوب یلیخ:  را سمتش گرفتی دستمال کاغذی بسته
  

   شده؟ی طورنیالن اا: اخمش درهم شد. دی صورتش را دی های انگار کبودبعد
  
 یطور...  مال چند روز قبل نیا... نه :زودتر از او بحرف آمد. شهال خانم نگاه کرد تا جواب بدهدهی
من حالم خوبه ... حاج خانم  ... یچیاصال ه...  که ستی نی دفعه انی اولیعنی... نه ... عادت کردم . ستین

   من رفتمنی و بردارنیا... 
  
  ..ادی پرستار م-
  

  ادیپرستار م... چشم ... بله : مجبور به سکوت شد. داشتی صحبت نادرخان صالبت خاصلحن
  



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

110

  .. نگران نشن؟یری گی با خونه ات تماس نم-
  

  ...ساعت چنده حاج خانم :  چشم به راهش بود؟ سر تکان دادی مگر کسخانه؟
  

  !ده؟ شب شیعنی...  گم یم:  کندی نادرخان دوری داد از نگاه موشکافانه ی محیترج
  
  ... مونده به پنج قهی نه دخترم ده دق-
  

.  اش شدی خالبیفکرش مشغول ج...  گشت خانه ی برمیچطور.  اش گذاشتیشانی پی را رودستش
  ... تو رو خدا دیببخش...  زحمت دادم یلیخ: دستانش را در هم گره کرد

  
  !؟ی چی برا-
  

 شه ی می طورنی دونستم ایچه م... ن کنم اومدم کمکتو: دی از نادرخان گذشت و به حاج خانم رسنگاهش
  . نزده بودمتونیکاش دست به گوش... 

  
.  بودشتی و مدارکت پفیاالن ک ... ی شدی و معطل نمیدی دیاگه منو نم...  اتفاق بود دخترجان -

  ... شوهرت و شیپ...  خونه ی بوددهیرس
  

 یدستش را محکم تر پا. دی ترکیقلبش داشت م.  داشتندیچه دل خوش... شوهر ... خانه .  کردبغض
  ...مواظب امانتتون نبودم ...  حاج خانم دیببخش: دیچشمش کش

  
  .دی زحمت پرستارو صدا کنیب...  شهال خانم -
  
  ... چشم آقا -
  

اما هنوز هم .  داشتیشصت سال.  به مرد بلند قامت و درشت انداختی نگاهی چشمریز!  خانم؟ آقا؟شهال
زن ندارم :  شده بود که شانه باال دادرتشی حینادرخان هم انگار متوجه . درشت یو البته کم. جذاب بود

...  
  

  !بله؟... ب :  درشت شدچشمانش
  

   ...ستیشهال خانم همسرم ن:  به در اشاره کردنادرخان
  

  ! داشت؟یچه ربط!  بپرسد خوب که چه؟خواست
  

  ... خانمت یپشت تلفن گفت: ت واداشیی سواالتش در صورتش بود که نادرخان را به جواب گوانگار
  
  برام سوءتفاهم شده بود ... دیببخش...  فکر کردم یعنی... اون ...  آهان -
  
  !کارست؟ی شوهرت چ-
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   ...یعنی ... می نامزدیعنی ... ستیالبته شوهرم ن ... کارهیب...  شوهرم ـ
  
  !ن؟یستی عقد ن-
  

 ی داشت که سوال و جوابش میو قامت چه ربط درشت و خوش قد یادی زرمردی پنیاصال به ا...  کرد اخم
 جهیسر گ.  آمدی مرونی بمارستانی بیهمراه شهال خانم از محوطه .دیپرستار آمد و سرمش را کش.کرد 

 برم دیبا ... ده شرمی دیلیخ:  پا و آن پا کردنیا.  خواست برگردد خانهیفقط گرسنه بود و م. نداشت
  ...خونه 

  
   ...رمی بگیصبر کن برات تاکس: دیش خانم چادرش را باال کشهال

  
 دی بای پر پولبیآنوقت با کدام ج.  راه بودای دنکی سر شهر تا آن سر شهر نیاز ا...  گرفت ی میتاکس

  ...نه حاج خانم : لبخند زد. کرد ی منهیهز
  
  .ال امسیاسمم افتاده برا. قسمت نبوده. ستمیدر ضمن من حاج خانم ن...  دخترم ی کنی چقدر تعارف م-
  

  .یچقدر خوب، به سالمت: دی به صورتش کشیدست
  

. دیچی و انگشتانش را در هم پرونینفسش را فوت کرد ب.  از نادرخان نبودیخبر.  انداختابانی به خینگاه
 ی دست هانی دانست با ایحاال نم.  کردی مزانشیقبل ترها دستش را آو.  شدی حس مفشی کی خالیجا

. یمنبع درآمد ... کرد ی مدای پی زودتر شغلدیبا. زش که به هدر رفته بودامرو.  چه کنددی بافیبال تکل
صابر هم که .  آوردی درنمی هم که مانده بود خانه و پوللهیجم. دی رسی روزها بود که وقت اجاره منیهم

  . نداشتیبود و نبودش فرق
  
  . دخترم، نادرخان هم اومدای ب-
  

کف .  چند قدم آن طرف تر متوقف شده بودی رنگینقره ا یمایماکس.  باال گرفتابانی را سمت خسرش
  ... مزاحم شدم یلی هم خنجایتا ا...  دم ی زحمت نمگهید: دیدستش را به مانتو کش

  
  ؟ی بودیقبال هم انقدر تعارف:  خانم اخم کردشهال

  
  د؟ی شی چرا سوار نم-
  

بابا  ... دی دندان جوریلب ز. نم بود اش به شهال خارهی شده بود و نگاه خادهی پنی بود که از ماشنادرخان
   ...یریپ... چقدر هم بداخالق ... بزرگ قلدر 

  
   ...دیاری بفیتشر...  با شما هم هستم خانم -
  
 خودش ی توانست گوشه ایباالخره م... مترو ... اتوبوس .  رساندنش خوب بودی هم که میی جاهاکی تا

 شیابروها. ندیان در جلو را باز کرد تا شهال خانم بنشنادرخ. همراه شهال خانم راه افتاد. را جا کند
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.  استانی در میاه خاطرخوکی ی گفت غلط نکنم پای که اگر بود می شهره خالیجا. نامحسوس باال رفت
اعالم : زدی حرکت حرف هم منینادرخان ح.  حلقه کردنهی را دور سشی پشت و دست های صندلینشست رو

  ... کارت شما رو بسوزونه میقا بره ستماس گرفتم احمد آ. سرقت کردم
  
  بچه ها کجان؟...  دستتون درد نکنه -
  

 داشته باشد و نه ی کوچکی خورد که بچه یبچه ها؟ کدام بچه ها؟ نه به شهال خانم م.  شدزی تشی هاگوش
 گرفت و دوباره ینفس.  بود حواسش را پرت کرددهیچی پنی خنک ماشی که در فضایعطر خوب. به نادرخان

  .وش دادگ
  
  . خونهی به باراد گفتم حواسش به بچه ها باشه تا شما برس-
  
  . رفتیاهی سرم سهوی شد که ی دونم چینم.  حالم خوب بود-
  
  . دکتر که گفت؛ فشارتون باال بود-
  

نه زن و شوهر بودند . چه خبر بود... اوه ... فشارتون و خودتون و شما و .  زدندی لفظ قلم هم حرف مچه
 ی باشد که میی بود که شهال خانم مادربزرگ بچه هانی که داشت ای شکنیشتریب. هر و برادرو نه خوا

نادرخان بلند و . زهیزه میقد کوتاه و ر.  جوانتر بودیشهال خانم کم.  براندازشان کردی چشمریز. گفتند
 یب عطرش هم که حسایبو.  کرده بودلی را تکمپشی تیدی مرتب سفلیبی و سغهیصورت سه ت. یقو

 ی به نظر می بودند که در ظاهر آدم حسابی خالفکاری آدم هانینکند از ا.  شدقینگاهش دق.بود
 امامزاده و دختران جوان را د آمیم...  کننده داشت هوشی بی چادرش اسپرری مثال شهال خانم زدند؟یرس

دست . کردیاق م را قاچهی بقی هی باند خالفکار بود و دل روده و کلکی نادرخان عضو ای. زدیگول م
  ؟یاالن بهتر: شهال خانم برگشت به عقب و نگاهش کرد.  را مشت کردشیها
  

 به ناخن ینگاه.  هم نداشتی دفاعی لهی وسچی هیحت. دی کوبیقلبش تند و تند م.  دانستی بود؟ نمبهتر
  . کوتاهش انداختیها
  
  زم؟ی عزهی اسمت چ-
  
  ... عاطفه -
  

 زحمت یلیمن خ:  کرد؟ اخمش درهم شدی نگاهش منهی از داخل آ چهیبرا.  نگاه نادرخان شدی متوجه
   ...دی کنادمی پدیهر جا تونست... دادم 

  
  . مهم بودفتیالبد مدارک تو ک:  نادرخان به حرف آمددی بگویزی آن که شهال خانم چقبل

  
 کردنش  بود که شکدهی اتفاق ها شننیآنقدر از ا.  استتی هوی خواهند مطمئن شوند که بی کرد مفکر

 کردند تا برگردد ی اش مادهیکاش پ.  شهال خانم گذاشتی صندلیدستش را رو.  نبودبی هم عجیلیخ
  ... و شهره رهی نشیپ. خانه
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   ...امی و مرمی مییمن تا جا.  منزلدیشهال خانم، شما بر:  توقف کردندیابانی خسر
  
  ...دستون درد نکنه  ... شمی مادهی جاها پنیمن هم هم:  به خودش دادی شود تکانادهی شهال خانم پتا
  
   ...نی جلو بشای ب-
  
  ! بله؟-
  

   ...نی جلو بشایب:  از سرشانه نگاهش کردنادرخان
  

  !؟ی چیبرا:  گره خوردشیابروها
  

  . پدرتینادرخان هم جا ... زمی عزایب... عاطفه خانم :  خانم نگاهش کردشهال
  
  ستیدرست ن ... شمی مادهی جا پنیمن هم...  حاج خانم گهی نه د-
  
  . کنمی دختر خانم مذاکره منیمن با ا. بچه ها تنهان...  شما برو شهال خانم -
  

  . آنجا و مذاکره کندندی که بنشدی خندی میبه قبر اکبر ماست!  کرد؟ی ممذاکره
  

  .هی سگدونست،یخونه که ن. میاز صبح آب ندار: ختی ری دستش آب می خم شده بود و با پارچ روشهره
  

   کجاست؟رین:  را مرتب کردشی انگشتانش موهایسی و با خدی آب به صورتش پاشیمشت
  

  ... به تنبونشون افتاده ی دونم باز چه ککیمن نم. رونی رفتن بلهیبا جم:  دو پا نشستی هم روشهره
  
  . هم که دراومدننایا: دی شهره کشی ابروهای دست روبا
  

  !؟ی کرددای تا حاال، کار پیکجا بود:  دستش را پس زدشهره
  

  ... رو دم امامزاده زدن فمیک: رونینفسش را فوت کرد ب.  کوچکشان انداختاطی به حینگاه
  
   کرد؟ی کارنی همچیزی همه چیکدوم ب...  زدن فتویک! ؟ی چ-
  

 برات می برایب... بدبخت زده به کاهدون .  نبودیچی منو زدنا، توش هفیک... شهره :  اش گرفتخنده
 افتاد که رمی بدتر از خودم گیکی رفتم امامزاده و یاز وقت. تمام امروز ماجرا داشت.  شدی کنم چفیتعر

  ... و دراز رفتم ل سفر طوهیاوه، انگار ...  کنه تا اون حاج خانم ری نداشت شکم بچه اش و سریش
  
  ست؟ی خوردن نی برایزیچ... اوخ : دی را کششی داد و دست و پاهی تکوانی اواری دبه
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 هی.  هسترینون و پن.  بودیکیاحمد هم که مکان.  که نبودنلی و جمرهین. می درست نکردیزی نهار که چ-
  رم؟یلقمه بگ

  
  ... چسبه االن ی چلوکباب میاندازه ...  قربون دستت ی ا-
  

  ؟ی گیکدوم حاج خانم و م:  شهره از داخل اتاق بلند شدیصدا
  

 و پوکش را کینادرخان ج. ا کج کردلب و دهنش ر.  اشی لمسی شهال خانم و گوششی رفت پذهنش
.  سرم گذاشتی جای را باز کرد و دستش را روشی کرد و صاف نشست و کش موهایاووف. درآورده بود

  .چاندی را دور زانو پشی و دست هادی شهره را نفس کشگاری سیبو. کبود شده بود
  

  ... کردم فی بود که برات تعریاون حاج خانم:  باال دادشانه
  

 ی چش،خوبیدی دی تو امامزاده می که گاهیهمون... آهان :  و لقمه را کنارش گذاشتی دستشی پشهره
  شد؟

  
 فی تنه زد بهم، هم کیکیناغافل .  دنبالشادی بیکی زنگ زدم شیمن هم با گوش. حالش بد شد ... یچی ه-

  ... حاج خانم یمنو برد و هم گوش
  
  ! بودزیچه ت...  تف تو ذاتش ی ا-
  

 شیگوش:  زدیگاز بزرگ.  از هر طرفدهان باز کرده بوداتشینان ب.  لقمه اش را برانداز کرد تکان داد وسر
  ...بود ... خوبا ... از اون ... 

  
  !؟ی کردکاریپس چ:  پنجره گذاشته بود به دستش دادی که روی آبوانی خم شد و لشهره

  
...  خانمو زدن من غش کردم  حاجیگوش ... یچیه:  تا لقمه را قورت دهددی اش کوبنهی سی مشت روبا

  .دی خنک بود، چسبیجات خال.  تو اورژانسمدمیبعدش هم به هوش اومدم د
  
 دلم یاز صبح ه.ستی گم رنگ و روت به راه نیم ... نمتی چت شده بود؟؟بب؟ی چیبرا ... ی غش کرد-

   زدیشور م
  

   منیشکیدل گنج...  جووون یا: دی و سمت خودش کشچاندی شهره پی را دور بازودستش
  
  ؟یسرم زد ... رهی جونت در مرنیدماغت و بگ-
  

   مدرکنمیا ... نیبب... آره :  اش را نشان دادی را باال گرفت و کبوددستش
  

  ؟یاز ترس غش کرد...  خل یدختره :  دستشی رودی کوبشهره
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 و بفهمن ادیب اسم و رسمم دردمیترس.  کاسه استهی با دزدا دستش تو نمی اگنیگفتم االن م:  تکان دادسر
  ... بار کن ی رو عاطاریاون وقت خر ب...  کارست نیصابر هم ا

  
  ... ها ی گی راست م-
  

  یدی دی و می بوددیبا... زنگ زد به صاحب کارش . حاج خانم که ماه بود:  به لقمه اش زدیگری دگاز
  

  !جوون بود؟:  را کف دستش تکاندگارشی و خاکستر سدی خودش را جلو کششهره
  

  . داشتنیریشصت سال و ش: باال داد ابرو
  
  . بود پسلهی راست کار جم-
  
 قلدر یریپ... هم آدرس گرفت و هم شماره . به زور منو رسوند: غر زد .ظشی نادرخان افتاد و اخم غلادی

...  
  
   با خودت؟ی گی می چ-
  

  ... زنه یگفت بهم زنگ م. ازم شماره خواست: دی دور لبش کشیدست
  

 خواست یشماره م ... دیبه گور هفت جد و آبادش خند.بله؟ شماره خواست :  چشم گشاد کردشهره
  کار؟یچ
  

   نبودی رفتن و خانم بازیرآبیتو خط ز... نترس : دیخند
  
  !ره؟ی خواست واسه نی پس شماره م-
  

 بتونه بهم خبر.  شدهدای پفمی زنگ زدن و گفتن کسی پلی از اداره دینه بابا، گفت شا:  اش صدادار شدخنده
  .بده

  
  .گهی دی رفتی کرد می حساب می شانس، نقدنی تف تو ا-
  

...  بودن یآدم حساب...  کالهم و بندازم باال دی و نخواستن بای که پول گوشنیهم:  زانو گذاشتی روسر
  رستوران دار

  
  آدرس نداد؟! جون من؟:  کردی سرفه اشهره

  
  ... نه -
  
  ... گدا ی کهی مرت-
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 گم شهره، به نظرت برادر یم:  اشیکاری به بدی و نادرخان گذشت و رسی نقره ایمای از ماکسفکرش
  !ره؟ی نامه بگی معرفهی تونه برام ی موسفی
  

  ! اومد؟ندهیپو: دی رنگش کشی خاکراهنشی پی قهی دور یدست
  

  .دیتازه رس:  دفترچه محاسبات را سمتش گرفتآرش
  

  ؟یکرد آالت و چک نیماش: دی تکان داد و لپ تاپش را جلو کشیسر
  
   شروع شد؟یری حالگ-
  

   نه؟ای ی که گفتم رو کردیکار:  باال دادشانه
  
  !می شی کنتاک مندهی چک کردنات با پونی سر ا-
  
 ی خوام وقتیم. تی ساادی هم بگو بیبه مهندس عامل: ی چرمی داد به صندلهی به آرش تکتی اهمیب

  . باشهنجای اادی مندهیپو
  

چند ماه قراره با . کوروش، تازه کار کلنگ خورده:  ضرب گرفتی صندلی پشتی با انگشتانش روآرش
  .اول کار شروع نکن به ضدحال زدن ... می رو به رو شندهیپو
  

  ... پول ی زنه برای میاز همه چ. شناسنی رو همه مندهیپو:  باال رفتشی ابرودم
  
  برهی نمی کارو نکنه سودنی اگه ا-
  
اگه بخواد گند بزنه  ... ونهی من و تمام شرکتم در می کاری آبرویپا...  کار ی خوره پای مهر شرکت ما م-

  . مونمیبه پروژه من ساکت نم
  

  . هم گفتهندهی حرفا رو پونی که همنجاستیجالب ا:  کردی پوفآرش
  

  . که نخواد از کار بزنهی نداره، البته تا وقتتیاهم: دی به گردنش کشیدست
  

  تی تا سارمی م؟ی با من نداریکار ... یی حرفانیز ا دنده تر اهی دونم که یم:  کردی هوومآرش
  

  ... نره ادتی یعامل:  تکان دادسر
  

 یبرنا صبح تماس گرفته بود از پم پم و دلتنگ.  گشت خانهیامشب برم. ستادی و ارونی را فوت کرد بنفسش
 که آخر هفته  داده بودامی هم پتایگ...  فوتبال و آمدنش ی از مدرسه ایبعد هم برد. اش حرف زده بود

سردرد .  گرفتی مپزشکش از چشم ی نوبتدیبا.  چشمش را فشردیبا انگشت اشاره و شست کناره ها. ستین
  . کرده استریی چشمانش تغی شده بود و مطمئن بود نمره شتری بشیها
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قبل از ظهر .  اش را برداشتی و گوشیمنی کاله ادی را که شنیکی مکانی هالی روشن شدن بی و صداسر
.  زدرونیاز کانکس ب.  نظارتمی و تمانکاریکارفرما، پ. با حضور همه شان.  داشتندیشی نمای جلسه کی

.  سراندلوارش شبی را داخل جی اش را به چشم زد و گوشی آفتابنکیع.  دست تکان داددنشیآرش با د
بلندتر حرف  کارگران باعث شد یاهوی آالت و هنی ماشیسر و صدا.  دست دادگری و چند نفر دیبا علو
  ! کجاست؟ندهیمهندس پو: بزند

  
  ... گشت ی دنبالت مه،یدم کانکس نگهبان:  به سمت راستش اشاره کردآرش

  
 با ندهیپو. دی کششی به موهای کالهش را برداشت دستندهی مهندس پودنیبا د.  افتاد همان سمتراه

   ...یاحوال جناب سراب:  جلو آمدی قدمدنشید
  

  .ممنون:  را فشرددستش
  
 یتمام سع.  باشهدی هست که بای همونیهمه چ:  اش کردیی دست پشتش گذاشت و به جلو راهنماندهیپو

  .خودم رو کردم که مشکالت قبل تکرار نشه
  

 شد عرق ی و گرم باعث می شرجیهوا.  انداختشی به موهای را با دست چپ گرفت و دوباره چنگکالهش
   ...ی کردی و شما کوتاهدیا که بییزهای نبود جز چیدفعات قبل مشکل: کند

  
  .رهی مشی بهتر پی همه چمیای بره، قبلش با هم کنار بی زمان میشتری پروژه مدت بنی ا-
  

 و ستادیا.  کردی متی رعادی بامانکاری که پی داشتن و مواردتی موضوع کنار آمدن بود نه مسئولپس
 ی مشکلمیون روند درست و ادامه بداگه هم ... دی دونیروال کار من و که م:  سر گذاشتیکالهش را رو

  .ستین
  

 که ی و مهندس عاملیمهندس علو: دی باال کشینی بی را رونکشیع.  بودندهی محکم شدن فک پوی متوجه
 یهمه ج ... دیخالصه اصال نگران کار نباش.  زنمی مون خدمتتون، من هم مرتب سر میطراح ارشد هستن م

   ... کهدی دونیم ... رهی مشیطبق محاسبات پ
  

 گفت و سمت کانکس راه یبا اجازه ا.  داد فعال سکوت کندی محی پر حرف بود اما انگار ترجندهی پونگاه
 با نادرخان ی توانست تماسیقبل رفتن به جلسه م.  صبح بودمیده و ن.  به ساعتش انداختی نگاهمین. افتاد

  . رستوران مطلع شودی و از کارهاردیبگ
  

 به حالت متفکر آرش ی را باال داد و نگاهراهنشی پنیآست. بهتر کرد داخل کانکس حالش را یخنک
   شده؟یچ: انداخت

  
  !؟ی چ-
  
   ...یتو فکر: دی کشرونی انبه بی رانخچالی از
  
  ... نه ای نجاستی هنوز ادی خواست بدونه آناهیم.  سرور بود-
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تر از دستشان خالص  هر چه زوددیبا.  اش بودی که هنوز داخل ساک سفریری رفت سمت لباس زفکرش

  !مگه قرار بود برگرده؟:  شدیم
  
   ...نجای اادی فعال که داره م-
  

  !نجا؟یا:  شلوارش سراندبی را داخل جدستانش
  

  . رو بدهالی ودی که کلادیم:  شانه باال دادآرش
  

   ...میگرفت ی ممی رفتی میی جاهی ذاشتیم .ادی همه راه بکوبه و بنی اهیچه کار...  بابا یا:  باال دادابرو
  
  .. دنبالشادیم. جا گذاشتهیزی انگار چ-
  

  راه افتاده؟: دی دور دهانش کشیدست
  

  ؟ی حرف زدندهیبا پو...  برسه دی باگهید:  را از دستش گرفتی سمتش آمد و رانآرش
  
   ...امی جلسه سر وقت برو تا من هم بیبرا: رونینفسش را فوت کرد ب. دادهی تکزی مبه
  
  ! کجا؟-
  
  .پشت سرت درو قفل کن:  را برداشتنشیش ماموتیر
  
  !؟یای نم؟ی جلسه چ-
  
  .تو زودتر برو تا برسم ... امی چرا م-
  
 دی آناهدنیبا د. را دوباره داخل حمام پهن کندرشی به خانه برسد و لباس زدی خواست قبل آمدن آناهیم

   ...یلعنت:  فرمان کردی روانه ی بود مشتستادهی االیکه مقابل و
  

  ... مهم نبود اصال ؟ی اومددی دادن کلی همه راه برانیا: شدادهی پارک کرد و پدی و شش سفستی دوکنار
  
  ... سالم -
  
   بوددنتیآرش منتظر رس... سالم :  سر سراندی را باالنکشیع
  
  ؟ی شه درو باز کنیم. ادی بهش گفتم، االن م-
  

  .ستی همرام ندیکل:  شدنهی به سدست
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  ن؟یدیتو و آرش ند... ام ...  جا گذاشتم نجاینگه از گوشوارم فکر کنم ا لهی:  پا به پا شددیآناه
  

   بود؟یمتیق ... دمی ندیزیمن که چ: سر تکان داد! گوشواره؟.  باال رفتشی ابرودم
  

 حمام یفکر کردم ممکنه تو.  نهیمتیق... نه ... نه : دی دی را مدی آناهی بود که دستپاچگی دفعه انیاول
   رفتم دوش گرفتمی که مبشید. افتاده باشه

  
  ..ستمی نانیدر جر: شانه باال دادخونسرد

  
  ... آرش هم اومد -
  

  !ال؟ی ویای بیجلسه رو ول کرد:  اخم کرده بوددنشیبا د.  شد و سمتشان آمدادهیآرش پ.  برگرداندسر
  
  . داشتمی برمدی بازی چهی -
  
  ! تو؟ی پس چرا نرفت-
  

  ... نداشتم دیکل:  باال دادشانه
  
   ...رمی باال جا گذاشتم برم بگیزی چهی من ؟ی کنیدرو باز م:  را گرفتشی بازودیاهآن
  
  !؟ی چ-
  
  نمی خوام ببیم...  نه ای افتاده نجای دونم که ایالبته نم...  لنگه گوشواره هی -
  

 سر دیامکان نداشت آناه. پشت سرش از پله ها باال رفت.  جلوتر راه افتاددیآناه.  انداختدی کلآرش
آرش پشت سرشان وارد .  برگرداندنی اش را به ماشی سفرفی نبود که کلی می حال بنی برود با افشانیک

   ...ی که آوردیاری رو دربندهی پوی صدای خواستیم: شد
  

   گفت؟ی میچ:  تخت برداشت و حوله را داخلش چپاندی اش را از پای سفرساک
  
  ؟ینی جمع مکلتوی چرا وسا-
  
  .هران گردم تی برمتی از سا-
  

 را فشیک.  آمدرونی به دور و اطرافش انداخت و بینگاه کوتاه.  گفت و از کنارش رد شدی هومآرش
 گردد تا بچه ها به ی گفت شب بر می زد و می به شهال خانم زنگ مدیبا.  انداختنیداخل صندوق عقب ماش

 یکش و قوس.  کردی مدی خرشانی و براستادی ای میی جادیبا.  خواستی میری کاله حصایبرد. ندیایخانه ب
  . خارج شدندالی از ودیآرش و آناه. به گردنش داد

  
  . نکنی با سرعت رانندگ-
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  تا حاال چند دفعه تصادف کردم؟:  غر زددیآناه

  
  !گه؟ی خونه دیری م-
  

 پدر جان با نکهی ای آواره ام برامیاز خونه و زندگ...  هم دارم ی اگهی دیجا:  از کنارش رد شددیآناه
  .ور جانشون خوش بگذروننسر

  
  !د؟ی آناه-
  
  .الی وی برای کوروش جان، مرس-
  

  .ی ازش استفاده کنی تونی میهر وقت دوست داشت. هی چه حرفنیا:  را فشرددستش
  

  . تعارف ها نکن کوروشنیاز ا:  کردی پر اخم نگاهشان مآرش
  

  ! برادرگی بیاک:  را باال برددستش
  

  !؟ی دونستینم...  صدتا بابا بدتره آرش از: دی به حرکتش خنددیآناه
  
 خونه یریم.  زنگ بزنیدیرس: آرش خم شد و کمربندش را بست.  شودنشی سوار ماشدی تا آناهستادیا
  !گه؟ید
  
-...   
  
  !د؟ی آناه-
  
  ... خونه رمی م-
  
  .آروم برون...  خوبه -
  

  .به سالمت:  راستش را باال آورددست
  

  ست؟ی نیبرگرده خونه مشکل:  کردندی رنگ نگاه مدی سفلیدن اتومب بودند و به دور شستادهی هم اکنار
  
  ... پرن به هم ی مدت نمهی تا -
  
  ! چرا دوست ندارم ازدواج کنم؟یدونی م-
  

  ... تونه داشته باشه ی میادی زلیدال:  نگاهش کردآرش
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  .ادی چشمام می ازدواج پدرت جلوشهی هم-
  

  ... گذره یبه پدرم که بد نم:  و روشن کرددی کشرونی بیگاری و سنشی رفت سمت ماشآرش
  
مال ...  که بچه هام توش راحتن ی زن تو خونه اهیاومدن .  کنهی متمی فکر کردن بهش اذی حت-

  .امیاز پسش برنم. کنممی تقسدی ها رو بانی ایبعد همه ... خودشون 
  

   ...ستنی ها که بد نیتن مادر نایهمه :  را دود کردگارشی و سنی ماشی داد به کاپوت جلوهی تکآرش
  

  !ستی نیاسم جالب ... یمادر ناتن:  را خاراندشی ابرودم
  
  .ی و ازدواج کنشیبشناس ... ی زن خوب آشنا بشهی با ی تونیم. یری گی سخت مادی ز-
  
   ...میبر:  چشم گذاشتی را رونکشیع
  
   کجا برادر من؟-
  
  .م خونهبعدش هم برگرد. هی چندهی درد پونمیبب. تی سامی برگرد-
  
 پسر هی نیکوروش االن ع ... یای از عذب بودن دربی بری خوایگفتم م:  فشردی پا مری را زگارشی سته

  .حواست هست... یآکبند
  
  .گمیجون کوروش راست م: دی خودش با صدا خندی جمله به
  

   ...ی گیچرت م:  کنارش گذاشتی صندلی را رولشی موبای شد و گوشسوار
  
 خانم جا افتاده هم سن و سال خودت که هی... هوووم  ... یدی دم به تله می کنمی دوست دارم ببیلی خ-

  ! اومده؟لی خانم وکهی شرکت یگفتم باال...  باشه یبتونه مادر خوب و همسر خوبتر
  
  . به آرش استارت زد و راه افتادتی اهمیب

  
   مردم؟یکارو کاسب به ی گند بزنی سفارشت و کرده، نریاب:  رفتی قدم جلوتر راه مکی ساسان

  
  ...چند دفعه تا حاال گند زدم؟ اصال غلط کردم به تو رو انداختم :  ساسانی به پشت کتاندی پا محکم کوببا
  

  !؟یچت شده رم کرد: ستادی اساسان
  

 اش را سر ساسان ی بود بهم و حاال داشت دق و دلختهیاعصابش را صابر ر. دی اش کشینی بری زیدست
  ... نده ریگ: دی را جلو کشمقنعه اش.  آوردیدرم
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 و ی اومدم ابی سوخت برات که نمید آخه اگه دلم نم!  ندم؟ریمن گ:  کردی پر حرص نگاهش مساسان
  ...بهت جا بده تو مترو ...  دوستش شیدستمال کنم تو رو بفرسته پ

  
همه آن هم بعد آن  .ی رفت دست فروشی مدیبا. شی پلک های رودیبا مشت کش.  سوختی مشی هاچشم

فکر .  شدی مکی کمتر نزددی دویهر چه م... جهنم بود ...  که نبود یزندگ.  گشتی که دنبال کار میوقت
 ی کم میمگر از کس ... ی حداقل شغل بهترای. داشتی بهتری شد او هم خانه و خانواده یکرد چه م

   شد؟ی تنگ می کسیجا! آمد؟
  

  !؟ی دست قوزی من و دادیقربونت برم خدا، روز:  زدغر
  
  !؟ی کنم عاطکاری چ-
  

 خان ی دوست ابنی انمی ببمیبر .یذاری و انقدر منت سر من می نشدیخوبه کاره ا: دی هم سابی رودندان
  !هیچه پخ

  
  ... حقت رو خوردن هی و بقی صلح بشری سفی خواستینه که م:  غرولندکنان راه افتادساسان

  
  ... ها ی پانشگهی زنمت دی می جورهی:  اش گرفتخنده

  
  بازوهات هم کلفت ... هی گلدونکلتینه که ه:  از سر شانه نگاهش کردساسان

  
  ... زنمت یبخوام بزنم، م...  به زور و بازوم نداشته باش یکار:  قدم بلند برداشتکی
  

  ... بزن ی زنگرهیبرو دا:  درآوردیی با دهانش صداساسان
  

  کارست؟ی چیدوست اب: فتادکنارش راه ا.  حالش را بهتر کردی کل کردن با ساسان کمکل
  
   به بازار مترو تا آبش کنندهی رو میهر جنس...  عمده فروش -
  

  !جنس؟:  درهم شدشیابروها
  

   ...یفقط جنس قانون. ستینه از اون جنسا، اهل خالف ن: دی خندساسان
  

  ...ارواح عمت :  زدغر
  
  ... به جون تو -
  
   ...تی جون آبج-
  

  رهی مدهیاز هر دو طرف جر م ... هیی ساموراری شمش،ستیزبون که ن:  کردی پوفساسان
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   بفروشم؟ی چدیمن با:  اش را خوردخنده
  
 بار سوسن و هم هی ... نای و املیرژ و ر ... ی کنی خودت تست می مقدارش رو روهی ... شی لوازم آرا-

  . تختالتیخ... آورده بودم 
  

 بود که دهی دادیز.  کار نبودنیلش به ا تخت، باز هم دست و دالتی گفت خی هم که ساسان میهزار
   داد؟ی مدی بایبعد خسارتشان را چه کس.  را ضبط کنندلشانی تا وسادندی دویمامورها دنبال زن ها م

  
  رم؟ی به سرم بگی و مامور اومدن چه خاکسی پل؟ی افتادم چریگ:  مقنعه سرش را خاراندی رواز
  

  ... به چاک یزنیم:  زدی بشکنساسان
  

 یسر پله .  شستی آب و رخت مری شیشهره نشسته بود پا.  زد و داخل شداطی به در حیه ا ضربخسته
  ...سالم خوشگله : کنار در نشست

  
  ... تو ذاتت یا: دی پرشهره

  
   ...ی بودیرزنی خودت شی روز براهی بابا ؟یدیترس... گنجشک خانم ...  جووون یا: دیخند

  
   ...دی زدم پریهر چ.. . کنه کارتیخدا بگم چ:  سمتشدی چرخشهره

  
 که ی پولنینذر کردم اول:  روپوشش را باز کردیبعد هم دکمه ها.  انداخت و مقنعه اش را برداشتدست

  ... ببرمت کمپ ادیدستم ب
  

:  خورده و چروک شده بودنی اش چی نخراهنیپ. ستادی و ادی توجه به حرفش دستش را آب کشی بشهره
  خوب بود؟

  
 هم ملیر.  و چهار ساعتهستیخانم رژ دارم، ب...  واگن به اون واگن نیاز ا ... می زدسگ دو:  باال دادشانه

همش ده تومن، از شانس ... لورئال ... مارک بورژوا ... واترپروف  ... ی حجم دهنده استخرملیر... دارم 
  !نه؟ی نخواست بدم ببیخانما کس ... میشما امروز حراج دار

  
  ؟ی هم فروختیزیچ: دی خندشهره

  
 ی حال کلنیبا ا... مامور مترو بدو، من بدو ...  ها یمنو دست کم گرفت:  را باز کردشی و کش موهاستادیا

  .جنس آب کردم
  
   پهن کنمرمی لباستو بنداز تو تشت چنگ بگ-
  

   دارن؟فیاهل منزل کجا تشر:  و مقنعه اش را پرت کرد سمت شهرهمانتو
  
  یونی رفته پادرمرین. وز راش نداد اوستاش امر،یکی نرفت مکانروزی احمد د-
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  ... اومدم ی مای پسر دندیمن با: دی آب به سر و صورتش پاشیمشت

  
برو خدا رو ...  خاندان معروف از دم بدرد نخورن یپسرا:  لق لقو نشستهی چهار پای هم کنارش روشهره

   ...یشکر کن دختر شد
  

  ...لم هالک لباس عروس بپوشم و قر بدم شوور و برسون که د ... ایخدا:  سراندشی موهانی بیدست
  
  ...آهنگ رقص و هم امروز تو مترو انتخاب کردم :  به کمرش دادی و قرستادی شهره ای خنده دنی دبا
  
  ... البد بابا کرم -
  

  ... رقصن ی عروس و داماد که بابا کرم نمگهینه بابا، د: دیخند
  

  نم؟ی تو رو ببیشه من عروس ی میعنی:  آب را بست و مشتاق نگاهش کردری ششهره
  

 آقا ی امشب برم خواستگارنی واس خاطر تو همی خوایم...  شه یچرا نم: دشی شد و محکم بوسخم
  !وسف؟ی
  

  ... زبونت نی با ایدی بدبخت و درسته قورت موسفی: دی غش غش خندشهره
  

 ی امشب عاطیهم ستاره  نی شما و انیا... خانوما  ... ونیآقا... مهمانان محترم : ستادی کرد و اینوچ
  ...معروف 

  
 جشن نهیتو س...  صدها گل جدا کردم نیتو را از ب: دیدست راستش را باال گرفت و چرخ.  دست زدشهره

  ...عشقت رو به پا کردم 
  

  ... که صدا کردم ی بودیتو تنها اسم ... یی تنهاانی پای نقطه یبرا
  

  ...عشق من ... عشق من ... عشق من ...  من عشق
  

 تیچائ:دی گرفت و آب کشری شری را زشیپاها.اوردی شهره خنده بی توانست به لب های بود که مخوب
  براهه؟

  
  ..زمی برات بری برمـ
  

  ! باالرنی موانی ده تا لی کارگرا روزستی خود نیهووم، ب: دی اش گرفت و نفس کشینی بری را زیچا
  

  ...آره واهللا :  کردی را عوض مسشی خراهنی پشهره
  

  . خواست تمامش کندی میپس ک. ادشی شهره و اعتشی رفت پسشحوا
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  ؟ی ترک کنی گم شهره، تو دوست نداری م-
  
-...   
  
   ...ی و جواب نداددمی دو دفعه که پرسنی ا-
  
  ... خواد که ندارم یهمت م...  خواد که ندارم یعرضه م. ستی ترک کردن که راحت ن-
  
 ی ازت نمیچی هگهی دی نکبت که خالص بشنی ترک کن، از ا خودتیبرا:  پنجه فشردانی را می چاوانیل

  ... کارا با من هیبق. خوام
  

از پسش بر :  را روشن کندگارشی تا سدی کشی متی کبری دستان لرزان شهره بود که به سختی رونگاهش
  امینم
  

   چه خوب شده؟یدی ساسان، ندی بابانیهم...  همه آدم ترک کردن نیا:  را دراز کردشیپاها
  
 خوام بدوم دنبال ی دستم مفتهی تا دو زار پول ب،ی عاطستی دست خودت نیچی هاری اختیشی معتاد که م-

   داشته باشمشتری و بشتریب. تل
  

  . کنمیتو اراده کن، من کمکت م:  ماساژ دادیخم شد و کم.  گرفتی درد مشی پاهامچ
  

 بختک افتادم نی چند سال عن؟ی از ارشتی بگهید ... یکمکم کرد:  و چشمانش از اشک برق زددی خندشهره
   ...تی زندگیرو
  
  ... نکن هیگر: دی اش را باال کشینیب

  
  ... نکردم که بابا هیگر:  زدگارشی به سی پکشهره

  
 ی چادرش را انداخت رورهین.  شود و از پنجره نگاه کندزی خمی باعث شد ناطی باز و بسته شدن در حیصدا

 شی برای چایوانیچهار دست و پا سمت سماور رفت و ل.  آب بزندبند و خم شد تا دست و صورتش را
  ... اومده رین: ختیر
  
  ... دستبوس یری می داری واس چ-
  

   من با ننه ام خوبم؟ینی ببی بابا، چشم نداریا: دیخند
  

  ...ارواح عمت :  صورتشی را فوت کرد توگارشی دود سشهره
  
  ...سالم :  آوردی م را درشی و جوراب هاوانی نشسته بود سر ارهین
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   ...کیعل:  کردنگاهش
  

 از رهیاما ن.  گل داشتندییقبل ترها چند تا. اطی را گذاشت کنار دستش و همانجا نشست و زل زد به حیچا
گل .  خواستیدلش چند مدل رز م.  کردی می بوته ها خالی پر کف را پایترس پر شدن چاه تشت ها

   ...یاوودد... نرگس ...  رنگ به رنگ ی هایکاغذ
  
  ... زنگ زد یی باباهی امروز -
  

   بود؟یک:  را به خارش انداخته بودشی پلک های لعنتملیر. دی را مالشی هاچشم
  
  !؟ی پرسی از من م-
  

  ! بپرسم؟یپس از ک:  گرد شدشی هاچشم
  
 یدگزن ... نیدی می منو به هر کیشماره :  فرو بردوانی برداشت و با انگشت داخل لی خم شد و قندرهین

   به طرف؟ینکنه بدهکار. ندارم از دستتون
  
  نادرخان زنگ زد؟: دی زانو جلو کشیرو.  نادرخان افتادادی نگاهش کرد و بعد جیگ
  
   داره؟کارتیچ...  صادق خان اینادرخان :  کردی نگاهش مرهی خرهین

  
 دیشا... ن خبر بده  کرددای پفموی ازم شماره خواست که اگه کیکی سلطان، گفته بودم که رهی بابا نی ا-

   گفت؟ی میچ...  زنگ زده نی همیبرا
  
 دی با خود عاطفه خانم بارم؟ی خونه من تماس بگنی بری مفی تشریشما ک:  تکان دادی سر و گردنرهین

  ...حرف بزنم 
  
 ی را کمشی صدای گوشی پارهیخصوصا که ن. خنده ری خواست بزند زی مرهی نادرخان و نی تصور گفتگواز

 تا طرح لبخند را پاک دی دور دهانش کشیدست.  شدی منیی اش باال و پای صوتیرد و تارها کینازک م
 بره دوباره د خوای میک ... ی شده باشه، حداقل کارت ملدای پفمی زنه؟ خدا کنه کیگفت زنگ م: کند

  ... بده یدرخواست المثن
  
  ؟ی نکردی کارچی زدن هفتوی روز روشن ک،ی عرضه ای بس که ب-
  

 یزدی بال مورچه رو تو هوا می رفتی ذره به صابر مهی گه،ی دگهیراست م:  کردیز پنجره نگاهشان م اشهره
...  
  

 رهیقربون دستت ن ... رهی گیپس تماس م:  به شهره رفتی بارش کند چشم غره ایچاری لرهی آن که نقبل
. ارنی بندانداز هم بیها دستگاه نی از اگهیقراره چند روز د...  مارک اصل طلبت ملی رژ و رهی. سلطان

   ...رمی گی برات میکیحتما 
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  ... شام بخر ی برایزی چهیخوبه خوبه پاشو بر و :  با دست عقب راندشرهین
  

همتون املت مهمون ...  گوجه پول دارم لوی کمیاندازه سه تا تخم مرغ و ن: دی را به هم مالشی دست هاکف
  ...من 

  
 شی که اصال پیتو هم نخند...  خودش جهنمه یبخند بابا، زندگ: دی خنددی را که درهی بند نمی نلبخند

  !رهینم
  

... ام ...  و باراد ای با بردروزید... ام :  بردی داخل ماست فرو ممهی سرخ کرده را تا نی هاینی زمبی سبرنا
   ...می پم پمو شستمیرفت

  
  ...بابا : دیسی اش را لی ماستی اشاره انگشت

  
  ! که وان هم داشته باشه؟می خونه بخرهی  پم پمی برامی تونی م-
  

  !خونه با وان؟:  چانهری را گذاشت زشی هادست
  

 نجای نیالک پشتا:  پر سر و صدا وارد آشپزخانه شدایبرد.  بودشی هاینی زمبی سی برنا به ته مانده حواس
  .شروع شد

  
  ...اومدم ... اومدم : دی پرنیی اش پای هم دل از ظرفش کند و از صندلبرنا

  
 سمت بچه ختی خودش ری آب برایوانیل. دی چنی را جمع کرد و داخل ماشزی می روی شد و ظرف هاخم

   تئاتر؟یریچند شنبه م: ستادیکنارش ا.  دورتر سر داخل تبلتش فرو برده بودیباراد کم. ها رفت
  
  ... دوشنبه و چهار شنبه -
  

 شد و ی مرهی صورتش تیموها.  شدی مکی به بلوغش نزدشیکم و ب. دی صورت باراد چرخی رونگاهش
کنار باراد نشست و .  خودش و کامران هنوز بودی چهارده پانزده سالگیعکس ها. زدی درشت میجوش ها

  ؟ی نداریمشکل:  پا انداختیپا رو
  

  ؟یچه مشکل:  متعجب نگاهش کردباراد
  
  ... کالس، رفت و آمدت یتو...  گفتم یکل:  پشت شست چانه اش را خاراندبا
  

 دانست چطور یصحبت کردن راجع به بلوغ سخت بود و اصال نم.  خواست سر خودش داد بزندی مشدل
:  زدغیبرنا ج.  بردی خواست می که می اگر کامران بود راحت تر صحبت را به سمتدیشا.  شروع کنددیبا

  ... منو پس بده ریشمش... من لئو هستم 
  

  ...دو هستم من لئونار ... یی آنجلوکایتو ما:  داد زدایبرد
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  ... کشمت یم ... ی هستدریتو شرا:  کردی بازیالی خیرهای و با شمشستادی کاناپه ای روبرنا
  

  ست؟ی نیاز شام خبر: ستادی اباراد
  

  . و همبرگر سرخ کردمینی زمبیس:  باال دادابرو
  

  !دوست ندارم:  زدغر
  
فردا از رستوران غذا . وب نبود که، حال شهال خانم خیدید: دی نوشی آب را برداشت و جرعه اوانیل
  .ارمیم
  

  .ارنی بتزای زنم پیزنگ م:  باال داد و راه افتادشانه
  

   ...تزایپ ... تزایپ: دندی پرنیی باال و پاای و بردبرنا
  
   ...ایبرد:  را باال بردشی اش را فشرد و صدایشانی کف دست پبا
  
  ... بله بابا -
  
  ... لطفا اری منو بی گوش-
  

من قهرمان قهرمانا  ... دی با من مبارزه کندی تونیشما نم:  کاناپهیکی آن ی رودی کاناپه پری از روبرنا
  ...هستم 

  
  ... خوام ی مریمن شمش:  سمتشدی دوی با گوشایبرد.  با تلفن خانه شماره گرفت و سفارش دادباراد

  
  ...دو تا ...  خوام یمن هم م: دی را شنشی صدابرنا

  
  ... خوام یمن سه تا م: و پچ پچ کرد ستادی مقابلش اایبرد

  
  ... شه ی باشه که چراغاش روشن میینایمال من از ا:  سمتشاندی دوبرنا

  
  ... من اول گفتم -
  

   ...نیاسپر ... نیتو استاد اسپر...  خوام ی مریدو تا شمش... من لئو هستم :  اخم کردبرنا
  
  !نتری اسپر-
  
   ...یتو همون...  آره -
  

   ...ستی نی خبری و اسباب بازری از شمشنی رفتار ادامه بدنیاگه به ا: ستادی اشانی صدا از سر وکالفه
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  . برناستری همه اش تقص-
  

  ...ساکت :  دوباره داد و قال کنند داد زدنکهی اقبل
  

 سر دینبا.  کنهی شده و داره استراحت مضیشهال خانم مر:  به هر دو اخم کردیجد.  خوردندی دو تکانهر
  .دینو صدا ک

  
 خوام به تماس یم: رونی دندان فشرد و نفسش را فوت کرد بریلب ز.  کردی بغض کرده نگاهش مبرنا

  .رمیبگ
  
  .دی و دعوا نکندیپس ساکت بمون:  انگشت به هر دو اشاره کردبا
  

  . را گرفتی مهندس علوی و شماره ستادی پنجره اکنار
  

 اش را یرو تخت.  بودختهیتوانسته بود اتاق را به هم رتا .  در هم شدشی و ابروهاستادی اای اتاق بردداخل
ممکنه فقط . ادهی کارام زی چند روزهینادرخان، من :  را با دست آزادش نگه داشتیمرتب کرد و گوش

  ست؟ی نی شما مشکلیبرا.  رستورانامیشب وقت کنم ب
  
  شهال خانم چطوره؟...  ندارم ی به کارت برس، من مشکل-
  
 نی ا،یی دکتر سخاشیبراش نوبت گرفتم پ:  و انداخت کف اتاقدی کشرونی شلوارکش را بای بالش بردری زاز

  .همه درد مفاصل نگرانم کرده
  
  . ازش گذشتهی باشه، به هر حال سن و سالمی ممکنه کمبود کلس-
  

 دم ایبرد.  بودند افتادختهی ررونی که بیی باز و لباس هامهی نی کشوهای به کمر شد و نگاهش رودست
  ...نادرخان، شهال خانم هنوز پنجاه هم نشده :  کردی اش مهی تنبیتش بود حسابدس

  
  ... به صد جا ادیفشار م...  به پنجاه دی گفتن سن که رسمی از قد-
  

  .نی گی می دونه راجع بهش چیخوبه که شهال خانم نم:  کشوی و خم شد پادیخند
  
  . منشی پنیای شب با بچه ها و شهال خانم ب-
  

فکر نکنم امشب :  کار را انجام دهدنی شد درست ای وقت موفق نمچی لباس ها را تا بزند، اما ه کردیسع
  . وقت کالس دارهریباراد تا د. بشه

  
 ی مشکلچی هم نباش هنجاینگران ا.  بچه ها جوجه درست کنمی خبر بده که برادی شدی باشه، اگه اومدن-
  .ستین
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   با من؟دی نداریفعال کار:  باال رفتشیم ابرود.  کرددای پگارتی ته کشو چند بسته ساز
  
  . نه پسرم خداحافظ-
  
  ... خدا نگهدار -
  

 که نبود داخل ییاحتماال وقت ها.  بودندمانی پر و پگارتی سیبسته ها.  را مقابل دهانش گرفتیگوش
ه بود و دست  پله ها نشستیبرنا رو. بسته ها را برداشت و کشو را بست.  کردندیباغچه سور و سات به پا م

  ؟یینجایچرا ا: ستادیکنارش ا.  چانه اش گذاشته بودریز
  
  .. اعصاب ندارم-
  

  !اون وقت چرا؟:  باال دادابرو
  

 کنه ی تونه باهام بازی و نمستیشهال خانم حالش خوب ن. ستنی نایباراد و برد... چون تنهام :  غر زدبرنا
  .رونی بی بری خوایشما هم م... 

  
  ی کنی و بازینی کارتون ببی تونیم: اهش کرد پا و نگی شد روخم

  
   ...نیهمه تکرار:  تکان دادسر

  
   کارتون؟ه؟ی تکراری چ-
  

  ...بابا : دی سمتش چرخبرنا
  

 دم که آقا یقول م... قول ...  قول ؟ی شه منو با خودت ببریم:  باز کردشیبرنا ن.  تکان داد که بلهسر
  ...باشم 

  
  ستی نیچکیه...  تنهام یلیآخه من خ: التماس نگاهش کرد برنا با دی بگویزی آن که چقبل

  
   ...میریزود حاضر شو تا به شهال خانم خبر بدم که با هم م: ستادی و ادی کششی به موهایدست

  
  ! چشم قربان-
  

  ره؟ی که نمادتی ... ی نکنتی که اذیقول داد:  آمد و دوباره صدا بلند کردنیی پله پادو
  

  ...همه هم دوستم دارن  ... می پسر خوبیلین خم:  سمت اتاقشدی دوبرنا
  

 تایگ. دی کشرونی ببشی را از جلشی موبایگوش.  را پرت کرد ته کشو و ساعتش را بستگارتی سی هابسته
  . به صورتش نشستی را تر کرد و لبخند پهننشیریلب ز.  گذاشته بودامی پشیبرا
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 اش ینی به بینیچ.  خوش آب و رنگ بودیادی ز.چاندی پنهی و دستانش را دور سستادی رستوران امقابل
  .کیکالس:  سر در افتادیانداخت و نگاهش رو

  
 خدا ی محض رضای گربه اچیه.  گرفته بودادی را خوب یزی چکی. ستادی قدم به جلو برداشت و اچند

 قدم دو.  خوردی لطف از کجا آب منی که ادی فهمی و مزدی با نادرخان حرف مدیحاال با.  گرفتیموش نم
 توانست برگردد و داخل مترو رژ یاصال م.  مشتش گرفتانی را می برنزی رهی برداشت و دستگگرید

 شانه خم یسرش را رو.  راحت در را باز کند و داخل شودالی گذاشت با خی بود که نمی حسکی. بفروشد
   سوار کردن؟ی کلکهی یعنی: کرد

  
 نشسته زهای پشت میچند نفر. ستیه به داخل نگر تراش خوردی هاشهی شنی را جمع کرد و از بچشمانش

 بند شی و شلوار و پدی سفی هاراهنی گارسون که پییچند تا...  خوشبخت و پولدار یخانواده ها. بودند
  ... دنج و آرام طی محکی. کوتاه داشتند

  
  ...خانم :  از پشت سرش سرفه کردیکی
  
   ...دمیترس:  خورد و برگشتی اکهی
  

  .دی راه رو بستدیستادی که ای طورنیاما ا ... دیببخش:  سر تکان داد جوان مقابلشمرد
  

  .دییبفرما... بله :  را جمع کردشیدست و پا.  شدستادنشی متوجه مدل اتازه
  

 تو، دی به امیاله:  راستش را داخل گذاشتیقبل آن که در بسته شود پا.  تا مرد داخل شودستادی اکنار
  گه؟ی دیهوامو دار

  
نادر :دی چرخشی سر تا پاینگاه مرد رو. خواهد با نادر خان حرف بزندیگارسون ها گفت که م از یکی به

  خان؟
  
  ..شناسهیمن و م.. اومدهی بش بگو عاطنمش؟ی ببشهینم..هی چـ
  
  ..ای دنبالم بـ
  

  .. توایب: برخاستزی از پشت مدنشینادر خان با د. داد شدی که مرد نشانش می دفترداخل
  
  .. سالمـ
  
  ؟ی مشغولییاالن جا..نیبش.. سالمـ
  

  . مونمی نمکاریخوب آره، کال من ب:  به دور و اطرافش نگاه کردیکم
  
  ! کجا؟-
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 گه،ی کنم دی کار میی جاهیخالصه :  حلقه کردنهی گفت دستفروش مترو شده است؟ دست دور سی مدیبا
  !؟یشما چرا انقدر راجع به من کنجکاو

  
  !دایکوکمش:  نادرخان باعث شد اخم کندلبخند

  
 ... یکاری بای ی کنی کار میی پرسم جای دختر جان؟ دارم ازت میمشکوک چ:  شدقی نادرخان عملبخند

  . کار داشتمشنهادی برات پی بودکاری اگه ب؛ی که کار داریخوب گفت
  

  ؟ی کرددای که برام کار پیشناسیشما چقدر منو م: دی اش کشینی بری زیدست
  

  یاما دوست دارم خودت بگ...  دونم ی مییزای چهی:  شدنهی هم مثل خودش دست به سنادرخان
  

  ! کنه؟یم...  کنه ی نمفی شناسه تعری که نمیکی ی براشوی زندگلیآدم که مسا:  کردینچ
  
   خوبه؟می گم که بشناسی خوب پس اول من م-
  

  .حاال بهتر شد:  تکان دادسر
  
 رستوران رو از نیا.  پسر و سه تا نوه دارمدو تا.  سالمهکیشصت و . ی نادر سراب،یدونی اسمم رو که م-

 به می کردلی و جمع و جور تبدکی رستوران کوچهی هم از نجارویا...  بازنشسته ام ریدب. پدرم ارث بردم
  .شکل امروزش

  
  ! به رستوران داره؟ی چه دخلیریدب:  را به هم چسباندانگشتانش

  
  ؟ی داریمشکل...  خوب و البته عالقه ید فکر اقتصاهی:  زد و به سرش اشاره کردی بشکننادرخان

  
  !کارست؟یپس حاج خانم چ. نوش جونتون. ینه بابا، چه مشکل:  کردیهوم

  
  ! حاج خانم؟-
  
  !دیایماشاهللا به هم م ... دیمن فکر کردم زن و شوهر..گهی شهال خانم دـ
  

بعد هم رفت .  کردی می خانمم زنده بود شهال خانم با ما زندگینه، از وقت:  کردی تک سرفه انادرخان
  . پسرم تا مراقب نوه هام باشهیخونه 

  
 بعد دیپس ازدواج نکرد...  بچه ها ی هیدا... آره  ... هیدا ... زیچ ... گنی میبهش چ:  تکان دادسر

  ...خانمتون 
  
  ... کن فی حاال تو تعر-
  
  ...نامزد ...  نامزد دارم یعنی...  من؟ نه ازدواج نکردم -
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  ...از خانوادت بگو :  کردیخند نگاهش م با لبنادرخان

  
البته از پدر . ی زن بابا دارم با چهار تا خواهر و برادر ناتنهی. ایمادر و پدرم رفتن اون دن...  خانواده -

   ...مییاز مادر سوا ... مایوصل
  
 گهید... م  کنه برای مادر و پدرم و می نبودن های زن عمو دارم که جبران همه هی:  اش را خاراندیشانیپ

   ...ستی نی قابل عرضزیچ
  
   بود؟کارهی پدرت چ-
  

   بود؟کارهی پدر شما چدمیمگه من پرس:  کرداخم
  
   ...یدی پرسی خوب م-
  

  ... داشت یاتیلبن: :  مقنعه اش را مرتب کردی لبه
  
   که مادر و پدرت فوت کردن؟ی چند ساله بود-
  
   رفتمینممدرسه ... بچه بودم :  گرفتینفس.  آمدی غذا میبو
  
  ؟ی درس خوند-
  

  .. برمشی و تونستم پپلمیاما فقط تا د.دوست داشتم بخونم:  تکان دادسر
  
 رفت که درس و ادشیچند سال بعد هم ..  بد شهرهتی افتاد و بعد هم وضعشی های صابر و گندکارادی

درس .  کندیم کردن شکمش جان ری سی برادی دوره و زمانه بانیدر ا.  هم مهم نبودیلیخ.  بودیکتاب
  . نداشتتیخواندن آنقدرها هم الو

  
  !؟ی من کار کنی برای دوست دار-
  

  ؟یچه کار:  چانه گذاشتری را زدستش
  
 شاتی دارم که خرده فرمااجی احتیمنتها من به کس. لهی تکمنجای رستوران، هر چند کادر انی فعال تو هم-

  !؟ی تونیم... رو انجام بده برام 
  

 خودش را یکم. دی رسی هم به نظر امن مطشیمح.  بودیدفتر قشنگ. فش انداخت به دور و اطراینگاه
نصف .  مونمی روز هم نمهی خوب نباشه می کارطیمح. شی از اولنیا...  کنم یمن کار خالف نم: دیجلو کش

  رم؟ی تونم بگی کار هم میسخت.  کم دورههی هم رمیمس...  دستتون درد نکنه دیحقوقم رو اگه اول بد
  

  ؟ی انقدر زبر و زرنگشهیهم:  کردی نگاهش مرهی خخاننادر
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  !دنیساده باشم که سه سوت قورتم م.  شدمنیانقدر تو بازار کار کردم که ا:  به جانب سر تکان دادحق

  
  ؟ی تا حاال کجاها کار کرد-
  

ل  تا گری و سوپر مارکت بگیاطی زنونه و خشگاهیاز آرا...  جاها یلیخ: دی اش انگشت کشقهی شقیرو
. ی ساالریبنده خدا آقا.  بودمی فروشوهی آب مهی ها هم ی آخرنی و ای و چاپخونه و عطر فروشیفروش

 نی و معرف و اضامنمن  ... گهی دزی چهیآهان، .  شدمکاری مغازه رو فروختن من بالشیاهل و ع. سکته کرد
  !؟ی نداریشما مشکل.  ندارمزایچ
  
  . کنمی مشی کارهی -
  

  ست؟ی نیمشکل...  کنم یسفته هم امضا نم: ره جا به جا شد فکر کرد و دوبایکم
  

  !گه؟ید:  با خنده برخاستنادرخان
  
  !ستی نی حرفگهید...  قربون شما -
  

 داشتم ی زپرتی اتوهی:  بالش پهن کردیشهره مقنعه اش را رو. استرس داشتی روز کارش بود و کمنیاول
  .اونم احمد گور به گور شده آب کرد

  
  یدی خوابی می گرفتی م،ی پا شدی چیبرا:  و پشت سر محکم بستدینه کش را شاشیموها

  
االن برات :  مقنعه گذاشتی و بعد رودی پتو کشی را رویکف کتر.  گاز برداشتی را از روی کترشهره

  ... اوس ممد یی کنم بهتر از خشکشویاتوش م
  
 ی جاهی یری می دار،یعاط: نروینفسش را فوت کرد ب.  به خودش انداختی نگاهواری دی روی نهی آاز

 رونی هم نتونن بیکی مکانلی بچسب به کار که با بیطور. حواست و جمع کن.  سر کاریدرست و حساب
  !باشه؟... بندازنت 

  
  . چت کرد فکر کنمی گفتاروی که تو به ییبا اون حرفا: دی خندزی رشهره

  
  . ازم طلب داره و نه من بدهکارشمنه نادرخان!  جنگ اول به از صلح آخرگن،ی میچ:  باال دادشانه

  
   چه کردمنیبب:  و مقنعه اش را سمتش گرفتستادی اشهره

  
 شهره چه نیبب. قربون دستت یا:  سرش گذاشت و مرتبش کردی صاف و مرتب و اتو خرده را روی مقنعه

  . کردهوونهیکرده، همه رو د
  

  .ومدمیفکو ببند تا خودم ن:  داد صابر هر دو را پراندیصدا
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  ...من برم . صاحبش اومد... اوخ ... اوخ : دی اش فرو برد و خندقهی را داخل رشس
  
   ...زمی صبر کن پشت سرت آب بر-
  

 با اون دل مهربونت ی من بکنی دعا براهیشما ... گنجشک خانوم :  شهره را گرفتی الغر و استخواندست
  . خوامی نمیچی هگهید
  
  .رهی گی دعا کنم؟ خدا قهرش می چاهی من روس-
  

   رو نرو من؟ی سر صبح بری تونی منیبب:  کرداخم
  
  ! نرو؟ی باز گفت-
  

  .من غلط بکنم بهت فحش بدم.  فحش ندادمری اعصاب، به جون نیعنینرو : دیخند
  
  ... بنده ی فکتو مادی شه میاالن اون جونور هم پا م.  شدرتی برو دای خوب، بیلی خ-
  

.  زدرونی تکاند و از خانه بیدست.  کرده بودزشانیشهره تم. دی را پوششی نشست و کفش هاوانی ایرو
 ازی نیب.  کردی بودن میاحساس قو.  بودیداشتن شغل حس خوب.  کردیکوچه پس کوچه ها را رد م

 ایک دنی و صابر سر کج کند رهی رفت و مجبور نبود مقابل نی خودش مبی که دستش داخل جنیهم. بودن
 و نخوردن یندار.  هم بودییاگر داد و دعوا.  که امن بودیواریارد چهکی. شهره را داشت. دی ارزیم

 اتوبوس ستگاهیبه ا...  شکرت ای خدادی بود تا بگوی ها کافنیهم.  خانه نبودرونی داشت که بیتیامن.بود
 یبه مردم...  و درخت ها وها رادهی زد به پیلبخند.  فرو بردشی مانتوبی را داخل جشیدست ها. دیرس

خودت : سرش را سمت آسمان گرفت. به زنان دستفروش. به کارگران مهاجر.  رفتندیان مکه سرکارش
  ...هوام رو داشته باش 

  
...  
  

 ی مادداشتی رو دی که بای و مواردیداری دفترچه رو با دقت نگه منیا:  سمتش گرفتی دفترچه انادرخان
   ...یکن
  
   کنم؟ادداشتی یچ:  ته خودکار چانه اش را خاراندبا
  
جابر .  و انقضا رو هم نگاه کندی تولخی زحمت بکش تارهی. یسی نوی رو می موجودستی تو انبار، لیریم -
  . کم سر به هواستهی
  
  !ه؟ی جابر ک-
  

  ه؟ینظرت چ ... ی ببرمت آشپزخونه تا با کادر آشنا بشدیفکر کنم اول با:  دست به کمر نگاهش کردنادر
  

  . هم خوبهیلیخ:  کج کردسر
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 به ی نادرخان به زحمت سرکیاز پشت شانه ها. خان از دفتر خارج شد و سمت آشپزخانه رفت نادرهمراه

خانم .  ما تو رستورانهدی همکار جدنیا ... ونیآقا. ستی جلو باایب: نادرخان سمتش برگشت. دیداخل کش
  .معروف

  
  دونن؟یکوروش خان م...  بود آقا نادر لیکادر که تکم: دی جلو کشیانسالی ممرد

  
  ... آقا جابره نیا:  کردی اشاره ادرنا
  

  . تکان دادسر
  

  ...اما :  نگاهش کردجی گمرد
  

  ! نه؟ای می خوای مروی که نرهی بگمی تصمدی بای کنجای انمیبب:  و بلند بودی نادرخان جدیصدا
  
  ... خوب آقازاده -
  

شروع نشده اش تمام  که کار دیترس.  باشدرفتهی نادرخان بدون پسرش او را پذنکهیا.  خطر کرداحساس
   بود؟ی آقازاده کدام خرنیاصال ا. شود

  
 هی یری جهانگیآقا. دیحاال به کارتون برس...  بره ی بمونه و کی کرمی گی ممی در نبود کوروش من تصم-

  ...لحظه 
  

 نی از ای روزدیشا. نفسش را فوت کرد.  را بسته بودهینادرخان و کالم محکمش دهان بق.  قرص شددلش
  . آمدیخوشش م رمردیپ

  
 مهربان و اهل ی به پدرهاهیشب.  کچلمهی تپل و نیکم. چهل و چند ساله بود.  انداختیری به جهانگینگاه

  ...سالم : لبخند زد. خانواده
  
  ... سالم خانم -
  

  .شما هم راحت باش. ی عاطزننیهمه صدام م:  داشتی هم مهربانشیصدا
  

 شونی و به ادی که خواستیزیهر چ.  شهیزخونه و انبار مخانم معروف رابط آشپ:  کردی سرفه انادرخان
  . تا براتون آماده کنهدیبگ
  

من قبال چند تا رستوران و .  اضافه کنمیزی چهیالبته : دیای باعث شد به حرف بیری جهانگی آقاری متحنگاه
   ...دی کمکم کندی کم آشنام، اما باز هم باهی.  کار کردمیچیساندو

  
  ...ا حتم...  بله، بله -
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 و بهم ری بگی از موجودستی لهی فردا رو که بهت دادم، یمنو:  انبار و سردخانه را نشانش دادنادرخان
  اطالع بده

  
   بپرسم؟ی چهی زه،یچ:  پا و آن پا شدنیا

  
  ... کم نگرانم هی دی که بهم دادیمن از بابت شغل:  اش را خاراندیشانیپ.  سر تکان دادنادرخان

  
  !؟ی چی برا-
  

 ی طور فکر منی اهی بقیعنی ... ستنی تازه موافق نیروی نهیانگار آقازاده با : دی اش کشینی بری زیدست
  کردن

  
  . کنهی نمی من دخالتیپسرم تو کارا.  کار نداشته باشزای چنی اهی -
  

  ! برم خونهدی باومدهیخوب خدارو شکر، گفتم ن:  باال دادشانه
  

  . هم نکنهی به کارت برس، گوش به حرف بقبدو:  با انگشت انبار را نشانش دادنادر
  

:  زدشی صداتایگ.  شرشر آب حمام قطع شدیصدا.  را گرفتشی تخت و با حوله، نم موهای لبه نشست
  ... زحمت ی منو بده بیکورش، حوله 

  
  . دونم کجاستینم:  را دور گردنش انداختحوله

  
  ! کوروش؟-
  

  . دونمیجون تو نم: دیخند
  

  . خودتو بدهیحوله ...  تو خونه فتمی راه بسی با تن خادی بدم میدونی م:دی را شنتای گغرغر
  

  .مگه مغز خر خوردم: دی به چانه اش کشیدست
  
  ! پشت سرت؟ستیاون حوله ن:  آمد و پر حرص نگاهش کردرونی بتایگ
  

  ! بودمشدهیند... آخ : ستادی باال داد و اشانه
  
   ...ی بوددهی که ند-
  

صورتشان مقابل هم . دشی کشنیی جلو آمد و دست دور گردنش انداخت و به پاتایگ. دی تکان داد و خندسر
  !؟ی شدطونیش: بود

  
  ...اوهوم :  تکان دادسر
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  ! تخت؟ی ببرمت رویخوایم: دی به گوشش چسبتای گسر

  
 بره ی خانم، فشار خونمو باال مهی شرمانه از ی بشنهادیپ... هووم :  سراندشی موهایسی خی را رودستش

   ...شهیهم
  
  !شه؟یهم:  را داخل مشتش فشردشی موهاتایگ
  

  ! بعدی مونه برای محفوظ مشمیپ: دشی زد و بوسیچشمک
  
  ؟ی خوری موهیآب م:  اش را برداشت و دورش انداختی صورتیحوله .  جدا شدتای گاز
  
  ... اوهوم -
  

:  به خودش دادیسکش و قو. حالش خوب بود.  کردخی پر مهی ها را تا نوانی آشپزخانه شد و لداخل
  تا؟ی گیاومد

  
  ... پوشم ی دارم لباس م-
  

  راز؟ی شیری میک:  ها کردوانی لری آلبالو را سرازشربت
  
  . سه شنبه-
  
. دی رسی موانی شد و به کف لی ها رد مخی ی قرمز رنگ از البالی رهیش.  ها را باال گرفت و نگاه کردوانیل

  د؟ی مونی هفته مکیهمون :  نگاهش کرد ودی چرخدی را که شنتای گیتق و تق صندل ها
  

   هفتهکی گفته یدی سعیمهند:  دادهی و کنارش به کانتر تکآمد
  
  . برگردم شرکتدیاالن با:  را سمتش گرفتوانیل
  
  من رو هم برسون:  ابرو باال انداختشی براوانی از پشت لتایگ
  

  !کجا؟: دشی و جلو کشچاندی را دور کمرش پدستش
  
...  خودم ی برنامه داشتم برایامروز کل.  کنمدی خوام برم خریم:  اش خط انداختنهی سی انگشت روبا

  ! به همیختی همه رو ریجنابعال
  

  ... روز یتو... وسط هفته ...  برنامه یب! ؟یدوست نداشت:  صورتش خم شدی را گرفت و رودستش
  

... روش و وسط هفته کو.  تعجب کردمشتریب:  کردی شده نگاهش مزی با چشمان رتایگ.  کردیهووم
  !ی کردیزیناپره
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  .می حاضر شو بریزود: ختی را به هم رتای گسی خیموها

  
 برنامه بودن هم ی بیگاه.  شربتش را مزه کردوانی داد به کانتر و لهی که سمت اتاق رفت دوباره تکتایگ

.  کردیرتب م را مشی گشت شرکت و کارهایبرم.  به ساعتش انداختیشانه باال داد و نگاه. خوب بود
  . زدی به رستوران میآخر شب هم سر

  
  !م؟یبر: ستادی آماده مقابلش اتایگ
  

   ...امیبلوزمو بپوشم م. نی تو ماشنی رو بردارو برو بشموتیر:  تکان دادسر
  

:  به در دفتر زدی و ضربه ادی کششی مانتویکف دستش را به پهلو.  گذاشتزی می سنگک را رونان
  !ن؟ییاونجا! نادرخان؟

  
  ! دم دفتر؟ی رفتی چیبرا... نادرخان رفته بانک :  زدشی صداجابر

  
 آخه؟ اومدن من هی شما تنگ شده؟ مشکلت با من چی جانجایآقا جابر، من اومدم ا:  شدنهی به سدست

   تو رو کم کرده؟یروز
  
  .شمی من با زن جماعت طرف حساب نم-
  
  !یزنی مرآبی اما زی شیآهان، با زن جماعت طرف حساب نم: دی خندیپق
  
  ! زدم؟رآبیمن ز...  من -
  

  !؟ینزد:  باال دادشانه
  
 ینادرخان که م.  گرفتدهیغرولند جابر را ناد. و به دهان گذاشت.  نان کندیتکه ا.  کنار جابر گذشتاز

 یاصال چه لزوم.  باشدی کستی چتر حماریعادت نداشت در محل کارش ز.  شدی بهتر میآمد اوضاع کم
 از ده پانزه سال بود شتری رستوران بیهر کدام از بچه ها.  و نشناخته مراقبش باشددهیندبود که نادرخان 

 ی پشتینادرخان از راهرو.  تا لقمه نان را قورت بدهددی اش کوبنهی سیبا مشت رو.  کردندیکه کار م
   ...ریصبح بخ... سالم نادرخان : دی دور دهانش کشی و دستستادی ادنشیبه د. داخل شد

  
  .ی کردریم، د سال-
  
   داشتی حسنهیاما ...  از اتوبوس جا موندم -
  

  !؟ی حسنیچ:  شدکشی نزدنادرخان
  
  . شما گرفتمی برانمیا ... نی کردشهی هوس سنگک دو آتنینگفت:  اشاره کردزی می روی ابرو به نان برشته با
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  .می هم داشتزیتبر ریکاش پن... دستت درد نکنه ... به به :  کف دو دستش را به هم زدنادرخان
  

  !رم؟یبرم بگ:  سرش را خاراندپس
  

  !ی اطلس خالیجا ... دهی مموی قدی نون هایمزه :  نان را گاز زدی تکان داد که نه و قسمت برشته سر
  

 دوسش یلیخ:  لبش آمده بود عمق گرفتی نادرخان و لذتش از خوردن نان رودنی که با دیلبخند
  ن؟یداشت

  
 وقت ها شانس و اقبال و ی بعض،ی دونیم...  داشته باشم می زندگی تونستم توی بود که می زننی بهتر-

  ی بار شانس داشتنش و دارهیفقط ...  گذره ی بار از کنارت مهیسرنوشت فقط 
  

  !یدی رو هوا قاپی قرقنیو شما ع:  زدی را برد باال و بشکندستش
  

  ومده؟ی نشی تو پیبرا: دیخند
  

 ی خوشم میکی راستش از یعنی.  باشمی وقت نکردم دنبال عشق و عاشقیلینه بابا، من خ:  باال دادشانه
  . بودنمای سشهیهنرپ... اومد 

  
  !؟ی پس نامزدت چ-
  
  .می شناسی رو نمگهی همدیلی هنوز خیعنی... نه ... آهان !  نامزدم؟-
  
-...   
  

  درسته؟...  که نامزد ندارم دی دونیم:  نادرخان باعث شد خجالت بکشدسکوت
  
  ...ه  آر-
  

 منو ی زندگیته و تو...  نه نی کردقی تحقنیرفت:  اش را با پشت دست گرفتقهی شقیعرق رو.  شدیعصب
  ! دروغ؟ای گم ی راست مدینی ببدی خواستی مد؟ی بود که دوباره بپرسیازی چه نگهی بعد دن؟یدرآورد

  
  ! مهمهیلی من داشتن صداقت خی برا-
  

 راستش رو بهتون بگم؟ امی اونکه شما رو بشناسم بی داشت بی لزومچه...  من هم مهمه یبرا:  تکان دادسر
  ...اما گفتم 

  
  .ستمی نمونی از انتخابت پشی که اومدی سه روزنیتو ا...  و نه من ی نه تو ضرر کرد-
  

   کردم؟قی تحقیناراحت: ستادینادرخان کنارش ا.  ماندساکت
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 نی هم بود همی اگهیهر کس د...  که درست بود نی رو کردیکار: سر تکان داد.  دانستی بود؟ نمناراحت
  . کردیکارو م

  
  !ه؟ی چی اخم برانی پس ا-
  

  . کم دل نازکمهیمن  ... ستیواسه خاطر شما ن:  زد تا بغضش کم شودلبخند
  

  !ه؟یکار امروزم چ: دی اش را باال کشینی بآب
  

برم آمار انبار رو چک : دی اش کشینی بری زیسرش را باال گرفت و دست.  کردی با لبخند نگاهش منادرخان
  کنم؟

  
کنار .  قدم را جبران کردکیبرگشت و .  گفتی میزی چدیاما انگار با.  سمت راهرو برداشتیقدم

 ی کارطیمح:  روپوشش فرو بردبیدست ها را داخل ج. دی رسی به نظر مفی کوچک و ظریادینادرخان ز
بچه  ... تاهلم که بگم مادی مشی پیگاه...  هست ریتو ش ری شزه،یچ... نه ...  خر تو خر ی به حد کافرونیب

 یبرا...  شناختم یمنم که شما و شهال خانم و نم. رهی باال متمی کم امنهی ی طورنیا... نامزد دارم ... دارم 
  . کردمدیی گفت کار شوهرته، من تادی صورتم رو دی شهال خانم کبودی وقتنیهم
  
  ! بود؟ی صورتت مال چی کبود-
  

:  هر چقدر بد فقط مال خانواده بودییزهای چکی.  کار صابر استدی نبود که بگویازین.  درهم شداخمش
  ...فقط خواستم بگم که مجبور شدم راستش رو نگم ...  نبود ی مهمزیچ
  

  !من برم؟: دی مقنعه اش را جلو کشیلبه .  نادرخان بودمی نگاه مستقمتوجه
  
  .نمتی دفتر ببای کارت تو انبار تموم شد ب-
  

 ختی ری نشست و چند قطره اشک می مینی زمبی سی هاسهیآنجا کنار ک.  تکان داد و رفت سمت انبارسر
  ! کرد که سخت تر شودی می کاردینبا.  سخت بودی به حد کافیزندگ.  شدیو سبک م

  
  . مرتب بودزی با محسن حرف زدم همه چشبید:  آمدی پشت سرش مآرش

  
  !ه؟یمحسن ک:  دفتر را باز کرد و داخل شددر
  

  افتاد؟ ... یمهندس محسن علو:  زدغر
  

 چی لک انداخته بود و هزشی می شهیش. اخمش درهم شد. دی لوازمش چرخی و نگاهش روزی پشت مرفت
با .  کنهلیمیبهش گفتم عکسارو ا:  و نشستدی را عقب کشیصندل.  بوددهی نکششی دستمال روکیکس 

   نداشت؟ی مشکلندهیپو
  

  ! نشستن؟ی جانجایا: دی نشست غرزشی می که لبه آرش
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 شه به عنوان تخت هم ازش استفاده ی منمیبی کنم میحاال که خوب نگاش م:  نگاه کردزی به می کمآرش

  ... داره فی تشرلی و طوضی عریادیز. کرد
  

 ینگاهش رو.  مخصوص مدارک آنجا داشتیگاو صندوق کوچک. دی کشرونی را بزی می شد و کشوخم
سطل را باال گرفت و با . ی کاغذی به فلش هاهی شبکی باری و مقواهایچند دستمال کاغذ. دسطل زباله مان
 دوره جبع... غلط نکنم نادرخان هم آره  ... عی ه؟ی کرددای پیچ: آرش سمتش خم شد. دقت نگاه کرد

  ! شدهیزمونه ا
  
  !ه؟ی چنیا: دی از مقواها را باال کشیکی ته
  

 هی نیا ... نمیبذار بب ... ستی ذهنم نی مورد مشکوک توداستیواهد امر پاز ش... هووم : دی جلوتر کشآرش
  .هی عطر فروشونیاشانت

  
  .174 ی شماره لی نوشته شده بود عطر دانهی ارهی رنگ با بنفش تدی سفی مقوایرو
  
  ! اتاق کار من؟ی سطل زباله ی عطر توونیاشانت...  چه خبره نجای فهمم ای نم-
  
  !ک نشده؟ نادرخان مشکودای جد-
  
  ... دونم ینم... ممکنه کار بچه ها باشه ... چرت نگو :  و کتش را درآوردستادیا

  
  ! شهی گفتن دود از کنده بلند ممی کوروش، از قدی ول-
  

 فرستاد رو چک کن من ی که علویلیمیا...  پرسم یولش کن، بعد از نادرخان م: دی به چانه اش کشیدست
  . نگاه به فاکتورها بندازمهی
  

  . رو هم روشن کنتیلیاسپ:  را باز کردراهنشی اول و دوم پی دکمه
  
  . زنمی بده بادت هم مهی تکی خوایم...  تعارف نکن -
  

 آن که یب.  داشتدنی به چند ساعت خوابی مبرمازیخسته بود و ن.  آرش را نداشتی های وراجی حوصله
  . زنگ بخوردی ساعتچی های مزاحمش شود یکس

  
   کجاست؟موتشی ر-
  

 نیبا انگشت اشاره ب.  بزرگ و راحتی کاناپه یرو به رو.  همانجا بودشهیهم.  وسط انداختزی به مینگاه
  ست؟ی نزی میرو:  را لمس کردشیابرو

  
 موتی چه کرده که رطونی نادرخان شنی انیبب... نوچ :  استارت را فشردی پا بلند شد و دکمه ی روآرش
  .ستیهم ن
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  ...دهنت رو ببند آرش :  و فاکتورها را خوانددی اش کشقهی به شقیدست. بود را خانه جا گذاشته نکشیع
  

برگه ها را داخل کشو . شانیدهای دخل و خرج و خر،ی مشترستیل.  طبق روال معمولش بودزی چهمه
  .امی تا انبار و مرمی سر مهی: ستادی و اختیر
  
  . دفتر دستک رو جمع کن برو خونهای ب؟یستی خسته ن-
  
 ی شه، ممکنه وقت نکنه سرینادرخان خسته م ... امی مندازمی نگاه مهی:  برداشتزی میار را از رو انبدیکل

  .به اونجا بزنه
  

  !کوروش؟:  دراز کردزی می را روشی کاناپه ولو شد و پاهای روآرش
  

  ...هووم :  را چرخاندرهیدستگ
  
  ! باشهادتی نیا...  است انی زن در مکی ی پاشهی هم-
  

 مرتب و منظم زیهمه چ.  وارد آشپزخانه شدیقبل رفتن به انبار.  رفترونی آرش گرفت و ب را ازنگاهش
  . خودش بودیسر جا

  
از راهرو گذشت و در انبار را باز . دندی رسی مشانی بهتر به کارهاهی نبود بقیانگار وقت.  تکان دادیسر

 خورده بود و تعداد و نوع مواد کتی هر طبقه اتیرو. دی باال پرشی و ابروهاستادیمقابل قفسه ها ا. کرد
سال ها طول .  حضور نادرخانی هاتی هم از مزنیا.  لبش باز شدی روتی از رضایلبخند. نوشته شده بود

در انبار را .  رستوران بدهدی به کارهای تا مثل او با تجربه شود و با چند راهکار ساده روال بهتردی کشیم
: آرش پشت لپ تاپ نشسته بود.  کرد باال آمدیراهرو را از انبار جدا م ی که انتهایقفل کرد و از سه پله ا

  .رهی مشیکارا خوب پ. ی خواستی که میری هم تصاونیا
  

 لپ تاپ رو نیا... ضرر داره برادر من : آرش غر زد. گذاشتشی پای آرش نشست و لپ تاپ را روکنار
  .زی میبذارش رو...  خطرناک ی به منطقه یچسبوند

  
  !آرش؟: رونیفوت کرد ب را نفسش

  
  ... هووم -
  
  ! ببند-
  
  . کردمدای مشکل پکی نگو که هزار و یفردا پس فردا ازدواج کرد.  از من گفتن بود-
  

  ... رامسر رمی بعد میهفته :  کردی را با دقت بررسی مهندس علوی پوشه
  
  ؟ی زودنی به ا-
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  .زنهی ناجور به سرش می فکرای دور بمونندهی از پوادیز:  گذاشتزی می تاپ را بست و رولپ

  
  . موننی مادرشوهر و عروس منی عمانکاری ناظر و پ-
  

  ؟ی بکنتی به حال زندگی فکرهی ی خوای نمک، نمیگوله :  دادهی کاناپه تکی و سرش را به پشتدیخند
  

   ...ونی دارم اکازیشنهادیچرا به جون تو، مورد پ:  دادهی هم کنارش تکآرش
  

  ! باقلوایعنی: دی و به لبش چسباند و بوس را جمع کردانگشتانش
  
  ! خوب؟-
  

  سن و سالش... چطور بگم ...  کم هیعروس خانم :  متفکر نگاهش کردی با چهره اآرش
  
  ! کم سن و ساله؟-
  
  .دست من نبود...  کار دله گهی د-
  

  !؟ی افتادیرستانیدنبال دختر دب...  و شش سالت شده یس:  نشستصاف
  
  .مهلقا خانم چهل و هشت سالشه!  کجا بود؟یرستانیدختر دب...   و پنج سال اوالی س-
  

   ...یبزنم تو:  را مشت کرددستش
  

  ..وونهی دینزن:دی پرعقب
  
   خوام برم خونهیم... پاشو گورت رو گم کن خسته ام : دی به لباسش کشی و دستستادیا

  
  . گفتمی داشتم از احساساتم م-
  

   ...ی بافتیم شر یداشت:  دستش انداختی را روکتش
  
 حالت خوب یی جاهیببرمت .  دارهیمی مستقری اعصابت تاثی رویفکر کنم خستگ ... ی بد دهن هم شد-

  !شه؟
  

  !خسته ام... پاشو آرش :  را فشردپلکش
  
  .گهی دمی برای ب-
  

  !کجا؟:  کرد و ابرو باال دادنگاهش
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...  سونا می ریم. کارتت از دست بره بی کنم اون سه سال و اندی نمینترس، کار: ستادی ای با چشمکآرش

  .میشی و سبک ممیری گی ماساژ توپ مهی
  
  ! وقت شب؟نی ا-
  

 ریتو که پ...  مهلقا خانوم دارم که چشم انتظاره هیحاال من :  واردارش کرد از اتاق خارج شودآرش
  !ستی منتظرت نیکس...  برادر من یخرابات

  
 امیفردا م ... می ری تو منیبا ماش:  را باال گرفتموتیش رآر.  شدندنگی رستوران وارد پارکی در پشتاز

  . برمیاتول جان خودمو م
  

   ...ستیحسش ن:  و چشمانش را بستی کناری صندلی رونشست
  
   ...یآرش و دست کم گرفت ... ادی حست م-
  
  !ه؟یمهلقا ک:  از چشم ها را باز کردیکی
  

  ! باشالی خنیبه هم! ؟ی نومزد منو قر بزنی خوایم... اهه : دی خندآرش
  

  .ستی نکمتی راست تو شی روده هیتو :  بستچشم
  
  .ی فهمی دستش رو گرفتم و بردمش خونه ام میوقت...  حاال باور نکن -
  
  .کترهی ازت کوچیلی دختر بچه است که خهی زن ازت بزرگتر بهتر از هی...  خوبه -
  

  !شهال خانم بهتر شدن؟:  انداختیم خط زی می نادرخان نشسته بود و با ته خودکار روی به رورو
  
  ... آره، بهتره -
  

  ! گم نادرخان، شهال خانم مجرده؟یم: دی خودش را جلو کشیکم
  

  چطور؟:  نادر سر بلند کرد و نگاهش کردباالخره
  

 فکر کردم اصال دمش،ی تنها دشهی همنکهینه ا. دمی پرسی طورنیهم: دی کشی را جمع کرد و هومشی هالب
  !ازدواج نکرده

  
  . شدوهی و پنج سال قبل بستی ب-
  

  !واقعا؟:  باز مانددهانش
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  ! ازدواج نکرد؟گهیبچه نداشت؟ چرا د:  تکان دادن نادرخان باعث شد دوباره ادامه دهدسر
  
  ... عاطفه خانم -
  

  ...بله :  را جمع کردشی و پادست
  
  . از خود شهال خانم بپرسناروی ا-
  

 ... رهی گیحرف هم که نزنم دلم م.  جا نشستن ندارمکیدت به من عا. خوب حوصله ام سر رفت:  زدغر
  ؟یری جهانگیپس برم کمک آقا

  
  ... نه -
  
   چرا؟-
  
  . آشپزخونهی توی بری تونی و نمی کارت بهداشت ندارنکهی ای برا-
  
  ! خوب پس برم دنبال کارت بهداشت؟-
  

  !نه و البته نپرس چرا:  برخاستزی از پشت منادرخان
  
 بودم تا کاری من چند ساعت بنی کنی که آخر ماه حساب منی هستییه از اون صاحب کارانکن: ستادیا

  !آره؟ ... دیحقوقم رو کم کن
  

  !؟ی هم داشتی عوضی صاحب کارانیاز ا: دی خندنادر
  

 گفت دو ی میکی...  کرد ی حقوقم رو کم میکی. تا دلتون بخواد:  آمدرونی راه افتاد و از دفتر بکنارش
  ... خواست ی کنه عذرم رو ممهی مجبور شه بنکهی جا از ترس اهی. کار کن یشیهفته آزما

  
 ده؟ی خرنی ماشیک:  نادرخان پارک بودنی کنار ماشی رنگدی سفیایپرش.  شدندنگی وارد پارکی در پشتاز

  !؟یری جهانگیآقا
  
  ...دوست پسرم کوروش .  از آشناهاستیکی نی ماش-
  
 ی انداخته بود و باعث نگرانهی سای کوروش نامشی روزهانی ایآسودگ انیم.  گره شدشی اراده ابروهایب

  ... شد یاش م
  
  !د؟ی ری مییجا:  نشست جلوتر رفتی نادرخان که پشت فرمان مدنی دبا
  
  .می گردی و بر میی تا جامی ری باال، مای ب-
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  م؟ی ریکجا م:  نادرخان نشستکنار
  

  !دیخر:  اشاره کرد تا کمربندش را ببنددنادرخان
  

  ؟ی چدیخر: ندی و راحت بنشاوردی را باال بشی راحت و بزرگش وسوسه اش کرد پاهایصندل
  

  ...انقدر سوال نکن :  نادرخان مقابل صورتش بودی اشاره انگشت
  
 انجام بدم، حرف که دی دی که نمی بابا، کار درست و حسابیا:  لبخند نادرخان اخمش درهم شددنی دبا

  ... جاها نی دونم از همی امداد، چه متهی کم،یستی بهزدی کرده بدیادیپوالتون ز... نزنم، سوال هم نپرسم 
  
 داره شما یاصال به من چه ربط:  ادامه دادی آرامی به غر زدنش با صدادی نادرخان را که دی توجهیب
  !ی کنکاری با پولتون چدی خوایم
  
  ؟ی بلدی رانندگ-
  

  ...نه :  باال دادشانه
  
  . شهی الزمت م،یری بگادی بهتره که -
  
  ... دم خونه پارک مونده نمی نه که ماش-
  

 نادرخان ی زنیمشکوک م:  داد و با دقت به نادرخان زل زد و زمزمه کردنی ماشی اش را به پنجره هیتک
...  
  

  ...بله :  گذاشتکری اسپی را رویگوش.  نادرخان زنگ خوردلیموبا
  
  ... سالم -
  
  ... سالم پسرم -
  

  ... پدر و پسر ی حلقه کرد و گوش داد به احوالپرسنهی را دور سشیدست ها! پسرم؟
  
  . آخر وقت اومدم رستورانشبی د-
  

  . رخش جذاب و مردانه و درشت بودمین.  اش را به چشم زدی آفتابنکی داشبورد عی از رونادرخان
  
  ره؟ی مشی تو چطور پیکارا. می نداری مشکل-
  
 یشما هم خسته شد.  گردم رستورانی شه برمیام سبک تر مفردا کار. رهی مشی من هم خوب پی کارا-
  . چند وقتنیا
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 پسر نیا. به شدت مردانه و زمخت بود.  نداشتی انعطافچی پسر نادرخان هیصدا.  دندان فشردری زلب

  .دی کشیکاش حاال حاالها کارش طول م.  خوبش افتاده بودی روزهای بود که روی نکبتی هیهمان سا
  
   ...هی عالیر وقت اومده.  باشه پسرم-
  

 یی دانست با آمدن پسرش جاینادرخان هم فراموشش کرده بود و نم.  درهم شد و بغض کردشی هااخم
  .در رستوران ندارد

  
   بچه ها چطورن؟-
  
  . خورده، امروز موند خونهنی فوتبال زمنی تو زمای بردروزی خوبن، د-
  
   که نشده؟شی طور-
  
  . رسونهیشهال خانم هم سالم م.  پاش کبود شده کم ساقهی د،ی نه نگران نباش-
  

 شیچشم ها.  به نادرخان انداختیعینگاه سر! پسر نادرخان بودار حرف زده بود؟.  گرد شدچشمانش
  .دی دی پنهان بود و حالتش را نمنکیپشت قاب ع

  
  . موندهنگی آرش تو پارکنی سالمت باشن، ماش-
  
   تو دفترم؟ادی شما مری غیکس...  نادرخان یزی چهی. می من برگشتنی و با ماشمی اومدشبی آره، د-
  

 تو دفترت یچطور؟ مشکل:  برگشت و نگاهش کردینادرخان لحظه ا.  دهانش گرفتی را محکم جلودستش
   اومده؟شیپ

  
 اجناس انبار ی که رویی هاکتیاون ات ... ستیمهم ن...  اونجا ادی شما مری غیکی نه، فقط حس کردم -

  .ود خوب بیلی خدیزد
  

 ی ملی وسایاز فردا به همه .  داشتتیخدا را شکر که از کارش رضا. رونی را آرام فوت کرد بنفسش
  . آن که خسته شودی بچسباند بکتیتوانست ات

  
   ...گهی من و شما باشه دنی بدی بای فرقهی -
  

 ی و حنجره  صدا دهان گل و گشادنیفکر کرد احتماال صاحب ا. دیچی پنی بلند کوروش داخل ماشی خنده
  . دارددنی حرف زدن و خندی برایبزرگ

  
   رستوران؟یای می فردا چه ساعت-
  
  ... قبلش دمی بهتون خبر م-
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  ... منتظرم -
  
  د؟ی با من نداری باشه، کار-
  
  . نه، برو به کارات برس-
  
  . خداحافظ-
  
  . خدانگهدار-
  

 ی داشتیچ: گذاشت و نگاهش کرد سرش ی را باالنکشینادرخان ع. رونی گرفت و فوتش کرد بیقی عمدم
  ! زنم؟یمشکوک م! ؟ی گفتیم
  

  .نامهی دنبال درس و گواهرمیم... گفتم چشم ... نه بابا ! من؟ ... یک:  پهن شدلبخندش
  
  ... دخترم نی آفر-
  

  .ختمیتوش عسل ر:  گذاشتزی می روری شیوانی خانم لشهال
  
  .نی کردیاستراحت م.  دست شما درد نکنه-
  
   تونه بره فوتبال؟ی امروز هم نمایبرد... االن بهترم . استراحت کردم ی چند روز-
  

 که صبحانه دی کندارشینه ب.  دنبالشادی زنگ زدم که بسشی به سروشبید:  مزه کردرشی از شیکم
  . شهی کالسش شروع مازدهی. بخوره

  
  . من و برنامی مونیم. آقا باراد هم که کالس داره...  باشه پسرم -
  
 فرستم ی رو میکی وقت نهار دیدوست دار:  به ساعتش انداختی گذاشت و نگاهزی می را روی خالوانیل

  . رستوراندیایدنبالتون ب
  
:  را پاک کندی احتمالی تا خرده هادی کشزی می رویشهال خانم با دستمال مرطوب. دی و کتش را پوشستادیا

  .میایاگه برنا دوست داشت م
  
  .دیری پس با من تماس بگ-
  

 آمد و نییاز پله ها پا.  بوددهی النه اش دراز کشیپم پم جلو. دی را پوششی و کفش هاستادی اوانیا یرو
 را شی و دست و پادیپم پم به پشتش غلت.  کردی بخورد نگاهش می آن که تکانیپم پم ب. ستادیکنار النه ا

  !وقت چیه... هرگز ... عمرا :  باال رفتشیابروها. باال برد تا شکمش را بخاراند
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  ...آرش ... الو :  با آرش گرفتی شد و تماسنی ماشسوار
  
  . شرکتدمی سالم، رس-
  
  .می دارانی عامل پارسری قرار با مدهی امروز -
  
  . راحت باشهالتی آره، خ-
  
  . رفتشی قرار چطور پی که بهم بگای نهار بی رستوران؛ خواسترمیمن م.  سفارش نکنمگهی پس د-
  
  !خی بزنه به سیاری بگو برام بختیری هووم، پس به جهانگ-
  
  .یری گی روزا نقرس منیهم:  گوشش گذاشتی را روی و هندزفرابانی داخل خدیچیپ

  
  .رحم و مروتت کجا رفته!  کباب؟خی دو تا سی برا-
  
  ؟ی سونا بذاری قرار براهی فردا ی تونی م-
  

   ...ی آی آیآ: دی خندآرش
  
  ... کوفت ـ
  
  !بهت ساخته برادر من که سونا و ماساژ نمی بی م-
  
  . برمدی استخر و شنا و ماساژ و که باهیحداقل .  وقت باشگاه و ورزش که ندارم-
  

   باشه اون وقت؟یماساژورت ک... بر منکرش لعنت ... البته :  گفتی با لحن پرخنده اآرش
  

  .گهی کرمت میهر چ: ستادی ای چراغ راهنمائپشت
  
اگه ... آخ عضالتم ...  شم برم سونا الی خی االن شرکت رو بنی همی کنی می کارهی تو روحت کوروش، -

  یاگه بدون ... یبدون
  

.  بودستادهی کنارش ای نقره ای مزداکی.  به جلو بکشدی را به راست چرخاند تا کمربندش را کمسرش
 کرده اش کامال شیچشمان درشت و آرا.  را باال دادنکشی عدنشی که پشت فرمان بود با دیدختر جوان

 کرد و بوسه غنچه را شیقبل آن که رو برگرداند لب ها.  آمدشی لب های که روی بود و بعد هم لبخنددایپ
  .دی فرستاد و بعد خندیا

  
  ...کوروش ... الو :  زدشی صداآرش

  
  .می رستوران حرف بزنایظهر ب...  کنم ی می دارم رانندگ-



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

151

  
   ...ی اک-
  

وسوسه .  و سر به هواطانی شی دختر هانیامان از ا. خت اندای کناری صندلی را برداشت و رویهندزفر
 داری بود که آن ساعت از صبح ببیاصال عج. دی رسیکم سن و سال به نظر م.  سر برگرداندگری دکباریشد 
سر برگرداند و . د خواست نگاهش کنی که مندی توانست حرکات دست دختر را ببی چشم میاز گوشه . بود

  ه؟یچچانه اش را باال داد که 
  

  ... خان سالم پیخوشت:  داده بودنیی را پاشهی شدختر
  
  ...سالم : سر تکان داد.  سال نداشتستی از بشتریب

  
   اجازه دارم شمارو از راه به در کنم؟-
  
... متاهلم : لبخند زد. فتدی مانده بود تا راه بهیفقط چند ثان. خنده اش گرفت.  بوددهی مدل را ندکی نیا

  .سه تا پسر دارم
  

 بچه ها کجا نی ایفکر کرد پدر و مادرها.  نگاهش نکردگری را باال داد و دشهیش. دخترک درهم شداخم
 و چند ساله را از راه به در ی مرد سکی خواهد ی سال پشت چراغ قرمز مستی بری دختر زکیکه . هستند

 یر کند؟ تمام سال ها تواند او را از راه به دی هم میفکر کرد کس. از لفظ کلمه به خنده افتاد. کند
 ارتباط کی و تای شد و گی محسوب نمانتی که خی مردانه ای هاطنتی هم شیچند بار. ازدواجش بنفشه بود

 گذاشت و فکر کرد به شیری لب زیدستش را رو. خواستندی رابطه را منی هر دو ایی جورهاکی. دو نفره
 نمانده بود که وارد یزی بود و چانیه پا اش رو بی زندگیچهار دهه .  اش استی چهل سالگکی نزدنکهیا

 یبا انگشت رو.  که نبودندیی شد نادرخان که تک و تنها بود و بچه هایچند سال بعد م.  پنجم شودیدهه 
 هم بد نبود، اما بهتر از آن خواستن و یلیاز راه به در شدن خ.  دادرونی و نفسش را بدیچانه اش کش

 یفکر کرد مثل مردها.  کشش خاصکی.  اول جذبش شودبرخورد  که بتواند با همانیکی. داشتن بود
 چی هی بدی دی را می شخصنیاگر همچ. ندی بی ذهنش را نمی کند و خوشحال بود که کسی فکر میعوض
  . شدی می تری جدی شد و وارد رابطه ی با او آشنا میمعطل

  
 نادرخان پارک کرد و نیکنار ماش.  را باز کردنگی در پارکموتی رستوران و با ری پشتی داخل کوچه دیچیپ
 لپ تاپش را برداشت و از در فیک.  رفته بودادشی و ردی آمد که قرار بود قبل آمدنش تماس بگادشی

 کی.  بودخوبکار در رستوران .  گرفتینفس. دی شنی از آشپزخانه مییسر و صدا.  وارد شدیپشت
 ی مکالمه یصدا.  تا وارد شودستادیقش اپشت در اتا.  اشی کودکی برد به روزهای او را مییجورها

  ! زن؟کینادرخان و .  بماندرهی دستگی باعث شد دستش روگری نفر دکینادرخان و 
  

 ی گرفتگکی.  تازه بالغی به پسر بچه هاهی شبشتریب.  زنانه نبودشی شروع به حرف زدن کرد صدایوقت
آن هم داخل دفتر !  گذاشت؟ی قرار مینادرخان با کس. اخمش درهم شد.  بودشی صدای رویخاص

  رستوران؟
  
  . من ببندمشنیاجازه بد.  بد شدیلیخ...  اوووم -
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  ... عاطفه خانم -
  
 کارو من براتون انجام بدم هی نی داره ایچه اشکال. ی انجام بدی تونی رو می دونم، شما همه کاری م-

...  
  

 باعث شده بود که دی شنی که می گرفته و کلماتیصدا.  تر شدظی درهم و اخمش غلشی ابروهای گره
  . به ذهنش برسدی بدیفکرها

  
.  کردی بلند طی راهرو تا آشپزخانه را با قدم هاریمس. دی به گردنش کشی قدم به عقب برداشت و دستکی

   شده؟یطور... سالم آقا : دی از جا پردنشیجابر با د
  
   رستوران خودم؟امی بشه که بی طوردی با-
  
   ...هیحرف چه نیا...  نه آقا -
  

 کرد اخمش را باز کند، اما فکرش مشغول تر از یسع.  کردندی نگاهش مگری و چند نفر دیری جهانگیآقا
  د؟ی نداریاوضاع روبراست؟ مشکل: دی اش کشیشانی پی رویدست.  داشته باشدیآن بود که تمرکز

  
 داخل ستادیا. ر دفتر باز شد بزنند دیقبل آن که حرف.  بود که کارکنان آشپزخانه به هم نگاه کردندمتوجه

.  کردی می داخل دستش بازی انداخته بود و با دستمال هانییسرش را پا.  زن ماندیراهرو و نگاهش رو
 و دی روپوش سفی توجه میدست راستش را به کمر زد، وقت. ستادهی مقابلش ای متوجه نبود که کسیحت

   آورده بود؟ را به رستورانیباز هم نادرخان کس.  رستوران شدیزرشک
  

سر بلند کرد و با چشم .  راه رفتنش را سد کرده استی دو قدم مانده به او انگار متوجه شد که کسباالخره
  ... بسم اهللا ای:  درشت شده نگاهش کردیها
  
  ؟ی دارکاری رستوران من چی و توی هستی تو ک-
  
 به چانه اش ی و دسترونید ب نفسش را فوت کریعصب.  درشت تر شد و باز ساکت ماندشی چشم هانباریا

  ... االن نیهم...  دفتر یتو: دیکش
  

   شده؟یچ: ستادینادرخان با ورودشان ا.  به عقب برگرددعی قدم سمتش برداشت و باعث شد او هم سرچند
  
  ! چه خبره؟نجایا:  کاناپه گذاشتی را ر وفشیک
  

 امی آروم شه خودم ماروی نی ا امامزاده صالح،ای:  روپوشش فرو برد و مشت کردبی را داخل جدستش
  ...دستبوس 

  
 ی ماروی نی ایعنی شد؟ ی مکاریب.  کرد و متوجه بود که نادرخان هم اخم کرده استی لب زمزمه مریز

   کند؟رونشی بنجایخواست از ا
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  ... کوروش نیبش:  کاناپه نشستنی اولی آمد و رورونی بزی از پشت منادرخان
  

 صبحانه یکاش کم. یلعنت.  ضعف داشتیزانوانش کم. ندیانست بنش تویکاش م.  تکان خوردزی رسرش
  .خورده بود

  
   چه خبره؟نجای فهمم ای من نم-
  
  . بدمحی تا برات توضنی بش-
  

 ایب: نادرخان باالخره نگاهش کرد.  نفره را پر کردکی ی کاناپه بای بود که چطور پر اخم نشست و تقرمتوجه
   ...نجای انیبش
  

کار .  که نکرده بودتیجنا. دیای تا قند خونش باال بندی بنشی اقهی بود چند دقیکاف. بود اوضاع بهتر حاال
 شیکنار نادرخان نشست و دست ها.  زدندی را دار نمی و درست هم کسی کار کردن قانونیبرا.  کردیم

: ز شود باشی کرد تا صداینادرخان تک سرفه ا.  بوداروی نگاه پر اخم یمتوجه .  گذاشتشی زانویرا رو
  . کردی کمکم منجای ای تو کارایلی خی که نبودیمدت.  خانم رو من استخدام کردمنیا

  
  ... بود لی کادر رستوران تکم-
  
   حرفم رو تموم کنم؟یدی اجازه م-
  
 ی کنار پدرش ادعای داشت پسریچه معن.  بودنیهم.  کردندی نادرخان، ته دلش قند آب می لحن جداز

  . زدی نبود چهار تا حرف نان و آب دار هم مانی منافعش به می پاهمه کاره بودن کند؟ اگر
  
   ...دیی بفرما-
  
 موندنش نجایمطمئن باش چند روز بعد از ا...  که االن داره رو ادامه بده یی هاتی مسئولنی تونه همی م-

   ...ی کنی مدای پتیرضا
  
  .میدر خانم ندار کانجای رفته اادتونی نکهیدر ضمن مثل ا.  خوامی تازه نمیروی ن-
  
   ...می داشته باشمی تونی م-
  

  ست؟ی نادتونی ن،ی قانون رو خودتون گذاشتنیا: دی خودش را جلو کشی کمکوروش
  

  . تونم برش دارمیخودم هم م:  کردی پا انداخته بود و خونسرد نگاهش می پا رونادرخان
  

.  کردندی کدام نگاهش نمچیه ه بود کنی گشت و جالب ای رفت و بر می مدام از پدر به پسر منگاهش
  .انگار اصال حضور ندارد

  



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

154

 نیا.  کردی شکالت ها حالش را بهتر منی از ایکیحداقل .  شکل ماندی صدفی شکالت خوری رونگاهش
 ریز.  دادهی کاناپه تکی و به پشتدیخودش را عقب کش.  آمدندیطور که مشخص بود هر دو از پس هم بر م

  ... مسجد دمی خرم می مینیری شلوی ککی. ه خدا، نوکرتمکارم درست ش: لب زمزمه کرد
  

 ی کاناپه نشسته بود و نگاهش می رونهیپسر نادرخان دست به س.  باعث شد سر بلند کندی نگاهینیسنگ
باشه، :  تن و بدنش زد و دوباره به صورتش نگاه کردی روی صورتش رد شد و با نگاهش دوریاز رو. کرد

  ! کنمینبودم اخراجش م یفقط دو هفته و اگه راض
  

  .ستی نیدو هفته وقت کم... باشه، قبول : ستادی بکند نادرخان ای اعتراضنکهی اقبل
  

  ...نادرخان : دی لرزلبش
  

  ... خونه رمیمن م:  کتش را برداشتیاز پشت صندل.  نزنی حرفیعنی را به دو طرف تکان داد که سرش
  

   ...نجای اانیهار مشهال خانم و برنا ن: ستادی مقابل پدرش اکوروش
  

 ی از خانه کار مرونی نبود که بی بارنیاول. دی ترسی مدی بگذارد؟ البته که نباشی خواست تنهای منادرخان
 دیفقط با.  نبودبهی هم غریلیپس خ.  آشنا شده بودشی رستوران و آدم هانی بود که با ایدو هفته ا. کرد

  . را جلب کنداروی تی کرد رضای میسع
  
   بابا جان؟ی نداریکار:  روانه اش کردینادرخان لبخند. دی به روپوشش کشیدست و ستادیا

  
لبخندش پهن .  خواستی میشتری بزیمگر چ.  هاتی تمام حمایعنیبابا جان نادرخان . دی کشی راحتنفس

   ...دیاون پانسمان رو هم عوض کن. دیمراقب خودتون باش: شد
  

  ن؟ی شدیزخم: ادستی پسر نادرخان بود که کنار پدرش امتوجه
  

عاطفه برام بانداژ  ... ی سطحی سوختگهی: دی باال کشی را کمراهنشی ساعدش را نشان داد و پنادرخان
  .کرد

  
   دکتر؟می برستی الزم نن؟ی مطمئن-
  

 ینی زمبی دندان و سری به دکتر رفت؟ پس خمدی بای هر سوختنی کرد برای مالی خاروی.  را کج کردلبش
   خورد؟ی میخام و کره به چه درد

  
   ...یموفق باش:  نگاهش کرد و انگشتش را باال آوردنادرخان

  
 ی صبحونه هایدلم برا. به سالمت: کنارش راه افتاد.  نادرخاننیامان از ا.  خندهری بزند زی بود پقکینزد

  ... شه یدونفرمون تنگ م
  
  .شمی دو هفته چهارده تا نون سنگک ازت طلبکار منی من هم، بابت ا-
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  !چشم: دیخند

  
اما .  دلهره نداشته باشدنکهینه ا.  کندی چطور با اخم نگاهشان ماروی توانست حدس بزند که ی هم مدهیند

 ی را ماروی تی ماند و هر طور که بود رضایدو هفته را م. دیای شد به خودش بی نادرخان باعث متیمیصم
  .د کنمشیتقد ی آن نان سنگک ها را دو دستی شد همه ی اگر مجبور میحت. گرفت

  
 پسر سر از لپ تاپش بردارد و ی ماند تا سرابی منتظر مدیبا.  و مرتبش کرددی به مقنعه اش کشیدست

  ...اهم : دستش را مقابل دهانش گرفت و سرفه کرد. نگاهش کند
  
  ن؟ی کردی مکاری دو هفته چنیا: دی آن که سر بلند کند پرسیب

  
  . بودمهی تو دست و بال بق-
  
  ! بله؟-
  

  ... آشپزخونه و انبار بودم نیرابط ب.  کردمی کمک میعنی زه،یچ:  را مقابل دهانش گرفتشدست
  

 با ته یپسر سراب.  گند نزندشتریپوست لبش را از داخل گاز گرفت تا ب.  کردی بلند کرده بود و نگاهش مسر
چون . یکار کن و ی خواست که بمونی دونم نادرخان با چه عنوانینم: دی کوبزی میخودکارش دوبار رو

  .ی بدام همون کارا رو انجی تونیحاال هم م. می نداشتاجی احتی اگهی دیرویاصال به ن
  

 یاما انگار فعال چاره ا.  حسابش کنندی طور نخودنیدوست نداشت ا.  لبش آوردی رویشتری بفشار
ا را تحمل  روزهنیسخت تر از ا.  شدی اوضاع بهتر مدیشا.  بگذردی گذاشت چند روزی مدیبا. نداشت

  ! نبودیبه قول صابر غم.  توانستیحاال هم م. کرده بود
  

   بود؟ی اسمت چیگفت:  کردی نگاهش می که بلند کرد پسر سرابسر
  

  ...نگفته بودم :  باال دادی اش را کمچانه
  
-...   
  

 نیبا ا. دیاینادرخان هم نبود که به دلش راه ب.  مرد شاپور نبود که بتواند سرش را به طاق بکوبدنی اخوب
  .عاطفه معروف:  گرفتینفس.  رفتار کردهی توانست مثل بقی نمیکی
  

  .ی بری تونیم: زی می رودی با ته خودکار کوبدوباره
  
 یا:  اش گذاشتنهی سی اش را به در بسته داد و دستش را روهیتک.  رفترونی و از دفتر بدی عقب چرخبه
   ...یریبم
  

  !؟یری میدار:  کردی از آن سر راهرو نگاهش مجابر
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  !هستم خدمتتون ... رینخ:  به کمر شددست

  
 راهرو و چند پله ی انتهادیچیپ.  ندادیتیاهم.  جابر بودی چشمان گشاد شده ی همان فاصله هم متوجه از

 وجود دارد که کارمند زن یلی بود؟ فکر کرد البد دلبیماندنش آنقدر عج.  رفت و وارد انبار شدنییرا پا
 کی درشت را ی هاینیب زمیهمانطور که س.  زانو نشستی ها و روینی زمبی سی گونیپاخم شد . نداشتند

 نکنه زنش ؟ی ناموسی ماجراهی ؟ی عشقی ماجراهی:  گذاشت، زمزمه کردی مگری را سمت دزترهایسمت و ر
  ! بوده؟نجایقبال کارمند ا

  
 یی بالهی هم دی شاای...  کرده ید دزنجای هم قبال کارمند زن داشتن و از ادیشا: دی اش کشینی بری زیدست

 کهیمرت!  من دارم؟هی زندگنیا...  به حل معما می افتادمی کار کنمیاومد...  بابا ی اومده؟ اچارهیسر زن ب
   ...اروی
  

: دی دودنشیبا د.  بوددهی پوشدی شرت سفی و تی آبیشلوارک چهار خانه .  شدادهی اول از همه پبرنا
   ...ییبابا

  
  ...سالم : برنا را بغل کند خم شد تا یکم
  

  ... شدم یزخم:  انگشت دست راستش را باال گرفتبرنا
  

  ! شده؟یچ: دی را دشی را جمع کرد و زخم کوچولوچشمانش
  

  ... و سالم حی صحی شازده برنا سرابنمیا: ستادی کنارشان اآرش
  

  !ومد؟یشهال خانم ن:  آرش را فشرددست
  

  . نشنتی اذانی مونه خونه که بچه ها مینه، گفت م:  دست پشت کمرش گذاشتآرش
  

   ...یی شه بابایخوب م: انگشتش را فوت کرد.  دادی انگشت اشاره اش را باال گرفته بود و تکانش نمبرنا
  

  !یری جهانگنی راه انداخته ایبه به، چه بو و برنگ:  گرفتی نفسآرش
  

 کیآرش . خوردی و چرخ میدل صنی نشست رویم.  داخل دفتردی و دونیی از اغوشش سر خورد پابرنا
 زنه که هی نیا ... نمی بیدارم درست م:  باز شدششی باشد ندهی دی جالبزیلحظه برگشت به عقب و انگار چ

  ده؟یروپوش رستوران رو پوش
  

  ... تو ایب: زندی حرف می دانست که در چه موردی هم مدهیند
  
  ... کوروش -
  

  .ان استخدامش کردهنادرخ:  پا انداختی کاناپه نشست و پا رویرو
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  !زنهی و هشت مشی شدای نادرخان هم جدنیا ... ی آی آیآ: دی خندآرش

  
  ! چه طرز حرف زدنه جلو بچه؟نیا:  به آرش رفتی غره اچشم

  
  .رسهی به مشامم می پلو عروسیجون تو بو:  به همدی کشی دو دستش را مکف

  
  .دختره کم سن و ساله... چرت نگو : دیغر
  
   ...ی آی آی آ-
  

 رو برداشته یکی شناخت و دونستن یب.  کنهی چند سال قبل و تکرار میدوباره داره ماجرا:  شدکالفه
  آورده

  
  ست؟ی چطور، دختره درست و درمون ن-
  

 زهیالبته اگر ر. امدی به ذهنش نی خاصزیاما چ.  داشتی اافهی که چه شکل و قاوردی کرد به خاطر بیسع
 ی مشغول خالل کردن فلفل دلمه ایچند ساعت قبل وقت.  گرفتیتور م را فاکفشی بودن و اندام ظرزهیم
 الغر بود و نوار و کیمچ دستش بار.  آرنج باال زده بودکی روپوشش را تا نزدی هانیآست.  بودشدهید

 تا چه حد آلوده است ی آن نوار پارچه انکهی تصور ایحت. چشمانش را بست.  به مچش بسته بودیسبز
  .از جابر خواسته بود کار فلفل ها را تمام کند. زدیبر شد به هم یباعث م

  
   ...یی کوروش، کجا-
  

 یزیاز من هم خواست فعال چ. نادرخان گفت قبال راجع بهش پرس و جو کرده. دونمینم:  تکان دادسر
  . برهدیبعد اگه نخواستم با. گفتم دو هفته بمونه. نپرسم

  
 چند نی ادهی رسینادرخان خوب به خودش م...  شکالت به به،:  به دهن گذاشتی شکالتزی می از روآرش
  .وقت

  
 ی حسننیکمتر.  هم بد نبودیلی خزی می ظرف شکالت روکی خورد؛ اما خوب ی اصال شکالت نمنادرخان

  . ساکت بماندی اقهی شد آرش چند دقیکه داشت باعث م
  
  ! نادرخان؟ی پاری زنهیدختره بش... نکنه ...  گم ی م-
  
  ...ش  فک و ببند آر-
  
 یبه هر حال آدم زنده سر و همسر م...  ساله که تنهاست یلیبابات خ...  گم ی جون کوروش راست م-

  ! خواد؟ینم... خواد 
  
  ! دو ساله؟یکی و ستی دختر بهی -
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  !؟یدینشن...  زند کوروش جان یی گر بجنبد سر به رسوایری عشق پ-
  

 ی به برنا انداخت که مدام به چپ و راست میهنگا.  نداداتشی به چرندیتیاهم.  گفتی مزخرف مآرش
  !؟ی حرف زدانیبا پارس... از شرکت چه خبر : دیچرخ

  
 شی دو روز قبل شهره برایکی. نوار سبز رنگ دور مچش افتادی را خشک کرد و نگاهش روشی هادست

 شلوغ ی فروشوهی آبمکیقبال . رونینفسش را فوت کرد ب.  گفت نذر کرده که سر کارش بماندیم. بسته بود
اما انگار  ... د دوش خودش بوی کارها روشتری شاپور هم بیچی در ساندویحت. را تک و تنها چرخانده بود

 بودن ی چند نفر حس اضافنی اانیم.  داشتندی خاصی فهی هر کدام وظرشیکارکنان و مد.  شدی نمنجایا
 کار خوب با درآمد کی.  شدی ممیسل تدینبا. دی اش کشیشانی به پی انبار نشست و دستی پله یرو. داشت

 نیپر روتر از ا ... ارمیمن کم نم: به خودش غر زد.  شودالی خی کرده بود و محال بود که بدایخوب تر پ
   ...ی کنرونی منو بی تونی نم،ی کوروش سرابیآقا ... امیحرفام که کوتاه ب

  
 پسر کی.  باز کردی انبار را کمدر.  زدی و حرف مدی دوی داخل راهرو میکی. دی شنی سرش پچ پچپشت

   ...نوی هستم، خودت رو نشون بده آمسونیمن بن تن:  را باال گرفته بودشی با نمک دست هایکوچولو
  

 کی دوره و زمانه نی ایبچه ها!  زد؟ جلل الخالقی با خودش حرف می وجبمی ننیا.  گرد شدشی هاچشم
  . بودندگری دزیچ
  
   ...ییسگ فضا:  بوددهیچپش کوب مچ ی با دست راست محکم روناریا

  
  ! چرا اکو اکو اومد؟،ییگفتم سگ فضا:  نبود که غر زدی انگار راضبعد

  
  بچه؟ ... سی پسیپ:  نبوداروی کهیمرت.  به ته راهرو انداختی برد و نگاهرونی را بسرش

  
   ...نجای اایب:  نداد، لبخند زدی جوابیوقت.  کردی اش نگاهش مدهی و کشی بادامی با چشم هاپسرک

  
  ؟ی هستی تو ک-
  

  ؟ی دونیم ... ی باشنجای ادی نبا؟ی هستی کنم، تو کی کار منجایا: دی کشرونی را بخودش
  

  ... دونه یبابام م:  قدم جلو آمدکی پسرک
  

  ه؟یبابات ک:  زانو نشستیرو
  

  ... من یآقا کوروش بابا:  کردی با اخم نگاهش مپسرک
  
بالعکس پدرش که .  و نرم بوددیپسرک سف.  اش نبودهیاصال هم شب. ود باروی پسر ی وجبمی ننیپس ا ... اه

 یفکر کرد البد مادر خوشگل.  بهتر بوددی شایگندم...  شد گفت سبزه یالبته نم.  سبزه بودیدرشت و کم



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

159

 و ندی را ببشی لپ هانست توای از آن فاصله هم میحت.  بودیپسرک خوردن. ی و چشم بادامدیسف. دارند
  ه؟یاسم تو چ ... هیاسم من عاط: دیخند. نش را بکندهوس گاز زد

  
  ... برنا -
  
  ؟ی خوریشکالت م:  روپوشش کردبی داد و دستش را داخل جهی تکواری دبه
  

  ه؟یفندق: دی به دستش کشی قدم جلو آمد و سرکمی نپسرک
  
  ؟یدوست دار...  آره -
  

  ...نه :  باال دادشانه
  
  ؟ی مطمئن-
  

  .دندی رقصی مشی هایرچت.  سر باال انداختبرنا
  

  ! نچسبیبچه :  را کج کرد و غر زدلبش
  
  . دوست نداره، اما بن تن دوست دارهی برنا شکالت فندق-
  
همانطور که حدس زده . مچ دستش را گرفت.  و شکالت را برداشتدی بفهمد چه شده پسرک سمتش پرتا

  ه؟یتن ک بن طونی شیپسره : لبخندش پهن شد.  بودی و خوردندیبود نرم و سف
  

:  نشستشی پای روی اعتراضچی هیپسرک هم ب.  و نشستدشی و جلو کشچاندی را دور بچه پدستش
  ؟یدیکارتونش رو ند

  
 هم مطمئن نبود یلی اما خش،ی های چتریهوس کرد فوت کند رو. یشانی پی بود روختهی رشی هایچتر

 ی بود، بدهی هم ندکباری. بود خدا گرسنه ی شهیاحمد کوچکتر از خودش بود و هم. دیایپسرک خوشش ب
  !؟یدیند:  کردیبرنا نگاهش م.  کوچک بودیلی خی وقتیحت. خوردن آرام بماند

  
  ... نه -
  
  ... شهال خانم ا،ی باراد، برددن،ی اما همه د-
  

  . بامزه بوددشی تپل و سفیانگشت ها.  شمردی کرد و می تا میکی یکی را شی هاانگشت
  

  نم؟ی ببدیپس من هم با:  تکان دادسر
  

  ... دارم ی دی عالمه سهیمن :  شددای و کوچکش پدی سفیدندان ها. دی خندپسرک
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  !؟یکجا رفت...  برنا -
  

 بگذارد نییقبل آن که برنا را پا.  به خودش داد تا بلند شودیتکان.  دنبال پسرش آمده بودی سرابکوروش
  !برنا: نگاهش پر اخم بود. دشانیکوروش د

  
  ... کردم ی فقط باز-
  

  ... نرفت ییتو راهرو بود، جا:  برنا گذاشت و به جلو راندشی را پشت شانه دستش
  

  ... بردت خونه یعمو آرش م: دستش را سمت برنا دراز کرد. دی حرفش را نشنانگار
  
  . خوام بمونمیمن م...  نه -
  
  ... خونه ی ری من کار دارم، شما هم م-
  
   ...یی بابا-
  
   ...می برایب ... سی ه-
  

 کرد ی مالی انداخته بود که اگر آنجا نبود خی و زارهیچنان گر.  افتادهی پسرک به گرهی عرض چند ثاندر
اما زودتر از او .  خم شد تا بغلش کنداری اختیب. زدی ری خورده است که آنطور اشک میکتک سخت

  .ی کنی مهی گری خودی بیدار:  دست دور بچه انداخت و بلندش کردیکوروش سراب
  

 چارهی بیبچه .  به عروسک بودهی آغوشش شبانی به قد و قامت بلند و پت و پهنش انداخت که برنا مینگاه
 گذشتند ی از راهرو میوقت.  بوددهی پدرش چسبیسر برنا به شانه .  کردی نمسیخوب بود خودش را خ

  . تکان دادشیدست راستش را باال آورد و برا
  

   ...یبزن روشن ش: رهی گذاشت کنار نینی را با سهندوانه
  

  ! کم خنکه هاهیامشب : دی گرفت و خندینفس
  

  . آبری شریامروز دوبار سرم و بردم ز... کجاش خنکه :  پر حرص نگاهش کردشهره
  
   خواد بده؟ی میسر ماه پول آبو ک: دی غررهین

  
  .. .دمیمن م: لبخند زد.  را ندهدرهی شهره گذاشت تا ساکت بماند و جواب نی زانوی را رودستش

  
  . کردی تمامش مری آمد و نه نی جور مواقع نه شهره کوتاه منیاما ا.  جارو جنجال تازه نداشتحوصله

  
 چرک و یاحمد لباسا ... رهی گی سه دفعه دوش میصابر روز! ؟یتو چرا بد:  دستش را پس زدشهره

  ... شوره ی رو مفشیکث
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  ... اجاق کور ینی منو ببی بچه های چشم نداره،ی ها چ-
  
  !شروع شد:  اشیشانی پی رودی کف دست کوباب

  
 دمی تو همه دکتر مهندس شدن، بای که بچه هاستین:  کردی را کف دستش خالگارشی خاکستر سشهره

  ...حسرت بخورم 
  
  !؟یزبون درآورد:  شدزی خمی نرهین

  
  !بسه:  زدغیج
  

 شماها رو داره یهوا خره که هنوزم ی عاط؟ی گفتی می امروز چدمی نشنی کردالیخ: دی عقب کششهره
...  
  

  . تومی برایب:  شهره را گرفت و بلندش کرددست
  

 یریکجا م: اطی هندوانه و ظرفش را پرت کرده بود داخل حرهین.  آمدینی پرت شدن بشقاب و سیصدا
  ... کنم تو کوچه ی پرتت مساتی االن با گنیهم! رون؟ی تونم بندازمت بی نمی کردالیخ ... ی مفنگی کهیزن
  

  ... بچه هاتو جمع کنه ببره ادی کارو بکن تا زنگ بزنم مامور بنیا:  سمتشدی گردن کششهره
  

نفسش را .  گفتی مراهی کرد و بد و بی مغی جغی پشت در جرهین.  را هل داد داخل اتاق و در را بستشهره
  !ن؟ی راه انداختهی چه بساطنیا: رونیداد ب

  
 ی که هار شده، امروز نبودیذاری به الالش می لیل: د درهمش را مرتب کری پنجره نشست و موهای لبه

  !چه نقشه ها برات داشت...  گفت ی پشت سرت مای چینیبب
  

 راهی بد و بی و مجبوریینجایتو ا. ستمی روز رو خونه نشتریبه درک، من ب:  در سر خورد و نشستپشت
  ؟ی خوای منویا ... یبشنو

  
 بهش گفته بود رهین ... ی کنی بود که بفهمه کجا کار منیل ا ساده، صابر امروز دنبایدختره !  به درک؟-

  . رستوران باال شهرهی ی تویرفت
  

  !؟یچ:  را مشت کرددستش
  

...  احترام بذار کهی زننی به ایحاال ه:  را برداشت و آتش زدگارشی خم شد و از کنار بساط سماور سشهره
  .یگفت شد، نگو نیزیفردا که صابرو فرستاد دم رستوران آبرور

  
  ! نادرخان؟دش؟ی دی می آمد رستوران؟ کوروش سرابیصابر م.  سرش گذاشتی را رودستش
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 بار زد و خورد و داد و هی هر چند وقت نایبا ا:  سمتشدی زانو چرخیرو.  باالخره آرام گرفته بودشهره
   ...یگاو ... ستی نتی حالیچی کنن هی مالی خی راه نندازدادیب

  
  ...ما ... ما :  نشانش دادی گذاشت و با انگشت اشاره شاخ سرشی دستش را باالدو
  

  . کنمی خواد بفهمه من کجا کار می میچطور: دی لبش را جوپوست
  

 ادی کم حساب مهی فهمه، اما خوب حاال ی و مادی بار دنبالت مهی:  را رو به سقف فوت کردگارشی سدود
   ...ارهیدستش که سر از کار تو درن

  
تف تو :  گذاشت و فشردیشانی پیدستش را رو.  شد زار بزندیر به رستوران باعث م شدن صابکی نزدفکر

  !ذاتت
  
  ... دور و برتو بپا یریتو هم صبح به صبح که م.  خواسم هستنجای من از ا-
  

  ... بشه یزی آبرورذارمینم...  قبولم کرد ی ضامن و معرفچینادرخان بدون ه:  انداختشی به موهایچنگ
  
  . کردهزی دندون تیری گی که سر ماه می پولیاحتماال برا ... ادیواد ب فکر نکنم بخ-
  

نصف حقوقش هم از .  بودفشی نو هنوز ته کی دو هفته اش را صبح نادرخان داده بود و اسکناس هاحقوق
 اش حقوقش ی طوالنی ساعت کارینادرخان قانعش کرده بود که برا.  بودشتریدرآمد معمول مآهانه اش ب

 ی حتای و رهینمحال بود به صابر، .  کار را از دست بدهدنی توانست ای وقت نمچیه. استبه اندازه 
  .رندی اجازه دهد که شغلش را بگیکوروش سراب

  
 نشسته بود و ونیزینادرخان مقابل تلو.  خانه انداختمنی به نشی و نگاهدی مرطوبش کشی به موهایدست

.  نادرخان گذاشته بودی زانوی را روشی بود و پادهیش هم آن طرف کاناپه دراز کایبرد. دی دیاخبار م
   ...نی درست بشایبرد:  دستمال برداشت و گوشش را خشک کردیبرگ

  
  ...راحتم، دراز بکش بابا جان :  بخورد نادرخان به حرف آمدی آن که تکانقبل

  
  . سفارش داد تاالریبرا.  سرمد تماس گرفتیامروز آقا:  پا انداختی نادرخان نشست و پا رومقابل

  
  دستتون چطوره؟:  را خاراندشیدم ابرو.  بود که نادرخان فقط سر تکان دادحواسش

  
  ...بهتره :  نثارش کردی نگاهمین

  
  . گفت بهتون بگمی کرباسیآقا.  باشگاهیای بدیبابا، فردا با:  شد و نشستزی خمی نایبرد

  
   افتاده؟یاتفاق...  چطور -
  

  . دونمینم: ستادی شانه باال داد و اایبرد
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   ...رمی گی تونم، خودم باهاشون تماس می فردا صبح نم-
  

   ...نیاینه، گفت حتما ب:  غر زدایبرد
  
  . نداشته باشی تو کاررم،ی گیگفتم تماس م:  را ماساژ دادشی دو ابرونی انگشت ببا
  
   ...یومدی مدرسه و نی اومدی مدی قبال هم باره،ی مادتی مثل اون دفعه -
  

  .می شام بخورنیای خوب االن برو به بچه ها بگو شهال خانم غذا آماده کرده، بیلیخ: رونیاد ب را دنفسش
  

   ...رهی مادتی دونم که یم:  پا کوبان از کنارش رد شدایبرد
  
 لشی موبایگوش!  وقتچی شدند، هی نمیبچه ها راض.  کم بودیزی کرد باز هم چی که می ای سعی همه با

 یمتوجه .  مزخرف بودیادی چند روز زنیاصال ا.  هم نبودتای از گیخبر. دی کشرونی شلوارش ببیرا از ج
  ن؟ی بگنی خوای میزیچ: سر بلند کرد. نگاه نادرخان شد

  
   عاطفه چطور بود؟-
  
  د؟ی گی و شلخته رو مپی چیاون دختره :  انداختشی به ابروینیچ
  
  ! شلخته؟-
  
.  استهی بقیمرتب تو دست و پا... چه بسته دور دستش  پارکهی تهی:  شدی نوار دور دستش عصبیادآوری با

  ... کنه ی به رستوران می دونم بودنش چه کمکی نمقایمن دق.  کشهیبه همه جا هم سرک م
  
  .ی که اخراجش کننهی و قصدت ای گذاشتی طورنی پس اون دو هفته رو هم-
  

 دو هفته بودنش نی تو انمیکنم و بب کنم تحمل ی میاما سع.  طورهنیصادقانه بخوام بگم هم:  تکان دادسر
  ... نه ای داره یلزوم

  
 ی خوبیمطمئنم جا ... نی کردداشیواقعا مشتاقم بدونم از کجا پ:  کردی پووفدی نادرخان را که دلبخند
  ...نبوده 

  
  ... دوست شهال خانمه -
  
  !شهال خانم خودمون؟:  اراده برگشت سمت آشپزخانهیب

  
  . و خوشم اومد ازشدمشی هم دمن...  آره، دوست شهالست -
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 نفر هی ی که نرفته قبال هم براادتونی... جالبه ! خوشتون اومد:  را به دندان گرفت و رها کردنشیری زلب
  . رستوران گند باال آوردی و اون تونی کردیدلسوز

  
اوقات آدم  یبعض.  مقصر نبودی گم که خانم ساداتیهر چند من هنوزم م...  عاطفه با اون زن فرق داره -

  . انجام بدنی که بر خالف اعتقاداتشون کارشنیها ناچار م
  

  ... قرون دو زار هیاونم نه ...  و زد به چاک دیبر خالف اعتقاداتشون؟ از صندوق پول دزد:  شدکالفه
  
  . بودمارستانی تخت بی برادرش رو-
  
 چطور از اعتماد ما ی خانم سادات اونادی بادمی خوام یباشه، اصال نم:  انداختشی به موهای و چنگستادیا

 االن نیاز هم ... رونی بندازمشی منمی که ازش ببی اشتباهنی دختره، اولنیفقط در مورد ا. سواستفاده کرد
  .دی گم که فردا ناراحت نشیم
  

 ی کنه که اخراجش کنی نمی دونم کاری اما مشم،یناراحت نم:  و سمت آشپزخانه رفتستادی هم انادرخان
...  
  

با .  بودری انعطاف پذیادیدخترک ز.  فکر کرد که حق با پدرش استنیسر نادرخان راه افتاد و به ا پشت
 ری کردند و غی که سال ها بود آنجا کار مهی و بقیریبا جابر، جهانگ.  آمدی کنار میاتیهر اخالق و خصوص

  .رفتندی پذی را نمیخودشان کس
  

 شد و ی شرط که داخل آشپزخانه نمنیبه ا.  بد نبود همیلی ماندنش خدیشا.  منصف باشدی کرد کمیسع
  !دیای توانست با ماندنش کنار بی مدیشا ... دیشا.  کندینیری خواست که خود شینم
  

 تخت جوراب ی پای و پاش هاختی چرخاند خم شد تا از ری مسواک را با عجله داخل دهانش مکهی حالدر
آخر شب فراموش کرده بود .  شدسیخت و وارد سرو تخت اندایهر دو لنگه را رو.  کنددای را پشیها

  . کند و خواب مانده بودمی را تنظیآالرم گوش
  

برگشت و .  را مرتب کندشی موهای کرد شکستگی مرطوب سعی و با دست هادی آب به صورتش پاشیمشت
ست  ری لحظه تصوکی.  اش ماندی ساک سفری و نگاهش رودی کشرونی بیبلوز و شلوار. ستادی کمد ایپا

 احت فرصت نکرده بود از شرشان ریحت!  ها، هنوز آنجا بودند؟یلعنت.  چشمانش آمدی جلوریلباس ز
 ی و دکمه هاستادی انهیمقابل آ.  راستش ساک را ته کمد فشرد تا سر فرصت مرتبش کندیبا پا. شود

مت تختش رفت و  سمیبرنا خواب آلود داخل شد و مستق. متوجه شد که در اتاقش باز شد.  را بستراهنشیپ
  ...برنا : ستادی سرش ایبرگشت و باال. دیدراز کش

  
.  رفترونی و بدی تنش کشی را رویخم شد و روتخت.  لبش نشستی رویلبخند.  پسرک درهم شدیابروها
 بود و دهی اش را پوشی و سورمه ادی سفیلباس ورزش. دی خارج شد نادرخان را دنگی که از پارکنیبا ماش

  ن؟ی نکرددارمیخواب موندم، چرا ب:  دادنیی را پاهشیش.  زدیدرجا م
  

   ...ینگفته بود:  و پروانه زددی پرنیی باال و پانادرخان
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  ...من رفتم . درسته، حق با شماست:  تکان دادسر
  
  . به سالمت-
  

 به بازار تره بار ی خواست سری مهی مواد اولیبرا.  کرد تا وقت تلف شده را جبران کندشتری را بسرعتش
 اما دی رسی مشی کارهای شد تا به همه ی مداری بنی زودتر از ایلی خدیبا.  به ساعت انداختینگاه. بزند

جابر با .  به آشپزخانه رفتمیتقمس.  شدادهی رستوران پارک کرد و پرونیب. دی دوی مدیانگار امروز فقط با
  ...سالم آقا : دی جلو دودنشید
  
  د؟ی، رس که سفارش داده بودمیی سالم، گوشتا-
  
  . سردخونه که تازه بموننمی بله آقا گذاشت-
  

 ی عالی سفارشات امشب همه چی خوام برای میری جهانگیآقا: دی چرخیری گفت و سمت جهانگی اخوبه
  د؟ی الزم نداریزی شب چی منوی تره بار، برادونی مرمی مگهی ساعت دمیمن تا ن. باشه

  
  ... و ری خوام و موسی مچی کاهو پ-
  
  . کنمی زحمت فراموش می بدی کناداشتی: دیفش پر حرانیم
  
  .سمی نوی من م-
  

 از ستی لهی: سر تکان داد.  هم به کادر رستوران اضافه شده استیفراموش کرده بود که زن.  برگرداندسر
  . دفتراری بسی گن بنوی میری جهانگی که آقای موادیهمه 

  
  . دستتوندمی رو هم مستی لدی نوش جان کنتا. زتونی می گذاشتم روی چاوانی لهی چشم، براتون -
  
 زشی پشت میوقت.  شدی صبحش کم می کرد و بدخلقیسرحالش م. خوب بود...  هووم ؟ی چاوانیل
 مطمئن گفته بود که یلیشب قبل خ.  حرف نادرخان افتادادی انگشتانش گرفت انی را موانی و لستادیا

 خم شد زی میپا.  طور بودنی همدی رسیکه به نظر م طور نیخوب، ا.  کند تا اخراج شودی نمیعاطفه کار
:  به در دفتر خوردیضربه ا.  گذاشتزی می و رودی کشرونیدسته چکش را ب. و گاو صندوقش را باز کرد

  .نی که خواسته بودیستی لنیا
  
متوجه بود که دخترک قصد . اندازدی به آن بی رفتن نگاهنی برداشت تا حزی می و کاغذ را از روستادیا
 یمثل روز قبل مقنعه . سر بلند کرد و نگاهش کرد.  استستادهی ازشی رفتن ندارد و همچنان مقابل مرونیب

  ؟ی بگیخوا ی میزیچ: رهی تنی و جی و زرشکدیروپوش سف. ساده و مرتب.  بوددهی پوشیمشک
  
 دی و رفتم اونجا خر کار کردمیی تره بار، من قبال چند جادی بردی که بادمیشن. دی خرامی باهاتون بتونمی م-

...  
  
   بازار رو نشناسم؟ستی کنم، قبل اون هم پدر و پدربزرگم، مسخره نی رو اداره منجای از ده ساله اشتری ب-
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.  و کمکتون کنمامی تونم بی به جان خودم، مستی ننینه، منظورم ا... نه :  اش شدی دستپاچگی متوجه
  .ستی نی کارنجایآخه ا

  
  !ی انجام دادن نداری برای کارنجای که ایپس متوجه شد:  را خاراندشی ابرودم

  
من کم .  رو آماده کنمدی که داشتی ساالدنیبعدش هم بهتر...  بهتون کمک کنم دی خری تونم توی م-

  !نمی بار ببهی هیکاف. رمی گی مادی رو هم زود زیهمه چ. ستمیتجربه ن
  
  ! آماتور و کارآموز باشن، نهی موندگارن که حرفه ایی رستوران کسانی تو ا-
  

 ی آن که بخواهد نشست و به پشتیب.  داشتندی مدل هالل جالبشیابروها.  اخم دخترک شدی متوجه
  ! رستوران؟؟ی کردیقبال کجا کار م:  دادهی اش تکیصندل

  
  ... نه -
  
 تر عی وسزی همه چنجایا.  کنهی فرق می کبابای یچیکار رستوران با ساندو:  ضرب گرفتزی می انگشت روبا

  . شدنیمی داکی کالسی های که مشترنی همیبرا.  شهی و طبخ مهیو حساس تر ته
  

 دختر کم سن و سال و کامال کی شده است که پزش را به ی و عوضی از خود راضی کرد مثل آدم هاحس
  . دادی میمعمول

  
 ی کردن کسحی بود به حرف زدن و توجستادهیعجله داشت و آن وقت ا.  به ساعت انداختی و نگاهستادیا

  . شناختیکه اصال نم
  
سرش را بلند کرد و نگاهش .  بودستادهیدخترک هنوز محکم ا.  را دور زد تا زودتر دفتر را ترک کندزشیم

  .دی شی نممونی پشدمیقول م ... امی باهاتون بدیاجازه بد: کرد
  

 بزند دخترک ی حرفقبل آن که.  زدی که حرف خودش را می بود از چانه زدن و خر فهم کردن کسمتنفر
 ی که هستم رو نشونتون بدم، بعدش اگه راضی اوندیاجازه بد. فقط دو هفته است: دوباره به حرف آمد

  !به جان خودم...  رم ی مدینبود
  

 خارج شدن دستش را باال نیح. جلوتر از او راه افتاد.  دندان گرفت و با زبان تر کردنی را ببشیری زلب
  !فتیراه ب: دبرد و با انگشت اشاره کر

  
 راحت یلیآن وقت خ.  تنش جمع کندری باال و زاوردی را بشی نادرخان پاهانی خواست مثل ماشی مدلش
 ی نگاهمی کرد و نیتک سرفه ا.  جا به جا شد و کمربندش را مرتب کردیکم.  شدیاما نم.  نشستیتر م

 لباسش را عوض یعنیکرد فکر .  بودیروزی رنگ همان دراهنشیپ.  انداختیهم به سمت کوروش سراب
 دی سفی هی با حاشی سورمه اراهن،ی پنی ایدکمه ها. نکرده است؟ اما بعد توجه اش به دکمه ها جلب شد

کف .  ماندرهی انگشتان درشت و پهنش خینگاهش رو.  بودرهی تی سورمه ایروزیفقط رنگش مانند د. بود
 ی هم متوجه یچند بار.  کردی منیی باال و پای فرمان و انگشتانش را هر از گاهیدستش را گذاشته بود رو
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کوروش سر برگرداند .  کردیگری دی مصلحتیسرفه .  شده بودزشی کاناپه و می دسته ی حرکات رونیهم
 ی خودتون براشهیهم:  لب نشاندی رویلبخند.  را بزندشی فرصت بود تا حرف هانیبهتر. و نگاهش کرد

 نی کردم خودمون ای که من کار میی جاهابتهال ... دی داردی فکر کردم مسئول خردون؟ی مدیری مدیخر
 دمایشرمنده پرس ... انی به حساب نمیچی رستوران شما هشیاما خوب اون مغازه ها پ ... می کردیکارو م

  !برام سوال شده بود... 
  

 و زی تمکهنیا.  مهمهیلیالبته خوبه ها، به هر حال تره بار خ:  هم از رو نرفتدی سکوت کوروش را دیوقت
 شکسته و نشونی هستن اکثرا داغونن، بیلوئی چهل کیکای که تو پالستییارایمثال خ. تازه و مرغوب باشن

 یهر چ.  باشه نهی انبارمابه فصلش باشه خوبه ها، ا.  گوجهی جعبه هاای. نصفه و درب و داغون هم هست
 تو جعبه، ی کنی که نگاه می از رو. طورهنی کاهوها هم همیحت.  تو بارندازنی به درد نخوره میگوجه 

  .یدی و بنجل خری دل غافل، پول دادی اینی بی میاما بازشون که کرد. همه شون ترو تازه ان
  
  . باال رفته اش ساکت شدی کوروش و ابروهادنی دبا
  
  !؟ی دونی رو می صدفدی سفازی زرد و پازی فرق پ-
  

  !؟ی صدفدی سفازیپ:  را گرد کردچشمانش
  
  !؟ی چی معمولی هاینی زمبی شده با سیری سورت خاک گی هاینی زمبی س-
  

 دی سفازی پیبه اندازه !  شده؟یری خاک گینی زمبی هم داشتند؟ سیاصال مگر فرق.  تکان داد که نهسر
  . مسخره بودیصدف

  
   ...زایچه چ ... گهی دازهی پازیپ!  هم با هم دارن؟یواقعا فرق:  و غر زدچاندی پنهی را دور سدستش

  
 ی با آن همه دبدبه و کبکبه می از خودراضی کهیمرت.  به سمت راننده انداختی نگاهمی لب و دهن کج ناب

سرش را سمت پنجره گرفت و لبش به .  را جدا کند؟ فکرش هم خنده دار بودازهای تره بار تا پدانیآمد م
 ی حوصله شان سر مدنرآنقدر از پول شم. گری ها بودند دنی خوش همی الکیپولدارها.  باز شدیلبخند

 کار صرفه نی هم با ادیفکر کرد شا.  کننددی کالسشان شخصا خری رستوران های آمدند برایرفت که م
 اجناس ی توانست روی هم نمیکس...  حقوق به نفعش کی نداشت و یدیمثال مسئول خر.  کردی مییجو

 جماعت مثل نیاصال ا. گذاشتند ی پول می طور بود که پول رونیهم...  کرد یهووم. کاله سرش بگذارد
  . شدندیبس که تنگ م.  گذاشتندی شدند سخت تر تخم میهر چه چاق تر و پروارتر م. مرغ بودند

  
....  

  
 دانست که از ی مقایاما انگار دق. تی بزرگ و شلوغ و پر جمعیاز مغازه ها.  گذشتی از حجره ها مکنارش

 حجره سمتشان یپادو.  حجره سمت چپنیت پنجم رفت سممیمستق. ردی خواهد اجناسش را بگیکجا م
   ...دیخوش اومد... سالم آق مهندس : دیدو
  
  ست؟ی سالم کاظم، ورشو ن-
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  ...باالخره پسر دار شد آق ورشو  ... مارستانی کرده رفته بمانی نه آق مهندس، خانمش زا-
  

 نی کرد بیسع.  زدیت و گشت فاصله گرفیچند قدم.  گرفتی به سر پدر و مادرش می انگار پسر چه گلحاال
اخمش . رنگ پوستشان هم.  به هم بودهی کند؛ اما شکلشان شبدای پی صدفدی زرد و سفنی بی فرقازهایپ

 حرف ها را ن نداشتند و آی اصال فرقدیشا.  به پشت سرش انداختیمشکوک برگشت و نگاه. درهم شد
   هم گذاشتم کناراریخ:  شدشانیتوجه اش جلب صحبت ها.زده بود تا دهانش را ببندد

  
   نه؟ای یدار...  خوام ی میی هوازی و آوی گلخونه ا-
  
 زی برییبپر دو تا چا ... میند ... میند ... زمی بریی چاهی نی بشایشما ب...  کنم ی نباشه هم براتون جور م-

...  
  

  ...بله : چند قدم رفته را بازگشت. دیای با دست اشاره کرد که سمتش بکوروش
  
   ...یی و آشنایبال تو بازار اومد قی گفت-
  
  .بله اومدم:  سر تکان داد-
  
   ...ی خوام و قارچ صدفی خوب میقارچ دکمه ا ... ری پس برو قارچ بگ-
  

  ؟ی و صدفیقارچ دکمه ا... اوم :  درهم شدشیابروها
  

  !ه؟ی چی دونینم:  کردی به کمر نگاهش مدست
  

   ...نمی بی رم مین ماال...  دونم یم... نه ... نه :  تکان دادسر
  
  ... صبر کن -
  
 ی دونیاصال م ... ری بگلویاز هر کدوم پنج ک:  اسکناس دستش دادییچند تا.  و منتظر نگاهش کردستادیا

  ه؟یقارچ خوب و تازه چه شکل
  

  ...بلدم  ... گهی هم نباشه داهیلک نداشته باشه و س: دی اش کشینی بری زیدست
  
 مقدار هیهر دفعه هم که سفارش بدم باز . دمی رو خودم انجام مدهایخر ی که بعضزاستی چنی همی برا-

.  لزج نباشهیکشیروشو که دست م.  کامال سفت باشهدی باخوامی که میقارچ. کنن ی بار میآشغال قاط
کامال . اهی و نه سی روشن، نه خاکستر؟یمتوجه شد...  داشته باشه ی رنگ روشندیقسمت داخلش هم با

  ...روشن 
  

  امی کنم و می مداشیسه سوت پ...  تخت التونیخ: ها را از دستش گرفت و سرتکان داد پول
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 زن ی همه وسواسش چطورنی با ااروی:  کردی را نگاه منشیی کرد و باال و پای دقت قارچ ها برانداز مبا
  نمی ببدی و روتو باریالبد به زنه هم گفت ز... اه ... اه ! گرفت؟

  
 بخواهد یزی چنی همچی در شب خواستگاری مردنکهیاز فکر ا. فشرد تا نخندد دندان ری لبش را زپوست

   ...ی خندیچه ناز م... جوون :  مچ دستشی دستش را گذاشت رویکی.  گرفتیخنده اش م
  

  حمال... گمشو بابا : دیدستش را عقب کش.  بود برخورد کردستادهی که کنارش ای با پسر جواننگاهش
  
   گذرهی بد نممی برایب ... نمی با ماشن،ی بب-
  

دستش مشت شد و ...  چندش یقویپسرک ر!  شود؟ی هر کسنی بود که سوار ماشی کسهیشب.  داغ شدسرش
 ابویبرو ننتو سوار کن ! نت؟ی تو ماشامیب:  سمت پسر برداشتی دور و برش قدم بلندی به شلوغتی اهمیب

...  
  
 نیاز ا.  رفتیگری و سمت ددی مخالف چرخریاز مس.  پسر و به عقب راندشی نهی به سدی مشتش کوببا

بارها لمس .  شانی اجتماعی آمد و نه به وجه ی مپشانی که نه به سر و تیمردان.  بوددهی دادیموارد ز
 و شی به مانتودیشپشت دستش را ک.  بوددهی روها دادهی را داخل مترو و اتوبوس و پی مدلنی ایشدن ها

 به حجره ینگاه.  بزرگ از سفارشات را آماده کندلونیوانست دو ناباالخره ت.  قارچ ها شدیمشغول وارس
 نجامیا:  زدشی از پشت صدایکی.  کردزی چشمانش را ریکم.  اما نبودندی را ببیانداخت تا کوروش سراب

  ؟ی کرددیخر... 
  

   ...دییبفرما: پشت سرش بود؟ شانه باال داد.  و نگاهش کردبرگشت
  
 که پشت کمرش گذاشته بود یی اما با دست هاردشان؛ی و منتظر شد که بگ ها را سمتش باال گرفتلونینا

   ...امی تا بنیببرش کنار ماش:  کردینگاهش م
  

  ...چشم :  هم فشرد و چشمانش را بستی رودندان
  

 ی و حسابدیچی پی آن مریباد ز.  اش جدا کندنهی مقنعه اش را از سی لبه ی کولر باعث شد کمیخنکا
همان . تیلی هم اسپدیشا.  گرفتندی خانه کولر می برای شد برای و بالش که بازتر مدست.  کردیخنکش م

قارچ .  اش را باال داده مقنعی لبه یدوباره . بماندیشتری شد ساعات بی که در امامزاده بود و باعث مییها
 گذاشت جگاهشی گیدستش را رو.  فرستادند رستورانی را مدهای خری عقب بودند اما باقی صندلیها رو

 اش فرو رفته بود و با انگشتش یراحت داخل صندل.  انداختی هم به کوروش سرابی نگاهمین. و خاراند
خدا کنه .  خوب بودنیلی خچاشی پکاهو: رونینفسش را فوت کرد ب. دی کوبی فرمان می رویهر از گاه

ردم مثل مور و ملخ  که منهی همیبرا...  خوبه نجای ها امتیبعد چقدر ق.  فرستن خراب نشهی میوقت
با دست .  کننی و دوال پهنا حساب می مغازه دارا کوفت بخورن که همه چنیا...  تره بار دونی تو مختنیر

 همبرگرا و ی الرهیگوجه و کاهو م ... دنی نمتی اهمیلیخ ها یچیحاال ساندو: مقنعه اش را صاف کرد
 که گوجه ییاون جا.  کنهی شه فرق میم سرو زی می که روی ساالدیاما تو.  شهی معلوم نمیلیمزش خ

به نظر .  دونه بذاره دهنشهی کرد یآدم هوس م...  گوجه کوچولوها داشتن نی از ادیدید ... میهارو گرفت
  ...اووم ...  بهش گنی میچ.  االنستی نادمی...  هم داره ها ی اسمهی.  اومدنی ترش میلیخ
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   ...یالسی گ-
  

 خشی کرد به حرف زدن و بعد ی شروع مدی مرد باالخره بانیا. واست خی را منیهم.  را خوردلبخندش
به اونم ...  کم قدش بلندتره هی هم هست که ی اگهی مدل دهی. یالسیآره آره، گ: سر تکان داد.  شدیآب م

  درسته؟ ... یتونی زگنیم
  

 که ییدا اونابنده خ...  شده یاوه، چه آفتاب:  صورتش سرش را عقب تر بردی تودی تابی آفتاب منور
  .ادنیپ

  
 ادی.  اش امتداد داشتقهی داشت که تا حدود شقی بلند و مردانه ایابروها.  رخش انداختمی به نینگاه

 آن همه ابرو داشته باشد؟ ی داشت مردیاصال چه معن... پووف .  کوتاه و هالل خودش افتادیابروها
 شی پایرو اش را ی دوشفیک. فشرد ی اش گذاشته بود و میشانی پیمتوجه بود که دست چپش را رو

 یاز صبح هر بار که دست رو.  همانجا بودشیپول ها. دی خری می گوشکی رفت و یامروز م. گذاشت
پول .  نبود که پولدارها آن همه به خودشان مطمئن بودندخودیب.  شدی گذاشت حالش خوب می مفشیک

 شده بود که از سر و شکلش ینین سوار ماش االنیهم.  تفاوت ماندی شد در مقابلش بی داشت که نمیقدرت
 نبود که دختر خودیب.  استی کرد آدم مهمیخود به خود حس م.  دادندشیهم مشخص بود چقدر پول باال

زن کوروش .  هستندای دنی کردند مالک همه ی مالی دادند خی مراژی ها وابانی که داخل خییو پسرها
 ادی.  از برنا بودری هم غیگری دی بچهالبته اگر  ... گری دی صندلی کنارش و بچه ها هم رونجای نشست ایم

  . افتادی و پنبه ادیپسرک سف
  
   چند سالته؟-
  

  !بله؟:  و نگاهش کردبرگشت
  

 و چهار سالم ستی بگهی کم دهی... آهان چند سالمه :  استدهی چه پرسدیای بادشی کوروش باعث شد سکوت
 ستی که تازه بادی چون قدم کوتاهه به نظر میعنی ... امیر م به نظکتری کم کوچهی شه؛ اما خوب یتموم م

  ... بدم نجام تونم کارامو ای هستم و خوب می قویلیمن خ. ستیاما قد که مهم ن. سالم شده
  
 که یی آمد از دست اندازهایبدش م.  شدنیی مرد باال و پانی مقابل ایلعنت. دندی پریری سرعت گی رواز

 ناخن شستش انگشت یرو.  را داد توشی هانهی خودش را جمع کرد و سیکم.  شدیباعث لرزش تنش م
 زی چکی شدل.  شدی مزی اسمارتی رنگی به دانه هاهی شبزدی الک می که وقتی کوتاهیناخن ها. دیکش

 نگاه یدوباره به کوروش سراب.  دهانش بگذاردی وقت نکرده بود لقمه ایصبح حت.  خواستی منیریش
 هم یلیخوب خ...  شد ی اش تمام می گفت و بعد باطری میزیچ.  ماندی میک کویمثل عروسک ها. کرد
 ی را رنگ مشیموها. دوباره نگاهش کرد.  مشکالت را هم داشتنیبه هر حال باال رفتن سن ا.  نبودبیعج

 شهیسرش را سمت ش.  گذاشتی رنگ مشیحتما زنش برا. ندی ببنشانی بی واضحیدی توانست سفیکرد؟ نم
 ی چرت و پرت می حتما کلدی دیسوسن اگر بود و کوروش را م. دیدش را با پوست لبش جوگرفت و لبخن

  ... زن بدبختش چطور با او نکهی پر و درشتش و اکلیراجع به قد بلند و ه. بافت
  

  . بماندمهی اش نصف و نی باعث شد که تفکرات خاک بر سرلی خوردن موبازنگ
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. رمی گیاالن تماس م.  رفته بودادمی...  آخ ا؟ی بردیر؟ مدرسه  چطورونمیب... سالم نادرخان ...  الو -
  ... زنم ی االن زنگ منیباشه، هم

  
 طور که مشخص بود نیا ... گری دی چند تادی هم داشت؟ و شاگری پسر دکی ا؟یبرد.  باال انداختابرو

 و چشم دیل برنا سفالبد مث. ندیدوست داشت عروس نادرخان را بب.  هم براه بودشانی بچه سازیکارخانه 
  . بودیبادام

  
.  کندیری جلوگی احتمالی خودش را جمع کرد تا از سر و صدایکم.  باعث قار و قور شکمش شدیگرسنگ

با . برگشت سمت کوروش و نگاهش کرد.  متوقف شدیی جانیماش.  افتادفشی داخل کی شکالت هاادیبعد 
 و پول زیم ماند پشت یخوب م. درد گرفته بود سر چارهیمرد ب.  فشردی اش را میشانیکف دست چشم و پ

:  سمتش گرفتی ارزشش را داشت؟ شکالتی و قارچ دکمه ادی سفازیپ.  شمرد که بهتر بودی را مشیها
  . مزخرف بودیلیآفتاب امروز هم خ...  قندتون افتاده دی شادی بخورنوی کنه؟ ایسرتون درد م

  
 ی بسته براهیچند روز قبل . خوشمزه است ... گهی ددیبردار:  شکالت را با انگشتانش تکان داددوباره

   وقت کهرید. فمی کیچندتا شو هم گذاشتم تو.  دفتری توی تو شکالت خورختی که ردمینادرخان خر
  

 هیتو .  شهی گذره هم خالم بهتر میهم وقتم م.  زنمی مکی دهنم و مذارمی گردم خونه تو مترو میبرم
  به هر حال تو...  شه ی می قلبی از حمله هایری شه جلوگیث م خوندم خوردن شکالت باعیمجله ا

  
 که داشتن چند تا نهیا ... ادهی زرهی مختلف بگی هایضی آدم مرنکهی نکرده احتمال ای باال خدایسنا

  ... خوبه یلیشکالت خ
  

.  به کار افتادندشیشاخک ها.  کردی نگاهش می شده و عصبانزی ری که بلند کرد کوروش با چشم هاسر
  . کرده بودی وراجادی زیلیخ.  حرف زده بودادیز
  

 یسر درد مختصر.  فکش را چپ و راست کردینیی پای اش گذاشت و آرواره هاقهی را دو طرف شقدستش
 ی جاکی گذاشت، ی هم می چشم روی خورد و کمی می مسکندیبا.  بودشیکه داشت حاال رو به افزا

 کلمه توانست آن همه یچطور م.  دم دستش نبودوانهیحرف د دخترک پرنیساکت و کم نور و چه بهتر که ا
 بدهد و چه ندهد، به حرف زدنش آنقدر یرا کنار هم بچسباند و مرتب حرف بزند؟ متوجه بود که چه جواب

 ی رویدست.  شدابانی کنار خستادنشانی نگاه متعجب او از ایمتوجه .  دهد تا باالخره خسته شودیادامه م
 که سفارش دادم رو یی تا جنساین موی و برو رستوران، منتظر مری بگنی ماشهی جا نیماز ه: دی کششیموها
.  اش دوباره زنگ خوردی بشنود گوشیقبل آن که جواب. همه رو چک کن و بفرست انبار. ارنی بدونیاز م
  برگشته بود؟. رونی نفسش را داد بتای گی شماره دنیبا د

  
  ... الو -
  
  . سالم کوروش-
  
  . سالم-
  
  ... خواب راحت رو به خودم بدهکار بودم کی. دمی رسشبی البته ددم،ی من رس-
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 درز رونی به بتای گی خواست صدایحضور دخترک مهم نبود اما نم.  را سمت چپ صورتش گرفتیگوش

  خوش گذشت؟: دی چانه اش کشی رویدست.  کنددایپ
  
  ... آقا ی شما خالی خوب بود، جا-
  
   ...ی گی تو که راست م-
  
  !کوروش...  ا -
  
  .میزنی کم سرم شلوغ االن؛ بعدا حرف مهی.  خوبه که خوش گذشت-
  
   ...نمتی خوام زود زود ببی م-
  

  !جدا؟: دیسی را لنشیری زلب
  

 خوامی دفعه من منیا ... ی شه تو احضارم کنی که نمشهیاوهوم، هم:  کامال سرحالش کرده بودتای پچ گپچ
  !یایکه ب

  
  ... زنم ی بهت زنگ مگهی ساعت دمین: چاندین پ را دور فرماانگشتانش

  
   ...رمی خوام برم دوش بگی االن م-
  
 کنارش ی به صندلی نگاهمین.  توانست سردردش را هم بهتر کندیم. دی چسبی می دوش دو نفره حسابکی

 شده رهی خرونی در و به بیدستش را گذاشته بود رو.  کردیخوب بود که دخترک نگاهش نم. انداخت
  .بود

  
  ؟ی نداریکار...  زنم ی باشه، بعد بهت زنگ م-
  
   نه، منتظرم-
  
  ... باش -
  

  !دمی برات دی خوشمزه ایخوابا:  بلند شدتای گی خنده
  
  . کنمی ازشون استقبال ملی با کمال م-
  
  .یبا...  دونم ی م-
  
  . خداحافظ-
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 ادشی تای گی وعده انید م کریسع.  کرد افکارش را متمرکز کندی داشبورد انداخت و سعی را رویگوش
  . بوددهی فای گفته است، اما انگار بی دختر منی به ایزی که چه چدیایب

  
   گفتم؟ی می داشتم چ-
  
  !د؟ی با من-
  

  نجاست؟ی ای من و شما هم کسریغ:  باال رفتشی ابرودم
  
  ...ر باشم  برگردم رستوران و منتظدیگفت. دی زنی حرف متونی با گوشدینه، فکر کردم دار...  آهان -
  
  ... که گفتم رو بکن ی کارنیهم...  درسته -
  
   پس برم؟-
  
  ... به سالمت -
  
   ...ی سرابی آقازه،یچ...  ام -
  

 نکرده از دست یخدا:  را باز و بسته کردشی و لب هادی اش کشینی بری زیدست.  کرد تا ادامه دهدنگاهش
 شه چونم ی ذهنم مشغول میلی خی وقتیعنی  زنم،ی حرف مادی وقتا زیمن بعض! د؟یستی نیمن که عصبان

  ... وقت هی که گفتم نهیا.  دور تندی روفتهیم
  

 خواست آسمان را ی گرفت البد باز هم می را نمشیاگر جلو.  اشاره اش را باال گرفت تا ساکت شودانگشت
  . که گفتم رو درست انجام بدهیفقط کار ... ستیمهم ن:  ببافدسمانیبه ر

  
 یعنیپس :  کرد لبخندش را جمع و جور کندی نمیاصال هم سع.  باال رفتشی دم ابرودی را که دلبخندش

  !من موندگارم؟
  
 و حداکثر ی شادهی پنی از ماشی فرصت دارگهی دهی ثانیتا س:  اش اشاره کردی به ساعت مچی جدیلیخ
  .ی تو رستوران باشدی ساعت بعد بامین

  
  ! بله؟-
  

  ...شش ... عجله کن ... سه . ..دو  ... کی:  به شمردن کردشروع
  
  ! باشه باشه رفتم-
  

 ها نی آن که منتظر بماند ماشیدخترک احمق ب. چشمانش گشاد شد.  شدادهی را باز کرد و پکمربندش
 کرد دنی ها شروع به دونی ماشنی باشد از بابانی رد شدن از خی برایری دنبال مسایسرعتشان را کم کنند 

نفسش را پر حرص . د ها رد شنی توجه به بوق و چراغ ماشی و دوباره بیعد بنی الدی جدول پریو از رو
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 گشت یبعد هم برم.  رساند خانهی زد و او را می مای فوتبال بردی به مدرسه یسر.  و راه افتادرونیداد ب
 نیب.  داشبورد مانده بود افتادی که روی شکالتینگاهش رو. ندی را ببتای توانست گیرستوران و بعد م

 ساده یادی زایدخترک ! د؟ی خری شکالت من نادرخایبرا. گشت شست و اشاره اش گرفت و نگاهش کردان
 ی توانست نادرخان را رام محبتش کند اما برای با شکالت مدیشا.  زرنگ و کاربلدنکهی اایو احمق بود 

 تی تواند مسئولیم کرد که ی ثابت مدیبا.  دادی نشانش مدی ها بانی از اشتری بیلیماندن در رستوران خ
شکالت را .  کنارش اش انداختی صندلی شکالت را باز کرد و رولیفو...  قارچ ها دیمثل خر.  باشدریپذ
 و به ندی نشیگفته بود داخل مترو م. بدک نبود...  داد یطعم قهوه م.  زبانش گذاشت و مزه کردیرو

 نه، بهتر بود ای ... ستی نیالت کار خوب زدن شککی گفت که می به او مدی بایکی...  زند ی مکیشکالتش م
با  ... ستی مرد خوب نکی زدنش کنار کی گفت حرف زدن راجع به شکالت و خوردنش و میم به او یکس

  . فرمان ضرب گرفتیانگشت رو
  
.  جا به جا کرده بوددی که بایهمه را همان طور.  انبار راحت شدی جات و موجودیفی از بابت سالشیخ

. اوردی انبار بی اش کند که جعبه ها را تا سردخانه یشده بود با آقا جابر حرف بزند و راضهر چند مجبور 
 به ی چند نفرفارشات حاضر کردن سیبرا.  شناختی که می زنگ زده بود به کمک آشپزیری جهانگیآقا

ز آن دسته ا.  ساعت قبل آمده بودمی ننی آقا جابر که همیمثل برادرزاده .  شدندیکادر رستوران اضافه م
فقط .  داشته باشدی خاصپی سر و تنکهینه ا.  توانست درآن واحد مخ چند نفر را بزندی بود که مییپسرها

.  اش را پاک کردیشانی و عرق پدی کشرونی بی مچاله ای دستمال کاغذبشیاز ج.  بودیزبان باز خوب
به نظر مرد  ... ی مثال کوروش سراب. نهای به تنبانش دارد ی ککی آدم ها گشته بود که بداند کسنیآنقدر ب

سر و .  را دوست داشتندشانیبچه ها.  بودندبندی پاشانی که به زن و زندگییاز آن مردها.  آمدی میخوب
مکالمه اش .  گذاشتبشیدستمال را دوباره داخل ج.  رفتن هم نبودندیرآبی و اهل زدی جنبیگوششان نم

 هم رفته بود دیگفته بود خوش گذشت؟ شا.  مسافرت رفته بودانگار همسرش به.  تلفن به خاطر آوردیرا پا
عوض کردن رنگ مو و ست .  کردندی غم می پولدار و بی که زن هایی کارهانیاز هم. یبه دوره و مهمان
باالخره هر ! خب، بد که نبود.  را مرتب کردشیمقنعه اش را برداشت و موها. لشانی موبایکردنش با گوش

لبش را با .  و مقنعه اش را سر کردستادی بود اواری دی که روی انهیمقابل آ.  شدی سرگرم میزی با چیکس
 ی کمدیفقط با.  بدهدت را از دسنجایمحال بود کار ا.  اش را بپوشاند و بعد لبخند زدی تا خشکدیسیزبان ل

آشپزخانه  نادرخان که کنار دنی آمد و با درونی فکر از انبار بنیبا ا.  دادی خودش را نشان مشتریب
  ...سالم نادرخان :  باز شدی بود لبش به لبخندستادهیا

  
  ...سالم :  و نگاهش کردبرگشت

  
دلم  ... نی روز نبودهیهمش :  را جمع کردشی روپوشش گذاشت و شانه هابی را داخل جشی هادست

  .براتون تنگ شده بود
  

  !ی گیتو که راست م:  کردی با لبخند نگاهش منادرخان
  

  ...نادرخان  ... اا:  کرداخم
  
  . دفتر کارت دارمی توای ب-
  

  . با من ندارهی بپرسم کاریری جهانگیچشم، فقط اول از آقا:  تکان دادسر
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  .دیهمه خسته نباش:  را داخل آشپزخانه کردسرش
  

  ... خانم یمونده نباش: دی کششی به موهای و دستستادی آقا جابر ای برادرزاده
  

  د؟ی نداری دفتر، با من کاری تورمی من میریانگ جهی آقا،یمرس:  تکان دادسر
  
  . کنمی فعال نه، الزم بود صدات م-
  
  .دی خبرم کندی داشتی چشم هر وقت کار-
  

 شهال د؟یخوب:  را به هم چسباندشی مقابلش نشست و پاهای کاناپه یرو.  کاناپه نشسته بودی رونادرخان
  خانم خوبه؟

  
  . خوب بوددمشیاعت قبل که د دو سیکی من خوبم، شهال خانم هم تا -
  
  د؟ی شهال خانم بودشیپ... ا :  باز شدششین

  
 بداخالق دا،ی روز نبودهی گفتم؟ همش ی بدزیخوب مگه چ:  نادرخان هم نتوانست ذوقش را پنهان کنداخم
   ...نیشد

  
   امروز چطور بود؟-
  

بعد .  بودمنجای سر صبح که ا. عالمه کار کردمهی. اوه:  تنش جمع کردری را زشی را درآورد و پاهاکفشش
 یمگه صاحب رستورانا خودشون م.  من سوال شدهیواهللا برا. دی خواست بره خریم. هم آقازاده اومد

  د؟ی نداردی مسئول خرد؟یرن خر
  
  ... فعال نه -
  

اما باز هم ...  تو رستوران دی پس داری خالی جاهی. چه خوب... ا :  را با انگشتانش ماساژ دادشی پامچ
 قارچا رو من یول.  خواست رو سوا کردی که میی تره بار و جنسادونیخودش راه افتاد تو م.  بودبیعج
  . قارچ بازار رو گرفتمنیبهتر. ی و دکمه ای صدفدیسف. دمیخر

  
 چقدر خوبه که ،یآخ:  گرفتینفس.  دادی گوش مشی کرد و به صحبت های با لبخند نگاهش منادرخان

 ینم. آخرش هم سردرد گرفت.  کلمه هم حرف نزدکی فک زدم، اما آقازادتون  عالمههی از صبح دیینجایا
 ی برنی ماشز ای وقت دارهی ثانیبهم گفت س...  کردما ی نه؛ عذرخواهای من بود یدونم بخاطر پر حرف

 ی رودیفکر کنم با.  دادمهیچهار هزار تومن کرا. ی تو رستوران باشدی ساعت بعدش هم بامی و نرونیب
  ! نادرخان؟ی کنی فکر نمی طورنیا ... رمیساب کنم و ازش بگحقوقم ح

  
  !؟ی بکننکاروی ای خوای واقعا م-
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 نجایاما خوب اگه ا. ستی هم نیبه هر حال کم پول. ادیخوب راستش بدم نم:  اش انداختینی به بینیچ
  . بخشمیموندگار شدم، م

  
 دو هفته نشون بده که نیا ... ی بمونرهذای می کنیبدونه خوب کار م. ستی انصاف و بدجنس نی پسرم ب-
 رستوران هم به نیا. ی نباشنجای که فقط تو محتاج کار کردن تو ای جورهی. یای از پس کارا بربی تونیم

  .کار کردن تو محتاج باشه
  

  ! تونم؟یم:  چانه اشری را گذاشت زدستش
  

 و رسوندنت نمی سوار شدن به ماشی که برای هستیتو همون دختر ... یچرا نتون:  شانه باال دادنادرخان
  ... که رک و راست گفت نه ضامن داره نه معرف و نه سفته یهمون.  خواستییکارت شناسا

  
  !ستی نی مونده؟ تو سن و سال شما که حافظه انقدر قوادتونیچرا هنوز : دی خجالت کشیکم
  

  ! سالمهکیمن فقط شصت و :  اخم کردنادرخان
  

  .نبودبله، حواسم :  تکان دادسر
  
بنده خدا . ی سرابی به زور دادم دست آقاناروی دونه از اهی:  برداشتی نگاه نادرخان خم شد و شکالتریز

  .سر درد داشت
  
  !؟یدی خری گوش-
  

 روقتی و تا دنجای اامیفردا صبح زود هم که م... نه هنوز، اصال وقت نکردم :  کفش گذاشتی را روشیپاها
  . مونمیم
  

 ی صندلیرو: دی کشرونی را بچیی اش سوی شلوار کتان مشکبی و از جدی باال کش خودش رای کمنادرخان
  . توارشیب.  جعبه استهیجلو 

  
   هست؟یچ: دی شد و کفشش را پوشخم

  
  .ی مدت ازش استفاده کنهی ی تونی می باشدهیگفتم اگه نخر.  تو خونه داشتمی گوشهی -
  
-...   
  
  .ی بخریکی و ی قبول نکنی تونی می دوست ندار-
  

  . کنمی قبول ملی و با کمال می نداراجی که شما احتیزی هم خوبه؛ چیلیخ! مگه عقلم کمه: دیخند
  

  ... بخرم وتری کامپهی تونم ی پوالم جمع شد میوقت
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  ؟ی کار کنوتری با کامپی بلد-
  
  !د؟یدار اضافه هم وتری کامپهی انقدرخوش شانسم که شما تو خونتون انایچطور؟ اح...  بلدم ییزای چهی -
  

  ! پر روام؟یلیخ:  را جمع کردشی نادرخان که بلند شد دست و پاقهقهه
  
  ! کم نه-
  

  .دست شما درد نکنه: ستادی کرد و ایپوف
  

  .سر شما درد نکنه:  با خنده جوابش را دادنادرخان
  

 ی به موهایبلوز و شلوارش را عوض کرده بود؟ سرک.  بوددهی که شد کوروش هم تازه رسنگی پارکداخل
  !دوش هم گرفته بود؟. دینمدارش کش

  
  ...سالم :  شودکی تا نزدستادی نادرخان انی ماشکنار

  
  ... سالم -
  
 رفت بپرسم، ادمی... آخ . نادرخان هم اومدن.  جا به جا کردمزویهمه چ:  را زد و جعبه را برداشتموتیر

 بشم ی طورنیهر وقت هم ا.  کنمی سر درد مادیآخه خودم هم ز. سردردتون بهتر شد؟ همش نگران بودم
 شما هم امتحان دفعه نی انی خوایم. ادی حالم جا میزود.  خوابمی چرت مهی خورم و ی مموی لیی چاهی

  .ضرر که نداره... کن 
  

... شهره : کنار گوشش زمزمه کرد. هنوز داغ بود. دی اش کشیشانی پی روی سر شهره نشست و دستیباال
  ؟یداریب

  
  ... هووم -
  

   ...یی جای دکترهی آخه؟ پاشو ببرمت ادی نمنییچرا تبت پا: د کرینوچ
  

 بود؟ بس که آت و ی شدنت چضیوسط تابستون مر:  بکشدشی گونه های روی شهره باعث شد دستسکوت
   ...ی کشی مگاریبس که س ... ی کشیآشغال م

  
   ...ی زنیغر م...  چقدر -
  

 هی.  کنمی متی دارم پاشوشبی از د؟ی افتادی حال به چهنی زنم؟ ببیغر م: دی دندان گرفت و جوری زلب
  ... ره باال ی دوباره منیی پاادیکم تبت م

  
: دی عرق کرده اش کشی به موهایدو زانو کنارش نشست و دست.  شد و نشستزی خمی به زحمت نشهره

  ... عوض کنم رهنتویصبر کن پ ... ی عرقسیخ
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:  و سمت شهره رفتدی کشرونی بیراهنی کردند پیم کمد استفاده اش ی که به جای و از چمدانستادیا

  ... باال ریدستتو بگ ... میری کم رخت و لباس بگهی بازار میری روز مهیحالت خوب شد 
  
  . جفتمونمی واجبریلباس ز: دی کشرونی اش بقهی را از راهنیپ

  
 ی مالی خی بری لباس زدنی سراغت با دادی خواست بی هم میکی ننداز، ادمیآخ : دی حال خندی بشهره

  .شد
  
  ...مرض :  شهرهی بازوی رودی دست آرام کوببا
  
 دو یکی تونم زنگ بزنم رستوران بگم یم:  در انداختی را مرتب کرد و رخت چرک ها را جلوراهنشیپ

  ... که ببرمت درمونگاه امی مرتریساعت د
  

  ... شد رتیپاشو برو د... خوبم : دی توجه به او دراز کشی بشهره
  

   ...ستیحالت خوب ن: کرد یپووف
  
  ... برام روشن کن گاری سهی -
  
  !دنه؟ی کشگاری االن وقت سگار؟ی س-
  
  .رهی گی حالتو ماروی شه ی مرتی دگه،یاالنم بهترم برو د...  به کم تب کردم -
  

: دی را پوششی و لباس هاستادیکالفه ا.  برسدری دی االنش هم ممکن بود کمنیهم.  سفارش داشتندامروز
 آقا جابر تلفن شتریب. ی رستوران و بگو با من کار دارری شد تماس بگی بمونه، هر چشتی پذارمی رو میگوش
   نره؟ادتی ... رهی گیرو م

  
  . بدهگاروی نه، س-
  

...  کشه ی تو رو نکشه منو حتما مدنی کشگاری سنیا:  آتش زدشی برداشت و برایگاری شد و پر حرص سخم
 شر به پا نجای نرم ا؟ی دهن به دهن نشنای اریبا ن... واست به خودت باشه  نره شهره؟ تو رو خدا حادتی

  د؟یکن
  
  ... اه -
  

 کم پول برات هی:  بالش شهره چپاندری و زدی کشرونی بی اسکناسفشیاز ک. رونی را فوت کرد بنفسش
  .شتی پامی برو درمونگاه بهم خبر بده می بهتر نشدیدیگذاشتم اگه د

  
  .گهیبرو د... باشه : ه سر تکان داد بستی با چشم هاشهره
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 و نیی آمد پایی اتاق باالیاحمد هم از پله ها.  را بپوشدشی تا کفش هاوانی آمد و نشست سر ارونیب
   نشد؟رتید:  به صورت خوابالود و پف کرده اش انداختی نگاهمین. کنارش نشست

  
  ...نه : دی کشازهیخم

  
 شدم دواریبهت ام! ؟ی هاتو آب کردیچرب:  لبش نشستی رویلبخند. الغر شده بود.  نگاهش کرددوباره
   ...یاحمد

  
  ... بخر بخور ی چهی:  سمتش گرفتی گرفت و اسکناسدهی غرش را نشنغر
  
  ! بخورم؟ی با دو تومن چ-
  

 خودم فی مونه تو کیم. دستت درست! ؟ی خوایپس نم:  و اسکناس را باال گرفتدی را پس کشدستش
  ...م  خری کاکائو مریباهاش ش

  
.  شلوارش گذاشتبی و داخل جدی کشرونی گرفت و اسکناس را از دستش بیزی به خودش بجنبد احمد ختا

   ...یکیخ:  شکم احمد کردی حواله یبا خنده مشت
  
  آقا جابر ... ی چادییبفرما:  گذاشتزی می را روی چاینیس
  
  . دستت درد نکنه-
  
   تو مواد االن آمادست؟می گذاشتشبی که دییگوشتا:  گرفتیری جهانگی سمت آقایوانیل
  
   ...می کم ورز بدهی تونی با روغن زدیفقط با.  آمادستکایشلی ش-
  
   فرستم باالی پس م-
  
   ...اری رو هم بمی که چرخ کردی نافشی اون راسته و پ-
  

 ی کرد و تماس می مدای پی وقتدیبا. زدیدلش شور شهره را م.  رفترونی تکان داد و از آشپزخانه بسر
  . از تلفن استفاده کندی اقهی توانست چند دقی مدی گوشت ها شالیفکر کرد بعد از تحو. گرفت

  
 آسانسور حمل یهمه را رو.  که از شب قبل داخل آب پباز و فلفل خوابانده بودند آماده بودیی هاکیشلیش

 دو روزه یکی نیدر ا.  باالبر را زد و برگشت داخل سردخانهیدکمه .  را پوشاندشیغذا گذاشت و رو
 سالمون - سوف یماه.  گرفتستیکاغذ و خودکارش را برداشت و ل.  بوددهی انبار ته کشیموجود
 جات زانو زد؛ یفی سنیتری ویپا.  استخوانی بی راسته – سردست -ران کامل . ری ش- قزل - یواردات

   ...ی رنگی فلفل دلمه اچ،ی کاهو پ،یتره فرنگ
  

 از مرتب بودن انبار مطمئن شد کاغذ را یوقت.  نگاه کردزی به همه چگری دکباری.  را خاراندشی ابرووسط
  . آمدرونی روپوشش گذاشت و ببیداخل ج
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:  زدی حرف ملشی بود و با موباستادهی مقابل دفتر پشت به او ای راهرو را که رد کرد کوروش سرابچیپ

 دو روزه برنامه یکی نیهم. یشناس یتو که منو م...  بود یاز روند کار راض.  زنگ زدمی به علوشبید
   ...ی گی نمی به علویزیتو هم چ.  کنم برم رامسری مفیهامو رد

  
 به جلو برداشت یشانه باال داد و چند قدم. دی شنی آنجا بود و مکالمه اش را منکهی نداشت از ای خوبحس

  . کرد تا برودی صدا سالمیب. تا رد شود
  
  ... صبر کن -
  

   گرفت؟ی اش مدهی شد نادینم. د و دهنش را جمع کرلب
  
   ...ی سرابی آقاریصبح بخ:  زدی سمتش برگشت و لبخند پهنبه
  

 ستی بهی. هی شرکت کافیبمون ... یای تو هم بستی نیازینه، ن:  اشاره اش را باال گرفت تا ساکت شودانگشت
   ...امی و مرمیو چهارساعت م

  
 کشه ی میزن بدبختش چ.  شهی باال که آدم الل مرهی گی انگشتشو منی بوفالو، همچی کهیمرت:  کردغرغر

   ...نیاز دست ا
  

  ... تو ایب:  دفتر را باز کرد و داخل شددر
  

  ... خدا، خودت هوامو داشته باش ای: دی به مقنعه اش کشی و دسترونی را فوت کرد بنفسش
  

   ...ی داشتریامروز تاخ:  کردی و لپ تاپش را باز مزی بود پشت منشسته
  

   ...قهیفقط چهل دق: دی لبش را جوپوست
  

  ... شه ی تکرار نمگهیبله، د:  لبخند زددی را که دی کوروش سرابی رهی خنگاه
  
مخصوصا  ... ی اطالع بددی و چهار ساعت قبلش باستی بادی مشی پیبرات مشکل ... ی خوای می مرخص-

  ... کنه ی مریی منو تغای می که سفارش دارییروزا
  
  ... وقت کار خارج از برنامه هیمنتها .  هست بله چشم، حواسم-
  
  !میخارج از برنامه ندار: زی می رودی ته خودکار کوببا
  

  .چشم:  اش را جمع کردی خونسردی همه
  
  ؟ی انبارو چک کردی موجود-
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 یلیالبته قارچ هم خ.  که تموم شدهی موادنیبله، ا:  گذاشتزی می و رودی کشرونی را بادداشتشی ی برگه
  .نی سفارش بددیبعدش با. هی دو روز کافیکی ی طعم دارمون هم برای هایدنینوش. نمونده

  
 انگور یول.  مزه و بد رنگهی بیلیخ.  دمی اش رو سفارش نموهی شما باشم هفت می اگه من جاالبته

 تا دی سفارش دادزی که مخصوص میی های دستمال کاغذدمی دشبی دگه،ی دزی چهیآهان . هیقرمزش عال
  !بگم؟...  دارن یرادی اهیوران روش باشه آرم رست

  
.  آرم ندارنی تعدادهی دستمال ها یتو:  قدم جلوتر رفت و ادامه دادکی دی تکان دادنش را که دسر

 ی بهداشتسی سرویی دستشوعیگه،مای دزی چهی.دی الزمه بدوندیگفتم شا.  های سفارشی ساده قاطیدستماال
 بهش نداره، گفتم به خودتون یچون آقا جابر گفت که ربط. بود افتضاح یلیمنتها بوش خ. هم تموم شده

  .دی عوضش کندیبگم شا
  
  ... لحظه هی -
  

   ...دییبفرما:  پلک زددوبار
  
  !؟یای کردن برمدی از پس خر-
  
 در دنی آن همه سرک کشیعنی خواست؟ ی شده بود که میهمان.  بپردنیی نمانده بود باال و پایزیچ

  ا درآوردن کمکش کرده بود؟ و بمش رریرستوران و ز
  
 تونه نظرم رو عوض ی چند روز آخر منی ندارم؛ اما اصرار نادرخان و ایاجی تازه احتیروی نهی واقعا به -

  .کنه
  

  ! بخرم؟دی بایچ: رونی را آرام فوت کرد بنفسش
  

  ...سفارشات امروز :  را سمتش هل دادزی می روکاغذ
  

 کرد؟ ی مدی و خردانی رفت می داد؟ بعد میت و سفارش م گرفی تماس مدیبا.  به کاغذ زل زدمردد
  ... کرد و ی طعم دار را انتخاب می هایدنینوش

  
  !ستی نی اصرارچیه ... یای که از پسش برنمی بگی تونی البته م-
  

   راحتالتونیخ.  تونمینه، م:  گرفتزی می را از روکاغذ
  

  !؟یمطمئن:  شد و نگاهش کردنهی به سدست
  

  ...آره : درهم کرد را شیابروها
  

همون حجره  ... دونی فرستمت میخوبه، زود آماده شو با آژانس م:  ضرب گرفتزی می با انگشت رودوبار
   ...یری تماس بگزهای چی سفارش باقی برای تونی هم می برگشتیوقت...  کردم دی قبل خری که دفعه یا
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  ... سفارش بدم دی دونم چقدر باینمخوب من :  ضعف داردکردی شد و حس می مادی اش کم کم زدلهره

  
   ...گهی بهت میری جهانگ-
  

   ...رهی مجیسرم گ ... نمی کم بشهی دیفکر کنم با:  اش را خاراندقهی شقیرو
  

  . برداشت و داخل دهانش گذاشتی کاناپه نشست و شکالتی بزند روی آن که کوروش حرفقبل
  
البته من ...  بود رمنتظرهی کم غهی ... دیببخش: دستایا.  آمدشی به دست و پایحس.  اش خوب بودینیریش

  !اصال ... ارمای که کم مدی کنالیمبادا خ ... امیاز پسش برم
  
  .من برم حاضر شم:  به شکالتش زد و سر تکان دادیکیم
  

  ...سه سوت حاضرم :  را جمع کردشی که شد دست و پای کوروش سرابی ابروهانی اخم بی متوجه
  
 یمحال بود کس...  شد یماندگار م ... دی کشی خفه اغی قلبش گذاشت و جی رو دفتر دستش رارونیب

  . کندرونشی رستوران بنیبتواند از ا
  
 کلفت داشت، با مرد جوان لیبی مرد درشت و سکی که از یبر خالف تصور. ندی توانست آقا ورشو را ببنباریا

   آمد که اسمشیال به صورتش ممث.  استی چطور اسمگریفکر کرد ورشو د.  رو به رو شدیو مرتب
  
سفارشات را به .  انداختی مونی کامی سن باال و شوفرهای مردهاادیورشو آدم را .  باشدالدی مای ریام

  ... باشه ی عالزی سفارش کرد که همه چی سرابیآقا:  بود داددهی قبل دی که دفعه ییدست پادو
  

  ومد؟یپس مهندس چرا ن:  انداختشی به قد و باالی نگاهپسرک
  

  ن؟یدی بهم جنس نمادیخودش ن... چطور ... کار داشتن :  را نگاه کندی استانبولی هاینی زمبی شد تا سخم
  
  ... من مخلص مهندس هستم ه،ی چه حرفنی نه بابا، ا-
  

  ...باش :  زدغر
  

 گری دی ها گرد و بعضینی زمبی سی بود که بعضیچه حکمت.  برداشت و نگاهشان کردینی زمبی سییچندتا
 ها پوره ی با استانبولیری جهانگیآقا.  کردی فرق می طعم و مزه شان هم کمیحت.  شدندی می مدلنیا

 ی کامل داخل روغن می بخار پز و بعد همان طوری آنها را کمای.  کرد تا کنار مرغ سرو کندیدرست م
 را ی رنگی هایه افلفل دلم.  تا از خاک پاک شوددیکف هر دو دستش را به هم مال. انداخت تا سرخ شود

.  بزرگ و متوسطیدر دو اندازه .  داشتیاز هر چهار رنگ برم.  و زردیسبز، قرمز، نارنج. برانداز کرد
 که یمثل همان.  دادی محی را ترجنجان بادیهر چند دلمه .  آمدندی از آب درمی خوبزی دلمه هم چیبرا

. اوردی برونی را بلشیرو کرد تا موبا فشی مانتوبیدستش را داخل ج.  رستوران بودی در منورشیتصو
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 به رستوران دنی به محض رسدیبا.  شهره بماندشی اش را که حس کرد به خاطر آورد گذاشته پی خالیجا
  تموم شده؟: داخل حجره شد.  آماده بوددشیخر ی هاسهیک.  راحت شودالشی گرفت تا خی میتماس

  
  .نید که خواسته بوییزای اون چیهمه :  سر تکان دادورشو

  
   ...ی سرابی آقای که ببرم برادی زحمت فاکتور کنی پس ب-
  
  ... ببره کی پدمی فاکتور رو م-
  

  ک؟یچرا پ:  درهم شداخمش
  

 کی اومد فاکتور و با پدی خری برای خودش هر کریخود آقا کوروش خواسته غ:  ابرو باال انداختمرد
   ...میبفرست

  
  .نی فرستی که بارو منی بهم بددی رسهیفقط . نی بفرستکیباشه، با پ:  تکان دادسر

  
  !؟ی چی برادی رس-
  

 خوام که توش ذکر ی مدی رسهیپس ...  شناسم ی کار با منه، من هم که شمارو نمنی اتیمسئول:  باال دادابرو
  ... مقصد دی و سالم برسونحیشما هم قراره صح.  کردمدیبشه من انقدر ازتون خر

  
 کنم، تا حاال یده ساله دارم با مهندس کار م:  گره شدشی که ابروها ورشو جالب نبودی حرفش براانگار

   اصال؟دهی می حرف شما چه معننیا. نشد بار بد بفرستم براش
  

 که چون دی بهش نگاه کنی طورنیا:  به لب آوردیلبخند کمرنگ.  کردی نرمتر برخورد می کمدی باانگار
  ! کم دلهره دارمهی با منه تشیمسئول

  
  ؟یای خودش شما بی به جاشهیقراره هم:  کندزشی می رومی از تقوی نگاهش کرد و برگه اگری دی کمورشو

  
  ...بله :  گرفتینفس

  
 دی گوی و به کوروش مردی گی االن ورشو تماس منی کرد همیخصوصا که فکر م.  هم مطمئن نبودیلیخ

 کیداشتن .  دادی نحو انجام منی کارش را به بهتردیبا.  خواسته است، اما مهم نبوددیکارگر رستورانش رس
  . جور برگ برنده بودکی دیرس

  
   ...دی رسنمی ا-
  

  د؟یسی شه ساعتش رو هم بنویم... دستتون درد نکنه :  به آن انداختیقی را برداشت و نگاه دقبرگه
  
-...   
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  . زحمتی بدی کردم و هم اضافه کندی که خریساعت:  پهن شدلبخندش
  
پسر نادرخان، اگر به او اعتماد .  رفتی تاکسستگاهیبار خارج شد و سمت ا تره دانی راحت از مالی خبا

  یمگر چقدر او را م.  کردی می فرستادند، کار درستی مشی براکی را با پدینداشت و فاکتور خر
  

 را دی رسیاما خوب حاال وقت.  رستوران سرپا نگه داشته بودانی دو هفته بود که به زور خودش را مشناخت؟
 موضوع باعث شد لبخندش پهن نیهم.  دو نفره استی اعتمادی بنی که ادی فهمی داد خوب میم لشیتحو
  !آقا دربست:  شدی راحت سوار تاکسالیبا خ. شود

  
امروز .  شدی در رستوران باز مقهی دقی و سازدهیاز ساعت .  مرتب بودزیهمه چ.  به آشپزخانه زدیسر

 ی از نمک دان ها کمیکی.  را نگاه کردزی و با دقت همه چتادسی ازهایکنار م.  داشتندی رزروزیدوازده م
 زنگ تلفن راهش را کج ی صدادنیبا شن. اوردی بشی به جاگری دیکی دی بگودیبرداشت تا به سع. چرب بود

  د؟ییبفرما:  را برداشتی جابر گوشدنیکرد و قبل رس
  
  ؟ی شما آقا جابر هست-
  

  ... گرفته ی زنانه و کمی صدانیداشت، اما اآقا جابر اصال زن ن.  باال رفتشی ابرودم
  
  هست؟... عاطفه ...  کار دارم یبا عاط...  الو -
  
  ه؟ی عاطفه ک-
  
  ؟ی گی نمیچی نکنه شماره رو اشتباه گرفتم و هست؟ی بابا، اونجا رستوران نی ا-
  
  ؟ی شما با کجا تماس گرفت-
  
   ...ستی نادمیاسمش ...  پسرش مال نادرخان و...  رستورانه نی اه؟ی دونم اسمش چی چه م-
  

   ...کیرستوران کالس. بله، همون جاست: دی به چانه اش کشیدست
  
  ... رو صدا کن ی زحمت عاطی پس ب-
  
   ...رونی رفته ب-
  
  اد؟ی می کی دونی نم-
  

  ... برسه دی باگهید:  به ساعت انداختینگاه.  و راحت و وراج بودندی خودمانیادی زی خانوادگانگار
  
  . بگو بهم زنگ بزنهدیشه، پس قربون دستت، رس با-
  



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

185

 و رونینفسش را داد ب.  و تماس قطع شددیچی پی بپرسد چند بوق کوتاه داخل گوشیزی آن که چقبل
  .برگشت داخل راهرو و وارد دفترش شد.  را گذاشتیگوش

  
 دنیبا شن. فت گدیی بفرماکی کرد ی می را بررسشی هالیمیهمان طور که ا.  به در دفتر خوردی اضربه
  ...سالم:  لبخند زددنشی به ددیآناه.  سربلند کردی کفشی تق و تق پاشنه یصدا

  
  ...سالم:ستادی اش ای از حضور ناگهانمتعجب

  
  ؟ییتنها:  آمد و دستش را فشردرونی بزی پشت ماز
  
  ؟یچطور.  و برگردنیی جاهیرفتن تا . انی بابا و سرور هم م-
  
  چه خبر؟... خوبم :  نفره نشستکی ید و خودش رو تعارفش کری دست کاناپه ابا
  

 کرده بود و البته پشی خوش تی حسابی سنتدی سفی و مانتویشلوار کرپ زرشک.  پا انداختی پا رودیآناه
 چانه ی روی نگاهش را کنترل کرد و دستدی را که ددیلبخند آناه.  اش متفاوت بودیشگی همیبا لباس ها

   شمال؟ی نرفتگهید: دیاش کش
  

  !آتش بس ... رهی مشینه، فعال اوضاع امن و امان پ: دیخند
  
  ارن؟ی بگم بی خوری میزیچ...  خوبه -
  
  ... خوام کامال گرسنه باشم تا نهار خوشمزتون رو بخورم ی م،ی مرس-
  

  ...حتما :  شد و ظرف شکالت را تعارفش کردخم
  
   ...دنشونی دامی بیونه ا خی بذار وقتی قرارهیحتما .  پسرا خوبن؟ دلم براشون تنگ شده-
  

   مزاحم شدم؟دیببخش... اه ... سالم :  داخل شدی به در اتاق خورد و کسی اتقه
  

  تموم شد؟:  کردنگاهش
  

 هم نیا... بله تموم شد :  کردیبا لبخند نگاهشان م.  رفت و برگشتدی آناهی بود که نگاهش رومتوجه
  .دیرس

  
 مرتب و یناخن ها.  کوچکش انداختیه کاغذ و انگشت ها بینگاه.  را سمتش گرفت و منتظر ماندبرگه

  ... برنا ای به دست باراد هیشب. چهار گوش و کوتاه
  
  !ه؟ی چدی رس-
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 خالصه دیخوب حق هم داشت ... ارهی براتون بکی فاکتور رو پدیگفت:  کردی نگاهش می جدیلی خدخترک
 نی همیبرا.  داشتمدی خرتی بود مسئولیار بنیمن هم اول. نی نداریاعتماد کاف. نیتازه با من آشنا شد

  . گرفتمدیرس
  

  !؟ی گرفتدی اونجا و رسیرفت:  کاناپه زدی دسته ی رویبا انگشت ضربه ا.  دندان گرفت و رها کردری زلبش
  

 هی من هم یباالخره شما اگه نبض بازار...  کنه ی نمبی عیکار از محکم کار:  شانه باال داددخترک
  . بلدمییزایچ
  
 که تا یلبخند.  اش کامال به جاستی اعتراف کند که زرنگای چاندی دختر جسور را بپنیانست گوش ا دینم

   ...می زنیبعدا راجع بهش حرف م: دیپشت لبش آمده بود را جو
  
  ! شده کوروش جان؟یزی چ-
  
   ...هی موضوع کارزم،ینه عز:  لبخند زددی آناهبه
  
  .دیحت نکن خانم مهندس، شما خودتونو ناراهی بله کار-
  

 نشود گری و دی دور وراجی روفتدی بدی ترسیم.  کندی را باال گرفت تا حرف زدنش را تمام مدستش
   مرتبه؟زیتو آشپزخونه همه چ: کنترلش کرد

  
  . خدمت شمانیپس ا...  زنم ی االن سر م-
  

تنه اش  باالیبرجستگ.  خوردی اش تابی مشکیمقنعه .  وسط گذاشتزی می خم شد و برگه را روکنارش
 ی بدننی صاحب همچزی ری قد و قواره نیدخترک با ا.  اراده باال رفتی بشیدم ابرو. کامال واضح شد

  !بود؟
  
  ... خوشحال شدم تونییخانم مهندس از آشنا...  من با اجازتون برم -
  
  !؟ی کردنکارویواقعا ا!  تو رستوران؟ی زن آوردهی:  شدزی خمی ندی محض بسته شدن در دفتر، آناهبه
  
   ...دی کم سخته آناههی حشیتوض: ستادی اش را لمس کرد و اقهی انگشت شقبا
  
   ...گهی اون صندوقداره دی کردم بعد ماجرای فکر می ول،ی ول-
  

 به ی آبدیبا.  شدی رستوران باز مگری دعی رکی.  به ساعتش انداختی را برداشت و نگاهلشی موبایگوش
  .زدیدست و صورتش م

  
  .بعد هم نادرخان استخدامش کرد. دوست بود با شهال خانم -
  
  ... مسخره است -
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  ... که انتظار دارم ی بهتر از اونیلیخ ... دهیداره کارشو خوب انجام م:  تکان دادسر

  
  ! پس موندگاره-
  
   ...ادی آرش هم االن مرون؟ی بمیبر:  ساعتش زدی به صفحه ی انگشت ضربه ابا
  

   استفاده کنم؟سی تونم از سرویم: ه بود، نگاهش کرد که باال گرفتیی با دست هادیآناه
  
  . البته-
  
  .دیای برونی بدی تا آناهستادیا

  
  ه؟ی اسمش چ-
  
  ؟یگوش داد..با شمام.. کوروشـ
  

  ؟ی گفتیچ:  گرفتزی را از منگاهش
  
  ه؟ی چدتونی اسم همکار جد-
  
  ...عاطفه، عاطفه معروف :  خواست تا فکرش را جمع و جور کندی لحظه وقت مکی
  

  !؟ی کنی مکاری چنجایسالم، تو ا:  آمدیآرش سمتشان م.  خارج شوددی را باز نگه داشت تا آناهدر
  

  ... به آشپزخونه بزنم ی سرهیمن : از کنارشان گذشت.  بوددی صحبتش با آناهیرو
  
ال دستش را با.  سرتکان داددنشی با دیری جهانگیآقا.  بودی عالزیهمه چ. دی خوب غذا را نفس کشیبو

  !ست؟ی نیمشکل: گرفت
  
  ... مرتبه زی نه جناب، همه چ-
  

  . شدنهی به سنهی سی و با کسبرگشت
  
   ...دیببخش ... دیببخش...  آخ -
  

  حواست کجاست؟:  کمرش گذاشتی را رودستش
  
  ... شرمنده -
  
  ... غذا باشه سی با سرودی من سعی ممکن بود به جا-



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

188

  
 من متوجه نشدم دیببخش. بله:  دادیو نامحسوس ماساژش م اش نهی سی دستش را گذاشته بود رودخترک

   ...می پنجاه پنجاه مقصربایاما تقر... 
  

  !پنجاه پنجاه؟:  را از حرکت دستانش گرفتنگاهش
  

هر  ... ی اومدی دنده عقب میشما هم داشت. دمیمن شما رو ند ... گهیآره د:  به جانب سر تکان دادحق
 ی ممیدی هم ندی جدبیخدارو شکر آس ... می که نداریالبته مشکل.  هم داخل آشپزخونه بود شاهدهیک

  د؟ی کنی طور فکر نمنیا.  ازشمی رد شمیتون
  

 قدم به جلو کی.  اش شودی و مانع وراجردی آمد با انگشت اشاره و شست دو طرف لبش را بگی نمبدش
: ستادیکنارشان ا. سته بودند نشزی پشت مدیآرش و آناه.  به عقب برداشتیاو هم قدم. برداشت تا رد شود

   مشکور؟یسرور جون و آقا
  

  ...سرور جون هوس فست فود کرده :  به ساالدش زدی چنگالالی خی بآرش
  

  ... سر خر ی رفتن گردش دو نفره بویمادام و موس:  ابرو باال انداختدیآناه
  

   اومد؟یچه خبر شرکت؟ معظم:  و نشستدی عقب کشی ایصندل
  

   ...یاریدادم دست اسفند.  فلشو آوردی روختیآره، پالنارو ر: دی لقمه اش را جوآرش
  

   همه حرف زدن راجع به کار؟نی از ادی شیخسته نم:  غر زددیآناه
  

 مانتو شلوار پول داده نی ای چقدر باال؟ی شی و بپاش خسته مزیمگه تو از بر:  نگاهش کردالی خی بآرش
  !دونهی خدا میباش

  
 نادرخان یبرا.  کندرانی به ای کرد سفری اش می گرفت و راضی می تماسدیبا.  کامرانشی رفت پفکرش

  . شدی مییرای سرشان گرم پذی کردند و مدتی تازه میدارید. و خودش و بچه ها هم خوب بود
  
   ...ی سرابیآقا ... ی آقا-
  

رافش انداخت  پر دور و اطیزهای به مینگاه.  دختر خانم برخورد داشته باشدنی مرتب قرار بود با اامروز
  نجا؟ی ایدیی سر و وضع دونیبا ا... چت شده : و آرام زمزمه کرد

  
 و چهار ساعت قبلش ستی بدی دونم گفتیم ... دونمیم.  خوامی میمرخص: دی شنی را نمشی حرف هاانگار
  !هی ضروریلیاما خ... بگم 

  
 ایب: زی میا انداخت رو و دستمال سفره ررونینفسش را فوت کرد ب.  کردندی نگاهشان مدی و آناهآرش

   ...ی گی می چنمیدفتر بب
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 ی رستوران آدم هانیتو ا: دیوارد دفتر شد و سمتش چرخ. دی شنی تند و عجوالنه اش را می قدم هایصدا
  ...مهم و 

  
  ... برم دیاما االن با ... ی شما بگی باشه باشه، هر چ-
  

 چند نیهم.  باشددهی را دویادیمسافت زانگار . دی کشی بد نفس میلیدخترک خ.  را تنگ کردچشمانش
 که داشتند، ی خواست بابت برخورد پنجاه پنجاهی گرفت می را نمشی قبل خوب بود و اگر جلوقهیدق

  . بکشدیکروک
  
   شده؟ی چ-
  

 ری ترسم دیم...  ترسم یم...  برم درمونگاه دیبا. ستیحالش خوب ن:  به خس خس افتاده بودشی هانفس
  ...هووف ... 

  
به کل فراموشش کرده .  که امروز جواب داده بود افتادی تماسادی. دی موضوعات را کنار هم چعی سرذهنش

 ادشی ادب ظاهر شده بود که یاما آنقدر زن پشت تلفن بداخالق و ب.  ماندی مادشی دیبا ... یلعنت. بود
  .رفت مکالمه اش را به ذهن بسپرد

  
   ...ی سرابی آقا-
  

  ...باشه برو :  دادسرتکان
  
   ...یمرس ... ی مرس-
  

 مهلت یدخترک حت.  کردی و پوفدی چانه اش کشی رویدست. دی دورونی بزند از دفتر بی آن که حرفقبل
 اش را خشک یشانی برداشت و عرق پزی می از رویدستمال.  نهای به همراه دارد ینداده بود بپرسد پول

  .کرد
  
.  و رو کردری زی دستمالی را براشی هابیج.  اشک بودسیهنوز خ.  را ماالندشی کف دست چشم هابا

 ژنی ماسک اکسریشهره ز.  مانتو گونه اش را خشک کردنی و با آستدی اش را باال کشینیدر آخر آب ب. نبود
 از دست داده وزن ی چند ساعت کلنی در همی کردی مالی و رنجور که خفیآنقدر ضع. به خواب رفته بود

.  فرستاد به کمپی جا منیشهره را از هم.  کردی می کاردیبا. رونی اش را فوت کرد بنهی سیهوا. است
 توانست ی که میهر کار. دیپوست لبش را جو.  دهدی شد که شغلش را از دست نمیفقط اگر مطمئن م

  . نحو انجام دهدنی اش را به بهترفهی کرده بود وظیسع. کرده بود
  

 توقع ی از کسدی که بای از حدشتری بدینبا.  شدی شد که از نادرخان بخواهد کمکش کند؛ اما نمی مکاش
 که دی رسیهر چند به نظر نم.  داشته باشندیشتری بی توانستند خواسته هایآن وقت آن ها هم م. داشت

دستش را . بود نی و وسواس بودنش آدم بدیپسرش هم با وجود بداخالق.  باشدی آدمنینادرخان همچ
 تماس یوقت.  اش افتاده بودی کناری صندلی آشپزخانه رودیفروپوش س.  اش گذاشت و فشردیشانی پیرو

 و رونی بدی گفت که حال شهره بد شده است، آنقدر دستپاچه شده بود که با روپوش کارش دوریگرفت و ن
از . ستادی کرد و ایپووف.ود اش لک شده بنهیچند قسمت از س.  رفتن خواستی اجازه یاز کوروش سراب
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 هم سر و صدا و یکم.  از بستگان نشسته بودیکیکنار هر تخت .  شدراهرو گذشت و وارد اتاق
  ...شهره : دی اش را بوسیشانی سر شهره خم شد و پیباال.یشلوغ

  
 ... یشیخوب م: دشی و دوباره بوسدی اش را باال کشینیب.  کبود بودشی و لب هادهی صورتش هنوز پررنگ
   ...نجامیمن ا ... اینترس

  
با پشت دست اشکش را پاک کرد و .  شروع به زنگ زدن کردنشی شلوار جبی داخل جلشی موبایگوش
  ...الو : بغضش کم نشد.  نادرخان بودیشماره . دی کشرونی را بیگوش

  
   شده؟ی بابا، چیی کجا-
  

 دی و بگوستدی طور مواقع کنارش بانی مرد که اکی.  بابا داشتکی شد اگر ی شکر، اما مگر چه میاله
  . فقط شهره بودایاما انگار سهمش از دن.  که نبودیادی ززیچ.  شودیدرست م. ستی نیطور

  
  ...بابا ... عاطفه :  زدشی صدانادر

  
  ... بله، گوشم با شماست -
  
  ؟یی کجا-
  
  . کم ناخوش بودهیزن عموم  ( ... ) مارستانیب:  باز کردرونی به بی تخت ها راهنی باز
  
   االن چطوره؟-
  

  .بهتره خدارو شکر: دی اش را باال کشینی بآب
  
  ؟یی تنها-
  

  .رفته با دکترش حرف بزنه...  برادرم هم هست ه؟یتنها چ:  تکان داد و لبخند زدسر
  
-...   
  

  ؟یشما از کجا خبردار شد. رونیمجبور شدم وسط کار رستوران بزنم ب:  و ادامه داددی لبش را جوپوست
  
  . کوروش گفت-
  
   ...امی نتونم بدی فردا صبح هم شا-
  
  باشه؟.  بهم زنگ بزنی داشتیهر کار.  فکر نکنزای چنیاالن به ا -
  

  . نهای دی که دادم رسیی دونم سفارشایفقط نم...  زنم یبهتون زنگ م. چشم نادرخان:  را خوردبغضش
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  ؟ی سفارش چ-
  

. ود بدهی که من بودم نرسیتا اون ساعت. یدنی بود با نوشی گوشت و مرغ و ماهی سرهی: واری داد به دهیتک
  .رمی بگی نشد خبرگهید
  
  ؟ی نداریکار. فقط مراقب زن عموت باش...  نباش زای چنیتو نگران ا.  کوروش حواسش هست-
  

  ...دستتون درد نکنه : دی کشی راحتنفس
  
  ... عاطفه -
  
  ... بله -
  
  ! همرات؟ی پول دار-
  
-...   
  
   ...رمی گیبعد ازت م ... دمی بابا جان فکر کن قرض بهت م-
  
  ... گم یشه اگه کم آوردم بهتون م با-
  
  ! قول؟-
  

  !خوبه؟... قول مرد و مردونه : دیخند
  
  ؟ی نداریکار...  خوبه -
  
  ... نه -
  
  ... پس خداحافظ -
  
  ... خداحافظ -
  

 آمد، اما بودن ی بر مشیخودش از پس مشکالت و کارها.  گرفتی لبش و نفسی را گذاشت رویگوش
  . را باال آوردشی نشست و پاهامکتی نیرو.  راحت تر شودالشی خ شدی مثل نادرخان، باعث میمرد

  
  . هم بگذاردی باعث شد پلک رویخستگ

  
  ! دوست دارهیزورو ماکارون: دی جلوتر دوبرنا
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بنفشه .  شستندی دست منکی سیپسرها پا.  برداشت و سمت آشپزخانه رفتزی می را از رولشی موبایگوش
.  به دستش زدی و آبستادی داشت؟ خودش هم کنارشان ایرادیا چه اام. زدی کارشان غر منی به اشهیهم

  ...نوش جونتون :  گذاشتزی می را روی ماکارانسیشهال خانم د
  

   شهال خانم؟ینی شیچرا نم: دی کشری کفگکی برنا یبرا
  
  .دیشما نوش جون کن.  خورمی نمنی همیبرا.  کم باالستهی می چرب-
  

   ...دمی ده میمن به شما نمره .  خوشمزه استیلیخ:  با دهان پر به حرف آمدایبرد
  

  ...اوهوم :  هم انگشت شستش را باال گرفتبرنا
  

  .ختی ری دوغ مشانیشهال خانم برا.  اش زد و مزه کردی به ماکارانیچنگال.  لبش نشستی رولبخند
  
  نادرخان تماس نگرفت؟:  دستمال انگشت چربش را پاک کردبا
  
  . در دسترس نبودلتونی موباینگارا.  شما زنگ زدی پاشی پ-
  
   گفت؟ی می چ-
  
  ... رستوران ادی تونه بی فردا هم نمنکهیمثل ا.  در مورد عاطفه حرف زدن-
  
  ه؟یمشکلش چ...  چرا ـ
  
  . شدهی بسترمارستانی زن عموش تو ب-
  

  !زن عمو؟:  دادی اش را به صندلهیتک
  

 نی همیبرا. زن عموش بزرگش کرده. وت کردن مادر و پدرش فچارهیدختر ب:  خانم سر تکان دادشهال
  . دوستش دارهیلیخ
  

 ی به نارنجلی ماست تبدیدیسف.  زدی بود و با چنگال هم مختهی اش ری ماست را داخل بشقاب ماکارانبرنا
  .دست شما درد نکنه، خوشمزه بود: ستادیبشقابش را عقب زد و ا. شده بود

  
  .سالم نادرخان ... الو:  زد و شماره گرفترونی آشپزخانه باز
  
   ...یزنگ زدم در دسترس نبود.  سالم-
  
   بله شهال خانم گفت، چه خبر؟-
  
  . رستورانامیالزم هست من صبح ب. ادی خواستم بگم عاطفه ممکنه فردا ن،یچی ه-
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 که انجام یبه هر حال، کار خاص.  شهی حس نمیلی نبودنش خست،ی نیاجینه احت:  را خاراندشی ابرودم
   ... دادینم
  
  دن؟ی نگران سفارشات بود، رس-
  
   اومده؟شی براش پیمشکل ... دنیبله رس:  پله ها باال رفت و وارد اتاقش شداز
  
  . کردنشی بسترنکهی از بستگانش خوب نبود مثل ایکیحال .  بودمارستانی بهش که زنگ زدم ب-
  

  ... طور نیکه ا:  تخت انداختی را باز کرد و روراهنشی پی هادکمه
  
  .شتی پامی سر مهیمن دم ظهر  -
  

  ن؟یستیخونه ن:  تخت و کمربندش را باز کردینشست لبه . دی شنینی بوق ماشیصدا
  
   ...یی جارمی نه، دارم م-
  

  مارستان؟ی بیعنی یی جاهی نیا:  باال اندختابرو
  
  ... آره -
  
  .ت جدا بافته اسی کنه تافته الی دختره خدیشی کاراتون باعث منی نادرخان، با ا-
  
  ... کنه ی فکر نمی طورنی ا-
  
 ی دختره هم آخرش منیا. نی انجام دادی خانم ساداتی که برادی کنی رو می دوباره همون کاردی دار-

  ...شه اون 
  
  ... کوروش -
  

 دوارمیام.  گمی نمیچیباشه، من ه:  و کف اتاق انداخت و سمت حمام رفترونی بدی را از لنگه کششلوارش
  ... شمارو داشته باشه ی دختر واقعا ارزش توجه نیاشم و اکه اشتباه کرده ب

  
  ؟ی نداریکار ... ی کنی می کار خوب-
  
 تو دیپس فردا با.  باشهی مرخصتونهی فقط فردا رو مدیبهش بگ. یزی چهیآهان  ... ری نه، شبتون بخ-

  .نمشیرستوران بب
  
  ؟یری شمارشو بدم خودت تماس بگی خوای م-
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  ... بهتره دینه، خودتون بگ: ا کند و دوش آب را باز کرد لباسش ری تکه نیآخر
  
  ؟ی نداری کار-
  
  .دی مراقب باشدی گردی برمدی دار-
  

  .ستادی دوش اری اش را داخل رختکن انداخت و زی اتمام تماس گوشبعد
  

 و یاری که نفس کم بنی شه ای مدنی کشگاریعاقبت اون همه س:  تخت نشست و دست شهره را گرفتی لبه
  !لی تعطگاریاز امروز س. ژنی اکسری زیبر
  
   ...می مرخصم کن بر-
  

  ... تا فردا ی امشب رو هم بمونگهی دکترت مم؟یکجا بر:  شهره را مرتب کردی کرد و با انگشت موهاینوچ
  

  دهیدکتر به درز باباش خند:  غر زدشهره
  

  !شهره؟... ا :  دندان فشردری زلب
  
  ..یدار ... امفتی مگه پول -
  

   بازشهیحالت بد م. باشه بابا، جوش نزن:  پشت هم باعث شد از کنارش بلند شودی هاسرفه
  
  ... خوام برم خونه ی برو به اون دکتر بگو م-
  

   ...یشی زودتر درمون منجایا:  شدزی خمی بود نی تخت بغلی که روی مسنزن
  

 مارستانی و مخارج ب ماندن بابت خرجی دانست که مخالفت شهره برایم. دی به سرش کشی دستکالفه
 از دکتر رمیم: ندیسمت شهره رفت و کمک کرد بنش.  هم نداشتندیماری حق ب،ی و پول کافمهیبدون ب. است

  اشه؟ب ... ی مونیاما اگه موندنت بهتره، م.  خونهمیری نداره میاگه گفت اشکال.  پرسمیم
  

  ...دوشنمون  ی گاو منی عنجایا:  حس و حال بودی درشت و خوشرنگ شهره بی هاچشم
  
  ... کمتره یلی اش خنهیهز ... هی دولت-
  
-...   
  

  ... دختر دارم شاه نداره هی: دی سرش را بوسی شهره انداخت و روی را دور شانه دستش
  

  ! شدمونیبابا حسود ... یچه مادر و دختر مهربون: دندی خندی نفرچند
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  .خورهیشم مبچه ام چ ... ستای بد ندی ماشاهللا بگهی:  نگاهشان کردشهره
  

  ... منه یشهره خواهر بزرگه ...  من دخترش هستم گهیدروغ م: دی غش خندغش
  
  ... اوه -
  

  ؟ی خوردیزیچ:  دستش را گرفتشهره
  

  ست؟ی بهم که حالت خوب نیچرا زودتر زنگ نزد...  فقط حرص خوردم یاز دست جنابعال:  باال دادشانه
  
 گهی گم با عاطفه کار دارم میبهش م.  اصال تو باغ نبودکهیمرت.  گرفتوی گوشیی آقاهی...  زنگ زدم -

   کجاست؟نجای ا؟ی هستی شما که؟یعاطفه ک
  

  آقا جابر نبود؟:  باال انداختابرو
  

  ... بود ی دونم کینم: دی حال دراز کشی بشهره
  

  ...بابا اتاق زنونست :  غر زدندیچند نفر.  داخل اتاق شدیمرد
  
  ...ما ش: دی نادرخان از جا پردنی دبا
  

   ...ی عاطهیک:  شدزی خمی دوباره نشهره
  

من که  ... نیدیچرا زحمت کش... سالم نادرخان : دی کششیکف دستش را به مانتو.  سمتشان آمدنادرخان
  ! مرتبهزیگفتم همه چ

  
  ...سالم :  تخت نشستی هم روشهره

  
  .دیدراز بکش...  خانم دیراحت باش...  سالم -
  
   ...یزی چی ای صندلهی یعاط...  شما دییبفرما.. . راحتم ی طورنی نه هم-
  

نادرخان کنارش .  هم داشتندی خالی اتاق کوچک و شلوغ صندلنیمگر در ا.  به شهره رفتی غره اچشم
   بابا؟یچطور: ستادیا

  
  ... خوبم، به خدا الزم نبود زحمت -
  
  . کنمیبذار با خانم احوالپرس ... سی ه-
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 و مارستانی براهنیمتوجه بود که شهره درحال مرتب کردن پ.  شودکیت نزد به تخی تا نادر کمدی کشعقب
بذار من برات  ... یتو دستت سرم دار:  شد و کمکش کردکشیاز آن طرف تخت نزد.  استدشی سفیروسر

  . بندمشیم
  
  رفع کسالت شد؟...  خانم دی چطور-
  

 یراض ... دیدیزحمت کش... بهترم :  به صورتش انداخت و دوباره به نادرخان نگاه کردی نگاهمی نشهره
   ...دیای همه راهو بنینبودم ا

  
.  شدی مشی صدای ناز چاشنی خواست مودب و لفظ قلم حرف بزند کمیشهره که م.  را خوردلبخندش

 دنیسفارشات رس:  متبسمش انداختی به لب هاینادرخان نگاه.  زدیحاال هم به همان شکل حرف م
  ...جاشون هم خوبه 

  
  ن؟یدیپرس:  پهن شدلبخندش

  
 نیینجایچون مطمئن نبودم که ا.  موندهنی ماشی تودمی خرییزای چهی ... دمیپرس:  سر تکان دادنادرخان

   ...نی رفتای
  

   ...میزحمتتون داد...  کارا الزم نبود نادرخان نیا:  زودتر از او به حرف آمدشهره
  
  ... نکردم خانم ی کار-
  

  شون؟یاری بنیز تو ماش ای تونیم:  و نگاهش کردبرگشت
  

   کجاست؟نتونیماش ... ارمیبله، م:  تکان دادسر
  

   گذاشتممارستانی بنگیتو پارک:  را دستش دادموتی رنادرخان
  

  ... گردم یزود بر م:  شد و دست شهره را فشردخم
  
 نی ماشدنی از دیراض.  محوطه بودی انتهامارستانی بنگیپارک.  و بخش را ترک کردرونی اتاق زد باز

  ! مغازه رو بار کرده آوردهنکهی بابا، ایا:  به داخلش انداختی را زد و نگاهموتینادرخان ر
  
 سقف ی را بلند کرد و روینیری شی هم جعبه گری را برداشت و با دست دوهی کمپوت و آب می حاولونینا

 هنوز کنار تخت نادرخان.  از قفل بودن درها راحت شد دوباره سمت بخش راه افتادالشی خیوقت. گذاشت
  ...دست شما درد نکنه :  تخت گذاشتی را روینیری شیجعبه .  زدی بود و آهسته حرف مستادهیا

  
   ...هی رو باز کن تعارف کن به بقینیری ش-
  
   برات باز کنم؟یخوری موهیآب م:  شهره لبخند زدبه
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  . ندارملیم...  دستت درد نکنه یعنی... دستت درست ...  نه -
  

 لی خورم و مینم:  داخلش گذاشتی و باز کرد و چنگالدی کشرونی بی توجه کمپوت آناناسی بنادرخان
  .می که با هم حرف بزندیبخور ... می ندارنجایندارم ا

  
  م؟ی حرف بزنیراجع به چ:  را دور داد و برگشت سمتشانینیری شی جعبه

  
 که مرخص نجای و از اهی چیندگ زی برامشی تصمنکهیراجع به ا.  کم صحبت کردمهی من با شهره خانم -

  ... کنه کاری خواد چیشد م
  

 ی کنه نادرخان؟ بر مکاری چی چیعنی:  شده بودرهی به شهره نگاه کرد که ساکت به ظرف آناناسش خنگران
   خونهمیگرد

  
-...   
  

  شمیمتوجه نم:  درهم شداخمش
  

  ... بذار نادرخان حرفشو بزنه نیبش:  نگاهش کردشهره
  

  .دییبفرما: دیچیرهم پ را دانگشتانش
  
  . خواد ترک کنهی شهره خانم م-
  

 یلی خیعنی...  که ستی نی اصال موضوعنیا ... ی چیعنی:  به شهره انداختینگاه.  درشت شدچشمانش
  . شه به من و شهرهیمربوط م ... هیخصوص

  
  . کنمی خوب و بهت معرفی بازپرورهی خوام یفقط م.  کنمی خوام دخالتی من هم نم-
  
  ... قصدو داشتم نیخودم هم...  نادرخان هیالن دست و بالم خال ا-
  
  !دونمی م-
  
 که چند ساعت قبل به فکر کمک گرفتن از اوردی خواست به خاطر بی کف دست چشمش را فشرد نمبا

   ...ی انجام بدی نباشه، اما دوست ندارم شما کاری ادبیب ... دیببخش ... دیببخش: نادرخان افتاده بود
  
  .شمی من فقط معرفت میدی و می و همه چنهیخودت پول و هز. دم ی انجام نمیار من ک-
  

 ی می چیشما برا:  زود چشمانش نم گرفتیلیخ. دی لرزی به شهره دوخت که چانه اش از بغض مچشم
  ؟ی به ما کمک کنیخوا

  
  . کارو بکنمنیفکر کن دوست دارم ا:  کردی با لبخند نگاهش منادرخان
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   خوب چرا من؟-
  
.  بهت بگمویزی چهیبذار ...  کنم ی نمیتازه من که برات کار.  هم هستنگهی دی هایلی خ،یستی فقط تو ن-
  ؟ی دیگوش م...  بذار به حساب سال ها تجربه نویا

  
  ...بله :  تکان دادسر

  
 با  ...ی بخوانوی ادی بای به کمک دارازی نی وقتیی جاهیاما ...  هم خوبه یلیخ...  داشتن غرور خوبه -

  ؟یقبول دار.  شهی ازت حل نمیغرور داشتن مشکل
  

 ری کنم که زی خوام کاریمن نم:  بودی نادرخان جدیصدا.  ندادی نادرخان درست بود، اما جوابحرف
 هاش نهی هزیهمه .  خوام کمکت کنمی کنم، فقط میترحم نم.  کارنی از اادیاصوال خوشم نم. ی باشنید
  قبول؟...  خودت یپا
  

  دوباره کنار هم باشند؟... خوب شود ...  شهره سالم شود نکهیهتر از ا بیزی چچه
  

  ؟ی گی میتو چ:  شهره را فشرددست
  

  قبول؟... گنجشک خانوم : دی دست شهره را بوسپشت
  

 به نادرخان ینگاه.  شدی چند برابر مشی هاتیحاال مسئول.  را راحت کردالشی تکان دادن شهره خسر
  ؟ینو اخراج کنه چاگه آقا کوروش م: انداخت

  
  ؟ی کار کنی تونستیمگه قبل از کوروش نم ... ی ترسی می از چ-
  
   ...رونهی بهتر از بزشی همه چنجایاما ا...  تونستم ی چرا م-
  
  ... کنم ی بهتر دستتو بند می جاهی اگه اخراجت کرد خودم -
  
  ! نادرخان؟-
  
  ... بگو -
  
  !و ماچ کنم؟اشکال نداره من شما ر ... ی پدری گم جای م-
  
 به دی بود که بایی جر و بحث نداشت اما انگار از آن روزهایحوصله .  کردی دست به کمر نگاهشان مرین

 لونی ناوانی ایبعد هم برگشت تا از رو. ندی تشک بنشیکمک کرد شهره رو. دندیچی پیپر و بال هم م
 که نجای ای آوردی گرفتوی گور به گورنیباز دست ا: ستادی مقابلش ارهین.  داخلاوردی را بفشیداروها و ک

...  
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 و ناله مارستانی بتیعادت داشت، اما وضع...  باشد بی عجیلینه که خ.  ساعات شب را بد گذرانده بودتمام
. دی کوتاه و بلندش را شنی نفس های سرش نشست و صدایمرتب باال.  کرده بودتشیو خس خس شهره اذ

   ...رهیه ن ندریامروزو گ: دی پلکش کشی رویدست
  
 ستی تو که معلوم ننجا؟ی ای برگردوندی چی رو با اون زبون درازش برای دگورنی گم ای ندم؟ مری گ-

 خودمم ی خواد لششو جمع کنه؟ من حوصله ی میافتاد و مرد ک...  از صبح تا شب ی ری میکدوم گور
  ... جنازه نیندارم چه برسه به جمع و جور کردن ا

  
   ...نیهم...  نفس داشت ی کم تنگهی شهره حالش خوبه، -
  
  ! بدای گم حالش خوبه ی روز که زرتش دراومد اون وقت بهت می آره، فردا-
  

برو :  شهره گذاشتی نهی سیدستش را رو ... گریکدی مانده بود که بپرند به نیهم.  سمتشان آمدشهره
  ...دراز بکش 

  
 خوام ترک کنم بشم ی چشم تو میبه کور...  و جد و آبادت ی خودتیمردن ... یکی خی کهیزن ... ی هو-

  نداختنی که همه جلوش لنگ میشهره خانم
  
  ...زرت :  درآوردیی با دهانش صدارهین

  
  ... برو تو ایب: دیشهره را عقب کش.  را سر گرفته بودندشانی دو نفر دعوانی رفت رستوران و ای مدیبا
  

  ...تو دهنت : امدی کوتاه نشهره
  
.  چانه اش نشستی صاف رورهی دو نفرشان انداخت و مشت نانیخودش را م. فت سمتش گریزی خرهین

 ده؟ی بچه رسنی زورت به از،ی همه چیب: دی کشغیشهره کنارش زانو زد و ج.  پا خم شدی گفت و رویآخ
   کشه؟یکم براتون زحمت م

  
  ...خدا من و بکشه از دست همتون راحت شم :  چانه اش گذاشت و ماالندشی را رودستش

  
  ! لعنت کنهشویخدا باعث و بان:  بغلش کردشهره

  
 خونه نی از ایوقت ... هی دست کای دندمیبذار صابر برگرده نشونت م: دی کشی مغی سرشان جی باالرهین

   ...ی فهمی مرونیپرتت کردم ب
  
   ...ادی بسی کارو بکن تا زنگ بزنم پلنی هم-
  
 را به رهی نی شانه یشهره هم خم شد و رو.  را چنگ گرفتشی برداشت و موهایزی سمت شهره خرهین

 ی مرهی از نیکی...  دانست کدام را عقب بکشد ی کرده بود و نمری گشانی و دادهاغی جانیم. دندان گرفت
  ...د یتو رو خدا ول کن:  را عقب کشبد و نگه داشترهیبه زحمت ن...  از شهره یکیخورد و 
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  ... کنم ی آدم موی مافنگکهین زنیمن تو و ا...  نکبت ی ولم کن دختره -
  

انگار رمق از تن هر سه نفرشان رفته بود که همانجا ولو شدند .  کردی کبود شده بود و خس خس مشهره
...  
  

  ...خوشبوئه :  دستش را باال آورد و عطر را تست کردمچ
  
   خوام؟ی بشه که می چقدر گشتم تا همونیدونیم:  کنارش نشستتایگ
  

   چقدر؟قای دق: حواله اش کردیچشمک
  
  ... و رو کردم ری رو زیپنج تا عطر و ادکلن فروش...  اووم -
  

   ...یچه کار سخت:  لبش نشاندی روی کوتاهیبوسه ا. دشی را گرفت و جلو کشتای گمچ
  
  ! کوروش-
  

   ...هی مناسبتش چیحاال نگفت:  به گردنش دادی و کش و قوسدیخند
  
   راستشو بگم؟-
  

 به رستوران بزند و بعد برود ی وقت داشت تا سری ساعتکی. ساعتش انداخت به ی تکان داد و نگاهسر
  ... شمال و رامسر یخانه و از آن طرف هم جاده 

  
  ... متنفر بودم تیمی از عطر قد-
  

  !ی گیراست نم: دیخند
  
 یلی که من خدهی مگاری سی عطر بونیا... هوووم :  نشست و دست دور گردنش انداختشی پای روتایگ

  ... شراب ی کم بوهی که بازم دوست دارم و دهی کاغذ میبو... دارم دوست 
  

   ...کیچه رمانت: دشی بوسزی رزی گردنش گذاشت و نرم و ری و لبش را رودشی باال کشیکم
  

  .ستمی نیکی من اصال آدم رمانتی دونیتو که م:  باز کرده بودشی هم راه به موهاتای گدست
  

   ...می هم تا حاال کنار هم موندنی همیبرا...  دونم یم: تداد داد اش امقهی ی را تا بازشی هابوسه
  
  ! کوروش؟-
  
  ...هووم :  سر بلند کردلی میب
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  بد نگذره بهت؟: ختی را به هم رشی و موهادی خندتایگ
  

  ...نه :  باال انداختابرو
  
  ه؟ی خبر-
  

   ...ی از سرم بپرونی تونی منیبب:  کردیپووف
  
 کم خوددار باش هی:  را جمع کرد و سمت آشپزخانه رفتزی می روی خالی هاوانیل. ستادی و ادی خندتایگ

...  
  

 را صاف شی و گلودی به صورتش کشی نادرخان دستی شماره دنیبا د.  خوردی زنگ ملشی موبایگوش
  ...الو : کرد

  
  ... تصادف کرده بزرگراه ی نقره ایمای ماکسهی آقا -
  

  طوره؟حالش چ... پدرم ... پ :  مشت شددستش
  
   ...دیلطفا خودتونو برسون ... مارستانی مصدوم منتقل شده به ب-
  
  !کوروش؟!  شده؟یچ:  کردی از آشپزخانه نگاهش متایگ
  

 بود دهی وقت ندچی که هینادرخان. نادرخان تصادف کرده بود.  انبار نشستی پله ی برداشت و رویقدم
 یکاش م.  کرددنی دندان گرفت و شروع به جوری انگشتش را زیگوشه .  کندی تند رانندگای اطی احتیب

 ماند و ی منجای ادی بای حضور نادرخان و کوروش سرابی دانست که بی برود، اما ممارستانیتوانست به ب
 اش یشانی پی رودیکف دستش را کش.  رفتی مشی اش پیشگی روال همی کرد تا کارها، روی مهیکمک بق

 توانست دهانش ی گرفت و خوب نمی درد مرهی مشت نیز ضربه استخوان چانه اش هنوز ا.  گرفتیو نفس
خوب بود که .  گوش و گردنشنار شهره هم افتاده بود کی رد از چنگ انداختن هاکی. را باز و بسته کند

 نادرخان تی دانست وضعینم.  انبار را چک کردیموجود. ستادی کرد و ایپووف. هر دو آرام گرفته بودند
 با کوروش ی توانست تماسیم.  و مردد نگاهش کرددی کشرونی را بلشی موبایگوش.  استمیتا چه حد وخ

 نجای ایموند:  آمدنیی به در انبار خورد و بعد آقا جابر در را باز کرد و پایضربه ا.  و بپرسدردی بگیسراب
  ... کارا مونده یری وردست جهانگای ب؟ی چیبرا

  
   نشد؟یاز نادرخان خبر: دی اش را جلو کشمقنعه

  
 اما هنوز که مارستانهینه، آقا کوروش ب: ختی خواست را داخل سبد ری که می سر تکان داد و موادجابر

   ...میری بگینشد تماس
  

  !یستادیباز که ا:  باالبر گذاشتی خواست را روی که میمواد
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 هی سر بق اش رای ناراحت بودند و دلخوریزی مردم از چی روزها همه نیا.  اش ندادی به بداخالقیتیاهم
 رفت تا در نبود کوروش رونیهمراه جابر از انبار ب. ردی بگدهی کرد فقط نادیسع.  کردندی میخال

  . اداره کنندهیرستوران را با کمک بق
  

   بود؟ی عملش راضی جهیدکتر از نت:  کنارش نشستآرش
  

 یاگه تو ... ادیش بمنتظره به هو:  شده استنی افتاده و سنگشی کرد شانه هایاما حس م.  باال دادشانه
  .دی دی بود انقدر صدمه نمنیماش

  
   تصادف نکرده؟نی مگه با ماش؟ی چیعنی -
  

 خلوت کرده بود تای که با گیهمان وقت.  دادی عطر میمچ دستش هنوز بو. دی به صورتش کشی دستکالفه
  . زده بود به پدرش و فلنگ را بسته بودیکی
  
  نمیدرست حرف بزن بب...  کوروش -
  
 ی دونیم.  زده بهش و رفتهینی ماشهی ی وله،ی چاتیی دونم جزینم.  بودنی از ماشرونیرخان ب ناد-

  ... و ارمی بری گوی خواد اون لعنتی سن و سال؟ دلم منی داره؟ اونم تو ایچقدر شکستگ
  
 ی پاسگاه و ممیری بذار اوضاع نادرخان روبراه شه بعد م،ی آروم باشدیکوروش، االن با ... ی هی ه-
  ... بوده ی چانی جرمینیب

  
 به یستون خانواده . نادرخان فقط پدر که نبود.  بودنیحاال فقط خسته و غمگ.  کردی کار را منی همدیبا

  . آمدی از تصور نبودنش قلبش به درد می اش بود؛ حتختهیهم ر
  
   دونن؟ی بچه ها م-
  

  ...به شهال خانم گفتم :  دست فشردانی را مشی هاقهی تکان داد و شقسر
  
  !ستیانگار حال خودت هم خوب ن ... رمی بگوهی آب مهی برات ی خوای کوروش؟ می خوردیزی چ-
  

  . کنن بخشی منتقلش مادیامشب بهوش ب... خوبم :  باال دادشانه
  
  مارستان؟ی بی مونی م-
  

  .قرار بود برم رامسر که فعال کنسل شده... هستم : ستادی گذاشت و اشی زانوی را رودستش
  

 به خودم بگو ی داری شه، من هستم، هر کاریدرست م:  شانه اش گذاشتی و دست روستادینارش ا کآرش
  ؟ی کنی مکاریرستوران و چ... 
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به نظر نادرخان کار .  گرداندیبعد نادرخان آنجا را م.  کرده بودلی تعطی از مرگ بنفشه چند روزبعد
 ی صندلیدوباره رو...  بودند هی کار بقی مجموعه ری زیادی زیچون آدم ها.  شدی نملی وقت تعطچیه

 طول ی ده ماهشه بنفیماری که بیبا وجود.  هم فشردی داد و پلک روهی تکواریولو شد و سرش را به د
برنا چند .  همه آماده بودند، اما باز هم حضور نادرخان باعث شده بود سر پا بماندیی جورهاکی و دیکش

 مشابه یتیحاال در موقع.  پرو بال نادر آرامش گرفته بودندری زشی هابچه...  پنج ساله ایبرد... ماهه بود 
  ! حضور نادرخانیب... قرار گرفته بود 

  
   کنه؟ی دختره تو رستوران کار نمنی کوروش، ای ه-
  

 ی خوردنیلونیعاطفه معروف با نا. ندی راهرو را ببی به سمت جلو خم شد تا انتهای باز کرد و کمچشم
 دهی شنشی قدم هایصدا.  هم فشردی را روشیباره به حالت قبل نشست و پلک هادو.  آمدیسمتشان م

 شانی قدم هر کدام با تق و تق کفش های که دور و برش بودند و صداییبرعکس تمام زن ها.  شدینم
  . آمد، مثل گربه های سرو صدا می بیکی نیا.  شدیگوشنواز م

  
  ... سالم -
  

  ...سالم :  جوابش را دادآرش
  

   حالتون خوبه؟،ی سرابیآقا:  بلند شدشیلحظه سکوت و بعد دوباره صدا چند
  

   ...امی بکشم و بگاری سهی رم یمن م: آرش از کنارش برخاست.  تکان دادسر
  

 یزی تونه چیبه نظرت نادرخان االن م: چشم باز کرد.  کردی اش می عصبلونی خش و خش نایصدا
  بخوره؟

  
 شما یبرا:  و بازش کرددی کشرونی آناناس بی رانکی لونی نا آن که نگاهش کند از داخلی بدخترک
  ...گرفتم 

  
  اورد؟ی او بی کرده بود تا برادیدخترک خر.  باال رفتشی ابرودم

  
 کردن و دی حال خرتی موقعنی فکر کردم تو اگه،ی ددیبردار:  اصرار دستش را مقابل صورتش گرفته بودبا

  ست؟یشهال خانم ن. دیخوردن ندار
  

  ... بچه هاست شینه، پ: دست دراز کرد و گرفت.  اشینی بری خورد زی میان ریخنک
  
 بازش ه،ی کافنیهم: قبل آن که باز کند دستش را باال گرفت. دی کشرونی هم بکی ککی لونی بار از نانیا

  ...نکن 
  
م مثل  دلدمی که شنیاز همون وقت.  بخورمیزیمن هم نتونستم چ.  مال خودمهنی است،ی شما که نی برا-
 رستوران ی موندنم توتی موقعنی فکر کردم تو ای ولنجای اامی خواستم پاشم بیه. دی جوشی و سرکه مریس

تا کارا .  راحت شدالمی کم خهی رونی از اتاق عمل آوردنشون بی و گفتیبعد هم شما تماس گرفت. بهتره
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آقا مسعود گفت خودش . د مرتب بوزیهمه چ. شما اصال نگران رستوران نباش. نجایتموم شد اومدم ا
.  بودی شام هم عالیغذا. دینی و درشت انبار و چک کردم و آوردم ببزیمن هم ر. رهی گیباهاتون تماس م

بعد .  شامی به اسم سرلک هم اومده بود با خانمش برایی آقاهی.  شلوغ بودیلیاتفاقا رستوران هم خ
  .دآقا مسعود باهاشون حرف ز. احوالپرس شما و نادرخان شدن

  
 آرام شود ی داشت که کماجی حوصله بود، اما احتی کردن با آن که بی دور وراجی افتاده بود رودخترک
  ... هم بد نبود یلی مکرر انگار خی حرف زدن هانیو حاال ا

  
چند . زدی حرف ملی شد؟ حتما داشت با موبای کنه، آخه چی می رانندگاطی با احتیلی نادرخان که خ-

  نمش؟ی شه من ببیحاال نم...  نه ی کرد گاهی متی رعایگاه... دفعه بهشون گفتما 
  
 ینگاهش رو.  باز کندی خودش آب معدنیخم شده بود تا برا. دی جوی را مکشی دهان کامال بسته کبا

  . کنج لبش شدی کمرنگ چانه و پارگیکبود
  

   شده؟یصورتت چ:  که بلند کرد دوباره نگاهش کردسر
  
   ...یچیه: دیگونه و دور لبش کش ی صورتم؟ با پشت دست رو-
  

   ...نمی دکترش رو ببرمیم: ستادی را سمتش گرفت و ای خالیبطر
  
  ام؟ی من هم ب-
  
 ،ی طورنی شد که همیمگر م. دی فهمی دختر را به نادرخان نمنیواقعا ربط ا.  شانه نگاهش کردی رواز

 به هم مرتبط گری دزی و هزار چیهنگ و فری همه اختالف سننی دو نفر با ای محکمی و بهانه لی دلچی هیب
  شوند؟

  
 یرابطه :  قدم بلند سمتش برداشتکی و رونینفسش را فوت کرد ب.  گر بجندیری گفته بود عشق پآرش

  ه؟ی با تو چقاینادرخان دق
  

  !د؟یببخش:  کردی که پر سوال نگاهش می تعجبش شد و بعد چشمانی متوجه
  

  ... خونت یبهتره برگرد.  ولش کن،یچیه:  و لبش را تر کرددی چانه اش کشی رویدست
  
  یشما فکر کنم خسته ا...  خوام بمونم ی م-
  

 دختر رو به نی خبر تصادف خودش را کنترل کرده بود و حاال ادنیتمام روز بعد شن.  شدی می عصبانداشت
  . کردی بود و سماجت مستادهی اشیرو
  
   ندارهیلی دلنجای اموندنت...  بدم حی کنم الزم باشه برات توضی فکر نم-
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 ینگاه.  آمدی راهرو میآرش از انتها.  را بغل زدفشی و کمکتی نی گرفت و نشست رودهی را نشنحرفش
 داد ی وقت شب اجازه منی ایاصال کدام نگهبان.  گذشته بودازدهی از یکم.  اش انداختیبه ساعت مچ

  د؟یای بود بی بسترژهی وی که در مراقبت هایضی مرداری به دیکی
  

  ! باال؟ی اومدیتو چطور:  درهم شداخمش
  

  ...اجازه گرفتم خوب :  را تماشا کرددنشی باال دادن و لب برچشانه
  

 من برم از زهیچ... ا : دی بزند، دخترک از جا پریقبل آن که حرف. دی بود که راستش را بگومحال
  ...با اجازه  ... امی بپرسم بیزی چهی نجای ایپرستارا

  
من .  از من طلبکارهی بوفالو، انگاری کهیمرت:  رفتی پرستارستگاهی و به سمت ارونی ب را فوت کردنفسش

 بگو زن گهی مطونهیش! ه؟ی تو با پدرم چیرابطه ...  از دستش کشنی می بدبختش چی دونم زن و بچه ینم
 فی حاصال...  حلقش تو زهی که دادم بری اون رانفیح...  بسوزه شیعموم رو دادم بهش، بذار تا خروج

 تو ضمی مردیببخش. خانم پرستار:  تند شدشی بود، قدم هاستادهی اکشی که نزدی پرستاردنیبا د. نادرخان
   ...ینادرخان سراب... نادرخان، نه ...  است ژهی ویمراقبت ها

  
  ؟ی هستی سرابیشما همراه آقا:  شده براندازش کردشی آرای با چشم هاپرستار

  
   شده؟یطور ... بله:  به جانب سر تکان دادحق

  
  ... االن دکتر با پسرشون صحبت کرد -
  

  خوب چطور بود حالش؟:  ابرو باال دادی خالی جادنیبا د. ندی را به عقب چرخاند تا کوروش را ببسرش
  

  ؟ی پرسیچرا از خودشون نم:  دادلشی تحوی نمکی لبخند بپرستار
  
   کجاست؟ارستانمی بسییباشه، اون وقت اتاق ر:  اشینی بری زدی انگشت کشبا
  

برم از خودشون  ... یدی شما که جواب منو نمگهید:  دلش خنک شددی پر تعجب پرستار را که دی هاچشم
  !بپرسم حال نادرخان چطوره

  
   شده؟یچ: دی کوروش از پشت سر به گوشش رسیصدا

  
   ...دمی پرسیحال نادرخانو م:  باال دادشانه

  
  . نکردهیریی تغ: او و پرستار رفت و برگشتنی کورش بنگاه

  
   ...نمشی من ببدیآخه چرا؟ مگه به سرش ضربه خورده؟ آره؟ خوب بذار: دی لرزشی هالب
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 شه ها؟ پس چرا آقا جابر ی که نمشیطور:  نشودریتند و تند پلک زد تا سراز.  اشک را حس کردسوزش
از دو جا ... ست  بار دستم شکهیمن .  شهی هوش نمی داره؟ آدم دست و پاش بشکنه بیگفت فقط شکستگ

 به من شده ی هر چ،ی سرابیآقا... بعدش که دستم و گچ گرفتن حالم خوب شد ... فقط غش کردم ... 
   افتاده؟ینکنه واقعا اتفاق بدتر ... ادی زیلیخ...  دوست دارم یلیمن نادرخان رو خ ... دیبگ
  

 که هیی هایه خاطر جراح بی هوشی بنیا:  آمدشی صحبت هاانی بود مستادهی که کنارشان ایپرستار
  ...داشتن 

  
  واقعا؟: زل زد به پرستار و بعد پسر نادرخان.  پر آب بودشی هاچشم

  
 خورد و با ی گره مشتری پسر نادرخان مرتب بیمتوجه بود که اخم ها.  پلکش را خشک کرددی دست کشبا
  . کندی صورتش به پشت دستش نگاه می روینیچ
  
  ...مالم تموم شده دست:  زدی اشک لبخند کمرنگانیم
  

چقدر هم پلک ... اوه .  خط پلکش ماندینگاهش رو.  هم گذاشتی پلک روی بود که لحظه احواسش
 چشم نی صورتش کاشته بود؟ با دیمگر دختر بود که خدا آن همه چشم و ابرو رو.  داشتی و بلنددهیکش
 من زهیچ: دی اش را باال کشینی سر و صدا آب بی را جمع کرد و بشی اش، دست و پارهی باز و نگاه خیها
   دست و صورتمو بشورمی بهداشتسی رم سرویم
  

... ا :  شدزانی شانه آوی روفشیک.  آرنجش نشست و راه افتادی کند دست کوروش روی آن که حرکتقبل
  ؟ی کنی مکاری چیدار ... ی سرابیآقا

  
   ...ای حرف نزن و ب-
  

  ؟ی بابا، مگه خودت خواهر مادر نداریا... خوب دستمو ول کن :  کرد دستش را عقب بکشدیسع
  

   ...یوا:  را از ترس بستشیچشم ها.  اش برخورد کندنهی کوروش باعث شد محکم به سی ناگهانبرگشت
  
  ؟ی گفتی چ-
  

 نی بابا، چرا همچیا:  به خودش داد و عقب رفتی بود؟ تکانستادهی چه آنقدر جفت به او ایبرا ... یلعنت
   ...گهی رم دیرو، من م بدی خوب بگن؟ی کنیم
  

  ...انقدر حرف نزن : رونی را فوت کرد بنفسش
  

   حرف نزنم؟یواسه چ:  را تنگ کردشی هاچشم
  

 ی منجای دلم بخواد تا خود صبح ا،ی کنی مرونمی بی که دارومدمی شما نیبرا:  صورتش کردی چاشنیاخم
   ...اطی حی رم تویم...  رم نمازخونه ی باشم منجای انیدوست ندار... مونم 
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  آره؟ ... یای رستوران نگهی دی گرفتیمی تصمنکهی مثل ا-
  

  ...نه : شی و بغض و خشم نشست سر گلودیقلبش تند و تند کوب...  ماند ساکت
  

. می با هم حرف بزندیبعدا با... خوبه، پس انقدر حرف نزن و برگرد خونت :  تکان دادنش را تماشا کردسر
 که تو ذهنمه درست نباشه یزی فقط خدا کنه اون چ؟ی با پدرم داریر و سر خوام بدونم تو چه سیواقعا م

  ! شهی برات گرون تموم میلیکه خ
  
 راحت الشی نکرده بود، فقط آمده بود تا خیکار بد.  شده استی مرد آنقدر عصباننی چرا ادی فهمینم

گفته بود چه سر و . نشست سرش یکلمات پشت هم و تند آمد و تو.  آدم سر جنگ داشتنیاما انگار ا. شود
  ده؟ی نادرخان نقشه کشی کرده بود براالیخ...  کرده بود که الیخ!  با نادرخان دارد؟یسر

  
 ی پاری نشستم زنی شما؟ البد فکر کردی کردالی خیدر مورد من چ: دی لبش را تند و تند جوپوست

نامزد دارم و اون و با امثال شما و  من خودم ؟ی خودتونم نشناختی بابانی شناسیمنو نم! آره؟... نادرخان 
   نادرخان؟ی پاری زنمی بشامیاون وقت ب.  کنمی عوض نمگهی کس دچیه
  
   ...نیی پااری صداتو ب-
  
 آرامش و اعتماد ی کجا ذره اچیه.  را ببرندی زندگنیمرده شور ا.  شدی منیی اش از حرص باال و پانهیس

 را ی کوروش سرابی و چرت و پرت هاستدی خواست باینم.  شانه صاف کرد و راه افتادی را روفشیک. نبود
 یصدا.  شدی مکشی نزدیکس.  را فشرددی و کلستادیمقابل آسانسور ا...  متوهم بوفالو ی کهیمرت. بشنود

 توانست ی پت و پهن فقط می هی سانیا. ستی کرد که کی هم حس مدهیند.  و مردانه بودنی سنگشیقدم ها
مقابل چشمانش، او هم .  به داخل گذاشتیدر آسانسور که باز شد قدم.  باشدهوانی آدم دنیمتعلق به ا
 که ینی و دینگران.  بوددهی کجا به کجا رسزا.  حلقه کردنهی به حضورش دست دور ستی اهمیب. سوار شد

 دندان ریلبش را محکم ز...  آن طور یکی نادرخان، آن وقت دنی ددیایبه گردنش بود باعث شده بود ب
 فیکث...  اش ی صورتی گرفت و زل زد به آل استارهانیی پایسرش را کم.  نشودریتا اشکش سرازگرفت 

 ینفس.  کردنشان نداشتزی تمی برای که وقتدی رسی به خانه مت وقریآنقدر شب ها خسته و د. شده بودند
 ی نگهبان. آمدرونی بود بستادهی که در سکوت کنارش ای به مردتی اهمی بستادیآسانسور که ا. گرفت

  !نمت؟ی بی نمگهی باال من دی بری دزدکی کردالیخ: مقابلش قد علم کرد
  

   گذاشت؟ی دلش می را کجایکی نیا...  کرد یهووف
  

   شدمی باخبر مضمی از حال مردی برم من هم باینذاشت: غر زدیحرص
  
   ...مارستانی و من باور کردم؟ االن که دادمت دست حراست بی تو گفت-
  

   چته؟ابو،ی یهوو: دیه سمتش دراز شد خودش را عقب کش نگهبان کدست
  
  !؟ی گفتیچ ... ی چ-
  

  یدیهمون که شن:  باال دادچانه
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قبل از آن که دست .  کنددای پی تا راه فراردیخودش را عقب کش.  مرد باعث شد بترسدزی آمدی تهدقدم

  . ..دی لحظه اجازه بدهیآقا : ستادی برسد کوروش مقابلش اشیمرد به بازو
  
  .شمی رو به رو مکهی زننی مثل ایی چند دفعه با آدم هایمن روز...  جناب دیی شما بفرما-
  

  ! ننتهکهیزن:  پنجه اش بلند شدی سر کوروش روپشت
  
  ... کنم کارتی دونم چی م-
  
 یکوروش دست رو.  گند نزندنی از اشتری دهانش فشرد تا بیدستش را رو...  را باال آورد مشیسیب

  ... چند لحظه هی...  جناب دی لحظه اجازه بدهی: بان گذاشت نگهیبازور
  
  د؟یشناسی خانمو منی ا-
  

 من نیای چند لحظه بهیحاال ... متاسفانه بله :  کردی هم فشرد و به کوروش زل زد که نگاهش نمی رولب
  ... زنم یباهاتون حرف م

  
شانه باال داد و . ور به سکوت شد خواهم، اما مجبیکمکت را نم...  الزم نکرده دی خواست بگوی مدلش

   ...ونیزی که داخل سالن بود نشست و زل زد به تلوی رنگی آبی های صندلیرو
  
  ...متاسفم : ستادی اکشینزد.  شدشی قدم هایمتوجه .  گرفتی و نفسستادی محوطه ارونیب

  
 ذاشت یبان نمنگه:  کردی افتاده نگاهش مییبا شانه ها. دی و سمتش چرخدی چانه اش کشی دست روبا
  ... اومدم باال یواشکی نی همیبرا. امیب

  
  چند سالته؟:  اشاره اش را باال گرفت تا ساکتش کندانگشت

  
  ... قبال گفتم -
  

  چند سالته؟:  انگشتش را تکان داددوباره
  
  ... و چهار ستی ب-
  
 ستیمهم ن...  بزنه  حرفهی با بقی دونه چطوری بهتر از تو میلی پسر من فقط پنج سالشه و خنی کوچکتر-

 برسه که چطور حرف بزنه، چطور رفتار کنه، اصال چه دی بزرگ بشه، شعورش بایکه آدم تو چه خانواده ا
  ... داشته باشه ی و با چه کسیرفتار

  
  د؟ی گی من نمی و که فقط برانی اانایخوب بله، اح: دی صحبتش پرانی مدخترک
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 دردسر نجای اگهی و دیبهتره بر: رونینفسش را داد ب.  بود زبان درازیادیدخترک ز.  را تنگ کردچشمانش
 هی و بقمارستانی و سر و کله زدن با نگهبان بی ذهنیری خوام درگی که نمیزیاالن تنها چ ... یدرست نکن

  است
  

برنا . دی کوبی منی زمی اش روی صورتی های نگاهش کرد که سرش را خم کرده بود و با نوک کتاندوباره
 دختر، کی.  شان کرده بودسهی قبل مقاقهی چند دقنیهم. ستادی ای حالت منی شد همیخذه م موایهم وقت

 ی روشتری بیلید خی قرار بود مادر باشد، باندهی که نامزد داشت و در آی و چهار ساله استی زن بای
  .مهم نبود که از کجا آمده بود. حرکاتش تسلط داشت

  
   خونه؟یری خودت مای دنبالت ادی می شده، کسری دیلیخ: دی خسته اش دست کشی پلک هایرو
  
  ... دنبالم ادینامزدم م:  شانه صاف کردی را روفشیک
  

 نمی ببامیبرسم ظهر م.  کم و کسر بود سفارش بدهیزیاگه چ.  رستورانیریخوبه، صبح م:  تکان دادسر
   ...نی کردکاریچ
  

 شد ساکت شود، یتوپ و تشر رفتن باعث م دانست یاگر م.  اش تمام شده بودیوراج.  سر تکان داددوباره
  . زدی کار منی شک زودتر دست به ایب

  
 کار ختنی از اشک رریزن ها به غ. چشمانش از اشک تر بود.  کردری سر بلند کرد و نگاهش را غافلگدخترک

   هم بلد بودند؟یگرید
  

  !؟ی کنی مهی گری چیبرا:  درهم شداخمش
  

اون . یری گی میرادی اهی حرف بزنم، شما ی که من چطورستی نمهم:  گرفت تا بغضش را پس بزندینفس
 باال امینگهبان هم نذاشت ب...  گم ی ممارستانی بسییپرستار بهم نگفت نادرخان چطوره، من هم گفتم به ر

...  
  
   ...نهی امارستانی قانون ب-
  

. داد دو سه نفر برن باال راحت اجازه یلیقبل من خ. گهی منوی آقا، قانون پول ارینخ:  واضح بودپوزخندش
 ی و مرتب نباشم، اما آدم هارو مزونی میلی خدیمن شا.  گذاشته بودنبشی جی توی پولهیاونم چون 

  !شناسم
  

   کنم؟کاریاالن برات چ:  شدنهی به سدست
  

   وقت دستمال به همراه داشت؟چی خدا هیمحض رضا.  گونه اشی رودی با پشت دست کشدوباره
  

   ...ریبگ:  و سمتش گرفتدی کشرونی بیلوزش کرد و دستمال ببی را داخل جدستش
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 ی بعد منیندازی مهیاول با حرفاتون آدم رو به گر...  خوام ینم... دستتون درد نکنه :  تکان دادسر
   ...نی کنیی دلجونیخوا

  
  ...صورتتو خشک کن :  کردیپووف

  
   ...یینجایکوروش ا:  آمدی پله ها سمتشان می رویکس

  
   شده؟یآره، چ:  آرش سمتبرگشت

  
 نگران یستی ندمی نشده، دیطور:  آرش از دستمال دستش سمت دخترک رفت و با تعجب نگاهش کردنگاه

  ...شدم 
  
  ؟یری میتو ک...  گردم باال ی االن برم-
  
  ... مونم حاال ی م-
  

  ...برو خونه .  شرکتی بردی وقت شده، صبح هم بارید:  دست عاطفه گذاشتی را روی کاغذدستمال
  

   اومده؟شی پیمشکل:  کردی را خشک مشی دوباره زل زد به دخترک که با دستمال چشم هاآرش
  

 یآقا.  نادرخانی کم نگران بودم براهیمن .  نشدهینه، طور:  او به حرف آمددی بگویزی آن که چقبل
  ...با اجازتون ...  برم گهیمن د. ستی نی و راحت کردن که مشکلالمی خیسراب

  
 به یآرش نگاه. دی بگوی کسی برادی را نباشانی که حرف هادی فهمیم.  هم بچه نبودیلی پس خخوب

   ...یزی چی آژانسهی من برسونمتون دم نی خوای وقته ها، مرید: ساعت انداخت
  

 تا رمی مابونیتا سر خ.  دنبالمادینامزدم م... نه :  بوددشیی تاایانگار منتظر اجازه .  دخترک به او بودنگاه
  ...برسه اونم 

  
  ... رسونم ی شمارو مابونی خوب تا همون سر خ-
  

  ... خانم معروف ی برابونی تا سر خی تونیآره، باهاش م:  کردنگاهش
  
 ممکنه ناراحت بشه سوار هیرتی کم غهیلطف شما کم نشه، نامزدم :  رفتنیی پای را محکم کرد و پله افشیک

   ...گهی ددیببخش...  ها شدم بهی غرنیماش
  

   انداخت؟کهی االن به ما تی وجبمی ننیا: دیآرش خند. نیی پادی چشمانشان از پله ها دولمقاب
  
  ... کنه ی می داره باهاش زندگی کدوم بدبختوونه،ی دیدختره : دی کششی پلک های کف دست روبا
  

   با خودت ؟ی زنی غر میچ:  کمرش نشستی آرش رودست
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-...   
  
  ؟ی خوای مگاری سهی -
  
  ... ترکه یسرم داره م...  کن شیه آت دونهی آره، -
  
 بذار دهنت یزی چهیتو هم برو .  عسل خوردمری شهی آورده بود زهی خانم رنی که ایی های خوردنلونی نااز
   ...ی بهتر شددیشا
  

داره :  روشن را سمتش گرفتگاریآرش س.  کرده بوددی خرشیدخترک برا.  را در هم گره کردانگشتانش
   ...رهیتنها م

  
  ؟یک: بلند کرد سر

  
   ...زهی خانم ر-
  

 کی.  رفتی را مابانی خینیی سر پامارستان،ی بی محوطه رونیب.  زد و چشمانش را جمع کردگاری به سیپک
 گارشی به سیپک محکمتر.  دختر هم تنها نبودنی ایحت.  شدی آمد و همراهش می نامزدش مگری دابانیخ

  زه؟یخانم ر: زد
  

  ه؟ی کهی شبی دونیم...  کوچولوئه یلیخ: دی خندآرش
  

 زد گارشی به سیدوباره پک.  گاه دست چپش باشدهی باال داد و دست راستش را از آرنج خم کرد تا تکشانه
   آرشیکاریب: دی چانه کشیو انگشت شستش را رو

  
   ...ندازهی پورتمن می ناتالادیته چهره اش منو ...  گم ی جون تو راست م-
  

  ... دکتر خودتو نشون بده هی میی جانیتا هم: نروی را فوت کرد بگارشی سدود
  

  !من گوهر شناسم:  لبش گذاشتی را گرفت و روگارشی سآرش
  

  . به خودش هم بگوی خوایم:  را باز کردراهنشی اول پیدکمه .  اش گرفتخنده
  

  ! کردسی فک و دهنمو سرویدی ده،یرتی منتها نامزدش غستا،یبدم ن: دی خندآرش
  

  ...شر نباف، برو بخواب :  آرش گذاشتی شانه ی را رودستش
  

   درآوردن لباس هاش؟ی پورتمن رکورد داره توی ناتالی دونستیم:  رفت و برگشت سمتشنیی پله پادو
  

  ! به خدای اوونهید:  تکان دادیسر
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  . برام پر کنهوی ناتالی تونست جای نامزد داره؟ مزهی خانم رنیچرا ا ... ی آی آی آی آ-
  

 دیبه قول آناه.  عاطفه معروف شودتی با موقعیمحال بود جذب دختر.  بودی خرک آرش همی هایشوخ
   آرش باال بودیاستانداردها

  
 بود دواری شد و امیچند ساعت بعد صبح م.  سطل زباله فشرد و داخلش انداختی را روگارشی سته

  ! باشدارینادرخان هوش
  

روز قبل بهوش .دی کشی بازش، نفس راحتی نادرخان و چشم هادنیبا د.  به داخل اتاق انداختینگاه
آماده کردن . دیای بدنشی بود و نتوانسته بود زودتر از امروز به دادی رستوران زیکارها.آمده بود

 کارها باعث شده بود هی بزرگ و بقی قابلمه های بابت شست و شودی سعبتی که گرفته بودند و غیسفارشات
... ا ... سالم نادرخان :  به در اتاق زد و داخل شدیضربه ا. ند نکندای استراحت هم پی برای فرصتیکه حت

  امیمن االن م. نیراحت دراز بکش ... دایتکون نخور... ا 
  

 نیمردم و زنده شدم، آخه چرا مراقب خودتون نبود:  تخت گذاشتی که آورده بود را رویی گل هاشاخه
  .. .نجای بود استادهی لنگه پا اهیبنده خدا پسرتون هم ... 

  
  ؟ی خودت خوب-
  

 پر آب کرد تا شاخه گل ها را داخلش یوانیسرش را تکان داد و ل.  حس بودی و بفی ضعرمردی پیصدا
 اش ینی بکی نزدیشاخه ا.  براتون آوردمیی چه گالدینیبب... سر و مر و گنده ... من خوبم .: بگذارد

 تو گلخونه که مفت هم گرونن یگال...  هم داره یچه عطر ... دمی چهیاز خونه همسا: گرفت تا نفس بکشد
  ی هم رز مخملیکی نیا ... هی محمدنیا... 

  
 را جلو یصندل.  رنگ و رو بودی کوچک و بیادی زگریکنار چند سبد د.  پنجره گذاشتی ها را لبه گل
  ن؟یدرد دار:  تخت نشستکی و نزددیکش

  
 زانو و ی راستش تا باالیپا.  انداختشی به سر تا پایناراحت نگاه.  هم فشردی حرف پلک روی بنادرخان

 بزرگ گذاشته بودند تا سر و گردنش را ثابت ی گردنبند طبهیدور گردنش هم ... دست چپش در گچ بود 
...  کردم ی مفش خدی رسی که زد و در رفت میاگه دستم به کس:  تخت گذاشتیدستش را رو. نگه دارد

  . بوقی کهیمرت
  

 یزیچ: دستش را گرفت و فشرد.  بند انگشتانش زخم شده بودیرو. دی دستش خزی نادرخان روانگشت
  ن؟ی خوایم
  
  ... کم آب هی -
  

 همراتون؟ نیظرف و ظروف ندار:  را جدا کردیکی بار مصرف کی ی هاوانیاز ل.  اتاق رفتخچالی سمت
   اشکال نداره؟زمی بروانی لنیتو ا
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 یلی خیی کنه؟ خدای مکاری شما چی شازده نی اپس:  کرد غر زدی پر موهی را از آب موانی که لهمانطور
 کردم اومده دی خری کلدونیرفتم م.  دهی خود می بریفقط گ ... ستایالبته بد اخالق ن... اخالقش بده 

 ینیری شی جعبه اشه؟ بزرگ بدی نبای ساالداریخوب مگه خ...  انقدر درشتن ی ساالدیارای چرا خگهیم
  ؟ی بخوری تونیا مشم: دی کشرونی را هم بخچالیداخل 

  
  ... نه -
  

   ...نشی بخورنی رو گذاشتم که راحت تر بتونی ننیا:  و کنار تخت خم شدی صندلی را گذاشت روجعبه
  

 دراومدا، اما اصال شتونیر:  لبش را خشک کردی نادر خان و گوشه ی چانه ی رودی برداشت و کشیدستمال
  .دی خوشگل کن کنم صورتتون روی کمکتون مامیفردا م. دیغصه نخور

  
 هم دو تا دیالبته شا...  خورم ی میکیبا اجازتون من :  گذاشتشی پای و جعبه را روی صندلی رونشست

  . نهای داره دوستش داشته باشم یبستگ... 
  

 را مانی رولت پر و پکی...  که من دوست دارم هیی از همون مدالقایبه به، دق: دی جعبه را برداشت و خنددر
 تو نی بموندی گم نادرخان، چند وقت بایم.  لقمه خوردهی شد با ی منارویکاش ا:  زدیبزرگبرداشت و گاز 

  مارستان؟یب
  
  ...حرف زد ... دکتر با کوروش ...  دونم ی نم-
  

  ... تخته کم دارن هی دونم، اما پرستاراش ی رو نمنجای ایدکترا:  کردزی برداشت و انگشتش را تمیدستمال
  

 هستم، حالش چطوره؟ ی پرسم من همراه نادرخان سرابیازش م:  ادامه داددید نادرخان را که لبخند
نگهبانش ...  دو تا کلمه حرف بزنن ادی زورشون میعنی.  پسرش با دکتر حرف زد، برو از خودش بپرسگهیم

آبروم .  انداخترمیوقت رفتن گ.  اومدم باالچوندمشی پیواشکی...  داد تو یرام نم... هم بدرد نخوره 
  ! کوروش خان رفتشیپ

  
شهره سالم رسوند و : دی را جلوتر کشی بلند شود صندلشی از جانکهیبدون ا.  نادر عمق گرفتلبخند

  .گمیگفتم به شما م. ادتی عادی تونه بیعذرخواست که نم
  
   چطوره؟-
  

  . کشهی هم نمگاری مونه خونه، سیم... بهتره :  چانه اش گذاشتری را زدستش
  
  . کنمی متیمعرف ... رونی بامیب ... نجایاز ا. شهحالم خوب ب...  ح -
  
  ... خونه نی برنی تخت پاشنی ایاز رو ... نیاول خوب بش ... ی کنتی خواد خودتون رو اذی نمدونم،ی م-
  

  ...سالم :  همسر کوروش لبخند زددنیبا د. دی پری صندلیاز رو.  اتاق باز شددر
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  ...سالم : اخل شد و بعد دستادی لحظه اکی دنشی جوان با دزن
  

جوان .  کنندی و خودش هم فاصله گرفت تا عروس و پدر شوهر راحت احوالپرسدی اش را عقب کشیصندل
لبخندش پهن . دیخم شد و نادرخان را بوس ... یآخ.  خوشبو و خوب بودیعطرش هم حساب.  بودبایو ز
   ...دینی بشدییبفرما: شد

  
   ...دمیمن آناه. می بشی معرفگهیقبال نشد به همد:  به صورتش زدی لبخندزن

  
   ...ی کنن عاطیاما صدام م...  من هم عاطفه -
  
  ... چه بامزه -
  

 ییچند تا. ختی کج شد و آبش ردی از برخورد دست آناهوانشیل.  پنجرهی گلش را گذاشت روسبد
  .دی پنجره کشی لبه یدستمال برداشت و رو

  
   بودی چگهی دنیا: دی خودش را عقب کشدیآناه

  
خوبه که : خم شد تا گل ها را بردارد.  بود افتادختهی که کف اتاق ری گلی شاخه های ناراحتش رونگاه

  ... نشکست وانشیل
  

 ی هامکتی نی زد و رویلبخند.  کردینادرخان نگاهش م.  پنجره گذاشتی ها را برداشت و لبه گل
همه مون :  تخت نشستکینزد ی صندلی بود که رودیحواسش به آناه.  اتاق نشستی گوشه یروکش چرم

 به یزیهنوز چ...  شد ی قدم هم دور نمهیکوروش از پشت در اتاق عمل ...  نادرخان نی ترسوندیو حساب
  .بچه ها نگفته

  
 اش ی به ساعت گوشینگاه.  نبوددی او و آناهنی بی شباهتچیاما ه ... ی خوردندیپسرک سف.  برنا افتادادی

فکر کرد حاال که .  گشت رستورانی برمدیار نادرخان باشد و بعد با وقت داشت که کنی ساعتمین. کرد
  . دم پرش نباشدیلی داد خی محی آمد؟ ترجی هم می آنجاست، کوروش سرابدیآناه

  
  

 ی از گوشه شی دکتر خبر کند؟ موهاشی که نادرخان درد دارد تا برادی پرسی تخت و می شده بود روخم
 نگاهش شد که ینی سنگیانگار متجه .  نبودیعی که مطمئنا طبیرنگبا .  داشترونی به بی موجیشال گلبه

  نجا؟ی ایاز رستوران اومد:  نگاهش کردیبا لبخند کمرنگ
  
  . برگردمدی باگهی کم دهی بله، -
  
   راهت دور شد،یدی زحمت کش-
  

  . خانم مهندسرهی نمیراه دور:  کردی به نادرخان زد که نگاهش میلبخند
  
  . کنهی خودش می فتهیدرخان همه رو ش نانی البته، اصال ا-
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  سالم: ستادی اشانیمقابل پا.  و دوستش داخل شدندی کوروش سرابنباری اتاق دوباره باز شد و ادر
  

  سالم:  نگاهش کرد و سر تکان دادکوروش
  

  ن؟یچطور:  صورتش خم شدی هم رفت سمت نادرخان و روبعد
  

  ...سالم خانم :  کردیم که با لبخند نگاهش دی و دوست کوروش را دبرگشت
  

  ...سالم : دی مقنعه اش کشی را لبه دستش
  
   احوال شما؟-
  

 شانه ی را روفشیک.  شدی مزشی چکی مردک هم نیا.  کردی می را ول کرده و با او احوالپرسنادرخان
  . برمگهیمن د...  ممنون یلیخ: انداخت

  
...  رسونم ی باشم خودمو مییهر جا. دیبزن زنگ بهم هی هیفقط کاف:  دست نادرخان را با دستش فشردپشت

  باشه؟
  
  ؟یایفردا هم م...  باشه -
  
: لبخندش پهن شد.  زد اما حواسش آنجا بودی حرف مدی به کوروش انداخت که به ظاهر با آناهی نگاهمین

  !امیپس مجهز م ... نی بشپی کنم خوش تی کارهیتازه فردا قراره . امیمعلومه که م
  

  ن؟ی بشنی تر از اپیدست راستت رو سر من نادرخان، قراره خوش ت: ادستی کنارشان اآرش
  

  !آرش، لوس نباش: دی خنددیآناه
  
  ! شهی مشیخوب آدم حسود.  کنهپی خواد نادرخان رو خوش تی خانم منیا...  گم ی نه واهللا، راست م-
  
اون شب راحت :  آمدیاما انگار کوتاه نم.  ندهدیتی داد اهمحی ترجد؟ی خندی اش می به شوخدیبا

   نامزدتون اومد؟ن؟یدیرس
  
 باشند که تک و تنها رفت؟ سرش را بلند دهی لحظه فکر کرد نکند پشت سرش آمده باشند و بعد هم دکی

آخه  ... ینامزد دار ... یوا:  ذوق زده بوددی آناهیصدا.  به کوروش انداختی نگاهاری اختیکرد و ب
   ...یی کوچولویلیخ
  

  ! هم داره که نگویرتی نامزد غهی ... ی آبجی کاریاوه، کجا:  تختی  لوده نشست لبهپسرک
  
  ... آرش -
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  ... جونم کوروش -
  
  .ی حرف بزنشی خصوصلی راجع به مساادی خانم معروف خوشش ندی شا-
  
 دوباره سر صحبت را باز دیآناه. دیای خواست مقابل او دروغگو به نظر بینم.  نگران نادرخان بودشتریب

  چند سالته؟مگه : کرد
  
  ... و پنج ستی شم بی مگهی چند وقت د-
  
  !ی زنی مکتری کوچیلیخ ... ی اوخ-
  
  .انی کوچکتر از سنشون به نظر میلی ان خزهی مزهی که ریی خانما-
  
  !زمیعز ... هی تو بغلی آره، طفل-
  

  .افظخداح...  نادرخان امیفردا م...  برم دی باگهید ... دیمنو ببخش... اهم :  کردی اسرفه
  
  . رستورانرمی دارم م؟ی سرابی آقادی نداریشما کار:  در اتاق رفت و برگشتتا
  
  .امی مگهی دو ساعت دیکیخودمم .. نه،برو-
  

هوووم  ... ستی چرا تو آب ننیا:  پنجره برداشتی را از لبه ی گل محمدی آرش شد که شاخه ی متوجه
 بوته ها نیاطلس جون از ا ... دهی شمارو می  باغچهی گالیبو ... ایکوروش ب...  داره یچه عطر... 

  ادته؟ی... داشت 
  
 دردسر درست شی داشت برای نامزد تقلبنیانگار ا... هووف .  آمد و در را پشت سرش بسترونی اتاق باز
 ی کرد و می می هم بدجنسدیشا.  گفت که مجبور به گفتن دروغ شده استی به نادرخان مدیبا.  کردیم

 که ندی و بباشدآن وقت دوست داشت آنجا ب.  راجع بهشان کرده استی بدی چه فکرهاگفت که شازده اش،
 ی کرد نادرخان را در جوانیاطلس همسر نادرخان بود؟ سع.  دهدی نشان مینادرخان چه عکس العمل

 بود ینیحتما زن نازن...  باغچه گل داشت کیاطلس هم .  کوروش مقابل چشمش آمدیچهره . تجسم کند
...  
  

 به ی صندلی رویکم.  که با مسکن به خواب رفته استی خودش مانده و نادرخاندی رفتن آرش و آناهبعد
دستش .ی کاملی داشت و نه استراحتی بود که نه خواب راحتیچند شب.  کندهیجلو سر خورد تا راحت تر تک

 ادشی که یشبنف و یرز صورت.  پنجره ماندی لبه ی شاخه گلینگاهش رو. را پشت گردنش گذاشت و فشد
.  به جلو خم شد و گل را برداشتیکم.  مادرشی و عطر دست های خوب کودکی برد به روزهایرا م

 اش ینی بری پنجه اش همه را جمع کرد و زانیم..  پژمرده شده بودندی خارج از آب کمشیگلبرگ ها
 ی روی اراده اچیه یلبخند ب.  کندی مامان اطلس را حس میبو.  اراده بسته شدی بشیچشم ها. دیکش

 ی می بود سعدهی آمدنش توپیاز همان دو سه شب قبل که برا. شک نداشت که کار عاطفه بود. لبش نشست
 انشانیپس م. نامزد هم که داشت...  آورد ی می نادرخان گل باغچه ایبرا.  دست و پا باشدیکرد کمتر تو

 به یکش و قوس.  نبودیگری دزی چ ...ی هم پدربزرگ و نوه ادیشا ... ی پدر و دختری رابطه کیجز 
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. دی رسی مشی به کارهای رفت رستوران و کمیم.  را چک کردلشی موبایگوش.گردنش داد و برخواست
پلک .  صورت نادرخان و نگاهش کردیخم شد رو. تا با دکتر پژمان حرف بزندمارستانی گشت بیشب برم

از اتاق .  اش بودی زندگیشگی عضو همخانادرن.خوب بود که او را داشت.  هم رفته بودی آرام روشیها
 ی می آمد و چند وقتی مهر ملیاوا. شب قبل با کامران حرف زده بود. دیی زد و دوباره گل ها را بورونیب

 ی باراد رویشماره .  اش زنگ خوردی رفت که گوشی منگیسمت پارک.  طور همه دور هم بودندنیا. ماند
  ...الو : صفحه نقش بست

  
   ... سالم بابا-
  
  ؟ییکجا... چه خبر ...  سالم -
  
  ... نادرخان شی پامی بمی خوای مایبا برنا و برد.  خونهدمی تازه رس-
  
  . خونهمشیاری مگهیچند روز د...  شه ی گفتم که نم-
  
  !نمشی خوام ببی من م-
  
 االن : انداختی جا منشانی را بی فقط دلخورشتری آمد و جر و بحث بی کوتاه نمیعنی لحن گفتن نیا

  .ارمتونیبعد از شام م. دیاریشهال خانم رو هم ب.  رستوراندیای بدیپاش
  
  .میفتی پس االن راه م-
  
  .دیمواظب خودتون باش...  منتظرم -
  

  . داشبورد و راه افتادیگذاشت رو.  پنجه اش داردانی فرمان نشست و متوجه شد هنوز گل را مپشت
  

 ی هیمخصوصا که سا.  خنک تر شده بودیغروب بود و هوا کمدم . نگی پشت پارکی پله های بود رونشسته
 شیهر دو دستش را پشت بدنش گذاشت و پاها.  شدی مبانشی پله و سای روفتادی می کوروش سرابلیاتومب
 رین.  کندتشیقو تی که کمی خوردنیمقدار.  کنددی خری شهره کمی خواست برایم.  پله دراز کردیرا رو

 ی آمد مرد خانواده ی مایفکر کرد اگر پسر به دن.  داده بود تا پرداخت کندهم قبض آب و برق را دستش
.  چند بچه و پارس کردن سگی و بعد هم سر و صدادی را شننگی باز شدن در پارکیصدا.  شدی میخوب
 سگش را ی آمد و قالده ی از همه متربرنا جلو.  شهال خانم لبش به خنده باز شددنیبا د. ستادی پا ایرو

 ی و شلوار کتان سورمه اشرتیت.  از ده سال نداشتشتری بود که بیگریکنارش پسر د.  گرفته بودمحکم
 یوا... سالم ... سالم :  آمد و سمتشان رفتنییدو پله را پا.  بود و کاله لبه دار چهار خانه داشتدهیپوش
. دشی آغوشش فشرد و بوسانیدستانش را باز کرد و او را م...  بود ه ذره شدهیشهال خانم دلم براتون ... 

  .عاطفه خانم... به به :  کمرش نشستیدست شهال خانم رو
  

  ... دوست من یچطور:  پا نشست و هم قد برنا شدیرو... سالم : به بچه ها نگاه کرد.  پهن شدلبخندش
  

  ... سگم پم پم نیا: دی خندبرنا
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خم شد و گردنش را . گم شده بود سرش ی فرهاری اش زی دکمه ای که چشم های رنگدی سفی پشمالوسگ
  ...پم پم  ... یچه سگ خوشگل: ختی را به هم رشیقلقلک داد و موها

  
  ؟ی ترسی از سگ نم-
  
  !مگه سگ هم ترس داره... نه بابا : دیخند.  بوددهی پرسی را پسر وسطنیا

  
   ...رهی گی مکروبی میپاشو مادر، روپوش تنت کرد:  خانم دست پشت شانه اش گذاشتشهال

  
  ! باشهدهی ندل،ی حضرت فای: دی کشنگی سمت پارکی و سرکستادی گفت و ایآخ

  
  . توی دستات رو بشور رفتیول... نترس : دی خانم خندشهال

  
  . ورانیچه عجب از ا...  شورم ی هزار دفعه دست میروز...  شورم به خدا ی م-
  

 ی اسپرت آبراهنیپ. سن و سال احمدهم .  چهارده ساله بودای زدهی سدیشا.  پسر بزرگتر ماندی رونگاهش
 و پپی خوش تبیپسرک عج.  تاب داده بودی چهارخانه ایدور گردنش هم شال نخ.  داشتنیو شلورا ج
  .مغرور بود

  
  ...برنا  ... ایبرد... باراد ...  کوروش خانن ی پسرا-
  

ا کرده بود؟ لب  شروع به ساختن بچه هی سه پسر داشت؟ از چند سالگیکوروش سراب.  گشاد شدچشمانش
  . به خودش زد تا مراقب حرف زدنش باشدی دندان فشرد و غرریز
  

 به سن و سال یآنهم پسر.  خورد که سه بچه داشته باشدی هم نمدیاما به آناه. کرد که مادرشان نبودتعجب
  .باراد

  
 ی توچون.  جا ببندمشهی بدش من ی خوایم: دستش را سمت برنا گرفت.  سگ توجهش را جلب کردپارس

  !شی ببری تونیرستوران که نم
  

... من مواظبشم : دیخند.  کردی مفیانگار از آنها هم کسب تکل.  نگاه کردشی برگشت و به برادرهابرنا
  ...خوش بختم ...  ام یمن عاط...  نکردم یآهان، خودم رو معرف... قول مردونه 

  
  ؟ی کنی کار منجای شما اام،یمنم برد:  لبخند زدایبرد

  
 آب ری توانست قالده را به شیم.  بودنگی که ته پارکیسی را از دست برنا گرفت و راه افتاد سمت سروقالده

  !دوست شهال خانم و نادرخان هم هستم...  کنم ی کار منجایاوهوم، من ا:  ببنددسی سرورونیب
  

  .نادرخان تصادف کرده:  همراهش راه افتادبرنا
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بهم گفت ...  بهتره اصال ناراحت نباش یلی خششیامروز رفتم پ:  را شستشی را محکم کرد و دست هاقالده
  . خونهادی شماها تنگ شده و دوست داره زودتر بیکه دلش برا

  
: دستش را پشت برنا گذاشت و به جلو راندش.  منتظرشان بودایبرد.  خانم و باراد از دو پله باال رفتندشهال

  از بن تن چه خبر؟
  

  .. شروع شدهدشیت جدقسم: ستادی کنارشان اایبرد
  

  . شهی هم داره تموم منجای نیالک پشتا:  هم غر زدبرنا
  

 دنیبا د. در را باز نگه داشت تا بچه ها داخل شوند.  زنندی حرف میتی دانست راجع به چه شخصی نماصال
 یمداشتم بچه هارو ... امم ... سالم :  بود متوقف شدستادهی مقابلشان انهی که دست به سیکوروش سراب

  ...آوردم تو 
  

   ...ییبابا:  پدرشی به پادی چسببرنا
  

  ؟یچطور:  گرفتای خم شد و بغلش کرد بعد هم دستش را سمت بردکوروش
  
   ...میپم پم رو با خودمون آورد...  خوبم -
  

  ! سگ آوردنه؟یرستوران جا... شهال خانم گفت ... بله :  کوروش درهم شداخم
  

... آخه حوصلش سر رفته بود : انش را دور گردن پدرش حلقه کرد برنا دستی رنگ گرفت وقتلبخندش
  ! باباهیگناه

  
  بچه ها فعال... من با اجازتون برم آشپزخونه :  را جمع کردشی نگاه کوروش که شد دست و پای متوجه

  
  ؟یاری گوشت بزرگ بهی پم پم ی براشهی م،یعاط:  زدشی صدابرنا

  
   کنم؟کاری رو چیری جهانگیآقا: دیخند

  
  ! هم خوبهسیسوس:  شانه باال دادایبرد

  
  !خوبه؟...  دم بخوره یم...  هست ییزای چهی نجایا:  سمت انباربرگشت

  
 به صورت او یلبخند.  کوروش شدی رهی نگاه خیسر بلند کرد و متوجه .  دو پسر با ذوق سر تکان دادندهر

 و به جمع ستادی به انبار ایه منتی ،کنار راهروشیبعد تمام شدن کارها.هم زد و داخل انبار شد
کوروش .  کنارشای بردو پدرش یباراد رو به رو.  برنا نشسته بودکیشهال خانم نزد.  نگاه کردشانیخانوادگ

دستش ... توانا ... محکم  ... یقو.  باشنددی پدرها بای که همه یهمان طور.  بودی در نقش پدر عالیسراب
 یسی پسیپ ... شیکنار همسر و پسرها. ستی آنجا ندیا آناه روپوشش فشرد و فکر کرد چربیرا داخل ج

   ...نجای اایب:  کردی آشپزخانه نگاهش می از وروددیسر که چرخاند سع. دیشن
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برگشت داخل راهرو و به . گهی می چگهی دنیا! ی مارو چراغ نفترهی گیهمه رو برق م: دی کرد و غریپووف

   نکن؟سی پسیدن پ صدا کریچند بار بگم برا:  دادهی تکوارید
  
  جوک گفتم؟:  باعث شد دهنش را کج کنددی باز سعشین

  
:  شانه باال داد و سمت انبار رفتدی توجه به سعیب.  باحالهیلیخ ... نی هست ببمی تو گوشیزی چهی ای ب-

  ...حوصله ندارم 
  
  ؟ی ریکجا م ... یعاط...  ا -
  

 ساعت مین.  گذشتی از نه میکم. دی کشرونی ب رالشی موبایگوش. پله ها نشستی و رونگی سمت پارکرفت
 بود شهره سر قول و قرارش بماند و دواریام.  گشت خانهی کرد و بعد هم برمی مفی را ردشیبعد کارها
.  خواستیم خواب راحت کیخسته بود و دلش .  را فشردشیبا کف دست پلک ها.  نزندگاریدست به س

  !حرف نزند...  صدا نکند یه باشد؛ کس به دنبال نداشتیداری که صبح زودش بیخواب
  

  ..یآ: دی گفت و عقب کشیاخ.  کمرشی پشت سرش باز شد و برگشت تودر
  

  ؟ی نشستنجای ای چیبرا:  بودستادهی سرش ای نگران باالکوروش
  

  . خوبمستی نیطور: دی کمرش گذاشت و مالی را رودستش
  

  ... رو زد یبابا عاط:  کردی بود و نگاهش مدهی پدرش سرک کشی از کنار پابرنا
  

  ؟یشام خورد... خوردم به در . نه بابا، منو نزد بابات: دی پسرک کشی موهای را دراز کرد و رودستش
  

 کوروش رد شد و ی پای از روقایاصال حواسش نبود که دستش دق. دی عقب کشی شد که کوروش کممتوجه
  ده؟ی خوابیپم: دی کشسی به سمت سرویبرنا سمتش آمد و سرک.  سر برنا نشستیرو
  

تا خرده گوشت و .  مصرف را باال گرفتکباریظرف ... براش غذا آوردم :  هم پشت سرشان آمدایبرد
  .ایبهش دست نزن برد:  کردی بود و نگاهشان مستادهیکوروش هنوز ا. نندیاستخوان ها را بب

  
  .من حواسم هست:  پسرها رفتدنبال

  
  !مثل خودم. .. باهوشه یلیسگ من خ:  پا نشستی روبرنا

  
  .مال همه است ... ستیسگ تو ن:  غر زدباراد

  
   پم پم؟نیچرا اسمش رو گذاشت: دیخند
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عمو ...  دختره هیپم پم . اسمش رو من انتخاب کردم: دی درخشی اش می بادامیچشم ها.  نگاهش کردبرنا
  آرش گفته دخترا خوشمزه ان

  
 ی کوروش شد که روی هی سایمتوجه .  دادینخ م نبود که آن طور خودیب! مردک جلب.  خندهری زد زیپق

   ...زهیاوم چ:  کرد خنده اش را جمع و جور کندیسع. سرشان افتاد
  

  ؟ییبابا... اون خوشمزست ... به اسم پم پم نخند :  غر زدبرنا
  

  !آره، اسم سگت خوشمزست:  شد گرفتی سر پسرش خم می که روی را از کوروشنگاهش
  
اما چرا عمو؟ اگر برادر . پسرها به همان عمو آرششان رفته بودند. دی کششی به مانتوی و دستستادیا

 ی از نادرخان مدیبا ... ی دانست چیاما نم.  وسط درست نبودنی ایزی چکی ... یی شد دای بود مدیآناه
 بود و به پسرها ه شلوارش فرو کردبی گرفت که دستانش را داخل جی را سمت کوروش سرابشیرو. دیپرس

  ...من کم کم برم :  صاف کردییگلو.  کردیمنگاه 
  

  ست؟ی نیمشکل ... یانبارو چک کرد:  نگاهش کردیکم
  

 فکر یگری دزی به چدی که بای کرد به جز حرفیسع.  داشتی تری خودمانی کت و کراوات چهره بدون
...  دادم  هم زنگ زدم و سفارش ماست و دوغی مظلومیبه آقا.  هستزیهمه چ... بله، نگاه کردم : نکند

 ی ساعت پنج برملاما قب.  نادرخاندنی دمارستانی برمیفقط فردا بعد از ظهر م.  راحت باشهالتونیشما خ
  ...گردم رستوران 

  
  !نمی خوام نادرخان و ببیم...  بابا می رینم:  و شهال خانم هم سمتشان آمدندباراد

  
 بی عجیلیخ.  آوردیغرور هم م داشتن ی پدر و خانواده اچنیخوب هم.  داشتی خاصی جذبه پسرک

 می روز برهی خواد یدلم م...  شه ی براتون تنگ میلیدلم خ: دشی و بوسستادیکنار شهال خانم ا. نبود
  . ادا کنمدی دارم بای نذرهی... امامزاده 

  
  .می ری خونه، انشاهللا بهتر بشه، حتما مادی بذار نادرخان ب-
  

  . باهام بزنهکی دست گل کوچهی شه، بهم قول داده یخوب م:  دست شهال خانم را نوازش کردیرو
  

  .ستنیدخترا فوتبال بلد ن: ستادی کنارشان اای و برددی خانم خندشهال
  

  ! هم خوبیلیخ... من بلدم :  لب گفت و شانه باال دادری زیی پر روبچه
  
  .می بزنیی روپاای ب-
  

  د به دروازه چطوره؟شوت آزا: دی خندیبا بدجنس.  زدی می خوبی هایی حتما روپاپسرک
  

  !مسابقه... آخ جوون : دی ذوق زده باال پربرنا
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 ی جا مسابقه منینادرخان که خوب شد هم: لبخندش عمق گرفت.  کندی شد که باراد هم نگاهشان ممتوجه

  چطوره؟ ... دمید
  

  !ی سرابی آقایالبته با اجازه :  دندان فشردریلب ز.  کوروش شدی تک سرفه ی متوجه
  

   ...ییبابا...  تو رو خدا ییبابا:  کوچولویمثل توله خرس ها.  پدرش شدی پازانیباره آو دوبرنا
  

  .انیحاال مگه کوتاه م ... ی کردکاری چنیبب:  کردی خانم با لبخند نگاش مشهال
  
  ! دادمشنهادیمن فقط پ:  زد و پچ پچ کردی چشمکالی خیب

  
پنجه .  چند روز، اثر کرده بودنی ای خوابی و بیخستگ.  چشمش را فشردی انگشت شست و اشاره کناره با
گفته بود منتظرش . دیای تماس گرفته بود که بیتیگ. ستادی و پشت در آپارتمانش ادی کششی موهاانی میا

 که راحت شد راه ادرخان از بابت نالشیبچه ها را رسانده بود خانه و خ.  گذشتی مازدهیساعت از . است
 که به آن حس خانه ی آپارتمان هشتاد و پنج مترنی بود پشت در ادهی رس و حاالنجایافتاد که برسد ا

  ...سالم : ستادی اپن ای جلودنشی با دتایگ.  انداخت و وارد شددیکل. نداشت
  

کفشش را .  کردهی می داد که آشپزی بند گلدار بسته بود و نشان مشی اش پی تاپ و شلوارک آبیرو
   وقت شب؟نی ای کنی مکاری چیدار... سالم : دی در گذاشت و صندل پوشیهمان جا جلو

  
پسر اخمو، برات شام آماده :  و دست دور گردنش انداختستادی اشی پاهای پنجه ی شد روکشی نزدتایگ

  .کردم
  

  ... نداره یی بوچی که هی پختیچ:  فشردتای گی شانه ی دور کمرش انداخت و سرش را رودست
  
 از ن؟ی سنگی روز کارهی دارم؟ اونم بعد ی آشپزیحوصله من :  کمرشی رودی با کف دست کوبتایگ

  ... فر تا گرم بشه یفقط گذاشتم تو. رستوران گرفتم
  
   ...امی زنم می می آبهی من دست و صورتم رو -
  

 اش ی به بدنش داد و خستگی فشار آب کش و قوسریز. ردی دست و رو شستن دوش بگی داد به جاحیترج
 تخت ی خانه اش رویشلوار راحت. دی کششی به موهای دستنهی و مقابل آدیحوله اش را پوش. را کم کرد
 ی کوچکزی مدنیبا د. دی اش را به تن کشی و بند کمرش را گره زد و بعد هم کاور مشکدیپوش. آماده بود

 کی کرد ی مالیاگر هجده ساله بود خ.  شمع قرمز و چند شاخه گلکیبا .  بود لبخند زددهی چتایکه گ
 یول. ستمی گرسنه نادیمن ز: دی را بوسشی موهای خم شد و روتایکنار گ.  داردشی در پیاستگارمراسم خو

  ... شه گفت نه ی نمیدی انقدر زحمت کشیوقت
  
   نه؟ی که بگی مگه جرات دار-
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 یب. خوش آب و رنگ بودند.  درشت رز نگاه کردی و به شاخه هاتای گی باال داد و نشست رو به روشانه
 گل ادی که او را به ی عطر خاصچیه.  نداشتی عطرچیه.  از عطر گل ها برداشتی و نفساراده خم شد

  پدرت چطوره؟:  غذا بکشدشی بشقابش را برداشت تا براتایگ. اندازدی باغچه بیها
  
 کرد نادرخان قرار ی مالیخ.  کردی مهی بود به تخت و گردهیبرنا چسب.  نادرخاندنی بچه ها رفته بود دبا

باراد کنار تخت . ستی طور ننی که ادیمجبور شده بود بغلش کند و داخل اتاق راه ببرد و بگو. ردیاست بم
 درآمده خچالی داخل ی هاینیری هم از خجالت شایبرد.  گفت که چقدر ناراحت استی بود و نمستادهیا

  ...بود 
  
  ... کوروش -
  

  . شهی مرخص مگهی روز دچند.  مقدار درد دارههی...  بهتره یعنی... خوبه :  بلند کردسر
  
  ؟ی براشون کردیفکر.  شهی حتما سخت متی با اون وضعیدگی رس-
  

  . گردمی آدم مطمئن مهیهنوز نه، دنبال :  به کبابش زدیناخنک
  
  زم؟ینوشابه بر...  اوهوم -
  

. ل شد با بشقابش مشغوی به بازشتری فرو داد و بی و به اجبار لقمه اختی آب ریوانیل.  تکان داد که نهسر
  ؟ی خوری کنم، قهوه می جمع مزویمن م:  برخاستزی از پشت متایگ
  

 دنهی خوام چند ساعت استراحت و خوابی که االن میزیتنها چ ... شمی خواب میب: دی به گردنش کشیدست
...  
  
   ...امی پس برو دراز بکش تا ب-
  

سر و . دی را مالشی هاقهیبا کف دست شق.  را بستشی تخت انداخت و پلک های را به پشت روخودش
 تای خنک گی بعد دست هاقهیچند دق. دی شکم دراز کشیغلت زد و رو. دی شنی از آشپزخانه میفی خفیصدا

  ؟یدیخواب:  اش نشستیشانی پیرو
  

  ...خسته ام :  سرش را بلند کردی کرد و کمیهووم
  
   برات؟ارمیمسکن ب:  را نوازش کردشی و آرام موهادی کنارش دراز کشتایگ
  
  ...کوروش :  اشیشانی پی رودی کشی با انگشت آرام متایگ.  تکان داد که نهرس
  

 ی میبه چ: دشی و بوسدی خودش را جلو کشیکم.  مهربان بودتایلبخند گ.  باز کرد و نگاهش کردچشم
  ؟یخند
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 خوشمون اومد و رابطه مون پا گهی شد که از همدی چمیدی که همو دی بارنی کنم اولی دارم فکر م-
  ...فت گر
  

 لحظه نی که بودن بمونن، مهم امروز و ایبذار اون روزها همون جور:  انداخت و بغلش کردتای دور گدست
  ...است 

  
  م؟یبخواب: دشی انداخت و جلو کشتای را دور گردن گدستش

  
  ...شب و بمون، صبح برو خونه ... اوهوم :  اش جا خوش کردنهی سی روتای گسر

  
  ...خستم ... اما ...  برم خونه دیبا... ها و شهال خانم تنهان بچه :  شدنی سنگشی هاپلک

  
  ... کنم ی صدات میدی کم خوابهیباشه، : دی را شنتای پچ گپچ
  

  ...خوبه :  زدلب
  

 تمام خانه را شی خنده های که صدایکس.  بودگری دیکی خوابش انی کرد اما می را حس متای تن گیگرم
.  بودی اتاق بچه ها هم خالیحت.  کس نبودچیه.  گشتیشت سر هم م خانه را پیاتاق ها. پر کرده بود
باد پرده ها . ر دادیی تغوانی را به سمت ارشیمس. ی شاد و راضیخنده ها.  خنده ها بلند شدیدوباره صدا

 رفت ی به جلو مشتری بود که هر چه ببیعج.  دادی پشت آن را تار نشان مری کرد و تصاویرا عقب و جلو م
 کنار بوته وان،یآنجا مقابل ا. ندی را ببری پرده ها تصاوی کرد از البالی و سعستادیا.  شدیورتر م دریتصاو

. دی خندیبنفشه که کنار برنا نشسته بود و م...  خانم شهال. نادرخان هم بود.  گل بچه ها نشسته بودندیها
 ستی نفر ککی بود که آن بی عجشیبرا.  روشنش چشم نواز بودی که لباس آبیکس.  هم بودگری دیکیاما 

 رخش می شد نی سرش بود که باعث می روی بزرگریکاله آفتاب گ.  خنددیکه آن طور با صدا و پر ناز م
  .دیزن به عقب خم شد و صورتش را د.  سمتش و دست دور گردنش انداختدیبرنا دو. واضح نباشد

  
  ...کوروش ... کوروش : دادی شانه اش را آرم تکان میکی
  

   شده؟یچ... آه :  تخت نشستیپلکش را بست و رو. دی تابی صورتش میاژور رو آبنور
  
  ؟یخوب ... یدی دی خواب می داشت-
  

 ری و کاله آفتاب گی با لباس آبیزن.  پشت پلکش جان گرفتری را بست و تصاوشی چشم هاد؟ی دی مخواب
   ...ی کردی صداش میداشت...  کوروش هیعاطفه ک:  گذاشتشی بازوی دست روتایگ.  شناختیرا م

  
 او را از شی و خنده هاندی مانده بود که خواب کارگر رستورانش را ببنیهم. رونی را فوت کرد بنفسش
  ... ولش کن یچیه:  انداختشی به موهایچنگ.  خود کندیخود ب

  
   ...یعاط... عاطفه  ... ی اما صداش زد-
  

  ساعت چنده؟ ... دمی دیش رو مداشتم خواب. مادربزرگم اسمش عاطفه است:  را تر کردلبش
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  ... دو کی نزد-
  

   کردم؟داریتو رو هم ب... تو خواب هم آرامش ندارم :  به تنش دادی کرد و کش و قوسیپووف
  
  ... اوهوم -
  

  !اوهوم؟:  جلو برد و گونه اش را ناز کرددست
  
   ...یبد خوابم کرد:  چانه باال دادشی براتایگ
  

  خوابت کنم؟: را گرفت به جلو خم شد و چانه اش یکم
  

  .دشی سر جلو برد و بوسدی را که دتای گلبخند
  

  م؟ی برنجای از امی تونی کار کنم مگهی گم شهره، من چقدر دیم:  شهره گذاشتی شانه ی را روسرش
  
  م؟ی کجا بر-
  

ت  اتاق خواب هم که داشهیحاال . که حداقل حموم و توالتش خوب باشه...  بهتر یبه جا:  باال دادشانه
  .خوب بود

  
 یزی و بری عمرت و کار کنی همه ستیقرار ن. ی پوالت و جمع کندیتو با:  دستش نشستی شهره رودست

 ادی خراب شده رو زد که بنی در ایکی یدی دهوی.  خودت پس انداز کنیبرا.  جماعتنیتو حلق ا
  .یخواستگار

  
 خارش ی شد کمیوستش صاف م داشت و پی را برمشی ابروری زی وقتشهیهم.  را خاراندشی ابرویرو

  قا؟ی خونه رو بزنه دقنی در اادی میک: داشت
  

.  گرفته بودادی خوب ی کار را از کوروش سرابکی نیا.  بزند انگشتش را باال بردی آن که شهره حرفقبل
: انگشتش را تکان داد.  ساکت بماندی گرفت تا طرف مقابلش حرف نزند و چند لحظه ایانگشتش را باال م

  ...گو مستر برادر فقط ن
  

  ی پسرو هم بپروننی ای تونی منمیبب...  لگد بزن به بخت خودت یه:  شانه اش را به عقب هل دادشهره
  

 من یعنی ... می رسی نمیی جاچی ها، من و مستر به هی گی می چهیشهره : دی کششی ابروری دست زدوباره
  ! رسمینم
  
  ؟ی هستی اون وقت چرا؟ منتظر ک-
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 محل نگاه کن، چند نفر نرفته برگشتن؟ نیتو هم... مگه قراره همه ازدواج کنن ...  کس چیه: د باال داشانه
  ..شمی مری مشترک سی از زندگنمی بی که منارویخوب من هم.  دو تا بچهیکی با ای.  خودشون تنهاای
  

  ؟ی تنها بمونی خوای م؟یآخرش که چ...  منو نیبب: کنارش زانو زد.  شدی نمالی خی بشهره
  
  .ستمی فعال که تنها ن-
  
  رم؟ی من بم؟ی من شوهر کنم چ-
  

البته با شوور کردنت ...  نه ای ی چند ساعت خونه موندن رو کوفتم کننی ای تونی منی بابا، ببیا:  کرداخم
   ...یجون شهره دلم لک زده برا عروس...  ندارم یمشکل

  
  یدست به زلفاش نزن. ..عروس قشنگه بله ... کوچه تنگه بله :  را صاف کردشیصدا

  
  ...خودت رو نزن به اون راه : شی پای رودی محکم کوبشهره

  
.  رفت رستورانی مدیصبح با.  خواستیخسته بود و دلش چند ساعت خواب آرام م. دی کشی اازهیخم

   ...گری کار دکی رفت و بعد هم هزار و ی نادرخان مدنیبه د.  گرفتی ملیسفارش ها را تحو
  
.  زنهی به دل نمی چنگچی هشیی خدایول ... رمی گی به سرم می گلهی بعد می خواستگار هر وقت اومد-

  ... المپ تو صورتش روشن شد هی انگار دیتا منو د.  بود سر کوچهستادهی اومدم دوباره ایامشب که م
  

  المپ؟: دی خندشهره
  

 یم... م دنبالم راه افتاد بعد که من رد شد... اوهوم :  رخت خوابش سر خوردی و تودی کشازی خمدوباره
  ... بارش کن ی چهی گفت برگرد طونیش. خواست اسکورتم کنه تا خونه

  
  . غلط کردطونیش: دی هم کنارش دراز کششهره

  
اصال .  کاراش ته خندستشییول خدا...  هم خورد زی چطونیش... اون که بعله :  را باز کردشی موهاکش
  ! فاتحه هم خوند و تمامهی ختی روش خاک ردی که جسور نباشه بایمرد

  
  ؟یمرد جسور دوست دار...  شنوم ی تازه میزاینه بابا، چ:  سر بلند کردشهره

  
فقط تو لب و دهنم نباشه که  ... لمای فنیع.  خوادی میستی دونه ماچ آرتهیدلم ... آره جون شهره : دیخند

  .ستی کنج دهنمون هم باشه بد ننیهم...  شه یحالم بد م
  

 نجای اادیاالن خرم سلطان م ... سیه:  دهانش را نگه داشتیره که صدا گرفت با دست جلو شهی خنده
   ...ی کنه تو قوطیحالمونو م

  
   ...ییکجا ... ی جوونیه ... یستی ماچ آرت-
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  ؟ی کنی مادشی ینجوری که ای گرفتیاز عمو جون ماچ م...  کلک یا:  شدزی خمی آرنج راستش نیرو
  
مال .  ته سالنشزی مهی یرو. می بار تو قهوه خونه نشسته بودهی... که عاشقش شده بودم اون اوال ...  آره -
  فکر کنم با همون خر شدم.  ماچم کردی خم شد و تندادی نمی کسدیبعد تا د.  عموت بودی از دوستایکی
  

  م؟ی هم داریمگه ماچ خر کن:  انداختشی به موهایچنگ
  
  ...گول زنک  ... یخر کن ... می داری که بخوای هر مدل ماچ:دی آرنجش چرخی شهره بود که رونباریا

  
  ... برم ای لب و دهن که آک از دننی منو افی حییخدا:  بار شدششین

  
  ... لقمه هی شه یم. حواست و جمع کن ... ای ذره لب و دهن دارهی:  با دقت نگاهش کردشهره

  
 سفر خارجه و کنسرت و رستوران و رنیمردم م...  خدا یا:  غش خنده اش را داخل بالش فرو بردغش
   شهی و قند تو دلمون آب ممی گی از ماچ نداده و نگرفتمون ممیما هم نشست...  گذرونن ی خوش میپارت

  
اصال  ... هی چطوریعاشق ... هی وقت فکر نکردم که عشق چچیه:  و زل زد به سقفدی پشت دراز کشبه

 من هارت و ی دونیتو که م ... امی ترسم نتونم از پسش بربیم ... هی مرد چه مدلهی سقف با هی ری زیزندگ
 تند بود و ششی آتنیهمچ خوشم اومد، اونم یکیاگه از .  نکردمیی غلطانی تا حاال همچی ولاده،یپورتم ز

ازدواج .  ترسمی کم مهیمن ...  شهره ی دونیم...  تو سرش امی بی کف گرگهیفکر کنم . خواست ماچم کنه
 شهی من و تو تا همیعنی ... رهی گی دلم منمی بی رو که متییتنها. نمی بیاما تو رو که م ... ستاینکنم مهم ن

  م؟ی تنها باشدیبا
  
  ! شهدای شوهر پری منو تو و نی برامی دی مهی نه پس، اعالم-
  

...  خوب بشم ی خونواده هی من دوست دارم عروس م؟یستیخوب مگه ما آدم ن:  اش کمرنگ بودخنده
  !بخندن... بگن ... همه با هم خوب باشن ... لوغ  و شیمیصم

  
   شوهر؟ی شوهر بی گفتی می تو نبود-
  

اونم ازم  ... ادی که ازش خوشم بیکی...  که نه یحاال هر ک:  هم فشردی را روشی و پلک هادی کشازهیخم
 میرت و هم نگ دو کلوم چرت و پنیا...  خدا شکرت یا...  هم بلد باشه یستیکال ماچ آرت ... ادیخوشش ب
 بگو ی من و تک و تنها نگه داری خوایاگه م ... رتایباالغ... ناموسا ...  جون من یول...  پوکه یدلمون م

   خودمو بدونمفیکه تکل
  

  ؟یبا من:  پچ پچ کردی خواب آلودی با صداشهره
  

  ! بودممینه بابا، با اوس کر:  شدندنی سنگشی هاچشم
  
  .. اوهوم -
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...  
  

  ن؟یاالن راحت: دیادرخان را باالتر کش پشت سر نبالش
  
  . آره بابا جان، راحتم-
  

. می خوام هم ندارینه و نم ... رمی ناخناتونو بگنیحاال دستتونو بد:  و نشستدی اش را جلو کشیصندل
  .نوه هاتون هستن ... رهی و مادی خونه، مهمون منی برنیقراره فردا مرخص ش

  
 اون پسر یحت...  فوتبال ی سر مسابقه میکل انداخت... که باحالن چقدر هم : دی بچه ها خندیادآوری از

  ! راهی توارمیبداخالقه رو هم تونستم ب
  

 ژست بود که نگو ی تونیهمچ: ندی انگشت شستش گذاشت تا بچی را روری نادرخان را گرفت و ناخنگدست
 ... ادیاما به خانومش نم ... ادای خوب بهش میعنی...  سه تا بچه داشته باشه ادیاصال به کوروش خان نم... 

  ! جوونهیلیماشاهللا خ
  
  ه؟ی خانمش ک-
  

  ... خانم دی آناهگه،یخانم مهندس د: ی سر انگشت بعدرفت
  

   شد؟یچ... وا :  کم جان نادرخان باعث شد دست از کار بکشدی خنده
  
   همسر کوروش؟دی گفته آناهی ک-
  

  !ست؟یمگه ن:  گرد شدچشمانش
  

  ...برنا چند ماهه بود...  فوت کرده هیخانم کوروش چند سال: ستش نشست دی نادرخان رودست
  

   ...رمی بمی الهن؟ی گیراست م. خدا مرگم بده ... یوا:  دهانش گذاشتی را رودستش
  
  .ی دونیفکر کردم م...  خدا نکنه -
  

  ؟ بچه هاستی خانوم مادر ناتندی آناهیعنی ،یآخ...  دونستم ینم: رونی را فوت کرد بنفسش
  

  ؟ی کردی فکرنیچرا همچ... کوروش بعد بنفشه ازدواج نکرده اصال :  بار صدا گرفتنی نادرخان ای خنده
  

 ی فکر میعنی.  دونستمیآخه نم...  دونم ینم: دی دست نادرخان را گرفت و ناخنش را چگری دانگشت
 نه که بد باشه یعنی ... یبد یچه زندگ...  بابا، خوبه باز گند نزدم با حرف زدنم یا... کردم خوب متاهلن 

دلشون ...  تنهان ی ها وقتبچهخوب .  کمهیزی چهی شهیاما خوب مادر که تو خونه نباشه هم. ستیبد ن... ها 
  ! مردمی میتو همون بچگ...  موندم ی کنن؟ اگه شهره نبود من اصال زنده نمی مکاریگرفته، چ
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 بنده خدا که همش سر ی سرابیآقا: ندیم بچ آن دست را هی و آن طرف تخت رفت تا ناخن هابرخاست

   بچه هاست؟شی پنی همی شما؟ شهال خانم براشی پانیم... کار و رستورانه 
  
  .شهال خانم هم هست.  حواسش به بچه هاستیلیکوروش خ...  مونن ی خونه مشتری بی من ولشی پی گاه-
  

  ...ه خدا باباشون رو براشون نگه دار:  تخت و سر تکان دادی لبه نشست
  

  ...سالم : دی کوروش از جا پردنیبا د.  باز شدی کوتاهی اتاق با ضربه در
  

فکر کرد نکند کوروش . دیپوست لبش را از داخل جو.  صورتش مکث کردی روی کوروش لحظه انگاه
 را ریناخنگ.  داشتی مرد اخالق خاصنیاما ا.  که نگفته بودی بدزی باشد؟ خوب چدهی را شنشیحرف ها

  ؟یبا دکترم حرف زد...  کوروش جان یچطور:  کردینادرخان تک سرفه ا. تش فشرد مشانیم
  
 دستش را شست و سی به عقب برداشت و داخل سرویقدم.  به صورت مطمئن نادرخان انداختی نگاهمین

 را با نوک انگشت مرتب کرد و چند برگ دستمال برداشت و مرتب تا شیابروها.  آب به صورتش زدیکم
 هم ونشی دستماال اشانتنی چند وقت که انیانقده پول گرفتن بابت ا:  روپوشش چپاندبی جکرد و داخل

 دست به یاندام درشت و مردانه اش وقت.  بودستادهی رو به پنجره ای که آمد کوروش سرابرونیب.  شهینم
 گریه د دوست داشته کیلیفکر کرد البد زنش را خ. دی رسی پر ابهت تر به نظر مشهی شد از همیکمر م

 هم مثل یکی. انداخت ی گرفت و بچه پس می مثل پدرش دو تا دوتا زن میکی. ازدواج نکرده است
 کوروش به سمتش یبرگشتن ناگهان. ی طفلکیبچه ها.  نشستی همسرش می سال ها پایکوروش سراب
 یعنی... ت  خنک هسی وهی آب مارم؟ی براتون بخچالی از دی دارلی میزیچ... امم :  بخوردیباعث شد تکان

  .نی دوست داشته باشدیگفتم شا. هوا گرمه
  

 نشست و ی صندلی نگرفت روی جوابی و وقتدی صورتش کشی رویدست.  کردی با لبخند نگاهش منادرخان
  . زانو گذاشتی را روشیدست ها

  
  !بداخالق... با خودشم قهره :  زدغر
  
  ؟ی چند لحظه تنهامون بذارهی شه ی م-
  
  !من؟:  نادرخان نگاه کردبه
  
: ستینگران دوباره به نادرخان نگر. دهی را شنشی مطمئن شد که کوروش حرف هادی کوروش را که ددییتا

  من برم؟
  

   ...امی تا بنی بشنیتو ماش:  سمتش برداشتی قدمکوروش
  
  ... اما -
  
   رستوران؟ی بری خوای مگه نم-
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  ...بله :  دادسرتکان

  
  .امی تا بنی خوب پس، بش-
  
  ارم؟ی فردا بنی نداراجی احتیزی چد؟ی نداریبا من کار:  را برداشت و سمت تخت رفتفشی کلی میب

  
   ...شنی پدر فردا مرخص م-
  

 ی کمکدیخوب، باالخره گفتم شا:  دادرونی خواست برگردد و دهانش را کج کند اما نفسش را بی مدلش
  .ادیازم برب

  
  ... زنم یبهت زنگ م:  نادرخان دستش را گرفتردی از کوروش بگی آن که جوابقبل

  
  مطمئن؟:  لبش نشستی رویلبخند

  
  ...مطمئن :  کردشی هم همراهنادرخان

  
 ی منتظر منیتو ماش...  زحمت ی بموتیر:  به صورت کوروش زد و دستش را دراز کردی لبخندسرحال

  ...مونم 
  

 موافق ادیمنتها من ز. نیدکتر گفت که امروز مرخص:  شدنهی پنجره و دست به سی اش را داد به لبه هیتک
 و چهار ستی نکردم که بدای رو پیمن هنوز کس.  که گچ دستتون رو بردارننی موندیحداقل م. ستمین

  . باشهشتونی روز پتمام که هی آدم مطمئن و درست و حسابهیالبته منظورم . ادی مراقبت بیساعت بتونه برا
  
  ... خواد برم خونه ی مدلم.  موندن خستم کردهنجایا. صی ترخی برو دنبال کارا-
  

  . ما که شهال خانم هم باشهی خونه می ریم:  را خاراندشی ابرودم
  
 اونجا انی تونن بیتازه شهال و بچه ها هم م.  خوام دم دستم هستی میهر چ.  خودم راحت ترمی خونه -

...  
  
 من، اونجا هم شی پنیای خوب بد؟ی کنیپدر من، چرا کارا رو سخت م: دی ساعتش کشی روی و دستستادیا

کالس هاشون هم .  کننی راحت استفاده ملشونیبچه ها هم از اتاق و وسا.  دم دستتون هستزیهمه چ
  ... شه ی اون ها و هم من سخت می شما رفت و آمد هم برای خونه انیب.  به خودمهکینزد

  
  
  . شدی نمی طورنی االن ا،ی اگه زن داشت-
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 ی هایدر حد همان دلسوز. شی پی قهی چند دقنیهم. فتاد دخترک و نادرخان ای به صحبت هاادشی
 نیا:  دندان گرفت و رها کردری را زنشییلب پا.  مادر بچه هاستدی کرد آناهی مالیدخترک وراج که خ

  !رونی بندازمشی حتما می وراجی اخراج نشه، برای کم کاریدختره اگه برا
  
  .ی خواستم باهات حرف بزنم که اخراجش کنی اتفاقا م-
  

   کرده؟ی شده، کاریطور:  و نشستدی را جلو کشیصندل.  توانست پنهان کندی صورتش را نمتعجب
  

  . خوام خودم استخدامش کنمیمنتها م.  نکردهینه کار:  کردی مطمئن نگاهش منادرخان
  
  !ن؟ی کنکاری چ-
  

 مثال به شهال خانم بگم ای تنها بمونم؟ تی وضعنی با ایانتظار که ندار:  باال گرفتی گچ گرفته اش را کمدست
  ... رو عوض کنه رهنمیپ

  
  ! خونه؟نیاری بنی خوای شلخته رو می دختره نی ایعنی ،یعنی:  را تنگ کردچشمانش

  
  ... کوروش -
  

 ی آرام می کمدیبا. رونینفسش را فوت کرد ب.  سر حرصش آوردشتری نادرخان بی هشدار دهنده یصدا
 دی راستش را کوبیکف پا.  خواستی نکرده بود و حاال هم نمید با نادرخان تنیتا بحال سر موضوع. شد

 بازنشسته رستارپ. نمشی رو بفرسته شرکت که ببیی آقاهی امروز قراره ،یزنگ زدم شرکت خدمات: نیکف زم
  . مونم خونهیخودم م. اگر هم مناسب نبود...  تونه کمکتون کنه یاست و م

  
من از عاطفه !  خونه؟یاون وقت بمون.  موندهمهیه نصف و ن کیخودت هزار تا کار دار.  تو سرت شلوغه-

 بهش بگو رونی بیاالن که رفت.  و هم دلسوزههیهم آدم مطمئن.  مدت هم خوب شناختمشنیتو ا.  امیراض
  .که فکراشو بکنه و بهت جواب بده

  
 ... دنی دیو م آدم رنیپدر من، شما چرا انقدر به ا!  فکراش رو هم بکنه؟دیاون وقت با:  اش گرفتخنده
 هی تو کار بقنی کلمه نگفتکی من داستان ساخته ی خودش راجع به زندگینشسته برا.  دارهی حدیزیهر چ

  .سرک نکش
  
 و دی دور چانه اش کشیدست.  گله گو باشد، اما انگار نشدی پسر بچه هاهی و شبدی را بگونی خواست اینم
   ...ادی پرستاره بنیبذار: ستادیا

  
قراره حول و . بشناسمش.  خوام که باهاش راحت باشمی رو می پرستار من باشه؟ من کستسی مگه قرار ن-

  .حوش دو ماه کنارم باشه
  

 اش ی دوران نامزدی خواست برای زد انگار می حرف مینادرخان طور.  دندان گرفتری لب زدوباره
 طور که معلومه نیب، اخو: دی دور دهانش کشی و دستختی سرش را به هم ریبا دست موها. ندیبرنامه بچ

  !نیفکراتون رو کرد
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 اش را ی شلوارش برد و گوشبی داخل جیدست.  صورت خونسرد نادرخان رفت و برگشتی رونگاهش

 اون ی شغلتی موقعنی خوایم...  گردونم ی برش نمگهیمن از رستوران اخراجش کنم د: دی کشرونیب
  د؟یری پرستار بودن خودتون بگیدختر رو برا

  
  .تو نگران اون نباش: رخان هم پر اخم شد نادنگاه

  
 دختر وراج و پرحرف که آدم رو کالفه هی نگران باشم؟ اونم نگران دی بای چیبرا:  اش پر حرص بودخنده

  . کنهیم
  
   ...نمی بیاگه قبول نکرد بعد اون پرستار رو م. رهی بگمی خوبه، پس لطفا بهش بگو و بذار خودش تصم-
  

  ...باشه :  تکان دادیسر
  
  . کوروشستی نی دختر بد-
  

 ری و کاله آفتاب گی آبراهنیبا پ.  بود مقابل چشمانش بوددهی که در خواب دیصحنه ا.  تکان دادسر
 ها یلیاما خ. گفته بود نامزد دارد.  و آنجا خانه کنددیایالبد قصد داشت ب.  پر نازشیبزرگ و خنده ها
 توانست ین دختر هم میا.  گذشتندی مشانی و بچه ها از شوهری بهتر حتی هاتی موقعیبودند که به هوا

 ذارهینامزدش م: دی اش کشیشانی پیبا کف دست رو.  گذاشته باشدشی مال و منال نادرخان پا پیبه هوا
  ؟ی پرستاری مرد تنها براهی ی و چهار ساعت بره خونه ستیب

  
  !مرد تنها؟:  نگاهش کردی جدنادرخان

  
 پدرش را به ی زندگیمحال بود اجازه دهد کس.  شدی مشخص مدیبا زهای چیبعض.  سر تکان دادیجد

  . استفاده کندرمردی پیگند بکشد و از مهربان
  
   هست؟ی چه مشکلگهید...  زنم ی با نامزدش هم حرف م-
  

   ...ستی تو ذهنم نیزیفعال چ:  باال انداختسر
  
  ص؟ی ترخیرا بیای میک...  خوبه، حاال برو و باهاش حرف بزن و بهم اطالع بده -
  
  ن؟ی الزم نداریزیچ...  کشه ی طول نمیلیخ ... امی رستوران و مرمی سر مهی -
  
  . نه، به سالمت-
  
 بود که قبول نکند و دواریام.  نادرخانی بود به زندگدهی دختر چسبنیا.  گرفتی آمد و نفسرونی اتاق باز

 یاگر نادرخان آدم درست.  بازگو کندشی را برالی مسای سرکی موافق بود مجبور بود شنهادیاگر هم با پ
 دنشی فقط چند هفته از ده کیاعتماد کردن به کس.  طور نبودنیخودش ا.  کردیبود و به همه اعتماد م

 دخترک دنیبا د.  رفتنشی سمت ماشمی را رد کرد و مستقنگی پارکیورود. نبودی گذشت کار عاقالنه ایم
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 نیهم.  بودفی ظری صورتش حسابمرخین. ستادی بسته بود ا گذاشته بود و پلکی صندلیکه سرش را به پشت
 است که دست یی نامزدش از آن مردهایعنیفکر کرد .  بوددهی و کبودش را دیچند وقت قبل صورت زخم

.  براندازش کردزی دخترک وراج مغز نامزدش را خورده بود؟ با چشمان رنکهی اای کند ی زن بلند میرو
 ینگاهش از رو.  داندینادرخان گفته بود که م.  هستندیاده اش چه کس دانست خانه و خانویاصال نم

 لب ی متوجه ی باال رفت وقتشیدم ابرو.  آمدنیی آمد پای به چشم می اش که حسابینیقوس خوش نقش ب
  ...مثل لب و دهان بچه ها .  داشتی خوشرنگی شد که رنگ صورتفشی کوچک و ظریها
  

 پر کثافت شده بود که ایاما آنقدر دن. محال بود.  زن نگاه کندکی چشم  دختر بهنی بود نادرخان به امحال
 و ستیگفته بود ب. ندی نادرخان بنشی پاری سال سن بخواهد زستی دخترک با بدی رسی هم به نظر نمدیبع

  . را دور زدنید و ماشی چانه اش کشی رویدست.  دادی نشان نمشتری بستیاما از ب. چهار ساله است
  

 خوابش نی مانده بود که داخل ماشنیهم.  شب قبل کار دستش داده بودی خوابیب. دیپلکش کش ی پایدست
  !ی کوروش سرابنیببرد، آن هم ماش

  
   رستوران؟می رینم ... زهیچ... اممم :  صاف کردیی اش انداخت و گلوی به صورت جدی نگاهمین

  
  ؟ی عجله دار-
  

  م؟ی ری نمیعنی:  درشت شدچشمانش
  

 نکهیمثل ا...  من برم دی گوشه نگه دارهیپس : دی مقنعه اش کشی رویدست. گاه کوروش شد نمی نی متوجه
  .نی کار دارییشما جا

  
   خونت کجاست؟-
  

اما مگر .  کردی می و حاال داشت نحسدهی را شنشیفکر کرد البد کوروش حرف ها.  دندان فشردری زلب
 خانم زن دی کردم؟ به خدا فکر کردم آناهی من کاری سرابیآقا:  گفته بود؟ لبش را تر کردی بدزیچ

 به من چه اصال یعنی...  هم نگفتم یزیتازه چ ... ستی دونستم نیچه م...  خانومتون یعنی... شماست 
 یلی خیعنی ... دی کنی سه تا بچه رو اداره می چطورنکهی اای...  نه ای نی داره که شما ازدواج کردیربط

 کمه یزی چهی ستنی مادرا نیاما وقت.  کنار اومدیی جوراهی شه یباشه باز ماگر مادر باشه و پدر ن... سخته 
 همون بچه که یعنی...  و پدرم و از دست دادم ادرآخه من هم م...  ندارما ی نکرده قصد فضولیخدا... 

  . کنمی کم درک مهی نی همیبرا... بودم 
  

 دندان ریلبش را محکم ز. ه بود فرمان ضرب گرفتی که رو ی انگشتان کوروش سرابی رفت روحواسش
 اش ی صندلیمحکم تر رو. زیگند زده بود به همه چ.  اش را درست کندی خواست خرابکاریمثال م. فشرد

  . حرف زدمیلی خنکهیمثل ا ... دیببخش... امم : نشست
  
  بزرگی چطوری که هر دوشون رو نداشتی کنن؟ جنابعالی کنن که پدرا نمی مکاری اون وقت مادرا چ-

  ؟یشد
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.  بود که از کوره در نرود و با آرامش حرف بزندی کافنیخوب، هم.  هم نبودیعصبان...  نداشت ی بدلحن
... محبت کردنشون  ... گنی جور دهیخوب مادرا :  زبانش را کنترل کندی کرد کمی می سعدیفقط با
 ی اسمش آقا مرتضاهه بعد آق.خانمش مرده بود. می داشتهی همساهیما ... حاال شما نه ها  ... شونیدلدار

دو ماه بعد زنش هم ...  موندن تو خونه یبچه ها م...  رفت سر کار یهفت روز هفته هشت روزش م. بود
شد قوز  ... دیی سه قلو زادشیاما سر سال، زن جد...  کرد که مثال مادر بچه ها بشه ی عروسیکیرفت با 

 کرد ی میاطیخانمه خ.  داشت شوهرش مرده بودسردو تا پ خانمه می داشتگهی دهی همساهیبعد ... باال قوز 
 کرد و تهش بچه هاش هر ی میخالصه همه کار...  فروخت ی ترش ممویآب ل...  کرد ی خشک میسبز... 

 ... هی معماری هم دانشجوگهی دیکی...  برق شده ی کارمند اداره شیکی.  بزرگ شدنیدو درست و حساب
  !کردزدواج ناما ا... خانمه جوون هم بودا 

  
  . را دوست داشتشیمی مالیالک صورت.  ماندشی انگشت هاینگاهش رو.  گرفت و ساکت ماندینفس

  
   داشت؟ی چه ربطنیا...  خوب -
  
 سمتش ی جدیلیخ. ستی بلد نیگری دزی چشی مرد جز پول شمردن و دستور و فرمانی دانست که ایم

...  کنن ی می بچه هاشون همه کاریمادرا برا.  ..گهی دادم دحی خوب توضن؟ی متوجه نشدیعنی: دیچرخ
 دوباره فکر هم واج چند سال به ازدنی گفت تو اینادرخان م ... داینه که منظورم شما باش... اما باباها نه 

 همه فهم و نی به ازادیدست مر ... نی مجردی باباهای شما سرآمد همه دهی نشون منیا ... نینکرد
 ی نشست و بچه هاش و بزرگ می اگه میهمون آقا مرتض ... شنیمثل شما نممنتها همه که ... شعورتون 

  .کرد االن هفت سر عائله نداشت
  
 ی فکر کردنمیبه ا!  اومد؟ی کرد خرج و خورد و خوراکشون از کجا می نشست بچه هاش و بزرگ می م-

   انقدر خوبه؟تی و سخن ورانیشما که فن ب
  
 کرد هم مواظب بچه یهم کار م: شانه باال داد. گفتیال متلک ماحتما. کج شدشی خوب بود؟ لب هاانشیب

دو سه .  که مرد مادر بچه هاش بودیالبته نه دو ماه بعد ،باالخره زن.  کردی ازدواج می با کسای. ها بود
 نکهی اای...  خواد ی آورد که مطمئن بود مثال بچه نمی و میکیبعدش هم ...  کرد ی صبر مدیسال و که با

   ...زادینمسه قلو 
  
  زاد؟ی سه قلو نمدی فهمی میاون وقت چطور...  درسته -
  

چاره داشت . زدی حرف مدنیی و با او در مورد زاشی کارفرمانینشسته بود داخل ماش.  را محکم فشردلبش
  . گرفتی از خودش می محکمیشگونین

  
  .ز قضاوتش انتظار داشت  شه ای نمنی از اشتری نشده و بچه نداره، بی متاهلی زندگهی که وارد ی کس-
  
 اش را لمس ینی بی غهیت.  انداختشیمردک داشت دست م.  آمدی لحن و صدا خوشش نمنی از اچیه
  م؟ی ری ممی کجا داردی گینم...  حرف زدم ادیفکر کنم ز. دیببخش:
  
  ... من ی خونه -
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  !بله؟:  گشاد شدچشمانش
  

 چند ن،ی طورنی همه ای کنی مالی خیخودت خوبحاال تو : ختی ری می سماور و چای نشسته بود پاشهره
  ... خودش شده ی خاله ی گفت رفته هوویم.  زدی داشت از دختر خالش حرف می مارشیوقت پ

  
   کرده؟کاریچ:  درشت شدچشمانش

  
 ی درست و حسابی جاهی داره عصمت خانوم که ی خواهرهی:  داخل استکانش انداخت و هم زدی قندشهره

 که دمی شنشیچند وقت پ.  رو به اون رو شدنی از اشونیزد و کار مرده گرفت و زندگشوهر کرد و بعد هم 
بعد شوهر خوش .  کنهی مبی کمرش عی شکنه و مهره هایخانمه لگنش م.  کننیزن و شوهره تصادف م

 خاله جان و به کام یخواهرزاده هم به هوا.  شهی میلی کم زخم و زهیفقط .  شهی نمشیچیشانسش ه
 گهی دیکی...  بعله دی اومد خونه دمارستانیزن بدبخت از تو تخت ب.  اومد خونشونی جان مشوهر خاله

  ... دختر خواهرش ،ینشسته جاش، اونم ک
  

   ...ی عوضیدختره : دی لبش را جوپوست
  

  . بخورایب:  استکان را سمتش گرفتشهره
  

  ؟ی کسی پاری زنمی تونم بشیم ام، اصال یآخه من آدم گول زدن کس:  نان کندی سفره و تکه ای پانشست
  

   ...ی عرضه ایبس که ب:  بر اندازش کردی جدیلی خشهره
  
  !شهره؟...  اا -
  
 برادر نیمثل هم...  خوب داشت بچسبه بهش و ول نکنه تیموقع.  زبل باشهدیدختر با!  شهره نداره که-
  ... بهش دختر بدن ی دست ها حاضرن دوینصف محل...  دونم ی داره من نمیرادیواهللا پسره چه ا. وسفی
  

  ... حسوده یخوب بدن، ک: ستادی و ادی باال کششی از چایقلپ
  
  !ی عرضه ایب ... گهی گم دی م-
  

برس را برداشت و شانه اش را جا . امیعمرا از پسش برب...  و بزنم یفکر کن مثال من بتونم مخ کس: دیخند
 رونیاز همان وقت مرتب از قاب برس ب. بودش گرفته بود و شسته ری شریچند وقت قبل شهره ز. انداخت

 یزی چنیاصال همچ ... هیادی زیلی خگهی دنیاما ا.  گم نشناخته بهم اعتماد کننیشهره من که نم: فتادیم
  ... دونم ی اون فکر خرابش من نمیچطور رفته تو

  
 با ستیو که قرار ن حرفاش، تالی خیب:  را برداشتشی مانتوی مانده روی و چند تار موستادی پشتش اشهره

   ...یاون سر و کله بزن
  

نادرخان ...  شناسه ی شناسه، پدر خودشو که می منو نممیریاصال گ: دی سر کشی اش را تکان داد و رومقنعه
  ؟ی رفتنه؟ اونم تو شصت سالگیرآبیآدم ز
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 ی کنیکر مچرا ف.  شهی گفتن دود از کنده بلند ممیاز قد:  آتش زدیگاری پنجره و سی نشست لبه شهره

   شده؟ری نادرخان دیبرا
  

   کنم؟کاری دستت؟ من از دست تو چی وامونده رو گرفتنیباز ا:  به کمر شددست
  
  !یایپس شبا خونه نم... چمچاره :  زدگارشی به سیپک. کردی اش می حرصشتری شهره بیالی خیب

  
 مونی اشکال نداره، پشیتو که گفت: کنارش آن طرف پنجره نشست.  فکر تنها گذاشتن شهره دلش گرفتاز

 ی دونیتو که م...  شب ها بکنه ی برای فکرهیپسرش .  گردمی و برمرمی می نباشی بخدا اگه راض؟یشد
  ... بره ی خوابم نمی نباششمیشب پ

  
  نمونم؟...  هم عادت کردم ی کوفتنی ایبه بو:  شهره را برداشتگاری شد و سخم

  
 گهی چند وقت د؟یآخرش که چ. و برو خودتو لوس نکنپاش:  را برداشتگارشی سمتش خم شد و سشهره

  ؟یای و شب بی روز بری خوایاون وقت هم م.  خونه شوهریری میبسالمت
  

  ! شهی که خوب مامیآره، برم و ب:  کردنیی را باال و پاشیابروها
  

ارواح عمت، مرده زن گرفته که شب به شب مثل بچه آدم بخوابه سر :  کردبشی نصی چشم غره اشهره
  ؟یای به چه کارش میای و شب بیجاش، اون وقت روز بر

  
   ...ی گی مهی حرفا چنیا... من چشم و گوشم بسته است ... شهره ...  اا -
  

 هم لهیجم.  صبورای رفته بود خانه رین.  کس نبودچی شدن هداریامروز نگران ب.  شهره بلند شدی خنده
  . شدندی نمداریمانده بود صابر و احمد که با توپ هم ب. نبود

  
 و پنج ستی شه بیبچه داره م ... ی شفی و حی برای ترسم آک از دنیم...  کنه ی هم می چه افتخار-

  ! بذاره سر طاقچه نگاه کنه؟دی خودت شوهره تو رو بای خونه یفردا رفت... سالت 
  

  ؟ی تنها نموننایبا ا ... گهی گرده دی شب برمرهی گم نیم... حاال تا اون موقع :  اش را خاراندچانه
  
 اش یریمحال بود نشانه گ.  آب و علفی بی درگاه پنجره فشرد و پرت کرد داخل باغچه ی را روگاری سته

.  خوشرنگشی به موهادی اش رد شد و رسی و استخواندهی کشی دست هاینگاهش از رو. به هدف نخورد
 ییبای آن همه زفیح.  دادیتش م به صوری موها بلند شده بود اما هنوز هم رنگ و لعاب بهتری هی پایکم

   ...ی جوانفیح...  رفت ی میکه داشت به تباه
  

  ه؟ی گرری زی بزنی خوای نامه خوندم مبتی مصه؟یباز چ... ها :  سر بلند کردشهره
  

 یتو غصه ... باشه ...  مونم ینم...  گردم ی شهره، اگه بهم سخت بگذره برمنینه بابا، بب:  و تند پلک زدتند
  ...منو که نبستن . منو نخور
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  ! باشه بابا، برگرد-
  

هر . رمی گیاز خونه نادرخان باهات تماس م.  بمونهشتی من پلی موبانیا:  شدی راحت نمالشی خانگار
  .زنمی بهت سر مامی مونی روز درمهیمنم هر روز نشد ...  ها ی گی بهم می داشتیمشکل

  
  ... شد رتی پاشو برو د-
  

 رفت ی مدیبا.  شدینادرخان قبل از ظهر مرخص م.  گذشتی از نه میمک.  به ساعت انداختینگاه
 المیپس برم؟ خ: رونینفسش را فوت کرد ب.  رفتی و از همان جا همراه نادرخان به خانه اش ممارستانیب

  ازت راحت باشه؟
  
ون که به تو  خونشیکارا... حواست به خودت باشه ها ...  نگران تو باشم نه تو دیمن با.  آره، راحت باشه-

  ... به کارا برسه ادی بیکی ها ی شرکت حمالنی نداره بگو از ایربط
  

  !هی چگهی دیحمال: دیخند
  
تازه ...  نامردش سیی ربی تو جرهی مارهی ها درمی شرکت حمالنی که از ای پولشتری گفت بی سردار م-

  ... آشغال ی کهیمرت.  زنهی که به زن و بچه مردم می ناخنکیجدا
  
  گه؟ید ... رنی خونه کارگر بگی کارای گم برای قربونت برم،م باشه-
  
   پسرش زن مردست؟ی گفت-
  

  ست؟یدله که ن: دی صورتش کشی رویشهره دست.  تکان دادسر
  

   ...هیدله چ ... رهی گی کنن زن نمی مشی گفت هر کارینه بابا، پدرش م:  پهن شدلبخندش
  
  ... جنبه ی میی جاهی سر و گوششون یعنیکنن،  ی جور آدما ازدواج نمنی ای وقتگه،ی همون د-
  
  ... رفت خونه ی مای رستوران بود ی توای دمشی من که هر دفعه د-
  

  !صاحب کاره که باشه... به هر حال بهش رو نده :  شانه باال دادشهره
  

  گه؟یامر د... رو چشمم : دشی شد و محکم بوسخم
  
  ... اما خوباشو گذاشتم ستی نیلیخ ... ی دستفی کی لباساتو گذاشتم تو-
  
 یهر چند پسرش م. رنی و مانی مای دونم کیمن که نم.  خونهی توی برارمی شلوار بگکی چند تا توندی با-

  . به باباش سر بزنهادی اما خودش هر شب مان،ی بار بچه ها مهی ی هفته اتیگفت نها
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   ...ی رو گذروندنای تو سخت تر از ا-
  

 که نیا...  شدم یآره بابا، من مار خوردم افع:  اش را کج انداختی دوشفی اش را مرتب کرد و کمقنعه
  .ستی نیزیچ
  

  .خدا پشت و پناهت:  قران ردش کردری از زشهره
  

 مواظب یلیخ:  برداشتگارشی از عطر سی و نفسدیبرگشت و دوباره شهره را بوس. اوردی طاقت ندلش
  . هم دهن به دهن نکننایبا ا... خودت باش 

  
 گرفت بهتر از رستوران بود، ی که میحقوق.  گذشتی از کوچه می کرد وقتی نگاه شهره را حس مینیسنگ

به خودش گفت که فقط . قول و قرار گذاشته بود.  بوددهی خط و نشان کشی کلیکوروش سراب!  بهتریلیخ
 یتواند جا ی مگر از نادرخان بخواهد ای حتای.  توانست دوباره به رستوران برگرددیبعد آن م. دوماه

انگار .  سست شدشی بود قدم هاستادهی اابانی خچی که سر پوسفی دنیبا د. ردی کار بگشی برایگرید
  . را تند کرد و گذشتشیقدم ها. فتدی مانده بود که روز روشن هم دنبالش بنیهم. منتظرش بود

  
 بود که آنقدر هختیانگار شهره چند پاره آجر همراه لباس کف آن ر.  اش را باالتر گرفتی دستساک
. مارستانی راه افتاده بود داخل بی سورمه ای ساک سفرکی خانمان با ی بیمثل آدم ها.  کردی مینیسنگ

 ی کوروش سرابامت توانست قیته سالن م.  سومی بود طبقه دهی نگهبان گذشته بود و رسیاز مقابل بداخم
 کت و کراوات ی بار به جانیا. رده بود حلقه کنهی بود و دست دور سستادهیپشت به او ا.  دهدصیرا تشخ

 ی که لبه دنشیبا د. و داخل اتاق نادرخان شدرونینفسش را داد ب.  بوددهی و شلوار اسپرت پوشراهنی پکی
   ...سیی رریصبح شما بخ: تخت نشسته بود لبخند زد

  
 خوب چرا : گذاشت و سمتش برگشتی صندلی را روفشیساک و ک.  به خنده انداختششتری نادرخان باخم

 ی پارینشست ز. دی باشسیی رادیانقده بهتون م. سیی من انقدر دوست دارم صداتون کنم رن؟ی کنیاخم م
   ...نی دستمال بکشم که بپوشهی خاک گرفته نایا:  را برداشتشینادرخان و کفش ها

  
  ... عاطفه جان -
  

  ...بله :  نم دادی و چند برگ دستمال توالت برداشت و کمیی روشوی پارفت
  
   ...دمی پرسیزی چهی پشت تلفن ازت شبی د-
  
من :  تخت نشستی نادرخان گذاشت و کنارش لبه ی پاری خاک را برداشت و کفش را زی هی دستمال البا

   شه؟ی کنه؟ اصال مشی مجبور به کاری هستم که کسیآدم
  

 هی شهره که برام به جون:  کرد لبخندش را پهن کردی نگاهش می طور که نادرخان با دقت و موشکافآن
  ... و داره بی و معاای مزانیگفتن ا.  دادنشنهادی فقط پی سرابیآقا...  ارزش داره خودم قبول کردم ایدن
  
  ... داره بی نگفتم معا-
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  ...سالم : دی پرنیی تخت پای رواز
  

 ستی هم که نبی عی اما ببی معادیآره خوب، نگفت:  جواب سالمش گذاشتی تکان دادن کوروش را جاسر
 که باهاش ی خونه ای مجبورم برم تونکهیبعد ا...  مونم ی دور ممی از خونه و زندگنکهیاول ا...  کار نیا

  ... کنم ی میبگی کوچولو احساس غرهی...  کم هی ... ستمیآشنا ن
  

   قدر بود؟نیهم:  کردی با لبخند نگاهش منادرخان
  

  ... شه یهم راهم به خونه دور م کم هی:  شد اما نگاهش نکردی اخم کوروش سرابی متوجه
  
  چطوره خانوم؟ ... ارتتی ببرت خونه و بی هر وقت دلتنگ شدمی بندی آژانس قرارداد مهی با -
  
  ... کوروش -
  
 حمام ی تونکهیهم ا...  با موندن نداشتیهم مرد بود و مشکل...  اومد ی اون پرستار مدی دادی اجازه م-

  . کردی کمکتون مدنیرفتن و لباس پوش
  
 الزم باشه یهر کار... پدربزرگم ...  پدرم ی جاشونی اد،ی بخشیلیخ:  دندان فشردری حرص لب زپر

  ... مونه که اونم شما ی حمام کردن مهیفقط ...  دم یبراشون انجام م
  

  ...عاطفه :  حرفش را قطع کردنادرخان
  

 رو دینی شیم. دی بردی تونیاه که نمر...  بهتره دی و بپوشمارستانی بیینادرخان به نظرم دمپا:  گرفتینفس
  .دی کنی می سوارنی تا دم ماشلچریو
  

   براتون جمعشون کنم؟نی خوای و کمپوته، موهی تو پره آبمنیا: دی کشخچالی داخل یسرک
  
  ... دارن ی هم باشه پرسنل خدمات برمهیبق ... ی بردار که تو خونه بخوری دوست داریزی اگه چ-
  

 ییدمپا.  هم بمونه نوش جونشونیباق. من دوتا برداشتم: ت آب انبه برداشت پاکهی آناناس و کمپوت
  گهی دمیخوب بر ... نیمگه مرخص نشد:  نادرخان گرفتی لنگه را مقابل پاکی را برداشت و مارستانیب

  
 سرش را باال گرفت و نگاهش یکم.  بودستادهیآن طور که پشتش ا.  سرش افتادی روقای کوروش دقی هیسا

   شده؟یورط: کرد
  
   ...ری خ-
  

  ...خب :  نگاهش کردگری دیکم
  
   ...میای منتظر بمون تا بنیتو ماش:  را سمتش گرفتچیی و سوموتیر
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 هی بقمی بری منویا:  از سبد گل ها را از لب پنجره برداشتیکی: دی کششی به پشت مانتوی و دستستادیا
  .بمونه

  
  ... اش را برداشت و اتاق را ترک کرد ی دستساک

  
   ...شتونی فرستم پی میشهال خانم رو عصر:  را به جلو حرکت دادلچریو
  
  ...فردا جمعه است شب بمونن .  بچه هارو هم بفرست-
  
   دختره؟نی با وجود ا-
  
  !ه؟ی دختره ک-
  

  ...پرستار شما ... عاطفه معروف :  دندان گرفت و رها کردی را الرشی زلب
  
  ! خب؟-
  
  .دی کنی خوش باورانه نگاه مدی داریادیپدر من، به نظر ز! د؟ی انقدر بهش مطمئن هستیعنی -
  
 ... ی و بچه هاتو دستشون بدی اعتماد کنی به کسی نخوانکهی کنم، ای تو رو درک مینی من شک و بدب-

  .یاما انتظار دارم تو هم به منو درک و به شعورم احترام بذار
  

  ...من اصال قصدم :  کردمکث
  
 تا کنار هم یای خودت هم بی تونیم ... ی بچه ها رو تنها بفرستی تونیم. ت هست خودلیم...  دونم ی م-

  .میباش
  

 اش تحمل ی پدری دختر وراج را در خانه نی حضور ادیانگار با.  بوددهی فایبحث کردن ب.  گرفتینفس
ن  خواست از نادرخایچطور م.  منتظرشان بود سرش را باال گرفتنی ماشرونی که بدنشیبا د. کردیم

 چریلی وی روااصال توان آن را داشت که نادرخان ر...  درشت تر از باراد بود ی کند؟ فقط کمینگهدار
  بنشاند؟

  
 سیی گم ری مکی و تبرمارستانیمرخص شدن از ب:  قدم فاصله شان را برداشت و کنار نادرخان خم شدچند

...  
  
   ...سیی به من نگو ر-
  

 شما هم خوشتون سیی گم ری بهتون میبه دلم صابون زدم که ه ی بابا، کلیا:  را تماشا کرددنشیخند
  !ادیم
  
  ... زنن بابا نادر یالبته بچه ها صدام م...  نادرخان ی بگی تونی م-
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  .ستی باز کن و عقب بانویدر ماش: دی چانه اش کشی رویدست

  
... من هم کمک کنم  دیاجازه بد: عاطفه سمتشان آمد. ستدی نادرخان را گرفت تا کمک کند بای شانه ریز

  . خوبهی طورنیآره ا ... دیاری پاتون فشار نینادرخان رو
  

 نیی بود دستش را پایکاف.  شانه اش بگذاردی خم شده بود تا نادرخان دست روشی بازوری از زدخترک
عاطفه برگشت و .  درهم شدشی هم اخم های کارنیاز فکر همچ. فتدی بری آ غوشش گانی تا دخترک ماوردیب

   براشوننی گرفتی هم می بغلری چوب زای عصا هیکاش : هش کردنگا
  

 همان شیابروهاش کوتاهتر بود، اما چشم ها...  پورتمن است ی به ناتالهی گفته بود صورتش شبآرش
  ...سوار شو  ... رمی گیم:  تکان داد و عقب رفتیسر.  را داشتندینیریش
  

  .بندد پشت فرمان و خم شد تا کمربند نادرخان را بنشست
  

... نادرخان و اطلس خانم کنار هم .  بودواری دی قاب عکس رویی پنجره، چند تاکی سالن نزدیانتها
 راحت توانست یلیاما خ.  قد و قامت داشتندکی بایتقر...  خنده رو ینادرخان و اطلس و دو پسر بچه 

 و همسرش و رخان از نادگری قاب دکی. ی زرشکونی و پاپراهنیبا شلوارک و پ.  را بشناسدیکوروش سراب
 هم ی خواست عکسیدلش م.  بود که جمع پسرها دو نفره بودامدهی نایفکر کرد البد برنا به دن. نوه هاشان

 که ی سمت اتاقدی و چرخرونینفسش را فوت کرد ب.  جوان بودیلیحتما خ. از همسر کوروش باشد
 وانی لکی و نکی کتاب و علدچند ج.  پنجرهی گذاشته بودند پاشی نفره براکی تخت کی. نادرخان بود

 ی شب به خانه و کنار شهره برنمنکهیاز فکر ا. با شهره حرف زده بود.  ها نشستی از صندلیکی یرو. آب
کاش حداقل شهال خانم و پسرها زودتر .  زانو گذاشتی را باال آورد و سر روشیپاها. گشت بغضش گرفت

.  نداشتی بود و او هم تنها مانده بود، حس خوبدهیوابدرخان خ طور که نانیا.  ماندی آمدند تا تنها نمیم
  ...الو :  را جواب بدهدی شدن نادرخان گوشداری تا قبل بدیتلفن خانه که زنگ خورد از جا پر

  
   نادرخان چطوره؟-
  

   ...دنیخواب: دیپوست لبش را جو.  بودی سرابکوروش
  

: رونینفسش را فوت کرد ب.  اش افتادیی تنهاادیبعد . دشانه باال دا.  کرد نه او سالم کرده و نه خودشفکر
  ان؟ی میشهال خانم ک

  
. ستی نی تو خونه هست و چی چدمیمن ند.  بنداز لطفاخچالی نگاه به هی. گهی ساعت دمی رسه تا نی م-

:  را باز کردزری و فرخچالی سمت آشپزخانه و در دی انجام دادن داشت دوی برای کارنکهیخوشحال از ا
 هم تموم شده وهیم. گوشت و مرغ هست...  هم گذشته ری ماست و شخیتار... امم  ... ریپن...  مرغ تخم

  ...شکالت صبحونه هم تموم شده : دی درخششی شکالت صبحانه چشم های خالی شهی شدنیبا د. یانگار
  
ما باهام تماس  حتی مشکلایاگه نادرخان درد داشت .  فرستم از رستورانیغذا هم م ... رمی گی باشه م-
   ...ریبگ
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 شه ی خوب میلی خرنی دوش بگهی دی امشب کمکشون کندیفقط اگه بتون: دی دل کرد تا حرفش را بگودل
  ... شه که نتونستن حمام کنن ی میفکر کنم دو هفته ا... 

  
-...   
  

 نه اما فکر کنم... نادرخان هم مثل پدرم : ردی دندان بگری کوروش باعث شد پوست لبش را زسکوت
   ...نکهیخودشون راحت باشن و نه ا

  
  .رهی که شب بتونه دوش بگامی م-
  
  .دستتون درد نکنه:  باز شدششین

  
  . خداحافظ-
  
  . به سالمت-
  

 ایخدا...  نداره ی مشکلی اما انگار با خداحافظستیسالم کردن و بلد ن:  اش چسباندنهی را به سیگوش
  !شفاش بده

  
  ... عاطفه -
  

  .نی شدداریچه زود ب: اق افتاد سمت اتراه
  

   براتون؟زمی بروهیآب م: دی پشت نادرخان را باال کشبالش
  
  ومد؟ی کوروش ن-
  
  . رسهی مگهی ساعت دمیشهال خانم هم تا ن.  االن تماس گرفتن-
  

اون بنده خدا رو هم تو زحمت : دی نادرخان را شنیصدا. اوردی بوهی آب میوانی سمت آشپزخانه تا لرفت
  .انداخت

  
 بود کی بنده خدا شهال خانم هم نزدی بودهوشیشما که ب: برگشت داخل اتاق.  صورتش نشستی رویندلبخ

  .فتهیدور از جونش پس ب
  

  !چرا؟:  ابرو باال انداختنادرخان
  

  ... تا خنکه دیبخور.  بوددهی خدا ترسیبنده :  را دست نادرخان دادوانی اش را خورد و لخنده
  

  ...خدا رحمتشون کنه . چقدر هم که اطلس خانم خوشگل بودن ... دمی دی و مواری دی روی عکساداشتم
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 شه ی جبران نمیزی چچی ها با هی بعضی خالیجا.  کم نبودی خونه و زندگنی تو ایچی هگهی اگه بود د-
  . آوردمی کوروش نبودن من انقدر هم دووم نمیاگه بچه ها... 

  
  ... دور از جونتون -
  

  ؟ی راحتنجایا: د نادرخان مهربان بولبخند
  

!  پوستم کلفت شده در حد کرگدنیعنی ... امی زود کنار مطی که با محنهی من ایهنوز نه، اما خوب: دیخند
  ... گم نادرخان یم
  
  ... هوم -
  
  !ن؟ی بدی که شهال خانم هست بهم مرخصیی و وقتادی تقلب کنهی شه یم ... ی رانندگمی خوام برم تعلی م-
  
  .ی خوردی تکونهیباالخره ...  خوبه -
  
  !نادرخان؟...  ا -
  

  !شهال خانم اومد: دی که بلند شد پرفونی زنگ آیصدا
  

  !بله؟... نه ... الو : فونی سمت آدیدو
  
  !پم پم هم اومده: دی را هم شنای بردیصدا...  باز کن مادر جان -
  

رخان و بچه ها و خودش  نادیبرا.  شدیخوب بود که دور و برشان شلوغ م ... دییبفرما:  پهن شدلبخندش
  .خوب بود

  
 ی تونینم:  و نگاهش کردستادی سرش ایباال.  کردی اش را باز می پله ها و بند کتانی نشسته بود روبرنا

  ؟یبازش کن
  

 یتازه شب ها هم تو.  تونم دکمه هامو ببندمیمن م.  هاستی بند کتوننی اریتقص:  سر بلند کرداخمالود
  . خوابمیتخت خودم م

  
  ؟ی باز و بستش نکنی که هی کنکاری بدم چادتی ی خوایم: نارش کنشست

  
  ..اوهوم:  اش باال آمدی کتانی برنا از رونگاه

  
 زنم که راحت بره تو پات و ی برات گره می مدلهیمن :  گذاشتشی زانوی راست برنا را باال آورد و رویپا

 یم.  نخرهی که برات کفش بندیا از پدرت بخوی تونیم.  هم هستگهی راه دهیاما . ادیراحت هم درب
  . که راحت ترهی بپوشی چسبیتون
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  . مرد شدمگهیآخه من د:  زدنش بامزه بودغر
  

 هیحتما . ستی نی کتونی که به گره یمرد:  بستشی برایونی شل پاپی کورش را باز کرد و گره ی گره
  .ی مرد باشهی هم هست که تو باهاش ی اگهی دیزایچ
  

 و ماچ کرد تا زنده ی برفدی بود که سفی پرنسهی اونجا ؟یدی دوی برفدیکارتون سف:  زدی پسرک برقچشمان
  . تونم اون کارو هم بکنمیمن م... بشه 

  
   شه؟یدختره زنده م ... دمیمن ند:  اش بلند شدخنده

  
  ؟یدی دیپس چ ... یدیبن تن هم ند ... یدی که ندنجای نی الک پشتا-
  

. ی است به جز موش و گربه و مورچه خوار و پلنگ صورتدهی دیی ها چه کارتوناوردی کرد به خاطر بیسع
  ... کردم ی کار مدی خوندم و هم بای درس مدیچون هم با. دمی کارتون ندیلیخوب من خ: دیخند

  
  . کننی اما دخترا که کار نم-
  

 ورزشکارن، دکترن، معلمن،...  کنن ی عالمه دختر هستن که کار مهی:  چپش را هم مرتب گره زدی پایکتان
   کنن؟ی گفته دخترا کار نمیک
  

...  مامان باشن و مواظب بچه هاشون شهی همدیخوب دخترا با:  کردی نگاهش می بادامی با چشم هاپسرک
  ...پارک  ... دیبا هم برن خر...  مهد کودک دنبالشون انی بدیبا
  
 با تو ییکه حتما از آشنا به عالمه دختر هست ی بزرگ شدیوقت: ختی پسرک را به هم ری دست موهابا

   تو؟میبر.  شنیخوشحال م
  
  ارم؟ی پم پم رو هم ب-
  

  خوبه؟ ... میارینه، اما براش غذا م:  تکان دادسر
  
 ی جلوایبرد. پشت سرش راه افتاد داخل خانه.  بکشدرونی را راحت از پا بشی های تا برنا کتانستادیا

  ن؟ی نداری بستنخچالیتو :  ولو بودونیزیتلو
  

 به ی تونینه، اما م: راه افتاد سمت آشپزخانه.  پدرشان بودندیی آمد که پسرها کامال به پر روی مخوشش
  .رهی هم بگی کنه بستنی مدی خونه خری داره برای که وقتیپدرت زنگ بزن

  
 دوست یلی آلبالو خینادرخان چا:  کردی بود و آب و نشاسته را مخلوط مستادهی خانم مقابل گاز اشهال
  . قفسه هستنی تو اشهیمه. داره

  
  !ستی بدک نمی دوست دارن؟ من آشپزای چگهید:  داد به کانتر و لبخند زدهیتک
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  ... دوست دارن جز کلم پلو ی همه چ-
  
  .چون من از کلم متنفرم... خوبه پس :  دادنی اش را چینیب

  
  . اما کوروش خان دوست دارن-
  

  ؟ی کنیدرست مشما براشون ... چه بد ! واقعا؟:  باال دادشانه
  
  .اونجا کنار توستر... اون شکرو بهم بده ...  وقتا ی گاه-
  

  مونه؟یچند پ:  شد و ظرف شکر را برداشت و درش را باز کردخم
  
  بچه ها کجا رفتن؟...  چقدره شینیری شنمی ببزی دو تا بر-
  
 دونم کجا ی خونه اما نم تودیی برنا هم دونه،ی بی مونیزی داره تلویکی...  رفته اتاق نادرخان شونیکی -

   کجان؟نمیبرم بب... رفته 
  
البته ...  سوزونه ی مشی گوشه داره آتهی یدی دهوی ... طونهی کم شهیبرنا .  سر بزنهی آره مادر جان، -

  .فتهی داره می اتفاقهی بدون ستنی دوتاشون نیوقت. ستی هم بهتر نایبرد
  

  ده؟ی روشون جواب نمی بدنهیتنب: دیخند
  
  ! عاطفه-
  

خصوصا که .  که سر به سرش بذارمنمیعاشق ا... هم سن باراد .  برادر دارمهیمن :  اش صدا گرفتخنده
  . قلقلک دادنی برادهی غبغب تپل هم داره که جون مهی. تپله و همش در حال خوردن

  
 دور  اش را ازیروسر.  آشپزخانه را قرق کرده بودی درگاهیکوروش سراب.  از جا پراندشی مردانه ااهم

  ...سالم : دیگردن باال کش
  
  ... سالم -
  

از رستوران غذا . دی شام نذاری برایزیشهال خانم چ:  گذاشتزی می را روشیدهای خرلونی داخل و ناآمد
   ...ارمیم
  
  . باشه پسرم-
  
 یم... هوووم  ... شهیچهار ش.  کردفی شکالت را ردی هاشهیش.  کندشانی ها تا خاللکسی کنار ناستادیا

 یکوروش سراب.  باعث شد سربلند کندی نگاهینیسنگ. اوردی باال بقهی شان را در چند دقیکینست دخل توا
  ... شما اری بفیتشر:  کردی نگاهش منهیدست به س
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  !من؟:  به شهال خانم انداخت و بعد به کوروشینگاه
  
  ! بله شما-
  

 راحت شد که الشیخ.  اتاق نادرخان بودرشانیمس.  به شهال خانم نگاه کرد و دنبال کوروش راه افتادنگران
  ! بابا جان؟ی اومدیک:  را برداشتنکشی عدنشانینادرخان با د. ستیتنها ن

  
  ... نه ای حمام دی برنی تونی دکترتون که بپرسم مشیرفتم پ. دمی تازه رس-
  
   ...رمی گی دوش مهی بندم دور پام و ی و کش ملونی ناهی.  خواستی دکتر نم-
  
  ... باال یطبقه . ر تو اتاقش هست پدی لباسا-
  

   براتون؟ارمی بینادرخان چه لباس ... ارمیاالن م:  دادسرتکان
  

  . لباس راحتهی: ستادی مقابلش اکوروش
  

   باشه؟یچه رنگ: ندی را کج کرد تا نادرخان را ببسرش
  

االن : ردگردنش را صاف ک. فقط راحت باشه ... ی خودت دوست داریهر رنگ:  نادرخان پهن شدلبخند
  . براتونارمیم
  
.  در را باز کردنی به در اتاق ها انداخت و اولینگاه.  گذشت و پله ها را باال رفتی مقابل کوروش سراباز

  ه؟یکیاتاق نادرخان کدوم : ستادی بود ادهی تخت دراز کشی باراد که رودنیبا د
  

  . زد دردی بایقبل اومدن تو اتاق هر کس:  نداشتی انعطافچی پسرک هنگاه
  

:  حلقه کردنهیدست دور س.  خوردی می پس گردنکی اش ی خواست احمد بود و بابت زبان درازی مدلش
  !ی اتاقی دونستم تویمن نم

  
  ... هم مال پدرم شیبعد...  و برناست ای هم مال بردیبعد ... نجاستی باشم اتاقم انجای هر وقت ا-
  

  .متوجه شدم... نادرخان اتاق آخر مال ... باشه باشه :  را باال برددستش
  

  . الزم داشتند تا درست شوندی گوشمالکی یکی...  تخس یبچه ها.  و در اتاق را بسترونی بآمد
  

...  
  

  ن؟یدی پوشام؟ینادرخان ب: ستادی در اتاق اپشت
  
  ... بابا جان ای ب-
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 جلو راهنی و پی نادرخان که شلوار راحتدنیبا د.  دستش انداخت و وارد اتاق شدی کوچک را روی حوله

  !پیچه خوش ت... به به : دی تن کرده بود خندیدکمه دار
  
   ...زی کم زبون بر-
  
 شربت وانی لهیاالن : شروع کرد به بستن دکمه ها.  بندم براتونی من مدیاجازه بد:  تخت خم شدیپا

  .تموم شد ... نی از انیا ... ادی حال بگرتونی جارمی براتون میتگر
  
  رم؟ی سشوار بگای با حوله خشک کنم موهاتونو: ستادیا

  
 ی باری حوله بهی کوروش هم یبرا... تو اتاقم مونده ...  خواد یسشوار نم...  زحمت ی باری برسم و بـ

  .زحمت
  
  .ارمیاالن م...  چشم -
  
 باراد اتاق ی شد که به گفته یبعد هم داخل اتاق.  باال و از اتاق نادرخان برس برداشتدی پله ها دواز

 یقاب عکس. دی به گوشه و کنار کشیسرک.  گلدار بنفشی با روتختیمی قدی تخت دونفره کی. ش بودپدر
 همه نیا: دی کشی لباس ها سوتفی رددنیکمد را باز کرد و با د.  بودی پا تختیاز کوروش و بچه ها رو

 و باراد ای برد. رفترونی را برداشت و بیخم شد و حوله تن پوش سورمه ا. نجاست؟ی اشهیلباس؟ نکنه هم
 نی خوری نکرده می وقت خداهی نادرخان، هی چه کارنیا: ندی کاناپه بنشی کردند رویبه نادرخان کمک م

  . اومدمیمن م ... نیزم
  
  !می مواظب بابا نادر باشمی تونی ما هم م-
  

  ...باشه بابا، متوجه شدم : ختی را به هم رای بردی را داد دست نادرخان و موهابرس
  

  .ی زنی به موهام دست مادیخوشم نم... ا : ستش را پس زد دایبرد
  

  ! مونهی مادمی:  شانه اش جا به جا کرد و هر دو دستش را باال گرفتی روی را به سختحوله
  
  . بهتون شربت بدمامی تخت و بی حوله رو بذارم رونیبرم ا:  زدی لبخند نادرخان چشمکبه
  

 اتاق ی نادرخان را هم برداشت و از در پشتسی خی حوله . تخت گذاشتی اتاق شد و حوله را لبه داخل
 توانست یم.  به باغچه ها بدهدی آمد سر و سامانیبدش نم.  نرده پهن کردیوارد تراس شد حوله را لبه 

 کرد که دوستش ی را میهم کار.  زدی دو نشان مری تکیبا . لبخندش پهن شد...  عالم گل بکارد کی
 را باز شی شانه انداخت و کش موهای اش را رویروسر.  گرفتینفس.  دادیم اطی به حییداشت و هم صفا

...  کم قد بکشم هیحاال اگه قرار بود  ... ی شیچقدر زود بلند م: دی کششی موهای ال به الیکرد و دست
  . کردمی سانت رشد مهیعمرا هر دو سال 
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 رو به ی شدن به اتاق با کوروش سراببه محض داخل.  اش را گره زدی سر محکم کرد و روسری را باالموها
 ی ناگهانستادنیا.  بود که کوروش را هم از حضورش بترساندی خفه بود، اما آنقدردی که کشینیه. رو شد
  !؟ی کنی مکاری چنجایا:  گفت که انتظار بودنش را نداشتیاش م

  
. دی کردم شما هنوز تو حمامفکر... من تو تراس بودم  ... دیببخش ... دیببخش... آخ :  گرفتنیی را پاسرش
 یپاها.  اش مقابل چشمانش بودی لعنتی پاهادیپوست لبش را جو ... رونی بدیای مدی دونستم داریچه م

  ...با اجازه :  هم فشردیچشمانش را رو.برهنه و پر مو 
  

...  یریبم ... ی عاطیریبم:  دندان گرفتریکف دستش را ز.  زدرونی از اتاق بنیی طور با سر پاهمان
 یحاال خوبه پرو پاچه ...  خدا مرگت بده دختر ؟یاگه حوله تنش نبود چ... چشمات فانوس با دسته گلت 

  ؟یدی دشویلیگور
  
  ... عاطفه جان -
  
  .امیاالن م... بله : دی به صورتش کشی شهال خانم تند و تند دستدنی دبا
  
  ؟یچرا انقدر قرمز شد...  مادر ی خوب-
  
 یمن برم آشپزخونه برا...  جهنم شده ستیهوا که ن... آهان گرممه . رمز نشدمق... من؟ نه  ... ی ک-

  .نادرخان شربت ببرم
  
  .باراد براش برد ... ی خواد زحمت بکشی نم-
  

 نادرخان برده بود؟ برگشت ی برایشربت دست ساز و مخصوصش را پسرک از خود راض. گرد شد چشمانش
  ! موزماریپسره : و چپ چپ نگاهش کرد

  
...  بهم خبر بده یدیآرش رس:  شلوارش را ببنددی شانه و گردنش نگه داشت تا دکمه نی را بلی موبایشگو

  !رهی مشی چطور پتی بدونم وضعقای خوام دقیم
  
  ... رستورانت یحواستو بده به نادرخان و کارا.  راحتالتی باشه، خ-
  
   ...تیه نداشته من از شروع کار نتونم برم ساتا حاال سابق...  نه ای دهی درست کارشو انجام مندهی پونی بب-
  

  ... موندم خونه ی تو میکاش من جا ... ی رو از دست ندادیزیچ... پسرم : دی خندآرش
  
  ! سفارش نکنمگهی د-
  
  ... گم کوروش ی م-
  
سگ  دختر را از کنار نی ادی بایکی.  کنار پم پم نشسته بودندایعاطفه و برنا و برد...  پشت پنجره ستادیا

  . کردیدور م
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  . هوم-
  
  ...استغفراهللا ...  هوم و -
  

   ...ای رو داشته باشی ناتالیهوا...  استغفراهللا ی گی می طورنی اادیچقدر هم بهت م: دیخند
  

  !؟یناتال: دی کششی به موهایدست
  
  ... آره -
  
  ! بچه ات باشهی تونه جای دختره منی ا،ی کنی می آرش شوخ-
  
  . و چهار سالمهستیت بخودش گف...  نه بابا -
  

دم .  زدی بچه تر میلی گرفت خی مدهیاگر تن و بدن نسبتا پرش را ناد.  به قد و قواره اش انداختینگاه
 هیبعدش هم اشاره کن سرور جان برات ... دل به کار خودت بده  ... یحاال هر چ:  را خاراندشیابرو

  . در نظر دارهونیعالمه دختر اکاز
  

 هی...  خوام چه کنم ی مونیاکاز...  شرف ی بی کهیمرت:  باز کردیبه لبخند غش آرش لبش را غش
  ! جمع و جور هم باشه خوبهییالیو
  

 دای پی وقتدیبا.  هم تلنبار شده بودیاز مدت ها قبل رو.  کردشی به لباس های و نگاهستادی کمدش امقابل
  ؟یرودل نکن:  دادی شهال خانم ملی را تحوهی گذاشت و بقی خواست را جدا می که میی کرد و چند تایم
  
  ... شه ی تر می عالگهی هم باشه که دای بر درالشیو...  نه جون تو -
  
 یکیحاال  ... ی به دختر داره؟ اونم به قول خودت ناتالی چه ربطای رو به دریالیو...  جمع کن خودتو -
  !یزی چهی بود گهید
  
  ... با مرام جون تو نیهمچ ... باحاله ... هیدختر خوب...  کنم بابا ی می شوخ-
  

  ! هم بلدهیشی آتلیبی و سی بندم کف گرگیشرط م:  خندهری ززد
  
 یکی کوتاهش کشبافت بارنی آستیلبه .  دارقهیسه دکمه و . دی کشرونی بی خوشرنگی شرت الجوردیت

  ؟ی نداریکار ... یحواستو بده به رانندگ:  تخت نشستی شانه و لبه یانداخت رو. داشت
  
  .دمی بهت خبر مدمینه، رس -
  
  . خوبه، خداحافظ-
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  . خداحافظ-
  
 ساعت وقت داشت تا به قرارش با کی. ساعتش را دور مچ بست.  اش را مرتب کردقهی و دی شرتش را پوشیت
نادرخان : ستادی بود ادهی دراز کشونیزی باراد که مقابل تلودنی رفت با دنییاز پله ها پا.  برسدتایگ

  کجاست؟
  
   ...دهی خواب-
  
  ؟ی ری نمرونی تو چرا ب-
  
  ن؟ی کرددای از کجا پنویا...  حوصله ندارم -
  

  !ن؟یا:  نگاهش کردمتعجب
  

   ...یعاط...  خانمه نیهم:  باال دادشانه
  
   با بودنش؟ی داریمشکل...  دوست شهال خانمه -
  
  !هی جورهیفقط ... نه :  کردی تفاوت نوچیب

  
  ه؟یچه جور: دی دور لبش کشیدست

  
  رستوران؟ ... ی ریشما کجا م ... گهی دی جورهی -
  

  ؟ی خوای نمیزی چرونیب ... امی زنم و می سر مهی... آره :  تکان دادسر
  
  ... نه -
  

جلوتر رفت .  پسرها از پشت خانه بلند شدی خنده و هورایصدا.  را بپوشدشی تا کفش هاستادی اوانی ایرو
دخترک .  گشاد شدشی مقابل چشم های صحنه دنیبا د ...  به جلو خم شدی و کمستادی اوانی ایو انتها

 را داخل شلوارش زش بلویدنباله  ... شی از دست هایکیآن هم ...  بود ستادهی اشی دست هایاحمق رو
فکر کرد آن طور که راحت سر و ته شده بود .  لوله شده بودشی شلوارش تا ساق پایفرو کرده بود پاچه 

  ... کرد یم کار کیمناستیحتما قبال ژ
  

  ...سه تا ... سه تا ... حاال پشتک بزن : دی کشغی جبرنا
  
 و برنا ایبرد.  حضورش نشده بودندی کدام متوجه چیه.  آمد و رفت سمت پشت خانهنیی پله ها پای رواز
   ...گهی بار دهی: دندی پا پریرو
  

  . رهی مجیگ... سرم ... بسه  ... گهینه د: ستادی پا ای رفت سمت عاطفه که رونگاهش
  



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

251

  .رمی بگادی خوام یمن هم م... پشتک بزن ... باز برو :  التماس کردبرنا
  

  ...سالم : دشی بود که دی کسنی اولایبرد
  

 کرد و خم یبرنا نگاهش کرد و بعد زل زد به عاطفه که دستپاچه بلوزش را مرتب م.  باال رفتندشیابروها
 را بلندتر یقدم بعد...  سبزه ها ی تلو خورد و افتاد روتلو.  بکشدنیی شلوارش را پایشده بود تا پاچه 

  .هی چه کارنیا: دیبرداشت و توپ
  

  ؟یشما هم بچه ا:  زانو خم شدیرو
  

 ری دخترک سرازینی خون که از بکی باراری شدنیبا د. ندی گذاشت و کمک کرد بنششی بازوی را رودستش
  چت شده؟: شده بود اخمش درهم شد

  
دستش را .  را رها کندشی تا بازودیخودش را عقب کش.  رفتجیسرم گ ... دی ببخش...خوبم  ... یچی ه-

  .یخون دماغ شد: دیپس کش
  

  ...خون ...  خون ؟یچ:  بوددهی درشت و ترسی فاصله حسابنی از اچشمانش
  
 تا غش کردن ندارد یمطمئن بود که دخترک فاصله ا ... دی لرزشی اش و پلک هاینی بری زدی انگشت کشبا
  . پهن شداطی کف حی چمن هایتا دست بجنباند دوباره رو. ..
  

 دهن باز نی خواستم زمیم...  شهره دمی چقدر خجالت کشیاگه بدون:  اشیشانی پی را گذاشت رودستش
  ...کنه برم توش 

  
  ! خوبه حاال، غصه خوردن نداره که-
  

 یمثل دخترها.  نبود اصال خوبیغش کردن آن هم مقابل چشمان کوروش سراب. دی لبش را جوپوست
 خون دماغ کی به خاطر یآن هم وقت... فکرش هم ناراحت کننده بود ... اه ...  و لوس یدست و پا چلفت

  ... الو ،یعاط:  زدشیشهره از پشت تلفن صدا. ساده کله پا شده بود
  
  ... هستم -
  
  آره؟ ... یدی گم نکنه بغلت کرده که انقدر خجالت کشی م-
  

  ؟ی چیبغل برا... وا :  درشت شدچشمانش
  
   اون بغلت نکرد ببردت تو خونه؟ی چشماش غش کردی جلویعنی -
  

به : پچ پچ کرد. دی کشی آنجا بود و گوش مگری نفر دکی ایانگار که کوروش .  به در اتاقش انداختینگاه
   کرد؟ی منو بغل مدی بای چیمگه مرده بودم؟ برا...  ها ی گی میچ
  



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

252

 نی اشترهی بمانی از سلطان سلی بگی خوایم...  و هوا گرفتش نیکرد تو زم غش زشی کنمانی سلطان سل-
  !مرده؟

  
 کرد ی مهی گری برنا چطوریتازه اگه بدون.  داشت آخهیچه ربط...  تو شهره ی رینم:  خندهری ززد
  .رمی می کرد من دارم میبچه فکر م...  کباب شد گرمیج
  

  ! خنگیبچه : دی هم خندشهره
  
  !گهیبچه است د ... ستیخنگ که ن... ن شهره جو...  ا -
  
   من؟شی خونه پیای بی خوای م؟ی حاال خوب-
  

 شی آزماهینادرخان گفته فردا برم ... حالم خوبه  ... گهینه د:  بودیگری شهره هم مدل دی کردن هالوس
  .هی گه البد کم خونیم...  راحت شه الشیخون بدم که خ

  
  .ذارنی مبی خود سرت عیب ... رونینه ب زی که از تو دماغت نمی کم خون باش-
  

  ! چشمش به منه آخهیبابا ک... قربون گنجشک خانوم خودم برم :  اش بلند شدخنده
  
  . هم دلشون بخوادیلی خ-
  

 امی سر مهیفردا بتونم ...  حالم خوب شد باهات حرف زدم یکل... دلم برات تنگ شده بود : گرفتینفس
  .نمتی بیم
  
  .نمتی ببری که دل سایآخر هفته ب... حالم خوبه  ... یای بیراه بکوب همه نی خواد ای نم-
  

نفسش را فوت کرد . منتظر بماندشی شهره نبود که دلتنگش شود و براری غی کسچیه.  پهن شدلبخندش
  .پس مواظب خودت باش... باشه : رونیب

  
  . کنهتمی اذی کسذارمیمگه من م...  هستم بابا -
  
  ها؟...  نداره تی صابر که کار-
  
  !ایصابر جرات داره؟ منو دست کم گرفت...  نوچ -
  

  ؟ی نداریکار ... نمتی ببامی مونه تا بی راحت مالمیخ... باشه :  را قورت دادبغضش
  
  .حواست به خودت باشه...  برو به سالمت -
  
  . هست-
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  . خوبه، خداحافظ-
  
  . خداحافظ-
  

 اش را یروسر.  دادی نادرخان را می داروهادیبا. ستادی را چسباند به لبش و تند و تند پلک زد و ایگوش
چتون : ستادی اکشانینزد.  نشسته بودندنهی دست به سی کاناپه ای و برنا روایبرد.  رفترونیمرتب کرد و ب

  شده؟
  

  ومد؟ی از دماغت خون نگهید:  مشکوک به صورتش زل زدبرنا
  

  . طور بشمنی که استیر ن قراگهید...  شد یامروز هم اتفاق... نه :  باال دادسر
  

  قول؟:  کرد و بعد دوباره به صورت اوای به بردی نگاهبرنا
  

  ...قول :  پا نشست و مشتش را به مشت برنا زدیرو
  

   ...یموهامو خراب کرد: پسرک غر زد. ختی را به هم رشی موهای کرد و بعد روای به بردینگاه
  

  .می دیه پم پم غذا م بمی ری دم بعد می نادرخان و میاول دارو: دیخند
  
  ؟یناراحت شد:  چسبانده بودشی سر به بازوتایگ
  

  ...نه :  گرفتی داد و نفسهی را به تاج تخت تکسرش
  
  .نتونستم نه بگم.  خواستیدی مهندس سعگهید: دی خودش را باال کشی گفت و کمی اوهومتایگ
  
  ..کنمیدارم به بردن بچه ها فکر م. منم ممکنه مجبور شم برم رامسر-
  
   رامسر؟شونی ببر-
  

 نادرخان هم یبرا...  شمال باشند ی توانستند چند روزیم.  چند هفته به باز شدن مدارس مانده بودفقط
  .خوب بود

  
  . آره-
  

  ؟ی مونیچقدر م:  حلقه کردتای گی شد به پهلو و دستش را دور شانه خم
  
  ! بشهشتریکم ب هیاما ممکنه ...  دو هفته حساب کردم یرو:  شانه باال دادتایگ
  
  شن؟ی می مامانت و خواهرزاده هات چی نباشی بعد وقت-
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  ... با خودم بردمشون دیشا...  امم -
  

  ش؟ی کشونی ببری خوایم:  را خاراندشی ابرودم
  
  ... اوهوم -
  
   شه؟ مخارجت؟ی سختت نم-
  
 ی راحتیبرا... ره  بذاارمی در اختتیی سوهی از دوستانش صحبت کرده که یکی با یدیمهندس سع...  نه -

  . خودمشی پارمی هم مناروی شدم مامان ای از دو هفته موندنشتریاگه ب... خودم و کارام 
  

:  شدی که داشت کمرنگ می موها و رنگی هی پایرگیت.  بند شده بودتای گی موهای شهی ری رونگاهش
  ست؟ی طور ننیا ... دهی داره انعطاف به خرج میادی زیدیمهندس سع

  
  !ستی نیادی کنه کار زی که میدر مقابل سود:  آمدرونی و از آغوشش بدی چرختایگ
  

 شیموها. دی تخت برداشت و پوشی خوابش را از پاراهنیپ. ستی نگرتای سرش گره کرد و به گری را زدستش
  ساعت چنده؟:  سرش گره زدیرا با پنجه ها مرتب کرد و باال

  
  ... به دوازده قهی دقستیب:  ساعتش را برداشتی شد و از پاتختخم

  
  رم؟ی آژانس بگای خونه ی منو برسونی تونیم:  را مرتب کردراهنشی پدامن

  
 یم: نشست و ساعتش را بست. کنند و بروندهی را آنجا تخلشانیازهای و نی آمده بودند که فشار روانانگار

  ...رسونمت 
  
  ... شم ی پس من آماده م-
  

.  فشردی گردنش گرفت و کمیدستش را رو.  بودیتخت پای روشیلباس ها. ستادی تکان داد و ایسر
لباسش .  کدام را نداشتچیعمال هم ه...  آن سر شهر یکی...  سر شهر نی ایکی. اش چند پاره بودیزندگ

  .دیرا پوش
  
  م؟یبر:  کاناپه برخاستی از رودنشی با دتایگ
  
   ...می بر-
  
 خوام یم.  که تو عکس بودیمثل همون. مین کی می پر داوودنجارویا:  اشیشانی پی رودی پشت دست کشبا

  ن؟یدوست دار...  گلخونه هم رونده بکارم واریکنار د
  

   ...یسییتو ر:  شانه باال داد و لبخند زدنادرخان
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 بشه که ی باغچه انیهمچ:  و رو کردری خاک هارا زلچهی و با بدی خودش را جلوتر کشی پا کمیرو. دیخند
 که توش گل ی باغچه چند مترهی...  ها یحاال نه انقدر.  خواستیاغچه م بهی دلم شهیمن هم. دی کنفیک

اگه شما هم  ... خانممبعد چهارم دبستان بودم روز معلم دادمش به .  داشتمی گلدون شمعدونهی. بکارم
   کنار حوض چطوره؟میذاریم ... میری هم بگی چند تا گلدون شمعدوننیدوست داشته باش

  
   ...هیعال:  را باز و بسته کردشی کرد که پلک هایودش تجسم م نادرخان هم مثل خانگار

  
 جی و هوینی زمبی گفت دوست داره سی مایبرد:  کردنی خاک دستچانی جلوتر رفت و سنگ ها را از میکم

 شبمید.  دوست داره بکارهی کنم که هر چی می و براش خالی چند مترهیاون جا کنار گلخونه ... بکاره 
حاال برنا ...  بره ادمی یزیگفتم نه بابا، مگه جرات دارم از دست شماها چ...  نره ادتی یزنگ زد که عاط

  . بکارهیزی چهی خواد یهم م
  
  ... پس دو قسمتش کن که با هم دعواشون نشه -
  
 دی که بای علف هرز و سنگیکل...  شود زی مانده بود تا باغچه شان تمیلیهنوز خ.  به کمر زدی و دستستادیا

اون ...  کمک انی از بچه ها بخوام بدیفکر کنم با: با پشت دست عرق صورتش را خشک کرد. شد یجدا م
  ! شهی می عالادی خان هم که بپیخوشت

  
  ؟ی گی بارادو م-
  

...  تخس یبچه ... اهوم :  را از ته گرفتی هرزاهی گی شهی باغچه و ری تکان داد و دوباره خم شد توسر
  ! آوردمیشو جا م دست من بود حالارشی اختیعنی
  

   ...نی از انمیا:  به عقب پرت شد و باالخره کنده شدیکم.  بکشدرونی بشهی را از راهی کرد گیسع
  
 کی و خنده نزدی کردن و شوخی با بازی تونی مایبه برنا و برد. ستی آدم ها که مثل هم نی قلق همه -
  .گهی جور دهی هم ای برد،یش
  

   ...هی حرفنمیا: دی به پشت شلوارش کشی و دستستادیغچه و ا بارونی هرز را انداخت بی هاعلف
  
 هرس کردن باغچه ی براارمی رو بیکی یذاشتی مدی تو، از اول هم بامی برایب ... یخسته شد ... گهی بسه د-

...  
  

  کار را آن کرد که تمامگه،ینه د:  شدی داد تا باغچه آماده می کار ادامه منی به ادی باگری چند روز دفقط
  کرد

  
  .آبگوشتمون هم تا االن جا افتاده:  نادرخان و راه انداختشلچری پشت وستادیا

  
  .اوردی کوروش بچه ها رو ن-
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 هفته دو بار کی نیدر هم.  رو به رو شودی داد کمتر با سرابی محی اش انداخت؛ ترجینی به بینیچ
 بود و دفعه دهی در اتاق نادرخان د حمامی کوروش را با حوله ی وقتکباری.  را تجربه کرده بودیریغافلگ

آره :  دندان فشردریلبش را ز.  شده بودری در دهان غافلگی نوتال و قاشقی شهی بود که با شی بعد هم وقتی
  . چسبهی مشتریدور هم ب...  شه یخوب م... 

  
  ... گم عاطفه یم.  دوست دارهیلی کوروش آبگوشت دوست نداره اما کامران خ-
  
  ... سیی به گوشم ر-
  
   ...ارنی و نوشابه بیزنگ بزن برامون ترش...  هست ابونی سر خی سوپری تو دفترچه تلفن شماره نی بب-
  
  .رمی گی و مرمی تک پا مهی خودم -
  
  .ارنی میزنگ بزن ... ی خواد بابا جان، خسته شدی نم-
  
  ... خوام ی مییزای چهی خودمم -
  
  .برو پس... باشه ...  خودت؟ آهان -
  

 خوام برم یم...  مسواکم شکست زه،یچ: دیلبش را محکم تر جو.نادرخان بد متوجه شده  کرد حس
  .مسواک بخرم

  
  .خنکه ... نمیشی موونی ای جا تونیمن هم ... ری بگی بچه ها هم بستنیبرا...  باشه بابا، برو -
  

  ؟ برم حاضر شم؟ االننی با من نداریکار: ندی بنشزی کرد نادرخان از پله ها باال برود و پشت مکمک
  
  .ی دونیخودت که م...  کشو هست یپول هم تو...  برو -
  

 پولش را فی و کدی به دست و صورتش زد و لباس پوشیآب.  رفتسی داخل خانه و سمت سرودیدو
 دی تونی دست سالمتون هم منی با انویا:  گذاشتی دستشی انگور داخل پی نادرخان خوشه ایبرا. برداشت

  .رمی پوست بگوهی و براتون ممای تا من بدیبخور
  

 خواهد را داخل سبد ی که مییزهای قفسه ها بچرخد و چنی آمد که بیخوشش م.  بودی مارکت بزرگسوپر
 به دو ینگاه.  شده بودفی ردی بهداشتی قفسه جلوتر پدهاکی.  خودش مسواک برداشتیبرا. زدیبر

 شیدهای دو بسته برداشت و ته خر. کندی نگاهش نمی خواست مطمئن شود که کسیم. طرفش انداخت
 ها، ی مشترنی مغازه تا دم ماشیپادوها.  لواشک گرفتیی و پاپ کورن و چندتای پسرها بستنیبرا. گذاشت

 دیخانم اجازه بد:  از پادوها سمتش آمدیکی.  را به دست گرفتشی هالونینا.  بردندی را مشانیدهایخر
  .کمک کنم

  
  . برمیخودم م ... کهیدمنزل نز. قربون دستت:  دادسرتکان
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هنوز چند .  نارون شدی کرد و وارد کوچه ی را طابانی خییسرباال.  رفتی باز پسرک چشم غره اشی نبه
. ستادی از کنارش گذشت و دم خانه ای کوروش سرابلی نادرخان مانده بود که اتومبی به خانه یمتر

 به چشم یلی خشیدهای خرگری دنی خواست مطمئن شود که بیم. شیدهای خرلونیحواسش رفت به نا
  ! جونمیعاط:  زدشیبرنا صدا. دیاینم
  

  ...ندو برنا :  شدادهیکوروش هم پ. دی سمتش دوریپسرک با شمش.  پهن شدلبخندش
  

  ؟یکجا بود:  به تنشدی سمتش زد و چسبیجست.  را تندتر کرد تا خودش را زودتر به برنا برساندشی هاقدم
  

  .دمی خری رفتم براتون بستن:دی سر برنا کشی را رودستش
  

 تکان داد شی برایدست. دیای بکشی کرد تا نزدی بود و دل دل مستادهی بود که کنار باراد اای به بردحواسش
...  
  
   ...میاری بابا کوروش نذاشت پم پم رو ب-
  

  . ندارهیاشکال:  را دور شانه اش گذاشتدستش
  

  . شهیاما دل بابا نادر براش تنگ م:  غر زدبرنا
  

  ...سالم : سرش را سمت کوروش گرفت. ی سرابانی بود به جمع آقادهیرس
  
  ؟یکجا بود...  سالم -
  
 را باال شی هالونینا...  زند ی با او حرف می چرا انقدر خودماندی پرسی می از کوروش سرابدی روز باکی

  ... بودم دیخر: گرفت
  

...  داخل میبر:  گرفتنییدستش را پا. اد افتشیدهای خرادی.  زدی چرخدشی خرلونی نای کوروش رونگاه
  .نیچرا دم در موند

  
  ؟یباغچه رو درست کرد: ستادی هم کنارش اایبرد

  
  !ای سالم آقا بردکیعل:  باال دادابرو

  
  ... سالم -
  

 توش ی تونی مگهیاما دو سه روز د... باغچه رو درست کردم ... بعله :  شداطی و برنا وارد حای بردهمراه
   ...ی بکاری چهی
  
  ... خوام آناناس بکارم ی منم م-
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  .ادی درنمنجایآناناس ا... احمق جون : دی خندایبرد
  
  . احمخ جونگهی به من مایبرد...  بابا کوروش -
  

  !ایبرد:  کوروش بلند شدیصدا
  
  ... بابا دی ببخش-
  

. قامتش انداخت به قد و ی نگاهمین. باراد هم کنارشان قدم برداشت.  هم فشرد تا نخنددی را رولبش
  قلقش چه بود؟...  و بداخالق افهیپسرک خوش ق

  
  !میما اومد... بابا نادر :  باالدندی از پله ها دوای و بردبرنا

  
  .نی زمدی خوریم ... ایبرد... ندو برنا :  زدشانی اراده صدایب

  
  ...بدش من :  را برداشتدشی خرلونی از پشت نایکی
  
نگاهش .  کرد و باال رفتی بلند پله ها را طی را برداشت و با قدم هالونشی کوروش نادیای به خودش بتا

  . شدندی اش ماند که همراه کوروش دور می بهداشتی پدهایوحشت زده رو
  
 داشت یاصال چه معن.  سمت آشپزخانهدیدو...  گازو کم کنم ریمن برم ز:  کنار بچه ها و نادرخان رد شداز

  !رد را بردارد و ببشیدهایکه کوروش خر
  
خودش را پرت کرد . ندی را ببتشیثی مانده بود که حنیهم.  به حالش اگر دست به آن ها زده بودیوا

: متعجب نگاهش کرد.  کردی را از آب پر میوانی بود و لستادهی اخچالیکوروش کنار . داخل آشپزخانه
   شده؟یچ
  

 یعنی ... یچیه: ن ها نزده راحت شد که دست به آالشیخ.  بودزی می که روشیدهای رفت به خرحواسش
مچ دستش از شدت . رفت سمت گاز و در قابلمه را برداشت ... دییشما بفرما... اومدم به غذا سر بزنم 

  ...آخ :  بخار سوختیداغ
  

سوزش .  آن طرف تر متوقف شدی زد و کمی که کرد دوری قابلمه پرت شد کف آشپزخانه بعد تقدرب
 کف دستش تا داخل مچش را سرخ ی خط پهن از کناره کی.  آبری شخودش را رساند به.  بودادیدستش ز

  ...اوفف :  آب نگهش داشتری شری دندان فشرد و زریلب ز. کرده بود
  
   حواست کجاست؟؟ی کنی مکاری معلومه چچی ه-
  

   ...دیببخش:  تکان دادسر
  

 یزیل غذا رو برممکن بود ک ... ی دست خودتو سوزوند؟ی چیعنی دی ببخشنیا:  کوروش درهم شداخم
  !دهی می ای چه معندی خودت اون وقت ببخشیرو
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 کم هی...  نشده یاالنم طور...  کردم ی دقت مشتری بدیبا:  و پوشاندشی قرمزی را گذاشت رودستش

  .آب خنک زدم بهتر شد... سوخت 
  

   شده؟یچ:  و نگاهشان کردستادی مقابل آشپزخانه اباراد
  

بچه ها  ... ستی نیزیچ: دی کوروش را شنیصدا.  آبری شریه گرفت زدوبار.  دستش شروع شده بودسوزش
  کجان؟

  
   چش شده؟نی کنار بابا نادر، ا-
  

.  ساکت ماندی اما با صبور،ی خودت هستنی ادی خواست برگردد و بگویدلش م.  را محکم تر فشردلبش
  . خم شدنکی سیو ریکم.  شدیسوزشش تمام نم.  پاک کردنشی آستی اش را با لبه یشانی پیعرق رو

  
  ... هست یتو باکس داروها پماد سوختگ...  کنه ی نمی آب کمک چندانری باز گذاشتن ش-
  
 دهی کشرونی و دلستر و نوشابه را بیبستن. لونیباالخره رفته بود سر نا.  شانه برگشت و نگاهش کردی رواز

  ؟ی خواینم: زی می را همانطور گذاشت رویو باق. بود
  
فکر کنم : سر تکان داد:  بودستادهی آشپزخانه ایروش و بعد باراد انداخت که هنوز جلو به کوی نگاهمین

  ...الزم داشته باشم 
  
  .ارمی من م-
  

  ... بابا نهیا:  گذاشتزی می و رودی کشرونی جعبه را بخچالی کنار نتی داخل شد و از کابباراد
  

  ... نگاه کنم خشویبذار تار...  هیکی نیا... نه :  کردندی می و پسر داخل جعبه را وارسپدر
  
 نیآست. زی میدست راستش را گذاشت رو.  نشستی صندلنی اولی رفت و روزیسمت م.  آب را بستریش

  . سوختهیلی که خنیا:  دستش خم شدیباراد رو.  شده بودشتری اش حاال بیقرمز.  شده بودسی خشیمانتو
  

  ... شه یبا پماد خوب م:  جواب دادالی خی بکوروش
  
   خواد؟ی دکتر نمیعنی -
  

  د؟ی شه پمادو لطف کنیم...  سوزه ی میلیخ ... دیببخش:  کردی سرفه اتک
  

 هی:  بهم زده که باراد را مخاطب قرار دادیی دانست چه رنگ و روینم.  صورتش نشستی کوروش رونگاه
   ...زی آب براش بروانیل
  

  ...ون قسمت  همی آروم بمال رویلیخ:  پماد را باز کرد و سمتش گرفتدر
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باراد کنارش .  داد پخش کردی می ماهی بودای و چرب را که شددی تکان داد و با نوک انگشت پماد سفسر

   ...ایب:  را سمتش گرفتوانی و لستادیا
  

   ...یمرس:  هم فشردی رولب
  

 رونی حرف بی را برداشت و بلشی وسای حاولونیبعد هم نا.  گذاشتزی می را رووانی و لدی نوشی اجرعه
.  بهتر بودیسوزش دستش کم. تمام گردنش عرق زده بود.  تختیشالش را باز کرد و پرت کرد رو. رفت
. رون رفتی سرش انداخت و بی هم رویشال روشن. دی اش را پوشی صورتکی را درآورد و تونشیمانتو

   ...یوا ... یچه خوشگل شد:  سمتشدیبرنا دو.  نشسته بودندییراینادرخان و بچه ها داخل پذ
  

  !واقعا؟: دیخند
  

من دوست  ... هیلباستم صورت ... ی خوشگل شدیلیخ... آره :  خجالت زده نگاهش کرد و لبخند زدپسرک
  ...دارم 

  
  .شام حاضره:  به نادرخان زدیلبخند.  تا نگاهش کنددی از کنار نادرخان گردن کشایبرد

  
  . همه گرسنه ان شامو بکشنی بب-
  

   نبود؟ندهیپو:  مشغول بودلشی بود کنار پنجره و با موباستادهی ایوروش سرابک.  داخل آشپزخانهبرگشت
  
 ی آبگوشت خوریعاشق کاسه ها.  شام را جمع کردی و ظرف هادی کشرونی را بی ترشی شهی شخچالی از

 یمی که چقدر قدی شدی که با نگاه کردن هم متوجه مییاز آن ها ... ی دار و گل سرخهیپا. شده بود
  من کمک کنم؟: برنا داخل آشپزخانه شد ... یمتیقهستند و 

  
  ... خطرناکه نجای باش بابا، ارونیب:  را نگه داشتی گوشی دهنه یرو.  هم برگشت سمتشانکوروش

  
   ...زی سر می دم که ببری مواناروی باش من بهت لرونیتو ب:  برنا لبخند زدبه
  
  اد؟ی هم بایبگم برد...  باشه -
  

سفره را .  کردی حواسش به مخاطب پشت خط باشد نگاهشان منکهیخت که بدون ا به کوروش انداینگاه
  م؟ی تونینم ... می تونیخودمون دو تا م: دست برنا داد

  
 خوام یم ... ادیاز تو هم خوشم م...  بزرگم یلی مرد خهیمن  ... می تونیچرا م:  دوباره نگاهش کردبرنا

  .که کمکت کنم
  

  اد؟یاز من خوشت نم: اخم نگاهش کردبرنا با .  اش صدا گرفتخنده
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 منو نکهی و هم ای هستیچون هم پسر خوب و مهربون! ادیالبته که خوشم م: دی چینی ها را داخل سوانیل
  مگه نه؟ ... یدوست دار

  
   ...هی و هم لباست صورتیتو هم دختر...  گه دخترا خوشمزه ان یعمو آرش م:  خندان سر تکان دادبرنا

  
   ...می برایب: دی برنا کشی موهای رویدست.  خندهریفشرد تا دوباره نزند ز هم ی را رولبش

  
  ن؟یهمتون آبگوشت دوست دار:  رفتزی تکان داد و سمت مشی برایسر.  کردی نگاهشان مباراد

  
  ... بعله -
  

  ...من دوست ندارم :  غر زدایبرد
  

 ی خورد اندازه نوی ایراره هر کق...  خاص که درست کردم یلی خی غذاهی نیآخه ا:  نثارش کردیچشمک
  . بکارهینی زمبیدو متر باغچه داشته باشه که توش س

  
  . خوام موز و آناناس بکارمیمن م:  برنا بلند شدیهورا

  
 شی مرد امشب قسم خورده بود از جانیا. برگشت داخل آشپزخانه.  کردی با لذت نگاهشان منادرخان

  .لخچای بود کنار ستادهیحاال ا. تکان نخورد
  

 انی بدی نبانجانی بچه ها ایوقت:  بودستادهیکوروش آن طرفش ا.  را باز کردخچالی گفت و در یدیببخش
 یشما هم اجازه نم...  که ممکنه براشون خطر داشته باشه دست بزنن یلی به وسادینبا...  آشپزخونه یتو
  !انی که بید
  

  . مونهی مادمی:  را برداشتی بعدی را بغل کرد و بطردلستر
  
  . خوبه-
  
 از اتفاقات نادر بود که هر سه یکی.  به پسرها زدی اش عوض کرد و سری شرت راحتی را با تراهنشیپ

گذاشت .  تخت بودیتبلت باراد هم پا.  تخت برداشت و کنارش گذاشتیعروسک برنا را از پا. خواب بودند
 رفتنشان به شمال هرخان راجع ب با ناددیبا. دی کشرونی بشی را از پاای بردی و جوراب های پاتختیرو

 یلی بود که خیی مدارس مانده بود و امسال از آن وقت هاییکمتر از دو هفته تا بازگشا. کرد یصحبت م
 ی باز اتاق ممهیاز در ن.  آمد و سمت اتاق نادرخان رفتنییاز پله ها پا. نتوانسته بود کنار بچه ها باشد

  ... زنم ی به شهره سر مرمیآخر هفته م:  زدیم تخت و حرف نشسته بود کنار. ندیتوانست عاطفه را بب
  
  .االن تنها مونده.  آره بابا جان، برو بهش سر بزن-
  
 گم یم.  دونم چقدر دلتنگ شدهی گه اما می من که نمشیپ. اما به من عادت داره ... ستی تنها که ن-

  چرا؟ ... ومدینادرخان، امشب شهال خانم ن
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-...   
  
  ! خوب برام سوال شدهن؟ی کنی نگاه منیان، چرا همچنادرخ...  ا -
  
  ! آدم دروغگوی اونجا-
  

  سه سه بار نه بار:  عاطفه بلند شدی خنده یصدا
  
  . رسهیالبد داره به کاراش م...  سفر حج داره -
  
   کنه؟ی نمی پسرتون زندگی مگه خونه -
  
  .اما خودش هم خونه داره...  چرا -
  
 نگران نادرخان یصدا.  نداشتی دخترک تمامی آمد، اما وراجیدر خوشش نم بود پشت ستادهی انکهی ااز

  ! شده؟یدستت چ: بلند شد
  
 شهیهم...  نادرخان سابقه نداشته من خودمو بسوزونم یدونیم... بخار غذا گرفت بهش ...  دستم؟ آهان -

  ...حواسم هست 
  

 خودش را باال ینادرخان کم. فاصله گرفت و از تخت ستادی ادنشیعاطفه با د.  به در زد و داخل شدی اتقه
  دن؟یبچه ها خواب: دیکش

  
  .دنیبله خواب:  قبل عاطفه نشسته بودیقی که دقای ای صندلی رونشست

  
  .دی ببخش-
  

به قول آرش .  بود به دخترکدهیتمام شب را چسب. برنا گفته بود خوشگل است.  برگرداند و نگاهش کردسر
 نی توانست منکر اینم. دخترک به نادرخان لبخند زد.  جوان و خام بودیادیصورتش ز...  پورتمن یناتال

  . شودی لبخند زدن صورتش خوش حالت مای دنیشود که وقت خند
  
   نادرخان؟دی نداری با من کار-
  
  .ی خسته شدیلی نه بابا جان، برو استراحت کن امروز خ-
  

 یطور: نادرخان نگاهش کرد. کان داد تی عاطفه سرری حلقه کرد و در جواب شب بخنهی را دور سدستش
  شده؟

  
 شما و بچه ها رو هم ببرم؟ امسال تابستون فرصت هینظرتون چ.  برم رامسردی انجام کارام بای من برا-

  .نیمسافرت نداشت
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   شه؟ی کم سخت نمهی من تی وضعنیاما با ا...  خوبه -
  

خودمم  ... می نداریمشکل ... ادینم هم مشهال خا ... می بریپرستارتون رو هم م: دی به چانه اش کشیدست
  ... هستم کنارتون تی رم سای که میجز ساعات

  
  ؟ی کنی مکاری رستوران رو چ-
  
  !فقط دو سه روزه ... ادی نمشی پیمشکل...  هست یری جهانگیآقا ... دمی کارامو انجام م-
  
 ای با اومدن داره یپرسم که مشکل از عاطفه بدیفقط با...  ام یمن که راض:  سر تکان دادی نادرخان راض-
  .نه
  

  نه؟ی اریمگه غ...  که کنار شما باشه نهی کارش ا؟یچه مشکل:  ابرو باال دادمتعجب
  
  .ادیاما قرار نبود که با من و شما به سفر ب...  درسته -
  

   اومدن به شمال؟نی مورد خاص باشه اهی براش دی کنیواقعا؟ فکر نم:  اش گرفتخنده
  
  ! کوروش-
  

  ... زدن داره ی برایچه حرف...  پدر جان نهی همتیواقع:  پا انداختی جا به جا شد و پا روی صندلیرو
  
  . کنهی از نوه هام مراقبت مانای و احادی نداده بود که با من به مسافرت میقول! امینم...  تونه بگه نه ی م-
  
   کنه؟یگهدارمن خواستم از بچه هام ن: ابرو درهم کرد.  بودیادی زگری دیکی نیا

  
   کارو نکنه؟نی کنار ماست ای وقتی کنی اما فکر م،یتو نخواست...  نه -
  

  . شما برسهی خانم هم فقط به کارانیا... شهال خانم هست :  را تر کردلبش
  
 ازشون اجازه دی داره که بای به هر حال خانواده اه؛ی پرسم تا بدونم نظرش چیمن هم ازش م...  باشه -
  .رهیبگ
  

 ادی مبیهر چند به نظر عج... و البته نامزدش :  اشی صندلی دسته ی رودی اشاره اش را دوبار کوبانگشت
  ! مونهی منجایکه با وجود داشتن نامزد شب ا

  
  . باشهی اگهی نامزدش تو شهر ددی شا-
  
ن خبر  و به مدیشما هم باهاش حرف بزن...  کردم ی فردا ظهر اکیمن کارامو برا ... هی حرفنمیا: ستادیا

  .دیبد
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  .ریشبتون بخ:  افتاد سمت در اتاقراه
  
  ! کوروش؟-
  

  .بله:  سمت نادرخانبرگشت
  
  .انی که بی و آرش و هم دعوت کنتای از آناهی تونی م-
  
   از چه نظر؟-
  

  .ادی از تو خوشش مدی کنم آناهیمن حس م:  بالش گذاشتی سرش را رونادرخان
  
  ! نادرخان-
  
  . مهمهیلینظر پسرها خ.  نهای بچه ها دوسش دارن ینی ببدیاما با.  ..هی از نظر من دختر خوب-
  

 هم مطمئنا عقلش کم دی دردسر ندارم، آناهیحوصله  ... می ریخودمون م: رونی را فوت کرد بنفسش
  . ازدواج کنه که سه تا بچه دارمینشده با من

  
  . بابا جانری عشق رو دست کم نگیمعجزه :  لبخند زدنادرخان

  
  ... ساحل می کنم بعد هم بری براتون جا به جا منارویا: ادرخان را داخل اتاقش گذاشت نچمدان

  
  .ی باز کنی تونیچمدون رو شب هم م...  االن برو ساحل نی همای ب-
  

  ا؟ی دری برارمی می که من دارم مدیاالن متوجه شد... قربون اون همه درک و فهمتون : دیخند
  

  ! استانی است چه حاجت به بانیع که یزیچ:  سر تکان دادنادرخان
  
  .ارمی رو بلچرتونی برم ودیبذار ... می با هم برنیای پس ب-
  
  . به کمرم فشار اومدهنی ماشیتو.  خوام استراحت کنمیمن م...  عاطفه جان -
  

 دراز نجایبه کم ا. ارمی آب گرم براتون مسهی کهیاالن . اصال حواسم نبود... آخ :  جلو برداشتیقدم
   ...امی تا من بدیبکش

  
 ی باال می پسرها از طبقه یسر و صدا.  رفترونی آب گرم را برداشت و بی سهی چمدان و کی شد پاخم

 را برداشت و از آب پر کرد و گذاشت سازی چایکتر.  وسط سالن ولو شده بودشانیساک و چمدان ها. آمد
 و نی پر چای دری هاج متر آن طرف تر مو بود و چنددای خانه پی آشپزخانه باغچه یاز پنجره . تا داغ شود

برنا . ندی تا بهتر ببستادی پا ای پنجه ی و رودی خودش را باال کشیکم...  رفتند ی آمدند و میشکن م
  ؟ییکجا ... یعاط ... یعاط:  زدشیصدا
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  ...برنا  ... نجامیا:  آشپزخانهی سمت ورودرفت

  
  .ی آب بازمیر بایب: دی از راه رسیوپی با شلوارک شنا و تپسرک

  
  . بابا باشهدیبا...  تونم ببرمت برنا جون یمن که نم:  پا نشستیرو
  
  .رونی اما بابا رفت ب-
  
  .ادی خوب م-
  
  .ادی شه تا بی شب م-
  
 م،ی که حرف بزنامیبعد م.  رو از آب پر کنم و بدم به نادرخانسهی کنی من انی بشزی پشت منجای اای ب-

  باشه؟
  
   ...امی آشپزخونه بی تودی من نبا اما بابا کوروش گفت-
  

  .امی که بی کوچولو منتظر بمونهی ی تونیم ... ستی نی خطرناکزی چچیاالن ه:  زدیچشمک
  

  . شهیاالن دردتون آروم م:  را پشت نادر خان گذاشتسهیک. رفترونی و بزی را نشاند پشت مبرنا
  
   خواد بره ساحل؟یبرنا م...  دستت درد نکنه -
  
  . برم تا کار دست خودش ندادهمن...  آره -
  
  . کجا موندهنمی زنم به کوروش ببی زنگ م-
  
  ! شده؟یچ:  کرد ابرو باال دادی نگاهش می بود و با لبخند گشادستادهی اخچالی برنا که مقابل دنی دبا
  
   ...کستی افتاد شنای ا-
  
  .زی پشت منیفتم بشبهت گ!  برنای کردکاریچ... اه :  دادنی اش را چینی تخم مرغ ها بدنی دبا
  

  .آخه گرسنم بود:  حق به جانب نگاهش کردپسرک
  

  ... پاهاتو بشور ایب:  بغلش انداخت و بلندش کردری زدست
  

 یلیخ...  نشسته بودم نجایتا حاال پاهامو ا: دیپسرک خند.  آب گرفتری را زشی و پاهانکی کنار سنشاندش
  !باحاله
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: دیخند.  صورتشی شدند رویآنقدر نرم بودند که دوباره چتر...  را باال داد شی دستش موهایسی خبا
   گذره؟یخوش م

  
  ... بعله -
  

! برنا؟...  کنم زی رو تمنجای نادرخان تا اشی پاهات و خشک کن و برو پایب:  را برداشتنکی کنار سی حوله
  رون؟ی بیباشه؟ نر...  نادرخان شی پیریم
  
   ساحل؟ی بری منو مرونی اگه نرم ب-
  

   ...ادی پدرت بدیبا: کرد یپووف
  
   که من غصه بخورم؟ی خوایم! ؟ی چومدی اگه ن-
  

  .امی نادرخان تا بشیبرو پ... باشه ... باشه :  و فرقش را خاراندی روسرری را فرستاد زدستش
  

  ...نادرخان ... نادرخان :  را بلند کردشیصدا.  گذاشتنشیی بغلش کرد و پادوباره
  
  ... بله -
  
  . شماشی پادی برنا داره م-
  

  ...بدو :  به پشت برنا زدی اضربه
  
اما .  کردزشیبعد هم با دستمال تم.  تخم مرغ را جمع کردی و شکسته هاخچالی رفتن برنا برگشت سمت با

  . شدی تخم مرغ حس میهنوز بو
  

 کوروش نی متوقف شدن ماشیصدا.  را شستنکی و سختی کف ابر رعی مای را شست و کمشی هادست
حاال با .  را کنترل کندشی پسرهاطنتیخدا را شکر که آمده بود تا ش.  گرفتینفس راحت. دی شن رایسراب

  . توانست لب ساحل برودی راحت مالیخ
  

 ی گذاشت و بزی میهمه را رو.  آنجا بوددشی خری هالونی بعد با نای قهی باز شد و چند دقی وروددر
  . کمکتون کنمدی بذار: نگاهش کردفیبالتکل.  کردن کردیحرف شروع به خال

  
  . به پدرهیدگی شما رسفیوظا ... ستیالزم ن:  راستش را باال برددست

  
  .درسته:  دادرونی را بنفسش

  
  نه؟ی اریغ:  به صورتش انداختی نگاهمی نکوروش

  
  .نه:  تکان دادسر
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 نیسب ترنچ.  نداشتی راه نفوذچی آدم هنیا.  تخم مرغ حالش را بد کردیبو. دی اش کشینی بری زیدست
  .دی را بشوشی تا دست هانکیبرگشت سمت س.  بوددهی بود که در همان چند سال عمرش دیآدم

  
   ...ییبابا... بابا کوروش : دی و برنا و آمدنشان را شنای بردیصدا

  
   ...ای درمیبر:  بودندستادهی دو سر در آشپزخانه اهر
  

  . آبی تودی بردی تونینم...  غروب شده گهیاالن د:  برگشت سمتشانکوروش
  

  !بابا... اا : دی کوبنی پا به زمبرنا
  
  ! برنا؟-
  

  !رمیاصال خودم م ... رمیخودم م ... ی خوام برم آب بازیمن م:  بغض کردپسرک
  

  .ادیباراد هم م ... ی ماسه بازمیبر ... می ری آب نمیخوب تو:  هم اخم کردایبرد
  

 باراد هم به جمع یصدا.  را برد تا جا به جا کندخچالی که مربوط به یدی خری و بسته هاستادی ازی مکنار
  من ببرمشون؟: پسرها اضافه شد

  
اگه به حرفم گوش ...  پاتون ی نوک انگشتایحت ... دی ری آب نمیتو ... دی حواستون رو خوب جمع کن-
  ... گردونم تهران ی االن برتون منی همدیند
  

در ...  جا گربه را دم حجله کشته بود نیاز هم ... ریگ سخت ی باباگری دی روکی هم نیا.  باال دادشانه
...  دونستم ی نمناروی ایجا: زیبرگشت سمت م.  داد پسرها رفته اندی که باز و بسته شد نشان میورود

  . بچه هاشی لب ساحل پرمیمنم م... زحمتش با شما 
  

 ی شغلفیالبته تو وظا: خاند شانه چریسر رو. اوردی تا از آشپزخانه خارج شود، اما دلش طاقت نبرگشت
  ! اما مراقب پسرها هم هستمست،یمن ن

  
 کش آمد ی به لبخندشیلب ها.  برهنه سمت ساحل رفتی و با پاهارونی زد بالیاز و.  بشنودی تا جوابنماند

...  
  

 یهمراه بچه ها لب ساحل باز.  سرحالش کرده بودی کمدنیچند ساعت خواب.  به بدنش دادی و قوسکش
نادرخان را هم آورده . کردند از صبح زده بودند به آب ی که فقط ماسه بازروزی عصر دیجدا. کرده بود

روشن . د برق را زدی آمد و کلنییاز تخت پا...  به راه شده بود شانی هاطنتیبودند کنار ساحل و بساط ش
. باز کرد پلکش را ی هم فشرد و بعد گوشه ی را روشی پلک هایکم. اتاق چشمش را زدیشدن ناگهان

 بود؟ دهی خوابی سه ساعت و خرده ایعنی.  انداخت، حول و حوش ده شب بودلشی به ساعت موباینگاه
 ستین:  کردی و پوفانداخت به لباس چروکش ی نگاهنجا؟ی ایخوابتو آورد ... ی عاطیریبم:  کردینوچ
  ؟ی کم مرتب باشهی یری می م،ی چمدون با خودت لباس آوردهیکه 
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 نبود اما کی تونیقد بلوزش اندازه .  داشتی بلوز و شلوار بادمجانکی.  زانو زدشی ها ساک لباسکنار

فکر کرد چقدر خوب .  پوشاند خوب بودی که دار و ندارش را منیبه قول شهره هم.  هم کوتاه نبودیلیخ
 ی آقانی اد؟یر خی بری خوای میبا ک: دیپوست لبش را جو.  از بازار کندیدی توانست خری شد میم

. ستادی رخ امی اش را مرتب کرد و ننهی سیرو. دی را درآورد و بلوزش را پوشکشی نادرخان؟ تونایگرفتار 
شلوارش .  برداشت تا با آن سر و باالتنه اش را بپوشاندی ارهیشال ت.  چشم بودی باال تنه اش تویبرجستگ

 شی به موهایبرس.  ها هنوز خوابند مشخص بود بچهالیاز سکوت و. دی کشنیی بلوز را پای و لبه هادیرا پوش
... سالم :  نادرخان سمتش رفتدنیبا د.  روشن بودییرای پذی از چراغ هایکی.  و شالش را سر کرددیکش

  .دمی خوابیلی من خدیببخش
  

  .ساعت خواب:  نگاهش کردنادرخان
  

پسرها ... کرد  خستم ی کردن حسابی با بچه ها و آب تنی اما بازستم،یبه خدا من خوشخواب ن: دیخند
  خوابن؟

  
  . شنداری کنم بی آره بابا جان، فکر هم نم-
  
  ارم؟ی براتون بیزی چهی برم ؟ی خوردیشما شام چ...  کردن هالک شدن ی انقدر که باز-
  
  . بخوریزی چهیتو گرسنته . هی آورد، همون کافری نه بابا جان، کوروش قبل رفتن برام ش-
  

 توانست بدون سر و صدا ی برود، خصوصا که بچه ها هم نبودند و م لب ساحلگری دکباری خواست ی مدلش
  . قد داشتمی قد و نی بود که سه بچه وانهی دیکوروش سراب.  ماسه ها دراز بکشدی رویکم
  
  . کم لب ساحلهی رمی من م-
  
  ... شب شده -
  

 م؟ی با هم برنی خوایم ... نمی شی کم مهی رم یتا بچه ها خوابن م: چدی بپی سمت آشپزخانه تا لقمه ارفت
  م؟یبر: برگشت و به نادرخان نگاه کرد

  
  .امروز همش نشسته بودم...  خوام برم بخوابم یم...  نه -
  

  . کنمی کمکتون مامیاالن م:  برداشتی آب معدنی بطرکی و دیچی پری نان و پنی القمه
  
 یم امروز تماس گرفت و کلشهال خان:  تخت دراز بکشدی را عوض کند و توراهنشی نادرخان کمک کرد پبه

  . و حواسم باشهدی کنی کم استخون درد مهی هم سفارش کرد که شما تو شمال یه ... دیحالتونو پرس
  

  ! شمارو داره های گم خوب هوایم: دی نادرخان کشی نهی سی را تا باالی نخیپتو
  
  ! عاطفه؟-
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  ...بله :  زدلبخند

  
  ! الزمه بگم؟-
  

  . که سرم به کار خودم باشهدمیخودم فهم... نه : دیخند
  
  . نمون و زود برگردیلی امنه اما بازم خنجاهایا...  رو هم ببر تیگوش... پاشو برو ...  خوبه -
  
  .ریشبتون بخ... رو چشمم :  اش چسباندیشانی پی و دستش را گوشه ستادیا

  
  .ری شب بخ-
  

زود ... فقط چند ساعت :  باز شدششی باراد نی ابری هایی سرپادنی بود با داوردهی خودش صندل نیبرا
  .ارمیپسش م

  
:  به لقمه اش زدیگاز. نیی پادی لنگه ها را پا کرد و از پله ها دوعی داد که سرتی باراد آنجا بود و رضاانگار
 ی کردی شانس قسمت مایخدا ... می زنی سق مری نون پنمی جماعت مسافرت همش هم دارونی با عمیاومد

  !من کجا بودم؟
  

...  جان یا:  گرفتینفس.  کردی را حس مای دری و شوردی شنی امواج را واضح میوتر صدا جلیکم
  ! سر خریاونم ب ... نجاستی اگنیبهشت که م

  
 که ی به امواجدهی سمت آب و نرسدیدو...  ماسه ها کم شده بود یگرما...  ماسه ها فرو برد نی را بشیپاها

 کوتاه که دو یواریبا د...  بود گری دیالی وکی آن طرف تر چند متر ... ستادی آمدند ای مشیتا ساحل پ
 رو ای درایخدا:  گذاشتش آب را کناری ماسه ها و بطرینشست رو...  کرد یمحوطه و ساحل را جدا م

   متر بهشون جا بده بسههی ی نفرایاون دن ... دنی هم کشواری خودشون دی برانایا...  مال همه یداد
  
 متر جا کیاصال مگر آن قد و قامت در ...  خنده اش گرفت ستدی لنگه پا باهی یاب کوروش سرنکهی فکر ااز
 کوروش وجب کند ی شانه تا آن شانه نی هوس کرده بود دستش را از ابی عجرد؟ی توانست قرار بگیم

خودش را ...  خنک بود دی وزی مای که از سمت دریمینس... شالش را باز کرد و از پشت گردنش رد کرد 
.  نهای بود که شهره هم شمال آمده دهی وقت نپرسچیه. بودی شهره خالیجا.  ماسه ها انداختیشت روبه پ

 خواست که شهره را به کمپ ی از نادرخان مدیبا...  آمدند ی میی شد دوتایدست و بالش که باز م
 بتواند از ی تا گاهدی خری منیماش کیکاش نادرخان . کردی اقدام منامهیاه. گیبعد هم برا. بفرستند

 شکم ی خشک زد و روی ماسه های رویغلت. ماند ی که در خانه اش میحداقل تا زمان. آن استفاده کند
 قصد شی توانست درس بخواند، انگار تمام آرزوهایم...  کرد هی چانه اش تکری و کف دستش را زدیخواب

 خودشان ی و بعد برا کردیشهره ترک م ... د کریکار م...  خواند یدرس م. برآورده شدن داشت
 ی اجتماع با آدم ها برخورد کرده بود مانیچند سال بعد که خوب م!  کنار همی کردند؛ دو نفری میزندگ

...  خنده ریزد ز...  بخت ی توانست بفرستد خانه ی شهره را هم میحت.  ازدواج کندیتوانست با مرد خوب
...  ماند ی قد و قامت بلند کوروش سرابیرونگاهش .  شوهرش دهداست خوی مادر شهره بود که میانگار

 شی پاهاایموج در. نباشدنی تا آن طور پهن زمدیاز جا پر.  آمدی سمت ساحل مالی پلکان ویداشت از رو
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 داخل آب دیحواسش از آمدن کوروش کنده شد و دو.  کرد و تا به خودش بجنبد صندلش را بردسیرا خ
 یشتری برداشت و موج بگریدو قدم د.  رفتی رفتن موج عقب تر م بردارد، اما با عقبراو خم شد تا صندل 

 توانست رنگ زرد ی کمرنگ چراغ ها و نور ماه مییخودش را به جلو انداخت، در روشنا.  کردسشیخ
.  آب و از سرش افتادیخم شد تا برش دارد شال سرش از دور گردن خم شد تو.  دهدصی را تشخییسرپا
 یدار:  را گرفتشی بازویکیهنوز قد راست نکرده بود که . دی کشرونیآب ب ی به شالش زد و از تویچنگ

  !؟ی کنی میچه غلط
  

   ...یوا: دیترس
  

  ! آب؟ی تویچرا رفت ... یینجای ای چی وقت شب برانیا: دشی عقب کشکوروش
  

  ...رفت :  دندان فشردریلبش را ز. باراد افتاد ی هایی سرپای خالی به جانگاهش
  

 چالند و ی مدیبا...  انگشتانش بود انیشال سرش م. دیدستش را عقب کش.  بودندتادهسی ماسه ها ایرو
 ی مدای اومد صد تا صاحب پی سرت مییبال:  گرفتیکوروش پر حرص نفس.  انداختی سرش میرو

  ! فکر؟یآدم انقدر ب ... یکرد
  
 یشالش را چالند و رو ...  شمادیری زبون به دهن بگقهی دقهی کنم؟ ی خواستم خودکشیمگه م...  بابا ی ا-

من که عقلم کم  ... رمشیرفتم بگ... صندلم رو آب برد : دی لرزشی شال و لباس هایسیاز خ. سر انداخت
  .بودمش گرفته نی بوددهی رسرتری دقهی دقهیاگه ...  وقت شب بزنم به آب نینشده ا

  
  .ی البته اگه تا اون موقع غرق نشده بود-
  

 ... دیببخش: دیلب گز!  گفت صندل باراد را گم کرده؟ی می به کوروش سرابدیبا...  را باال گرفت سرش
  !بگم؟...  کردم ی کارهیمن 

  
 که به یشرتی تیدی جز سفدی رسی تر به نظر مکی تارزیهمه چ.  تنش افتاده بودی مرد کامال رونی ای هیسا

  ... اش یتن داشت و ساعت نقره ا
  
...  آخ ست؟ی طور ننی بشه، ای عصبانیلیفکر کنم خ. االنم آب برد. ..صندل بارادو پام کردم  ... زهی چ-

  .دمی پوشیکاش نم...  کردما یعجب کار
  

 ی خودتو به کشتن می صندل داشتیبرا:  کردی نگاهش منهی که دست به سی رفت به کوروش سرابحواسش
جواب نامزدت رو بده  قرار بود ی کفته؟ی برات بی شه اگه اتفاقی مری هممون گی پای فکر نکرد؟یداد

  !خانوم؟
  

 فلفل قرمز به نافش بسته بود و سرکه ری شیانگار مادرش جا.  مرد انقدر بداخالق بودنیچرا ا.  کردینچ
 منم صندلو برداشته ی گرفتیشما دستمو نم:  شدیکم کم سردش م...  شده بود سی بلوزش کامال خنیآست

  ...بودم 
  
  رمی شدم دستتو بگی مجبور نم من همیدی پوشی شما صندل بارادو نم-
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 آب را برداشت و یخم شد بطر. انجا نبودی پنجه فشرد و انگار کوروش سرابانی شالش را می هاشهیر

رد . آب باال رفتیقلپ.  بابایا...  شه ی میحاال حتما عصبان...  کردم یچه غلط... پوف : درش را باز کرد
حس ...  آبش را انداخت ی و بطردیا وحشت از جا پرب...  برهنه اش حس کرد ی پای را رویشدن جانور
فکر کرد . به شدت به سرفه افتاد و نفسش بند رفت.  اش درآوردههی که خورده سر از ریکرد تمام آب

 نهی سری محکم دست دور شکمش انداخت و زیکی.  زانو خم شد و عق زدیرو. ردی می مبی جا غرنیهم
  !! مگه؟؟ی داریرخود آزا.. بخدای اوونهید: اش را فشرد

  
  . اش را فشردنهی سری استخوان کتفش و زنی بدی کف دستش محکم کوببا
  

 راه نفسش باز شد حواسش ی بعدیبا ضربه .  شدی سوخت و چشمانش تار می اش به شدت منهی سی قفسه
 سست شد و خم شیزانوها.  فشاردی گذاشته و محکم می دست کوروش سرابینبود که هر دو دستش را رو

 ی تنفسی در مجرایدی بود و سوزش شدشی هاهی در ریدرد بد. دی ماسه ها و تند و تند نفس کشی روشد
  . کردیاش حس م

  
: دی کمرش کشیچند بار آرام رو.  توانست حجم تنش را حس کندی هم پشت سرش نشست؛ مکوروش

  ...نفس بکش  ... ستی نیزیچ
  
چشمانش از شدت فشار سرفه ها به اشک نشسته .  نفس گرفتصانهی زد و حری آن که بخواهد عق خشکیب

  ...خوبم ... خو ... خ : دی لبش کشی بلوزش رونیبا آست. بود
  

 دست نگهش داشته بود؛ فکر کرد اگر دستش را کی هنوز با یکوروش سراب.  گرفتیگری دقی عمنفس
 انداخت و از شیازو بری به خودش داد تا جدا شود، اما کووش دست زیتکان. دیایبردارد نفسش راحت تر م

  .الی تو ویبهتره برگرد...  رو ندارم گهی دردسر دهی یحوصله : جا کندش
  

 یکوروش سراب...  بود سی خشیلباس ها...  را از دست داده بود ی دزدیصندل ها...  برهنه بود شیپاها
 و خوب اوردی ب نمانده بود باالیزی مثل او عق زده بود و چیمقابل مرد... به تن و بدنش دست زده بود 

  ! شد؟ی هم منی مگر گندتر از اایدن
  

 رونی توانست از فکر باراد بی کرد، فقط نمی اتفاقات امشب را فراموش میهمه . دی لبش را جوپوست
 جدا اطی را از حالی ووانی که ای از چند پله ایکوروش سراب.  پنجه فشردانی شالش را میکالفه لبه . دیایب
... اه ...  بود نداخته داشت که دست دورش ایچه معن. ت لبش را محکم تر فشردپوس.  کرد باال رفتیم

 را جمع کرد و از پله ها شیمعذب شانه ها.  کردی اش حس منهی سری را زشانی دستش و گرمیهنوز پهنا
 و سیتمام لباست خ ... ری بپوش برو دوش بگنویا:  بودشی مردانه مقابل پای جفت صندل چرمکی. باال رفت

  ... شده یاسه ام
  

سر بلند .  لنگه اش بگذاردکی را در شی بزرگ بود که هر دو پای را داخل صندل فرو برد، انقدرشیپاها
   کنم؟دای تونم پی کجا مدی دونی گم شد و مای که تو دریاون صندل: کرد

  
  .میرفته بود گهیاونم از ترک...  که شده هیکار:  تکان دادنش را تماشا کرد و راه افتادنش به داخلسر
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مگه  ... ی رفتیخوب پا برهنه م ... یری از خجالت بمدیحاال با ... ی عاطیری بمیا:  اش را خاراندیشانیپ
  !گهی شه دی منی داشتن همی شد؟ آخر و عاقبت مال دزدی میچ
  
  ! شما؟ی و استخاره کنیستی تا صبح بای خوای م-
  

  . داخل االنامینه م... هان؟ :  اش حلقه کردنهی را دور سدستش
  
مجبور بود تمام سالن تا اتاق خوابش . دندیماسه ها به کف دستش چسب.دی پشت لباسش کشی کف دست روبا

 که وارد آشپزخانه شد، معطل نکرد یکوروش سراب.  نبودیاما انگار چاره ا.  کندی سر و وضع طنیرا با ا
 یناسالمت: غر زد. کندفاده استرونیمام بلباس و حوله اش را برداشت تا از ح. و خودش را به اتاقش رساند

   ...شیا...  اون وقت اتاق خواب حموم دار و دادن به اون جغله ها نجامیمن تنها جنس مونث ا
  

 شان کله پا ی نبود که به خاطر بزرگدی بعچیه.  را محکم کردشی صندل رساند و پای اش را به لبه پنجه
.  را داخل حمام انداخت و در را از داخل قفل کردخودش.  از نبودن کوروش راحت شدالشیخ. شود

 شیا موهانی میچنگ. شدندی آب شسته مانیماسه ها با جر. دوش حمام گرفت ری را زشیلباس ها
 سیهم خودم خ...  هارو آب برد ییهم سرپا.  به شب من زدی تو رو خدا با اومدنش چه گندنیبب: انداخت

  ! پدر منی بگه خودت مقصر بودستی نیکی.هم چند تا غر به جونم زد. شدم فیو کث
  
 رشیتصو.  وان و خودش را خشک کردیبعد هم نشست لبه . دی و تنش را آب کشستادی دوش آب گرم اریز

 تنه می نی و باز و حوله اسی خیبا موها.  شده بود افتادهی که پشت در تعبی و بزرگی تمام قدی نهی آیرو
 دی دنهی آنی تو ادهی میچه حال... اوه : رد و از شانه عقب راند فر و بشی را داخل موهاشیپنجه ها... 

 می را صاف کرد و نشیشانه ها...  تو سر آدم ادی هم می تصورات خاک برسریکل... جلل الخالق ... زدن 
 خودش دنی و از ددی چرخیکم...  بود دای کمرش پیباالتنه اش را با حوله پوشانده بود اما لخت. رخ شد

  !ایستی نی اکهیبد ت ... ی تو عاطیرینم: لبخند زد
  
  

  !شاالیکور شه ا ... نهی بی که منو نمی اونرهیبم:  را غنچه کرد و پلک زدشی هالب
  
 یشهره م...  بود دهی کششیپاها.  به جلو و عقب برداشتی و قدمدیچی اش پنهی و حوله را دور سستادیا

 سرشانه اش یچانه اش را رو. ان صدقه اش برود بود که قربی شهره خالیحاال هم جا. کدستیگفت پر و 
 سر و وضع به نی بار بود که توانسته بود با انیاول.  خودش نگاه کردری پلک به تصویگذاشت و از گوشه 

بخار حمام .  گذاشت و ژست گرفتشی زانویدستش را رو.  نگاه کندی به آن بزرگی انهیخودش در آ
 کرد و یتک سر فه ا...  به ممنوعه ها دی کشی اراده سرک میفکرش ب.  کرده بودی را رنگشیگونه ها

 انگشت شست و اشاره نیب.  کننی ها هم آدم و از راه بدر منهیآ ... می رجطونیلعنت خدا بر ش: ستادیا
 را داخل حوله شیموها. دی را پوششی و لباس هاستادیپشت به در ا... توبه ... توبه : اش را گاز گرفت

 ... زتی شه سای می چهل و پنجهی:  را برداشت و باال گرفتی کوروش سرابیصندل ها.  و محکم کرددیچیپ
 از آشپزخانه یفی ضعیسر و صدا.  تا از ماسه پاک شوددی گرفت و آب کشری شریهر دو ز!  غول؟ای یآدم

؛  کردی را پهن مشی لباس هادیبا.  به سرش انداختی را بست و شالشیداخل اتاقش شد و موها. دی شنیم
 ی را جدا کرد و کنار تخت رورشیلباس ز.  بودندسیهمش دو سه تکه لباس آورده بود و حاال همه شان خ

 را مرتب کرد کشیتون.  گشاد شده بودشی برایانگار. دی باال کشی را کمنشیکمر شلوار ج. شوفاژ انداخت
لحظه . هم به دست داشت ی نشسته بود و با لپ تاپش مشغول بود و فنجانزیپشت م. و سمت آشپزخانه رفت
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 ی ورودش که شد از باالیمتوجه .  به آشپزخانه داشتی خاصی مرد انگار عالقه نیا.  قدمش کند شدیا
 را داخلش چپاند تا از سشی خی رفت و لباس هایی تکان داد و سمت لباسشویسر. فنجان نگاهش کرد

 یگرسنه اش بود و م.  انداخت به داخلشی و نگاهخچالیبعد هم برگشت سمت . خشک کن استفاده کند
 شد یخوب نم.  به پشت سرش انداختی نگاهمین. دیتوانست با دو سه تا تخم مرغ از خجالت شکمش درآ

  د؟ی خوریشما م...  درست کنم مروی خوام نیم:  کردیاهم...  اتاق خودش؟ مردک نچسب رودب
  

  . دوازده استکیساعت نزد:  و نگاهش کرددی شانه چرخی رویکم
  

  ... بره ی گرسنه باشم خوابم نمیاما وقت...  دونم یم: تکان داد سر
  

  ...نوش جان : زی سمت مبرگشت
  

  ! بابانی هم بلده ای کنج لبش نشست و تخم و مرغ و کره را برداشت و پچ پچ کرد؛ خوش اخالقیلبخند
  

 ی شهینتر ش کایاز رو.  و تخم مرغ ها را شکانددی سمت گاز و مشغول شد، عطر کره را نفس کشرفت
 و در تابه را گذاشت تا هم زمان سرخ و بخار پز دی تخم مرغ ها پاشی رویکوچک کنجد را برداشت و کم

 خچالیدوباره تا کمر داخل ! ی شد ته بدشانسی منینگاهش نگران شد که نکند نان نداشته باشند؛ ا. شوند
  . باز شدششی نیرش تی شهی شدنیبا د.  نان آرام گرفتی بسته دنیخم شد و نگاهش با د

  
  . من هم گرسنمه-
  
  ...آخ :  دادی بدی خورد و صدازریسرش به قسمت فر. ستادی ای باراد تندی صدادنی شنبا
  
  !؟ی شدداریب... ا : دی کف دست فرقش را مالبا
  

 برات ی اگهی دزی چی خوای م؟یدوست ندار...  درست کردم مروین:  دندان گرفتری لبش را زپوست
  !درست کنم؟

  
  . خورمی و منیهم...  نه -
  

  . نکنهی خر بشه و بدقلقمروی کن با نی کارهیخدا جونم :  تا بشقاب برداردنکی سمت سبرگشت
  

 داده بود و هی تکی صندلی لپ تاپش به پشتالیخی بیکوروش سراب.  گذاشت و نشستزی می را رولیوسا
کنجد زدم دوست . گهیبخور د: ت دستش نگه داشی توفی نان کند و بالتکلیتکه ا.  کردینگاهشان م

  !؟یندار
  

انگار پسرک قصد ... چشمانش گرد شد .  خودش گرفتی برای تپلی باراد منتظر تعارفش بود که لقمه انگار
 و رونینفسش را داد ب.  آمدی بهتر با باراد کنار مدیاگر کوروش نبود شا.  را بخوردشیکرده بود تمام غذا

  ! بگم؟یزی چهی...  گم باراد یم...  بخور نمیاز ا ... ایب:  را باز کردی ترشی شهیدر ش
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 ی بود که زرد و مشکتیاون صندل ابر... امم :  شد رفت و برگشتی که لقمه میی با تخم مرغ هانگاهش
  بعد حواسم پرت شد آب بردش...  خواستم برم لب ساحل یم ... دمشیمن امشب پوش... بود 

  
  !صندل من؟:  راه ماندانی دست باراد می لقمه

  
...  نوشابه هم هست ی وای اارم؟یبرات ماست هم ب. شه یسرد م.لقمه ات رو بخور تا بگم :  باز شدششین
  !؟ی خوریم
  
:  گذاشت و نشستزی می و روختی رشی نوشابه برایوانی و لدی باشد از جا پری آن که منتظر جوابیب

 آب که یمن رفتم تو... آب بردش  ... گهی دیچیه... نوش جونت  ... یهمه اشو خورد ... ایگرسنه بود
   متاسفمیلی خیلیخ... نتونستم ...  کنم داشیپ

  
  !؟ی اجازه؟ بعد هم گمش کردی ب؟یدیصندل منو پوش:  با اخم نگاهش کردباراد

  
...  جبرانش کنم یبگو چطور...  خورم یقسم م...  نبود ی عمدیول... آره :  کردنیی را باال و پاسرش

  !ت بخرم؟ براگهی دیکی
  

 انداخت که با ی به کوروش سرابی را در هم گره کرد و نگاهشیدست ها.  کردی تخس نگاهش مپسرک
 ی معامله اهیچطوره :  دادرونی و بدی را داخل دهان کشرشیلب ز.  کردی مشانی کمرنگ تماشایلبخند

به ...  بدم نجام من برات ا تای گی می کارهی تو نکهی اای...  خرم ی اون مهی صندل شبهی من ای ... میبکن
  ! کارا بلدمیلیمن خ...  خوب فکر کن نیبب! ؟ی گی میچ... عنوان جبران خسارت 

  
  !؟ی فکر کنی خواینم: دی نالستادی که اباراد

  
  . کنمی اش رو هم فکر مهیبق...  خوام ی ممروهای ننی هر روز صبح از امیینجای تا ا-
  

  !ست؟ین ... گهی بسه درومیخوب همون ن: رونی را فوت کرد بنفسش
  
   ...یری گی برام مهی همون صندلو از ترکنی عای:  شانه باال دادی تخسبا
  

  ...قبول ... باشه ... باشه :  را باال گرفتدستش
  
  . باباریشب بخ...  خوبه -
  
  .ری شب بخ-
  

  .راحت شدم... هوف : دی کشی گذاشت و نفس راحتیشانی پی را رودستش
  
  !؟ی کنی جبران می مدلنی رو ا اشتباهاتتشهی هم-
  

  !جانم؟:  بلند کردسر
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 ی میسع...  بله یعنی: لبخندش کمرنگ بود!  گفته بود جانم؟یبه کوروش سراب. دندان فشردری را زلبش

   شده؟یطور... کنم جبرانشون کنم 
  

  .نه:  دادی را به دو طرف تکان مختصرسرش
  

  . نمانده بودشیز غذا ایچیه.  افتادی به بشقاب خالی حالی با بنگاهش
  
 میساعت خوابش از تنظ.  مسافرتای باشد التیمهم نبود که در تعط.  و گردنش را مالش داددی پهلو چرخبه
 نیی شرت لوله شده اش را پایت.  تخت نشستی به خودش داد و رویکش و قوس.  شدی خارج نمیشگیهم
 داری و تنها بدنی به تنها خوابگرید.  و سمت حمام رفتدی پف دارش کشی پلک هایبا کف دست رو. دیکش

.  رفترونی و بدی حوصله لباس پوشیب. را بست شی و پلک هاستادی دوش اریز. شدن عادت کرده بود
 صورت غرق دنی به اتاق نادرخان زد و با دیسر.  نشده اندداری کدام بچی داد هیسکوت خانه نشان م

 شده بود داری تر از او بزیسحرخ نفر کی. برو باال داد گاز ای روی کتردنیبا د.  آمدرونیخوابش آهسته ب
.  انداختالی واطی به حی و نگاهستادی آشپزخانه ایکنار پنجره .  شخص عاطفه باشدنی نبود که ابیو عج

  . شدی و بعد رها مردی تا ارتفاع بگدی کشی نشسته بود و خودش را عقب می تاب فلزیرو
  
  !سرخوش... خجسته ... شاد ... کند  ری دختر را چطور تفسنی دانست اینم
  

 عوض ی را حساباتشی تر بود، اما انگار در کنار نادرخان بودن روحی که در رستوران شناخته بود جدیکس
 و دی را شنی باز و بسته شدن در ورودیصدا.  دم کندی و برگشت تا چادی به چانه اش کشیدست. کرده بود

  ... خوش صدا بود یادیدخترک ز.  دادهی آب کرد و به کانتر تک را پریقور.  خواندی که میبعد زمزمه ا
  

   هستمی من واسه تو چی فهمی روز مهی خودت
  

   پرستمی تو رو می و عاشقم باش وقتعاشقم
  

  ... دوست داشتن یایدن...  ها وونهی دیایدن:  باال بردی را کمشی تن صدای کنج لبش نشست وقتیلبخند
  

  ...با منه  نگات ی وقتشمی چشمات میفدا
  
سر چرخاند . لبخندش عمق گرفت. بود دهی شد که نشنی عاشقانه را سال ها میادی و زیمی آهنگ قدنیا

   تا پنهانش کندنکیسمت س
  
  !ن؟ی شدداریشما ب ... عی ه-
  
  ! شدم؟ی مداری بدینبا: ختی ری خودش چای برداشت و برایوانیل
  
 شدن فکر داریمن عادت دارم به صبح زود ب ... نیخواب بی و کنی شداری بی خودتونه کلی میعنی...  نه -
  . شهداری االن بی کردم کسینم
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  ...سالم :  سر تکان داددنشیعاطفه با د. دی پنجه گرفت و چرخانی را موانشیل
  

   ...زی بری خوریم...  حاضره یچا:  دندان فشردریلبش را ز.  چه کرد نتوانست لبخندش را جمع کندهر
  
 نجاهای دونستم که ای اما نمرمی خواست نون گرم بگیدلم م... دستتون درد نکنه ...  خورم ی بله م-

  ... نه ای داره یینانوا
  

رفتم : دی صبحانه را چزی و مدی کشزی می روی و به حرکات تند و فرزش نگاه کرد دستمالزی پشت منشست
 شهیاز ش... ت و آشغال جمع کردم  آیبه جاش کل...  شد اما نبود که نبود دای صندل پدیلب ساحل گفتم شا

   ...زای چیلیخالصه خ...  تا امم ری بگی خالیو بطر
  
حواسش رفت به . دیچی پی نشسته بود و با حوصله لقمه مشیرو به رو. را باال گرفت و نگاهش کردوانشیل

 حلقه و انگشت بدون.  دخترانه بودیادی کوتاه و الک خورده اش زی که ناخن هایدی و سفدهیانگشتان کش
  !چکارست؟ ... ی نامزد داریگفت: نشانش را از نظر گذراند

  
  ... کنه ی پدرش کار مشی پیعنی ... کارهیب ... زهینامزدم؟ چ:  انگشتانش ماندانی ملقمه

  
 داد و اشاره ی اش را به صندلهیتک.  کندی نداشت که کنجکاوتیاما آنقدر هم اهم. درست نبویزی چکی

  ...صبحونتو بخور : کرد
  
  . قرصشونو بخورندیساعت هفت با...  سر به نادرخان بزنم هی من برم -
  

 وانشی تا لستادیا.  مانده بودزی می که روی خوش آب و رنگی شدن با عجله اش را تماشا کرد و لقمه دور
   ...دی رفتن لقمه را جونیرا پر کند و ح

  
... برنا ...  رفتن نایا ... ی وایا: را رها کند نادرخان لچریمجبور شد و. دندی و برنا جلوتر از او دوایبرد
   ...ایبرد

  
  ... جونورا نیمن برم دنبال ا:  کرد به نادرخانرو
  

   ...رمشونی گیمن م:  کرددنی زودتر از او شروع به دوباراد
  

...  کنن ی مکاری چرهی خواد براشون جشن تولد بگی اگه بدونن پدرشون منایا: رونی را فوت کرد بنفسش
  ... تا صبح دنبالشون بدوم دی کنم بافکر

  
 یچیحاال آقا کوروش مهمون هم دعوت کرده؟ آخه ه...  به همه کیتولدشون نزد...  جالبه ها یلی خاما

  ...امروز نگفتن 
  
  .میمهمون ندار...  نه بابا جان -
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 پسرا یز دوستا گرفتن چند تا ای گذره؛ حداقل تو تهران می که به بچه ها خوش نمی طورنی بابا، ای ا-
   ...ستیشهال خانمم که ن! من و شما و باباشون و بچه ها؟...  آخه ی چیعنی...  اومدن یم
  
  . بچه ها عادت دارن-
  
 وپی برنا که دنبال تدنیبا د. یشهرباز ... ی پارکهیکاش حداقل :  ماسه ها سر دادی نادرخان را رولچریو

  ... جلوها یرن... برنا :  زدغی اش داخل آب شده بود جیباد
  

   ...ششونی رم پیمنم م...  شه ی دوتا نمنی افیباراد حر:  را درآوردشی هاصندل
  

   ...ی بازایب: دی پررونی از آب بدنشی با دایبرد.دی آفتاب خورده دوی ماسه هایرو
  

  ... نه من به حرف شماها نیقراره شما به حرف من گوش بد ... گهینه د:  گذاشتیشانی پی را باالدستش
  

  ! گفته؟یاون وقت ک:  کردی دست به کمر نگاهش مباراد
  

  ...باباتون صبح شما رو سپرد دست من و نادرخان ... امم :  را جمع کردشی هالب
  
  ! بابام؟-
  

  !بابات... آره :  پهن شدلبخندش
  

  ...بدو  ... ی آب بازمی برایب: دی را به لباسش کشسشی و خی ماسه ای سمتش و مشت هادی دوبرنا
  
  ! برنا-
  

 ی هم به کمکش شتافت و به چشم به هم زدنایبرد. شدی مدهی دست کوچک برنا بود و کشانی مدستش
  .نی کردسمیخ...  کشمتون یم: دیخند.داخل آب بود

  
  .ی شدسی خگهیحاال د: دندی تنش پاشی مشت مشت آب روپسرها

  
   ...گهی دایب: دی را پر آب کرد و سمت باراد پاششی هامشت

  
  !؟ی کردسمی خ... ا -
  

  .می کنی با بچه ها بهت حمله میاین ... ایب ... گهیآره د: دیخند
  

  . بشمسیدوست ندارم خ:  چند قدم عقب رفتباراد
  

  ! دوست داره اول بخورمش؟یک:  و برناای سمت بردبرگشت
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 ساحل ی ا خط ماسهی از روایبرنا و برد .ردشانی داخل آب تا بگدی خنده شان که بلند شد دوادی و فرغیج
  ... ترسو یپسرا: دیغش غش خند.دندی دویم
  

دست .  کرد تا آب به تنش بپاشدی استفاده می از هر فرصتایبرد.  شده بودسی کامال خقهی عوض چند دقدر
  ... بسه گهید ... ممیمن تسل:  را باال گرفتشیها
  

  !؟ی بری خوایم: دی به شلوارش چسببرنا
  

   تو آفتاب؟میبر... تو هم که لبت کبود شده ... سردم شد : کرد را دور پسرک انداخت و بغلش دستش
  

  !م؟یبر: با دست همه را عقب زد.  آمده بودشی پلک های برنا تا روسی نرم و خیموها
  
  !؟ی درست کنی قلعه شنیبلد ... ی ماسه بازمی بر-
  

  .رمی بگادی زود دمیاما قول م... نه :  باال دادشانه
  

 ی چاله هی دیحاال هم با ... میاری سطل رو آوردم که آب بنیا: اسه ها نشست می هم کنارشان روایبرد
   ...میگنده درست کن

  
چشم .  سوزاندینور آفتاب پوست صورتش را م. ردی بگادی بعد توانست از دست پسرها ساختن قلعه را یکم
 گرم شده یلیخ:  درست کردبانیبا دست دوباره سا. کاله همراهش داشت کیکاش .  را جمع کردشیها

  !م؟یبر.نادرخان هم مونده تو آفتاب... 
  

  !م؟یایدوباره م:  به تنشدی دوباره چسببرنا
  

  .میحاال بر ... میای باز هم ممیبتون... آره :  شالش را باز کرد و دوباره بستی گره
  

  .دیصندالتون رو بپوش:  دو را جلو فرستادهر
  
  . شدهی پاهام ماسه ا-
  

  . حمامیریم... نداره  یاشکال:  تکان دادسر
  

  . برمیمن بابا نادرو م:  نادرخان را راه انداختلچری وباراد
  

مدرسه ها  ... ستی امروزشان کافیاما فکر کرد برا ... زدی خوش فرم او را به هم بری آمد موهای نمبدش
 و دی رسیم م نادرخان به اتمایبعد هم که زمان ماندنش در خانه . دی دی شد و کمتر بچه ها را میباز م

 حرف بزند؛ هر چه ه امشب با نادرخان در مورد شهرنیفکر کرد هم.  کردی خودش می برای فکردیبا
  ! شدی ترک کردن شهره هم سخت تر مدی کشی طول مشتریب
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:  سر بلند کرددی برنا را که شنادیفر... هنوز نم داشت .  را تکان دادکشی و توندی را به لباسش کشدستش
  ...عمو آرش 

  
  ! اومدهی چی برانیا... اه :  اش انداختینی به بینیچ
  

  !؟یبا عمو آرش بود:  بود که متعجب نگاهش کرددهی را شنشی انگار صداباراد
  

  ! هم خوبهیلیخ ... گهیمهمون هستن د... من؟ نه :  را درشت کرد و پلک زدچشمانش
  

 خواست با آن یدلش نم.  کردی میس پا نشسته بود و با برنا رو بویآرش رو.  دادشی به قدم هایسرعت
  . نبودیسر و وضع از مقابلش بگذرد، اما انگار چاره ا

  
  ... احوال خانوم -
  
  . سالم-
  
  !ن؟ی بودیآب باز...  سالم کی عل-
  

  .با اجازه... بله :  تنش بچسبدی خواست روینم. دی کشکشی به تونیدست
  

 نهی کوروش که دست به سدنیبا د.  پله ها باال رفت ازی داد و از مقابلش گذشت و تندشی به قدم هایسرعت
  ...سالم :  شل شدشی کرد قدم های بود و نگاهش مستادهیا

  
  ! بموننالیقرار بود بچه ها تو و...  سالم -
  

  ! شده؟یطور. البته بچه ها اصرار کردن...  لب ساحل مینادرخان گفتن بر:  باال دادشانه
  

  ! آفتاب سوخته شدن؟ی طورنیبچه ها هم ا: صورتش بود کی نزدیی کوروش جای اشاره انگشت
  

.  شهی لب ساحل آفتاب سوخته مرهی می هر کگنی مدمی دونم، اما شنیمن که نم: رونی را فوت کرد بنفسش
  ! داره؟ی اشکالدی کنیفکر م...  سوخته شدن ی کمهیحاال پسرها هم 

  
  ! کوروش؟-
  

  ...با اجازه :  تا پشتش به آرش نباشددی چرخیکم
  

 ریخوب مگه تقص...  اخم و تخم آقا رو جمع کنه دی بایکیحاال :  به اتاقش رفت و شالش را برداشتمیمستق
 پسرهاش ی و نگهبانالیاصال خودش بمونه و! دن؟ی کس نمچی ان و گوش به حرف هیاغیمنه که بچه هاش 

  ! دارهیبه من چه ربط... رو بده 
  
  ! امروز اومد؟ندهیپو:  کردیم پا انداخته بود و به آرش نگاه ی روپا
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  ! توامگهی شو دالشیخینه، ب: ندی بنششی پای تا رودی حواله اش کرد و دست برنا را کشی چشمکآرش

  
. زنگم زدم جواب نداد ... ادیاز سر صبح منتظرش بودم ب:  و چانه اش را خارانددی دور دهانش کشیدست

  ... داره ی چه بهونه انمی خوام ببیم
  

  .ادیقلقلکم م... عمو ... عمو نکن : دی خند غش غشبرنا
  
  .رهی گیشکمش درد م... ول کن بچه رو : ستادیا

  
   ...یعاط ... یعاط: دی کشغی دوباره جبرنا

  
 رونی زد؟ رفت سمت آرش و برنا را از بغلش بی را صدا می بود و برنا عاطستادهیانجا ا.  به کمر شددست

  . برنا بود بچه ات قددیخجالت بکش االن با: دیکش
  

  مگه نه نادرخان؟... همه که مثل تو زرنگ نبودن داداش من :  را مرتب کردراهنشی و پدی خندآرش
  

  . عصرونه بخورنانیبه بچه ها بگو ب: نیی را گذاشت پابرنا
  

  دهی هاش رو از دست متی االنم داره موقعنیکوروش هم...  بگم یچ:  کردی با لبخند نگاهشان منادرخان
  

...  من نیتوپو ننداز زم... بحث توئه آرش :  کردوهی پسرها را پر از آب موانیزخانه شد و ل آشپداخل
  ! گذره بهمیبد نم. منو نخور ی زندگینادرخان شما هم انقدر غصه 

  
  .من تو نوبتم ... ی بابا، تو االن دست به نقدیا:  آرش بلند شدیصدا

  
 که دی آرش را شنیصدا. اوردی برونی بری تخم مرغ و پنخچالی گذاشت و خم شد تا از زی می ها را رووانیل

  رونی بیای نمگهی تو اتاق دیگفتم من اومدم رفت... چه عجب خانم :  کردی میبا عاطفه احوالپرس
  

  !آرش: ستادی را بست و صاف اخچالی در
  
  ه؟ی چ-
  

  . چه خبرهنی بزن ببیبی زنگ به حبهیپاشو :  هم فشردی رولب
  
  . که صبح بودهی همونزیهمه چ... اشه  خواد بی چه خبر م-
  

  . کانتر انداختی روی گاز گذاشت و دنبال ظرف روغن نگاهی را روتابه
  
  . کنمی من درست مدی اجازه بد-
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   روغن کجاست؟نیا:  آن که برگردد و نگاهش کند سر تکان دادبدون
  
  کنار دستتون... همون جاست ...  امم -
  
 و نان ها را از دی خودش را کنار کشدش؟ی دیاز اول آنجا بود و نم. د ظرف روغن ابرو باال دادنی دبا

  ! هم گرسنم بودیحساب... به به : ستادی چهار چوب آشپزخانه اانیآرش م. ختی ررونی بلکسیداخل نا
  

 پوز آرش را به خاک ی آمد کسی خوشش مبیعج.  برنگشت تا نگاهش کندی بود که عاطفه حتمتوجه
  .دی خودش خندیاز بدجنس... بمالد 

  
  .می خنده داره خوب بگو همه بخندیچ...  آقا کوروش -
  

  .زی آرش انقده مزه نرنی بشایب:  را باال بردشی ابرودم
  
 تخم نی داره ایچه بو برنگ... هووم ... من باورم نشده بود ...  خوش نمک گهی جون تو سرور جون بهم م-

  !مرغ
  

  .بو برنگش کجا بود ... گهیغ تخم مرغه دتخم مر:  نان کند و به دهان گذاشتی اتکه
  
  !یقدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهر...  قبال که گفتم -
  
:  آشپزخانه انداخت و پچ پچ کردزی آن طرف می صندلیخودش را رو.  چشم و ابرو به عاطفه اشاره کردبا

  . دختره نامزد دارهنیا... آرش چرت نگو 
  
 بر نگشت یحت ... ینی بیم...  کنه ی می تخسی طورنی اادیخوشم م. .. کردم کارشیمگه چ...  بابا ی ا-

  .نگام کنه
  

  ... کردم واقعا خوشت اومده ازش ی شناختمت فکر مینم:  شدنهی و دست به سی داد به صندلیپشت
  
   ...ومدی بدم که ن-
  

  !چت شده؟ ... یتو که دله نبود:  کردنگاهش
  
  ! تختالتیخ...  به خواستن نداره یطرب... ازش خوشم اومده  ... ستمی دله ن-
  
 که در یلباس.  بوددهی پوشی ساده انی بنفش و شلوار جکیتون.  به سمت گاز انداختی نگاهمی سر شانه ناز
  !اصال...  زن را نداشت کی تیجذاب. بوددهی به تنش دادی چند روز زنیا

  
   کوروش؟-
  

  ...هووم : برگشت
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  ! باباشی خورد-
  

 نیذاری بچه ها رو االن مکیک... آقا کوروش : ستادی عاطفه کنارشان ادی بگویزیه چقبل آن ک.  کرداخم
   شب؟ای زیرو م

  
   ...دونمینم... امم :  بار تمرکزش را از دست دادنی اولیبرا

  
  ... تونن عصرونه بخورن ی بعدش من؟ی ببرکی اول کنی خوای م-
  

  ؟ی من چیمروهاین:  غر زدآرش
  

  .ارمی تو بالکن براتون عصرونه مدییشما بفرما: هش کند جواب داد آن که نگای باز بعاطفه
  
  ! باباهینامرد...  اا -
  

 که ییشمع ها ... زی می بذار روکویشما هم ک ... ارمی کادوهاشونو برمیمن م ... هیفکر خوب:  تکان دادسر
  آوردم کجاست؟

  
آخه تولد بدون بادکنک و  .نیدی خریفقط کاش فشفشه هم م...  کجان دونمیم...  گذاشتم تو کشو -

  . ندارنی مهمونچی هام که هی طفلنیا.ستیفشفشه که تولد ن
  
  .گهی من مهمونم د-
  
 داد خنده اش ی جوابش را می محلی آمد و عاطفه هم با بی وسط صحبتشان متی آرش مثل پارازنکهی ااز

  .دمیحاال که نخر: گرفت
  
  .دی بعد جبران کنیدفعه انشاهللا ...  که شده هیکار...  اشکال نداره -
  

  ! جبران کن کوروشگهیسال د... اهم : دی خندیآرش پق.  باال دادابرو
  

 یحت...  رو دوست دارن زای چنیخوب بچه ها ا... خنده نداره آقا آرش :  دست به کمر نگاهش کردعاطفه
 دوست نی بودمطمئنم شماها هم بچه که.منم که بزرگ شدم دوست دارم که تولدم بادکنک داشته باشم 

  نیداشت
  
  !نی هستدهی ماشاهللا رشگهیشما که د ... دی شامی خوب ما بچه بود-
  
  ه؟ی کدهی رش-
  

شما هم بچه ها رو صدا کن :  و به زحمت لب و دهانش را جمع کردستادیا.  هم فشرد تا قهقهه نزندی رولب
  .انیب
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  ! زدم آقا آرش؟ی من حرف خنده دار-
  
  !اصال و ابدا... نه :  کرد نخنددی میه سع به آرش انداخت کی نگاهمین

  
  ... لحظه هی ایب... عاطفه بابا :  بحث نجاتشان دادنی از انادرخان

  
من حاضرم هر روز خسته از سر کار ...  باحاله یلی دختره خنی اییخدا: دی دور شدن عاطفه آرش خندبا
  . عوض شهمی روحنمی بشششی پقهی ده دقامیب

  
  . خودشی دنبال زندگرهی مگهی دختر خانم هم دو ماه دنیا ...  توهم نزنگهی پاشو د-
  
  . تف کردلی از درخت نارگمونیشانس مارو م...  پووف -
  
  . بوددهی بچه ها بادکنک نخری وقت براچی پله ها باال رفت و فکر کرد چرا هاز
  

 یزیست مطمئن شود چ خوایم.  چند روز را در آن گذرانده بود نگاه کردنی که ای بار آخر به اتاقیبرا
 دیشا...  نه ای دیای توانست به انجا بیمعلوم نبود باز هم م.  به دور و برش انداختی نگاهمین. را جا نگذارد

.  باشدای کنار دری و چند روزدیای توانست با شهره بی کرد می را پس انداز مشیچند سال بعد که پول ها
از . دی شنی آرش و نادرخان را میصدا.  نخواهد بودارشی در اختی و اتاقالی ونیهر چند مطمئن بود همچ

...  جونم یعاط: برنا صدا بلند کرد.  و مرتبش کرددی به شالش کشیدست. بعد تولد پسرها انجا مانده بود
   ...یعاط

  
   تو؟ییکجا... بله :  رفترونی اتاق را باز کرد و بدر
  
  . خوامی میمن بستن: ذاشته بود سر گی روی خوشگلیریکاله حص.  آمدرونی آشپزخانه باز
  

  !ستی نگهید...  چند روز نی ای رو تموم کردی جعبه بستنهی:  کردیپووف
  
   ...ایب...  باشه دیشا...  نگاه کن ای خوب تو ب-
  

: همه را باز و بسته کرد. دیای و کند، کوتاه بری را ززری فری آن که وادارش کند تا کشوهای بود بمحال
  ست؟ی نیدید
  

  ... خواستم ی میمن بستن... ا : غر زد پسرک
  
  ! عمو؟ی خوای می چ-
  

  .گهی می عمو چنی ببایب:  کردتشی برنا گذاشت و به جلو هدای را پشت شانه دستش
  

  .اطی تو حرمیمن م: برنا را سمت آرش هل داد.  کردی آشپزخانه نگاهشان مرونی بآرش
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 تو یای بی تونیم...  تا تهران تنها نباشم شمی خوشحال مستی نشستن نی کوروش جا برانی اگه تو ماش-

  ... من نیماش
  

  ...راحتم همون جا ... نه :  و تند سر تکان دادتند
  

 و باراد لب ساحل ایبرد.  زدرونی بالی را داشته باشد از وی آن که دوباره آرش فرصت باز کردن حرفقبل
   ...ی سرابیآقا:  کوروش رفتنی سمت ماشمیمستق. زدندیقدم م

  
  ! بگم؟یزی چهیمن :  کرده بودنی که سرش را داخل صندوق ماشندی شد به راست تا کوروش را ببخم

  
  ... دم یگوش م:  آمدرونی دل از آن پشت کند و بباالخره

  
: دی خودش را جلو کشیکم.  آمدندی ماطی به سمت حالی ویآرش و برنا از پله ها.  پشت سرش نگاه کردبه

 ... نمیشیبا بچه ها پشت م!  دوستتون؟نی انی تو ماشی منو بفرستی خوای نمشما که ... زهیچ... امم 
تازه برنا  .مینیشی تر مربون با محبت تر و مهنیهمچ ... می اومدی که میمثل وقت ... نهینادرخان هم جلو بش

  . شهیبه هر حال بچه است خسته م ... نهی بغلم بشی تونه تویهم م
  
   آرش؟نیماش تو ی گفت قراره بری حاال ک-
  

 هی نیاصال نه خودم دوست دارم تو ماش...  االن بهم گفتن نیهم:  به پشت سرش انداختی نگاهمی ندوباره
  .ادی نه نامزدم خوشش منمی بشبهیآدم غر

  
  ... خوب یلیخ:  اش درد آورده بود که دستش را باال گرفتی سر کوروش را با پر حرفانگار

  
  . تو بخرهی هم برایکینم گفتم . خرهی میفت برام بستن عمو آرش گیعاط:  سمتشدی دوبرنا

  
  . خورمی نمیمن بستن... نوش جونت : ختی صاف برنا را به هم ریموها

  
  ! چرا؟-
  
  . کنهی کم دندونم درد مهی نکهی ایبرا:  گرد و متعجب برنا لبخند زدی چشم هابه
  
  ؟ی جمع کردلتوی برنا بابا، وسا-
  

 من نی بذار تو ماشادهی زلتونیکوروش وسا:  اش گذاشتنهی سیه برنا را رو و کالستادی هم کنارشان اآرش
...  
  
  .اضافه که نشده ... گهی دمی اومدلی وسانیبا هم ... شنی جا م-
  

   ...ارمینادرخان رو هم ب...  اتاقا رو نگاه کنم گهی بار دهی رمیمن م:  به خودش دادیتکان
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دستش را .  بود و آرش پشت به او بودستادهی رو به کوروش احاال. ستادی فاصله گرفت و بعد ای قدمچند

 نی انیمن تو ماش: بعد با دست به خودش اشاره کرد و لب زد. باال گرفت و تکان داد تا کوروش نگاهش کند
  ! نره؟ادتونی ... رمای نماروی
  

   ...یمرســـــ: دوباره لب زد. لبخندش پهن شد.  سر باال انداختن کوروش شدمتوجه
  

نگاهش را از پسر به .  جلو نشسته بودی صندلیباراد رو.  کرخت و خوابالودش کرده بودنی ماشی هاتکان
.  سخت بودیی جورهاکیداشتن سه بچه آن هم بدون مادر، . جوان بودیلی مرد هنوز خنیا. پدر چرخاند

 هم یلی ختشی کرد؟ موقعیخوب چرا ازدواج نم. از جشن تولدشان معلوم بود که اوضاعشان چطور است
 هم سن و ی زنیاگر دست رو...  ماند داشتن سه بچه که خوب یم. نداشتی که مشکلیاز نظر مال.بد نبود

: چانه اش را خاراند و به خودش غر زد.  نبودرممکنی هم غیلی گذاشت خی موهی بحایسال خودش و ترج
 کنه البد چشم ندار سه تا ارث واج هم بخواد باهاش ازدیهر ک...  شه آخه نی حاضره با سه تا بچه زن ایک

  ! بچه هاستی ندهی نادرخان نگران آستی نخودیب... نوچ  ... نهیخور بب
  
انگار کوروش هم .  دندان فشردریلب ز.  کردی جلو و به کوروش نگاه می نهی حواس زل زده بود به آیب

 ی چرا نگاه مه؟ی که چی معننی به اقایدق.  ابرو باال انداختشی نگاهش را درک کرده بود که براینیسنگ
   ...یکن
  

.  را نوازش کردشی موهایبا دست رو.  گذاشته بودشی پایبرنا سر رو.  سر دادنیی به پای را کمخودش
  . کندارمیهر جا بابا نگه داشت ب: شی به بازودی هم چسبایبرد

  
  ... کم بخواب هی سرت و بذار رو پام ایب:  رد کردای گردن بردری را از زدستش

  
 ... دی کشای بردی موهای را روگری سر برنا و دست دی دست را روکی.  بودشی پای سر هر دو تا روحاال
  .نی بلند شو بش؟یدیچرا خواب ... ایبرد: کوروش بلند شدیصدا

  
 که چشم و ییجا.  مقابلش زل زدی نهیابرو در هم کرد و به آ.  به شانه اش آورد تا دراز کش بماندیفشار
  ... کم بخوابن هی ... گهیخسته ان د ... ستی نیطور:  کردی هم نگاهش م کوروشیابرو

  
   ...فتنی مرمی گی وقت ترمز مهی -
  
... بلدم مواظبشون باشم ...  خودم رو بزرگ کردم ی کهیداداش کوچ... محکم نگهشون داشتم .  نه بابا-

  . تختالتونیخ... شما حواستون به جاده باشه 
  

   ...ایبد نگذره برد: دین چرخ شانه سمتشای روباراد
  

  ... خوام بخوابم یم:  غر زدایبرد
  
  ...بخواب :  را ناز کردشی نوک انگشت موهابا
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 داد و هی تکی صندلیسر به پشت. نادرخان هم مثل بچه ها پلک بسته بود.  آرش از کنارشان رد شدنیماش
  . را بستشیپلک ها

  
باراد .  ها خسته شان کرده بودنیساعت ماندن پشت ماش جاده و چند کیتراف...  نگه داشت اطی حداخل

   ...می شمالو اومدمی رفتگهی بار دهیانگار : کمربندش را باز کرد
  
بچه ها ...  بسته شان انداخت ی و چشم هانی به داخل ماشینگاه.  به گردنش دادی شد و کش و قوسادهیپ

 دخترک که سفت دور بچه ها یبه دست ها.  عاطفه به خواب رفته بودندی پای راحت بعد شام سر رویلیخ
 یم...  کرد ی میشوخ...  زد یحواسش بود که در طول راه چطور با بچه ها حرف م. بود نگاه کرد

در سمت .  زدی و برنا حرف مای تر با بردی هم جدی هم سن و سال خودشان بود و گاهیکیانگار . دیخند
 کند دست داری را بایقبل آن که برد.  گذاشت و تکانش دادای بردی شانه یدستش را رو.  را باز کردایبرد

   ...یفتیم:  مچش محکم شدیعاطفه رو
  

  .انقدر تکون نخور:  زدیبا چشم بسته غر م.  کردنگاهش
  

 از یادی زی بود که گرمابی اش کامال نرم بود و عجدهی و کشدیدست سف.  انداختشی به دست هاینگاه
. اندازدی دخترک باعث شد ابرو باال بیتکان ناگهان.  کردیحس م مچ دست خودش یکف دستانش به رو

 را پس ستش دعیسر.  شده استهی قضی تازه متوجه دادیچشمان گرد شده اش نشان م. دستش را باال گرفت
  م؟یدیرس... ا : دیکش

  
 ی تونی م؟یداریب...  بابا ایبرد ... میدیرس... بله :  و بغلش کرددیچی پای آزاد شده اش را دور برددست
   من برنا رو بغل کنم؟یایراه ب

  
.  شداطی آرش هم داخل حنیماش.  باال و بغلش کرددشیکش.  و نق زددی محکم تر به گردنش چسبایبرد

  . شودادهی کرد پی به نادرخان هم کمک مدیبا
  
  نجا؟ی امی اما چرا اومددی ببخش-
  

 ی به نظر برجسته میادی هم زشیب هاچشمانش خمار خواب بود و ل.  و از سر شانه نگاهش کردبرگشت
  ... خودشون ی خونه می بردیمن و نادرخان با:  نچ کردی وقتدیرس

  
 نیبذار تو ماش..ی خواد بغلش کنینه نم. کنداری زحمت برنا رو بیب...  خودشونه ی هم خونه نجای ا-

  ... برمش ی مامیباشه م
  

 تونم یم. ستی ننیسنگ:  چسباند و جلوتر از او راه افتادنهیبرنا را به س.  هندوانه بغل کرده بودکی که انگار
  .ببرمش

  
   ...ارمیمن نادرخان و م:  دست تکان دادشی براآرش

  
 یسر و صدا.  روشن کرده بودشانی را هم برانیی پای را باز گذاشته بود و چراغ های در ورودباراد

  ... باهام ایب: ا را باال رفتجلوتر از عاطفه پله ه.  داد هنوز باال نرفتهیآشپزخانه نشان م
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  ... توالت ی بردیبا... برنا بابا ... بدش به من :  تخت گذاشت و برگشت سمت عاطفهی را روایبرد

  
من که : دستش را جلو برد تا بغلش کند.  خوردی بود به لباس عاطفه تکان نمدهی محکم چسبپسرک

  یی دستشودشیببر تخت بعد ی بذارمش تودیحاال اجازه بد... آوردمش باال 
  
 ی که میزی چنی دختر وابسته شده بودند و آخرنی به ایادی چند هفته زنی بچه ها در عرض همنیا

  . ها بودبهی بچه ها به غریخواست وابستگ
  
...  اتاق ی و پاش هاختیحواسش رفت به ر. ستادی اجبار جلو راه افتاد و در اتاق برنا را باز کرد و کنار ابه

  . اش را خاراندیشانیپ ... شی هایلو شده و اسباب باز وی هایمدادرنگ
  
  ییبرنا... برنا ...  ها یی دستشوی بردیبا ... یپسر...  برنا جونم -
  

: ستادی سرشان ای سمت تخت برداشت و باالیقدم.  کندداری کرد برنا را بی می تخت و سعی بود لبه نشسته
  !برنا

  
  ؟ی خوابی من مشیتو شب پ ... یعاط ... ادیخوابم م:  را باز کردشی از پلک هایکی
  

  ...تو رو خدا :  فشردی دستش مانی شال سرش را محکم می کرد اما برنا زل زده بود به عاطفه و انتهااخم
  
  ؟ی سرابی نداره آقای اشکالیعنی...  خوابم ی مشتی پمیاگه قراره بمون...  خوب باشه -
  

آنطور هم که سرش .  پف داری کمشیز خمار بود و پلک هاچشمانش هنو.  بلند کرده بود تا نگاهش کندسر
 کرد و ی صورتش مکثیرو.  بوددای شال پی گردنش از بازیدی سفردی ماندن بگیرا باال گرفته بود تا اجازه 

  !زود ... ی توالت و بعد مسواک بزنی بردیپس با: به برنا نگاه کرد
  
   ...رمیاالن م...  آخ جون -
  

  ن؟ی خواینادرخان کجا م ... ی سرابی آقادیببخش: ا ترک کند افتاد تا اتاق رراه
  

 ... نیی پایاتاق شهال خانم طبقه :  خسته اش کرده بودی حسابیچند ساعت رانندگ.  داد به چهار چوبهیتک
  چطور؟...  مونه یهمون جا م

  
آب گرمشون و پر  ی سهی کنکهیبعد هم ا...  بدم بهشون دیبا ... نهی داروهاشون تو ماشفیک ... یچی ه-

  .دی استراحت کندیبر...  شم یالبته مزاحم شما نم... کنم 
  
  .ری شب بخییبابا ... ی من اومدم عاط-
  

  .ادیتو دراز بکش تا ب... عاطفه کار داره :  به کمر شددست
  



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

288

  .ی من بخوابشی که پیقول داد:  نگاهش را به عاطفه دوختبرنا
  
  .امیتو دراز بکش تا ب... قول ...  باشه -
  

  .درش بازه...  بردار نی خودت رو هم از صندوق ماشلیوسا:  تا عاطفه هم رد شوددی کشکنار
  
  ... باشه -
  
 و دی کشرونی را بلشی موبایگوش.  را درآوردراهنشی داخل اتاق خودش شد و پنیی پادی پله ها که دواز

  ؟یری میآرش، دار:  آرش را گرفتیشماره 
  
  . مونمی می خوای م-
  

  . شرکتامیبعد م...  رستوران رمیفردا صبح م... دستت درد نکنه : دی کشرونی را بشکمربند
  
  . تخت باشهالتیخ ... ی شهرداررمی من هم صبح م-
  
  . باشه-
  

  . براتارمی بذار من منهیچمدون سنگ: دی آرش را شنیصدا
  

 مانده بود که نامزد نیهم.  نکندطنتی داد تا شی به آرش می تذکر جدکی دیبا.  لبش را خاراندی گوشه
   تو؟ی اون دارکاریچ... آرش : غر زد.  آنجا سرشان هوار شوددیای دخترک بیرتی غیلیخ
  
  ! بودنیچمدون سنگ...  ندارم شیکار...  بابا ی ا-
  
  . اونو نخوریغصه  ... ادهی زورش ز-
  

  !ی باحالیلیکوروش خ: دی آرش را شندنی خندپق
  
  . وقت شدری دگهی برو د-
  
  ؟ی نداریکار... رفتم ... بابا  باشه -
  
  .به سالمت...  نه -
  
 عاطفه ماند که چمدان یبعد هم نگاهش رو. دی دنشی پشت پنجره و سوار شدن آرش را به ماشستادیا

  ! شد؟ی میزن هم انقدر قو.  کردی حمل مگری اش را با دست دی دست و ساک سفرکی را با یبزرگ
  

.  بالش جا خوش کرده بودی اش و عروسکش هم رونهی سانی بود مبرنا مچاله شده.  تخت خوردی رویغلت
 خواب ناراحتش ی برنا و جایتمام شب را مجبور شده بود با جفتک انداز. دی به گردن دردناکش کشیدست
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قربون :  فشردم گردنش گذاشت و آرایدستش را رو. رفتی مییآسمان رو به روشنا.  شدزی خمین. سر کند
  نجایپدرم دراومد ا...  شهره شی خودم پیرختخواب ابر

  
 یشارژ باطر.  را برداشتلشی موبایگوش.  تخت گذاشت و برخاستی آرام روشی پای برنا را از رویپا

.  شارژرش را کجا گذاشته استاوردی کرد به خاطر بی و سعدی کششی موهانی بیدست. بودانیاش رو به پا
 قفسه کامل کی.  و عروسکی اسباب بازیبزرگ با کل ی و آبدیدو کمد سف. لوازم اتاق شدینگاهش متوجه 

خدا :  کمرش گذاشتیدست چپش را رو.  کوچک بودینیتری وی هانی طبقه هم پر از ماشکیکتاب و 
  !کار؟ی خواد چی همه خرت و پرت منی وجب بچه امین.. کنهشترشیب

  
 کمر و نیا.  کردی و آخدی به لباسش کشیدست.  سر بستی را باالشی را از دور مچش باز کرد و موهاکش

. همه جا ساکت بود. دی کشرونی به بیدر اتاق برنا را آرام باز کرد و سرک.  داشتندیگردن امروز سر لجباز
 ی پله ها را طنیپاورچ. رفت رونی و بدی اتاق ها انداخت؛ شال دور گردنش را باال کشفینگاهش را به رد

 بود، اما ییای خودشان برو بی ساعت از روز محله نی ا. لبش پهن شدی رویلبخند.  نبودیی صداچیه. کرد
از .  شدی وارد خانه نمی اضافی سر و صداچیه.  کردی فرق مزی قسمت شهر همه چنی تری شمالنجا،دریا
 خانه ی هاهی همسایفکر کرد دلش برا. ختی رینم رونی آب و کف رخت چرک ها به بی خانه اچی در هریز

 اما دی را کشی ورودرهی برداشت و دستگگریچند قدم د. مد و شهره و ساسان احیبرا.  تنگ شده استری نی
.  لوازم گذشتینگاهش از رو.  سمت آشپزخانهدی حوصله چرخیدوباره تکرار کرد و بعد ب. در باز نشد

 ی مرتب نگه داشتن خانه چقدر زحمت می شهال خانم براودمعلوم ب. خودش بودی سر جازیهمه چ
  . گاز گذاشتیگ را پر آب کرد و رو بزرلی استیکتر.کشد

  
 را چرخاند و دی سر و صدا کلیب.  باز شدششی که داخل قفل بود نیدی آشپزخانه و کلی در پشتدنی دبا
 قوم با گل و نی دونم چرا ایمن نم: سر تکان داد.ی خالی باغچه کی درخت سرو و ییچند تا.  رفترونیب

 به اری رو بیکی رو شل کن سهی سر کی پول که دار،خوبی ،وقتشو نداری ندارقهیسل.گلدون مشکل دارن
  .ی کنی رو بند کار میکی شه هم دست یهم خونت قشنگ م.!باغچه ها برسه

  
 زن ی پول دادیکی به ؟یمساواتو در نظر گرفت... خدا جون  ... یه:  پله و نفسش را فوت کردی رونشست

اما  ... ی رو هم ندادزای چهی بقیه من پول که ندادب ... ی ندادقهی دو زار سلی پول دادیکیبه  ... ینداد
 رد میذاری مگری هم دندون سر جو رزای چهیتنم سالمت باشه بق... کرمت رو شکر ... به قول شهره ... خوب 

  !گهی صد سال اولش سخته دیزندگ. شه یم
  

 دیشا. شدمانیش پدیبوق دوم به سوم که رس.  شهره را گرفتی و شماره دی کشرونی را بلشی موبایگوش
  !؟یعاط: دیچی شهره در گوشش پیقبل آن که تماس را تمام کند صدا. هنوز خواب بود

  
   دلمزیعز ... یعشق عاط ... یجون عاط:  پهن شدلبخندش

  
  ؟ی عاطیخودت...  وا -
  

  .هی کیپس فکر کرد... آره قربونت برم : دیخند
  

  .رهین صدقه مچه برا من قربو...  نشده لیذل:  شهره آرام بودی خنده
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معلومه که قربون صدقت :  را جمع کردشیانگشت ها. رونی آمده بود بییبدون سرپا.  را دراز کردشیپاها
  . کنمکاریاصال قربون تو نرم چ ... رمیم
  
  خوب بود؟ ... نیدی رسی کشبی د-
  
 م،یریبا هم م بعد یدفعه ! ی تو خالیخوب بود جا.  تهرانمیدیهمون موقع تک انداختم رس. وقت شدری د-
  .می کنی مفی کنار ساحل و کنمیشی ممی هم نداشتالیو
  
  ! خونه؟یای میک...  انشاهللا -
  

 امیامروز بتونم م:  شستش را پاک کندی تا خاک رودی را به هم چسباند و خودش را جلو کششی پاهاکف
 هم شبید.ه جون تو بدمی شب راحت نخوابکی.  غلط بکنم ازت دور شمگهیمن د. ی از دلتنگرمی میدارم م

   پسر نادرخانی خونه میکه اومد
  
  ؟ی کنی مکاریاونجا چ...  ا -
  

اما . دو کلمه حرف بزنهادیزورش م. دونم واهللاینم:  زانو چسباندی را خم کرد و گونه اش را روشیپاها
  . که مارو نگه داشتنهیا. تونست بچه ها رو تنها بذاره یفکر کنم چون شهال خانم نبود نم

  
  . کننینگفتم آخرش تو رو پرستار بچه هاشون م ... ای ب-
  

من و .هی آدم خوبیخودش هم به چشم برادر.بچه هاش که خوبن :  گردنش گذاشتی را رودستش
 دراز بکشم،تو هم مشت شتی که پرمی می دارم میعنی.دنتی دامی اون خونه بعد ممی گردینادرخان هم برم

  ! کنهی جونم درد میهمه  .یو مالم بد
  
  ؟یدییچت شده؟ چا...  شهره رهی بم-
  

 چسبه و به ی دوش آب گرم مهی. کنهیگردنم درد م. خوابم عوض شده بودیجا:  را لوس کردخودش
  !ماساژ توپ

  
  .نای حموم طلعت خانم امیری خونه با هم مای ب-
  

 برات : کردی مزشانی تمدی شده بود و بامهی نصفه و نشیالک ها.  دندان گرفتری شستش را زی گوشه
.  لباس برداشتمکهی چند تا تهیمنم .دی روز نادرخان همه رو راه انداخت خرنی آخرگهید.دمی خریسوغات
  .نمی خونه بپوش تو تنت ببامیحاال م

  
  ..پوالت و جمع کن..ی زحمت افتاد-
  

   بکنم؟ی کی تو خرج نکنم برایبرا:دیخند
  
  باشه؟... قبل اومدن خبرم کنـ



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

291

  
   چرا،چه خبر شده؟-
  
  . تو خونهنمیشی از قبل بدونم مستم،ی ونرونمی وقت بهی.ی خبرچی ه-
  
  . بدمتیستی ماچ آرتهی ادی لب و رد کن ب-
  

  . تنگ شده بوددنتی خندیدلم برا..جون :  شهره دلش را باز کرددنی غش خندغش
  
  ! مارمولکزی کم زبون بر-
  
...  به به ی گی مینیمنو بب.ته شدم دو درجه آفتاب سوخیکیتازه !  مارمولکه آخههیمن کجام شب...  ا -
  . شکالت کجا بودنیا

  
  . کنمیمن برات اسپند دود م.یزنیخودت و چشم م. کنه ی هم از خودش میفیچه تعر...  خوبه حاال -
  
  من برم؟...  قربون دستت -
  
   نره؟ادتی...  خبر بده یای میدار...  برو قربون شکلت برم -
  
  .ی بایبا ... دمیخبر م...  چشم -
  
  . خداحافظ-
  

 به آسمان یسر بلند کرد تا نگاه. صحبت با شهره حالش را بهتر کرده بود.  دستش گرفتانی را میگوش
با حوله تن پوش .  بوددای تنه اش پمین.  سرش شوکه شدی بالکن باالی روی کوروش سرابدنیاز د. اندازدیب

 کردم؟ دارتونیمن ب... امم ... الم س: ستادیا.  کردی نگاهش میشانی پانی اخم مکی و سی خیو موها
  . باالستنی متوجه نشدم اتاقتون ادیببخش

  
  . انگشت به بالکن اشاره کردبا
  
  !یی تنهای وقتی با نامزدتو بذاری خصوصی بهتره حرفا-
  
  ! هووم؟-
  

 منو ینکنه حرفا ... عیه!  گفت؟ نامزد؟ی چنیا: گونه اش را خاراند. دی پر رنگ تر شد و عقب کشاخمش
  !خاک تو سرم! ده؟یشهره رو شن

  
 ی توانست با همه ی دختر منی مثل ایکی.  تخت نشستی برداشت و لبه ی سراند و قدمشی موهانی بیدست

   ...یعشق عاط ... ی جان عاطدیبگو.بخندد،عشق بورزد . خوشبخت باشدشیکمبودها
  



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

292

  !دخترک آنقدر خوشبخت بود؟. ستادی کرد و ایهووف
  

 ی نداشت؟ کمربند حوله اش را باز کرد و روی شغل درست و حسابی که حتیمزد نای دلتنگ براآنطور
 اسم ی برداشت و روی را از پاتختلی موبایگوش.  پارکتی تخت سر خورد رویحوله از لبه . تخت انداخت

 که تحملش ز امرونیهم. دی تخت انداخت و لباس پوشی را روی هم فشرد و گوشیپلک رو.  مکث کردتایگ
 داشت تا کنار اجی احتیبه کس.  عازم مکه بودگریشهال خانم تا چند روز د.  کار داشتای دنکیود کم شده ب

 زیم.  آمد و سمت آشپزخانه رفترونیاز اتاق ب.  کرد انتخاب عاطفه عاقالنه نبودیبچه ها بماند و فکر م
بود و کره هم نرم  مربا بخار کرده ی شهیش.  و نشستختی ری چایفنجان.  شده را از نظر گذرانددهیچ

.  دندان فشردریلبش را ز.  گذاشته و در رفته بودزی می بود را روخچالی هر چه در یانگار تند. شده بود
مسخره تر از آن . دی کوبزی میته فنجان را رو.  برسدشی صحبت های به باقی هم رفته بود تا خصوصدیشا

 نادرخان یصدا. رونینفسش را فوت کرد ب! د؟ دختر فکر کنکی بالت آنجا و به خزعندی شد، که بنشیهم م
 ریصبح خ:  شدزی خمین. دادی نادرخان را به جلو هل میعاطفه صندل. ی سمت وروددی چرخدیرا که شن
  نادرخان

  
  . رفتادمی بگم یزی چهی خواستم ی مشبی د،ی خوبه که نرفتر،ی صبح بخ-
  

  !؟یوعچه موض:  شودزی نادرخان چفت می تا صندلدی را کنار کشخودش
  

  دمی پرسی از تو مدیالبته اول با:  سر چراند سمت عاطفهنادرخان
  
  .نگران شدم ... دییبفرما!  از من نادرخان؟-
  
  !شاالی ارهی خ-
  
  . صحبت نادرخان ماندی آن که نگاهش کند منتظر ادامه یب! ر؟یخ
  
البته ...  من ی خونه انی ب ماه اول مدرسه روکیچطوره که ...  مونن ی شهال خانم که بره بچه ها تنها م-
  ! بابا جان؟هینظرت چ.اما بهر حال اومده که بهمون کمک کنه. شهی مادی کم کار دخترم زهی
  

بچه  ... می کنی اسباب کشدی شه پدر من، عمال بای شما؟نمی خونه میای بمی پاش؟ی چیعنی: درهم شداخمش
  . خورمید خودم هم به مشکل برم رفت و آمیبرا. شنی اونجا از مدرسه شون دور مارمیها رو ب

  
  !نجا؟ی امیای من و عاطفه بهی پس نظرت چ-
  
  ! نه-
  
  ! نه-
  

 بزند یقبل آن که نادرخان حرف!  دختر بود؟نی متعلق به همدی که شنی قاطعیآن نه .  درهم تر شداخمش
  !مشکل کجاست؟: سرش را باال گرفت
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 من با نادرخان و یارت ندارم، اما قرار کار قصد جسدیببخش:  هم مثل خودش سربلند کرده بودعاطفه
 موندن تو قرار نجای کنم، اما ای می براشون هر کارلی من با کمال مانیاگه بچه ها ب... خونشون بود 

  .. نبود ومونیکار
  

  انیبچه ها نم:  کردیری جلوگحاتشی توضی را باال گرفت و از ادامه دستش
  
اگه سرپا بودم ! ؟ی بذاری کدیبچه ها رو به ام! ؟ی کنکاریراره چ و کار و قیی ماه تنهاکی.  کوروش بابا-

   ...تی وضعنیاما با ا. می نداشتیمشکل
  

  ... شه ی راحت مالمی خیشما بمون:  و پشت گردنش را لمس کرددی کششی موهانی بیدست
  
   تونمی اما من نم-
  

  ی که بردمی چند هفته رو بهت منی حقوق است،ی نیمشکل:  تکان دادسر
  

  !نادرخان؟:  خورده باشد که تکان خورد و نگاهش دودو زدی سختی ضربه انگار
  

  !ه؟یمشکلت چ:  باال دادابرو
  

 لی دلی بدیدار ... هی انصافیب:  خوردنی چاوردی که به فک و دهانش می کوچک و گردش از فشاری چانه
   ...دی خوایعذرم رو م

  
 اش ی به ساعت مچینگاه.  بودبی عجی کم سکوتنیا.  به صورت خونسرد نادرخان انداختینگاه

  ظهر که اومدم: انداخت
  
   ...دی منو استخدام کن-
  

  !؟یچ:  باال رفتشی ابرودم
  
  ... هم اومده وسط گهی سه نفر دی االن پان،ی منو به عنوان پرستار نادرخان استخدام کرد-
  

  !رنگ بود؟ انقدر زیعی را لمس کرد، ششی ته ری چانه اش گذاشت و زبری را رودستش
  
  !ه؟ی منظورت چ-
  

 ساعت قبل می ننیهم.  اهل حساب و کتاب بودیادی دختر زنیا. ندی بنشزی نادرخان باعث شد پشت ملبخند
 بود ی کسهی شبقای داده بود و االن دقتی تخت برنا گله داشت و به نشستن لب ساحل رضای رودنیاز خواب

  ! گرفتیکه از آب کره م
  

  ؟ییکجا...  شدم می برنا من تسلایب: ت سرش گرفی را باالدستش
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  ...فرار کن ...  کنم کیمن سنگر گرفتم تا بهت شل: دی شنی خفه اش را از پشت کاناپه میصدا
  

   بکش خالصم کنایب ... میتسل...  بابا ممیمن تسل...  تو رو جون پدرت ایب:  نشستکالفه
  

   ...گهید ایبرنا ب:  کاناپه انداختی شالش را باز کرد و روی گره
  
  !پس من برنده شدم:  آمدرونی سنگرش چهار دست و پا باز
  

محکم خودش .  هاتو جمع کنی بعدش برو مدادرنگنی کم بشهی ایحاال ب! یآره تو قهرمان شد:  دادسرتکان
:  و کنارش نشستدی و شنلش خودش را باال کشریبرنا با شمش. را به کاناپه چسباند تا درد کمرش کمتر شود

  م؟ی کنی با پم پم بازمیبر شه ینم
  

   کنی نقاشاریبرو دفترتو ب ... گهی دمیصبح رفت:  کردکی را از درد بارچشمانش
  

  .حوصلم سر رفت...  خوام ینم:  زدغر
  

باراد .  رفته بودیوتراپیزی فینادرخان هم به جلسه .  کالس فوتبال داشتایبرد.  به ساعت انداختینگاه
 با مینی کارتون بذار ببهی: دی برنا کشی موهایدستش را رو. تاقش مانده بود کرده و داخل ایاز صبح بد قلق

  خوبه؟... هم 
  
  ... نه -
  
  !دمی تو رو ندی آخه من کارتونام؟ی کنکاری پس چ-
  

 کارتون، اما بعدش ی شبکه ذارمیم... باشه :  پسرک را جلب کرده بود که سر تکان دادی حس دلسوزانگار
  . پم پمشی پمی ببردیبا
  

 کارتون و کنارش سر ی شبکه یبرنا زد رو. دی کمرش فرو برد و دراز کشی را داخل گودی تپلکوسن
   االن؟دهی میچ:  و دستش را باز کرد و دور برنا انداختدی خودش را عقب کشیکم. خورد

  
  بعدش هم بن تن ... دهی می تام و جر-
  

 ی شده بود کودکی طرهیر و پدرش و ن مادی کشمکش هانی خودش بیبچگ.  تن برنا را دوست داشتینرم
  . زل زدونیزی بزرگ تلوی سر برنا چسباند و به صفحه یگونه اش را رو. احمد هنوز در ذهنش بود

  
  ! خنده داره مگه نه؟؟یدید...  شد ی چنیبب:  زدی اش منهی به سی هر چند لحظه با آرنج ضربه ابرنا

  
  .هآره خنده دار:  برداشتشی از موهای کوتاهی بوسه

  
  !یدیخواب:  زدیبرنا دوباره ضربه ا.  اش شده بودی که خورد باعث خوابالودگیمسکن
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  . کنمیدارم استراحت م... نه بچه : دیخند
  
  . شهیاالن شروع م...  ها ی نخواب-
  

 ی و لختینیسنگ.  انداختی مونیزی هم به تلوی نگاهمی چشم نیاز گوشه .  شدنی دوباره سنگشی هاپلک
 دستش را یحلقه .  بوددهی اش خوابنهی به سدهیچسب. دی خودش را باال کشیه حس کرد کمتن برنا را ک

  . راحت پلک بستالیمحکم تر و با خ
  

...  
  

 گچ و باز دیشا ... نیفردا عصر نوبت دکتر دار:  شودادهی را باز گذاشت و کمک کرد تا نادرخان پنی ماشدر
  ؟دیدرد دار:  نادرخان انداختی بازوریدست ز.کرد

  
  . کم خسته شدمهی نه بابا جان، -
  
  . دوش آب گرم فکر کنم خوب باشههی:  و نادرخان را نشانددی را جلو کشلچریو
  

 گذشت و هوا ی از هفت میکم.  به ساعتش انداختیابرو درهم کرد و نگاه.  خاموش بودوانی ای روچراغ
 یا با عاطفه تنها گذاشته بود حس خوباز همان بعد از ظهر که بچه ها ر.نگران شد.  رفتی میکیرو به تار

 و چند ساله ستیک دختر بیحاال .  وارد خانه و خانواده اش نشده بودی ابهی آدم غرچیتا بحال ه. نداشت
 یشتریسرعت ب.  کردی اش نمی راضنی اش راه داده بود و ای زندگمیرا بر حسب اعتماد نادرخان به حر

  !چرا چراغا خاموش؟: به چرخ داد
  
  ... رفتن باال دی شا-
  
 بود یهمان چند لحظه استرس کاف.  کرد و باال رفتیکیپله ها را دوتا  ... امی من االن مدی لحظه باشهی -

 دهی کاناپه خوابی برنا و عاطفه که رودنیبا د.  را باز کرد و داخل شدیدر ورود. تا ضربان قلبش باال برود
 اش ی با لباس ورزشای بردی کناری کاناپه ی تر رو ان طرفیکم. بودند نفس حبس شده اش را آزاد کرد

 به باال و ی وسواسیمثل آدم ها.  تر شدکی دندان فشرد و چند قدم نزدنی را برشیلب ز.  بوددهیخواب
 دهیآنطور که محکم در آغوش هم خواب.  آن طرف کاناپهدیبعد چرخ.  نگاه کردای بردی نهی رفتن سنییپا

پسرکش .  گردن عاطفه بود گذشتری برنا که زی هاشتنگاهش از م.نکشد  شد که نفس هم یبودند باعث م
 و دی اش کشیشانی پی رویدست...  داشت تا بغلش کند و کنارش باشد ی به آغوش کسازیانگار واقعا ن

  . رفترونیب
  

  دنیگرفتن خواب:  رفتنیی ها را تند پاپله
  
   همشون؟-
  
  دمیبارادو ند...  اومد همون جا ولو شده  هم از کالسایبرد ... دنی برنا و عاطفه خوابـ
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حواسش . کمک کرد نادرخان وارد خانه شود.  عاطفه شده بودیداری باعث بلچری باال آوردن وی و صداسر
  ...سالم :  و لباسش را مرتب کردنیی پادی کاناپه پری از روبایبود که تقر

  
  ... ساعت خواب بابا جان -
  
  میدی خوابی متوجه نشدم ک-
  

  ی اومده متوجه نشدای بردیعنی:  و نگاهش کردشتبرگ
  

  ...نه :  را آرام تکان دادسرش
  

  هی بودن عالری پذتی مسئولی طورنیا... خوبه :  چشمش را با دو انگشت فشردی گوشه
  
  .اصال متوجه نشدم چطور خوابم برد...  مسکن خوردم ،ی سرابی آقادی ببخش-
  
 چی هنکهیبا ا.  قبول کردمیای از پس مراقبت بچه ها بربین توی می گفتی خوام، وقتی نمی عذرخواه-

  !اون هم به خاطر نادرخان...  نداشتم یشناخت آنچنان
  
 به صورتش یدست.  اش کرده بودی عصبیتی مسئولی بنی مواخذه اش کند اما ادنی خواست بابت خوابینم

  دیببخش.  از من بودیکوتاه:  هنوز خوابالود و خش دار بودشیصدا. دیکش
  

  !بابا؟ ... نی کنیچرا دعوا م:  کاناپه نشستی زد و روی غلتایبرد
  
  !؟یدی رسیک...  کنم ی دعوا نم-
  

  یاما سرش داد زد:  کردی نگران به عاطفه نگاه مای برداما
  

 ... هی من شد که بابات عصبانریتقص: ستادی اانشانی بدهد عاطفه میقبل آن که جواب.  دندان گرفتری زلب
...  حمامت رو هم شستم یحوله ...  بدو برو باال ؟یچرا دوش نگرفت.  شدمیاومدنت متوجه م موقع دیبا

  بدو...  تخت یگذاشتم رو
  

 ... ییبرنا... برنا : عاطفه برگشت سمت برنا و کنار کاناپه زانو زد.  ماندای صورت درهم بردی رونگاهش
  .پاشو

  
 آب یوانی باز کرد و سمت آشپزخانه رفت تا ل را همراهنشی دوم پیدکمه .  گشت رستورانی برمدیبا

  !خچالهیتو ... شربت درست کردم :  عاطفه بلند شدیصدا. بردارد
  

 را از وانشیدر آخر هم ل.  آب دادی شربت گرفت و به بطریی و رنگ آلبالوستالی را از پارچ کرنگاهش
برو دست و صورتت رو :  رفتی شده بود و عاطفه قربان صدقه اش مداریبرنا ب. دیشربت پر کرد و سر کش

  . بدمی بهت بستنایبشور ب
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   سرخ کرده بخورم؟ینی زمبی شه سی نم-
  
  . کنمی باشه برات درست م-
  
 خونه رمیمن امشب م:  بودستادهیعاطفه کنار نادرخان ا.  رفترونی نادرخان پر کرد و بی برایگری دوانیل

   گردمیفردا تا ظهر بشه برم... 
  
   برگرد؟ی فردا برو عصری خوایفه جان؟ م نشده عاطروقتی د-
  
 کنار نامزدش و مشت و دنی دراز کشیدلش برا. توانست بماندی نمرعخانمی نخدی زبانش آمد که بگوبه

  .مال تنگ شده، اما به موقع دهانش را درز گرفت
  
  .رمی کنم بعد می سرخ مینی زمبی برنا سیاالن برا... قول دادم  ... گهی نه د-
  
: نگاهش را گرفت...  داشت ی خاصینیری ششیصورت خواب آلود و و اخمو. ست نادرخان داد را دوانیل

  ن؟ی نداریکار ... رمیدارم م
  
  . برو به سالمت-
  

  !؟ی سرابیآقا:  کردشی بود که عاطفه صداوانی ای روهنوز
  

ما بازم حق ا...  طور شد نیامروز ا ... ستمی نتی مسئولیمن ب:  و منتظر شد تا حرفش را بزندبرگشت
  .باشماست

  
  .رمی سخت گیلی بچه هام خیمن رو...  تکراش نکن گهی د-
  
  . چشم-
  

 برو که ی خوایم...  فرستم یاز رستوران م...  درست نکن یزی شام چیبرا: ستادی رفت و انیی پله پادو
  . نشهرتید
  
  .رمی کنم و می درست مینی زمبی برنا سی برا-
  

  !حتما ... ایفردا هم تا ظهر ب ... یر برس زودتریآژانس بگ:  تکان دادسر
  
  . باشه چشم-
  

 آنقدر لطف شهی جفت عاشق و معشوق را به هم رسانده بود و مطمئنا همکی شتری بی چند ساعتخوب
  .نداشت
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 کی که نزدوسفی برادر دنی دیحت.  محل تنگ شده بودی و کوچه پس کوچه هاوارهای در و دی برادلش
 یکی. هر دو دستش پر بود. شانه اش را باال داد.  از لطف نبودی زد هم خالیمسجد با دوستانش حرف م

 یحت. وچه داخل کدیچیپ.  که سر راهش گرفته بودیی های خوردنیگری شهره و دی براشیدهایخرده خر
 بود که راحت تر از خانه ای در دنییاصال مگر جا.  داشتی هم حس خوباطی حی در رنگ و رو رفته دنید

  ! باشد؟ خود آدمی
  

.  غر بزنددنشی کشگاریشب کنارش تشک پهن کند و به س.  شهره بغل کندری دل سکی خواست ی مدلش
 کرد و بر ی می رفع دلتنگدیبا.  دادندی به صورتشان میی زدند و صفای مشگاهی به آرای هم صبح سردیشا
 ی روی شد لبخند شهره که بلندیصدا. دی در کوبیبا کف دست دو بار رو. ی سرابی گشت خانه یم

  .دیمحکم تر کوب. صورتش نشست
  
  ...چه خبره ...  چه خبره -
  

  ...گنجشک خانوم : دیخند
  
  !؟ی عاط-
  
  !ی جون عاط-
  

.  کار را انجام دهدنی نبود تا اادشی خودش ری غی خواست و کسی می روغن کاریکم. با صدا باز شددر
  ...شهره :  شهره دلش را لرزاندی و سر و وضع آشفته دهیرنگ پر

  
  ... شهره رهی بم-
  
چت شده : دی گرفت و خودش را عقب کشینفس.  دادی مگاری سیتنش بو.  آغوش باز شهره فرو رفتانیم

  ؟ی تلفن نگفتی پس چرا پا؟ی که بهم زدیی چه رنگ و رونی ا؟ی شدضیمر... 
  

  ...قت بهتر شده  اخالی با از ما بهترون دم خور شدیگفتم رفت:  داخلدی را گرفت و کششی بازوشهره
  

 تا نم چشمش دی پلکش کشی رویدست.  خرت و پرت اضافه شده بودییچندتا. دی کشاطی به داخل حیسرک
   کجان؟هیبق: ردیرا بگ

  
 که ندازهی بچه پس مهی اون باشه تی تو موقعیهر ک... بچه انداخته خاک برسر ...  صبور شی رفته پرهی ن-

  .جا پاش محکم شه
  

باراد و نادرخان .  آمدیکوتاه هم نم. هی گرریپسرک وقت آمدن زده بود ز. شمش آمد چی برنا جلوصورت
 ی خودش هم مجبور شده بود قول بدهد که برمیحت...  اش کنند ی راضدیمجبور شده بودند با وعده و وع

 گرفت و راشهره دستش .  بودنددهیچی مهر قولشان، انگشت کوچک دستشان را به هم پیبرا. گردد
  ؟یاینگفتم خبر بده م: نشاندش
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 کیتار. سرش را به آسمان گرفت. گاریعمال پوست و استخوان بود و دود س. الغر تر شده بود.  کردنگاهش
   ...شهی ستاره تر از همیب.  شده بوداهیو س

  
   واقعا حامله بود؟-
  

 دشیرفت کش حفظ کنه ی سند موندنش و دو دستنکهی ای احمق به جایآره، دختره :  سر تکان دادشهره
   ...نییپا
  

مگر چقدر با هم .  چگونه استنی و سقط جنی دانست واکنش صبورا به باردارینم .رونی را داد بنفسش
   صابر و احمد کجان؟اد؟ی نملهیجم:  بودند که حرفش را بزنندیمیصم

  
  !شمال خوش گذشت؟...  چرخن یسر و مر و گنده م...  اونارو ولش کن -
  
   شده؟ی چی گینم. :  اش را باز کردیخم شد و بند کتان.ره گذاشت شهی ها را جلولونینا
  

  . نشدهیچیه: دی کشرونی بی را برداشت و نخگارشی سی بسته
  

 که خمار ی کردیدست و بالت رو خال:  نشودری سکو انداخت و پلک زد تا اشکش سرازی سرش را روشال
  ؟یموند

  
  نادرخان بهتر شد؟:  گرفتیقی آتش زد و پک عمیگاری سش،ی توجه به سوال هایب

  
 دنبالت امی هفته بنیقراره تو هم... خوبه :  را گرفتشیبا کف دست رطوبت چشم ها.  دادی را نمجوابش

   کمپمیبر
  

   حالت خوب بشه؟یدوست ندار: دستش را دور زانو حلقه کرد.  بود که شهره شانه باال دادحواسش
  

  ... تکان داد که نه سر
  

  !شهره؟: دینال
  
  . برامی گرفتی چنمیباز کن بب...  نرو ی کچی منت هریه خاطر من ز واس-
  
 ی کار مرمی خاک تو سر من که م؟ی خسته نشدی زندگنی از ا؟ی ترک کنی خواینم:  ها را پس زدلونینا

  .یکنم تا ببرمت ترک کن
  
  !خاک تو سر من:  اشیشانی پی رودی کف دست کوببا
  

من که :  و بغلش کرددی زانو خودش را جلو کشی رود،یه را د اشک شهریوقت.  چشمانش نم گرفتدوباره
  .یدوست ... یمادر ... یتو پدر.  رو ندارمی تو کسریغ
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 کس و ی شه همه یاون م...  گم شوهر کن یمن که م:  حس کردشی موهای شهره را روی دزدکی بوسه
  کارت

  
 یه چه مادر زن جوون و خوشگل که شوهرم بگی سرحال بشدیتو با:  دور شهره حلقه کرد و فشردشدست
  جوون... دارم 

  
 منم از یشوهر کرد ... ادی طرفت نمگهی کنه و دی فرار منهی منو ببیهر ک:  شهره دلش را لرزاندی خنده

   دق تو بشم؟ی نهییآ ... یبمونم که چ. رمی منجایا
  
 نارویا ... یچی هگهی دیالغر شده باش ... دمی خری برات چنی ببایب: دی گونه اش کشی پشت دست روبا
   بپوشایب ... رهی برات درز بگاطی دست آذر خی بددیبا
  

 ی چه خوشگل شدنیبب ... ادی به صورتت می دونستم آبیم:  و بلوزش را بپوشدی کرد شلوار نخمجبورش
  ی خودت هم خودتو نشناسگهی دو ماه ددمیقول م.  پوستتری کم آب بره زهی دیفقط با... 

  
  ! شه؟یش م چقدر پولیدونی م-
  
 ی شنویم. شهی مشترمی به بعد بنیاز ا ... هی عالرمی گی که میحقوق...  کنم یدارم کار م ... ستی مهم ن-

  شهره؟
  

  ؟ی مونی میفردا تا ک:  انداختاطی را داخل حگارشی تکان داد و ته سسر
  
  .ی سلمونمی بری شدداریاما صبح ب...  برگردم دی ظهر با-
  

خودش . دی شکمش لرزی هانی و چدی پرنیی پله پایاحمد از رو.  شودزی خمیشد ن باعث اطی شدن در حباز
   کپل؟یچطور: دیرا جلو کش

  
  ؟ی اومدیک:  باز کردشی خوشحال شده بود که ندنشی احمد هم از دانگار

  
  ؟یکجا بود...  تازه -
  
  !ه؟ی چنایا...  اوس محمود شی پ-
  
  .می بخوری چهی ایبشور بدست و روت و : دی ها را جلو کشی خوراکلونینا
  

  ... شه یروز به روز داره چاق تر م... نگاش کن ...  خوره ی کم مستین:  غر زدشهره
  

  . گرسنه امی که من حسابایزود ب... بدو احمد ...  کنه ی همه رو آب میبره سرباز: دیخند
  

 طور بسته نیهم...  کرد ی نمدای را پی چایقوط.  به کانتر انداختی اش را خاراند و نگاهیشانی پیباال
 را جا به جا و عمال زی چند روز همه چنیعاطفه توانسته بود در ا.  و خالل دندانی دستمال کاغذیها
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 دندان گرفت و ریلب ز.  نبودم گاز را باز کرد، آنجا هی باالنتی بار سوم کابیبرا. زدیاعصابش را به هم بر
 با دیفکر کرد شا.  اسم و شماره اش لغزاندیدستش را رو. به جهنم که صبح زود بود.  را برداشتلشیموبا

.  استفاده نکنندی فرصتنیبعد از چند هفته برگشته بود خانه و محال بود که از همچ. نامزدش خواب باشند
 ی و نگاهش روزی می را سر داد رویگوش.  بوددهی شندخترک تلفن از ی که پایآن هم با طبع تند و گرم

 شک به ی بود؟ بدهی جا بود و ندنی همشهی شنی ساعت قبل امیاز ن.ابرو باال داد. د ثابت مانی چای شهیش
لبش را جمع .  را باز کردخچالیدر . گذاشتی کتری را پر کرد و رویقور.  داشتازی چشم پزشک نکی

 مارکت کی نیتریآنقدر مرتب که انگار و.  شده بوددهی مرتب و منظم چزیهمه چ. کرد و سر تکان داد
 که خوابالود وارد آشپزخانه ای برددنیبا د.  گذاشتزی میظرف عسل و خامه ر ا رو. کردی را تماشا مبزرگ

  ؟ی شدداریچقدر زود ب...  شده بابا یچ: ستادیشده بود ا
  

  ومد؟ی نیعاط... گشنم شده :  نشستزی فشرد پشت می که پلک راستش را با مشت مهمانطور
  
  ! عاطفه: گاز گذاشتی را پر کرد و رورجوشیش
  
  !؟ی چ-
  
  درست صداش کن. اسمش عاطفه است:  و مقابل برنا گذاشتختی روانی را داخل لریش
  
  !ومد؟ین... حاال کجاست  ... ی عاطمی خودش گفته بهش بگ-
  

  ؟ی دارکارشیچ:  شدنهی نشست و دست به سزی مپشت
  

   ...مید فوتبال بزنقرار بو... ا :  شدرشی شوانی نگاهش کرد و بعد مشغول هم زدن لی کمایبرد
  

  فوتبال؟:  تکان دادسر
  
  زنهی چند تا منمی خوام ببیم ... می بدیی روپایقرار بود با هم مسابقه . گهیآره د:  زدرشی به شیلب
  

   شهی مدرسه باز مگهی دیهفته ...  تا ظهر ادیم: دی به صورتش کشیدست
  
   ...می هم نرفتدیتازه خر... ند روز مونده  برگه چسبونده و نوشته که چهی کمدم ی رویعاط ... دونمی م-
  
  . حاال صبحونت و بخور-
  

   ...ییبابا... بابا :  زدشی پله ها صدایبرنا از رو. ختی ری چایوانی خودش لیبرا
  
  ایب...  آشپزخونه ام -
  
  .ایشما ب...  نه -
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 پله کز یانده بود و رو را به هم چسبشی برنا که پاهادنیبا د.  رفترونی گذاشت و بزی می را رووانشیل
  !برنا؟:  دادشی به قدم هایکرده بود سرعت

  
   شه برم حمام؟ی م-
  

... آره بابا جون : دست راستش را بلند کرد و دست برنا را گرفت.  شلوارش گرفتیسی را از خنگاهش
  . صبحونهیای میدوش گرفت... صبحونه هم آمادست  ... میبر
  
  ! اومده؟ی عاط-
  

  .ادیاما م... ه هنوز ن:  باال دادشانه
  
  . کشمیآخه خجالت م ... ادی من برم حمام بعدش ب-
  

  . ندارهیاشکال:  برنا گذاشت و نرم فشردی شانه ی را رودستش
  
  . پسر بزرگ شدمهی اما من -
  

 اش را یلونی نای اش گذاشت و لحاف و رو تشکی پاتختی رویلباس مرتب. ردی کرد برنا دوش بگکمک
حوله را پشت در حمام .  نداشت، اما انگار دوباره شروع شده بودیبود شب ادرار یچند وقت. برداشت
  . صبحونهایلباساتو بپوش ب... برنا جون : گذاشت

  
  ی باشه بابائ-
  

  .ریصبح بخ:  نشسته بودزی آشپزخانه که شد نادرخان هم پشت موارد
  
  ر؟ی شای زمی بریچا ... ری صبح شما هم بخ-
  
  برنا کجاست؟...  کمرنگ ی چاوانی لهی -
  
  .ادیاالن م:  انداختای به بردی نگاهمین

  
 ستادهی آب جوش بست و همان طور اشی کرد و رونکی سرینصفش را سراز.  سرد شده بودشی چاوانیل

  .دی بهم خبر بدومدی دختره ننی اما اگه اام،یممکنه ظهر هم نتونم ب ... ادهی کم کارم زهیامروز : دی نوشیکم
  
  .ادی گفت که م-
  

 ی اگهی دزی جمع کن بعدا؛ اما به چزوی مایبرد:  گذاشتنکی اش را داخل سی خالوانی تکان داد و لسر
  . رسهیعاطفه که اومد به کارا م ... دیدست نزن

  
  اد؟ی کوروش بابا، شهال خانم امروز م-
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  ؟دی با من نداریکار ... فتهی آخر وقت تماس گرفت که بعد از ظهر از گرمسار راه مشبی د-
  

 ی های با چتری به بنفشه وقتهیشب.  بوددهی چسبیشانی پی روسشی خیموها.  داخل آشپزخانهدی دوبرنا
  .زمی برری برات شنی بشایب: دی عقب کشیصندل. دی رسی از راه مسشیخ
  
  . خوامی موهی من آب م-
  
  .می ندار-
  
  .رموزی پس ش-
  
  ! برنا؟-
  

  مگه نه؟ ... دهی موز مری هر روز صبحونه بهمون شیعاط:  انداختای به بردی اخم کرد و نگاهپسرک
  

 ری باش و شیپسر خوب...  کنه ی اومد براتون درست میوقت ... می موز ندارریامروز ش:  به کمر شددست
  . بخوریخال

  
  !؟ی برام درست کنیبلد ... ی کاکائو چریش...  امم -
  

  .شده رتی برو دایتو ب...  کنم یمن براش درست م: دی خندنادرخان
  

  .دیمواظب نادرخان هم باش ... دی نکنیطونیش: دی سر پسرها را بوسیرو
  

  .من مواظبم:  با دهان پر جوابش را دادبرنا
  
  . برمگهیمن د...  پسر خوب نی آفر-
  
 نی توجه سوار ماشیب.  و پارس کردستادی ادنشیپم پم با د.  شداطی و لپ تاپش را برداشت و وارد حفیک

  ..ادی می عاطفه کی بدونی خوایالبد تو هم م: شد
  

  ...الو :  صفحه بودی روتای گیشماره .  را مقابل صورتش گرفتلشی موبایگوش
  
  . سالم کوروش-
  
  !؟ییکجا...  سالم -
  
  ! کجا باشم؟ی دوست دار-
  

  !؟یبرگشت:  لبش را لمس کردی گوشه
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  .دمی دو ساعته رسیکی -
  

   خونه؟ی ری میک:  اش را از هوا پر کردنهی سی قفسه
  
  ... تو بگو -
  
  .امی چهار ممی سه و ن-
  
  . باشه-
  
  !تا؟ی گ-
  
-...   
  
  . و بپوشیدی خرشی که از کی اون-
  

 داد و وقتش ی می سر و سامانشی به کارهادیبا. دی به صورتش کشی داشبورد و دستی را گذاشت رویگوش
   کردی می بعد از ظهر خالیرا برا

  
  نین و مرتب کردپس اتاقاتو:  کردزی را رشی هاچشم

  
  . کردمزشیمن تم... آره : دی از جا پرایبرد

  
  !؟یتو چ:  به برنا انداختی نگاهمین

  
  ...مرتبه ... امم !  اتاقم؟-
  
  ! نگویالک ... ستی ن-
  

  !یتو فضول: دی غربرنا
  

  !ستمین:  مشتش را محکم کردایبرد
  

  !دعوا؟... دهه :  به عقب راندشانی هر دو گذاشت و کمی نهی سی دستانش را روکف
  

  . هامو جمع کردمیمدادرنگ ... زهیاتاقم تم: دی لب برچبرنا
  

. ستادی سمت آشپزخانه برداشت و ایقدم. نی کردکاری چنمی ببمی ریباشه بعدا م:  گردنش را خاراندپشت
ما :  شدندسهی و برنا دنبالش رایبرد. ستی نی خبرکی از کدیبا هم دعوا کن: انگشت اشاره اش را باال گرفت

  . کمکمیایهم م
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  !؟ی بازایکمک :  کانتر گذاشتی آرد را روپاکت

  
  !کمک:  هم نگاه کردندبه
  

 یپسرها مشتاق دنبال دستوراتش م. ریبرنا تو هم ش ... اریشش تا تخم مرغ ب:  را مخاطب قرار دادایبرد
.  به کار بسته بودند دلیپسرها جد.  اما داخل نشدد،ی به آشپزخانه کشیباراد دوبار آمد و سرک.دندیدو

 خامه رو با ی خوایم ... ی کنیجدول ضرب که حفظ نم: دی غش غش خندای صورت متفکر برددنیاز د
  .ی کنیآرد قاط

  
   باشه؟ی شه همش شکالتیم:  شکالت به دهان گذاشتی انگشتبرنا

  
  ؟یمگه نه عاط... قراره دو رنگ باشه  ... رینخ:  غر زدایبرد

  
 دینصف سف... دو رنگ ... آره :  بودنیریته حلقش از پودر قند ش. دیش کش گونه ای پشت دست روبا

  ینصفش هم شکالت
  

   ...دی دستاتون و بشوردیایب:  آماده را داخل فر گذاشتقالب
  
  ! تا درست شه؟می جا بموننی شه همی م-
  

  د؟ی و به گاز نگاه کننیستی وانی خوای جا منیهم: دیخند
  

  ...آره :  سر تکان دادایبرد
  

  باشه: دی کشزی می روی و دستمالختی تخم مرغ ها را داخل کاسه رپوست
  

  ؟ی خوری نموهیم... باراد خان : دی کشرونی را بوهی ظرف مخچالی را خشک کرد و از شی هادست
  

  نه:  بلند شدشیصدا
  
  !؟ی خوری مرمیپوست بگ:  گذاشتزی می و کارد روی دستشیپ

  
  ... خورم ی میریوست بگ من پیبرا: دی خودش را جلو کشایبرد

  
  ... خوام یمنم م:  گذاشتزی می را روشی هم دست هابرنا

  
  !همتون؟... وا :  باال دادابرو

  
  .تازه نادرخان هم هست:  انگشتش را باال گرفتبرنا
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  .رمی گی همتون پوست میبرا...  خوب یلیخ: دیخند
  
  !؟ی عاط-
  

  ...هووم :  بلند کردسر
  
  ... ی خوشگل شدیلی امروز خ-
  

  !برنا؟:  را درشت کردچشمانش
  

  !؟ی من هم الک بزنی شه برایم:  خجول لبخند زدپسرک
  

  . زننیپسرا الک نم:  غر زدایبرد
  
  .من دوست دارم...  زنن ی چرا نم-
  
  .یستی پس پسر ن-
  
  ! چرا هستم-
  
  !یستی ن-
  

  ! زننیپسرا الک نم ... سیه:  گذاشتزی می را رودستش
  
  . زده بوداهی بود که الک سونیزی تلوی توی پسرهی...  زنن ی چرا م-
  
 ی شما کسی تو خونه نیبب ... ستی نیخوب کار جالب:  اش را خاراند و شالش را دور گردن انداختیشانیپ

  ! زنه؟یالک م
  

  . الک بزنهدی نبای مردچیه:  برداشتبی سی با چنگال تکه اایبرد
  

  .آخه اونم دختره! م؟یمو الک بزن پم پی شه ناخن هایپس م:  دلخور نگاهش کردبرنا
  
  !پم پم؟:  اش را فشردیشانی کف دست پبا
  

.  رفتتای گدنی خورد و به دی بندمینهار ن. تمام صبح را شرکت بود. دی زودتر از شب قبل به خانه رسیکم
. ت کند بود را هم نتوانسته بود استراحتای که نزد گی دو ساعتیکیهمان . دی اش را مالقهیبا نوک انگشت شق

 آن که بخواهد حالش را یب روشن خانه یچراغ ها.  شدادهی اش پارک کرد و پیشگی همی را جانیماش
 به او نگفته یکس. ابرو درهم کرد. دی بلند عاطفه را شنی خنده هایاز پله ها باال رفت، صدا.  کردیخوب م

 سرش را ی و کمدی خندیم است؟ آن طور که بلند و از ته دل ی جور خاصکی شی خنده هایبود که صدا
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 را ایبا ورودش به داخل سالن برنا و برد. توانست نگاه ها را دنبال خودش بکشاندی کرد میبه عقب خم م
  ...کوروش خان :  شدزی خمی ندنشیشهال خانم به د. دندی دوی که دنبال هم مدید
  

  د؟یخوب هست...  شهال خانم دییبفرما:  به جلو برداشتیقدم
  

  کمک... کمک ... نجاتم بده : شیه پا بدی چسببرنا
  
  !ی کمکش کندینبا... بابا  ... ستیقبول ن: دی چسبشی به آن پاای برنا را بغل کند بردتا
  

  .یزود اومد:  تکان دادشی برای سرنادرخان
  

انگار اصال با آن دو حرف نزده بود که باز دنبال هم .نی عرق کرددییدنبال هم ندو:  گذاشتنیی را پابرنا
  . خسته امیحساب. امروز اصال خونه نبودم: سمت نادرخان رفت و دستش را فشرد. دندیدو
  
باراد هم دستش را فشرد و دوباره سرش . خوبیلی خی آشنای بوکی.  بوددهیچی داخل خانه پی خوبیبو

  .امی مرمی گی دوش مهی: رفت سمت پله ها. را داخل تبلتش فرو برد
  
  ... مهندس ی آقا-
  

 زد ی که از همان دور هم داد می خوش آب و رنگکی و کی از چای بزرگینیبا س. دیه را د و عاطفبرگشت
  . امدرونی است بیداغ و خانگ

  
گفتم خسته . البته جسارت نباشه ها ... دیری دوش بگدیبعد بر ... فتهیاز دهن م ... کی و کی چادیی بفرما-

  .دییبفرما...  خنک شده  کمهی که هوا هم ستین...  چسبه ی داغ می چاهی دیبرگشت
  

 کی کمی خوایم...  بسه گهی دیباز:  نشستشی پای زد و رویبرنا جست.  و برگشتدی دور لبش کشیدست
  !میبخور

  
 ی روزها پوستنیا. دشی که سر کرده بود و صورت روشن و پوست سفیمی شال بنفش مالی رفت روحواسش

... و الغرتر .  تر شده بودرهیپوستش چند درجه ت.  بودتایچند ساعت قبل با گ.  شده بودایمی کی روشننیبه ا
  ! و عاطفه؟تای گی سهیمقا.  را خاراندشیدم ابرو

  
   مهندسی آقادیی بفرما-
  
  .می جونم کمک کردی به عاطایمن و برد...  خوشمزه است یلی بابا خ-
  

 هی بقدییفه هم منتظر تاانگار عاط.  بودزانیطعم و مزه اش م.  سر چنگال زد و به دهان گذاشتکی کی اتکه
  !خوب شد؟: بود که زل زده بود به صورتشان

  
  . نخوردمی خوبنی به ای خونگکیمدت هاست ک ... هیعال:  دست زدنادرخان
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 ینیری شنیا:  را به دست گرفتشی راحت شده بود که چاالشیانگار خ.  ها و شهال خانم هم دست زدندبچه
  .رمی بگنامهی خوام گواهیم... ثبت نام کردم  نامه نییامروز رفتم آ... من به شما 

  
 دوبار یکی ی گفت که حداقل هفته ای مدیبا. دی را بلعکی از کی بزرگی و تکه دی نوشی از چای اجرعه

  !نامه؟یثبت نام گواه. دیسی را لنشیریلب ز.ی طور نرم و خوردننیهم.  درست کندی خانگکیک
  

  !؟ی چیعنی نامه نهییآ: اطفه جاخوش کرد بار بغل عنی و ادی پرنیی پاشی از پابرنا
  
  . کنمی سوارنی که چطور ماشرمی گی مادی یعنی ... ی رانندگی نامه نیی آ-
  
  !؟یستی مگه بلد ن-
  

  ...قول  ... رمی گی مادیاما زود ... نه :  برنا نشستی موهای عاطفه روی بوسه
  
 ها کار ی شکالتنیا ... دی بخورگهی دهکی تهی: عاطفه سمتش خم شد.  گذاشتزی می را روی خالی دستشیپ

  !خالصه من فقط نظارت کردم ... ای هم کار بردیلیوان... برناست 
  

 تخت بزرگ دو نفره با رو کی. دی به داخل کشی در سرکی الی گذاشت و از بازنی زمی را رویجاروبرق
. تخت افتاده بودند ی حمام هم پشت رو پای حوله ای هاییسرپا.  مچاله شدهی و سورمه ادی سفیتخت

  ...شهال خانم ... شهال خانم : سرش را سمت راهرو کرد
  
  ... بله -
  
   رو جارو بکشم؟ی سرابی اتاق آقا-
  
  ... خونه مادر جان ی کارای براادی میکی پس فردا -
  
  گهی کشم دی رو هم منجای ادمیحاال که اتاق بچه ها رو جارو کش.  کنهزیپس فردا اومد بازم تم...  باشه -
  
   ...زای چنی کاغذ و اکهیمخصوصا ت ... ی نندازرونی رو از اتاقشون بیزیچ...  قربون دستت -
  
  .حواسم هست...  باشه چشم -
  
   ..امرزی اتاق و بنی ای مرده ایخدا ... میبسم اهللا رحمان الرح:  نوک پا در اتاق را باز کردبا
  

با نوک پا .  را برداشتنی زمی رویزهایخرده ر.  برق زدزی را به پرمشی را سر داد جلو و سی برقجارو
...  نگه داشته زیفقط ظاهرو تم...  از بچه هاش نداره یدست کم:  را شوت کردیجوراب گوله شده ا

  !کمدش و نگاه کن
  

 حوصله بوده و ی داد هر بار بی کف کمد نشان می و پاش هاختی داخل کاور و ری کج و کوله ی هالباس
 ی پاتختی روی تخت تا دستمالینشست لبه .  کمد را بستیلیدر ر. جا چپانده است را آنی اضافلیوسا
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 ینی بی تاب برداشته بود و رویدسته اش کم.  مردانه را برداشت و به چشم زدی مطالعه نکیع. بکشد
 ذره هم هی:  را پس زد و بالش ها را مرتب کردی گذاشت و رو تختشی را سر جانکیع.  نشستیخوب نم
...  کنه؟ استغفراهللا ی بغل مناروی از ایکی چرخه ی می هیعنی!  به خودش، چهارتا بالش؟رهی گیسخت نم

  !ی خاک بر سری نره هر جاریجلو اون فکر وامونده رو بگ ... ی عاطیریبم
  

 و پاش ختی ردنی تخت را مرتب کند و با دیخم شد تا لبه .  داد و دوباره پهنش کردی به رو تختیتکان
 و ی گفت کوروش خان وسواسی میشهال خانم چ...  نگاه کن روی زنی شکرت، ایاله:  زانو زدر،ی آن زیها
  ...قاب عکس  ... ی کاغذتمالدس ... یآ... خودکار ...  جوراب نیا...  که پر آت و آشغاله نجایا ... زهیتم
  
  ...قدر جوون چ ... یاله:  ماندرهی صورت زن جوان خینگاهش رو.  قاب را گرفتی کف دست خاک روبا
  

 یبا انگشت رو.  برنا بودی های به چترهی شبشی هایچتر.  بودختهی شانه ری و نرمش روی مشکیموها
   ...رمی بمیاله: صورتش را لمس کرد

  
 چشم نم دارش یبا پشت دست رو.  کردیهووف. دی خندی پا انداخته بود و می مبل و پا روی بود رونشسته

  ...خدا رحمتت کنه : دیکش
  
  !موم شد عاطفه جان؟ ت-
  

  نه هنوز شهال خانم:  سمت دربرگشت
  
  ؟ی کنی مهی شده؟ گری چ-
  

  ... جوون بود یلیمادر بچه هاست؟ خ: دی اش را باال کشینی بآب
  
  . جوون بودیلیآره خ ... امرزدشیخدا ب...  مادر ی عکس بنفشه خانم؟ ه-
  
   بچه هاششیحتما دلش مونده پ: ذاشت گی پاتختی وسواس خاک اضافه را هم برداشت و قاب را روبا
  

 یبچه ها. مثل شمع آب شداره،ی نی کسچی هیخدا برا. شدضیناغافل مر:  تخت نشستی خانم هم لبه شهال
  . اومده بودایبرنا هم تازه به دن...  قد میقد و ن

  
  بچه هاش ... شی زندگیچقدر آرزو داشت برا:  دوباره سر خورداشکش

  
   نکنهیگر...  گهی قربون دلت، بسه د-
  

  برنا کجاست؟:  پلکشی رودی و تند دست کشتند
  
  ... کنن ی می نادرخان، دارن مار و پله بازشی پ-
  
  ... آشپزخونه کمکتون امی دستمال بکشم مهی: دی شلوارش کشی خاک گرفته ی به زانوی و دستستادیا
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  .عوض کن و لباست رو ری دوش بگهیبرو ...  باهات ندارم یکار...  شام حاضره -
  
 اش یدستش را پشت گردنش برد و چالندش و روسر.  بلوزش را نم دار کرده بودی قهی موها پشت یسیخ

   کنم؟کاریبعدش من چ...  شه یفردا مدرسه ها باز م: دی کاناپه پری از رودنشیبرنا با د. را سر کرد
  
  !گهی مهد دی ری م-
  

   شه برم کالس اول؟ینم:  آلود نگاهش کرداخم
  

  ؟ی بشزی موی خوایغوره نشده م... نه آقا :  به نادرخان زدیلبخند
  
  ! بشم؟ی چ-
  

  !بعدش هم اول ... شی پی ری مگهی که سال دیعنی: دیخند
  
  .سمی تونم اسم خودمو بنویهم بلدم بشمرم، هم م...  بلدم ی اما من همه چ-
  

 هم یخم شد و بوسه ا. شد نیانگار راض. ختی خوشگلش را به هم ری هایچتر. دی کششی موهای رویدست
  . دونستمیپس پسرمون باسواد بود و من نم:  سرش گذاشتیرو
  

  ارمیبذار برم دفترمو ب:  ذوق زده سر تکان دادبرنا
  

  ن؟یشما چطور:  نادرخان نشستکنار
  
  . شهی گچ و باز کنم حالم خوب منی ا-
  

  دیشیص م خالگهیبعدش د... فقط چند روز مونده : دی پسرها انگشت کشی نقاشیرو
  
  ؟ی از زن عموت خبر دار-
  

  . جمع کنه که ببرمشلشویگفتم وسا... امروز باهاش حرف زدم :  تکان دادسر
  
  !دهی مجهی گذره، اما نتی کم سخت مهی... دکترا و امکاناتشون خوبه ...  نگران نباش -
  

 شه یخوب م...  بابا نگران نباش:  زدشی به روینادرخان لبخند مهربان.  هم فشرد تا بغض نکندی رولب
...  
  
  .. راحت بمونهالمی که خدمیفردا هم پول و بهشون م. شهیخوب م...  دونم ی م-
  
  ..من ..ی پولت و خرج کنستی الزم ن-
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حاال که دستم هست، با ...  بخوام یزی چی اگهی پول خودم از کس دری شه نادرخان، عادت ندارم غی نم-

  از شهره زتری عزیک.  کنمیجون و دل خرجش م
  

 ی مدای تو خونتون پگهی شغل دهی ارمیکم ب...  از من راحت باشه التونیخ:  به صورت نادرخان زدیلبخند
  ! هم برگردم رستوراندیشا ... نجای از ارونیب... نشد ... کنم 

  
  نیبب ... نیبب: نیی پادی پله ها دوی از روبرنا

  
  مینیا نادر بب من و بابنجای اایب:  جا باز کردشی کاناپه برایرو
  

 که شی دفتر برنا خم شد و با انگشتان کوچولویرو.  و باراد بودایوقت آمدن برد.  به ساعت انداختینگاه
: دستش را دور شانه اش حلقه کرد... با خط کج و معوجش نوشت برنا . مداد را محکم گرفته بود نگاه کرد

 یقربون اون انگشتا ... برنانوشته  ... دینینگاه نادرخان؟ بب ... یوا...  نوشتن نیقربونت برم با ا
  کوچولوت

  
  !؟ی خوای میچ... اوم  ... ی من دارشی خوشگل پی زهی جاهی: دی انگشتانش را بوسی و تند روتند

  
  زه؟یجا: دی خجالت زده خندبرنا

  
  ؟یتوپ فوتبال دوست دار: دیچیدستش را دور برنا پ.  کردی خانم از آشپزخانه نگاهشان مشهال

  
  !؟ی من بخوابشی پیینجای که ایی شه شبایم... امم  -
  

 صورت ینادرخان سرش را رو.  بدهدی چه جوابدی دانست بایاصال نم. دی سمت نادرخان چرخچشمانش
   بابا جانی خودت تو اتاقت تنها بخوابدیبا ... ی شدیتو پسر بزرگ: برنا خم کرد

  
  ؟ی عاطزهی جای خودت گفت-
  

   قصه بخونمهی برات ای...  تونم هر شب تو اتاقت بمونم تا خوابت بره یم: دیو دندان جری لبش را زپوست
  
   شه نادرخان؟یم:  نادرخان نگاه کردبه
  

  ...سالم :  شودزی خمی و آمدن کوروش و پسرها باعث شد نی شدن در ورودباز
  

  ی بزنییوپا ری تونی ورزشمون گفتم میبه مرب ... یسالم عاط: دی اش را باال کشی ورزشفی کایبرد
  

   باشگاتون؟دنیمنو راه م ... یخسته نباش:  را گرفتفشی شد و کخم
  
  ؟یای شه بی نم-
  



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

312

  .برات ژله درست کردم... باراد خان :  کرد و سمت پله ها ر فتی سالم کوتاهباراد
  
  .ی مرس-
  

  !؟یچرا اخم کرد: دی سر برنا کشی رویدست.  کردندی می و نادرخان احوالپرسکوروش
  

  ییبابا: دی پدرش را چسبی و بازودیدش را عقب کش خوپسرک
  
  !نمتیبب...  شده ی چ-
  
   ...نمتیبب... برنا ... ا :  برنا نشستی پاریز
  
  . خوامی نم-
  

  ! شده؟یچ:  مچش نشستی برنا برد، اما دست کوروش روی را سمت موهادستش
  

 ی بزرگانیدست خودش م. دی برنا چرخی صورت بغض کرده ی روی کوروش سرابی از چشمان جدنگاهش
   ...نیدستتونو بردار: پنجه اش را مشت کرد.  کوروش محکم شده بودیدست مردانه 

  
 دلخور نی همیبرا...  شد ی داشت که نمی درخواستهیبرنا ...  نشده کوروش یطور:  گرفتانهی منادرخان

  شده
  
  ! برنا؟ی خواستی می چ-
  

 تا رد دی لباسش کشی پهلوی رودی ارداه کشیب. ه بودپشت دستش داغ شد. دی عقب کشی را با حرکتدستش
  ؟یقهر کرد... برنا جون : آنرا پاک کند

  
   ...یی بابا-
  

   ...ی گی می چنمی ببمیبر:  دست دورش انداخت و بغلش کردکوروش
  

  ! بغض کردی چطورنیبب...  بهش نگفتم یزیمن که چ:  هم فشردی رولب
  

شهره .  آن رد شوندری قرآن نگه داشت تا بچه ها از زشانینم براشهال خا.  مدرسه شده بودندی راهپسرها
 پشت سرش تا سالمت ختی ری کاسه آب مکیبعد هم .  کردی کار را منی اول مدرسه اش همیهم روزها

 تخت برنا و قصه ینشستن چند ساعته پا.  گردنش را ماالندیبا دست عضالت گرفته . برود و برگردد
 به پشت پسرک بکوبد و البته ی محکمی آمد ضربه یبدش نم. به دنبال داشت هم ی عوارضنیخواندن همچ

   بروایب...  شده دخترم رتید: ستادی ای درگاهانیشهال خانم م.  کندی محکم تر نثار کوروش سرابیکی
  
  ... جمع کنم ناروی ا-
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  . بستن چمدونی پانمیشی کنم؛ بعدش هم میمن هستم جمع م...  خواد ی نم-
  

   مخصوصا شهره رود؛یاونجا مارو هم دعا کن... خوشا به سعادتون شهال خانم : دیر کش از کادست
  

  ! چشمیبه رو:  پلکش گذاشتی خانم دست روشهال
  

   کمکتونامی مدمیبه کارام که رس... قربون چشم قشنگتون : دیخند
  
  . که راجع به بچه ها گفتمشبی دیفقط همون سفارشا.  ندارمی کارچی من ه-
  

 نگران ارتی زدیشما بر... حواسم به شازده ها هست ...  به چشم یا: چاندی شهال خانم پی بازو دوردست
  .دی هم نباشنجایا

  
مگه نه . شه ها یدل ما هم براتون تنگ م:  به شهال خانم چسباندیخودش را کم.  کردی نگاهشان منادرخان

  !نادرخان؟
  

  . ما هستنزیهال خانم عزش... البته :  نادرخان به لبش خنده آوردی سرفه تک
  
  . راحت راحت باشهالتی شهال خانم؟ حاال خیدید:  باز شده اش را جمع کردشین

  
 وقت ری از پنج شنبه ها دی آقا کوروش بعض،یزی چهیفقط عاطفه جان ...  نادرخان دی شما محبت دار-

 هم پسرها یگاه ... یزیچ ... ی قرارداددیتمد ... ادی مشی براشون پی کارلی وقت مساهی ... انیخونه م
  .هی بچه ها چفی که تکلی دونی میاگه قبلش از آقا کوروش بپرس...  مادربزرگشون ی خونه رنیم
  

   قرارداد؟دیتمد:  را خاراندشی ابرودم
  
  ! شناسهیوقت و ساعت که نم ... گهی دهی کارلی آره مادر، مسا-
  
   باشه چشم، حواسم هست-
  

 تو، دی به امیاله: دی را هم از شارژ کشلی موبایگوش. را برداشتشیا و پول هدی را پوشرونشی بلباس
  ! بگذرهریامروز هم به خ

  
  یپس برنامه دار: دی صورتش کشی کف دست دو بار روبا
  

:  رفت که به نفس نفس افتاده بودیانگار با عجله راه م. شدی مکی دور و نزدی از پشت گوشتای گیصدا
رفت و .  نکردمدای پی درست و حسابسیهنوز سرو...  دخترا رفتن مدرسه ... کنم ی هفته اصال وقت نمنیا

 بمونم تو یشتریمجبورم وقت ب.  خوادی و مشی کی هم گزارشایدیمهندس سع.آمدشون با خودم شده
  .شرکت
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 از ی رفت و آمد بچه ها رو دوشت مونده ،کارنکهیا...  کنم یباشه، درک م: دی اش کشقهی به شقیدست
  ؟ادیدستم برم

  
  من برم؟ ... زمی نه عز-
  
  خداحافظ:  لبش را خاراندی انگشت شست گوشه با
  
  .ی با-
  

 یرینم... ساعت ده شد : آرش وارد اتاقش شد. دی به گردنش کشی انداخت و دستزی می را رولشیموبا
  بانک؟

  
  . بندازیه نگاهی. کردلی کارو می گزارش و عکساشبی دیبیحب ... رمیچرا م:  را برداشتفشی و کستادیا

  
   شده؟ی طور-
  
   هوم؟-
  
  ! تو همی رفت؟ی داشتیتلفن بد:  اشاره کردزی می روی گوشبه
  
 و بچه ها ی زندگدی هستم که بای ماهکی نی کم نگران اهی ... رهیشهال خانم امشب م. ستی نیطور...  نه -

  رو بسپرم به دختره
  

   کرده؟یطونی شیچرا؟ ناتال... ا :  نشستزشی می لبه آرش
  

 ششی خواد عاطفه شب بره پیم...  شه ی داره وابسته میادیبرنا ز ... هی چیطونیش:  را تکان داددستش
  بخوابه

  
  ! پدرسوختهیبرنا  ... ی آی آیآ:  آرش بلند شدی قهقهه

  
  ! آرش-
  
  ! به خودمدهیکش...  شماها ونیبرنا گوهر شناس شده م. گم کوروشی به جون تو راست م-
  
  !ان خی به موسدهی کش-
  

 ی مکاریحاال چ. هم بودی خانی موسهی رفته بود ادمیآخ، :  آرش به لبش لبخند آورددنی خنددوباره
   برنا؟شی پرهی م؟یکن
  
  . خونه تا برنا بخوابهی مونه و براش قصه می می چند ساعتهی نه، فقط -
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ه؟ هان؟ اگه خوب  براشون قصه بخونی پسرها بخوان ناتالینکنه تا آخر ماه همه ...  گم کوروش ی م-
  !امی منم بگهیقصه م

  
   کار دارمرونیبرو ب:  زدی آرش ضربه ای شانه یرو
  
  . بودسی از اول هم جنست جلب و خس-
  
  . هفتهنی ماساژ بذار تو ای برنامه هی -
  
   خواد؟ی دلت ماساژ ماست؟ینجوریا...  ا -
  

  .رمی گیس م شماره بده خودم تمای تونینم:  آرنج انداختی را برداشت و روکتش
  
  !ی هم الزم داری اگهی دزی چای ی خوایمنتها فقط ماساژ م...  کنم ی مفشی نه بابا، رد-
  
 ی قرارمون فردا اوکدیمهندس افخم تماس گرفتن بگ...  گردم یتا ظهر برنم:  گذشتی منشزی کنار ماز

  .شده
  
  . چشم مهندس-
  

  دوشنبه خوبه؟: ستادی آسانسور ای ورودآرش
  
  !؟ی چی برا-
  
  ... ماساژ و بند و بساط -
  

  . خوامیفقط ماساژ م:  آرش را کنار زد و سوار شدیبازو
  
  . کنمی مفشیرد...  باشه -
  
  . خوبه-
  
 سن و سال و داشتن نیبا ا.  خودش انداختری به تصویدست به کمر نگاه.  تا در آسانسور بسته شودستادیا

 دیبا. گرفتی می وقت قبلتای گدنی دی برادیبا. نداشت ی عادی به زندگی شباهتچی اش هیسه پسر، زندگ
 بچه ها نی که خوب بعاطفه به اسم یبا دختر...  شد یدلواپس بچه ها م...  خورد یصبح ها تنها صبحانه م

  ... شد و و و یجا باز کرده بود رو به رو م
  

ده بود و حاال مدت ها بود که شل ش.  نبودراهنشی سردست پیدکمه .  سراندشی موهانی را بشی هاپنجه
  ! گرفت؟ی مادی دوخت و دوز هم دیبا. دیکتش را پوش. هم مشخص نبود کجا افتاده
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 هم نتوانسته بود خی ی سهی با کیحت.  راستش هنوز دردناک بودیگونه . دی چشمش کشری پشت دست زبا
که اصال نگاه  آن یب.  نشسته بودونیزی درهم مقابل تلوینادرخان با صورت.اثر دست صابر را کمرنگ کند

 در هم کرده و ره بود چهدهی خورده اش را دیلی کبود و سی دو ساعت قبل که گونه یکیاز همان . کند
   ...یعاط ... یعاط: زدی مشی پله ها صدایبرنا از رو.  زدیحرف نم

  
   شده؟یچ: ستادی آشپزخانه ای درگاهکنار

  
  .ستی نمی شرت مرد عنکبوتی ت-
  
  ؟ی کجا گذاشته بود-
  
  . خوامیمن لباسمو م ... ستی نادمی...  دونم ی نم-
  
  ؟ی بپوشگهی دزی چهی شه ی نم-
  

  . دارهگهی عالمه دهی: ستادی هم دو پله باالتر اایبرد
  
  !ستی نیچیه... همشون گم شدن ...  ندارم -
  

  . کجاستنمی باال ببمی برایب:  انداختنشانی را بخودش
  

  ؟ی شدیچ:  به صورتش نگاه کردایبرد
  
  مدرسه خوب بود؟ ... نیردم زم خو-
  

  ...بد نبود :  باال دادشانه
  

  !بد نبود؟: دیخند
  
  .گهی دی مدرسه هی رفته ایارش...  نوچ -
  
   دوستت بود؟ای ارش-
  

  . منشی پایب...  حرف نزن ایبا برد:  در اتاقش را باز کردبرنا
  
   زنم تو دهنت برنای م-
  
  . گمی میی به بابا-
  
  . خورهی خواد بره اون وقت غصه میشهال خانم م ... گهی ددیباشساکت ...  بابا ی ا-
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  ...بچه پررو :  غر زدایبرد
  

  سیه:  را پشتش گذاشتدستش
  

  ... اومدن نایبابا ا:  آمدرونی از اتاقش بباراد
  

   هستن؟ی کگهی دنایبابا ا: دی کشنیی به پای نرده ها سرکیرو
  
   ...دیعمو آرش و آناه: نیی پادی پله ها دوی رواز
  

:  را بلند کردشیصدا. نیی پادی هم دوایبرد.  آرش را کم داشتی های اوضاع لودگنیبا ا. کردیپووف
  .نی زمی خوریآروم تر بابا، م

  
 ی درست کردهی چه وضعنیا: اخم کرد.  بودختهی را به هم رشیتمام کمد لباس ها.  اتاق برنا شدداخل
  برنا؟

  
  !گم شده ... ستی ن-
  

 رو به هم نجای شه که هر دفعه اینم ... ی کندای که راحت پیی جاهیلباساتو بذار : و زد کمدش زانمقابل
   شه؟یم ... یزیبر
  
   شه؟ی مدای حاال پ-
  
  ست؟ی ننیا...  لباست هیچه رنگ: دی کشرونی بی شرتی لباس ها تانی ماز
  
  . دارهاهی قرمز و سی هم مرد عنکبوتنجاشیا ... دهیسف...  نه -
  
  ... شرت ی از تنمی اایب:  و رو کردری لباس ها را زگری دیکم.  کردی و شکمش اشاره منهی س انگشت بهبا
  
  !خود خودشه...  آخ جون -
  

  کار؟ی چی خوایحاال م: ختی صافش را به هم ریموها
  
  . خوام بپوشمی م-
  
  ...کنده شد موهات ...  تر واشی:  زانو جلو رفت و کمکش کردیرو. اوردی تا دربدی شرتش را باال کشیت

  
  . بلدم بپوشم-
  

  ن؟یی پامیحاال بر:  لباسش را تمام کنددنی جا نشست تا پوشهمان
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 نیی گونه اش تا پای از رویرد کمرنگ...  شد ینم.  کمد برنا شال سرش را باز و بسته کردی نهی آمقابل
  . شدیبهتر م طور نیا. ختی صورتش ری روی سرش را فرق کج گرفت و کمیمو. چانه اش امتداد داشت

  
  انشاهللا قسمت شما:  کنار نادرخان نشستآرش

  
  !یبرو پدر صلوات: دی خندنادرخان

  
  . کنمیبه جان سرور اگه شوخ...  ا -
  

  ...آرش :  اخم کرددیآناه
  
  !ی نگو که تو هم طرفدار سرور جون شد-
  
   ...ییسالم بابا... سالم عمو : نیی پادیبرنا از پله ها دو.  را مقابلشان گذاشتوهی آب می هاوانیل
  

   ...طونکیسالم ش:  و هوا گرفتشنی زمانی شد و مزی خمی نآرش
  
  ...کمک ... کمک :  شکمش بلند شدی برنا با حرکت انگشتان آرش روی و خنده غیج
  

  سالم خانوم: ستادی آرش هم اد؟ی جدیمدل مو.  عاطفه شدی که بلند کرد متوجه سر
  

  .دی خوش اومدیلیخ ... دییبفرما.. .سالم :  آمد و نگاهشان کردجلوتر
  

  .دی خوش اومدیلیخ:  شد و دستش را فشرددی آناهکینزد
  
   ...نجایشما ا... امم  ... ی مرس-
  

  . موننی منجایتا برگشتن شهال خانم با نادرخان ا: ستادی عاطفه اکنار
  

 رونی بی را از روسرشیا بود که موهدهیتا بحال ند.  زدی عاطفه را راحت کرده بود که لبخندالی خانگار
  . گرفت و مقابل آرش نشستشی ظربف و براق موهاینگاهش را از تارها. زدیبر
  
  ... با اجازه -
  

   ...ییبابا:  نشستشی پایبرنا رو.  ندادیتیاهم.  حواله اش کردی چشمکآرش
  
  ... بله -
  
   شه نرم؟ی از فردا برم مهد؟ نمدی من با-
  
  ... شه ینم:  را مرتب کردشی دست موهابا
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   دنبالم؟ادی بی شه عاطی پس م-
  

  ؟ی چیبرا:  درهم شداخمش
  
  . مهدمو بهش نشون بدمی های خوام نقاشی م-
  

 هر کدام ی گذاشت و برازی می را روینیس .ی چای و فنجان هاکیک. دی از راه رسی بزرگینی با سعاطفه
  . رفت و آمدشینگاهش با دست ها.  و فنجان گذاشتکی و کی دستشیپ

  
  .ی که دوست دارختمی رری برات شیتو چا ... ای برد-
  

به به ...  هوم ؟ی خونگکیک:  آرش را مقابلش گذاشتی دستشی؟ پ. دانستی بچه ها را میی غذای ذائقه
...  
  
  .اما خوشمزه است ... دمی خررونیاز ب ... ستی نی خونگ-
  

  ...نوش جونتون :  گذاشتکی و ک هم فنجاندی آناهی نبود؟ برایخانگ. انداخت کی به کی نگاهمتعجب
  

رد .  صافش از کنار گونه اش سر خوردیموها.  کنارش گذاشتکی با دو برش کی دست مرتبشی و پبرگشت
  . صورتشی بود تودهی دست مردانه با تمام قدرت کوبکی.  واضح بودیکبود

  
  یی بردارم؟ باباتویگوش ... ییبابا: ستادی ابرنا

  
 حی بچه ها ترجتی از امننانی اطمی به او نداشت اما برای دخترک ربطی شخص وی موضوع خانوادگنکهی ابا
  . داد بداند چه خبر شده استیم
  
   ...یگوش ... یگوش ... یی بابا-
  
   بهت بدماریکتم و ب:  اش را لمس کردیشانیپ

  
 دی کششی موهایبعد هم دستش را رو.  نگاهش شده بود که سر بلند کردینی سنگی عاطفه هم متوجه انگار

  .و صورتش را پوشاند
  
   خوامی منم م؟یدی بابا آدامس خر-
  

 عصر از داروخانه نی که دست برنا بود را همی چهارگوشی و خاکستردی سفیبسته ...  گشاد شد چشمانش
  . کرده بودهیته
  
  ...بازش کن  ... یعاط ... ی عاط-
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گشاد شدن مردمک .  دست برنا شدیرو نگاه عاطفه ی نشان دهد، متوجه ی آن که بتواند عکس العملقبل
  ...بدش من : دنشی و از جا پرشیها
  

  . دستش پنهان کرد و سمت آشپزخانه رفتانی و مدی بسته را از دست برنا قاپعیسر
  
  ! خوامیآدامس م... بدش من ... ا : برنا دنبال عاطفه راه افتاد. دی پلک لرزانش کشی کف دست روبا
  

انگار که بخواهد . دی کشی مکشیدخترک تند و تند کف دستش را به تون.  را به آشپزخانه رساندخودش
  ... دم ی می بهت بستنایب... آدامس نبود برنا :  را از کف دستش پاک کندیزیچ
  

  ؟ی دست زدبمی به جی چیبرا ... اریبهت گفتم کت منو ب: دی به کمر به برنا توپدست
  
   ...یی بابا-
  
  !؟ی چیعنی یی بابا-
  

  ... و برو تو سالن ری رو بگی بستنایب:  و شانه اش را فشردستادیت برنا ا پشعاطفه
  

  ... زنم یدارم با بچه ام حرف م:  درهم تر شداخمش
  

 یدارن نگامون م:  کرد نگاهش نکندی می سرخ شده بود و سعشیهر چند گونه ها.  خودش اخم کردمثل
  ...کنن 

  
  . گرفتی بست و نفسپلک

  
  ! به درک-
  

حماقت کرده بود؛ تا به . اردی را کم داشت که او سر از کارش دربنیهم. ز کرد عاطفه هم نبود که باچشم
 یچنگ.  آن خانه داشتی اضافی چند بسته شهیهم. اوردی را به خانه بیزی چنیحال سابقه نداشت که همچ

  ! شانسنیتف تو ا:  انداختشیبه موها
  

 به ی نگاهمیپنهان کرده و نگران لو رفتنشان باشند ن یزی که چی و مثل کسانستادی آشپزخانه ازی مکنار
 بود؟ اصال ی چگهی دنیا...  توبه ایخدا:  دندان گرفتریانگشت اشاره اش را ز.  انداختنکی کنار سیکشو

   ...ییا... به من چه که دست زدم 
  

 ی اصرار می چ آقا به زنش وفادار مونده و هرنی گفتن ای میپس چ... پووف :  انداختی نگاهمی ندوباره
نگو آقا سرش به آخور گرم ...  همه رو منتر خودش کرده ی چطورنیبب...  اا ره؟ی بار ازدواج نمریکنن ز

  !بود
  

  ...سر تخته :  رفتنکی کنار سی کشوی برای غره اچشم
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رو برگرداند سمت گاز .  درهمش سرخ شدی و اخم های کوروش سرابدنیبا د.  از جا پراندشی سرفه اتک
 را توانسته بود شبیتمام د.  ماندن داردالی داد خی آشپزخانه نشان می شدن صندلدهیکش.ی چایو قور

   آنقدر خوش شانس بود که فراموش کرده باشد؟یعنی. ردی اش بگدهیند
  

دست زدن به .  نگاهش کنددی کشی او خودش بود که خجالت میبه جا. دی کرد و پوست لبش را جوینوچ
 قد می که از قضا زن مرده بود و سه پسر قد و نی و چند ساله ای مرد سی خصوصیلی خیلی خیجعبه 
 رک را داخل ساک جا بدهد و آنجا را تشی آمد رخت و لباس هایبدش نم.  هم فشردیپلک رو. داشت

 بود دندان طمع یفقط کاف.  شهره را بدهد و بعد هم خدا بزرگ بودی نهی داشت که هزیآنقدر. کند
   انداخت به درکیکند و م ی کار را منیحقوق ا

  
  ! لطفای چاوانی لهی -
  

 نهیدست به س. دی چرخزی پر کرد و سمت میاز چا.  برداشتیوانیل. رونی اش را فوت کرد بنهی سیهوا
.  خسته و پف دارش کردی به چشم های سرش را باال گرفت و نگاهاری اختیب.  کردینشسته بود و نگاهش م

  . ترک آشپزخانه برداشتی برای گذاشت و قدمزی می را رووانیل
  
  .نی بش-
  
  ... هوم -
  
   ...نیبش:  آن که سر برگرداند و نگاهش کند تکرار کردیب

  
  یریبم ..ی عاطیریبم: دی زد و ناللب

  
اصال . ی بود به صندلدهی چسبمهی خطاکار نصف و نیمثل بچه ها.  و نشستدی را عقب کشزی آن سر میصندل

 بود یگری مال کس دیلت زده باشد؟ جعبه و بسته و امورات خاک بر سر داشت که آن قدر خجایلیچه دل
مرد زن . داشت به او نی خواست چطور رفع و رجوعش کند؟ خوب البته ربطیو خجالتش مال او؟ حاال م

 ی خودش را هم قانع نمی جمالت حتنیانگار ا.  رفتی میرآبی زی بود که گاهی سن و سال داریمرده 
  . شدندی مداریکاش نادرخان و پسرها الاقل ب.  افتادشیو ابرنیکرد که اخم ب

  
  ه؟ی صورتت مال چی کبود-
  

  !هوم؟:  بلند کردسر
  

  ه؟یموضوع چ ... نمی بی که مستی دفعه هم ننیاول...  صورتت یکبود:  باال انداختیی ابرونهی به سدست
  

عتماد به نفس داشت که فقط  هنوز آنقدر اشبی مرد با افتضاح دنیا.  گونه اش گذاشتی دستش را روکف
   ...نیخوردم زم: دیبا کف دست گونه اش را مال ... دی پرسی صورتش میاز کبود

  
   شدهی صورتت چدمی پرس-
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   ...یخوردم زم:  بلند کردسر
  

 من ی خونه و کنار بچه هانی ای تویتو االن دار...  خوام دروغ بشنوم ینم:  راستش را باال گرفتدست
 خونه رفت و نی ای توی وقتادی مشی برات پی که بدونم چه اتفاقهی مهمیلیموضوع خپس .ی کنی میزندگ

   ...ی کنیآمد م
  

   شب قبل؟ی آن هم بعد ماجراد؟ی پرسی صورتش میواقعا داشت از کبود. را باز و بسته کرددهانش
  
  ... منتظرم -
  
  ستی نی طور-
  
  ! شده؟ی چ-
  

 خواست ی صورتش چون می گفت صابر زده تویم. کرد و بعد جمع دی کشزی می اشاره اش را روانگشت
 کرد او مجبور است خرج و ی مالی بود و خی زده بود چون دست و بالش خالای. شهره را به کمپ ببرد

  . کندنیمخارجش را تام
  
 مشغول به کار نجای رستوران و بعد ای کنم که چرا اجازه دادم تویادآوری که من هر دفعه ستی الزم ن-
  .می نداری هم مشکلنی راحت باشه که بعد االمی خوام خیاما م ... می نداشتیتا االن با هم مشکل ... یبش
  

 یقسم م...  شه ی خونه و خانواده نمنی وارد ارونی از بی مشکلچیه...  راحت باشه التونیخ:  تکان دادسر
  .خورم

  
 نکهیقبل ا.  نشسته استیسراب و مقابل کوروش زی چرا هنوز پشت مدی فهمینم.  کدام ادامه ندادندچیه

  ؟ی داریبا نامزدت مشکل:  دوباره شروع کردرد،ی رفتن بگی برایمیتصم
  
 نی بزیهمه چ... نه : سر تکان داد.  شده بودزهای چیلی پوشش خیالی نامزد خنیا.  نمانده بود بخنددیزیچ

  .می رو دوست دارگهی همدیلی خیعنی... ما خوبه 
  

  ... حرف زدنت نی با ایریبم:  گرفتشی از ران پایشگانیرد و ن دندان فشری را محکم زلبش
  
  . شدمنتونی بی عالقه یکامال متوجه ...  بله -
  

 نیا ... می و مستقی جدیلیخ.  کردی در دست نگاهش میوانیبا ل.  صحبتش باعث شد سر بلند کندلحن
با : ستادی ایتند.  مرور شد ذهنشی بسته توریدوباره تصو.  کردی متشی بودن اذی کسنی ذره بریطور ز

  ...اجازتون 
  

.  طور احمق به نظر برسدنیدوست نداشت ا.  گفتی میزی چکی دی افتاد سمت در آشپزخانه اما باراه
  . هم متاسفم دخالت کردمشبیبابت د: دی پا چرخی پاشنه یرو
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فقط ...  نداره ها یالبته به من ربط:  لبخندش را خورددی دهانش که دری را در مسی چاوانی شدن لثابت
 تیگفتم خوب... شرمنده ام واقعا . دخالت کردمنی همیبرا...  دونه ی نمیزی چی لحظه حس کردم کسهی

  .شدی بد میلیخ.آخ بچه ها هم بودن...  نادرخان و دوستتون و اون خانم شینداره پ
  

 و فک دی کشیانش م را داخل دهنیی شد لب پای می عصبادی مرد زنی ای متوجه شده بود که وقتدایجد
 ی براگری قدم دکی.  اعصابش قدم نزندی رونی از اشتری دندان فشرد تا بریزبانش را ز.  فشردی هم میرو

  !ش؟یکجا گذاشت: رفتن برداشت
  

  !بله؟: آب دهانش را فرو داد.  خشک شدشیپاها
  
  ! بودی چی دونی و خوب هم می گرفتشبی که دی اون بسته ا-
  
  . کردی و نگاهش مدی نوشی مشی چاوانی منظور از لبا
  

  ... دونم چون تو دست فروش ها یم:  کرداخم
  
 لی کند و تحوفی ردیستی اش لی قبلی مانده بود که از کارهانیهم.  دهانش را گرفتی کف دست روبا
 یتو:  اشاره کردنکی آن که برگردد و نگاه کند به سی و بدی کشیشانی پیشالش را رو.  آدم بدهدنیا

   ... اولیکشو
  
 کار کنم از نجای ایتیمن با چه امن!  پر روی بوفالوی کهیمرت:  سمت اتاقشدی زد و دورونی آشپزخانه باز
 هیفوقش ! ؟ی بسته رو ملخ خورده بود؟ روت شد بپرسنی کجاست؟ حاال تخم ادیپرس... اا ...  به بعد نیا
  !گهی دی شدی مادهی تومن پی سستیب

  
  ..اه اه..ی صدتومن؟ اونم گدا. هم انقدر گداادم

  
   شه؟ی رو هم بزنم منیا:  را لمس کردenter ی دکمه یرو
  

   دادم تا حاالحیسه دفعه توض: دی خودش را جلو کشباراد
  

 ی چه استاد بدگنی مرمی نگادیاگه خوب ...  و من شاگرد یاالن تو استاد...  داره یخوب چه اشکال:  زدغر
  داشته

  
  !جون تو:  زدیخند پهن باراد لبی گشاد شده ی چشم هابه
  

  .می کنی با پم پم بازمی برایب:  سمتشدی دوبرنا
  

  . بروایبا برد... کار داره :  اخم کردباراد
  
  . برمی خوام با عاطی م-
  



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

324

  .امی کنم منی تمرگهی کم دهی:  نشاندشی پای را بغل کرد و روبرنا
  

  . دمینم ادتی گهی دیاگه بر ... یری بگادی وتری کامپیاومد: دی غرباراد
  

  ی گی نمیجد:  را خاراندشی را پس سرش گذاشت و موهادستش
  

   من استادم؟یمگه نگفت:  به جانب سر تکان دادحق
  

  درسته: دی لبش را جوپوست
  

  . کن تا کالسم تموم بشهیبرو خودت باز:  پشتش زدی آرامی گذاشت و ضربه نیی را پابرنا
  
  !ی عاط-
  

  . کنمی درست ماتزیشب برات پ:  را باال گرفتانگشتش
  
  !؟یراستک!  واقعا-
  

  یآره، راستک: دیخند
  

  ! شه روش فلفل نداشته باشه؟یم: دی پرنیی و پاباال
  

  ...آره :  تکان دادسر
  

  ! مرغ داشته باشه هم خوبهی هاکهیت:  شدنهی دست به سباراد
  

  .ژامبون هم داشته باشه: دی پرنیی دوباره باال و پابرنا
  

 داشته باشه ری عالمه هم پنهی:  مشتش باال گرفتانیمداد و پاک کنش را م. دیتاق کش به داخل ای سرکایبرد
...  
  

  !نی معطل قندییبابا شماها چرا چا: دیخند
  
  !م؟ی هستی چ-
  

   ...میژامبون هم ندار... اوم  ... می ندارریاما پن ... یچیه: ختی برنا را به هم ریموها
  
  م؟ی بخرمی بر-
  

  .می خوندی درس ممیاشتمثال د: ستادی اباراد
  



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

325

 کنم ی متزاتونی پی برای فکرهی دی ساعت بهم وقت بدمین... پادگان به صف  ... ی گیراست م...  آخ آخ -
  . درس بخونمدیاالن با... 

  
  ارم؟ی بفمویبرم ک... منم درس دارم :  کردی نوچیبردا

  
  !اره؟یبره ب:  سمت باراد کرد و لب زدینگاه

  
  . دمی نمادی یچیمن بهت ه ی طورنیا...  هووف -
  

 ادیب:  شانه خم کردی رویاجبارا سرش را کم.  باراد را بچالندی ورم کرده ینی آمد محکم بی نمبدش
   ...گهید
  

  اری بفتویبرو ک:  زدای به بردی نشست لبخندزی که دوباره پشت مباراد
  
  ام؟ی منم بی عاط-
  

 ی و درشت را رنگ مزی ریبرنا مربع ها.  بودنددهیکش شکم دراز ی کف اتاق روای بعد برنا و بردقهی دقچند
   ...یسی جمله نوایکرد و برد

  
  . کنمپی کنم تا بتونم تانی تمریلی خدیبا: دی انگشت کشبوردی کیرو
  
 خونه ی فای به وای تونیتازه م ... ی تونی هم ملتی موبایبا گوش ... یری گی مادیزود ...  نداره ی کار-

  .یقت کار کن و از تو اتایکانکت ش
  

  . شه هایخوب م... اوهوم : دی اش کشقهی شقی رویدست
  

  !؟یدرست تموم نشد عاط:  چهار دست و پا سمتشان آمدبرنا
  

مرتب نظراتشان ... مال من نازک باشه  ... شتریمرغ ب ... زیفلفل دلمه نر:  بودندشی دست و پاانی مپسرها
  ...باشه ... شه با: دی اش کشیشانی پیبا پشت دست رو.  شدیعوض م

  
  ... خوره ی نمتزای بابا نادر پ-
  

   درست کنم براتون؟یپس چ! آره نادرخان؟: دی کشرونی به بیسرک
  
  ... خورم ی ظهر اگه مونده همونو میاز غذا ... یچی ه-
  
  ... آره مونده -
  
  ... نمونده -
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   کباب مونده بودی کل؟ی چیبرا:  و برنا انداختای به بردینگاه
  

  !ن؟یخورد: ابرو باال داد. دی پسرها را به هم دیدک دزنگاه
  
  . به پم پممیداد... نه ...  امم -
  
  ! پم پم؟دیاون همه کبابو داد! ؟ی چ-
  

  ...آره:چاندی را در هم پششی دست هابرنا
  

  ...اووف :  هم فشردی روپلک
  
  ! خوب گرسنش بود-
  
  نی بهش کباب بدستیار نقر... پم پم خودش غذا داره  ... یوا...  اون همه کباب -
  
   ...دی خوب ببخش-
  

  . رو آماده کردمتزای پدیشانس آورد:  تکان دادای بردی برایسر
  
  ... اا -
  

  ! شما هادی کنی مییچه کارا:  فر را بستدر
  

آن .  کرده بود نگاه کردخچالی به باراد که سرش را داخل نهیدست به س.  رفتنرونی و برنا زودتر بایبرد
باراد . چارهی بوانی حای غذاها سوخته ی براشتری دانست دلش بینم.  داده بودند سگ بخوردهمه غذا را

 را زی می روی اضافلی وسانبعد رفتنشا.  دادتی رضاخچالی انگور برداشت و باالخره به بستن در یخوشه ا
 ته سطل یه  بستدنیبا د.  کندی را داخلش خالی تا خرده اضافدی کشرونی را بنکی سریسطل ز. جمع کرد

   ...یگدا صد تومن...  تو نیاز من گرفت پرتش کرد ا...  تو رو خدا گاهین... اا : دی باال پرشیابروها
  
  ... اومد یی بابا-
  

 یی کذای بسته نی مانده بود تا دوباره سر انیهم.  را شستشی فرستاد و دست هاشی سطل را سر جاعیسر
  . زودتر برگشته بود خانهشهیاز هم.نه رفت آشپزخایواری ساعت دینگاهش رو. حرف بشنود

  
 برنا یسر و صدا.  تخته انداخت تا با کارد تکه تکه اش کندی و رودی کشرونی مرغ بی نادرخان بسته ایبرا

  ... سالم ییبابا: بلند شد
  
  ... سالم -
  
   شده؟ی امشب؟ طوری چقدر زود اومد-
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  .سر درد کالفه ام کرده: رخان بشنود حرکت نگه داشت تا جواب کوروش را به نادی را بکارد

  
 گفت؟ ی بود که شهال خانم میچ ... دهیالبد به قرار آخر هفته اش نرس... نچ ... نچ :  را کج کردلبش
  !جون خودش...  قرارداد دیتمد

  
   دکتری رفتی م-
  
  . شمی و استراحت کنم خوب مرمی دوش بگهی -
  
  ؟ی شدضی مریی بابا-
  

 یفقط سرم درد م... نه بابا جون : یپسرک دوست داشتن.  لبش نشستیرنا رو نگران بی از صدایلبخند
  .شمیزود خوب م... کنه 

  
 را نشی سنگی قدم هایصدا.  خرد کندیازی مرغ را کنار تخته گذاشت تا پیتکه ها.  را ادامه دادکارش

  .از مقابل آشپزخانه گذشت و بعد از پله ها باال رفت. دی شنیم
  

   تونم باهاش حرف بزنم؟ینم:  دادهی کنار پله تکواریچسباند و به د را به گوشش یگوش
  
  . کنم ممکنه راحت نتونه بخوابهدارشیاگه ب ... دهی االن خواب-
  

   شه؟ی متی اذیلیخ ... رمی بمیاله...  خواد ینه نم: دی لبش را جوپوست
  

 تا یادی زیشن و سال ها بیعی کشه تا طبی مدت طول مهی: زدی پشت تلفن آرام و با حوصله حرف مزن
  . بمونهتی تثبتشونیوضع

  
 مانده بود به ده یکم.  ماندیواری ساعت دینگاهش رو.  پله نشستی و رودیبه راست چرخ.  تکان دادسر

 ی قصه مشی رفت اتاق برنا و برای مدی شد بایتلفنش که تمام م.  رفته بودندشانیشب و بچه ها به اتاق ها
  ... درد داره یلی خپس:  هم فشردیپلک رو. گفت

  
 خواسته که تموم یعنی نجای اادی شده بی که راضنیهم.  شهیاما خوب م ... هیهم عصب...  هم درد داره -

  بشه
  

 دی ببخشی خانم کاشیمرس...  شد ی شروع میی جاهی از دیباالخره با... آره : دی پلکش کشی را رودستش
   ...قهی شم هر دقیمزاحم شما م

  
   کنمیدرک م...  روزها رو گذروندم نیمن هم ا ... نجامی انی همیمن برا... اره  ندی اشکالچی ه-
  

  د؟یچند سال شده که پاک: رونی را فوت کرد بنفسش
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  ... دوازده سال -
  
  د؟ی شی وقت وسوسه نمچی ه-
  
 کنم  خدا رو شکرمی گرفتم که هر روز بابت بهبودادی...  ندم تی که بهش اهمرمی گی مادیاما  ... شمی م-

 که چقدر ینی بیبعد م ... رهی گی مادیزن عموت هم ...  بدم تی اهمگهی دیزهای گرفتم که به چادی... 
  . شهیچقدر خوب م...  شه یمتفاوت م

  
  دیتو رو خدا مواظبش باش: دی اش کشی پلک اشکی کف دست روبا
  
  میهست...  دختر جان می هست-
  

 گرید.  دنبال مواد نرودگرید...  شهره هم پاک شود  شد کهیم.  پنجه اش محکم گرفتانی را میگوش
 مارو هم یهوا ... ی کسونیتو کس ب ... میاوس کر:  باال گرفتیسرش را کم...  و خمار نباشد دهیژول

  .داشته باش
  
  !؟ی قصه بگیاینم ... یعاط: ستادی برنا ای صدابا
  

  ...اومدم ... اومدم :  چشمش را خشک کرداشک
  

  ! برنا؟یمسواک کرد:  تخت نشستیبه  اتاق شد و لوارد
  
  ... بله -
  

  ! چرا؟ی دی دندون نمری خمیبو: دی را جلو برد و بو کشسرش
  

 هیحاال آ م ...  شد دوتا ی کار بد دروغ هم گفتهی یمسواک نزد:  شد؛ اخم کردری پسرک غافلگچشمان
  ! دوتا؟ایدروغ بگه بهتره 

  
   ...یکی:  برنا باز شدشین

  
بدو برو  ... ی که اصال دروغ نگنهیبهتر ا ... رینخ: ندی تخت بنشی و کمک کرد روختیم ر را به هشیموها

  ایمسواک کن ب
  
  !ی عاط-
  
  نمیبدو بب ... یبشمار سه اومد ... مینق و نوق ندار ... سی ه-
  
 پرت کردن جوراب نیا.  تخت برداشتی اش را مرتب کرد و لنگه جورابش را از پای رفتن برنا رو تختبا
  . مشترک بودی سرابی تمام مردهانینگار با
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  ... من اومدم -
  

   بخونم؟یچ... خوب :  شودری تخت جاگی توی شد تا درست و حسابمنتظر
  
  .زی سحر آمیای جک و لوب-
  
  ... خوندم شبید!  ا برنا؟-
  
  . و اژدهاتری پس پ-
  
  . اونم خوندم-
  
  !یعاط... تو رو خدا ... تو رو خدا ...  خوب دوست دارم -
  
  ... خونم یجک و م... باشه ...  باشه -
  

نکن : دیخند.  کردشیبرنا سرش را به زور داخل بازو .شی های کتاب و نقاشی را داد به نوشته هاحواسش
  ...بچه 

  
مگر . چاندی بازو دورش پشتری بیکم. دی اش را بوسیشانیخم شد و پ.  هم گذاشت و لبخند زدی روپلک

 اش یکی در نزدی زنچی که هی مادری بیمحبت کردن به پسر بچه ... کرد  ی مغیآغوشش چه بود که در
  . نبودینداشت کار سخت

  
تو هم شهره رو محکم نگه ...  بال و پرم ری بچه رو گرفتم زنی ام؟ی معامله کنهی ... میاوس کر:  گرفتینفس

  !باشه؟... دار 
  
   بخونی عاط-
  

بعد خوردن مسکن و .  خوب شدن نداشتالی خسرش. دی اش کشیشانی پی روی تخت نشست و دستیرو
. دی تاج تخت باال کشیخودش را رو.  گلو هم اضافه شده بودی ساعت چرت زدن به سر دردناکش گرفتگمین

 آمدن دکامران قص. دی باال کشیملحفه را کم.  تخت خنک شدی برهنه اش از برخورد با چرم باالیشانه 
البته اگر باز هم . آمدی مگری دیدو هفته .نش را داده بودسر شب تماس گرفته بود و خبر امد. داشت

 ی گرم مری شوانی لکیدلش . گرفتی به ادمن ممی را نداشت و واقعا تصمشی برنامه هاختنیهوس بهم ر
 به ی نور کمراهرو وارکوبید. دی برداشت و به تن کشی گردقهی شرت یت.  نرم شودشیخواست تا گلو

 یدستش را رو.  بوددهی تخت به پهلو خوابیرو. راد را آهسته باز کرددر اتاق با. دی پاشیاطراف م
 سبز، ی نور آباژور عروسکریز.  را بچرخاند در باز شدرهی آن که دستگیب.  اتاق برنا گذاشتی رهیدستگ

 اش و نهی سی رویبا کتاب.  تختی پای تخت غرق خواب بود و عاطیبرنا رو.  تخت ثابت ماندینگاهش رو
 بود که دهیسر شام د.  شدندیبچه ها داشتند وابسته م.  گرفتینفس. ر گردنش حلقه شده بود که دویشال

دو قدم . فتادندی کنند، پشت سرش راه می که دنبال مادرشان می دو روزه ایچطور مثل جوجه اردک ها
. ود درهم بی کمشیابروها.  نشستی صورتش میدی سپیونور سبز رنگ ر. جلو رفت و از باال نگاهش کرد
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 و برجسته ی عروسکی چهی قالی بالش و تشک آنجا رویب. حق هم داشت.  خواب اخم داشتانیانگار م
  . بوددهیخواب

  
 عاطفه ی روی تخت نشست و کمیلبه .  اش گذاشتنهی سی را روزنشی و دست آودی باال کشی را کمبرنا

  ... شو داریب: خم شد و پچ پچ کرد
  
  ...عاطفه ...  شو داریب: رد را فششی بازوی انگشت اشاره روبا
  

به محض . دی خوابی شد حداقل راحت تر می نمداریحاال که ب.  کتاب گذاشت تا برش داردی را رودستش
  . شددهی صورتش کوبی محکم تویبرداشتن کتاب دست

  
   ...عی ه-
  

  !سیه:  لب دردناکش گذاشت و انگشتش را باال گرفتی را رودستش
  

حرصش بابت .  کندیر گشاد شده و تند و تند شال و لباسش را مرتب م چطوشی بود که چشم هاحواسش
 ی مالیدخترک آنقدر اعتماد به نفس داشت که خ.  شدشتری حرکات بنی ادنی که خورده بود با دیضربه ا
  ! متاهل؟مهی دختر نامزدار نکی سرش آمده تا ناخنک بزند؟ آن هم به ی شب باالمهیکرد ن

  
   ...نجایشما ا...  ش -
  

 را شیخم شد و محکم بازو. لبشی بود رودهی کوبوانهیدخترک د. خون را داخل دهنش حس کردیشور
  ... شه ی مداری برنا برون،ی بایب: دیگرفت و باال کش

  
  . کرد خودش را عقب بکشدیسع
  
  ...ولم کن  ... ی...  کن ی مکاری چی دار-
  

بچه  ... شیه: باز کرد تا نور راهرو داخل بتابددر اتاق را .انگار واقعا ترسانده بودش. دی را پس کشدستش
   اتاقتی توی کنم بردارتی خواستم بی بوددهی خوابنی زمیرو ... شنی مداریها ب

  
   ...رونی بایب:  کردرونی به برنا و بعد بیاشاره ا.  چپش بودی نهی سی دختر هنوز رودست

  
  وونهی دیدختره :  گذاشت لبشی رویدستمال.  رفت و وارد آشپزخانه شدنیی پله ها پااز
  

نگاهش .  زخمش را فشردی نشست و با دستمال روزیپشت م.  شناختی آرام و سبکش را می قدم هایصدا
  .ترسانده بودش. دیچی پی که تند و تند در هم میی دست هایرفت رو

  
   ...دیببخش...  شده؟ خواب بودم تونی طور-
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.  بودکیخوب تار...  سرم ی باالدیاومد.  خودتون بودریقصالبته ت:  ادامه دادستی مهم ندی آن که بگوقبل
 همون یعنی...  دستم تو چشم و چالتون نخورد دی شانس آوردیعنی... متوجه نشدم ...  خواب یمن هم تو
   کنه؟ی درد میلیخ ... زهیچ... چشمتون 

  
خون ...  مرگم بده خدا:  گونه اش نشستی روی نرم و آرامینفس ها.  هم گذاشت تا آرام بماندی روپلک

  ... کردم کاری چنمی ببنی شه دستتونو برداریم ... ی وایا! اد؟یم
  

 ی و مژه هاندی را ببشی مرتب ابروی توانست موهای کرده بود که مکیسرش را آن قدر نزد.  باز کردچشم
قصد نبود  بد شده؟ به خدا از یلیخ:  دستمالش بودینگاه عاطفه رو.  که از خواب خمار بودیپر و چشمان

  ... شده ی چنمیبب... 
  

االن براتون ...  کوچولوئه یلی زخم خهی: ندیعاطفه ابرو درهم کرده بود تا بهتر بب.  را برداشتدستمال
  ! بدم؟یچ...  شه زد یچسب که نم... نه  ... ارمیچسب م

  
   ...ری ش-
  
  !؟ی چ-
  

   کنهی درد مگلوم...  برام گرم کن ری شوانی لهی:  انداختزی می را رودستمال
  
  !دستم خورد تو گلوتون؟:  براندازش کردجی چشمان خوابالود گبا
  

  !ه؟ی چی دونیگلودرد که م... گلودرد دارم  ... رینخ:  به خنده باز شدلبش
  

:  رفتخچالی و سمت ستادیا.  خندهری خواست بزند زیآنقدر صورتش بامزه شده بود که م.  بودجی گهنوز
 خوام که ی مری شوانی لهی...  خورم ی دارم سرما مدیشا... ودرد هم کردم گل... سر دردم خوب نشده 

  .راحت تر بخوابم
  

  ...برو بخواب :  کنار گاز سر تکان داددنشیبا د.  کنددای جوش را پری تا شبرگشت
  
  .فشارم افتاد...  بخورم دی هم خودم باوانی لهی...  من دیبد...  نه -
  

 در کار ی گفت نامزدی میحس.  نداشتینتی حلقه و زچی هشیدست ها. د داد به کانتر و نگاهش کرهیتک
 و خانواده اش ی از محل زندگی کاملی پرس و جونکهی ای برایگری دلی صورتش هم دلیکبود. ستین

   ...دییبفرما:  عسل هم زدی را با قاشقری شوانیل. انجام دهد
  
  !خونت کجاست؟آدرس :  کنار دستش برداشت و سمتش گرفتنتی از کابیوانیل
  

  !بله؟:  باال آمدنگاهش
  

  ... خوام ی خونت رو مینشون:  نرم شد و دردش کمشیگلو.  مزه کردرشی از شیکم
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  !؟ی چیبرا...  ب -
  
 ی بهم ندادی صورتت هنوز جواب درستی بابت کبودی و راستش و بخوای کنی کار منجای ای چون دار-

  .رمیگ یاز نادرخان م ... ی جواب ندی تونیالبته م
  

انگشت .  انگشتانش با کف سرد آشپزخانه تماس داشتیبدون صندل و رو فرش.  ماندشی پاهای رونگاهش
 را دوباره به لبش چسباند و وانیل.  گفتی حرف ها داشت که نمیلیانگار خ.  کردی را جمع مشیشست پا

  ...منتظرم : ابرو باال انداخت
  

دستش را .  امشب ناگفته ها را بشنودنی مرد قصد داشت همنیاما انگار ا.  از ذهنش هنوز خواب بودیقسمت
.  بکشدشی موهای گردنش باعث شد دستش را تند رویحس لخت.  گردنش بگذاردیپس سرش برد تا رو

   ...امیاالن م:  سمت در آشپزخانه برداشتیقدم.  دانست کجاستیاصال نم. شال سرش نبود
  
  
  ! کجا؟-
  

  ...شالم :  بودختهی رها بود و هر دسته از آن دور گردن و صورتش ریند بچی هی نه چندان بلندش بیموها
  
   ...نجاستی ا-
  

 زی کنار مشی پاریدرست ز. با ابرو به کف آشپزخانه اشاره کرد.  کجاستنجا،ی منظورش از اندی تا بببرگشت
و کوروش قبل ا.  و دو قدم جلو رفت تا خم شوددی پلک خوابالودش کشیبا پشت دست رو. افتاده بود

 خوردن و سردرد مااز سر.  بودیبی جور عجکیامشب .  و سمتش گرفتدی خم شد و شالش را باال کشیسراب
 ی برای وقت شب زمان نامناسبنیا.  گره شدشی اراده ابروهایب.  شامزی اش سر میلی می موقع اش تا بیب

 را با دست ری شوانیبلش لمرد مقا.  سرش انداختیشال را گرفت و رو.  بودیصحبت راجع به هر موضوع
 ی اراده دستیب.  کردی را اجرا مییا صدی ضرب بزی میراستش نگه داشته بود و با انگشتان دست چپ رو

  ... وقته رید:  را جمع کردشی پای و انگشت هادی و شلوارش کشکیبه تون
  
   ...نی بش-
  

 از دی تونیم... ان گفتم  الزم بود به نادرخیمن هر چ:  دندان فشرد و اخمش درهم تر شدری زلب
  ! شه؟ینم ... گهی ددیخودشون هم بپرس

  
  نیبش: دی عقب کشی حرف صندلیب

  
  ... آقا کوروش -
  

 ی مشی طور به اسم صدانیچه مرگش شده بود که ا. دی به صورتش کشیدست.  مردانه اش باال آمدنگاه
 که ی چند وقتنیتوران بودند و چه ا که در رسیچه وقت.  بوددهی مرد ندنی از ای رفتار بد و زشتچیه. زد

 نی راحت االی تا با خبود نی ها کافنیاما انگار ا.  خانه در رفت و آمد بودندنی نادرخان و ای خانه نیب
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به .  اش، نا آرام استی زندگقتی هم به خاطر گفتن حقدیفکر کرد شا. ندی آشپزخانه بنشزیوقت شب پشت م
 شی شانه های را رونشینگاه سنگ.  درهم گره کردزی میا رو رشی نشست و دست های صندلیاجبار رو

دور شدنش . رونینفسش را فوت کرد ب. د بارش کنیزی نمانده بود که برگردد و چیآنقدر.  کردیحس م
هنوز گرمه :  مقابل دستش گذاشتیوانیل. زی شدن به آن سمت مکی و دوباره نزددی چشم دیرا از گوشه 

  !بخور... 
  

 نیحاال وقت فکر کردن به همچ.  دندان فشردری آدامس و محکم لب زیی کذایسته  رفت سمت بذهنش
 ... بای زن زکی.  مرد حضور داشتنی ای خصوصی در زندگیوسوسه شد بداند چه کس!  بود؟ییزهایچ
اما .  بودده مالقاتش کرکی از نزدی بود که چند باریتنها زن.  بودی هم واقعا اناهددی شاد؟ی به آناههیشب
به  ... ریبم ... ی عاطریبم:  کردیتک سرفه ا.  اصال ازدواج کرده بوددیشا ... گری دیکی هم دیشا... ش آر

  ...تو رو سنن ... تو چه 
  
 ... دی من بدونی از زندگدی دفعه کنجکاو شدهی دونم چرا ینم. :  را به لب چسباند و مزه کردرشی شوانیل
  ... چند شب قبل نیهم ... نین گفتخودتو ... می نداشتی تا حاال که مشکلیعنی
  
  ستی نی االن هم مشکل-
  

  !خوب پس من برم؟:  راحت شدالشی خیکم
  
  ! کجا؟-
  

 از الکش یکم.  اش گرفت و به دستانش زل زدینگاهش را از صورت جد.دی دندان جوری لبش را زپوست
را از انگشتانش گرفت و دوباره نگاهش .  را باال آورده بودشی چند روز ته الک هانیبرنا در هم.  بوددهیپر

  ... وقت شده ری دیلی گم خیم: سر بلند کرد
  
  !ه؟ی صورتت مال چی کبود-
  
   ...چی ه-
  

 خوام تو ی صبح فردا، نمنی وگرنه از همی گیراستشو م! راستش:  اشاره اش را محکم باال گرفتانگشت
  !نمتی خونه ببنیا

  
سر .  که در مغازه ها فروشنده بودییل تمام آن وقت هامث.  اخراج شودی آمده بود که از کارشی پیلیخ
 نیاما ا ... ردی نگادیتا کار ...  نشود ریتا پاگ...  نکند شتری خواستند تا طلب حقوق بی ماه عذرش را مکی

... و اگه بگم :  هم فشرد تا نلرزدیدندان رو.  شودالشی خی بی راحتنی نبود که بتواند به همیزیکار چ
  رونی بیت که بازم منو ننداز هسینیچه تضم

  
 ینی تضمچیه:  شددهی باال کشی که کمیبه چانه ا.  حلقه شدنهی که دور سی پهنی رفت به دست هاحواسش

  .ستین
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 به اتفاق شب قبل ی موضوع که ربطنیا.  طورنیپس که ا:  دادرونی را باد کرد و نفسش ر ا بشی هالپ
  انی سر اون جردینداره؟ خوب فکر کردم شا

  
 نهیمثل خودش دست به س. تا به حال به رنگ چشمانش دقت نکرده بود.  بود که نگاهش درهم شدواسشح

  هان؟ ... گهی دونن دینم...  دونه ی نمیهمون که کس: شد
  

   ...ی زرنگیادیز:  سمتش خم شدزی می روی کمکوروش
  

  بده؟: دی باال پری راستش کمی شانه
  

  ... هم نه یگاه...  آره یگاه: ت کرد رفت و برگششی چشم هانی اش بی جدنگاه
  

  ! مونهی مشمی رازتون پدمیمن قول م:  و تند سر تکان دادتند
  

   شده؟یمگه چ...  به قول تو ندارم یازین: ی داد به صندلهی تکخونسرد
  

 آدم حرف نی ای خصوصی مردانه و زندگلی آشپزخانه راجع به مسازی ساعت از شب پشت منی بود االزم
  . نداشتی اجهی آدم نتنیا انگار محجوب بودن با اام! بزنند؟

  
...  همه سال نی بود که شما بعد ابیاصال عج ... فتادهی اتفاق نیبی عجزی چچیه:  دهانش را فرو دادآب

  ! چند سال از مرگ همسرتون گذشته؟یراست
  
  . را گم کندشی کوروش باعث شد دست و پای ناگهانستادنیا

  
  .ستی طور ننیاما انگار ا ... ی داراجی کار احتنی کردم به ایمفکر : کردی حرص نگاهش مپر
  

 دارم اجیاحت.: دی رسی کوتاه و کوچک بنظر میلی نشسته بود نسبت به کوروش خیوقت.ستدی داد باحیترج
  ... برو ی گی گفتم نمی بده وقتنیاما شما تضم... 

  
   دمی مصیخ من تشنویا:  کردی مینی پت و پهنش سنگی هیسا.  به کمر شددست

  
 ی نمره ارفاق ممی نهی هم معلم به شاگردش ییامتحان نها ... صتونیقربون تشخ: دی صورتش کشی رویدست
  .شما هم ارفاق کن...  کارو کرد نیخانم معلم خودم که ا... کنه 

  
  ... جمع کن و صبح برو لتویوسا: دی کششی موهانی بی حوصله شده بود که دستی بانگار

  
 ... ی کبودنی کار برادرمه ایعنی...  دارم یمشکل خانوادگ:  کردفیو تند کلمات را رد بست و تند چشم

 نیا...  ندارم تونی شما و زندگی برای مشکلچیبه خدا ه...  دونه ی رو هم نمنجای آدرس ایاما به خدا حت
  خوبه؟...  رستوران امی دو ماه و بمونم بعد میکی
  
  دمی خودم صورت کبودت و دی دو باریکی زنه؟ ی تو رو می چی برا-
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 چی خورم هیقسم م...  تحت کنترل منه یاالن همه چ:  دندان گرفت و ول کردری لبش را دوباره زپوست
 از نادرخان ی خوای از من میشما هر چ...  کنه ی نمدی شما رو تهدی و خانواده ی خونه و زندگیخطر

  !ستمیمن دروغگو ن.. .منو تا خونه رسونده ...  کرده قیاومده تحق... بپرس 
  

  و نامزدت؟:  براندازش کردیکم
  

  ...دارم : دیچی را در هم پشی هادست
  
  !ی پس نامزد دار-
  

 یدلش م.  ضعف داشتی کمشیپاها. دی اش کشیشانی پی رویدست.  دهانش به شدت خشک شده بودآب
   تونم برم؟یحاال م..بله دارم:سر تکان داد.ندی بنشی صندلیخواست رو

  
  ... بروـ
  

   هفته؟هی نیچت شده ا ... تای هست بهم بگو گیاگه مشکل:  کشاندابانی را کنار خنیماش
  
  . خونهامی تونم بینم...  فقط سرم شلوغ کوروش -
  

 یمن درک نم: دی اش کشیشانی پیکف دستش را رو.  بلند شده بودششیته ر. دی به چانه اش کشیدست
   درست کرده؟یت مشکل شوهر خواهر؟ی داریمشکل مال...  شده یکنم چ

  
  ...نه کوروش ...  نه -
  
   ...یاری اومدن بهانه می شد دو هفته که برانی ا؟ی پس چ-
  
   ...ینی پس نگران ا-
  
  . ندونم مشکل کجاستنکهیمتنفرم از ا.تای گی گی می چی بهتره بدون-
  
  .می که حرف بزنامی امشب م-
  
  .امی تونم بی نمازدهی زودتر از -
  
  .می حرف بزنی تلفنریشد تماس بگ پس سرت خلوت -
  
-...   
  
  .رمی بگمی زندگی مهم برامی تصمهی خوام ی م-
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  ! مهم؟میتصم:  گرفتینفس
  
  . دارهی من به تو هم بستگمیتصم ... می زنی با هم حرف م-
  

   ...یوا ... یباردار ... تایآره گ! ؟یحامله ا: ختی ته ذهنش را به هم ریفکر
  
-...   
  

  !؟یحامله ا ... تایگ:  را باز کردراهنشی دوم پی دکمه اری اختیب.  بچه بودکی خواست ی که نمیزی چتنها
  

با .  را گرفتتای گی و شماره دی صورتش دست کشیمحکم رو.  بوق آزاد نشان از قطع تماس داشتیصدا
  !ی زندگنیلعنت به ا:  هم فشردی پلک روتای اپراتور و خاموش شدن خط گی صدانیشند

  
از .  روپوشش فرو بردبی را داخل جشی و دست هادی را تو کششی شانه هایکم.  بودیخنک یزیی پاعصر

 ی می و باالپوش مرتبی جفت کفش زمستانکی.  شدی هوا شروع می و سرمای بارندگگری دیچند هفته 
 کرد ی مدای رگ خوابش را پی جورکی.  زدی حرف مرهی با ندیبا. دی خری شهره هم می برادیبا. خواست

 ماندن ی برای آرامی جادی شد بای سه ماهه اش در کمپ تمام می که دوره نیهم. دیایبا شهره کنار بتا 
 اش را باال ینیناچار آب ب.  گرداندبشی داخل جی دستی برگ دستمال کاغذکی کردن دای پدیبه ام. داشت

 به ی و سرعتدیمالش را به هم ی چرخ سوار شده بود دست های که رویی های لبو و باقالدنیبا د. دیکش
   ...گهی دننیریش...  خوام ی چند تا لبو مهیآقا :  که پشت بساط بود سالم کردیبه مرد جوان.  دادشیپاها

  
  ... فراوون زیکلپر هم بر...  هم بده نیاز ا... اوه چه داغ :  برداشت و داخل دهانش انداختی باقالهی
  

   شه؟یچند م:  کردفی را ردفشی کی توی هاپول
  
  ...هارده تومن  چ-
  
  ؟ی دونه رو هم حساب کردهینکنه اون ...  اوه چه خبره؟ همش چهار تا ظرف برداشتم -
  
  ... نه بابا -
  

 ثابت یمشتر ... نمیشی باالتر مابونیمن دو تا خ...  بگو خدا بده برکت ریبگ:  تا اسکناس سمتش گرفتچند
  .نجای شم ایم
  
  گه؟ید ی هستیراض:  ها را از دستش گرفتلونینا
  
  .به سالمت...  آره -
  
به .  زنگ خوردبشی داخل جلی موبایگوش.  دلچسب بودی حسابشیگرما.  چسباندنهی ها را با سلونینا
 ریلبش را ز.  ابرو باال دادی کوروش سرابی شماره دنیبا د. دی کشرونی اش را بی داد و گوشهی تکیوارید

  !روع شد کرد باز شیی بازجوشبیکم د ... شیا: دندان فشرد
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  .دمیمن که نشن:  سراند و شانه باال دادبشی را داخل جیگوش

  
 را باال آورد شی از پاهایکی. ستادیناچار ا.  اش شروع به زنگ خوردن کردی قطع شد و دوباره گوشتماس

  . محکم کردشی ها را رولونیو نا
  
  ...خودش ... اش بچه ه...  دونم شدم پرستار پدرش ینم ... نی خواد ای میچ...  بابا ی ا-
  

   ...یددم وا: ستادی کوروش صاف انی ماشدنیبا د.  باعث شد سر برگرداندینی ماشبوق
  
  ... نگاه کردن جواب بدهی و جای شه اون گوشیزحمت نم:  کردی داده بود و نگاهش منیی را پاشهیش
  
  ... نکردم وی که شمارتونو سستی ند؟یشما بود ... ی وایا:  باز شدششین

  
  ...باال  ای ب-
  

 شی هالونینا.  باز کردشی را برانیکوروش از داخل در ماش.  و دو سه قدم برداشتدی به شالش کشیدست
  ... من سوار شم دیری گی منویا: را باالتر گرفت

  
  ... پشت ی صندلی بذار رو-
  

  !زهی ریم... نه :  کردینوچ
  
  ... من دیحاال بد:  نشست ودی باال کشنی ماشیخودش را از رو.  را از دستش گرفتلونینا
  
  ؟یدی خری چ-
  

  . گرفتمابونی خنیاز هم... بچه ها دوست دارن ... گفتم هوا سرده  ... یلبو و باقال: دیخند
  

  ! تا االن؟یکجا بود:  گرفت و از پارک درآمدابانی سمت خی را کمفرمان
  
 نامه و نییآ...  هستن انینادرخان در جر ... گهیکالس بودم د:  اش انداختی به صورت جدی نگاهمین
  نایا

  
 شیدوباره بحث نامزدو پ...  صلوات رهی منو نگیپاچه : با خودش پچ پچ کرد.  درهم بودیادی زاخمش

  ...نکشه صلوات 
  
   کالست کجاست؟-
  
  ! کالس من؟-
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  ... ظفر یآموزش رانندگ ... دونیم:  سر تکان داددی را که ددشییتا
  
  ؟یای می از اون جا چطور-
  
   ...ادهی کم هم پهی... اتوبوس  ... یب با تاکس خو-
  
  .رنی از همون جا بخواه برات آژانس بگ-
  

  !؟ی چیبرا:  باال دادابرو
  
 از پس ای مراقب خودش باشه تی وضعنی تونست با اینادرخان اگه م ... ی وقت شب نرسنی انکهی ای برا-

  ! بدم؟ و بهت حقوقی داشت از تو بخوام بمونی چه لزومادیپسرا برب
  

سر .  دادی ملی تحوی کار درست و حسابدی گرفت بای که می حقوقیبرا.  گفتی هم نمراهیب. دی برچلب
  !حق با شماست... بله : تکان داد

  
نگران بچه .  لبش گذاشتی و انگشت اشاره اش را رودی کششی موهای کالفه بود که با دست چپ توانگار

   شده؟ی طور؟ی سرابی افتاده آقایقاتفا: دی سمتش چرخی صندلی رویکم. ها شد
  
 ثابت شود ی صندلی رونکهیقبل از ا.  کردیی صدایپوف ب.  شدشتری انداخت و اخمش بی سرشانه نگاهاز

از برخورد .  آن که بتواند خودش را کنترل کند به جلو پرت شدیب.  را حس کردنیگردش به راست ماش
  .دی شنی را مگری دی هانیماش بوق یصدا.  کردیسر و صورتش با داشبورد جلو آخ

  
  ... گوساله ی کهیمرت:  کوروش بلند بودادیفر
  
آخ  ... دی دی تار مشیچشم ها.  کرد خم شود اما نتوانستیسع. نی افتاده بود کف ماششی هالونینا
  . سرش گذاشتی گفت و دستش را رویگرید
  

  ...عاطفه ... عاطفه  ... نمتیبب:  سمتش باز شددر
  

 کمربند ی چیبرا ... نمتیبب...  شده تیطور: انه اش گذاشت و آرام سرش را بلند کرد چری را زدستش
  !؟ینبست

  
  ...آخ :  دو چشمش را از فشار درد بستهر
  
  ...عاطفه ... چشماتو باز کن  ... نمتی بب-
  
  ...خوبم :  پلکش را بستی زحمت البه
  

   ...ی عوضی کهیمرت:  بوددهیچشمانش ترس.  سرش خم شدی را دور صورتش گذاشت و رودستش
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 اش یشانی پیکوروش شال سرش را عقب داد و با انگشت اشاره رو.  کردی چپش ذوق ذوق میشانی پیباال
  ...ورم کرده : را لمس کرد

  
  ... کنه یدرد م:  بستچشم

  
   کجا درد داره؟گهید... چشمت ... سرت ! ت؟یشونی فقط پ-
  

  د؟ی خوایکمک نم شده؟ یآقا چ: دی شنیگری دی مردانه یصدا
  

 ... دییبفرما... نه آقا  ... ستی نیطور:  شانه اش نشستیدست کوروش رو. دی را عقب تر کشخودش
  ...حالشون خوبه 

  
  دی کنی عکس بردارهی مارستانی بدی بهتره بر-
  
 شون همه... پولم حروم شد : دینال.  بودختهیهمه شان ر ... یلعنت. دیچی اش پینی بی و گلپر توی باقالیبو
  ختیر
  

نگران اون آت و  ... یریممکن بود بم!!؟ی اوونهید: کندهی تکی صندلی بود که کمک کرد به پشتکوروش
  !؟یآشغال

  
  ..ات و آشغال نبود: خودش را جمع کرد.  تهوع داشت و لرز کرده بوداحساس

  
  . که به جانش افتاده بودی لرزای دانست بخاطر سرماست ینم.دی لرزی میصدا

  
االن :  تنه اش خم شده بودمی نیکامال رو.  پلکش را باز کردیال..  را حس کردنیته شدن در ماش و بسباز

  ... درمانگاه می ریم. یدیترس...  دم عقب ی کم مهی و تیصندل
  
مثل .  بوددهیی روی نرمی تر موهانیی پایکم.دی دی را مشی گلوبکی و سقهی ی طور که خم شده بود بازنیا

  ... مردانه تر ی کمدیاکثر مردها و شا
  
  !؟یدرد دار: دی اش کشیشانی پی انگشت پهن شستش روبا
  

 نقاط بدنش ی خواست همه ی ماندند البد می به همان حالت مشتری بیکم.  فرو بردی را داخل صندلسرش
  ...خوبم :  به سر دردناکش دادیتکان.  کندیرا بررس

  
   ...دیچی از جلو پهوی...  شرف ی بی گوساله ی کهیمرت:  و استارت زددی کشعقب

  
 سر راهش سبز نشده یاگر کوروش سراب ... ی لبوها و باقالشیدلش ماند پ.  کردی با خودش زمزمه مانگار

  .فتادی اتفاق نمنی بود خانه و ادهی ساعت رسنیبود تا ا
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 ... میایان و م رستورمی ریم...  نشده ینه طور... خواستم بگم عاطفه با منه ... سالم نادرخان ...  الو -
  د؟ی نداریکار... باشه 

  
.  را لمس کندشی روی کرد با دست چپ کمیسع. مچ دست راستش دردناک بود.  کرده بودخی شی هادست

   ...نمیبب!  کنه؟ی شده؟ درد میچ:  مچش نشستیدست کوروش رو
  

 دستت یکه وقت ییاز آن ها.  بزرگ و گرم بودیادی مرد زنی ایدست ها.دی دندان جوری لبش را زپوست
 کوروش گاهی از لمس گاه و بی وجود نداردناراضای در دنی بدزی چچی هی کردی مالی گرفت خیرا م

 بلغور یچ. دهیضربه خورده به سرت، عقلت که نپر ... ی عاطیریبم:دیبه خودش غر.دیدستش را پس کش
  ! با خودت؟ی کنیم
  
  ... باهام حرف بزن ؟ی شنوی صدامو م؟ی دیگوش م ... یعاط... عاطفه ! ؟ی گی می چ-
  

  . داد به تکان سر اکتفا کندحیترج
  

اون زبون درازتو نشون بده ... باهام حرف بزن :  را جلب نکرد که دوباره دستش را گرفتتشی رضاانگار
...  
  

  !زبون من درازه؟ ... زی چی کهیمرت:  زدغر
  
   ...یعاط...  شنوم یصداتو نم...  بلندتر -
  
   که نشدمی مغزیضربه ... خوبم : کرد اجبار چشم باز به
  

  . محکم هم نبودنیضربه همچ:  بودکی نزدیادی زهی زاونی از اشیچشم ها.  نگاهش کرددوباره
  
  .سر من داغون شد...  بله -
  

  !؟ی کمربند نبستی چیبرا ... لونی به اون نای بوددهی چسبیچهار چنگول:  باال رفتشی ابرودم
  

  ... کنه یسرم درد م: دیلب برچ.  جواب دادن نداشتی حوصله
  

  ... بهم بگو یتهوع داشت. می رسیاالن م: دی داد و دستش را پس کشتی رضاباالخره
  

  باشه:  کرد پشت دستانش گرم و تمام تنش سرد شده استحس
  

 کم هی ی خوایم:  کمر عاطفه گذاشت و نرم به جلو راندشی قدم برداشت و کف دستش را روکنارش
  ؟ینیبش
  

  م؟ی شه بریم...  کنه یفقط سرم درد م... حالم خوبه ... نه :  اش گذاشته بودیشانی پیتش را رو راسدست
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 یجواب خانوادتو چ...  شد تی خونه و نصف شب طوریرفت...  بعد میریعکس سرتو بگ:  درهم شداخمش
  بدم؟

  
  !گه؟ی دور از جونم د-
  
حواسش بود که عاطفه . ب سردرد داشته باشدانگار قرار بود تمام ش.  دست آزادش پلک چشمش را فشردبا

زنگ بزن :  و رها کرددیلبش را داخل دهانش کش. ردی تا از دستش فاصله بگدی خودش را جلو کشیکم
  ادیشوهرت ب

  
-...   
  
  ... با شمام خانم -
  

  ... خونه دیشما هم بر.  زنمی بعد زنگ مرمی رم عکس بگیم:  نگاهش کرددلخور
  
 نمانده یزیچ.  راهرو نشستمکتی ننی اولیرو. نمیشی جا منیمن هم. برو تو: دیال کف دست گردنش را مبا

 دای پی وقتدیبا...  اش انداخت ی به ساعت مچینگاه. فتدی هم بیممکن بود اتفاق بدتر. بود تصادف کنند
ه  آخ عاطفه را کیصدا.  گرفتی تماس مدی فقط بادی آمده شاشیبا اوضاع پ. دی دی را متای کرد و گیم

اجازه بده من :  بودستادهی کنارش ای تخت نشسته بود و مردیلبه .  شدیولوژی و وارد رادستادی ادیشن
   ...ارمیدرش م

  
   ...ری عکس بگی طورنی آقا هم-
  
  ...اجازه بده ...  شه که ی نم-
  

   شده؟یطور:  در هم شداخمش
  

  !؟ی باز نشسته بود که چیور با موچرا شال نداشت؟ آنط.ابرو باال داد. دی از کنار مرد سرک کشعاطفه
  

  ... گوشواره هاشونو بردارن دیبا:  هم برگشتمرد
  

  ... اتاق نی تو اادیشما کمکش کن، بعد ب: دی اش را که به مرد داد عقب کشینگاه جد. ستادی تخت اکنار
  
  ... خواد ی مرده منی ای چیبرا...  کنه، دستت که سالمه یسرت درد م: دی حرص توپپر
  
  ... خوره یلم به هم م حا-
  
   چرا؟؟ی چ-
  

 سطل نجایا: دستش را پشتش گذاشت.  دهانش را گرفتی و محکم جلودی کشنیی تخت پای را از روخودش
  هست
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   ...ادی گم دکتر بیاالن م...  نداره یاشکال:  کرد کنار سطل خم شودکمک

  
  !؟یتهوع دار: دی کشرونی جانش مرد را بی و بی خالی زدن هاعق

  
  ... جلو ی شهی شیسرش خورد تو ... میتصادف کرد: دی مالی گذاشت و دورانی کمر عاطی را رودستش

  
   گفت؟یدکتر چ:  هم کنار عاطفه خم شد تا نگاهش کندمرد

  
  ... عکس خواست -
  
  ... تخت ی روادی بدیفقط کمک کن...  کنم ی آماده میاالن اورژانس...  باشه -
  
  ؟ی تهوع داری از کـ
  

  یشیخوب م... نترس :  محکم کردشینگران دست دور بازو.  کردهخی شی بود دست هادهیپر رنگ صورتش
  

باردار که  ... نیاریگوشواره هاشو درب: مرد سمتشان آمد. ندی بنشیولوژی تخت اتاق رادی کرد روکمک
  ستن؟ین

  
  ...نه :  چشمانش را درشت کردی حالیبا وجود ب.  را سمت عاطفه گرفتسرش

  
متوجه شد که .  اش را باز کندی بدلی گوشش چسباند تا گوشواره هایش را به الله  دستی معطلیب

  ... تونم یم... خودم : دیخجالت کش
  

 ... یکی ی کنار هم داشت و سمت چپزی نرم و کوچک گوش راستش دو سوراخ ریالله .  ندادیتیاهم
  .قفلشان را باز کرد و کف دستش گرفت

  
  ... باش آقا رونی شما ب-
  
  ... مونم ی جا منی همستی نیمشکل: قدم عقب رفت کی
  

  ... راحت بشه المونی که خی مونیامشب و م.  نداشتیعکست مشکل:  کردی فشارش را چک میپرستار
  

   تونم بخوابم؟یم:  سر تکان دادخوابالود
  

  ...ال فشارت هم اومده با... بخواب  ... زمیآره عز:  هم افتادی روشی و پلک هادی پرستار را دلبخند
  
فقط دلش چند ساعت . حالش خوب بود.  راحت استی اش هم حس کرد تختش حسابی خواب آلودگانیم

 ی روبراه مزی داشت همه چی هم دست از سرش برمیکوروش سراب.  گرمی غذاکی خواست و یخواب م
  ...عاطفه :  زدشی صدای نشده بود که کسنی سنگشیهنوز پلک ها. شد
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  ... خوام بخوابم یم:  زدغر
  
  ...عاطفه  ... شتی پادی بیکیشماره بده زنگ بزنم ...  عاطفه -
  

فقط شهره را .  مهم نبودی کسی کرد برای کوروش تمام منی امشب داخل ماشنی آمد؟ اگر همی می کسچه
  ...کبود شده :  دستش حس کردیدست بزرگش را رو. داشت

  
 یشانی پی که روی انگشتشیحواسش رفت پ. دستش را کبود کرده بودند که آنقدر درد داشت.  کرداخم

  ...عاطفه خانوم :  شددهیاش کش
  

  !عاطفه خانوم؟. دی لرزپلکش
  
سالم : چشمش را تنگ کرد.  سرخ و آبدارشیچشم ها. دی محض باز کردن چشمش نگاه خسته اش را دبه

...  
  

  ؟ی تهوع ندار؟یبهتر:  شدنهی و دست به سدی کشعقب
  

  ... خونه دی بردیشما خسته شد. ..خوبم : دی دندان جوری زلب
  

... من ...  سه تا شماره بود تیتو گوش:  اش فرو رفترهی پر و تی موهاانی که می رفت به دستحواسش
  ...شهره ... نادرخان 

  
  ...آخ :  هوا دستش را بلند کرد و آخش درامدیب

  
  ... تو رگت سوزنه ؟ی کنی مکاری چ-
  

  ... خونه دیبر ... یته شد خسیلیشما خ: دی خودش را باال کشیکم
  

...  تونم تنهات بذارم ینم ... یی برم جادیمن با ... ادی زنگ بزن بریبگ:  را سمتش گرفتلشی موبایگوش
   ...شتی پادی بریتماس بگ

  
  ...راستش ... امم  ... زهیچ:  به رنگ شدرنگ

  
   ...گهی دری بگ-
  
   ...ی سرابیآقا:  اجبار گرفتبه
  
  ... بزرگ یپسرها.  و خوابالوددهی ژولی به پسرهاهیشب. دی کشیم پلکش ی کف دست روبا
  
  حالت خوبه؟! چرا ماتت برده؟ ... گهی دری بگ-
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 ی دروغ را جمع و جور کند؟ با دست آزادش رونی خواست ایحاال چطور م.  اشی نگرندهی به آلعنت

   ...زهیچ: دیگونه اش کش
  

 یشانی پیدستش را رو.  اش به زوق زوق آمدیشانی پیالبا.  داد تمرکز کندی درهم کوروش اجازه نماخم
  ...آخ سرم : اش گذاشت

  
   ...ریبگ ... گهیشهره بود د...  دوستت زنگ بزن نی به ا؟ی بگی خوای نم؟ی شده؟ باهاش قهری چ-
  

 با ی گفت کوروش کمی لحظه راستش را منی اگر همدیشا.  پنجه اش محکم نگه داشتانی را میگوش
... خوب من نامزد ندارم ...  بگم ی چطوریعنی... راستش : دیپوست لبش را جو.  آمدیدروغش راه م

فقط حس کردم بگم ...  خواستم دروغ بگم یبه جون خودم نم...  خواستگار دست به نقد دارم ها یعنی
  ...گ جامعه پر گر...  دختر تنها هیمنم ...  جاها نیخوب تو رستوران و ا...  کار طیمتاهلم بهتره تو مح

  
به ...  گم متاهلم ی رم می کار میهر جا برا: ندی خواست سر بلند کند و عکس العمل او را ببی نمیحت

  . که حرف کار شدینادرخان هم گفتم همون روز
  

پوست لبش .  دوازده شب بودکیساعت نزد.  صفحه نقش بستی روتاینام گ. دی انگشتانش لرزانی میگوش
  ... خانم تایگ:  سر بلند کرد دندان گرفت وریرا محکم تر ز

  
شما برو ...  کشم ی کم دراز مهی ... ستیمن حالم خوب ن:  گرفتدهی نادتی اش را با مظلومی عصبانصورت

  ...فکر کنم چشم به راه موندن ... به قرارت برس 
  

  ؟ییکجا:  به جلو خم شدی پنجره گذاشت و کمی را لبه دستش
  
  ؟یچرا زنگ نزد...  خونه ام -
  

  . اومد نتونستمشی پیبه مشکل:  هم فشردی را روشیها پلک
  
   طورنی که ا-
  

 ستی طور که معلومه تو هم قرار ننیا...  شده ی کنم چیاصال درک نم:  دادواری اش را به دهی و تکدیچرخ
  پس مشکل کجاست؟...  نه ی گفتی بارداردمیپرس. ی بگیزیچ
  
-...   
  

  ؟ی بگی خواینم:  دادرونی رو برگرداند و نفسش را ب. از کنارش رد شد و براندازش کردیپرستار
  
  ... کرده ی نفر ازم خواستگارهی -
  

  !ه؟یک! ؟یخواستگار:  کندفی تا جمالت را کنار هم رددی طول کشیچند لحظه ا. دی باال پرشیابروها
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  !واقعا؟! ه؟ی اون کی بپرسدی االن با-
  
   شمیمتوجه نم:  بوددرد کالفه اش کرده.  کف دست پس سرش را فشار دادبا
  
 ی زندگهی که قراره باهاش ی آدمهی...  آدم مناسب از من درخواست ازدواج کرده هی نکهی ایعنی -

  ... داشته باشم یواقع
  

   کنه؟ی که ازت خواستگاری آشنا بشی با کسی وقت کردی اصال ک؟ی واقعیزندگ:  کرداخم
  
  . بهت بگمی طورنی خواستم ایمن نم...  کوروش -
  
  ؟یاری دو هفته است که بهانه منی همیرا ب-
  
  !؟ی هستی عصبانی چی برا-
  

   افتاده؟یمگه اتفاق...  باشم ی عصباندی بای چیاصال برا ... ستمی نیعصبان:  بزرگ بودپوزخندش
  
-...   
  

  .میبذار بعدا حرف بزن:  و سرش را سمت سقف گرفتستادی به کمر ادست
  

  .رمی گیتماس مفردا باهات :  هم آرام بودتای گیصدا
  

  .می رودرو حرف بزندمی محی کنه ترجیریی تغنمونی بیاگر قراره رابطه :  کرددیتاک
  
  ... باشه -
  

 را کم داشت تا امشبش کامل یکی نیهم.  پنجه اش فشردانی را محکم ملی موبای را قطع کرد و گوشتماس
   ...ی آخرنی شرکت، تصادف سر شب و ای عقب افتاده یمشکالت رستوران کارها. شود

  
 را به ی گوشیتا وقت.  هستندمارستانیبه نادرخان گفته بود ب.  نشستمکتی ننی اولی راهرو گذشت و رواز

!  داشته باشد؟تیگفته بود متاهل است تا امن.  راحت نشدرمردی پالیعاطفه نداد تا با نادرخان حرف بزند،خ
 نیحاال ا. دی جنی گوششان مول باز هم سر  که با وجود تاهییکم نبودند زن و مردها.  شدنهیدست به س

 فرو بشیدستش را داخل ج. بخردتی خواست امنی که متاهل است منی و چند ساله با گفتن استیدختر ب
 نینگ.  کف دستش بودی دار کوچکنی نگی بدلیگوشواره . دی کشرونی انگشتانش را بیزیبا لمس چ. برد

 که ی و چهار ساله ایزن س.  داشتگارخواست. ا بستمشتش ر.  بودتای گنگی به پرسهی شبشیکوچولو
.  داشتی اجتماعیشغل و وجهه .  کردی مراقبت مرشیاز مادر پ.  را داشتشی خواهرزاده هایسرپرست

 رابطه نی بهتر از ایلیخ.  بودی بهتری زندگتای کرد حق گیمنصفانه که نگاه م.  مستقل بودیادی که زیزن
 دو سال با هم ی راحتنیبه هم...  رفت ی متایگ.  انداختاری ششی موهانیت ببا انگش.  سر و تهی بی پنهانی

   شد؟ی مچیبودنشان ه
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تا االن هم  ... مارستانی موند بشبی د،یخدا بهت رحم کنه عاط: دی اش پاشدهی آب به صورت رنگ پریمشت

  ...االن بدتر از شمر شده . موندصیمنتظر دکتر و ترخ
  
   کارت تموم شد؟-
  

  میبر... بله ... بله : تادسی اصاف
  

 ینی به بینیچ.  دادی منی بتادی کرد و شال سرش بوی نمدای را پشیکش مو.  چروک خورده بودشیمانتو
  ... شم دیدی زحمت کشیلیخ: اش داد و کنارش راه افتاد

  
   ...سی ه-
  

 کرد، تا یم اش یاگر حواسش را جمع رانندگ.  خودش بودریاصال تقص ... زیمردک چ.  کوتاه شدقدمش
 تا پا به دی دوی می کمدیبا.  بلند بودیادی زشیقدم ها.  شدی نمصی و ترخمارستانی ساعت گرفتار بنیا

 را باز کرده بود و جلوزودتر از او در .  برسدنی داد تا به ماششی به پاهایسرعت.  بتواند راه برودشیپا
  نجای زده به ای چه گندنیبب ... یدفقط دردسر برام درست کر:  داشتی را برمنیخرت و پرت کف ماش

  
 زی خودم تمدیبذار:  پشت دستش دردناک بودیکبود. چاندی را در هم پشیدست ها. دی خجالت کشیکم

  ...کنم 
  
  ... الزم نکرده -
  

من  ... دیشما خسته ا: جلو رفت و کنارش خم شد. دنی و شب نخوابی خستگی اش را گذاشت پایبدعنق
   دارمیبرم

  
 تو می خوام دوباره برگردینم ... ی سرم دراومدریتازه از ز. نی تو ماشنیبرو بش: زد را پس دستش

  مارستانیب
  

قلم پات بشکنه اگه بازم : در پشت را باز کرد و نشست.  کردنش هم با غرولند بودیدلسوز!  بوفالومردک
  ی ماست ور دل اکبرای اون دنیخدا رحم کرد بهت وگرنه االن بود ... ی بشنی انیسوار ماش

  
 امروز که یمنو:  سرشانه و گردنش محکم کرده بودنی را بلشی موبایگوش.  سوار شد و راه افتادباالخره

 نخواه حیاز من توض...  و لغو کنه جاتی بگو گراتن سبزیری جهانگیفقط به آقا... مشخص شده از قبل 
  .فقط بهش بگو... جابر 

  
 را ی گرفت و گوشیگری دیشماره .  شدی هنوز حس می گلپر و باقالیبو.  اش انداختینی به بینیچ

 گهی ساعت دمی نهی ... ستمی امروز ساعت چند بود؟ نه خونه نیآرش جلسه :  کردکسی فی قبلیهمان جا
  ... رسم ی مازده؟یساعت ...  شرکت امیم
  

  ؟یدار تهوع نگهید:  نگاهش کردنهی گذاشت و از داخل آنیی را پایباالخره گوش. دی لبش را جوپوست
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از روز اول بهت  ... می مفصل حرف بزندی بای که گفتیبابت دروغ: اخمش درهم شد.  باال انداخت که نهسر

  ... خوام یگفتم صداقت م
  

من هم به نادرخان راستش و  ... دیبله گفت: دی کوروش چسبی صندلی و به پشتدی خودش را جلو کشیعصب
 نیا... اصال قصد جسارت ندارما .  مردونه بودطی کم محهیران  رستوامی خواستم بی منکهیفقط نه ا... گفتم 

  ... راحت تره المی گم متاهلم خی میول...  بود شکر خدا ومدهی نشی هم پیثی حرف و حدچیمدت ه
  
  . با نادرخان هم حرف دارم-
  

  .اه اومد کم باهام رهی...  نکرد ینادرخان که کار... نه تو رو خدا :  شدی صندلزانی آوبای تقرنگران
  
  .گهی شد دی جنابعالی دروغ گفتن هاکی شریعنی -
  
االن که من خودم بهتون ...  کم کمکم کردن هیفقط ...  آقان یلینادرخان خ... خدا نکنه  ... گهی نه د-

  د؟یری بگدهی شه نادینم... گفتم 
  
 راحت التونیه بعد هم خ بنیاز ا...  نکردم تا به امروز یمن که اشتباه:  به چشمانش زل زدنهی داخل آاز

  ...باشه 
  

  ! شه آقا کوروش؟یم:  پلک زددوبار
  
   ...فتهی می اتفاقهی ترمز بزنم باز هی ... تی صندلی برگرد رو-
  

 بچه ها امروز صبحونه یعنی ... رونی دم بی صدقه مهی.  گذشتری هم به خشبید... خدا نکنه :  دادهیتک
بعد از ظهر .  ببره مهدیبرنا قرار بود امروز کاردست...  شدن تینادرخان بنده خدا هم اذ...  کردن کاریچ

 ده ی حادثه از قبل خبر نمگنیم.  غصه خوردهیحتما کل. میقرار بود شب کاملش کن. میبا هم درست کرد
 درآوردم مارستانی شما شدم و سر از بنیسوار ماش...  کردم دی خری رانندگمیرفتم تعل! کار من شد... ها 
...  
  

  ... خودم بود که کمربند نبستم ریالبته نصفش تقص:  باز کردشی ندی کوروش را که دی رهی خنگاه
  

 زی آمد و بعد همه چی آدم کنار منی ای های با بدقلقی دو روزیکی.  به دهن گرفت و آرام نشستزبان
نبودن  نصف روز نیهم.  را داخل قفل انداختدشی شد و کلادهی پنیبه محض توقف ماش.  شدیفراموش م

 کم هی ... یسالم پم: دی سگ تکان داد و دوی برایدست.  پارس کرددنشانیپم پم با د. دلتنگش کرده بود
   ...ارمی برات غذا میصبر کن

  
   پسره چرا مدرسه نرفته؟نیا: دی منتظرش بود خندوانی ای برنا که رودنی دبا
  

  نم؟ی بوس بده ببهی:  شد و بغلش کردخم
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  . باهات قهرم-
  

 کینزد ... نهیچشمتون روز بد نب... سالم نادرخان  ... ستیقهر که مال پسرا ن! خودیب: دیرک را بوس پساخم
  !ایبود برم اون دن

  
   ...ری زبونتو گاز بگ-
  

 یعنی...  حالم بد بود یلی نادرخان خی خوبه؟ وای طورنیا:  زبانش را گاز گرفتی روی و به شوخدیخند
   ...وانشی لهی ی برارمی میم دارم م؟ی دارییچا.  بودمدهیترس

  
  ؟یی بابایخوب:  هم وارد شد و برنا را بغل کردکوروش

  
 نکی را دوباره داخل سشیدست ها.  آشپزخانه انداخت و بلوزش را مرتب کردی صندلی را روشیمانتو

 تازه دم یآقا کوروش چا:  گذاشتزری فرسهی و داخل کدیچی پی نان برداشت و لقمه ایتکه ا. دیآب کش
  زم؟یست بره
  

  .رهیرفت دوش بگ:  جوابش را دادنادرخان
  

  برنا کجاست؟ ... مارستانی نگهم داشتن بخودیب:  رفترونی را برداشت و بیکی. ختی ری چاوانی لدو
  

   شد؟یسرت چ...  پدرش شیرفته پ:  براندازش کردنادرخان
  

   ...شهیرفتم تو داشبورد و ش: دی اش کشیشانی قر پی رویدست
  
  ... ده ی می زندگیبو... هوووم : دی اش گرفت و نفس کشینی بریز را وانیل
  

   مهد؟یچرا نرفت: برنا هم پشت سرش.  آمدنیی بود که کوروش از پله ها پادهی را نوششی چانصف
  
  . دادی اش را نشان پدرش میشانی پیباال.  کردی درد منجامیا...  حالم خوب نبود -
  

  ... شه ی بوست کنم خوب مایب:  پهن شدلبخندش
  
  ! مثل مال خودت؟؟ی چسب هم بزنهی شه ی م-
  

با ورودشان .  و هم زدختی کوروش روانی شکر داخل لیقاشق.  شهیچرا نم... آره :  آشپزخانه رفتسمت
  .دی بخورنی تو ماشدی لقمه رو هم گرفتم اگه عجله دارنیا...  کردم نشیریش:  را دست کوروش دادوانیل
  

 صورتش نشسته ی روی کمشیته ر.  دست و بعد صورتشی کبودیرو. س کرد نگاه کوروش را حینیسنگ
  ... بهت چسب بدم می برایب: دستش را سمت برنا گرفت.  داشتدی طرف و آن طرف چند تار سفنیبود که ا

  
  . آمدرونی برنا از آشپزخانه بهمراه
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 حوصله یفاقات شب قبل بات. دادهی تکی صندلیسرش را به پشت. ان طرف تر از شرکت پارک کرده بودیکم

 اول یپشت پلکش را فشرد و دکمه . هم،شده بود دردسر تازهتای گیحرف ها.و بدخلقش کرده بود
 تای گردن خم کرد و به گیسرش را رو. اش خوردی کناری شهی به شی اهسته ایضربه . را باز کردراهنشیپ

 به شهی فکر کرد محکم تر از همیتح. بودگری شکل دکی مشی مالشی و ارایدر لباس فرم ادار.نگاه کرد
قفل را زد و از داخل در را .ردی بگی به تمام شدن رابطه امیآنقدر محکم بود که خودش تصم. رسدینظر م

  .. باالایب: باز کردتای گیبرا
  
  .. سالمـ
  

  ..سالم: را از پارک خارج کردنیماش
  
  .. برگردم شرکتدی نرو کوروش،بای دوری جاـ
  

 زی و همه چمی زنیحرف م..زنمی و دور مابونی خنیهم..باشه:دندان گرفت و رها کرد ری را زنشی پائلب
  ..شهیتموم م

  
  ؟یاز دستم ناراحت: و به پهلو نشستدی سمتش چرخی صندلیرو
  

  نه: باال دادسر
  
  . خودم و بچه ها الزم بودی ندهی آیاما برا. گرفتمی سختمیمن تصم. و ازت انتظار داشتمنی همـ
  
  ..زی همه چشهیپس تموم م: فرمان ضرب گرفتی انگشت روبا
  
   آرهـ
  
  ..نمتی بی هم نمگهی دـ
  
  ی داراجی زن احتکیقبول کن که به . باشهتی تو زندگشهی که همیکی..ی ازدواج کندی کوروش،تو هم باـ
  
 شان هم تمام مهی نصف و نی طهیرا. مهمشانی کوتاه ولی حرف هایبه اندازه . را دور زده بودندابانیخ
  .دی شدنش را دادهی و پدی را شنتای گی لبری زیخداحافظ.وستی پی مخی و به تارشدیم
  

  گهی دایب...  شد ریبابا د:  بودستادهی اهی جلوتر از بقباراد
  

   من؟شی پی مونینم:  برنا را مرتب کردی دستش ابروهایسی شد و با خخم
  

 نمی خوام برم ببیم. ادیعمو کامران داره م... نه :  انگشتانش اخم کردیسی و خی باال داد و از سردشانه
  . آوردهیبرام چ
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  ..یری منی ایپس برا: دیخند
  
  ! آره-
  
  ی عاط-
  

  ...جونم :  بوددهی که مرتب لباس پوشای سمت بردبرگشت
  
  ای ب-
  

   شده؟یچ: ستادی اایکنار برد.ادی باراد تا بابا بشیبرو پ:  پشت برنا زدیدست
  
  .که انجام ندادم فردا ی دارم براقی تحقهی -
  

   افتاد؟ادتیاالن :  شدنهی به سدست
  

  ؟ی شه تو برام انجام بدیم...  خوام برم فرودگاه یاالنم که م... آره :  و تند سر تکان دادتند
  

  ی و سر وقت انجام بدفتی بمونه تکلادتی بگم نه که دیبا: دی به چانه اش کشیدست
  
  !!!یعاط.. اا-
  

  ! اما شرط دارهدمیبرات انجام م... جهنم ... کنم که دل رحمم  چه یول:  باال انداختابرو
  

  آخ جوون:  دست دور کمرش انداختایبرد
  

  ی کنی ساعت تو باغچه کمک ممی نیاز فردا روز: ختی را به هم رشیموها
  
  باشه... باشه ...  ها -
  

  ا؟ی بردیحاضر:  کردی آمد و نگاهشان می مرونی از اتاق نادرخان بکوروش
  
  .نی تو ماشرمیاالن م...  بابا  بله-
  

: دی به شالش کشیدست.  دادی دست تکان مشی و دور از چشم پدرش برای بود سمت وروددهی دوایبرد
  ارن؟ی میشام و ک

  
   گمی زنم می بهت زنگ م-
  

:  سمتش برداشتیقدم.  را ببنددنشی سر آستی کرد دکمه ی می که سعی رفت به انگشتان بزرگحواسش
  .. .دیاجازه بد
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   ...کهیچه جا دکمه اش کوچ:  گذاشتراهنی مچ پی را رودستش

  
  دییبفرما:  و بعد دکمه را جا انداختردی را درهم کرد تا تمرکز بگشیابروها

  
  ؟یامروز کالس نداشت: دی صورتش چرخی کوروش رونگاه

  
  ... ترسم یم کم هی فرمون،ی برم برادی باگهی دیهفته ... رفتم و با آژانس برگشتم :  تکان دادسر

  
  یری بگادی که یری کالس م؟ی چیترس برا:  نگاهش کردیجد

  
  ... کوچولو هی...  کم هیاما ...  خوب آره -
  
   ...گهی دایب...  بابا -
  

   شدرتونید:  به ساعت انداختینگاه.  بلند شدی ورودی اعتراض باراد از جلوادیفر
  

 و لباس ردی خانه دوش بگدیانست تا آمدن عضو جد تویبعد م.  کوروش راه افتاد تا بدرقه شان کندکنار
مواظب :  بچه ها دست تکان دادیبرا.  حضور راحت نبودنی هم بابت ایلیهر چند خ.  بپوشدیمرتب

  ؟ی رو ول نکنهیدست بق... برنا  ... دیخودتون باش
  
  . من هستم-
  
  !مخصوصا برنا ... گهیمنتها بچن د...  دونم ی بله م-
  

:  را خاموش کردی اضافیبا رفتن بچه ها برگشت داخل خانه و چراغ ها.  خارج شونداطی شد تا از حمنتظر
هرگز نشه .  گفتی می چی عمو برقنیا...  ده تا خونه برق مصرف کنند ی قسم خوردن جای انگارنایا

  . خاموشیفراموش المپ اضاف
  
   بابا جان؟ی گی می چ-
  

 یبراتون چا...  زدم با خودم یغر م ... یچیه: ندی بنش کاناپه را مرتب کرد تا نادرخان راحتی روکوسن
  ر؟ی شای ارمیب

  
  .نجای انی و بشاری بی دو تا فنجون چا-
  

  ! به چشمیا:  اش چسباندقهی را کنار شقدستش
  

زمستون .  امروز گرفتمنارویا:  گذاشت و کنار نادرخان نشستینی هم خرما و کشمش و نقل داخل سیظرف
  .دی خریکشمش سبز م شهی شد شهره همیکه م
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  دنش؟ی دیری فردا م-
  

  . رم خونهیبعد هم برسم م.  چند دست لباس براش گرفتمهی:  پنجه گرفتانی را مفنجانش
  
  ؟ی که نداری مشکل-
  
  . مدت که نتونستم برم خونه سر بزنمهیاالن ...  حرف بزنم رهی فردا برم با ن-
  
  و راه نده منگهی ترسم دیم:  لبخند به نادرخان نگاه کردبا
  
  . که بذارن زن عموت راحت اونجا بمونهدمی اگه الزم بود بگو اجاره رو میحت. باهاش حرف بزن-
  

 کشمش ییچند تا.  هر ماه بر گردنش بودی ساکن شود اجاره نجای انکهی تا قبل از ادی نبود بگوالزم
  . سرد شدتونییچا: برداشت

  
  نرفته برگشتن؟: ستادی افونی زنگ آی صدابا
  
   بابا جانهی کنیبب -
  
  ییییا: اش انداختینی به بینی آرش چری تصودنی دبا
  
   عاطفه؟هی ک-
  

  ستن؟یبگم ن...  با آقا کوروش کار داره دیشا. آقا آرش:  را فشرددکمه
  
  !ستی دونه کوروش نیحتما م ... گهی تو دادی نه بابا جان،بذار م-
  
  ونهسالم به اهل خ:  باز شدی بعد در ورودقهی دو دقیکی
  

  .سالم:  شدنهی به سدست
  

  .سالم:  هم پشت سرش بوددیآناه
  

  .دییبفرما...  خانم دیسالم آناه:  زدلبخند
  

چه سور و ... به به :  کشمش برداشتی خم شدن مشتنیح.  کردی با نادرخان دست داد و احوالپرسآرش
  .یسات

  
  ؟ی کشیمتشو مزح:  اش را درآورد و سمت عاطفه گرفتی و ارغوانی روپوش سنتدیآناه

  
  د؟ی خوری که میچا...  البته -
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  ... حتما یزیشما بر:  جوابش را دادآرش

  
  !مرد هم انقدر شکر ... نی جا ایزهر بخور: ختی ری چاگری فنجان ددو
  
  دییبفرما:  را مقابلشدی گذشت و فنجان آناهزی می را روینیس
  

 باال انداخت و کنار نادرخان یشانه ا.  کردیقبال خوش برخوردتر رفتار م.  به عنوان تشکر تکان دادیسر
 هم دیمن و آناه ... نیزنگ زدم کوروش گفت شما خونه موند: آرش فنجان خودش را برداشت. نشست

  .میاومد
  
  . فرودگاهمی البته من دوست داشتم بر-
  

ار شده  کیی با نوار طالیکی لباس خط باری قهی یرو.  اش شدی و طالئی جلب بلوز و شلوار مشکنگاهش
 یبا اجازه ا.  هم گذاشته بود تا بپوشدیلباس مرتب.  گرفتی دوش مدیبا.  داشتی قشنگیبود که جلوه 

  . خدمتتونامیزود م.  کم تو اتاقم کار دارمهی: ستادیگفت و ا
  

  .شما راحت باش...  حاال حاالها میما هست:  شدزی خمی نآرش
  
  .من راحتم:  نادرخان و لبخندش نگاه کردبه
  
چند روز قبل .  را سشوار کردشی موهای گرفت و جلویعیدوش سر. کنارشان گذشت و سمت اتاقش رفت از
 که تا کنار گوشش امتداد داشت یی های چتری رویدست.  کرده بودیچی سرش را قی جلوی از موهایکم
 یرش عرض بس تر از کمر لبانییپا.  داشتی و خوشرنگفی ظریپارچه .  بافتش را باال گرفتراهنیپ. دیکش

 باسنش را کی تونیاما بلند. چسبان بودیشلوارش کم. خوردی میکی باریداشت و همانجا کمربند چرم
 به یلی راه رفت تا مطمئن شود خنهی پشت به آی و چند قدمدی تنش کشی برجستگی رویدست.  پوشاندیم

 سر ی را باالشیموها را محکم کرد و رشیبند لباس ز. دیای چشم نمی راه رفتن تونی چسبد و حیتنش نم
 و یشال مشک...  شد ی گوشواره هام چدمیاصال نپرس:  گوشواره ها را با انگشت لمس کردی خالیجا. بست
  ... کور لیچشم حسود و بخ ... ی عاطی شدی چنیبب:  سر انداختی اش را رویطوس

  
  !نی آمیاله...  کنه ری به خریخدا فردا رو با ن:  درهم کردابرو

  
تمام . دستش را دور برنا انداخت و بغلش کرد.  زدندی کامران را دوره کرده بودند و حرف مای و بردباراد

 کرد و کسی شانه اش فی و سرش را رودی باالتر کشیکم.  بوددهی راحت خوابالی برگشت را با خریمس
کامران . دی دی خانه باز بود و نادرخان را از همان فاصله هم میدر ورود. دستش را پشت کمرش گذاشت

 از او خرج کردن محبتش را شتریلبخند زد؛ کامران ب.  کرد و دست دور نادرخان انداختیکیدو سه پله را 
کامران دست دور نادرخان انداخت و خم شد و .  نداشتگرانی هم از ابراز محبت به دیی اباچیه. بلد بود

  ...نوکرتم : دی پدرش را بوسی شانه یرو
  

  ه؟ی از آخر بود؟ نوکرتم چشرفتتیکامران جان، پ: دی خندآرش
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 گن نادرخان؟ تا کور شود ی میچ ... ی کردالی خیچ: دی نادرخان را بوسی بود که دوباره شانه کامران
  !دیهر آن که نتواند د

  
  د؟یخواب ... یاله:  جلو آمددنشی با ددیآناه

  
 و دیاز پله ها باال دو. امیمبذارمش تو اتاقش ... آره :  رد شودی سر و صداها و شلوغانی کرد از میسع

  .اوردیخم شد تا کفشش را درب.  عرق کرده بودیپسرک حساب. سمت اتاق خواب برنا رفت
  
  د؟ی خواب-
  
 تو فر که گرم یشام و آوردن؟ گذاشت...  برگشت ریتو مس:  عاطفه سر تکان دادی آن که برگردد برایب

  بمونه؟
  
 حاضر و یهمه چ... بله :  بکشدرونی بشیرا از پا کنار دستش نشست تا جوراب برنا گری دست دکی

  . نباشیچیشما نگران ه... آمادست 
  
پس .  را گرفتمشیرد رژ مال.  سرش انداخته بودی رویشال خوش طرح.  به عاطفه انداختی نگاهمین

رو  من لباس برنا نیی پادی بردی خوایم:  کردریسر بلند کرد و نگاهش را غافلگ.  کردن هم بلد بودشیآرا
  . کنمیعوض م

  
  ؟ی نبودنییپا: دی کشششی ته ری رویدست

  
چشمتون روشن . بودم اینه، تو اتاق برد: اوردی شرت برنا را دربیی به جلو خم شده بود تا سوشتری بیکم

  .برادرتون اومدن
  
  ممنون:  شدنهیدست به س. دی شنی بود که می چشم روشننی اولنیا

  
گرسنه  ... طونی شیپسره :  را پوشاندشی کج کرد و روینا را کمسر بر.  لبخند عاطفه ماندی رونگاهش

  .دیخواب
  

   ...میبر:  اتاق را باز نگه داشتدر
  
 مونن شام؟ البته من براشون یدوستتون و خواهرش هم م:دی به لباسش کشی تخت برخاست و دستی پااز

  .منتها خواستم بدونم ... زی می گذاشتم رووانیبشقاب و ل
  
  ... مونن یم... آره :  را خاراندشیدم ابرو.  لباسش شدریی تغینگ چراغ خواب متوجه  نور کمرانیم
  

 سه ی کاناپه یکامران رو.  نرده انداختیکتش را از تن درآورد و رو.  آمدرونی از عاطفه از اتاق بجلوتر
ک الکل راحت تر.  الغرتر شده بودی بودش کمدهی که دی دفعه انیاز آخر. نفره کنار نادرخان نشسته بود

 قبل نبود اما هنوز هم یش به سرخوگرید.  دو ساله داشتیپاک. اما کامران از پسش برآمده بود. نبود
  ...احوال پدر نمونه : ستادی اشی پاشیآرش پ. دی رسی به نظر مگرانیخوش مشرب تر از د
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  د؟یخواب:  فشرد و دستش راستادی هم ادیآناه.  گرفتدهی آرش و اشاره اش به راه پله را نادچشمک

  
  ...آره :  کامران نشستمقابل

  
 از همه شتریب.  بوددهی پوشی قشنگکیتون.دی باال پرشی آمد دم ابروی منیی عاطفه که از پله ها پادنی دبا

 آن ها ی آمد و انگار برای روها مدی که فقط به سفییاز آن رنگ ها.  آمدی اش به چشم میرنگ بادمجان
  !یچه کرده ناتال... اوو : وشش پچ پچ کردآرش کنار گ. خلق شده بود

  
  !ببند:  سمت آرش چرخاندسر

  
کامران : دیای بکشی و به عاطفه اشاره کرد تا نزدستادیا.  را جلب کردهی آرش توجه بقدنی خندیپق

  . خانم عاطفه استنیجان،ا
  

ار نادرخان البته من عاطفه ام،پرست. سالم:  قدم به جلو برداشتکی بزند عاطفه یشتری آن که حرف بقبل
  .دی خوش اومدیلیخ.  با هممی دوستیی جوراهی... پرستار پرستار هم که نه 

  
 رونی را از آب بمشی بلد بود گلیتیدر هر موقع.  نداشتی به کمک کسازی دختر ننیا.  شدنهی به سدست
 معروف یه پس عاطف... سالم : ستادی اش شده بود که ایکامران هم انگار جذب خوش سر و زبان. بکشد

  . خوشبختم خانمیلیخ ... ییتو
  

 کار داشته باشد عاطفه دستش نی از ایلیقبل آن که هر تحل.  کامران ماندی دست دراز شده ی رونگاهش
اون هم قند پهلو با کشمش .ی گم چای من و اگه بخوابد مشنهادی البته پ؟ی چاایقهوه  ... نیهمچن: را فشرد

  ...و خرما و نقل هل دار 
  

  ! خورمی میچا ... هیعال... هوووم :دی سمتش انداخت و با لبخند سمت عاطفه چرخی نگاهانکامر
  

.  باسنش نشسته بودی برجستگی تر از کمرش بود و رونیی پاراهنشیکمربند پ. دی عاطفه چرخی رونگاهش
   ...کلیتو پر و خوش ه:  در ذهنش تکرار شدیجمله ا.  آمدی به چشم میطرح اندامش حساب

  
  ! لعبت تا حاال کجا بود؟نیا... بر پدرش :  گذاشتشی بازویدست رو آرش

  
  ! آرش-
  
  ! حرفانی و ایرتینامزد غ...  دونم صاحب داره یم...  بابا هی چ-
  

 ی بیتو چه بزرگ شد:  باراد انداختیکامران دست دور شانه .  آشپزخانه شدی همراه عاطفه راهایبرد
  ...شرف 

  
  !کامران: دیغر
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  ... فلفل دارنا بشونی کوروش جان تو ج:دی خندآرش
  
  ه؟ی چانیجر ... یخوشمزه شد:  به آرش زدیشخندین

  
   خواد دامادش کنهیسرور م:  زودتر از آرش به حرف آمددیآناه

  
  !آره؟:  باال انداختابرو

  
  . گرفتشی آتگرمینگو ج ... ی آی آیآ:  و چشم چرخانددی لب گزآرش

  
  .مگه سرور جان آدمت کنه: دیخند

  
  .ی خودت سر و سامون گرفتنکهی نه ا-
  

 کامران و کوروش امسال داماد دیشا ... یدیخدا رو چه د...  نمونده یلیخ: دی بحثشان دوانی منادرخان
  !ییدوتا... شدن 

  
  !گه؟ی دی کنی میشوخ:  متعجب به پدرش نگاه کردکامران

  
 را ینیری خم شد تا ظرف شایبرد. دیس از راه ری بزرگینیعاطفه با س.  حرف و خنده شان باال گرفتیصدا

   ها رو بذاری دستشی پنیاما اول ا... تعارف کن : عاطفه تذکر داد.  بگذاردزی میرو
  

 ی می نق زدن کاری بای بود که بردبیعج. دی کشنشیی لب پای رویدست.  چون و چرا قبول کردی بایبرد
  . کمرنگ مال شماستنیا ... دییبفرما:  سمت نادرخان خم شدینیعاطفه با س. کرد

  
  . دستت درد نکنه بابا جان-
  

.  خم شوددی که نبادی فهمی باال برود و انگار خودش نمراهنشی خم شود تا پشت پگری دی بود کمیکاف
 گذاشته یادی زری تاثشی هورمون های روتای از گیانگار دور!  دختر؟نی کردن اریآنال. اخمش درهم شد

روز قبل .  دادرونینفسش را ب. کردی متای گنیگزی را جای کسدی با.دستش را پشت گردنش گذاشت. بود
 را با هم گذرانده یاوقات خوب.  پس فرستاده بودشی را برادی را از خانه جمع و کللشی چند تکه وساتایگ

 و هی گله و گالچیبدون ه.  دو نفره تمام شده بودی رابطه کی. گردنش را به چپ و راست خم کرد. بودند
   ...دییبفرما: عاطفه مقابلش خم شد.  پا انداختیپا رو. یدلخور

  
  .شی هافیحواسش را داد به کامران و تعر.  برداشت و عقب نشستی چایفنجان

  
  چته؟: نگاهش کرد.  کانتری رودی را کوبوانشی پر حرص لباراد

  
  !هه...  کنم یامسال هر دو تا رو داماد م:  غر کردغر
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.  خوردندیبعد شام دور هم نشسته بودند و قهوه م.  انداختییرای پذ به سالنی و نگاهستادی اکنارش
 خودش هم دیشا.  کندی سر و همسر زندگی سن نداشت که بخواهد بیآن قدر.  به کوروش انداختینگاه

دستش . دی دی دور از خانه میی را جای نامتای رفت و گی میرآبی خبر داشت که زشی بچه هاتیاز حساس
  ره؟ی بابات زن بگیدوست ندار: گذاشترا پشت کمر باراد 

  
  . خونه و بمونهنی تو اادی بیکی ادیخوشم نم... نه :  به پسر بچه ها بودهی باال انداختنش شبشانه

  
  !؟یپس من که هستم چ: دیخند

  
  .ی با کوروش ازدواج کنستیتازه قرار هم ن ... یتو فرق دار:  نگاهش کردیجد

  
  !بابا هم نه؟!  کوروش؟-
  
  ... گن نادرخان یخودش و عمو کامران به بابا نادر م ... هی مگه چ-
  
 ی نمیستیآدم که با پدرش رودربا...  کشه صداش کن ی عشقت میهر چ:  را سمتش گرفتی دستشیپ

  .کنه
  
  ! دست من؟ی چرا دادناروی ا-
  

 یداره م به جون خودت نباشه، جون خودم، پاهام م؟ی ببروهی می کنیکمک م:  شانه خم کردی را روسرش
  . کردهچارمیب.ستی نزانی صندال منیا.ترکه از درد

  
  .خوب برو عوض کن:  ها را محکم گرفتی دستشی پباراد

  
  . کنمیحاال بعد رفتنشون عوض م: دی را مالشی شد و ساق پاخم

  
  ی عاط-
  

  یجان عاط:  بلند کردسر
  
  قشنگ بود..لباست: اخم سر تکان دادبا
  

  ! چموشیپسره : دی گذاشت و خند و اخم باراد را کنار همخجالت
  
 که زی می روشیذاشتیاز اول م:  که داخل سالن شد کوروش سمتش آمد و ظرف را گرفتوهی ظرف مبا

  نجای اشیاری بیمجبور نش
  

   شدنیگرم م:  اش افتاد و مثل خودش پچ پچ کردقهی مختصر ی به بازنگاهش
  
   خوب گرم بشه-
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 بکی سریدوباره چشمانش از ز.  کردی که حس می عطریجدا.  بودنشانی بی فاصله وهی ظرف مکی

 تر برد و زوم کرد نییچشمانش را پا.  زدی مدی اراده چشمانش دیب.قهی ی تا بازنیی سر خورد پاشیگلو
 هی برممن . دییشما بفرما...  شد ی نمیطور... نه خوب :  کوروشی مردانه راهنی دوم پی دکمه یرو
  . به برنا بزنمیسر

  
 یمرد زن مرده  ... ی شدزیتو چرا انقدر ه ... ی عاطیری بمیاله:  دندان گرفتریره اش را ز اشاانگشت

چهار تا خال مو ...  خاک یعنی... خاک تو سرت :  سرش زدی با کف دست رو؟ی زنی مدیچهل ساله رو د
  ! کنه؟ی بوفالو تو رو از راه به در منی ای نهی سیرو
  

 نترنتیدو تا مطلب تو ا:  دندان فشردریانگشت اشاره اش را ز. ست تخت نشی اتاق برنا شد و لبه داخل
 نیچشم شهره روشن با ا. یدی و ابرو رو سر کشی رو خوردای زنانه و االن حی در مورد خودشناسیخوند

  ! منیهمه بد چشم
  

  بر پدرت:  کمرش گذاشتیدستش را رو.  و غلت زدشی به پهلودی با کف پا کوببرنا
  

  یعاط: دی داخل خزای برد اتاق باز شد ودر
  
  ... هووم -
  

  ادیخوابم م:  گذاشتشی پای کنارش و سر رودی خزپسرک
  
  ؟ی کنی مکاری چنجایا ... گهیخوب برو بخواب د: دی کشای سر بردی اراده دست رویب

  
   شه فردا مدرسه نرم؟ی نم-
  

   عموت از خارج اومده؟؟یاون وقت به چه علت:  خوردی انگشتانش سر می اش ال به الرهی نرم و تیموها
  
   آره-
  

  پاشو برو تو تختت...  تنبل خان رینخ:  گذاشت و فشردای گردن بردی را رودستش
  
  ! خوابه؟ی عمو کامران کجا م-
  
   اتاق شهال خانم-
  

  ! نداره که نرم مدرسه؟یاصال راه: چشمانش خوابالود بود.  بلند کردسر
  

  .ریحداقل ببر نمره بگ ... دمی عالمه زحمت کشهی تقی تحقیتازه برا... نچ :  باال انداختابرو
  

  ؟ی راستک؟یتمومش کرد:  شداریهوش
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 شیج... آهان ... حاال برو مسواک و الال .ی کردالی خیچ.بله:  را بکشدای داشت تا لپ بردی حدی بلیم

  !هم بکن
  
  !؟یعاط...  اا -
  

  .رونی بمی برایب...  شه ی مداریبچه ب ... یکوفته قلقل: دی گذاشت و خندینی بی روانگشت
  

   ...یفتی چشماتو باز بذار نقهیدو دق:  اش کردی همراهسی انداخت و تا سروای بردی را دور شانه دستش
  
  باشه؟ ... امی پس نرو تا ب-
  

  .باشه:  تکان دادسر
  

...  گهی ددی بردیپاش...  هنوز نشستن نایصبح شد ا:  گذشتی از دوازده میکم.  به ساعت انداختینگاه
  ! تو خونهمی داریبچه مدرسه ا...  بابا یا

  
  ! شده؟ی چ-
  
  یوا: دی کوروش پشت سرش پری حضور ناگهاناز
  

  ! باال؟ی اومدیشما چطور! دمیترس:  قلبش گذاشتی را رودستش
  
  .در اتاقم هم باز بود...  اومدم باال ای با برد؟یدی ترسیاز چ:  تعجب نگاهش کردبا
  

  ...آخ سرم  ... دمتونیخوب من که ند:  درد گذاشتی نقطه یتش را روکف دس. دی کوبشی هاقهیشق
  
  !؟ی باز سر درد داشتمی اومدمارستانی از بنکهی بعد ا-
  

  اصال... نه :  باال انداختسر
  

  .مسواک زدم:  آمدرونی بایبرد
  

هنوز  وقت شده و ریبدو که د ... ریپس شب بخ:  گذاشت و به جلو راندشای بردی را پشت شانه دستش
  .یداریب

  
   آمد؟یداشت همراهشان کجا م.  سرشانه نگاهش کردیاز رو.  هم کنارشان راه افتادکوروش

  
  . کنمیصبح لباسامو عوض م ... ادیخوابم م: دی با لباس داخل تخت خزایبرد

  
  نی با شلوار جرهی گیشکمت درد م ... رونی و بنداز باری در بریشلوارت رو همون ز:  به کمر شددست
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  .ارمیبذار من برات درم:  تخت نشستی جلوتر از او لبه روشکو
  

   تا لباسم و عوض کنم؟رونی بی شه بری میعاط:  پتو نگاهش کردری از زایبرد
  

  .ریشب بخ... آره :  پهن شدلبخندش
  
   .ری شب بخ-
  

در پ.  آوردی را در مای به کوروش انداخت که با حوصله جوراب بردی قدم سمت در برداشت و نگاهدو
  . خواستی دلش می که هر کسییاز آن ها...  بود یخوب

  
  ؟ی بگی خوای میزی چ-
  

  .نیی پارمینه م:  جواب کوروش لبخند زددر
  
   رنی هم دارن مدی آرش و آناه-
  

  .ریشبتون بخ... من هم برم  ... دایالبته ببخش... چه عجب :  دادرونی را بنفسش
  
خواب مانده . چشمانش درشت شد. عت اتاق افتاد ساینگاهش رو. دی پشت پلکش کشسی دست خبا

انگار کوروش . ستادی صبحانه ازی مدنیبا د. رونی بدی و از اتاق دودی به لباسش کشی دستیبود؟سرسر
 ی اش را مینی صورتش شده بود و بزانی آوی روسریچند تار مو از جلو. شده بودداریزودتر از او ب

 گری ساعت دمی سر و صدا برگردد به اتاق و نی توانست بی م.دی اش کشینی بیبا پشت دست رو. خاراند
 مرتب دنشیبا د.  آشپزخانه باز شد و کامران داخل آمدی بردارد در پشتیقبل آن که قدم. بخوابد

  . خانم عاطفهریصبح بخ: کامران هم متوجه شد که لبخند زد. ستادیا
  

 ی سرابی من فکر کردم آقایعنی ... دی شدداریشما چرا ب... سالم :  زد خانم عاطفهی مشیصدا.  زدلبخند
  . بچه های برادهی چزیم
  
  .نی بشایب: ختی ری برداشت و چایوانیل
  

  .زمی ری می من چادینیشما بش: ستادی ازی مکنار
  
  .نی بشایب...  برات ختمیر:  را باال گرفتوانیل
  

  .نیدیشما چرا زحمت کش: دی کشخجالت
  
  . خودم قهوه خوردم-
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گفتم صبحونه آماده کنم ... نتونستم بخوابم :  را مقابلش گذاشتوانیکامران ل.  و نشستدیکش عقب یصندل
  . خورنی می دونستم بچه ها چینم... 

  
  . کنمی درست ممرویبراشون ن:  به ظرف کره و مربا و پنبر انداختینگاه

  
.  گرفتی می کوچکی خودش لقمه ی به کامران انداخت که برای دستش گرفت و نگاهانی را می چاوانیل

 ی که تا پای خوش حالتینگاهش را از موها. باتری تر و البته زدهی الغر و کشیکم.  به کوروش بودهیشب
 را درهم گره شیابروها.  شدی مدهی دشی موهای ال به الیادی زدی سفیتارها.  داشت گرفتیگوشش بلند

 خواستند ی که میترلش نبودند و هر طرف روزها چشم ها تحت کننیانگار ا.  زل زدشی چاوانیکرد و به ل
 و دست ستادی کامران استادنشیقبل ا.  کوروش و ورودش از جا پراندشیتک سرفه . دندی کشیسرک م

  .می بخوریزی چهی دور هم نیبش: برادرش را فشرد
  
 سر دینگاه کوروش را که د.  کردی جلب توجه می اش حسابغهی بود و صورت سه تدهی پوشدی شرت سفیت
  .سالم: کان دادت

  
  . سالم-
  

   کامران؟یدیاصال خواب:  پر کردی خودش فنجانیکوروش برا. دی نوششی از چای و کمنشست
  
  ... نه -
  
  .ی کشه عادت کنی طول می حاال چند روز-
  
  نادرخان؟ ... شنی مداری بیبچه ها ک...  نشده می آره ساعتم هنوز تنظ-
  

  .گهی ساعت دمین:  داد به ساعت انداخت و جواب برادرش راینگاه
  

  .دنی خوابری دشبید:  و نشستدی کشرونی کنارش را بیصندل
  
  . تونه نره مهدیم ... دی خوابری دیلیبرنا خ:  گذاشتزی می اش را روی خالوانیل
  

  ؟یکالس ندار:  تکان دادی سرکوروش
  
  .امروز خونه ام...  برم دیفردا عصر با...  نه -
  

  ؟ی ری مدرسه م؟یچکالس :  کردی نگاهش مکامران
  

  ی رانندگمی رم تعلیم... نه : دیخند
  
  خوبه:  سر تکان داددیی تابا
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 ی توانست پوست سرش را البالیم.  اش نم دار و براق بودرهی تیموها.  به کوروش انداختی باال نگاهاز
  پس بمونه خونه؟: ندی ها ببیمشک

  
  . رستوراننیاینهار هم ب... آره :  سر بلند کرد و نگاهش کردکوروش

  
  . بچه ها تنگ شده بودیدلم برا... چه خوب ...  ا -
  

  .دمشونی وقته که ندیلی خیعنی:  دادریی جمله اش را تغدی کوروش که باال پریابرو
  

آقا کامران بابت ...  کنم داریمن برم بچه ها رو ب: دی به شالش کشیدست.  کردی با لبخند نگاهش مکامران
  . هم ممنونمیچا
  
  !ون نوش ج-
  

  .قربون دستتون:  پهن شدلبخندش
  

  .دیخم شد و پشت دستش را بوس.  و الغرشی استخوانیدست ها.  پنجه اش گرفتانی شهره را مدست
  
  !؟ی عاطی کنی مکاری چ-
  

  .یاگه بدون...  شه ی چقدر دلم برات تنگ میاگه بدون:  شهره گذاشتی را سر شانه ی بعدی بوسه
  

   گندهیخجالت بکشعدختره :  دست دور کمرش انداختشهره
  
 کمرنگ اما یلیخ. تنش کمرنگ بودگاری سیبو. خودش را به تن شهره چسباند.  کندی دانست لوسش میم

  !لپات تپل شد...  شهره ایچاق شد:  برداشتینفس.  شدیهنوز حس م
  
  . ورم کردم-
  

  .ی شی گه خوب میم... با دکترت حرف زدم ... نه :  باال انداختسر
  

 تو هم یبرا ... نی ژاکت منو ببنیا: پشت دستش را دوباره لمس کرد.  کردیهره را حس م شیناآرام
  .ادینه که چشم و ابروت روشنه بهت م ... ی مال تو شکالتهیفقط مال من سورمه ا. دمیخر

  
  .نجای از امی شه بری تموم می ک-
  
  . نادرخان از خارج اومدی پسر بزرگه...  شد یآهان بهت نگفتم چ...  رفت و کمترش موند شترشی ب-
  
   مگه دو تا پسر داشت؟-
  
  انقده هم آقاست که نگو...  از اون داداشش بزرگتره ی دو سالهیآره ،:  کامران لبخند زدیادآوری از
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  گه؟ید:  براندازش کردشهره

  
  !شهره... ا : دی غش خندغش

  
   زن و بچه است؟ی ب-
  

 شن یبا پسرا م...  کنم ی می با سه تا مرد مجرد تنها زندگدارم:  را باال برد و با انگشت نشان داددستش
  !شش تا

  
   خندهیچه م: شی ران پای رودیشهره کوب. دی غش غش خنددوباره

  
شش تا جنس مذکر از ...  آخه فکر نکرده بودم ی طورنیتا حاال ا:  حرف زددهی بردهی برشی خنده هاانیم

 نگام نکن یاون طور. به دلم نشستهیکه اومده حساب ی دو روزیکی نی تو همیی خدایول.یخاندان سراب
  ! نادرخان خوش قلب و مهربونهنی عیبرادر.به چشم. گید
  
  . شد روش حساب کردی ده سال جوونتر بود مهی -
  

  شما هم؟... نه بابا :  چرخاندچشم
  

  .اد خوی مگاریدلم س ... می تو محوطه قدم بزنمی برایب:  و مجبورش کرد بلند شودستادی اشهره
  
   نهای اندازت هست نمی ژاکت منو بپوش ببایاصال ب...  شه ی بپوش سردت میزی چهی -
  
  . شهی خودت سردت م-
  

 شه کت بندازه رو شونمون بگه سرما ی نمدای مرد هم پهی روزگار،یه:  شهرهی شانه ی را انداخت روژاکت
  . عشقمینخور

  
  ا کنم بابی میشوخ: دی خنددی متعجب شهره را که دنگاه

  
  !ه؟یخبر ... ی شنوم عاطی مدی جدیزای چ-
  
  !یچه خبر...  نچ -
  

با :  که بودند تکان دادیی زن هاهی بقی برایبا لبخند سر.  رفتندنیی ساختمان پای سنگی هم از پله هاکنار
  نجا؟ی ای دوست نشدیچکیه
  

 اونجا میبر ...  ره خونهی مگهی دیدو هفته ...  هست یکی: دیچی پشتری خودش را داخل ژاکت بشهره
   .دنی فندک هم بهم نمهی نجایا...  زنه برام روشن کنه نی ببر بده اگارمویس ... مینیبش
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بده ببرم برات روشن ...  ندارن یبا تو که دشمن ... دنی کس نمچیبه ه: دی کمر شهره کشی کف دست روبا
  .کنم

  
  . اش بودی تا بهبودیهنوز راه دراز.  دلش گرفتدی لرزان شهره را که ددست

  
   تو برم رامسری تونم جایم:  نشستزشی می لبه آرش

  
  .ی کار دارنجایتو ا...  خودم برم دیبا:  ارسال کرده بود را چک کردیبی که حبیی هالیمیا

  
  . مونهی کامران تنها م-
  

  .ادیبهش گفتم باهام ب:  انداختی نگاهمی بلند کرد و به آرش نسر
  

  چه مرگته؟:  باال انداختن آرش خنداندشابرو
  
  ی آی آیآ...  شمال یالی پسر مجرد وری دو تا پ-
  
   مثال؟می کنکاریمن و کامران تو شمال قراره چ: دی و کتش را پوشستادیا

  
  !کوفتتون شه... از ماساژ و استخر و کاناپه ...  کارا یلیخ:  شدنهی دست به سآرش

  
  .میای و ممی ریدو روزه م... ببند آرش :  را برداشتفشیک
  
  .ساعت دو نشده ... ی زودنی کجا به ا-
  
  .ستی امروز نسشونیسرو...  دنبال پسرا رمی م-
  
  !ی آی آیآ ... یای بی پس وقت ندار-
  

  ام؟یکجا ب:  کتش را مرتب کردی قهی پشت
  
  .سوی گی خونه -
  

  مگه هنوز هست؟:  به ساعتش انداختی را خاراند و نگاهشی ابرودم
  
   قرار بود بره؟-
  
   نبود؟-
  
  ؟ینی بی و می رستوران و شرکت و بچه ها کسری کوروش غ-
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  !؟ی چیعنی -
  

...  به حال خودت بکن ی فکرهیبرو ...  خاک یعنی:  جلوتر از او راه افتاد و در اتاق را باز کردآرش
  !ی کم دارتی زن تو زندگهی ... زمیزن عز.یشی خرفت هم میدار...  بودنت دهیترش...  بودنت وهی بیجدا

  
  .نی داشتم بهم اطالع بدی اگه تماسیاریخانم اسفند:  آرش راه افتادپشت

  
  . چشم مهندس-
  

 ... یدی گرم شده و نم پس نمیی کنم نکنه سرت جای فکر میگاه:  آسانسور همراهش آمدی تا ورودآرش
  !هوم؟

  
  ! دم؟ی بهت جواب می کنیواقعا فکر م:  نگاهش کردیجد

  
  ! هست؟ی کس-
  
-...   
  
  ؟ی ندار-
  
  ...ندارم  -
  
   تو روح آدم دروغگو-
  

  تو روحش: دیخند
  

  ...بابا : دی اش چسبی صندلی به پشتایبرد
  
  ... بله -
  
  رمی بگی گفته لباس ورزشی مرادی آقا-
  
  ؟ی مگه ندار-
  
آدرس هم داده که از  ... هی و سورمه ادی امسال سفیتازه لباس ورزش.شلوارش کوتاه شده...  اون که نه -

  .میکجا بخر
  

  ؟ی خوایامروز که نم:  انداختای به صورت بردنهی از آینگاه
  

  .فردا ورزش دارم:  شدنیی تند و تند باال و پاسرش
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  . دارمدیمنم خر:  شدنهی دست به سباراد
  
 انداخت و ی به نشانینگاه.  کجاستنمی آدرس و بده ببایبرد. دی به کاراتون برسمیرونیحاال که ب. باشه-

... بله ...  خواستم ی میلباس ورزش... سالم ... فروشگاه بامداد ... الو :  گرفت برگه رای پایشماره 
   ...دی لحظه اجازه بدهی ز؟یسا ... شتازانیپ

  
   چنده؟زتیسا:  انداختای به بردینگاه

  
   و چهارهی پام سزی سا-
  
   گمیلباستو م...  پا نه -
  

   دونمینم:  باال دادشانه
  
  ...خدانگهدار ...  اونجا امیبله م ... دیاالن هست!  شه؟ی میزیچه سا...  جناب کالس چهارم ـ
  

  هستن؟: دی اش چسبی دوباره به صندلایبرد
  
  . سر جات و حرف بزننیبش... خطرناکه  ... ی صندلنی عاطفه نچسب به انی ع-
  

  ؟ی داریدیتو چه خر: دی به چانه اش کشیدست. ی صندلی داد به پشتهی غر زد و تکایبرد
  

  .گمی ممیبرس:  باال دادی توجه شانه ای بباراد
  

پسرها .  شدادهی گذاشت و پدی مرکز خرنگی را داخل پارکنیماش.  فرستادشی موهانی چپش را بدست
خودش را به پسرها رساند و . بزرگ شده بودند. به قد و قامتشان نگاه کرد.  داشتندیجلوتر قدم بر م

  ن؟یستیگرسنه ن: ستادی اانشانیم
  

  .بدون فلفل...  درست کرده ی برامون ماکارانیعاط: د زنان نگاهش کرد لبخنایبرد
  

   خورمی میمنم ماکاران:  هم شانه باال دادباراد
  

  .ایباراد ب: ستادی اینیتری پشت وایبرد
  

  ! زنانه؟شیلوازم آرا. ستادی اکنارشان
  

 هیاز رژ و سا. بزق انداخت پر زرق و نیتری به وی و نگاهستادیپشت سرشان ا.  کردندی نفرشان پچ پچ مدو
  . را جلب کرده استشی توجه پسرهایزی دانست چه چی خاص نمی مختلف با مارک هایو کرم ها

  
  . که خودش داشتیهمون ... نیبب...  رنگش خوبه نی ا-
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   پر رنگ تر نبود؟-
  
   چه خبره؟دی شه به من هم بگی م-
  

  .می الک بخرمی خوایم: اخم داشتباراد
  

  !الک؟:  باال دادابرو
  

  ! زنن به ناخناشونی بابا؟ میدیند... آره الک :  و تاب خوردچی پایبرد
  
  . خواستند جالب بودی می چه کسی پسرها الک را برانیا.  الک داشتشهی همتایگ
  
  ن؟یری الک بگنی خوای می کی برا-
  
  . رو هم برنا داغون کردهیکی... الکش تموم شده  ... گهی دی عاط-
  

 ستادهی اشخوانی پشت پیدختر و زن جوان. داخل مغازه شدند.  را دست دو نفرشان بدهداری داد اختحیترج
  دییبفرما: بودند

  
   کنندی خوان خری مونیآقا:  را جلو فرستادپسرها

  
  . به ذائقه اش سازگار بودی حسابدی کرم پودرها را نفس کشیبو.  نشستدی سفمکتی نی راحت روالی خبا
  
   خوبه؟نی باراد ا-
  
  . زنهیتوش برق م...  بهتره نیا... ه  ن-
  
  . شهی می طورنی ناخن ای رونی بب؟ینی رو ببشیی طالنی خوایم...  هستن یلی اکلنای ا-
  

  . خوامی میصورت... نه : ندی تا بهتر ببدی باال کششخوانی پی خودش را روایبرد
  

  اون پررنگه:  کردی با دقت نگاه مباراد
  
  !بدم؟ ... هی سرخاب-
  

از .  قرمز ماندینگاهش رو.  بودشانی الک رو به رونی دو جکی. ندی ببکی را از نزددشانیشد خر وسوسه
لنکوم : دختر فروشنده خط نگاهش را گرفت.  آمدی نمی و خوشرنگ که به هر پوسترهی تیآن قرمزها

 چقدر دین کتوجه ... ی خانم ها معروف شده به رز مخملنی ام ب179 نیا...  الک ی مارکانی از بهتریکی
   شهی ناخن خوشرنگ میرو
  

  چطوره؟:  ناخن کوچکش را الک زدیرو
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رز .  شدی میدنی دست عاطفه دیاما شک نداشت رو.  آمدی زن نمنیبه دست ا.  تکان داددیی به تایسر

  می خوای منارویا: هر کدام از پسرها دو سه رنگ جدا کردند.  آمدی به عاطفه میمخمل
  

  د؟ی الزم نداری اگهی دزیچ: دی خندفروشنده
  

  ...سنجاق ...  سر رهی گد؟ی زنن به سرشون داری که منای از انجایا:  جواب دادای نه، برددی آن که بگوقبل
  

  !ون؟ی شما آقادی کنی مدی خری کیبرا: دی پسرها چرخنی زن جوان بنگاه
  

  د؟یدار...  دوستمون یبرا:  جواب دادی جدایبرد
  
  . بده ونیا رو نشون آقا هرهیاون تل و گ...  جان ی کت-
  
 باعث دی پسرها از خریخوشحال...  بود و پنج رنگ الک ی توپ توپی و صورتدی دو تا تل سفدشانی خرته

  ! هم بد نبودیلی شان خی زن در زندگکیبودن . شد لبخند بزند
  

 یکی پالستیدست کش ها.  تراس نشسته بودندینادرخان و کامران رو. ستادی زانو گذاشت و ای رودست
 یبا پشت دست رو ... دی کشنیی را پاکشی شلوارش فرو برد و پشت تونی جلوبی را داخل جیزرد و نارنج

   تا حاالدنباغچه ها خشک ش...  شما نادرخان ی خونه می دو روز بریکی نیتو هم: دی اش کشیشانیپ
  
   به خونه و باغچهزنهی سر مرهی کوروش م-
  

افتاد تو باقلوا ...  سر خر ی و بدی و کلیخونه خال ... گهیبله د:  را پاک کرد و غر زدشی زانوی روخاک
 ایافتاد ...  نداره ی به جنابعالی خواد بکنه، ربطی می بابا هر کارنیا... حواستو جمع کن  ... ی عاطیه.

  بندازم؟
  
ر که همان طو. زدی تا خاک و گل اضافه بردی کوبنی زمی را دوبار روشی آمد و کفش هارونی باغچه باز

  کجا رفت؟:  برنا افتادی خالی آمد نگاهش به صندلی را باال موانی تا ااطی حیچند پله 
  

  رفته قهر:  به داخل اشاره کردکامران
  
  چرا؟:  را برداشتی چای خالی هاوانی و لینی سزی می رواز
  

  .دیکوروش زنگ زده با بچه ها رفته خر:  بود که جواب دادنادرخان
  
...  خونه ادی مهد مرهیم...  بچه دلش گرفت تو خونه نیم بود زنگ بزنن؟ خوب ا بابا، حاال الزی ا-

  ! خوبرهیحوصلش سر م
  

  درسته:  سر تکان داددشیی هم به تاکامران
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  . کجاستنمی برم بب-
  
 کرده می قای کوسن بزرگریسرش را ز.  بود، دلش گرفتدهی کاناپه دراز کشی برنا که به شکم رودنی دبا

 ... ییبرنا... برنا :  کاناپه زانو زدی گذاشت و پازی می را روینیس. ندی را ببی خواست کسیمبود و مثال ن
  ییبرنا برنا

  
  . شدممی من قا-
  

منم ... تق تق :  کاناپه گذاشتیسرش را کنار سر برنا لبه . دی رسی کوسن خفه به گوش مری از زشیصدا
   اون تو؟امیب

  
   نه-
  

  .میما اومد... آقا اجازه :  برنا را لمس کردینی کوسن و بری اشاره اش را فرستاد زانگشت
  
  .می حرف بزنرونی بایحاال ب:  اش فشردینی بی روشتری انگشتش را بدی برنا را که شندنی خندزی رزیر
  
  رونیمنو با خودش نبرد ب...  قهرم ییبا بابا...  نه -
  
  . کنهی آدم که با باباش قهر نم-
  
   من قهرم-
  

 برنا بلند غیج.  باز کرد و قلقلکش دادشی برهنه و تپل برنا نی کف پادنی و با ددی کشونری را بانگشتش
  قلقلک... نه  ... یعاط: شد

  
.  نگاه کرددی خندی بود و مدهی پررونی کوسن بری که از زی عرق کرده ای و به برنادی غش خندغش

 زی مثل خودش و شهره که با هر چ. شدی قلقلک دادن هم منیبا هم. خوشحال کردن بچه ها که سخت نبود
  .دندی خندی میساده ا

  
  .دیرفتم خر: دی سمتش دوایبرد. ستادی برنا را بغل کرد و ادی ورود پسرها را که شنی و صداسر

  
  ! سالمکی عل-
  
  ...سالم ...  سالم -
  

  ؟ی داشتی چدیخر: دشی باالتر کشیکم.  گرفتای دست دور گردنش انداخت و نگاهش را از بردبرنا
  
  . خواستنیمدرسه م ... ی لباس ورزش-
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.  بوددهیبرنا همچنان به گردنش چسب. بعد هم کوروش و نادرخان.  و باراد جلوتر وارد شدندکامران
  ...برنا :  جلو آمددنشانیکوروش با د

  
  ... سالم -
  
  ... سالم -
  

   شده؟ی را به برنا داد و برگشت و اشاره کرد که چنگاهش
  

  قهره: لب زد باال داد و شانه
  

   کوروش درهم شد که چرا؟اخم
  

  . قهر کردهدی خرنیرفت:  لب زددوباره
  

  ییبابا... برنا :  تر شدکی نزدی قدمکوروش
  

  نمی ببایب: کوروش دست پشت برنا گذاشت. فتدی تا از پشت نستادیمحکم ا.  سر در گردنش فرو بردشتری ببرنا
  
  .قهرم...  با من حرف نزن -
  
چون تو راه برگشت از مدرسه  ... میدی خری لباس ورزشای بردی مدرسه ی برامی رفت؟ی چیعنی قهر -

  . دنبالتامی نشد بمیبود
  

برنا خفه ام :  کردیتک سرفه ا.  آمدن نداشتنیی وجه قصد پاچیبه ه.  دستش را محکم تر کردی حلقه برنا
  یکرد

  
  .میحرف بزن بغل خودم ایب:  دست دور برنا انداخت و از پشت بغلش کردکوروش

  
  .قرمز شد: باراد نگاهش کرد. دی کشمکش برنا و کوروش خودش را عقب کشانیم
  
  !؟ی چ-
  
 کوله اش ایبرد.  گوشش پچ پچ کردری کاناپه نشست و زیکوروش با برنا رو.  دست به گردنش اشاره کردبا

  .میدی خری برات چنی ببایب: را باز کرد
  

 نیا...  دو تارو هم باراد نیا ... دمی رو من خریلی اکلنی و ای صورتنیا:  کردفی ردزی می ها را روالک
  رو هم بابا گرفته

  
  ...از طرف برنا :  نگاهش کردیجد. دی تپل الک گذشت تا به کوروش رسی های شهی از شنگاهش
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  ! همه؟نیا:  به الک ها انداختی نگاهدوباره
  
   ...دمی هم خرنارویا-
  

  ! چه خوشگلهنیبب:  و سمتش گرفتدی کشرونی را بی عروسکی و کش موتل
  

 خم شد و الک ها را ای طاقت کنار بردیب ... دیری همه بگنیاما الزم نبود ا... دستتون درد نکنه :  زدلبخند
  . انیخارج:  مارکشان ابرو باال داددنیبا د. برانداز کرد

  
  ! هم گروننیلیخ:  آمدنیی پاشیصدا

  
  باشه؟...  بزن نویاول ا:  را دستش دادی الک سرخابایبرد

  
 بزن نوی اول ای عاطن؟ی ادم؟یبابا کدومو من خر: ستادی آمد و کنارشان ارونی باالخره از بغل پدرش ببرنا
  باشه؟... 

  
برنا را ... دست شما درد نکنه : دی را بوسایخم شد و برد. دست همتون درد نکنه... چشم ... باشه : دیخند

  .د نکنهدست شما هم در: دیهم بغل کرد و بوس
  

: دستش را سمت باراد گرفت. ستادی اخیپسرک س. چشم گرفت و سمت باراد رفت.  کردی نگاهش مکوروش
  !دستت درد نکنه

  
 ی و دست آزادش را رودشی به جلو کشیمحکم دستش را فشرد و کم.  بردشی با مکث دستش را پباراد
   خوشرنگنیلیخ: ختی و به همشان ردی کششیموها

  
  !به هم یختی موهامو ر-
  

  . خواست ی وقت بود دلم میلی کنم خیاعتراف م... آره : دیخند
  

: ستادیبچه ها را سمت آشپزخانه راند و کنار کوروش ا.  دست نادرخان را گرفت تا بلندش کندکامران
  !پنج تا الک...  بود ی دونه هم کافهی یعنی...  نبودم یراض ... یمرس

  
  من هم فقط پولشو دادم...  کنن دیاستن خرخودشون خو...  بچه ها انتخاب کردن -
  

  !گهی دایب...  گشنمه یعاط:  زدشی صداایبرد
  

   ...دییبفرما:  کنارش و دستش را به جلو دراز کردستادی هم اکوروش
  

راه افتاد سمت .  وقت حسش نکرده بودچی هد؟یی گفت بفرمای طور با احترام منیا.  را حبس کردنفسش
  . نگاه کرد و لبخند زد شلوغزیآشپزخانه و به م
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   باشه؟زی منی خونه و انی شه خواهش کنم حواست به ای مایخدا: کردزمزمه
  

  رشیبگ:  دستش را تکان دادنادرخان
  

  ه؟ی چی برانیا ... گهی درمی گی حقوق منجایمن دارم ا... نادرخان :  درهم شداخمش
  
 ی و نمی کنی که خرج میمحبت ... یدیم م که برام انجاییبابت کارا ... دمی که من بهت مهی حقوقنی ا-

  . کنمی و من جسارت نمی کنی حساب خرج میچون ب.گم
  
  نادرخان...  ا -
  
 راحت خرجش الی و با خری بگ؟ی شرکت کنری فراگی تونی کدوم دانشگاه مینی ببی بری خواستی مگه نم-

  .کن
  
-...   
  

  بابت بچه هاش .نجاستی بابت موندنت ادهی هم که کوروش بهت میاون ... می که توافق کردی مبلغهمون
  

  ادهی زنیا:  به تراول ها نگاه کردمردد
  
  هی همون مبلغ توافق-
  

 ستمی که من که تو خونتون ننهی منظورم ایعنی...  ندارم بهش ی حس خوبیول... آره خوب :  کردینچ
پس  .رمی گیکوروش حقوق م بار هم دارم از آقا هی یبابت پخت و پز روز. کم شده یلی خنجای شما ایکارا
  . بسهدینصفش رو بد...  تونم داشته باشم ی پولو نمنی ایهمه 

  
   پول حق توئهنی ایاز نظر من همه :  نگاهش کردنادرخان

  
 ادی همه سال کار کردن بهم نیدور از شما باشه، اما ا ... گمای مدی نادرخان، ببخشیدونیم:  تکان دادسر

   چرا؟نی دونیم ... رمیپول نگ که نکردم یداده که بابت کار
  

حاال ...  کنم ی تالفدی بای روزهی ... یی جاهیچون :  کردنییسرش را باال و پا.  کردی نگاهش منادرخان
 ی طورنیا. بشم و نه طلبکارینه بدهکار کس.  حقم بردارمی گرفتم اندازه ادیمن هم . ستی مهم نیچطور

 ارهیاما خدا ن.رمی کنم و می صاف مرم،حسابموی گی و مفمی ک جوابم کردنیاز سر کار...  راحت تره المیخ
  یستی تو رودربای مونیاون وقت م...  قرون اضافه تر بهم داده باشن هی که یاون روز

  
  ... عاطفه -
  

  بله:  بلند کرد و به لبخند نادرخان نگاه کردسر
  
  ..ی بدحی توضیه به کس هم نداریلی دلچیه...  درسته رفتار کن ی کنی و فکر می هر جور راحت-
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   نادرخان-
  
 شد ی لباس خانه منیالبته ا. دی رسی تر به نظر میبا لباس خانه خودمان. ستادی کوروش ای صدادنی شنبا

 بپوشد ژامهی و پریفکر کرد اگر عرق گ.  هم برازنده اش بودیلی که خیدی و سفیست لباس ورزش سورمه ا
   نادرخانتونبا اجاز:  دندان گرفتریشود که لب ز رفت شل ی مششین.  کندی مدای پیبتیچه ه

  
  . هنوز حرفام باهات تموم نشده نی بش-
  
 افتادن ری مدل گنیاصال از ا. دوباره نشست. چشم:  به کوروش و صورت متفکرش انداختی نگاهمین

بود اما نادرخان . ندی داشتند بنشی خصوصی که البد حرف های پسر و پدرانی طور منیا.  آمدیخوشش نم
  . شدی مینی بشی قابل پری غیادی زیگاه.گرید
  
  ... خواستم حرف بزنم ی راجع به کامران م-
  
  ! شده؟ی چ-
  

 اش کند که به ی آمد با چشم و ابرو حالیبدش نم.  نگاه کوروش را حس کرد و سرش را باال گرفتینیسنگ
  .خواست پدرش آنجا نشسته است

  
  ... کوروش -
  

 لی میب... با کامران صحبت کردم راجع به موندنش : به پدرش نگاه کرد و دهی کشششی به ته ریدست
   ...ستین

  
   مونه؟یم:  بودالشی خی داد نشان از راحترونی اش بنهی که نادرخان از سینفس

  
   کنه که کنار ما براش بهترهی ازش گذشته،درک می سن و سالگهی دیعنی...  فکر کنم دوست داشته باشه -
  

 کنه خودش هجده ی ندونه فکر می هر کی سن و سالگهی منیحاال همچ:  و غر زددی کنار لبش کشیدست
از همان لحظه اسم  ... ی زد عمو کامی مشیبرنا صدا.  که آقاست،انقدریبنده خدا آقا کام. سالشه

  یکامران در ذهنش شد کام
  
   بمونهکنمیفکر م.اونم اومد. خوام برگردهی بهش گفتم که می قبال تلفن-
  
 من هم تیاگه بمونه مسئول ... می زنی حرف ممیی که اونجای دو روزیکی نیتو ا. رامسرمی ریبح م دم ص-

  . راحت بدم دستشالی رستوران و با خی تونم اداره یم...  شه یکمتر م
  

کمر آدم داغون ...  قراردادو دی نادرخان و تمدی خونه گه،یآره د:  دوباره شروع به نق زدن کرددلش
  ! همه کارنی اری شه زیم
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اگه بفهمه راجع  ... ی عاطیریبم: آب دهانش را فرو داد.  کردی نگاهش مرهی که بلند کرد کوروش خسر
  اگه بفهمه ... ی کنی فکر میبهش چ

  
  .باهاش حرف بزن...  کن کوروش شی راض-
  

د سر  رفتنیهر کدام م.  شده بودشی پسرهای همه سال جور کش نوه ها و زندگنیا.  نادرخان کردنگاه
  . اشیی ماند و تنهای شان و باز نادرخان میزندگ

  
   ورزش؟ی ری م-
  

. رمی بگرمیم...  خواد ی میبرنا بستن: دی کشی لباسش را باال مپی کوروش که زی رفت به دست هاحواسش
  ن؟ی خوای نمرونی بیزیشما چ

  
  ؟ی خوای نمیزیبابا جان تو چ...  نه -
  

  .دستتون درد نکنه... نه : گشت نادرخان و کوروش رفت و برنی بنگاهش
  
  .ی خواستی میزی چهی سر شب ادمهی ی ول-
  

  . خواستمی نمیچیه... نه بابا : دیخند
  
  .ادی بادمیبذار ...  نشدم ری پیانقدر ... ادمهی...  چرا -
  

  ؟ی خواستی میچ:  نگاهش کردکوروش
  

   بخدایچیه: باال دادشانه
  
  ... کارت شارژ -
  
  . الزم هم ندارمنیحاال همچ...  صبح رمی گیم مخود...  نه نادرخان -
  
  . من رفتم-
  

  .رمی گیصبح خودم م ... دایآقا کوروش نخر:  رفترونی کوروش از اتاق بدنبال
  
  ؟ی داری حساب بانک-
  
  هووم؟: ستادیا

  
  ؟یداری نگه میپوالتو چطور:  آلود نگاهش کرداخم
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 کوچولو کی.  شدی الزمش منجایاما انگار ا.  بانک بکشدهی پول نداشت که کارش ی بحال انقدرتا
به دفترچه حساب هم دارم منتها مونده ...  دنبالش رمیفردا م:  خوردی برنمیی کردن هم به جایآبرودار

  ...اون خونه 
  
  . شهیالزمت م ... دنیدرخواست عابر بانک هم بده که همون موقع بهت م. فردا برو دنبالش-
  

  چشم:  خم کرد و برگشت سمت کوروششی برایسر.  کردیم از آشپزخانه نگاهشان کامران
  

  ؟یریکدوم بانک م:  اش بودی گرم گوشسرش
  

  ! دونمینم... امم :  انداختشی به ناخن هاینگاه!  بانک؟کدام
  
  .میمن و نادرخان هم اونجا حساب دار ... ابونی خنی همی ،شعبهی برو مل-
  
  .رمیفردا م. باشه چشم-
  
  ! خوبه-
  
  !آقا کوروش؟:  شارژ افتاددنی خرادی گذشت تازه  کنارش کهاز
  
شارژ  ... زهیچ:  شدکیدو قدم نزد. دی کشی مرونی اش را بی بود مقابل کمد کفش ها و کتانستادهیا

  .الزم ندارم ... دایرینگ
  
  . خرمینم...  باشه -
  
  .ی مرس-
  

  ! کنه های مییم کارا نادرخان هنیا: دیپوست لبش را جو.  رفترونی لباسش را مرتب کرد و بپشت
  

شارژ مجدد . دی کشرونی را بی برد و گوشبشیدست داخل ج.  اش بلند شدی آمدن اس ام اس گوشیصدا
  !انجام شد؟

  
  . دندان فشردری را که از نظر گذراند لب زماندهی باقمبلغ

  
 ی تونی میاگه بخوا: لبش را تر کرد.  گذشتی ماطی از حبیکوروش دست در ج.  را باز کردی وروددر

  !یمهربون باش
  
  نم؟ی من بشی خوایم: کامران نگاهش کرد.  کف دست گردنش را مالش دادبا
  

  ا؟ی اون دنمونی بفرستی خوایم: دیخند
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  .ی بودهی گرفتم تو دنبال دختر همسانامهی من گواهیوقت:  سر تکان دادکامران
  

  .میتردار نداشت دخی هیما اصال همسا ... هیمن؟ کدوم دختر همسا:  اش صدا گرفتخنده
  
  دو تا خونه بعد ما...  بود یبذار فکر کنم اسمش چ ... می داشت-
  

  ی شاهیآقا:  تکان دادسر
  

  .ی شاهیآقا... آره :  بشکن زدکامران
  

   رفت تو نخشی که می بودی تو کسادمهی که ییتا جا: دی کششی به موهایدست
  

   بود نه؟رهی من سالم شد اون شوهر کرد، اسمشجدهیمن ه:دی هم خندکامران
  
  .رهیمن...  آره -
  
   مونده کوروش؟ی ها کسهی از همسا-
  

 می برمیدی رسی خوایم...  دوتا هم فروختن و رفتن یکی...  شدن امرزی خدابییچندتا:  تکان دادسر
  خونه؟

  
  ... آره -
  
  ؟یدی رسجهی به نت؟ی فکراتو کردمی که تو رامسر موندی دو روزنی ا-
  
  . که بخوام برگردمستیرف انقدر ن به اون طمی دلبستگ-
  

  ؟ی مونیپس م:  نگاهش کردیجد
  

 شروع ی دوست داری هر کاری تونیم: رونینفسش را داد ب.  را راحت کردالشیکامران خ.  تکان دادسر
  .ی خوای خودت میهر چ... شرکت ...  رستوران ایب ... یکن
  
  اوضاعش روبراست؟...  رستوران امیبعدش م...  خوام ی استراحت کوتاه مهی -
  

 عاطفه رو نیهم ... ذارمیمن هم که تنهات نم.  دستتادی روال کار می هفته اهی.  راحتالتیخ:  دادسرتکان
  ؟یدیکه د

  
   خوب-
  
  .دی تره بار خردونی هفته رفت مهیدر عرض . کاری نادرخان آوردش رستوران برا-
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  ؟یجد:  نگاهش کردکامران
  
 تو ادی از پنجره مرونی بشیاز در بنداز:  زدیرستوران آمده بود لبخند که به ی اولی روزهایادآوری از

  .ی باشی کنم شما ناراضی نمیگفت من کار.رونی بندازمتی نباشم میبهش گفتم راض... 
  
  .ادی بهش م-
  
 همه ی که بود طوریتو مدت. استختهیانبار رستوران به هم ر: دی طرح لبخندش کشی انگشت شست روبا
 بود که مثل آچار نیبهتر از اون ا.ی کردی مدای و راحت پی خواستی می کرده بود هر چی دسته بندزویچ

  . خوردی که مشکل بود حضورش بدرد میهر جائ.فرانسه بود
  
  ! پس رفتم رستوران بفرستش سمت من-
  
 یز خندن بایم. اشون بهتر شدههی روحیلی مدت کم خنیتو هم ... انی فکر نکنم بچه ها با رفتنش کنار ب-
  !دنی که رفتن براش الک خریدید...  کنن یم
  

  .پسرات مرد شدن: دی خندکامران
  

  .شنیدارن مرد م... آره :  کمرنگ بودلبخندش
  

 که یبه نادرخان زنگ زد:  اش را برداشتیکامران ساک دست. دندی داد که رسی را نشان ممی دو و نساعت
  م؟یتو راه

  
برو ... آخر شب تماس گرفتم، اما فکر کنم همه خواب باشن :  را بستنی آورد و در ماشنیی را پاشیصدا
  .باال

  
 کانتر بود ی که رویمتعجب به گلدان پر گل. چراغ هالوژن آشپزخانه روشن بود.  کامران راه افتادپشت

  ریشب بخ: دی کششی به بازویکامران دست.نگاه کرد
  
  !کامران؟ ... ری شب بخ-
  
  هوم:  و نگاهش کردستادیا

  
  . بودی خوبیجرد سفر م-
  

  .ریشب بخ:  و پله ها را باال رفتدی شست کامران که باال آمد خندانگشت
  

 به اتاقش رفت تا چند میمستق.  خواستی خواب راحت مکی دوش آب گرم و کیدلش .  خسته بودیحساب
 انیبرنا و عاطفه م.  کوب اتاق به تخت نگاه کردواری نور دریز.  بخوابد و صبحانه را با بچه ها بخوردیساعت

کتاب . دی شرت و شلوار سفیعاطفه با ت. بازمهی خانه و دهان نیبرنا با لباس راحت.  بودنددهیتخت خواب
 ی نمیحت. تخت خواب و اتاقش اشغال شده بود.  حلقه کردنهیدست دور س.  تخت پهن بودی رویداستان
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 را جمع کرده بود شی سر تخت دست و پاکیآنطور که . ه عاطفه نگاه کردب. توانست از حمام استفاده کند
. دی کشششی به ته ریدست.  ماندگار شده بودا خواباندن برنی داد که قصد ماندن نداشته و براینشان م

 یلیاما انگار خ.  خودش و نادرخان وابسته نشوندری غی بار آورده بود که به محبت کسیبچه ها را طور
 و چند ساله منبع ستی دختر بنی بود ادهی مادرش را ندی که حتیی برنایبرا. ت خودش نبود دسزهایچ

 دارشی خواست بینم.  شکمش گذاشت و آن سر تخت رفتیدست برنا را صاف رو.  بودتیآرامش و امن
.  را بپوشاندشی تا رودی تخت باال کشی را از پایروتخت.  بخوردی تو دهنکی قبل یکند و مثل دفعه 

 را تا یروتخت.  مشخص بودرشی لباس زی و صورتیبند مشک.  ماندشرتشی تی قهی ی گشادیگاهش رون
 در اتاق عاطفه را باز کرد و لبه ی نگرانچی هیب.  رفترونی از اتاق با صدی و بدی باال کششی شانه هایرو
کمربند و . بخوابد تخت نی همی توانست رویحاال که اتاقش را اشغال کرده بودند او هم م.  تخت نشستی

.  کردی دوش گرفتن را به فردا موکول مدیبا.  را درآوردشی گذاشت و جوراب های پاتختیساعتش را رو
 مین.  شدراهنشی پی قهی و ناراحت دیبه پهلو چرخ.  چندان جالب نبودبهی دختر غرکی تخت در دنیخواب

 با یمیعطر مال.  هم گذاشتی چشم رو. انداخت حاال راحت تر بودی پا تختی را روراهنشی نشست و پزیخ
 چپسرش را به . و کامال دخترانهمیاما مال. خاصیلی گران و خینه از آن عطرها. نفسش درهم شد
 چه گهیتو د... لعنت بهت :  در بازو از جا پراندشیزی تیفرو رفتن ش.  بهتر شودتشیچرخاند تا وضع

  ؟ی هستیکوفت
  

سنجاق :  را خاراندشیدم ابرو.  شکلی قلبنی با دو نگییسر طال سنجاق کی.  آباژور را زددی کلکورمال
  واقعا؟...  رخت خواب یسر تو

  
 و در ی شب پر از خستگنیاما انگار در ا. دی را پشت و رو کرد تا عطرش کم شود و دوباره دراز کشبالش

شت که منتظر  دای به کسازین.  حلقه کرد و به سقف زل زدنهیدستش را دور س.  نبودی اتاق آرامشنیا
اخم .  راحت شوددنشی بابت سالم رسالشی حداقل با آمدنش چشم باز کند که خای. ندی بنشداریآمدنش ب

 تنها ی نبود که مدت طوالنیمرد سرد.  تختش را پر کندیی خواست که تنهای را می هم کسدیشا. کرد
 ی بونباریا.  هم گذاشتی روچشم.  اش کندی خصوصمی را وارد حری هم نبود که هر کسیمرد دله ا. بماند

  . نبودبهی هم غریلیعطر خ
  

 همه جام یلنگ و لگد پروند... بر پدرت بچه : دی کشیمانی پر و پی ازهی گردنش گذاشت و خمی رودست
  !آخ ... ی اومدی رو سر و گردن من فرود مدی عدل بایتخت به اون بزرگ...  کنه یدرد م

  
 رفتن به مدرسه ی برادیاول هفته بود و بچه ها با.  را پاک کرد و اشک کنار چشمشدی کشیگری دی ازهیخم

 ی سوت و کوردنیبا د. ندی صبحانه را ببی آماده زی مدی تا شادی به آشپزخانه کشیسرک.  شدندی مداریب
  .ان کهیقرار بود دو روزه ب...  رفتن رامسر ستن؟ی رفته که نادتی: دیآنجا لب برچ

  
 نی ماشدنیبا د.  انداختاطی به حیاز پنجره نگاه.  گاز گذاشتیرو را یداخل آشپزخانه شد و کتر

پس کوروش کجا رفت؟ خاک تو . تو اون اتاق خوابم بردشبیمن که د ... یاومدن؟ وا:  کردینیکوروش ه
  ی به خواب مرگ بری اله؟یدی خوابی آدامسی تو تخت مرد زن مرده یرفت .یسرت عاط

  
 حلقه نهیدست دور س.  خوابی برایذاری کجا سرت و میر ندار که شعویریبم: دی لباسش کشی رویدست

 غی بود جدهی تخت دراز کشی که پشت به در روی مرددنیبه محض ورود با د.  سمت اتاقشدیکرد و دو
  !مش؟ و بالش نردی بنفش و سفی روتختی تخت او، رویآمده بود رو. چشمانش گشاد شد. دی کشیخفه ا
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اصال ...  بود دهی رخت خوابش خوابی توراهنی گنده بک بدون پی بوفالونیا.  دهانش فشردی را رودستش
انگشت ...  همه جا نیا...  کاناپه یرو... اتاق بچه ها  ... گری دی جاکی چه؟ یبرا...  داشت یچه معن

 کی.  بود ماندشده پرت ی پاتختی که روی بلوز و کمربندینگاهش رو.  دندان فشردریاشاره اش را ز
بازو و شانه .  انگشتش فشردی دندان رویحرص.  بغلش کرده بودبای بود و تقرچاندهیر بالش پدستش را دو

 شلوار گوله دنیبا د. دی پوشی هم نمرپوشی زیمردک چندش حت.  بودرونی بی پت و پهنش از روتختیها
بدون ...  بود یادی زیلی خگری دنی ار؟بدون شلوا.دی باال پرشی تخت افتاده بود ابروهای که پایشده ا

  راهن؟یلباس،بدون شلوار و پ
  
 هم داخل ی مردانه ایهمراه هوا بو.  اش نفس گرفتینیتند و تند از ب. هی گرری نمانده بود بزند زیزیچ

 خودش را داخل میمستق.  رفترونی سر و صدا از اتاق بی کرد و بپی اش را کینیب.  اش شدی تنفسیمجرا
 لباس تو تخت دون ب،ییا ... یریبم ... یری بمیا: دیپاش صورتش یمشت مشت آب رو.  انداختسیسرو

رو دو پا نشست و با پشت . دی آخه؟ چانه اش از شدت بغض لرزی چیعنیت،ی تربی ادب،بیب .دهیمن خواب
تازه .من که لخت نرفتم تو تختت.ی چیعنی ی خصوصمی فهمه حرینم. شعوریب: دی چشمش کشیدست رو

  ...اه اه  ... یلی اون پشم و پارفته ب. کنهدارمی تونست بیم..اه ..ینا برنی اریتقص. خواستم که برمینم
  

با دستمال .  سرخ شده بودیچشمانش کم.  چشمش و صورتش را خشک کردی رودی با پشت دست کشدوباره
   سخت بود؟یلیخ ... ی کردی مدارمیفقط ب: دی چشمش کشی رویکاغذ

  
 داری پسرا رو برمیمن م... سالم : ودند سمت پله ها رفت نادرخان و کامران که داخل آشپزخانه بدنی دبا

  کنم
  

  یاوک: جوابش را دادکامران
  

  .باراد...  شه ی مرتیپاشو د... باراد :  اتاق باراد را باز کرددر
  
  چه خبره؟:  تخت نشست و پس سرش را خاراندانیباراد م.  در اتاقی رودی کف دست کوببا
  
   با اجازتون صبح شده-
  

 ی شانه یدستش را رو.  نبودی خبردنیامروز از ناز کش. ستادی تختش ای را رفت و پاای برد اتاقسمت
  ایبرد...  شه ی مرتیپاشو د:  گذاشت و تکانش دادایبرد

  
   هووم-
  

  گهی شو دداریب... بابات اومده :  تختی و پرت کرد پادی تر تکانش داد و پتو را از تنش کشمحکم
  

  عمو کامران هم اومده؟: دی کشنیی رفته اش را پا شرت باالی تخت نشست و تیرو
  

  ایدست و روت و بشور ب... آره :  تکان دادسر
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باراد نگاهش کرد و . پشت سرش راه افتاد.  رفتی منیی شرت از پله ها پای چهارخانه و تی شلوار خانگبا
  !؟ی عاط؟یناراحت:  درهم بود که ابرو باال دادیادیانگار اخمش ز

  
  تو برو... بم خو...  نه ـ
  

 کوروش که با پسرش ی و البته صدادی شان را شنیسالم و احوالپرس.  جلوتر از او داخل آشپزخانه شدباراد
مثال .  برق را زددی سمت اتاقش رفت و کلمیمستق.  آمده بودرونیپس باالخره از تختش ب. زدیحرف م

 چند تار دنیبا د. اد افتیجان روبالش و بعد به دی را پس کشیبا حرص روتخت. تختش را مرتب کرده بود
 تشک را هم جمع کرد و ی و ملحفه یروبالش. دیکارمون به کجا رس...  تو رو خدا نیبب: دی غرفی ظریمو

 شب، بدون لباس دی تا متوجه شود که نبایی کنار لباسشوختی ری االن همه را منیهم.  رفترونیاز اتاق ب
 تا دی را باالتر کشیروتخت.  شدنهی به سنهیپزخانه با کوروش س آشیدم ورود.  بخوابدیگری کس دیدر جا

به . اما انگار قصد رفتن نداشت.  تا کوروش رد شوددی آن که نگاهش کند اخم کرد و کنار کشیب. ولو نشود
  سالم: دی خودش را جلو کشی شلوارش کرد و کمبیعوض دست داخل ج

  
  سالم:  هم فشردی رولب

  
  یدی تو اتاق من خوابشبی د-
  

 گهید.لج کرد برم اتاق بابام . برنا دلتنگ شده بود...  خواستم بخوابم یمن که نم:  گره خوردشتری باخمش
   اجازه موندمی خوابم برد بدیببخش

  
   اجازه رفتم تو اتاق تویمنم ب...  نداره ی اشکال-
  

 کیخند کج و نگاه بار لبدنیبا د. سرش را باال گرفت. دهی و نشندهی ندیزهای کرد؟ به حق چی میخوشمزگ
  ..ی تو اتاق برنا بخوابی تونستیشما م:رونینفسش را داد ب.  زندی طعنه مدی کوروش فهمیشده 

  
   شدم؟ی قد و قواره تو تخت برنا جا منیبا ا: به خودش کردی ااشاره

  
  .می حساب شدیپس ب.. خوبیلیخ: دندان فشردری زلب

  
   نه هنوز-
  

  !اون وقت چرا؟:  باال گرفتسر
  
 تو یزی بری خوایم:  اش داشت جلب شدی که اشاره به روتختی و مردانه ادهی کشی ابروی روگاهشن

  نیماش
  
  د؟ی دیاجازه م...  خوام بشورم یم... بله :  بود اما جواب داددهی نپرسی سوالنکهی ابا
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 یعالم گرفتن از او یحتما کول.  پهن و درشت بودیادی زشیسرشانه ها.  اش شدقهی ی پرت بازحواسش
 اش آنجا چه کار ییسنجاق سر طال.  و سمتش گرفتدی کشرونی ببی را از جشی از دست هایکی. داشت

   کرد؟یم
  
  یعنی...  دست شما نی ا-
  
  رشیبگ. رختخوابت بود ی تو-
  

   کنار؟دی شه بریم...  خوام برم تو آشپزخونه یم: دی را باالتر کشی را برداشت و روتختسنجاق
  
   شستنی اتاق من رو هم بردار برایروتخت:انداخت سر باال ی جدیلیخ
  
  زی اون که تم-
  

 اش کند ی خواست حالیمثال م ... زیمردک چ. کوروش سر تکان داد و کنار رفت.  دهانش را خوردحرف
 چیه...  هم نزده ی زنچینه که دست به ه: دی دارد؟ پر حرص غریزی وسواس تمدهیکه چون در تختش خواب

  !دهیاب هم تو تختش نخویک
  

  ؟ی درست نکردمروی چرا نیعاط: دی پرنیی پازی با ورودش از پشت مایبرد
  

   ...دی بخورمروی شه نیهر روز که نم: ختی ریی ها را داخل سبد لباسشوملحفه
  
  دلم خواست ... ی کنی آخه خوشمزه درست م-
  

  . شه،بدوی مرتیدخوبه؟ حاال هم برو لباس بپوش ...  کنم یفردا درست م: دی کششی موهای رویدست
  

   صبحونه بخورایب: نادرخان نگاهش کرد.  دادهی و به کانتر تکختی ری چایوانی خودش لیبرا
  
  هی کافی چانیهم...  ندارم لیاما م ... ی مرس-
  

 بالش او ی رودیحتما با. توانست شب را کنار کامران بگذراندیم.  کامران گرفتی خالی را از جانگاهش
  د؟ی خوابیم
  
  ... به من دی بددی شستن داری برایزیان چ نادرخ-
  
  اد؟ی اومد، امروز می خونه می کارهای که برای اون خانم-
  
  ادیچهارشنبه ها م...  نه -
  
  . کنننیگزی رو جای اگهی کس دای ... ادی پس زنگ بزن ب-
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   تونمی خودم م-
  
   رفته؟ادتی...  مدرسه ات ی دنبال پرونده ی بردی امروز با-
  

   باشه: کردیهوف
  

 رمیاول م:  شانه و صورتش محکم کرد و دست انداخت تا کراواتش را سفت کندنی را بیگوش
  .رستوران،آره

  
  نیفکر کردم رفت... ا :  پا سست کرددنشیعاطفه با د.  که به در اتاق خورد برگشتی تقه ابا
  
آرش : اواتش شد کرری دوش راستش گذاشت و دوباره درگی را رویگوش.  دست اشاره زد داخل شودبا

  باشه ... ری هم بگنتیپر... آره ...  رو چک کنم یهنوز وقت نکردم حساب کمال. رسمی مازدهیمن تا 
  

از .  تا شل شودنیی پادشیکش.  امروز سر جنگ داشتی لعنتی گره نیا.  توالت گذاشتزی می را رویگوش
.  کردی اش را جمع می و روتخت تخت خم شده بودی رورونیبا لباس ب.  به عاطفه نگاه کردنهیداخل آ

با انگشت . نی بود داخل ماشختهی را رشی هایتمام ملحفه و روبالشت. دخترک پر رو. اخمش درهم شد
 نیجسارت ا.  و نگاهش کردستادی نگاهش را حس کرد که صاف اینیعاطفه انگار سنگ.  لبش را خاراندیباال

راجع به .  بوددهی را با نادرخان شنشیبت هادو سه شب قبل از پشت در اتاق صح.  بودیدختر ستودن
 او بودند که ی و زندگی مالطیامگر چند دختر با شر.  که نسبت به آن داردی و احساسردی گی که میحقوق

 زی داد به مهیتک.  بهتر شده بودیحاال کم. دی کراواتش را باال کشیانقدر عزت نفس داشته باشند؟ گره 
:  کردیتک سرفه ا.  تا بالش را برداردستادیه تخت را دور زد و کنارش اعاطف.  شدنهیتوالت و دست به س

  د؟ی بری نمفیتشر
  

 هم یاریخانم اسفند.  زده بود گرفتشی گلوری که زی کراواتی و گره ی سورمه ای را از مقنعه نگاهش
   شما؟یریکجا م. :  کردی مدل سر منی از ایگاه

  
  ... کار دارم ییجا:  اش شدهی را بغل زده بود و مشغول درآوردن روبالش

  
  ؟ی گردی بر می ک-
  
   ...امی تا ظهر م-
  

 نیا.  شدپشیتوجه اش جلب سر و ت. دیای رود و می که چه وقت مدی پرسی چه میبرا.  در هم کردابرو
مقنعه و کراوات چه .  مشخص بودی گردنش کمیدی بسته بود باز هم سفشی گلوریطور که کراوات را ز

  . بوددهی اش پوشی مشکی مانتوی هم روی و ساده ایکت سورمه ا. دی فهمی را نم به هم داشتیربط
  

 ی که گاهیبه بالشتک کوچک. و هم بردارم نی خوام اید؟میدیاجازه م:  از کنار چشم نگاهش کردعاطفه
   ...ی خواد برداریاون و نم: ستادیصاف ا.  گذاشت اشاره کردی گردنش مریز
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 بود که دهی پشت پلکش کشیکیخط چشم بار.  و ملحفه ها را جمع کندیتخت تکان داد و خم شد تا روسر
 اش را ی و گوشفی را خاراند و کشیبا انگشت دم ابرو. دی کشی به رخ مشتری چشمانش را بیدرشت

  . تا او هم خارج شودستادیجلوتر از عاطفه در اتاق را باز کرد و کنار ا. برداشت
  

  ؟یری میدار: ستادی ادنشی به دکامران
  
  ؟یای بی خوایم...  رم رستوران ی م-
  
   خوام پست کنمی رو مییزای چهی امروز نه -
  
   دنبالت؟ادی بچه ها بسی بگم سروای خودت یری م-
  

  . راحتالتیخ...  شم یگم نم:  نشستشی بازوی کامران رودست
  

نگران نگاه . داشتی مپشت آن همه ملحفه به زحمت قدم بر.  آمدی منییعاطفه از پله ها پا.  تکان دادسر
نادرخان شما  ... رمیپس من م:  کرد و چشم گرفتیهووف.  سر بخوردشیممکن بود هر لحظه پا. کرد

  ؟ی نداری کاررونیب
  

  .به سالمت... نه باباجان :  کتابش بلند کردی از روسر
  

در .  آمدرونی برده بود که عاطفه هم بابانی را داخل خنیماش.  رفترونی و بدی به پشت گردنش کشیدست
   باالایب: جلو را باز کرد

  
   به سالمتدیشما بر ... ستی نیکی رمونیمس:  برداشتنی سمت ماشیقدم

  
  . شدرمی دایب...  رسونمت ی مابونیتا سر خ:  را بستکمربندش

  
 ی چی براگهی دنیا: ابرو باال انداخت.  زمزمه کردی نشست و بسم اللهی صندلی و رودی را باال کشخودش

  بود؟
  
  ؟ی چ-
  
   بسم اهللانی ا-
  

 شد و یچطور بود که هم در مقنعه خوشگل م.  آمدی به چشمانش میرنگ سورمه ا.  درشت شدچشمانش
  ؟یهم در روسر

  
  ... تو دی به امای خدایعنیخوب ...  ا -
  

  ن؟یهم:  اش را خاراندچانه
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  راستشو بگم؟. ..نه خوب :  جمع و جورش کنددنی کرد با لب گزی می باز شده بود و سعششین
  
  ؟ی گی مگه دروغ هم م-
  
  یمصلحت...  کوچولو هیفقط  ... یلی نه خ-
  
  .گهی نامزد داشتن دانیمثل جر...  آهان -
  
  ..انقدر..زهیچ..دی انقدر کلیعنینه  ... لهیاگه شما انقدر پ...  بود ی اون واقعا مصلحت-
  

  دم؟ی پرسیانقدر نم:  نگاهش کردیجد
  

 گم نامزد دارم ی میاصال وقت. گفتمی وقت نمچی من هنیدی پرسیاگه انقدر نم ... آره:  سر تکان دادتند
  . شهی جمع مگهی جور دهی المیخ
  

   هم داره؟ی منفعتچی هی نامزد دروغکنیاون وقت ا:  و رها کرددی را داخل دهان کشنشیری زلب
  

 را یشب نسبتا خوب.  کند بارشراهی خواست بد و بی آشپزخانه میانگار نه انگار که صبح جلو. دیخند
 به نی با شلوار جدنیخواب.  گرفتی مدهیالبته اگر درآوردن شلوارش را ناد. داخل تختش گذرانده بود

  . کنارش بخوابدی اسکقهی با ی بود که زنیهمان سخت
  
دختر هم که  ... نیخواهر هم ندار ... یستیحاال شما که زن ن. خوب ضرر هم نداشتهی منفعت که نه،ول-
 نهیشی است که مهی ساهی هم نباشه اسمش یچیمرد جماعت ه. نی کنیحس و حال منو خوب درک نم.نیارند

  . به کارت نداشته باشنی کارهیرو سرت تا بق
  

  ! سر؟ی هیسا...  بودند هیمردها سا.  جمله شدنی اری لحظه ذهنش درگچند
  
  . شمادهی من پدی جاها نگه دارنی گم همی م-
  

  ؟یای تا ظهر میگفت: ستادی جلوتر ایراهنما زد و کم.  کردنابای را جمع خحواسش
  

 گردم که خونه ی برمعیسر...  رسه ی مهیبرنا زودتر از بق... بله :  سر و کله زدن با کمربندش بودمشغول
  ... شه ی چرا باز نمنیا... باشم 

  
  نمیبذار بب: دی را جلو کشخودش

  
  ... تونم ی نه، خودم م-
  

قرار : دیخودش را عقب کش. دیچی اش پینی در بیشبیعطر د. قفل کمربندش را باز کند را خم کرد تا سرش
  ی بهم بگیزی چهیبود 
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  ! قرار بود بگم؟یچ... من : دی اش کشیشانی پی کف دست روبا
  

  ...اون بسم اهللا :  شدنهی به سدست
  

 بزرگ بود یادیش ز ای مطمئن بود که مشکالت زندگد؟ی خندیچطور بود که آنقدر راحت م.  زدلبخند
  . شده استگرانی دی سن و سال وادار به کار در خانه نیکه در ا

  
 اون گهی گفتم بسم اهللا که دنی همیبرا ... می اون دفعه تصادف کردنکهیاما نه ا ... گمای که مدی ببخش-

  فتهیاتفاق ن
  
  . و کامال دخترانهبای و زفیظر.  صورتش نگاه کردی اجزابه
  

  ! طورنیپس که ا: ن داد را به فرمانگاهش
  
   که بگمنیخودتون مجبورم کرد...  بابا ی ان؟یناراحت شد...  آقا کوروش -
  
  . شدرمی د؟ی چی ناراحت برا-
  
  ! هان؟-
  

 نیتو هم هم...  شد رمید:  اش اشاره کردیابرو درهم کرد و به ساعت مچ.  لبخندش را جمع کندنتوانست
  .طور

  
  سم نبود حوادیببخش... آره ...  آهان -
  
  .خداحافظ: دی پررونی بنی ماشاز
  

  .خداحافظ:  خم کردی را کمسرش
  
قبل از آن .  باال رفته بودیپشت روپوشش کم.  و قدم برداشتدی شانه اش محکم کرد و چرخی را روفشیک

 دانست ممکن ی هم مدهیانگار که ند. دی کششی مانتوی دستش را پشت لباسش برد و رودی بگویزیکه چ
 یرو. ندشی توانست ببی جلو می نهیاز آ. از پارک در آمد و حرکت کرد. ش نامرتب شوداست لباس

 تا ندی جلو بنشدی دانست که بایدخترک احمق نم.  نشست و دو مرد بعد او سوار شدندی پشت تاکسیصندل
  ! مچاله نشود؟نیآنطور ته ماش

  
  ادته؟ی.. . داشت یمی منقل قدهینادرخان :  ها را از دستش گرفتخی سکامران

  
  !هیبرنج...  خان بود یمال موس: دیخند

  
   دونهیچندبار از تو انبار کش رفتم که ببرم شمال خدا م...  آره همون -
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   و گرفتنتی ماشچیی بار هم نادرخان سوهی: دی کامران خندمی قدی هاطنتی شیادآوری از
  
   نامرددیسع ... می و دوست دخترش بوددی دونست با سعی تازه نم-
  
  .امرزدشیخدا ب:  زدبخندل
  
  . تونم برمی منجامیامسال که ا...  سالگردشه یاول د...  اوهوم -
  

   تو هم روشن کنم؟یکامران برا:  گذاشتزی می گوجه ها را روینی سمتشان آمد و سآرش
  
 ی حال و هوا منیتو ا... آره :  انداختزی میکامران بادبزن را رو.  داخل دستش اشاره کردگاری سبه

  .بهچس
  
   کوروش تو هم؟-
  

  ...نه :  باال دادشانه
  

 یدی رو کشگارتی سنیشونزده سالت بود اول:  لبخند زدگاری فوت کردن دود سنی نگاهش کرد و حکامران
...  
  

  بابا خالف: دی خندی پقآرش
  
   باهامی ببند بابا، خودت هم بود-
  
  !اوووف...  خوردم دهی چنان از دست بابام کش-
  

  .جنس جفتتون جلب بود: دی خندکامران
  
  . سر آرش بودری بود زی گندکاریهر چ:  کباب ها را چرخاندخیس
  
  .ی بودی برو بابا، تو خودت ختم همه کار-
  
  ... ارواح سرور جون -
  

  !سرور جون بنده خدا: دی با صدا خندکامران
  
  ... ها رو بده خیاون س:  زدی آرش را از دستش گرفت و پکگاریس
  
  . دو تا کجا موندننی انمیزنم بب زنگ بهی بذار -
  

  اد؟ی قراره بیکس: ختی را همان جا رگارشی باغچه نشست و ته سی لبه کامران
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  ی باشدهی رو دسوی گدیشا.می رفتی دانشگاه مهی گهیبا همد. سوی و گدی آناه-
  

 کرده خیکباب  دی باانی بریبگو د" را برداشت ینی و سدیچی ها را داخل نان لواش پخیس.  آماده بودکبابش
  ".بخورن

  
  ! هاهی خوبسی کسوی گنیا...  کم مهمون دار باش کوروش هی -
  
   مونهی مادمی:  باال رفتاطی حی پله هااز
  

  حاضره؟: دی کاناپه سرک کشی از رودنشیبا د.  بودونیزی تلوی پاایبرد
  
  . آره، برو بچه ها رو صدا کن-
  

  ... آمادست زیم:  صاف نشستشی قدم هادنیبا شن. بود زگذاشتهی می آشپزخانه که شد عاطفه سر رووارد
  
  ؟ی درآوردزرینوشابه رو از فر:  برداشتی ظرفخچالی سمت نتی گذاشت و از کابزی می را روینیس
  

 کم امروز هی ... دی سرده به برنا ندیلیفقط چون خ... بله :  راستشی گونه ی را گذاشته بود رودستش
  . کردیسرفه م

  
  تب که نداشت؟... سر صبحونه متوجه شدم  ... آره:  دادسرتکان

  
  ... نه -
  

  ! شده؟یطور:  و نگاهش کردبرگشت
  

 ی مآهانه اش شروع شده است؛ اما دستی دوره دیفکر کرد شا.  بوددهیرنگ صورتش پر.  باال انداختسر
   صورتت؟ی رویچرا دستتو گذاشت:  گونه اش بود باعث شد اخم کندیکه هنوز رو

  
   کنهیدندونم درد م: ل بود حای بچشمانش

  
  !؟ی چ-
  
  . شهی خورم خوب نمی مسکن میهر چ... آخ ...  دندونم -
  

 یچند تا مسکن خورد. شه ی عفونت داره که دردش آروم نمدیکدوم دندونت؟ شا:  سمتش برداشتیقدم
  ؟ی حالیکه انقدر ب

  
  فقط سه تا:  دست سه تا از انگشت ها را نشانش دادبا
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 ی شبانه روزی دندانپزشکهی تر نیی پاابونی دو تا خدهی شدیلیاگر دردش خ... سه تا فقط ...  آهان -
  هست

  
   شه من برم اتاقم؟یفقط م...  خواد ینم... نه :  را به باال تکان دادسرش

  
  . باشهکیوتی بیتو داروها فکر کنم آنت... حتما :  را برداشتینیس
  
  دنی کوروش بچه ها رس-
  
  .سالم: ستادی ادنشیعاطفه به د. دیارچوب آشپزخانه د و آرش را در چهرگشتی
  
 امیمن م...  شما ییدایکم پ... سالم از بنده خانوم :  کندی خواست مزه پرانی باز میعنی لبخند آرش نیا

  یستیشما ن
  

  ...آرش :  شدنهی به سدست
  

  . من نبودمنی هر وقت اومدنیحتما سعادت نداشت:  جوابش را دادعاطفه
  

 اون شوهر بدبخت ؟ی زبون درازیلی خی دونستیم: دیآرش اما خند.  دندان گرفت تا نخنددری را زلبش
  ! کشه از دستتی میچ
  

  .شما غصه نخور. من شدیاتفاقا عاشق زبون دراز:  پرو جواب دادپرو
  

  ! کنم باهاشی میهمدرد...  خورم ینه خوب، غصه که نم:  دادهی تکزی سر خوش به مآرش
  

 اتاقش ی پنجره ری هات را زیلی خیگفته بود نامزد ندارد، اما هنوز آن مکالمه . ند را خاراشی ابرودم
 بار نیا.  داشتی هم دوست پسردیشا.  بودزهای چیلی و ماساژ و خیصحبت از دلتنگ. فراموش نکرده بود

  . مورد هم سوال و جوابش کندنیانگار الزم بود در ا.  تر نگاهش کردقیدق
  
  ... کشمش و خرما و ؟ی ندارگهیاز اون تنقالت د.. . گم عاطفه خانم ی م-
  
  .دمیاالن م...  چرا هست -
  

  ! کجان؟نایپس ا: ابرو درهم کرد.  زدیآرش پشت سرش چشمک.  سمت کانتررفت
  
  نمیبذار بب...  دم در بودن -
  

  ن؟یکجائ..کوروش جان: دی را شندی آناهی و صدای شدن در ورودباز
  

  .دییبفرما: رش گرفت ظرف تنقالت را سمت آعاطفه
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  امیبرو تا ب: رونی کند هلش داد سمت بی آرش دوباره شروع به خوشمزگنکهی از اقبل
  
  دردش بهتر نشد؟: ستادی خم شده بود ازی می عاطفه که دوباره رودنی دبا
  

  !د؟ی نداری آرام بخش قوهی... نه : چشمانش نم اشک داشت.  باال گرفتسر
  
  ! آرام بخش؟-
  
  . درد و حس نکنمنیبخوابم ا...  اوهوم -
  

 یلی خنیا:  گذاشتزی می آب رویوانی برداشت و با لی داروها قرصی و از قفسه رونی را فوت کرد بنفسش
  .اما خواب آوره ... ستی نیقو
  
  . دستتون درد نکنه-
  
  من برم؟ ... یآ:  و دوباره چهره اش در هم شددی آب نوشی انداخت و کمشی ته گلویکی
  
   برو-
  
  . کنمی بعد جمع و جور منجای ادی بذارزویمه چ ه-
  

  . نداشته باشنجای به ایتو کار ... نی تو ماشزمی ریظرف هارو م:  تکان دادسر
  

 و سویگ. ظرف کباب را برداشت.  رفترونی از آشپزخانه بی گونه اش بود وقتی راستش هنوز رودست
  .سالم: ستادندی به محض ورودش ادیآناه

  
  .نی سالم خوش اومد-
  

  . نبودی از کباب خبرنیدی رسی مری کم دهی:  کرد و سمتشان رفتی را خالدستانش
  

   کوروش جان؟میداشت: کردی با لبخند نگاهش میآناهد
  

  ..حاال: به صورتش زدیلبخند
  

  .فتهیغذا از دهن م ... زی سر مدییبفرما: ستادی با کمک کامران انادرخان
  

  ومد؟یعاطفه چرا ن:  آشپزخانه نگاه کردرینادرخان به مس. دی عقب کشی صندلدی و آناهسوی گیبرا
  
  .رفت استراحت کنه...  دندون درد داشت -
  
  خوب چرا نرفت دکتر؟...  دندون درد؟ پس بگو چرا نهار نخورد -
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  .رمی صبح مگهیم.  شمادینی بش-
  

  !دندون پزشک آشنا هستا: ختی دوغ ریوانی لآرش
  

   است؟نکنه منظورت غزاله:  غر زددیآناه
  
  .ششی پیبرنا رو برد ... گهی دادتهیکوروش ...  برمنکرش لعنت -
  

  آره:  ذهنش بودی با اندام پر توی از زنی محوریتصو
  
  رم؟ی نوبت بگی برا ناتال-
  

  ه؟ی کیناتال:  نگاهشان کردکامران
  

جون :  کرده بوددای حرف زدن پی برایاما انگار تازه بحث.  هم فشرد تا آرش هم ساکت شودی رولب
  ست؟ی پورتمن نی ناتالهیکامران، عاطفه شب

  
  !ه؟ی ناتالهی واقعا شبه؟یعاطفه ک:  متعجب نگاهشان کردسویگ
  

  آرش سکوت لطفا:  را تکان داددستش
  

  ! سکوت؟ی گی به ببند مدایجد: آرش غر زد.  کامران و دختر ها بلند شدی خنده
  

  !ستین ی ناتالهیاصال هم شب:  خم شدزی می سمتشان روباراد
  

  مگه نه باراد؟ ... هی برفدی سفهیشب: دی هم خودش را جلو کشایبرد
  

  . زل زدزی را پشت گردنش گذاشت و به مدستش
  

ظرف .  را برداشتری شوانی لزی میاز رو.  صبحانه شان هنوز پهن بودزی مدرسه شده بودند و می ها راهبچه
 هم یکوروش سراب.  بودندزیته و تمحداقل همه شان شس.  شده بوددهی کانتر چیو ظروف شام رو

 تا شستن ری بگه بچیاز ته شور.  آمدی بر می از پس هر کاردیمرد با.  باز شدششین.  شده بودییکدبانو
  ...کدبانو کوروش : دی خودش خندیبرا. ظرف

  
  ... سالم -
  
جمع نکردم  هم زویم. تازه دم هستی چان؟ی شدداریب... سالم :  را بستششی کامران نی صدادنی شنبا

  هنوز
  

  کوروش رفت شرکت؟:  پر کردی چایوانی خودش لی کنار گاز و براآمد
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 رستوران صبحونه رنی که مییآخه روزا. اما فکر کنم رفتن شرکت ... رنی نگفتن کجا میعنی. دونمی نم-
   لقمههی و ی چاهی تهش گهید...  خورن تو خونه ینم
  

 شهال خانم گری دیدو هفته .  ها را برداشتوانی و لزیمت م سدیچرخ.  ساکت شددی کامران را که دلبخند
 هم حرف رهی با ندیبا.  اش را خاراندیشانیپ.  رفتی کرد و با نادرخان می جمع و جور مدیبا.  آمدیم
  .ت را داشرهیرگ خواب ن.  پول اوضاع را بهتر کندی توانست با کمی مدیشا.  زدیم
  
   عاطفه-
  
   بله-
  
  ! دندونت بهتر شد؟-
  
 ی ملی که من انداختم باال فیاون همه قرص...  بهتره یلی خشبیاز د: دی لپش دست کشی اراده رویب

  فتادیخورد م
  
 سر به نادرخان هیمن برم ...  دستتون درد نکنه بهترم یعنی: دی لبخند کامران پوست لبش را جودنی دبا

  ...بزنم 
  
   کجاست؟-
  

  تو بالکن:  افتادراه
  
  رمی به کارت برس من م-
  

 ی بابا تومننیا.رهی اونم داره میدوزار آبرو دار.ی بده عاطیکمتر سوت:  دندان گرفتری را زانگشتش
  ... سر بزنه الشی به اهل و عرهیموندم چرا آخر هفته ها نم. فرق داره یدوزار با اون گدا صد تومن

  
   عاطفه بابا-
  
   براتون؟زمی بری چاهی تو؟ نیاومد...  ا -
  
   زحمتی باریاون دفتر تلفنو ب ...  نه بابا جان-
  
  دییبفرما:  را برداشتی سورمه ای کنار کنسول دفترچه زی می رواز
  

 هم شانی نبودند، بلکه در کارهاهینه تنها در چهره شب.  کردی پا انداخته بود و نگاهشان می پا روکامران
 هم مثل کامران به زور یکی. د مثل کوروش دوتا دوتا شغل داشت و پدر سه بچه بویکی.  نداشتندیشباهت

  . به کفشش استیگی گفت ریاگر پسر نادرخان نبود م.  رفتی مرونیاز خانه ب
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فکر کردم ممکنه مطب باشن .  دکتر هستن؟ بله شماره دارمیآقا... بله ...  هستم ی سالم خانم، سراب-
  . ،متشکرمیعال اریساعت چند؟ بس...  امروز نی همیبرا. خوامی نوبت اول وقت مهی. درسته

  
   کنه؟ی پاتون درد من؟ی شدضی شده نادرخان؟ مری طور-
  
   عاطفه-
  
  . جانمـ
  
  . نوبت گرفتمی برات از دندونپزشکـ
  
   من؟ی برا-
  
  .نهی بی دکتر میریم.  گرفتی سرسردی دندون درد رو نبا-
  
   اما بهترم-
  
  اول وقت. بعد از ظهر نوبت داد بهت...  ممکنه باز شروع بشه -
  
 دمیاصال هم نترس ... یمن هم رفتم دندون پزشک:  کردی می تخت اتاقش نشسته بود و پرچانگی رونابر

  .تازه سگ هم داشت... خانم دکتر هم دوست عمو آرش و بابام بود 
  

  دوست بابات بود؟:  ماندشی موهای رودستش
  

  اوهوم:  داخل دهانش سر تکان دادی با لقمه برنا
  

 به دکتر بچه یعنی:  گردنش بستری را زشیموها. می همخونه شدیتو رو خدا با ک نیبب:  کرد و نق زدیپوف
  ...اه اه اه .  باشهزی انقدر چادی اش نمافهیواهللا به ق!  کنه؟یاش هم رحم نم

  
   ...ی عاط-
  

  یجون عاط:  اش را سر کرد و کراواتش را محکم کردمقنعه
  
  .می مامان باباها بخونی برامی خوایتازشم م.می شعر حفظ کندی خانممون گفته با-
  

 میاومدم شعرت رو بهم نشون بده با هم بخون:  را با دست جمع کردشی غذای برنا نشست و خرده هاکنار
  باشه؟

  
  . باشهـ
  

  ؟ی تو اتاق من بمونی خوایم: دی را بوسشی موهای شد و روخم
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  یای کنم تا تو بی خوام برم با پم پم بازیم:  باال داد که نهسر

  
  اطی تو حی ری لباس گرم بپوش مهی: دیای بنیی تخت پایکرد از رو کمک

  
  چشـــــــم:  از او راه افتادجلوتر

  
  ادی بنیزنگ بزن ماش:  شودکی اشاره کرد نزددنشینادرخان با د.  و پشت سرش راه افتاددیخند

  
   برمی تونم با تاکسیم...  وقت دارم یکل ... گهی نه د-
  
  ! کجا؟-
  

 سر و صدا ی بدای آمده بود؟ جدیک.  آمد ابرو باال دادرونی کوروش که از آشپزخانه بندی و با دبرگشت
   رفتی آمد و میم
  
  . صبح زنگ زدم هاتف براش نوبت گرفتم-
  
  ؟ی دکتر تهران-
  
  گهیمن برم د:  شانه اش جا به جا کردی را روفشیک
  
  .زنگ بزن...  شه بابا جان ی مرتی د-
  
  .رسونمش یم...  شرکت رمی دارم م-
  

: سرش را باال گرفت.  زدندی آن که از او بپرسند حرف می بود که سر رفت و آمدش بیادی آنجا زانگار
  د؟ی با من نداریکار...  لباس نره نی کنه؛ نادرخان حواستون باشه با ای بازاطی حی خواد بره تویبرنا م

  
   با کوروش برو-
  
 قرار دیاز ذهن گذشت که شا.  اشیل زده بود به گوش و پر اخم زی به کوروش انداخت که جدی نگاهمین

  . به هم خورده استالشیبا اهل و ع
  
  برم؟...  کم کار هم دارم هی تو راه -
  

  گهیحرف خودت د:  نگاهش کردنادرخان
  

  نادرخان... ا : دیخند
  
   برو به سالمت-
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 بود و دهی گران خریکم.  کفش نگاه کردی و مخمل روی مشکونیبا لذت به پاپ. دی کشرونی را بکفشش

  . فکر ان را بخردی خوشگلش باعث شده بود که بونیاما پاپ.  بودشیتی از آن تشتری بیکم
  
   .امی االن منیبش...  بازه نی در ماش-
  
   آقا کوروش-
  

  .دمیحرفات رو راجع به رفتن شن:  را تکان داد تا ساکت شوددستش
  
  گهی درمی پس م-
  

  امی تا بنیبرو تو ماش:  بودنددهیر و مردانه و کش پیادیز.  باال رفتشی ابرودم
  

 بدش ی سوارنی که از ماشهیاصال ک:  رفت و نق زدنییشانه باال داد و از پله ها پا.  نداشتی چاره اانگار
  . نشمی اون تاکسی تاکسنیمن که از خدامه سوار ا ... ادیب

  
 مردانه ی چهره ی دودنکیبا ع.  کردی هم نثار کوروش سرابی نگاهمی زانو نگه داشت و نی را روفشیک

 آنقدر ابرو داشته ی داشت مردیاصال چه معن.  مشخص بودنکی عی هی بلندش از حاشیابروها.  داشتیتر
   فشارد کنار لپش چال بردارد؟ی هم می خندد و لب روی می وقتای. باشد

  
   ازت بپرسمدی بایزی چهی -
  

  !از من؟:  شدیجد
  

  ی نامزد نداریتآره، بهم گف:  تکان دادسر
  
 وقت هم نداشتم چیاصال ه. نامزد ندارم!  نامزد داشتن و نداشتن من مونده؟ری بابا، فکر شما هنوز درگی ا-

  .نیهم...  گم دارم ی می مصلحتیفقط گاه... 
  

  ! باشهتی زندگی تویاما فکر کنم کس:  ضرب گرفتنی فرمان ماشی روانگشتانش
  

   که هستمعلومه:  کردنیی را باال و پاسرش
  
  . هستیکیپس :  را برداشت و نگاهش کردنکشیع
  

  ن؟یدی پرسی چیاما برا...  پرسم ی که مدایببخش:  اش را خاراندچانه
  

 ری بار زهی ... دمی رو شنتی تلفنیصحبت ها:  فرمان ضربه زدی با انگشت شست و اشاره اش رودوباره
 ی گذره و دوست داری بهت سخت میلیبرنا خ تخت ی رونکهی راجع به ای زدی حرف میبالکن اتاقم داشت

   حرفانی و ماساژ خالصه از همیبرگرد
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   همه؟یهمه ! ن؟یدیهمه رو شن... خاک به سرم :  دندان گرفتری را زانگشتش

  
   بابایا ... گهی دنی دادی گوش مدی نبایعنی ... یلیخ:  اخم کرددی را که دی تکان دادن کوروش سرابسر

  
  ی که حاال بابتش خجالت زده باشی نزنی اتاقم حرفیره  پنجری زی تونستی م-
  
   کشه مگه؟ی خجالت زده بشم؟ آدم از حرف زدن با زن عموش خجالت می چی برا-
  
  !ه؟ی زن عمو ک-
  
  ...شهره .  زدمیداشتم با زن عموم حرف م:  دادحیشمرده شمرده توض.  آمدی نظر کودن نمبه
  

  !؟ی زدی زن حرف مهی با ی که داشتی گی میدار:  اشاره اش را سمتش گرفتانگشت
  
 ی فکرنیواقعا همچ...  مرد هی دارم با یشما فکر کرد ... عیه...  زدم ی زن حرف مهی معلومه که با -

  ن؟یکرد
  
 من بود ی جای هر کس،ی زدی حرف می که جنابعالیاون طور:  درهم براندازش کردی اخم و ابروهابا

 ی که فکر کنم پاستی نبیپس عج.  نداشتهتی واقعتی نامزدیت گفیخصوصا وقت.  کردی می فکرنیهمچ
   باشهونی در مگهی دیکی
  

 آورده شی مرد واضح به رونیحاال هم ا.  بود که با شهره چطور حرف زدهادشی قایدق.  داغ شده بودسرش
ت دس: دیپوست لبش را جو.  شدی شرم کردن عصبانی و به جادی بار آن همه خجالت کشنی اولیبرا. بود

دست شما درد  ... رم مشکل دادی که بگنی کنی مدای پیرادی و ابی عهی نی گردیشما درد نکنه، باالخره م
  .نکنه

  
  !؟ی گی می داری چ-
  
 دو هی شم ادهی من پدی گوشه نگه دارهی ... یچیه:  شانه اش گذاشت و کمربندش را باز کردی را روفشیک

 شما یاز اول هم که قرار نبود تو خونه .  نادرخانی  رم خونهیبعدش م. دی هم تحمل کنگهی دیهفته 
  نیاصرار کرد... موندگار بشم 

  
  یحقوقشو گرفت: دی حرفش پرانیم
  
   لطفادینگه دار ... نی که بهم ندادیمجان. براش کار کردم... نوش جونم ...  بله که گرفتم -
  

 گرفت و یشت زبان به دهان م دایادیز. دی رسی مرد منی به خدمت ای نشست حسابی آنجا مگری دیکم
 شتری بدی اش را که دیالی خیسکوت و ب.  آدم بدهدنی الی آبدار تحوراهی که چند تا بد و بدی ترسیم

  دیبا شمام آقا، نگه دار: حرص خورد
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  ! و حرف نزننی بش-
  
 دهی زبون خوابی بعد من الل بمونم؟ اصال آدم بی دلت خواست بگیشما هر چ...  حرف نزنم ی چی برا-
 خدا رو دم؟ی رو شنتونی گفته آدم زنده حرف نزنه؟ خوبه منم به شما بگم صحبت تلفنیک...  قبرستون نهیس

چند تا خواهرو برادر ...  زن عمو دارم که جونم به جونش بسته است هی ای من بدبخت از دار دناد؟یخوش م
  .ننی هم دارم که حاضرن دوزار بدن رنگ منو نبیناتن

  
  .دمیمن فقط پرس. خودهی بتتی عصبان-
  
 نیا ... ی راجع به من کردی فکرنی همچی چی خوام بدونم برایم ... ستمی نی که عصباندنتونی از پرس-

خوبه  ... ومدی و صدام در ندمید... همون ... نه ...  بسته آدامس هی کردم؟ جسارت کردم؟ ییمدت خطا
 من که رون؟ی بببرم ادوی مشی شما پی خونه  توی نادرخان و حرف بزنم؟ اصال خوبه هر چشیمنم برم پ

 ی دو هفته بهم مرخصنی گم ایاصال به نادرخان م... سرم به کار خودم گرمه  ... ستمی نهی بقیفضول زندگ
 رمی نداشت می باهام کارگهینادرخان هم د...  نادرخان ی رم خونه ی منم مدیهر وقت شهال خانم رس. بده
   ...رمی میمن هم نم...  نون نمرده مه لقهی بدون ی کسچیخدا ه نیخالصه رو زم ... گهی دیجا
  

  انقدر حرف نزن:  را باز و بسته کردشی آن که نگاهش کند دست راستش را باال آورد و پنجه های بکوروش
  

 که زحمت یدستت بشکنه عاط:  گفت حرف نزن؟ غر زدی همه حرصش داده بود و بعد هم منیا.  کردبغ
 کنه وقت کار هم کر باشه هم ی که آدم و مجبور می پولیبسوزه پدر ب ... یدیهاشو کش بوفالو و بچه نیا

  ی و جواب ندی کنی خانمیمجبور. کور
  

دست شما :  نگاهش کردشهیبرگشت و از ش.  شودادهی باعث شد کمربندش را باز کند و پنی شدن ماشمتوقف
  .دهی از شما به ما رسیعنی... درد نکنه 

  
 بهی غریادی زشی ها و آدم هانیماش...  ناآشنا ی جاکی.  انداختابانی به خی نگاهدیه د شدنش را کادهیپ

با انبر ...  دکتر قباد شی رفتم پیم ... کاری خواستم چی میدندونپزشک:  را فشردفشیبند ک. و لوکس بودند
  . کردری شه سی دکترا رو مگه منیا...  آورد و خالص یدندونو در م

  
  ؟یسادی چرا وا-
  
  ی شدادهیشما چرا پ:  شدنهی به سستد
  

  ... شه ی مری نوبتت دایب:  شلوارش فرو بردبی کت رد کرد و داخل جی جلوی راستش را از بازدست
  

  ؟یای گم شما کجا میم:  دادشی سرعت به پاهایکم.  بلند بودشی هاقدم
  
   جواب بدم؟دیبا:  سرشانه نگاهش کرداز
  
   کشهی عشقتون می هر چیعنی...  هوم؟ نه -
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از االن  ... رمی مگهیدو هفته د:  گفتی لب کوروش بود راه افتاد و جدی که روی از لبخند کمرنگمتعجب
  یگفتم شما بدون

  
  ... باشه -
  

 خوابه؟ الل ی منی با ایکدوم بدبخت ... ستی بلد نیچیه...  کنه ی ذره هم اصرار نمهی... نامرد :  زدنق
 دست ی زرنگیلیخ... تو سرت به کار خودت باشه ...  داره آخه یربطبه تو چه  ... یالل ش ... ی عاطیش

  . داشته باشری بخور و نمی زندگهیو بالتو جمع کن و 
  

 ادتی ... یدکتر تهران...  هشتم یبرو طبقه :  و با دست اشاره کرد داخل شودستادی کنار آسانسور اکوروش
  نره

  
  ! نبودی ترسناک تر از دندانپزشکیزیصال چا.  آمدی میکیکاش .  کردی هوفد؟یای خواست بینم
  
   ...یاریخانم اسفند: ستادی ای منشزی را برداشت و کنار مفشیک
  
  ... مهندس دیی بفرما-
  

وقت ...  گردم ی برنمگهیامروز د: ندی ساعتش گذاشت و مچش را چرخاند تا عقربه ها را ببی را رودستش
  .دی آرش بدلی رو تحودهایرفتن کل

  
   بله چشم-
  

 ی خواست که چند ساعتی را میکی روزها نیا. کتش را مرتب کردی قهی سراند و شی موهانی بیدست
 به ساختمان دکتر ی شد و نگاهابانیوارد خ.  شده بودری سخت گی کمتایاما انگار بعد گ.  اش کندیهمراه

 نگه داشت و ش را با دست چپفشیک.  دانستی نه را نمایدخترک وراج هنوز آنجا بود .  انداختیتهران
 ساعت میخانم معروف کارشون تموم نشد؟ ن... متشکر .  هستمیسراب... سالم :  مطب را گرفتیشماره 

  . متشکرم، خدانگهدارگه؟ید
  

 ممنون عاطفه و دندان دردش هم یی جورهاکی.  گذاشت و سمت ساختمان راه افتادبشی را داخل جیگوش
 یبعد هم م.  کرد تا چکاب سه ماهه اش را انجام دهدیت مبعد ماه ها پشت گوش انداختن امروز وق. بود

 اش ساکت بماند ده شمی شد به خاطر دندان ترمی مجبور میآن هم وقت.  عاطفه را برساندییتوانست تا جا
 نفس و پشت هم کی توانست یچطور م. سالم نگهبان را جواب داد و سمت آسانسور رفت.  نزندیو حرف

 اش یمثل وراج.  خوب بودشی های روزمره گدنی هم شنیگاه.  اعصاب بودی رویادی زیحرف بزند؟ گاه
  .شانیراجع به بچه ها و کارها

  
.  مقابلش بودی راهرومارانیقسمت انتظار ب.  کراواتش را محکم کرد و وارد مطب شدستادی که ااسانسور

سالن کوچک .  شدی نم آدم که زل زده بودند به در رو به رویادیخوب بود که در بدو ورود با تعداد ز
 به لب ی و لبخند پهنستادی ادنشیدختر جوان با د.  مقابلش بودی منشزی و می عالونی با دکوراسدیسف

  ی سرابی آقاریروز بخ: آورد
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  دییبفرما ... ریروز بخ: ندی دست اشاره کرد بنشبا
  

 ی به اجبار رویندلبخ.  در ذهنش نبودیزیجز اسم کوچکش چ. اوردی را به خاطر بی کرد نام منشیسع
  خانم شراره: لبش نشست

  
  ... جانم مهندس -
  
  نمی خواستم دکترو ببی م-
  
  . کنمتونی همراهدیاجازه بد...  اتاق آخر هستن یخانم معروف هم تو ... دیی بله، بفرما-
  
   اما راهو بلدمدی کنی محبت م-
  
:  بودختهی راستش ری شانه یش رو و روشنی عسلیشالش شل و باز بود و موها. ستادی توجه به حرفش ایب

  .دییبفرما
  

 آمده ای داشت که انگار از روز اول با آنها به دنی بلند بود اما آنقدر راحت قدم بر میلی کفشش خی پاشنه
  د؟ی دارلیقهوه م ... دییبفرما:  و در اتاق را باز کردستادیجلوتر از او ا. بود

  
  . ندارملی میزیچ. متشکرم:  زدلبخند

  
  .با اجازتون...  خوب رای بس-
  

 ی باز و بسته شدن در کمی صدانیبا شند.  بوددهی دراز کشتیونی یعاطفه رو.  اتاق شد و در را بستوارد
دراز ... راحت باش :  جلوتر رفتیکم.  را نداشت که ابرو باال داددنشیانگار توقع د. سمتش خم شد

  .بکش
  

 کنار ی صندلیرو.  مشغول بودیگری دماری که با بدی شنی هاتف را میصدا.  به در اتاق انداختینگاه
 چارهیدختر ب. ندی را داخل دندان دهانش ببی رنگی هانی توانست پیم.  پا انداختی نشست و پا روتیونی

   نموندهیلیخ: چانه اش را خاراند.  بوددهیبا فک باز دراز کش
  

  درد داشت؟: دی خودش را جلو کشیکم. چشمانش تر بود.  را باز و بسته کردپلکش
  

  ؟ی کردهیگر: اخم کرد.  شدشتری چشمانش بی پلک زد و تردوباره
  

  ! پسیدیترس:  اراده لبخند زدیب.  را به دو طرف تکان داد که نهسرش
  

 رطوبت کنار ی کرد و کمی لبش خر خر صدا میساکشن گوشه .  کرددیی تکان داد و تانیی را به پاسرش
. نگاه عاطفه هم با دستش حرکت کرد. اشت و دستش را جلو برد بردیدستمال.  کرده بودسیلبش را خ

: دیکش اتاق که باز شد دستش را پس یانیدر م.  و چانه اش را خشک کرددی لبش کشیدستمال را رو
  کوروش
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  سالم:  پنجه اش فشردانی و دستمال را مستادیا

  
  بچه ها چطورن؟...  ییدایکم پ:  دادنیی را درآورد و دستش را فشرد و ماسکش را پادستکشش

  
  .من هم هستم...  بچه ها خوبن -
  
   خانم؟نی همراه اای چکاب یاومد ... نی بش-
  

زودتر کارشو تموم کن هاتف ... راستش هر دوتا : ستادی سر عاطفه ایباال.  شناختی جلب مردانه را مجنس
   کم درد داره انگارهی. جان

  
 ... ختی ری می چه اشکینی ببینبود:  زدمهی عاطفه خی نهی سی روبای و تقردی گردانش را جلو کشیصندل

  آهان...  باز کن شتری کم دهنت رو بهی یخوب خانم
  

 قایدق.  فشردی گذاشته بود و محکم مشی پای اش را روی دوشفیک.  عاطفه ماندی دست های رونگاهش
. دی تابیانش منور داخل چشم.  تنش درست کرده استی روی سدفشی با کنکهی اای دهی دانست ترسینم

 و احوال ضاعاو... خب جناب مهندس ... خوبه  ... اری کم سرتو باالتر بهی:  چانه اش دادریهاتف دست ز
  چطوره؟

  
 چرا انقدر درد ؟ی زدی حسیب: اخم کرد. دی لرزی مشیمردمک ها.  نگاهش را باال آورده بودعاطفه
  داره؟

  
   بزنم؟گهی دی حسی بهی! ؟ آره؟ی درد داری درد داره؟ خانمی دونی از کجا م-
  
درد :  ساکشن را دوباره کنار لبش گذاشتیهاتف لوله .  گفت و دوباره نگاهش کردی امهی نصف و ننه

  نادرخان چطوره؟...  کنم ی مکاری کنه که دارم با دندونش چی خب حس میول... نداره 
  

 بود و چانهی پی را دور سر عاط دستشالی خیب.  آرنج هاتف ماندی هاتف را داد و دوباره نگاهش روجواب
. فتدی می چه اتفاقاتی وقت دقت نکرده بود که وقت دندانپزشکچیه.  اش بودنهی سی روبایآرنجش تقر

  می کم عجله کن که زودتر برهی... قربون دستت هاتف جان :  اش را پرت کرد داخل سطلیدستمال کاغذ
  
  نت چه خبر؟از رستورا ... ی راه انداختمی برمی برومدهی باز ن-
  

 عاطفه را گرفت و ی و با دست لب و چانه دیباالخره هاتف آرنجش را عقب کش. دی را جلوتر کشخودش
   سفت نخورزی مدت چنیتو ا...  بعد ی مونه هفته یروکشش م.  کنمیاالن برات پر م: دی کشنییپا
  

 قایده دق. اشت و مشغول شد دور دندانش گذلتری فییچند تا.  آمدرونی عاطفه بی باشه از گلوهی شبییصدا
  . و نگاهشان کردستادیآنجا ا

  
  ست؟ی نیخوبه؟ مشکل... آهان ...  هم فشار بده ی حاال دهنتو ببند و دندونات رو رو-
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  ... خوبه -
  
  ؟یباشه خانم...  کم مراقبت کن تا روکش بندازم برات هی ... ی خوری سفت نمزی پس چ-
  

  د؟ زدن بوکی تدی هم مدل جدنی ا؟یخانم
  
   به دندونات بندازمی نگاههی نی تو هم بش-
  

  . دارمی کارهی اومد ادمی...  بعد یباشه دفعه :  را خاراندشی ابرودم
  
  .ی گردی و شش ماه بعد با درد دندون برمی ری دونم می من که م-
  
ه خودش و ب ... میای بعد با هم میهفته  ... گهینه د:  برداشت و دستش دادتیونی ی عاطفه را از روفیک

  .عاطفه اشاره کرد
  
 هیبا :  را بست و مقابل در اتاق خواب گذاشتفی کنیآخر.  بودلشی صبح مشغول جمع و جور کردن وسااز

 هر گنیم. دمی رفتم رخت و لباس خریه. رهی جو نگرهیآدم و سگ بگ.  اومدم االن شد سه تایساک دست
  . انقدر کمهتمی دونستم ظرفیمنم تا االن نم...  خودش و بشناسه تی ظرفدی بایآدم

  
 شهره گهیدو روز د. تموم شد،حواست به پوالت باشهی لردی دوره گهید: دی به بلوز و شلوارش کشیدست

  ! خانم ی ها عاطی رسی کجا نمچی به هی طورنیا.ی هم قول پول دادرهیبه ن.ادیم
  

  ن؟یپس چرا تموم نکرد:  نشسته بودندزی و باراد شد هنوز پشت مایبرد
  
  ... ندارم لیم:  بشقابش را پس زدایدبر
  

 یمگه نم. دی وقت نداریلیخ...  آشپزخونه دیاری بدیپس جمع کن:  خم شد و ظرف ها را برداشتزی میرو
   فرودگاه؟دی بردیخوا

  
  ؟یای تو هم م-
  

  برنا کجاست؟. می ریهمه م ... گهیآره د:  تکان دادسر
  

  .اق بابا نادررفته ات:  گذاشتنکی ها را داخل سوانی لباراد
  

  . رسه معطل نشهیبابات از راه م...  لباس بپوشه ادی برنا رو صدا کن با،یبرد:  آب گرفتری ها را زظرف
  

  ؟یری میدار:  دادهی کنارش به کانتر تکباراد
  

  . خونه باشمی چند روزدیبا ... رمیفردا م:  گذاشتنتی کابی دسته ی شد و حوله را روخم
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  ا؟نجی ایای میعنی بعدش،-
  

 خودم بعد هم ی خونه رمی مگه،ینه د:  باشدرونی که دسته اش به بیطور.  ساز را صاف گذاشتی چایقور
  .میهنوز صحبت نکرد.  نادرخانشی برم پدیشا
  
  ؟ی مونی جا نمنی خوب چرا هم-
  

  .از اول هم قرار نبود من باشم:  زدلبخند
  

  .و لباس بپوشبر:  دستش را پشت باراد گذاشتد،ی و برنا را که دایبرد
  
  .امینم...  حوصله ندارم -
  

بچه .امی نمی گفتی برنا که هیحاال شد رفتنمون به مدرسه .ی راه انداختامی نمامی بابا، باز نمیا:  کردینچ
  . رفتونیبا چشم گر

  
  !امی خوام بی دستتو بردار،گفتم نم-
  

  ..!!دبارا:ناباوار نگاهش کرد. بلند باراد باعث شد دستش را عقب بکشدیصدا
  

پشت . رونی بدی کند باراد هلش داد عقب و دویقبل از آن که بتواند حرکت. ای بود به برددهی چسببرنا
  باراد... صبر کن باراد : دیسرش دو

  
  چه خبر شده؟:  آمدرونی از اتاقش بنادرخان

  
  یچیه:  سمت بالکندیدو
  

  باراد... کن باراد صبر : دیپشت سرش دو.  رفتی ماطی بلند سمت در حی با قدم هاباراد
  

   ...ایدنبالم ن:  داد زددوباره
  
  ...باراد  ... امیمن دنبالت نم...  نرو رونیب...  خوب یلی خ-
  
  باراد: ستادی ااطی برهنه داخل حی پاهابا
  

   شده؟یچ... عاطفه ... باراد :  زدشی بالکن صدای از رونادرخان
  

  ... دونم ینم:  باال دادشانه
  

   شده؟یبابا جان چ... باراد : دینادرخان خودش را کنار کش.  سمت خانهدیذشت و دو از کنارش گباراد
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  . خوام تنها باشمیم ... یچی ه-
  

  .هوی دونم چش شد یاصال نم:ستادی نادرخان اکنار
  
   سر تو داد زد؟-
  

بچه ها  ... ستیمهم ن: دی کشی پادری را روشیکف پاها.  کردندی به هم نگاهشان مدهی چسبای و بردبرنا
  .می لباس بپوشمیبر
  

  باراد دعوا کرد؟: ستادی جدا شد و کنارش اای از بردبرنا
  

   ...ای بایبرد.  شدهی ده چی محیبعدا برامون توض:  شد و بغلش کردخم
  

.  تنها بگذارداینادرخان اشاره کرد که به راهش ادامه دهد و او را با برد.  بودستادهی اخم آلود اپسرک
  ؟یی دستشوی بری خواینم:  تخت گذاشتیاده رولباس برنا را آم

  
  ...برنا : مقابلش زانو زد.  تخت نشستی گفت و لبه ینچ
  
   هووم-
  

   باال جورابت رو بپوشونماریپاتو ب... هوم نه و بله : دی اش را کشینی بنوک
  

قبل باراد از دو روز .  کردی تخت نشست و هووفیتنها که شد رو.  فرستادنیی را حاضر و آماده پابرنا
 کنار ایبرد. دیپوست لبش را جو.  در مدرسه داردی مشکلدیفکر کرد شا.  کردنیشروع کرده بود به بدقلق

   بابا اومدهایب: ستادیدر اتاق ا
  

  میبر... باشه : دی برداشت و پوشی صندلی را از روی مشکیمانتو
  

 اش یشانیکالهش را تا پ. ستادی کرد و کنار برنا ایسالم.  زدندی بالکن حرف می و نادرخان روکوروش
   خورهیسرت سرما م... نکشش باال : دی کشنییپا
  
  . کامران هستنی تو ماشدی شما برـ
  

: ستادی کند کوروش کنارش ایقبل آن که حرکت.  و برنا با حرف پدرشان دنبال نادرخان راه افتادندایبرد
   باراد داد زد؟ی چیبرا

  
  .می زدی حرف ممی داشتیعنی. .. دونم ینم: دی خودش را عقب کشیکم
  
  مگه با تو نبود؟! ؟ی دونی نم-
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  .می زدی مم،حرفیتو آشپزخونه بود...  چرا -
  
  !! در مورد؟-
  
 یدو سه روز:  شدنهیدست به س.  شدی صورتش خم شده بود معذب می کرد و روی طور که نگاهش منیا

  . کنهی میهست که بداخالق
  

   هم با دوستاشدیشا...  داشته باشه یممکنه تو مدرسه مشکل: امه داد اددی تکان دادن کوروش را که دسر
  
  ! هم با تودی و شا-
  
   هم دوستش دارمیلیخ...  کنم ی نمی من که کاریعنی! چرا؟!  با من؟-
  

 مشکالت و نی نفر تو خونه اهی دونستم آوردن یم:  اش را فشردیشانی با انگشت شست و اشاره پکوروش
  داره

  
  ؟ی چیعنی:  رفتن نادرخان انداختری به مسینگاه

  
  ؟یاصال متوجه شد.  به همختنی بچه ها رنی ای شال و کاله کردی از وقتنکهی ایعنی -
  
  ! واقعا به خاطر رفتن منه؟یعنی...  من که قرار نبود بمونم -
  

ردم  کی موافقت مدیاصال نبا ... زی شه به همه چی دونستم گند زده میم:  زدی با خودش حرف مانگار
   خونهنی تو اادی بیکی
  
   زنمی من با باراد حرف م-
  
  !ستی نیازی ن-
  
   از رفتن من ناراحت شده؟نی چرا؟ مگه نگفت-
  
  !؟ی مونی می بهش بگی خوای داره؟ میری خوب حرف زدنت چه تاث-
  
  ... ! نه -
  

  شنیچند روز بعد آروم م. ی کنی میکار خوب:  تکان دادسر
  
 به ختهیواقعا به خاطر رفتن من ر...  بهش بگم که یعنی... اهاش حرف بزنم  اما فکر کنم اگه خودم ب-

   ...یعنی! هم؟
  
   ...ی بری تونیم...  زنم یخودم باهاش حرف م-
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 کرد؟ ی رفتنش ناراحت بود و پرخاش میباراد برا.  محکم تر کردنهیدست دور س.  شده بودسردش
نفسش را . دل و دماغ رفتن به فرودگاه را نداشت ...  بچه هانی خاطر بود؟ انی هم به همای بردیگرفتگ

  ی عاطی و کم داشتنیهم: رونیفوت کرد ب
  
نادرخان با دقت و حوصله .  سالن شدی کرد و همزمان متوجه ی ظرف درداری ها را از جعبه راهینیریش

 یی جورهاکی. کرده بودندی کنار هم زندگیادی زیسال ها.  دادی شهال خانم گوش میبه حرف ها
 اخالق خوش.  بودندوهیهر دو نفرشان ب. تفاهم داشتند.  شدندی شد اگر همدم هم میچه م. همخانه بودند

 رونی اش بی روسرری تار مو از زکی.دی صورت کشید ستش را رو. ازشان گذشته بودیسن و سال. بودند
.  هم را پر کنندییتنها توانستند یم. با انگشت اشاره چانه اش را خاراند.  دادیآمده بود و قلقلکش م

 مرد دی ماند شای خوب مشهیاگر هم. شدیاگر خوب م.  شهره افتادادی گذاشت و زی میآرنجش را رو
 که آدم ی مردهی: زمزمه کرد.  باشددهی که مثل خودش سرد و گرم روزگار را چشیکی.  بودشی برایمناسب
امروز همش رفتم تو فکر زن ..  که چه بهتر کم هم دست و بالش باز بودهیحاال  ... هی کافنیهم... باشه 

  ...کوروش ... آقا کامران ... نادرخان .  و زن مردها تنهیدورم پر شده از مردا. هیدادن و شوهر دادن بق
  

 یم ... یآخه تو چرا انقدر خوشمزه ا: دشیسی لبش گذاشت و لیرو.  شده بودی اشاره اش خامه اانگشت
   قناد شوهر بدمهی به دی کنم شهره رو بافکر... شه چشم بسته قورتت داد 

  
  ... عاطفه جان -
  

  جونم حاج خانم: ستادی پا اسر
  
  . لحظه مادرهی ای ب-
  
  ن؟ی سوغاتنایا ... یوا:  باز شدششی چمدان بزرگ ندنی دبا
  

  .فکر کنم باشه:  کردی را پاک منکشی عی شهی شنادرخان
  

  .ارمی من براتون بدیبد: دی چمدان را کشی دسته
  
  .انی جا خوبه، بچه ها رو صدا بزن بنی نه مادر هم-
  

 را شی و صداستادیکنار راه پله ا.  زنمیاالن صداشون م...  به چشم یا:  اش چسباندیشانی را کنار پدستش
   ...ـــایبرد... برنا ... باراد  ... ایبرد... برنا ... باراد : بلند کرد

  
  بعله:  مثل خودش صدا بلند کردباراد

  
  . لحظههی نیی پانیای ب-
  

 کوروش که کنار دنیبا د. کدامشان را نداشتچی هیدل ناراحت. نکرده بود و خوب بودی را بداخالقامروز
  ...سالم :  کرد دهانش را بستی بود و نگاهش مستادهی هال باال اینرده ها
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 یچا:  نگاهش کردهنیکوروش از همان باال دست به س. امروز دو بار سالمش کرده بود.  را خوردلبخندش

  م؟یدار
  

   هنوزدهیدم نکش:  تکان دادسر
  

چقدر :  تنه اش جمع کردری را زشی و پاهادی کاناپه باال کشی سمت شهال خانم و خودش را روبرگشت
  نیدیزحمت کش

  
  . بودنی همرزنی من پی قهی سلگهید...  نکردم مادر ی کار-
  
  !دی هم خوشگل و جوونیلیخ ... نیستی نریاصال هم پ:  نادرخان نگاه کردبه
  

.  آمدندنییکوروش و پسرها پشت سر هم از پله ها پا.  بازش را جمع کندشی نادرخان هم نتوانست ناخم
  . دارمقیفردا تحق:  کاناپه نشستی کنارش لبه ایبرد

  
  خب:  چسباندای را به سر بردسرش

  
  ؟یعاط..گهی کمک د-
  

   گردن من؟ینداز و بقی کل تحقنکهی اایکمک :  باال انداختابرو
  
  یعاط...  ا -
  
   دمی کار تو رو انجام نمی کنم ولیکمک م...  خورم ی گول نمگهید...  آ آ -
  
  !؟ی بدجنس شددای جدی دونستی م-
  

  !بچه پر رو:  خندهری ززد
  

آقا : سرش را سمت باراد خم کرد. از همان شب قبل با هم حرف نزده بودند..  آن طرفش نشستباراد
  باراد ... سی پسیپ... پسره 

  
  نی ببیعاط ... ریشمش ... ی مال منه؟ وانیا:  برنا بلند شدغیج
  

 چشمم که بهش یاصال تو پارچه فروش...  تو گرفتم ی برانویا...  مادر ایب:  سمتش گرفتی خانم بسته اشهال
  .رمشیافتاد گفتم بگ

  
  . دستتون درد نکنه-
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:  چسباندنهیبه س.یی طالی با گل هادی و مخمل سفریحر.دی کشرونی را از داخل نابلونش بی چادری پارچه
  ! خوشگلهیلیخ ... یوا
  
  . بنداز سرتیعروس شد...  مادر ی بخت بشدی انشاهللا سف-
  
  شاالیا: دی خندستادنی انیح
  

  اد؟یبهم م:  را با دست نگه داشتشی سر انداخت و لبه های را از تا باز کرد و روپارچه
  

  !چه خوشگله: آمد زودتر از همه سمتش برنا
  

  .تیانشاهللا چادر عروس:  با لبخند نگاهش کردنادرخان
  

   االندمیخب من خجالت کش...  بابا یا: دی کشخجالت
  

  خوشگله:  انگشتش را باال بردایبرد
  

 کرد خجالت ی نگاهش مستادهی کوروش که ادنیبا د. ندی شانه خم کرد تا پشت چادر را هم ببی را روسرش
 شانه یچادر را رو. ذوق زده شده بود و حاال چند نفر متوجه اش بودنددشی چادر سفیرا طور بنیا. دیکش

 دوستش یلی خوشگله و هم خیلیهم خ... دستتون درد نکنه شهال خانم : انداخت و جمع و جورش کرد
  .دارم

  
   به آقاتی سجاده رو هم نگه دار که انشاهللا بعدا بدنی ا-
  

  .گرفته بود را سمتش ی مخمل سورمه ای سجاده
  
  ! بودی کارا چنیا...  حاج خانم ی وای ا-
  

  ؟یحاال مگه قراره ازدواج کن:  غر زدباراد
  

  فعال نه:  باال دادشانه
  

  ؟ی عروس بشی خوایم:  به چادرشدی چسببرنا
  

 ها ی راحتنیعروس شدن که به ا: دی تن برنا کشی از چادر را رویمی اراده نیب.  شد و بغلش کردخم
  .ستین

  
  ؟یری منجای از ای عروس بشیوقت:  کردی نگاهش می بادامیچشم ها با
  
  . شمیعروس نم.  کردی برنا جون، باراد شوخ-
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 مون یخانم مرب...  چسبونن ی گل منشونی که به ماشیی هانیاز ا ... ی اما من دوست دارم عروس بش-
  ! خوشگل بودیلیخ. دمیعروس شد من عکسشو د

  
 که یکس...  مادر خوب داشتند کی به ازی بچه ها ننیا. بش به درد آمد وجودش، قلی هی الهی الریز

 صورت برنا خم شد و یرو.  بال و پر خودش گرفته بودری مثل شهره که او را زیکی. دوستشان داشته باشد
  !م؟یاری بینیری شمیبر: دشیبوس

  
  ؟ی شه عروس من بشی م-
  

  خونه آشپزمی برنیی پاایب:  را پشت کمر برنا گذاشتدستش
  

  ! خوامینم: دی کرد و به گردنش چسبی تخسپسرک
  
  ... برنا -
  

   بابانیی پاایب: ستادی کنارشان اکوروش
  

  . بشمی عروسی خوام با عاطیمن م:  با اخم به پدرش نگاه کردبرنا
  
ماشاهللا تپل : دی برنا را باالتر کشیکم.  کندی ساکت بماند تا کوروش پسرش را راضای دانست بخندد ینم

  . تونم بغلت کنمینم...  ها یشد
  
  ... بغل من برنا ای ب-
  
  ! خوامی نم-
  

  ؟ی کنی بازرتی با شمشی خواینم:  کردشی صدانادرخان
  

  . کنمی میبعدا باز:  تکان دادسر
  

: برنا را از خودش جدا کرد. عضالت شکمش را تو داد و منقبض کرد. دیچی اش پینی کوروش داخل بعطر
  .زمی بریابرو بغل بابات تا من چ

  
  ی خوام بریم: دی تر به گردنش چسبمحکم

  
  .ی برنجای خوام از اینم: هی گرری بزند پسرک زد زی آن که بتواند حرفقبل

  
: دست کوروش دو طرف کمر برنا نشست.  هم فشرد تا بغضش را بخوردیلب رو.  چشمانش را پر کرداشک

   پسرمایب
  

   تو رو خداییبابا...  نره نجای از ایعاط...  خوام ینم:  هق کردهق
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... برنا ...  نکن هیگر: دی اش را بوسیتند و تند صورت اشک.  برنا هنوز دور گردنش حلقه بودی هادست

  رهی گی ام مهیمن هم گر...  منو نیبب
  
  رمیمن که االن نم...  نکن هیگر... قربونت برم :  برنا را پاک کردی پر چادر صورت اشکبا
  

  ...نرو ... اصال . ..ا :  تکه تکه شدنفسش
  
 بار حس کرد که نی اولیبرا.  بودستادهیکوروش هنوز مقابلشان ا. دی چشمش کشری پشت دست زبا

  ییبرنا بابا:  استنیچشمانش غمگ
  

   کنمی من آرومش مدیاجازه بد:  چانه اش را لرزاندبغض
  
   دارم؟ی چه مکافاتینی بی م-
  
   نکردمیمن کار: ندشیمت شانه خم کرد تا بهتر بب سیسرش را کم.  گفتی مدهی جودهی و جوی لبریز
  

  .برنا رو ببر تو اتاقش... عاطفه بابا جان :  زدشی صدانادرخان
  

 هی داد، اما شک نداشت که گریبا آن که تند و تند بغضش را قورت م. ستادی افتاد اای که به بردچشمش
  . کندهی صدا گر بچه ها و خودش بای نمانده بود همان جا با برایزیچ. کرده است

  
.  کردی شانه اش چسبانده بود و هق هق می سر روی تر شده بود وقتنیانگار سنگ. دی را باالتر کشبرنا
 ری کوروش دست زفتدی بنی زمیقبل آن که با زانو رو. دیچی پشی پاری قدم را که برداشت پارچه زنیاول

  ...مواظب باش :  انداختشیبازو
  

  دیببخش:  را خوردبغضش
  

پشت به او و برنا دستش را دور .  پارچه را جمع کرد و دستش دادی خم شد و اضافه شی پاری زشکورو
  . مرد را حس کندنی ای توانست تنهائیم. ازشان فاصله گرفتیگردنش گذاشت و چند قدم

  
 قسمت ماجرا نیاصال به ا.  ساکت بودندیی جورهاکی اما حاال همه دند،ی خندی قبل بچه ها مقهی دقچند

 و فی تواند راحت کی دو ماه میکی کرد بعد ی مالیخ.  بچه ها آن قدر وابسته شوندنکهیا. ر نکرده بودفک
 برنا را ارام کند اما وانست حرف و خنده تیبا کم. هم نبودی سادگنی را بردارد و برود، اما به الشیوسا

 بر یا: شت و فشرد گذایشانی پیدستش را رو.  آرام شدن نداشتالیسردردش خ.حال خودش خوب نشد
  ! بهمیختیمخ منو ر... پدرت صلوات بچه 

  
کجا :  را باال زدیکالفه خم شد و روتخت.  کنددای را پشی تخت صندل هاری کرد از زی و سعستادی پا ایرو

   جا بودننیهم... رفت 
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 یاتدلم خوش بود سوغ:  مچاله شده بودواری کنار دی صندلی ها رویی و طالدیسف. ستادی حوصله ایب
انقدر باهاش اشک خودم و برنا رو پاک ... سر عقد با دل خوش سر کنم ... اونم چادر عروس ... گرفتم 

غم .ستادی ها اباس ساک لدنی با ددی به لباسش کشیدست.  بخورهی فکر نکنم به درد سر عقد کسگهیکردم د
 نجای و موندنم امی دوست باش خواستمی کردم؟ فقط مکاریمن با شما بچه ها چ:  شدری به دلش سرازیشتریب

 ... ی که انقده خری عاطیریبم ... می شی وابسته می طورنی هم فکر نکردم اقهی دقهی یحت. راحت باشه
  ؟ی کنکاری چی خوای حاال اشک و آهشون و می کردیی مادر و هوای بی بچه هانیا

  
... بسم اهللا : شمش را گرفترطوبت کنار چ!  از آنها بود؟یکیچرا فقط .  رفت به تعداد ساک هاحواسش

   ...میبسم اهللا الرحمن الرح...  جا بودن نیلباسام کجا رفتن؟ هم
  

   بابایا ... ستی هم که ننجایا:  کردشی و روری سمت کمد و زرفت
  
 خودش یداخل آشپزخانه شد و برا. دی صحبتشان را شنیصدا.دی به سالن کشی آمد و سرکرونی اتاق باز
کف .  زدخی ها کی سرامی روشی بودند به حرف زدن؟ پاهاستادهی ساعت از شب انیا. ختی آب ریوانیل

 دی شاایبرد... هووم ...  برداشته یکیصندل و ساک لباس هام و :  پا چسباندیکی راستش را پشت آن یپا
  جونورا... هم برنا 

  
 یذاری عمر و وقت م بابتشی که تو دارینیا .ستی نی اسمش زندگنیا:  بلند نادرخان از جا پراندشیصدا

  ؟یشیمتوجه م ... ی خوایتو زن م...  خوان ی بچه ها مادر منیا
  
  ... نادرخان -
  
  . پا در هوا موندهشی که زندگنمی بی اجازه بده کامران، چند ساله دارم م-
  
  .. داشته باشم که ندارمی اعتراضدی من با-
  

 دوست ی که هر جوریستی نفر نکی گهید: ود بی بلند نشده بود حاال عصبانشی وقت صداچی که هینادرخان
  ...سه تا پسر بچه ...  دوشت مونده ی سه تا بچه روتیمسئول ... ی کنی زندگیداشته باش

  
   کردم در مورد بچه هامیتی مسئولی بی ک-
  

  . دندان گرفتریانگشت شستش را ز.  زدندی داشتند سر هم داد میانگار راستک. دی لبش را جوپوست
  
  !هیتی مسئولی بنی بزرگتری واقعی خانواده هینداشتن  ... ینی ببی چی رو تویتی مسئولیره ب دای بستگ-
  
 کنه؟ چرا متوجه ی حاضره با من و سه تا بچه هام زندگیکدوم آدم نرمال...  اعتماد ندارم ی من به کس-
   داشته باشنی که مادر بدنهی مادر بودن بهتر از ایب ... نیستین

  
 خانم ها هستن یلیخ. ستی ازدواج کم نیوگرنه مورد برا. ی اعتمادیتو به همه ب. ستی ننی مشکل تو ا-

  شنی می خوبدیکه کاند
  



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

410

 که بتواند با اخالق ی بود؟ مثال کسشی کوروش و بچه های مناسب زندگیواقعا زن.  را جا به جا کردشیپاها
الاقل کوروش و بچه . اخالق بودخوش .  به ذهنش آمددیآناه.  کوروشی با کم حرفای. دیایپسرها کنار ب

  .شناخته شده هم که بود. ها را دوست داشت
  
  ... خونه بذاره نی ای پا تویهر ک...  سوزه ی من نمی بچه های خدا دلش برای کس محض رضاچی ه-
  
  ... خواد ی البد پولت و م-
  
  ... کنه  خودش انتخابی به کوروش اجازه بددینادرخان با: دی کامران را شنی بار صدانیا

  
 من و شی پادی بایبرد.  بشهیباراد عصب...  کنه هی داشتن مادر گریکه برنا برا. نی اجازه دادم که شده ا-

  ...بگه 
  
  !؟ی بگه چ-
  
  ... کوروش -
  
   گفته؟یزی چنیهمچ...  خواد ی گفته؟ گفته مادر می چاینادرخان برد...  صبر کن کامران -
  
  عاطفه برهدوست نداره ...  خواد ی مادر نم-
  
  ... من ی تو سفره نی نون و شما گذاشتنیا.  پس موضوع سر عاطفه است-
  

 کرد و یپووف.  کردنکی سری آبش را سرازوانیل.  زدندیدر مورد او حرف م.  را درشت کردشی هاچشم
 ی محاال که. از هم نداشتندی دلخورچی مدت هنیا.  درست نبودگریماندنش آنجا د. راه افتاد که برود باال

  . بشنودیزی خواست چیرفت هم نم
  
... دوسشون داشته باشه ...  خوان باهاشون وقت بگذرونه ی رو میکی...  بچه ها کمبود محبت دارند -

  ! بچه ها؟ی برای خواستی نمنویمگه هم
  
  ست؟ی با خدمتکار شما ازدواج کنم؟ خنده دار ن؟ی چیعنی نی خوب ا-
  
  !ستی عاطفه خدمتکار من ن-
  
 سالشه و معلوم ستی از بشتری کم بهی که ی دخترهیبعد  ... نهی اریمگه غ.  کنهی ما کار میاما برا باشه -
 تونه مادر بچه ی گرده نصف صورتش کبوده می خونه و برمرهی داره که هر دفعه می چه خانواده استین

  گه؟ی منویهام باشه؟ منطق شما ا
  
  . خوادی ماقتیهر چند داشتنش ل.یزدواج کنمن ازت نخواستم باهاش ا.ستی موضوع سر عاطفه ن-
  

  . نشده بودم که شدمیاقتی لیتا حاال متهم به ب:  کوروش بلند شدی حرصیصدا
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  ... کوروش منظور بابا عاطفه نبود -
  
 دخالت تی وقت تو زندگچی مثل کامران ه،یاگه مجرد بود. ندارم کوروشی کسی روی اصرارچی من ه-
 دنبال گهیباراد دو سه سال د... به مادر ...  زن هی دارن به ازین... مشکل دارن  بچه ها نیاما ا.  کردمینم

   ...ی بچه هات بخوایا که تو برستی نی اندهی آنیا. ایبعدش برد...  گرده ی از خونه مرونیمحبت ب
  

دست .  نبودی کافنیاما انگار ا.  داد شرمنده نبودی که انجام می وقت بابت کارچیه.  دادرونی را بنفسش
اول کوروش .  اول بود که در اتاق نادرخان باز شدی پله یرو. سردش شده بود. چاندی پنهی را دور سشیها

 غرورش ی رویزی چکی ماا.  پله باال رفتکی تکان داد و شانی برایسر.  آمدندرونیو بعد کامران ب
قط دو تا از ساک هام و ف...  رم ی آقا کوروش، من صبح مدیببخش:  سمت کوروشدیچرخ.  کردی مینیسنگ

  می حساب بشی کامال بگهی که ددیری زحمت ازشون بگیب. فکر کنم بچه ها برش داشتن. ستیصندلم ن
  

 شد اما قصد ماندن ی بچه ها تنگ میدلش برا.  کردی نبود که کوروش با اخم و درهم نگاهش ممهم
 نی ماند، آخری نمشیه برا کییزهایدل بستن به چ.  داده بودادشی ی خوبی درس هایزندگ. نداشت

  ... لحظه هی:  زدشیکامران صدا.  خواستی بود که میزیچ
  

  ...جانم : دی نگاه کردن به کوروش سمت کامران چرخبدون
  
  ؟ی قراره بر-
  

  بله، قرار بود تا اومدن شهال خانم بمونم که موندم:  تکان دادسر
  
  درسته؟ ... ی شاغل نباشی اگهی دی خوب، فکر کنم جا-
  

  . دانستی حرف ها به کجا برسند را نمنی خواستند با ایم.  نگاهش کردکتسا
  
  ؟ی مونی جا نمنی همی چی برا-
  
  ! کامران-
  
  ... بشن و عاطفه نباشه داری کوروش اجازه بده، بچه ها صبح ب-
  
   ...دیببخش ... دیببخش: دی صحبتشان پرانیم
  

  ؟ی مونیم:  لبخند زدکامران
  

  . کردی دوم و سوم بلوزش را باز می توجه دکمه یصورتش سرخ شده بود و ب.  به کوروش انداختینگاه
  

  ...نه :  تکان دادسر
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   ماند؟ی کند و می کرد قبول میفکر م.  کوروش باال آمد و متعجب نگاهش کردسر
  
  .با اجازتون.ستی درست ننی از اشتریموندنم ب: کامران سر تکان دادیبرا. زرشکدی نبود بگولی میب

  
خواب .  به گردنش دادیکش و قوس.  اش را درآورد و گوله کرد سمت حمامیوصله شلوار راحت حیب

 قهیشق. ستادی دوش اری انداخت و زشی به موهایچنگ. بدتر هم شده بودشبیمزخرفش با بحث و جدل د
 رونی از حمام بسی خمهین.  کردی حالش را بهتر مظی غلی فنجان قهوه کی دیشا.  دردناک بودشیها
 شد؟ تمام ی مگر چه مدی رسی به شرکت مرتری ساعت دمین.  تخت نشستی و لبه دیچیحوله را دورش پ.زد

.  نداشتتی هم اهمیلیاما انگار خ.  شده باشدیزی برنامه رشی کارهای کرده بود همه ی سال ها سعنیا
 و از دی پوشیرشلوا شرت و یت.  و برنامه های زندگی وجود داشت که گند بزند به همه یزی چکی شهیهم

 حرف یادآوری.تا آن موقع عاطفه هم رفته بود. دندی خوابی مشتری بلیپسرها روز تعط.  زدرونیاتاق ب
  ! مثل او ازدواج کند؟ینادرخان توقع داشت با کس. شب قبل باعث شد اخمش در هم شودیها
  
 کامران و عاطفه یمتوجه چند پله مانده تا آشپزخانه . نداشتندی مشترکی نقطه چیه. بودیادی زگری دنیا

به چهار .  سرش خم شده بودی روبای عاطفه بود و تقریدست کامران پشت صندل. ابرو باال انداخت. شد
 خواست ی و مبود شده مانیالبد پش.  کردی مهیپس گر. دی شنی هق هق آرامیصدا.  دادهیچوب در تک

کامران حضورش را حس .  کردیافقت م داد و با ماندنش موی انعطاف به خرج می کمدی بادیشا. بماند
شما از :  بغضش شروع به حرف زدن کردانی بزند عاطفه میقبل آن که حرف. کرد که سمتش سر چرخاند

 یعنی...  خدمتکار شد ی کار اشتباه انجام دادم؟ هر کهی چند وقت نیاصال ا... من ... نادرخان بپرس 
  ! داره؟یرادیار کردن چه اشما به من بگو ک... شما ... مجبور شد کار کنه 

  
 از تیمی همه صمنیا.  عاطفه انداختی صندلی گرفتش و دوباره دست رودهیکامران ناد.  در هم کردابرو

  کجا آمده بود؟
  
  ...به خاطر بچه ها .  بودی کوروش عصبان-
  
 کردم یماصال فکر ن... اما اصال .  شدمیمی با بچه ها صمیلی کردم و خیمن نادون.  نه خب، حق دارن-

  . کنمی ها فکر می طفلنی ایی جور دارم به تنهانی همشبیاز د. دل کندن ازشون سخت باشه
  

 ؟ی بریدوست ندار:  کردیسیکامران ه.  شدنهیدست به س. دی بگوی طفلشی حق نداشت به بچه هایکس
   زنمی من با کوروش حرف می بمونیبخوا

  
 یعنیخوب .ستی اصال درست نیعنی.  شهی وضع بدتر منجایبمونم ا.  رمیمعلومه که م.  نه آقا کامران-

  نجای ندارم ایمن کار. گهیشهال خانم هست د
  

 توانست برود و هر یم. رفتی کرد؟ اصال به درک که می می رفتن پافشاریهنوز هم برا!  خرفتدخترک
 به دی چه بایاصال برا.  مشت و لگد کبودش کندری اش زی برادر عوضنکهی اای.  کار سگ دو بزندیروز برا

. دی از جا پربایقرعاطفه ت. دی اش را با صدا عقب کشیداخل آشپزخانه شد و صندل!  کرد؟یرفتنش فکر م
.  گرفتیی صدای ضرب بزی می گرفت و با انگشت رودهیناد. کامران عقب رفت و چپ چپ نگاهش کرد

 یوانیکامران ل. ند کی چطور ناراحت شده و تند و تند صورتش را خشک مدنشیحواسش بود که از د
   صبحونه بخورنیبش: برداشت



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

413

  
   جمع کنملموی وسادی باگهی دیعنی...  نه -
  

 اشک چشمانش را خوش یسیخ.  گرفته و خش دار شده بودشیصدا.  را باال گرفت و نگاهش کردسرش
 بود دهی که به گردنش چسبی نم داری توانست موهایم. انگار تازه دوش گرفته بود. دادیحالت تر نشان م

  .ندی شالش ببریرا از ز
  

 گهید.  بچه ها کار انجام دادمیبا دل و جون برا:دی اش کشینی بری برداشت و ززی می از رویدستمال
  .دی حالل کندیدی دی و بدیخوب

  
 خت؟ی ری شد و اشک می دل نگران مشی بچه های برای دختر با تمام مشکالت زندگنی کرد ای باور مدیبا

با کف دستش سرش .  پر درد شدشی هاقهیشق.  داد و هر دو به رفتن عاطفه نگاه کردندهیکامران به کانتر تک
   بمونهی خواستیبد نبود ازش م:  نشستشیکامران رو به رو. را فشرد

  
  ؟یخب که چ: را از شدت درد بستچشمانش

  
ناراحت  ... شنیدلتنگ م ... انی کوتاه نمی راحتنی به ادمی که من دیی بچه هانیا...  بمونه ی گفتی م-
  ! کوروششنیم
  
 ی گذاشت و سرگرمی وقت مشتری بیکم.  توانست پسرها را به شمال ببردیم.  طور نشودنی بود ادواریام
  . پول بود کار نشد نداشتیوقت.  کردی مشتری را بشانیها
  
  رهی مادشونیدو روزه  ... ی نگرانخودی ب-
  

  ... بره دی نگهش دارم؟ باالخره که بانجای تونم ای میتا ک:  غر زددی تکان دادن کامران را که دسر
  
   ...یای باهاشون کنار بی چطوری دونیحتما م.  خودت و بچه هاستی زندگنی باشه، ا-
  

  ..ستی انقدر هم مهم نره،عاطفهی مادشونی:  دادرونی را بنفسش
  
  ... کردم ی نادرخان فکر می داشتم به حرف ها-
  
  کدوم حرف ها؟: ختی ری چایوانی خودش لی و براستادیا

  
  ؟ی ازدواج کنی خوای واقعا نم-
  
  .ی کنی نگو که تو هم به اون فکر م-
  
   ازت کامرانشمی مدیناام:  انگشت به سقف آشپزخانه اشاره کردبا
  

  !واقعا؟:  ابرو باال انداختدی کامران را که دلبخند
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  خوش قلب... قلبش ... خوشگله ... مهربونه  ... هی دختر خوب-
  
  ...امم ...  نخونده یدرس درست و حساب... کم سن و سال ...  نداره ی خوبیخانواده ...  هاه -
  
   قراره برات کار کنه؟؟ی خوای می چی رو برایلی مدرک تحص-
  
 داره پلمی که دیکی با لکردهی زن تحصهی نی بی فرقهیاما ! معلومه که نه:  دادهی اش تکی صندلی پشتبه

  هست
  

 خواد ی که نمی کسی مصرف که عمال برای بی چند تا واحد درسهی... درسته : کان داد سر تی جدکامران
   ندارهیکار کنه،بود و نبودش انچنان ارزش

  
  ؟ی ازدواج کنی دخترنی با همچی کامران منو نخندون، تو حاضر-
  
  !ا که نه؟چر.کنمی رو داشته باشه و من هم دوستش داشته باشم،البته که ازدواج ماتی خصوصنی اگر هم-
  

  ؟ی گی می جدیدار:  گذاشتمهی را نشیچا
  
پس انتخاب همسر برات محدود تره .یتو سه تا بچه دار. فرق دارهیلی من و تو خطی کوروش،شرانی ببـ

  .ی فکر کندی موارد بانی ایبه همه . ندارهی که هم سن و سال خودته اما بچه اینسبت به مرد
  
   مسخرست-
  

 زن هی...  آروم ی خونه هی خواد؟ ی می چشی مرد از زندگهیمگه .ستیمسخره ن: سر تکان دادیجد
  .ی رو هم ندارهی بقی مشکل مالیتو حت...  خوب یبچه ها... جوون 

  
  .. دونم چتون شدهینم...نیعقلتون رو از دست داد: دی کششی به موهای و دستستادیا

  
  ...ـ
  
  ؟ی نداریکار...  شرکت رمی مـ
  
  میفکر کنم امروز و فردا با نادرخان برگرد. زنمی سر به خونه مهی -
  

 یآن هم وقت.  بگذارندشی خواستند با بچه ها تنهایم.  شدمانی اما پشدی بگویزی را باز کرد تا چدهانش
  . کندی توانست کمکی نمی مشکل مال خودش بود و کسنیانگار ا. که عاطفه نبود

  
 باز اتاق باراد باعث مهیدر ن. همچنان ادامه داشتقهوه نخورده بود و سردردش .  کردیکی ها را دو تا پله

  . داده بود و اخم داشتهی تخت تکیباراد هم به پشت.  تخت نشسته بودیعاطفه لبه .  کندیشد مکث
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  باشه باراد؟ ... ی با داداشات حرف بزندی اما تو بارمی امروز م-
  
  ی نری تونی م-
  

 دیمن با...  شه ی که نمی دونیخودت هم م: ختین ر باراد و نرم به همشای موهای عاطفه نشست رودست
  . خونه تموم شدهنیکار من تو ا.  کنمیکار کنم تا بتونم زندگ

  
  یدی متی کردم به ما اهمی فکر م-
  
  من دوستون دارم ... دمی متی اهم-
  
  ی بری خوای اما م-
  
  ..مجبورم.. درآوردن تو کار کردن و پولتی من اولویبرا. کنهی فرق میلی من با شماها خی زندگ-
  

 ی ماندن عاطفه بغض میباراد برا.  تخت نشستیمتفکر لبه . و به اتاقش رفتدی را عقب کشخودش
.  بوددهی در او ندی قوتی نقطه چی که آشنا شده بودند هی چند وقتنی دختر چه داشت؟ در انیمگر ا.کرد

 باراد را از یحت ... شانی هاطنتیها، ش اش با بچه یمهربان.  بودیی کرد چندتایالبته صادقانه که فکر م
 خوش سر و زبان دی توانست بگوی گرفت می را که فاکتور میپر حرف.  اش خارج کرده بودیشگیالک هم
به .  اش را بستی و ساعت مچستادیا.  گرفت صادق بودی مدهی اش را که نادی دروغکینامزد. هم بود

شانس .  شدی چهل ساله مگری دالچند س. ه خودش انداخت بنهی در آینگاه.  هم بودبای کامران زی دهیعق
کراواتش را .  حاالنیمثل هم.  شدی مدهی اش سنجییبا دارا.  اشی رفت سمت توان مالیازدواجش م

  . خسته بودی طوالنی روز کارکی یبرا.دی را پوشراهنشی توالت انداخت و پزی میرو
  
 الی خی و بی کارو کاسبگهی پشتت باد خورد دی رفتلنگ ظهر شد، چند ماه:  بودستادهی سرش ای باالرین

  !؟یشد
  
  آخ سرم:  نشستزی خمین

  
 پولت ی کار کردی همه رفتنیا ... ی سگ دوننی تو اادی آب مواری از در و درهی بارون بگگهی دو روز د-

. کنم ری اکبرو سی همه سال جون کندم شکم توله هانی ا؟یدی کشی منجای به سر و گوش ای دستدیکو؟ نبا
  . قوز باال قوزیتو هم شد

  
  پاشدم بابا:  دو ابرو گذاشت و فشردنی اشاره اش را بانگشت

  
  .ی عاطیبه خونه خوش اومد:  دادرونیچشم باز کرد و نفسش را ب.  شددهی اتاق محکم کوبدر
  
ست دو... شهره، بچه ها .  بودی ها خالیلی خیجا.  گونه اش گذاشتری و دستش را زدی پهلو دراز کشبه

کم :  کردیهووف.  رفتن به مدرسهی شدند برای مداریبچه ها ب.  از روز استینداشت بداند چه ساعت
   داشتم درد و غم اون سه تا هم اومد روشیبدبخت
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  !ی عاطــــــ-
  

   شدمداری شدم بابا بداریب:  زدداد
  

 چیبه ه:  را تکان دادسرش.  ها افتادی سرابی حمام داغ اتاقش در خانه ادی. و بالشش را جمع کردتشک
 فکر اون خونه و خودیب. دی که بایستادی اییاالن همون جا.  و بده دست بادیاون زندگ.  فکر نکنیک

برو دنبال کار حالل . ه نداشته باشه، سماجت دارای هم که تو دنیچی هیدختر اکبر ماست... آدماش رو نکن 
  . لقمه نونهیو 
  

   طرفا؟نیبه داش صابر ، از ا: بر ابرو باال انداخت صادنیبا د.  اتاق دوباره باز شددر
  
  ؟ی دادی که آدرس نمی بودی کدوم قبرستون-
  

  کار؟ی چی خواستیآدرس م...  کردم یخونه مردم کار م: دی را پوششی پنجره نشست و جوراب های لبه
  
   و من باور کردمیخونه مردم؟ تو گفت...  ا -
  

  و اول بگو و خالص حرف آخر نیبب: جورابش را مرتب کردکش
  
   کنمی زنم لهت میم...  نکن ی واسه من زبون دراز-
  

   ...رهین ... رین:  را باال بردشی به کمر شد و صدادست
  
   چه خبره باز سر صبح-
  
   و جمعش کننیا:  سر به صابر اشاره کردبا
  
  گفته باشم.  کنمی متی شکارمی میدست بهم بزن! ه؟یچ:  به عقب برداردی صابر باعث شد قدمزیخ
  
  . بروای ب؟ی دارنی اکاریچ... ولش کن : دی صابر را چسبی بازورهین

  
   کنم تو حلقتی زنم می مچی زبونتو پ؟ی کنی می برا من زبون دراز-
  

   کنمیزبونمو کوتاه م... باشه : دی را پوششی تکان داد و مانتویسر
  
  یی کجاستی ن از خونه و معلومرونی چند ماه بیریم ... گهی دی صاحب شدی ب-
  
   خونه مردم کار کردم؟ی کجا بودم؟ نگفتی بهش نگفترهی ن-
  

 ی سر و صاحاب مونده وگرنه می بمی دونستم ارث پدری نم،ی پسر اکبر ماستدی ببخشیلیخ:  کرد به صابررو
  . کردمی میدگیاومدم رس
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  دت کنه؟ خواد بزنه کبویدلت م...  دختر گهیالل شو د:  محکم تر صابر را نگه داشترهین

  
 ی کتانوانی ای گذشت و رورهیاز کنار ن. ی کالنتررمی ممیدست بهم بزنه مستق: دی اش را پوشی سورمه اکت

حاال کوروش مجبور بود .  ندادادی آمد که به برنا گره زدن را ادشیبندش را گره زد و . دی را پوششیها
  ...دوزار احساس نداره ... بوفالو  ی کهیمرت:  هم فشردیدندان رو.  اش را ببنددیهر صبح بند کتان

  
از من حرکت از تو برکت اوس : و زمزمه کرداطیراه افتاد سمت در ح.دی شنی صابر را پشت سرش مغرولند

  ..میکر
  
  رون؟ی بومدهیهنوز ن:  نوک انگشت پشت پلکش را فشردبا
  
 زنم جواب یاش حرف م هم باهیهر چ. دهی تختش دراز کشی نه پسرم، از صبح رفته تو اتاق عاطفه و رو-
   ...دهینم
  

   خونهامی شه و می کارم تموم مگهی دو ساعت دیکی:  دادرونی را بنفسش
  
  نگران نباش... حواسم بهش هست .  باشه پسرم-
  

 با ایآن از روز قبل که برنا و برد.  تازه داشتندی برنامه کیهر روز .  پنجه اش محکم گرفتانی را میگوش
امروز هم .بعد هم قهر و اخم باراد که روز همه را خراب کرده بود. کردندی مهیگر عاطفه ی اتاق خالدنید

 گری دنیا.  دادهی تکی صندلیسرش را به پشت.  و آنجا بست نشسته بودیبرنا رفته بود داخل اتاق عاط
تن  رفی با نداشتن مادر کنار آمده بودند برای که حتییبچه ها.  کردندی می دلتنگشیبچه ها.  بودیادیز

  . گذاشته بودندی طور سر ناسازگارنیعاطفه ا
  
 خواسته بود که به خانه دیشا. محال بود نادرخان عاطفه را تنها بگذارد.  ضرب گرفتزی می انگشت روبا

... سالم : ستادی ادی کامران را که شنیصدا. گرفتی خم شد و شماره زی میرو. اش برود و همانجا بماند
   نادرخان نباشهیی جاهیبرو 

  
  چه خبر شده؟ ... ستی ن-
  

  عاطفه اونجاست؟:  اش را خاراندچانه
  
   کنه؟ی مکاری چنجای عاطفه ا-
  
   تو خونه نادرخان بمونه؟ومدهی نیعنی -
  
  .ادی رفت گفت که نمیهمون روز که م...  نه -
  

 خته؟یر ابونی کرده کار خوب و حقوق خوب تو خالی دختره خنیا:  نشست و کراواتش را شل کردزی می لبه
 دنبال کار ابونی نداره؟ البد راه افتاده تو خی از زندگیشتری کم درک بهی مثل اون چرا ی فهمم کسینم
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 ی که مجبورن براون مثل ایی منتظرن تا از دختراهی که بقییجاها. رونی مزخرف بطیاون هم با مح.
 یهر کار.گهیگ شده د سر و صاحاب بزریب. کار کنند سواستفاده کنندیدرآوردن خرج و مخارج زندگ

  . کنهیدلش بخواد م
  
  ! کوروش-
  
  ه؟ی چـ
  
   اومده؟ بچه ها خوبن؟شی پی مشکل-
  

  .از صبح لج کرده و رفته تو اتاق دختره...  مهد رهیبرنا نم...  کردن وونمیخوبن؟د: سر تکان دادکالفه
  
  .بهش عادت کردن...  مدت با اون بودن هی ... هیعی خوب طب-
  
 فقط نی براش دلتنگ بشن؟ اای...  داره دوسش داشته باشن یلیادت کردن،وگرنه چه دل گم عی من هم م-
  . باشهدی بای طورنی هم بهش فکر کنم همیمنطق...  عادت زودگذره هی
  
  . برگردهی ازش خواهش کنی تونی درسته، تو هم که نم-
  

 دهی کشری غل و زنج ساک و بست و رفت که انگار بهی با خوشحالیمن ازش خواهش کنم؟ طور: دیغر
 موندن اقتی عاطفه بود که لنینادر خان درست گفته منتها ا. خوادی ماقتی لزهای چیبعض ... مشیبود

  .نداشت
  

   کنم؟ی دارم اشتباه فکر مای که رفت ی هستیتو عصبان:  کامران خنده داشتیصدا
  

  ؟ی کیاصال برا ... ی چیناراحت باشم؟ برا:  را شل تر کردکراواتش
  

  کوروش:  به در اتاقش خورد و آرش داخل آمدیا ضربه
  

 البته اگه ام؟ی تا بی ما و با برنا حرف بزنی خونه ی بری تونیکامران م:  را باال برد تا حرف نزنددستش
  ی کار ندارییجا
  
  .رمیم. که ندارمی کار-
  
   االن؟ی نداری ،با من کاری مرس-
  
  . نه ،به کارت برس و نگران برنا نباش-
  

   کشه؟ی چقدر کارمون طول میبه نظرت تو شهردار: دی قطع کرد و سمت ارش چرخ راتماس
  
   شده؟شیبرنا طور.  دو ساعتیکی -
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  .عاطفه رفته... نه : دی باال داد و کتش را پوششانه

  
  ه؟ی عاطفه ک-
  

   اومد؟ادتی...  پورتمن یناتال:  را مرتب کردکراواتش
  

   بره؟شیا رفت؟ پر دادکج...  جوون یا:  آرش بلند شدی خنده یصدا
  
  کار؟ی من چی موند خونه یشهال خانم که اومد م...  پر ندادم -
  

  . شهی االن بگم؟ خب روم نمیعنی: دی دوباره خندآرش
  
  ! تف تو ذاتتـ
  
   گفتم؟یمگه چ...  بابا ی ا-
  
  !ی منم، خودتی که فکر کردیاون:  را برداشتفشیک
  
منتظر بودم ...  اومد ی خورد که خوشم می حرص منیهمچ. شه ی دلم براش تنگ می جون کوروش؟ ول-
  . بده اگه سرور کار داشت خبرش کنمیحاال کجا رفته؟ آدرس دار.رهی از کوره در می کنمیبب
  
   به سرور جون داره؟یچه دخل:  انگشت اشاره گونه اش را خاراندبا
  
  ..به اسم سرور و به کام.گهی خونه دی کارای برا-
  

بعدش هم به خاطر . کمک سرور؟ اومده بود کمک نادرخانادیه خدمتکار بود که بمگ.ببند آرش:دیغر
  . شدی بچه ها موندنتیوضع

  
  ست؟ی خدمتکار نیعنی ی که گفتینی خوب االن ا-
  
  ..گهی دزی چچی و نه هشهینه خدمتکار م.ری نخی جنابعالیبرا:  گذشتی منشزی مقابل ماز
  
  ..ی اخالقا نداشتنی کوروش تو که از اـ
  

   نکنلهیحوصله ندرام آرش،پ: را خاراندشی ابرودم
  
 به جلو یقدم.  برازنده اش بودی سوخته حسابی و شلورا قهوه ایکت چرم شتر. ستادی نادرخان ادنی دبا

  ...سالم : برداشت
  
  ؟ی که منتظر نشدیلیخ...  سالم -
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  نی شدپیهم خوش ت یلیخ .نی ری پاهاتون راه می رونمی بینه، چقدر خوبه که م:  تکان دادسر

  
  .ی رو کم کنمی دلخوری تونی حرفا نمنیبا ا:  بودری نادرخان با لبخندش متغااخم

  
  ؟ی چی براگهی بابا، دلخور دیا: ستادی ای پله برقی شانه محکم کرد و کنار نادرخان روی را روفشی کبند

  
  .ی دی چون حرف گوش نم-
  

من برم درس :  پله ها بدود باال رد شودی از رو که عجله داشتی تا پسردی را سمت نادرخان کشخودش
  ! شه اون پولی کوفتم م؟ی من و بدیبخونم شما خرج زندگ

  
  ...واال : دی خنددی چپ چپ نادرخان را که دنگاه

  
  . کمکت کنهیکی ی اجازه بددی بایی وقتاهی -
  
  .نی کردی شما در حقم پدر-
  
  .یکنی جبران میدی رسیی به جای وقت-
  

   شم؟ری به ری با شما ی اون وقت چطور،ییدستم بند نشد جااگه : دیخند
  

 که هنوز اون رستوران مال ی دونیم ... ی کنی خودم کار می برایایم: جلوتر از او راه افتادنادرخان
  .ی تونم برت گردونم همون جا که بمونیم. خودمه

  
 به خاطر بچه یی جورهاکی. د بخواهتی موقعنی نبود که در ایزی چی کوروش سرابی کردن دوباره براکار

  . کردی فاصله اش را با آنها حفظ مدیها هم که شده با
  
  نادرخان، بچه ها خوبن؟:  دادیشتری سرعت بشی قدم هابه
  
  !؟ی گردی اگه خوب نباشن برم-
  

  ستن؟ی شده؟ خوب نشونیطور ... ی چیعنی:  شدنگران
  
   کننی عادت م-
  

  ... بشن یی ترسم زنگ بزنم دوباره هوایاما م. ه تنگ شدیلیدلم براشون خ:  را خوردبغضش
  
  ؟ی گی میچ ... ی نظرتو عوض کنی هنوز هم وقت دارـ
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 گرفت و هم منبع ی مادیهم کار .  لباس آن قدرها هم بد نبودیدیتول. دی به پشت سر نادرخان کشیسرک
 ی نان آور خانه مدیم با هیگاه. همه که قرار نبود درس بخوانند.  کردی مدای پیدرآمد خوب و شغل ثابت

   تومیبر:  دادرونینفسش را ب. شدند
  

...  
  

 هم حرف رهیبا ن.  خوشگل هم انداختم به پنجرهی پرده هی.  کردمزیاتاق و تم: دیچی را دور شهره پدستش
  .زدم

  
   که الل بمونه؟ی بهش پول نشون دادی چقدر-
  

  .گهی دمیبا هم کنار اومد. حاال ، تو غمت نباشه: دیخند
  
 خونه امیبعدش تا ب.  تا ساعت چهاریدی تولرمیاز صبح م:  شهره را با آرنجش محکم نگه داشتی دستفیک

  . کشهیبه کم طول م
  
  ی بند کنیدی دست من رو هم تو تولی تونستی کاش م-
  
  ی کم روبراه بشهیبذار ...  باشه -
  
  ...حاج خانم ...  حاج خانم -
  

 یآرنج شهره تو. چشمانش گشاد شد. زده بودشانی صداوسفیادر بر.  شهره به پشت سرش نگاه کردهمراه
  .سالم از ماست:  نشست تا دهانش را ببنددشیپهلو

  
  . گرفته بودنیی آن که نگاهشان کند سرش را سمت پایب

  
   حاج خانم؟دی خوب هست-
  

ود سر به سر  گرفته برشی حاج خانم شده بود؟ ویشهره از ک.  خندهری نزند زی هم فشرد تا پقی را رولبش
 ما دیاگه اجازه بد...  برادر تونی ممنون از احوال پرسیلیخ: شهره دادی حواله یچشمک. برادر بگذارد

  .میعجله دار
  

   خوبن؟ خانجون؟نایمامان ا:  باز شودششی اش باعث شد نی بلند کردن ناگهانسر
  

.  هم بد نبودیلیخ.  رو بوددیف و سیچشم و ابرو مشک.  تا ساکت شودشی پهلوی دوباره با آرنج زد توشهره
  .شدیمرد که آنقدر ماست نم. دی رسی حس و حال به نظر می بیفقط کم

  
   کمک کنمدیاجازه بد.  ممنون، سالم دارنیلی خ-
  

  ستی ننیسنگ...  ممنون یلیخ...  شه یزحمتتون م... اوا :  دندان گرفتری را زلبش
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   شما؟ی داشتیدستتون درد نکنه ،کار:  دستش را محکم گرفتشهره

  
  ..خواستم کمکتون کنم. نه حاج خانم-
  
  ..نی به کاراتون برسئدیشما بفرما.امیخودم از پسش برم.. ممنونیلی خـ
  
 نیا:  نثارش کردیشهره کوفت. دی داخل کوچه شوند خودش را ساکت نگه داشت و بعد غش غش خندتا

  .ی بدبخت رد شد نگاش نکردنیهمه سال ا
  
  . شدشی حالی چهی تازه یانگار.  نشون بدهی خودادیتا حاال عرضه نداشت ب...  خوب به من چه -
  
   از خندهیدی ترکی می دونم داشتیمن که م...  خوبه خوبه -
  

  .ستی بدک نافشی قی برادری جایول... آره : دی خنددوباره
  
  .ومدهیتو هم که ازش انگار بدت ن ... هی هم پسر خوبیلی خ-
  
  . خندمی و آبادم ممن به گور هفت جد!  من؟-
  
  ی ترشی آخر م-
  
  !اد؟یدلت م:  را باز کنداطی انداخت تا در حدیکل
  

 درست و نیبش...  گم ی که می بترشادیدلم نم:  پله گذاشتی گفت و زودتر از او قدم روی بسم اللهشهره
  . فکر کنیحساب

  
 اومده و نه شی پیه نه حرفهنوز ک:  را درآورد و جفت کردشیکفش ها.  کدامشان خانه نبودندچی هانگار

   ...یچی داماد هی عروس بزن و برقص خونه یخونه  ... مای گفتن قدی میچ...  داده یغومی پیکس
  
.  کردی حس نمی رغبتچی خودش هی رفتن به خانه ی نشسته بود و برانی بود که داخل ماشی ساعتمین

 یاز مدرسه . دی کشششی ته ریت روبا کف دس.  آمدندی حضور نداشت بچه ها بهتر با هم کنار میوقت
 ی وقت خالیت کرد تا ساعی مفی صبحش را ردی برنامه هادیبا.باراد تماس گرفته بودندتا به مدرسه برود

 کرد تا با زبان خوش برنا را ی روزها مدام تالش منیا.  نداشتی بهتر بود اگر باراد مشکلیلی کند و خدایپ
 تخت ی کرد و روی را جمع مشی های اسباب بازیفته بود و گاهتمام هفته را عمال نر.  مهد کندیراه

همه با رفتن عاطفه مشکل .  زدیدپوزخن.  شده بودنینادرخان هم سر سنگ. شدی میعاطفه مشغول باز
  . کس منتظرش نبودچیه. خاموش خانه انداختی به چراغ هاینگاه.  خنده دار بودنیداشتند و ا

  
 وارد گاری نخ سکی ی وقت به خودش اجازه نداده بود حتچیه. دی کشرونی بیگاری را باز کرد و سداشبورد

 خانه و به در و رونی کس و کار و تنها شده اند نشسته بود بی که بییحاال مثل آدم ها. خانواده اش کند
 قبل هر بار که وارد قت چند ونیتا هم.  گرفتیقی را آتش زد و کام عمگارشیس.  کردی نگاه موارشید
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 چند نیاما ا.  عاطفه و حضور نادرخان رو به رو شده بودی بچه ها، خنده های بود با سر و صداخانه شده
مسخره بود که با آن .  عاطفه و بودنش کم استی خواست باور کند که خنده هاینم.  کم بودیزیشب چ

ودنش را  فکر کند که بی و به نبودن کسشد بکگاری سنی وقت از شب داخل ماشنی ایریهمه مشغله و درگ
 به آسمان ی انداخت و نگاهاطی را کف حگاریته س.  شدادهی زد و پگاری به سیپک محکمتر.  خواستینم

 گشت رامسر و سر ی دو روز برمیکی نی همی طدیبا.  در شمال کار را عقب انداخته بودیبارندگ.انداخت
نجا با وجود کامران به پسرها آ.  نادرخانی فرستاد خانه ی مهم بهتر بود بچه ها را دیشا.  ماندیکار م

  . شدی آمد و حال بچه ها بهتر می عاطفه هم مدیشا.  گذشتیخوش م
  

دستش را .  راه کراوات و کمربندش را باز کردنیسمت پله ها رفت و ب.  گذاشتی را کنار پادرشی هاکفش
  . کف دستش بودی بدلیدو جفت گوشواره .  آوردرونی کتش گذاشت و ببیداخل ج

  
 به کامران یفنجانش را برداشت و نگاه. دی خندیپسرک م.  زدی با برنا داخل باغچه قدم منادرخان
   رستوران؟یای میک: انداخت

  
  ام؟ی بی ک-
  

  !فردا خوبه؟:  گذاشتنییفنجان را پا.  مزه بودی کمرنگ و بیچا
  
  ؟ی نداری کار استخدام کنم؟ مشکلی رو برای تونم کسیم...  آره -
  
 کار یبا نحوه  .ی داری شه که کمکی من هم راحت مالی خادینه، اتفاقا ب: را خاراند انگشت شست لبش با

  . هم هستیآدم مطمئن. آشناست
  

   آشناست؟یک:  کردی متعجب نگاهش مکامران
  
  یاری رو بیکی ی گفت؟ی زدیدر مورد عاطفه حرف نم:  ضرب گرفتزی می انگشت روبا
  

  ؟ی بودنش هستکارین بنگرا ... دمی پرسی طورنیهم: دی خندکامران
  

  ! نگرانش باشمدیچرا با.معلومه که نه :  باال انداختابرو
  
  .یدی متی که بهش اهمهی کسی نگران شدن برانشیمهم تر. دارهیادی زلی دال-
  

  .ستی طور ننیا: دیخند
  
  .ی شدیاما فکر کردم واقعا نگران عاط.  گم هستی نم-
  

  .نشدم:  را با دندان باال فشردرشی زلب
  
   بود؟ی عشق من کنی اولی دونیم:  سمتش خم شدزی می روی کمامرانک
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  معلم کالس پنجمت: دیخند
  
  !ادته؟ی...  شرف ی ب-
  

  آره:  دادسرتکان
  
  .دمشی دی رفتم می هنرستان میوقت. هم بودیرستانی دختر دبهی از خانم پاکدل ی جدا-
  
  ؟یرستانی بچه دبهی ... ی کنی می شوخ-
  
  .ادی بادمی اومد به شی پیلیتو آلمان خ. ل بود و خوشگطونی ش-
  
  .احتماال تا حاال نوه دار هم شده:  و مرتبش کرددی کشراهنشی به مچ پی و دستستادیا

  
 نبود، اما دوست دارم باور کنم که نمونی بی خاصی رابطه چی هنکهیبا ا:  کردی با لبخند نگاه برنا مکامران

  خوشحال و خوشبخته
  

  .یایفردا منتظرم که ب: وارش فرو برد شلبی را داخل جدستش
  

 کامران بلند یصدا.  چند ساعت گردش حال پسرک را بهتر کرده بودنیهم.  افتاد سمت برنا و نادرخانراه
  .. کوروشی بدتی به ادم ها اهمری بگادی: شد

  
 که ی داد؟ آن هم به کسی متی اهمدیچرا با.  بودی کوچکیعاطفه وزنه .  و به راهش ادامه داددیخند

  . وقت نتوانست نظرش را جلب کندچی کرد و هی کار مشیبرا
  

از شب قبل انداخته .  بودی پاتختی روی بدلیگوشواره ها.  خوردند و به خانه برگشتندی برنا بستنهمراه
  . گشتی گرفتنشان برمی برادیشا.زی میبودش رو

  
 سی شدن برنا را دوباره به سرولی ساعت تعطدیبا.  اش را چک کندی تا گوشستادی به اتاق آرش ادهینرس

 که تکرارش یکنیتو غلط م:  بلند بود که واضح بشنودی آرش آن قدریصدا.  کردی میادآوری
  .. از زبونت درز کنهی بحالت اگه حرفیوا..دی بحالت اناهیوا.یکنیم
  

 ی منشزی به می نگاهمین. اوردی اش را به شرکت بی خانوادگلیآرش عادت نداشت مسا.  در هم کردابرو
  . راهرو بودیانداخت که در انتها

  
  ..ی فهمیتو نم: کوتاهتر و پر بغض بوددی اناهیصدا

  
 که یانقدر بدبخت شد. نهگمی فهمم که میاتفاقا م: آرش بلند شدی آن که عقب گرد کند دوباره صداقبل
   کنه؟ی که نگات نمی کسی اونم برا؟ی کنی کارا رو منی چسبوندن خودت ای برایدار
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 را سمت خودش زی می رومی و تقوستادی ای منشزیکنار م.  انداخت و راه آمده را برگشتشی به موهایگچن
 ی از رامسر برمی وقتدیشا.  دادی کرد و دست کامران می می حساب و کتاب رستوران را بررسدیبا. دیکش

  .گشت وقتش را داشت
  
  ... خانم -
  
  ... بله مهندس -
  
   بدونه برگشتم شرکتستیالزم ن...  مشکور بگو که بهم زنگ بزنه  ساعت بعد به مهندسمی نهی -
  
  حتما...  چشم مهندس -
  
   راحت باشه؟المی خ-
  
  ...بله ...  بله -
  

 ی به شدت روش،یآرش برخالف ظاهر شوخ و خنده رو.  رفترونی به ساعتش انداخت و از شرکت بینگاه
 ی گذاردگاهی خواهرش را تحت فشار میدای کرد زی حس می حتیگاه.  داشتتی حساسدیروابط آناه

 در ی حسچیه.  طرفه بودکی بود مطمئنا یاما اگر هم حس. به سمتش داردی کششدیحس کرده بود که اناه
 شدن با احساسات خواهر ری خواست درگی که میزی چنیآخر. نبوددیحداقل به آناه. وجود خودش نبود

 ی قهی باعث شد دی وزی که میسوز سرد.  شدادهی و پ رستوران گذاشتنگی را داخل پارکنیماش. آرش بود
 سمت آشپزخانه میستق وارد راهرو شد و میاز در پشت.  را تند کندشی اش را باال بکشد و قدم هایباران
  آقا جابر: رفت

  
  ...جونم مهندس : دی شانه اش انداخته بود سمتش دوی که روی دستمالبا
  
  .ا گرفته غذی چرا؟ کل راهرو بوی رو نزدهی تهو-
  
  چشم...  چشم مهندس -
  

  ی کنیهزار بار هم بگم باز تکرارش م.  خورهی میچشم به چه درد:  زدغر
  

  ...چشم ... چشم :  چشم راستش گذاشته بودی جابر دست روآقا
  

  .زی من بری براوانی لهی ی تازه دم داریاگه چا:  سمت دفتربرگشت
  
  . خدمتونارمی االن م-
  

کامران . ستادی که مقابل کامران نشسته بودند ایگری عاطفه و زن ددنیبا د. اخل شد به در زد و دی اضربه
   توایب:ستادی پا ای رودنشیبا د
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پس . دیای به رستوران بستیمگر کامران نگفته بود که قرار ن.  را از کامران به عاطفه و همراهش دادنگاهش
  ..سالم:سر تکان داد نگاهش را حس کرد که ینیعاطفه هم سنگ.  کردی چه منجایا

  
  سالم: کامران نشستکنار

  
 اراده به عاطفه نگاه یب.بایالغر و ز. هم سن و سال خودشان بود.  نشسته بودنهی همراهش دست به سزن

 به چشم شتری پوستش بیدی سفشدی باعث منهی رنگ زمیرگی سر کرده بود و تی ساتن مشکیروسر. کرد
  . مجبور شده بود مرتب دنبال کار بدوددخترک احمق البد. الغر شده بود.دیایب

  
   مهندسدییبفرما: دی رسی چاینی با سجابر

  
 خود بردارد که کامران ی بر ایوانیخم شد تا ل.  تشکر کردییکامران با خوشرو.  گذاشتزی می را روینیس
  عاطفه جان...  خانما دییبفرما:  کردی دستشیپ

  
  می داریبرم...  زحمت نکش آقا کامران -
  

  !واقعا؟!  گذاشت؟ی موانی لشانی براانکامر
  

  .. خانمیدیزحمت و شما کش:دی کششی از شکالت را پی بزرگی بسته
  

.  شکالت و دوست داشتنینادرخان که ا .امی بیبد بود دست خال: کردی با لبخند به کامران نگاه معاطفه
   ...نی شما هم دوست داشته باشدیگفتم شا

  
 دانست چه ی متایمثال گ. نهای دهی که دوست داشت پرسیزهای از چیحال کس تا به اوردی بادی کرد به یسع

 وانشیل.  نکرد که بدونهی وقت هم کنجکاوچیه. دونستینم: دوست دارد؟به خودش اعتراف کردیشکالت
:  گرفته بودمتش سیوانیعاطفه ل.  کردی اش نمی معرفیچرا کس. را برداشت و دوباره به زن نگاه کرد

  ... جون  شهرهدییبفرما
  

 ی نمیکامران معرف:  را لمس کردشیبا انگشت اشاره لب باال.  بوددهی شنییاسمش را جا..شهره ..شهره
  ؟یکن
  
  . هم برادرم کوروششونیخانم ا .یخانم شهره بهشت. عاطفه هستن ی زن عموشونی اد،ی ببخش-
  

  .خوشبختم:  تکان دادسر
  

  .خوشبختم:  هم مثل او سر تکان دادزن
  

 ینگاه.  دانستی کردند را نمی چه منجایحاال ا.  رفتی غش و ضعف مشی تلفن برای عاطفه پا کهیهمان
  .می زنی که بعدا حرف میعنی.  هم گذاشتیکامران لبخند زد و پلک رو. به کامران انداخت و ابرو باال داد

  
  .توش طعم قهوه هم داره.دییبفرما:  ظرف شکالت را سمتش گرفتعاطفه
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 ی گذاشت و شکالتزی می کاره رومهی را نوانشیل. بودبی دوست دارد؟عجیکه چه طعم دانست ی معاطفه

  ..یمرس:برداشت
  

   نداره من با زن عموت تنها صحبت کنم؟یاشکال: به عاطفه انداختی نگاهکامران
  
شهره من ...  بکنم ی سالمهی رم یم...  بچه ها تنگ شده یمن هم دلم برا ... یچه اشکال...  نه ی وای ا-
   باهام؟ی نداریکار ... رونمیب

  
   نشه؟رتیفقط د...  نه قربونت برم -
  
  .امی مریگفتم د.  نه بابا-
  
  .رمی تماس بگهی خوام یم: ستادیا

  
. ندی تن ببی توانست لق زدن کمر کتش را تویم.  الغر شده بودیادیز.  از عاطفه در دفتر را باز کردجلوتر

  با اجازه: ارش رد شدعاطفه از کن. بودنیمگر کارش چقدر سنگ
  
 ای بردایهنوز بعد از ظهرها برنا .  اش افتادی روبالشادی.  اش را پر کردینی بود بمی مالنکهی عطرش با ایبو
لحظه .  رفتی سمت آشپزخانه ممیمستق.  شناختندیبچه ها هم البد عطرش را م. دندی خوابی آن میرو

 ی کار کرده بود و حسابردها منیانگار سال ها با ا.  اش بلند شده بودی سالم و احوالپرسی بعد صدایا
با همه سالم و  ... گری شد دی منی کرد همی که در بازار کار میزن. دی کشرونی را بیگوش.  شده بوداقیع

  . داشتکیعل
  
 خواست یکامران م. نگیبرگشت سمت پارک. آرش هنوز تماس نگرفته بود.  را چک کردشی تماس هاستیل

 گشت خانه شان و از شر نق ی عاطفه هم برمدیشا!  هم نبودیا استخدام کند؟بد فکر عاطفه ریزن عمو
. نگ شدی بعد عاطفه هم وارد پارکقهیچند دق.  نشستنشی ماشی صندلیرو.  کردیزدن پسرها راحتش م

  . سوار شوایب:  دادنیی را پاشهیش
  

  . باز کردشیز داخل براخم شد و در را ا. آمدی خودش را جمع کرده بود و سمتش منهی به سدست
  
  ...چقدر سرد شده امروز  ... ی مرس-
  
  ؟ی کنی کجا کار م-
  
   هووم؟-
  

  ؟ی مشغول شدییجا:  باال فشردی را پشت دندان هازبانش
  
  .البته نادرخان کمکم کردن...  کنم ی لباس کار میدی تولهی...  من؟ بله -
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   لباس؟یدی تول-
  
   ...یمند کاریآقا... تو پاساژ ...  اوهوم -
  

 خودش شناخته شده و به ی در راسته یکارمند!  کرده بود؟دای را پسی جرجغمبرهای پنی از بنادرخان
  ؟ی هستیراض:  داد و نگاهش کردهیبه در تک. شدت بدقلق بود

  
  . کم راهش دور شده بهمهی ... ستیبد ن...  شکر خدا -
  
  ؟یدی خودش هست تو تولی کارمندی آقا-
  
  . هستشهی اما خواهرزادش هم،ادی نمیلی نه خ-
  
   خواهرزادش؟-
  
  . شناختینادرخان و م ... اسری آقا -
  

  .شناختم:  تکان دادسر
  

 دست ها در نی با اقایدق. فشی کوچک و ظریحواسش رفت به دست ها.  هر دو ساکت شدندی الحظه
   توانست انجام دهد؟ی می چکاریدیتول

  
 دیشا...  چند لحظه یبرا.  درشت و خوش حالتیبا چشم ها.  کردی که بلند کرد عاطفه هم نگاهش مسر

  .ردیهم کمتر نتوانست نگاهش را بگ
  
  بچه ها خوبن؟... بچه ها ...  آقا کوروش -
  

  مگه قراره بد باشن؟:  شدنهی به سدست
  
 امی بای ترسم زنگ بزنم یم...  شه یبه خدا دلم براشون تنگ م...  خوب باشن شهیانشاال هم...  نه به خدا -
...  کنم ی چند باز اسمشونو صدا می شه که روزیانقدر دلم براشون تنگ م.  بشنتی دوباره اذدنشونید

باراد .  خودتون حواستون هستشما بود، البته فی کم تو علوم ضعهی هم ایبرنا خوبه؟ سرما که نخورده؟ برد
  خوبه؟...  کنه ی مکاریچ
  

 تی اهمشی شان برای شد و زندگی مشیال او نگران بچه ها به سن و سی کرد که دختری باور مدی باانگار
  . مثل مردها کار کندی خرج و مخارج زندگنی تامی که مجبور بود برایآن هم دختر. داشت

  
  پم پم خوبه؟:  سفت کردی و گره اش را کمی کنار صورتش را با سر انگشت، سر داد داخل روسریموها

  
   تنگ شده؟ اون همیدلت برا:  لبش نشستی رویلبخند
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 همه جا را شی غش غش خنده های آن که صدایجا.  صدا هم بخنددیپس بلد بود ب.  اش آرام بودخنده
 دونم یخنده داره م:  بودشدهی دادی که زی به خانم ها بود تا دخترهی شبی با روسریی جورهاکی. بردارد

 بود ومدهی نشی پلبته تا حاال اه؛ی عادت مزخرفیلیخ.  شمی زود وابسته میلیمن خ...  کنم کاریخوب چ
   شهیبه هر حال آدم وابسته م...  کنم ی زندگیی جایمدت طوالن

  
  ! شهیدلبسته هم م:  کردیبدجنس

  
 نادرخان دلبسته ی خونه یمثال من االن به گلدونا و باغچه ...  شه یاون هم م... بله :  سر تکان دادتند

   ...ننیشی به گل می کنمیمنتظرم بب. شدم
  

  ! به باغچه و گلدان؟یدلبستگ.  درهم شداخمش
  

...  گلدون گذاشتم پشت تراس آشپزخونه هیآقا کوروش :  سمتشدی آمده بود که چرخادشی یزی چانگار
   افتادادمی االن نیهم...  باال ارمشی رفت بادمیاصال 

  
  خب؟:  نگاهش کردمتعجب

  
 پشت پنجره که بهش نور بخوره دشیذار سرده، بیلی خرونی بیهوا...  تو خونه دشیاریخب ب:  زدلبخند

...  
  

  .باشه: رونی را داد بنفسش
  
  ...شهره هم اومد ... ا ...  دست شما درد نکنه -
  
... مثل دختر کوچولوها .  شدزانشی و آوچاندی شهره پیدستش را دور بازو. دی شد و سمت شهره دوادهیپ

 چشم نیا.  متفاوت بودنجای ایزی چکیاما  شد، ی دوست پسرش می بازوزانی که آوی دخترهی هم شبدیشا
 دختر واقعا بکر نیا. دادچانه اش را باال . دی خندیم...  کرد ی نگاه مشی به زن عمویوقت. ها برق داشتند

 باعث نگیآمدن کامران به پارک.  کرده باشدی نشست و برخاستی دانست تا به حال با مردی مدیبع. بود
 تو یومدیچرا ن:  سمتش برداشتیکامران قدم.  اش را مرتب کردیباران ی قهی.  شودادهی پنیشد از ماش

...  
  

   کار کنه؟نجایقراره ا: دی کشششی به ته ریدست
  
  !ی نداری مشکلی گفت-
  

  .ندارم:  تکان دادسر
  
  .گمیبهت م. نجای ای دارم از کارای بر مستی لی سرهی خوبه، -
  
  .ی موفق باش-
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  .می آقا کامران ما با اجازتون بر-
  
  .نی موندی نهار م-
  
  .شهره جون هم بره خونه ... یدی برم تولدیبا.  دستتون درد نکنهگه،ی نه د-
  

  . رسونمتونی میی جاهیتا :  شلوارش فرو بردبی دست راستش را داخل جانگشتان
  

 چرا مزاحم یعنی...  نه یوا:  زده بود که عاطفه با چشمان گشاد نگاهش کردیبی و غربی حرف عجانگار
  .دیشما هم به کارتون برس ... ابونیدو قدم راهه تا سر خ ... میما بشش
  

  برنا رفت مدرسه؟: ستادیکامران شانه به شانه اش ا.  رد شوندیسر تکان داد تا با خداحافظ.  نکردیاصرار
  
 رم رامسر بچه ها رو هم یاحتماال امشب م...  نادرخان ی خونه ارمشی قول گرفت که شب بی آره، ول-
  . شماشی پرمایم
  
  . مونهینادرخان هم تنها نم ... هی عال-
  

  ؟ی باهام نداریکار:  کامران را فشرددست
  
  ؟ی ری م-
  

  . برگردم شرکتدیبا...  سر بهت بزنم هیاومدم :  رفتنی ماشسمت
  
  ... باشه -
  

 سوار شو ایب:  دادنیی پاشهی رفت ترمز گرفت و شی عاطفه که تنها مدنی کرد با دی را طابانی خیریسراز
...  
  
  . برمادهی پابونی خنیگفتم تا ا... شهره رفت خونه  ... ی مرس-
  
...  رسونمت ی مابونیتا همون خ:  کردیتک سرفه ا.  کردی در باز مشی بود که برای دفعه انی دومنیا

  .سرده سوار شو
  

  .ببندش: به کمربندش اشاره کرد. و در را بستنشست
  

  ...الو :  جواب داددی را که د آرشی اش زنگ خورد شماره یگوش
  
  .رمی سرم شلوغ بود نشد تماس بگ-
  

  ... رامسر ی کاراتیبا ... نمی رو ببی نادری رم آقایم: سرعتش را کم کرد.  حوصله بودی بشیصدا
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   من برم؟ی خوای م-
  
  . زنمیبعد بهت زنگ م...  راه افتادم گهی نه، د-
  
  ... باشه -
  

با انگشت .  کردی مپی اش مشغول بود و تند و تند تای عاطفه هم با گوش. داشبورد انداختی را رویگوش
   چقدره؟یدی تولی توتیساعت کار:  فرمان ضرب گرفتیرو
  
 یاطی تونم خی که منهی اشیخوب ... می ساعت وقت نهار دارمیالبته ن.  از هشت صبح تا چهار بعد از ظهر-

قبال چون ...  هستم یمن تو قسمت بسته بند. ا جداستالبته دوزنده ها بخششون از م ... رمی بگادیکردن 
  ... اما اگه بتونم برم اون طرف ست،ی کردم برام سخت نی کار مکیبوت
  
   شد؟یاون چ ... ی درس بخونی خواستی مدمی از نادرخان شن-
  
 هم کار ستی من هم ممکن نیبرا.  آدم مجبوره انتخاب کنهیاما گاه.  خوب دوست دارم درس بخونم-
  .م و هم درس بخونمکن
  
  ست؟ی چرا ممکن ن-
  

 نی ایعنی ن؟ی پرسی می چیاما برا ... دایببخش:  جودی دندان مری بود که چطور پوست لبش را زحواسش
  .نیدی وقت نپرسچی شما هشی نادرخان و پی که من بودم خونه یدو سه ماه

  
   به او داشت؟ی دختر چه ربطنی ایکارو زندگ! د؟ی پرسی چه میبرا.  در هم کردابرو

  
   ...ی بدلی ادامه تحصی دوست داشتیلیفکر کردم خ. دمی پرسی طورنی هم-
  
 ی خوب بعضیعنی تونم داشته باشم؟ ی که دوست دارم رو میاما مگه هر چ...  آره خب، دوست دارم -

 نیه هممن و اگ. هی کافادیتن آدم سالم باشه و بتونه از پس خودش برب. بازم شکر ... گهی شه دیوقتا نم
  .شمی ممنون مدی کنادهی پی تاکسستگاهیا

  
 شه از طرف من بچه ها یم ... دمتونی خوشحال شدم دیلیخ:  را باز کرد و با لبخند نگاهش کردکمربندش

  !محکم ... دی زحمت ماچ کنی هر سه تاشونو بد؟یرو ببوس
  

دستتون درد :  شد و در را بستادهیپ.  بوددیی که بابت ابراز محبتش داشت سر تکان دادن به تای کارتنها
  .خداحافظ ... ی زنه طفلکی مخی...  نره ادتونیگلدون و ... نکنه 

  
  ...عاطفه :  زدشی قدم دور شده بود که صداکی
  

  ...جانم : برگشت
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:  را با زبان تر کردنشیی گفت؟ لب پای شد و به راننده هم می می گفت جانم؟ مثال سوار تاکسی همه مبه

  .شمیجا مونده پگوشواره هات 
  
  کجا؟ ... یک!  من؟ی گوشواره -
  

  .می دفعه که از سرت عکس گرفتهمون
  
 دوسشون دارم یلیخ...  دور نیگفتم البد انداخت...  کردم بتتونویغ ... دشونیهنوز دار... ا ...  آهان -

  رم؟ی به نادرخان که ازشون بگدی شه بدیم... 
  

باشه : اخمش در هم شد...  برد ی زد و شکالت میران هم م به کامیسر...  رفت ی نادرخان مدنی دپس
...  
  

... آروم تر ... باشه بابا :  راننده دست تکان دادیعاطفه برا.  اش بوق زد تا راه باز کندی پشت سرنیماش
 آخر ای مونه ی مادتونی...  من یگوشواره ها... گلدون پشت تراس ... ماچ پسرها ...  نره ها ادتونیپس 

   کنم؟وقت اس
  
  . مونهی مادمی -
  
  . خداحافظ-
  
  . خداحافظ-
  

 و ی ساتن مشکی با روسری دخترریراه افتاد و تصو.  جلو نشستی صندلی شد و روی تاکسنی اولسوار
 کرد فرق ی می که در خانه اش زندگی عاطفه با آننیانگار ا.  درشت ته ذهنش نقش بستیچشم ها

 انادرخان هم ب.  فرمان فشردیکف دستش را رو.  شدیب م مجبور به انتخایبه قول خودش گاه. داشت
  ! گند زده بودیدی تولیمعرف

  
 نیا.  نگاهش کرد و بعد مشغول دوختن درز شلوارش شدیکم. دی کشی را شانه مشی با حوصله موهاشهره

 :دوباره دست از دوختن برداشت. دی رسی آرام به نظر میادی رفت زی که به رستوران می دو هفته ایکی
  ...شهره ... شهره 

  
  ... هووم -
  
  !ایستی تو باغ ن-
  

  ...هستم جون تو :  سر بستی را باالشی پنجره گذاشت و موهای را روبرس
  

  !وسفیجون برادر : دیخند
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 کرده بودم و برام تا دم خونه دی خری هر چروزید ... ی اون بدبخت دارکاریچ:  کنارش ولو شدخندان
  ...آورد 

  
   ...نیری خود شیا: وبار محکم دوخت و گره زد کوکش را دیانتها

  
  ! هاهی پسر خوبی عاط-
  
  . خواستم ازت بپرسمی میزی چهی منم -
  
  وسف؟یدر مورد ! ؟ی چ-
  

 خوبه؟ با بچه ها ی گم تو رستوران همه چیم...  دارم کاریبا اون چ... نه بابا :  کرد و شانه باال دادینوچ
  ...با خود آقا کامران ... 

  
  . خوبهیهمه چ... آره :  سرش گذاشتری و دستش را زدیو چرخ پهلبه
  

...  شده یچ ... رهی تن بمنیا...  جون شهره ی زنیمشکوک م: دی را تر کرد و کنار شهره دراز کشلبش
   ...یشنگول

  
  !شنگول کجا بود... گمشو توام :  غش شهره خنداندشغش

  
  .ی شدی مدلهیاصال  ... یسرحال ... یوک گم مشکیراست م ... ادی مریاالن ن...  نخند بابا -
  

  ! مصرف کنم؟ نترس نزدمیزی چی ترسینکنه م:  زدغر
  
  .هی چه حرفنیا... نه بخدا :  شدزی خمین

  
  ...باشه باشه :  را برداشت و آتش زدگارشی شد و سزی خمی هم نشهره

  
  ...خوب نگران شدم  ... ی شدی جورهیآخه .  نبودنیمنظورم ا:  کردبق
  

 ی دونیم. ذارنیبهم احترام م... تو رستوران حالم خوبه :  دادهی تکواریدوباره کنارش نشست و به د شهره
 که تونستم ی چقدر از وقتی دونی زد؟ میخانم صدام نم...  کرد ی منو آدم حساب نمیچند سال بود کس

 می ری منجایاز ا شه ع گذشته؟ بذار دست و بالم جمارمیبا کار کردن درست و درمون، خرج خودم و درب
   ...یالبته اگه تا اون وقت تو شوهر نکرد ... می کنی که با هم زندگرمی گیدو تا اتاق م... 

  
 هم تو دیشا: تی و امنگاری از سیمخلوط.  تنش را دوست داشتیبو.  شهره گذاشتی شانه ی را روسرش

   ...یازدواج کرد
  
  ! مسخره-
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 دمی دو سه روز قبل که اومدم و د؟ی چرا تنها بمونیو مهربون ی خوشگلنیاصال تو به ا...  گم ی می جد-
   ...یری جهانگیآقا

  
  ... وسط ی کشونی اون بدبخت و چرا می بابا پای ا-
  

  . بودم گرفتمزیمن فقط ت...  ترکوند یداشت با چشماش الو م... خوب به من چه : دیخند
  
:  را کف دستش تکاندگاریشهره ته س.  بودییرها خبکیانگار واقعا .  لبخند شهره را برانداز کردی چشمریز

  .میپاشو المپ و خاموش کن بخواب
  

 اش باعث شد سمت پنجره ی که شهره خواسته بود را انجام دهد اما زنگ خوردن گوشی تا کاربرخاست
آخر شب ...  الت شده ینه بابا، گدا صد تومن:  ابرو باال انداختی کوروش سرابی شماره دنیبا د. برود

  ! زنهیگ مزن
  
  ه؟ی ک-
  

  ...پسر نادرخان :  باال دادشانه
  

  کدوم؟:  شدزی خمی نشهره
  

  ...الو  ... گهیکوروش د: اطی افتاد سمت حراه
  
   ...ی عاط-
  
  ؟یی برنا تو-
  
  گهی دای؟بییتو کجا...  آره -
  

ت شب  وقنیبابا کجاست؟ ا... قربونت برم من :  جمع کردنهی را داخل سشی نشست و پاهاوانی ایرو
   چرا؟یداریب

  
  . دوست ندارمگهی د-
  

  . دوست دارمیلیمن که خ ... یآخه چرا دوستم ندار... برنا جون :  کردبغض
  
  .یومدیتازه اصال هم ن... دروغگو  ... ی ندار-
  

 ییبرنا ... می حرف بزنایب... برنا ...  نکن هیگر ... رهی بمیعاط:  پسرک دلش را خون کردی هی هق گرهق
...  
  
   ...ای بری بگنی ماۀماشی خونه ای االن بنیم ه-
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پم پم خوبه؟ بهش ...  کجاست؟ باراد ایبرد...  شه قربونت برم من ینم:  چشمش سر خوردی از گوشه اشک
  ؟ی دیغذا م

  
  رفتن بخوابن... رفتن ...  اوهوم -
  
  ؟ی بابا رو برداشتی اجازه گوشیب:  پشت دست چشمش را خشک کردبا
  
   ...یای مونم تا بی مداریبمن ...  اوهوم -
  
  .امی تونم بینم...  شما دوره ی از خونه یلی من خی خونه -
  
  ؟یی مگه تو کجا-
  

 ی خوایم...  دور یلیخ...  شما دوره یاز خونه : شانه باال داد.  ستاره بودیب.  به آسمان انداختینگاه
   من باهات حرف بزنم خوابت ببره؟ی تو تخت بابا دراز بکشیبر
  
  ؟یای میگه بخوابم زود ا-
  

   برگردم خونمون؟ی که نذارامیب:  تا پسرک هم بخندددیخند
  
  ی تازه بالشت هم دارنجاستی اتاقت ا-
  
  ؟ی کردشی ج-
  
  ... بله -
  
  ؟ی مسواک چ-
  
  ... اوهوم -
  
  ... رو بگم رزای منگوله گوش می خوب پس دراز بکش من برات قصه -
  
  !؟ی ک-
  

  ... بود رزای بود که اسمش می پسرهی می قدیدر زمان ها.. . نبود یکی بود یکی: دیخند
  
  ...دوست ندارم ...  اسمش زشت -
  
  خوبه؟...  بود اسمش برنا بود ی پسرهیپس ...  باشه -
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  ... اوهوم -
  

... برنا :  بعد ساکت ماندقهیچند دق.  داستان کردفی شروع به تعردی خوابالود برنا را که شنیصدا
  دلم برات تنگ شده بود... مربا  ... سی پسی پ؟یدیخواب

  
  ... اهم -
  

  ...برنا ... الو :  را آزادشی را صاف کرد و پاهاگردنش
  
  دی برنا خواب-
  
  ده؟یاالن خواب...  جواب دادم ییراستش فکر کردم شما... برنا تماس گرفت ... سالم ...  ا -
  
   آره-
  

  ریپس شب بخ: گرفت دندان ری را پشت گوشش راند و پوست لبش را زشیموها
  
   گفت ؟ی می برنا چ-
  

 را قوز شیشانه ها.  انداختی گوشش را به قلقلک میی جورهاکی شد و ی و بم مری زی کوروش کمیصدا
   دلتنگ شد آخههوی شده؟ یطور.  دورهیلیمن هم گفتم خ. نجای اای بریگفت آژانس بگ ... یچیه: کرد

  
  ...جشن داشتنداومد خونه ناراحت بود .  مهدشون بودی از بچه هایکی امروز تولد -
  
   ...شنی مدای پییچه آدما. هیچه کار ... رنیخوب تو خونه تولد بگ...  بابا ی ا-
  

  . هم بگذاردی کوروش باعث شد لب روسکوت
  
   ...ی که با برنا حرف زدی مرس-
  

حاال نه  .یمیطور صم نیآن هم ا.  آقا از او تشکر کندنی آمده بود که اشیمگر چند دفعه پ. دی کشخجالت
:  اما حس و حال خودش بودد،ی دیلبخندش را کوروش نم. مودب و مهربانی اما تا حدودیمی صمیلیخ

   گفتمیداشتم براش قصه م...  نکردم یکار
  
   ...رزایمنگوله گوش م ... دمی بله شن-
  

  ؟یدیشما مگه شن... خدا مرگم بده :  اش صدا گرفتخنده
  

 نیا...  تو هم یراه افتاد: دیصابر دست به کمر توپ. ستادی ادی شدنش را که شندهی و کوبوانی شدن در اباز
  ... تلفن یوقت شب پا
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  ساکت باش..سیه: فشردی گوشی دهنی را رودستش
  
  شمیساکت م...  خوب یلیخ:  شوداطی صابر باعث شد عقب بپرد و داخل حزیخ
  
  دای جدی شاخ شد-
  
  ...باشه ... اشه ب:  را بشنودشانی کوروش صدادی ترسیم
  

   ...دیببخش... آقا کوروش :  قدم عقب تر رفتچند
  
  ! بود؟ی ک-
  
  ! هوم؟-
  
 وقت ری دگهید ... یچیه:  رفتی به صابر انداخت که لخ لخ کنان سمت توالت می بود داد زد؟ نگاهی ک-

  ...شده 
  
-...   
  

  ...آقا کوروش :  افتاد سمت اتاقراه
  
   ...ری شب بخ-
  

   ...دیببخش:  گرفتی و نفسستادی اناراحت
  
   بابت؟-
  

  .ریشب بخ ... یچیه: دی به گردنش کشیدست...  شده بودند ی جورکی همه چرا
  

 سرش یسر خورد داخل رختخواب و پتو را رو.  صابر اشک به چشمش آوردی شدن تماس و حرف هاقطع
   داشت؟کاریچ:  زدشیشهره صدا. دیکش

  
   ...ری شب بخ،یچیه: دی اش را باال کشینیب

  
دستش را پشت کمر .  بودی و بارانی ابرمهیهوا ن.  انداخترونی به بی و نگاهستادی اتاقش ای پنجره پشت

.  پنجره اش جا خوش کرده بودی درگاهی قبل روی دو هفته یکی که از ینگاهش را داد به گلدان. گذاشت
شب قبل از حمام که . هم کردابرو در.  نداشتی گلچی پهن و کوتاه که هی سبز رنگ با برگ هااهی گکی
 عاطفه ی گوشش بود را برداشت و صداری که زیلی موبایگوش.  تخت خوابش برده بودی آمد برنا رورونیب

پسر پنچ ساله اش آخر وقت .  و مک زددی را داخل دهان کشرشیلب ز. گفتی برنا قصه میبرا. دیرا شن
 سمت دی و چرخدی دور لبش کشیدست.  بخوابد کند و با قصه اشی زد به عاطفه تا ابراز دلتنگیزنگ م

 منگوله یبا قصه .  باعث شد لبخند بزندی باز و رطوبت روبالشتمهیدهن ن.  بوددهیبرنا به پهلو خواب. تخت
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 از آشپزخانه دنشیشهال خانم با د.  رفترونی و از اتاق بدی را پوشراهنشیپ.  بوددهی خوابرزایگوش م
  صبحانه حاضره پسرم:  امدرونیب

  
  . شدهرمید... دست شما درد نکنه :  تکاندیسر

  
  . شه مثل چند شب قبلی متیمعدت اذ...  لقمه بذار دهنت هی مادر -
  

 یتو شرکت م:  اش را بپوشدی مشکی هوا باعث شد برگردد داخل و پالتویسرما.  را باز کردی وروددر
  ...خونه بمونه . برنا اگه دوست نداشت نره مهد. شما نگران نباش... خورم 

  
   باشه پسرم-
  
 سر بلند کرد و بعد دنشیبا د.  ور شده بودکیپم پم داخل النه اش .  کردی را طاطی حری آمد و مسرونیب
 ی بود که میوانی حنی بخارتری بیکی نیا ... می قدیسگ هم سگ ها. دی دوباره دراز کشتی اهمیب

  .شناخت
  

  ...سر وقت آمادست ...  راحت مهندس التیخ: تاد و کنارش راه افستادی بدرقه اش ای بانک براریمد
  
 دارم جناب نانیمن به قولتون اطم: لبخند زد.  چرب کندی را هم حسابیکی نی الیبی سدی دانست که بایم
  .ییایض
  

  ... مهندس نیهمچن:  گذاشته بودنهی سی را رودستش
  

  .روز خوش..  .ییای جناب ضدییشما بفرما:  اش کندی پله ها همراهنیی تا پانگذاشت
  

 ی روها مادهی که با سرعت از پیتی جمعانیم. دی پالتو را تا گردنش باال کشی قهی.  کردیکی ها را دو تا پله
 توانست یم.  اش انداختی به ساعت مچینگاه.  بانک برسدی اختصاصنگیگذشتند راه افتاد تا به پارک

 شماره دنیبا د.  زنگ خورداش یوار شود گوشقبل آن که س.  به کامران بزند و نهار را با هم بخورندیسر
  ...الو :  عاطفه اخم کردی
  
  ... سالم آقا کوروش -
  

  ؟ی زنیچرا آروم حرف م: ابرو باال داد.  کرد پشت تلفنی پچ مپچ
  
   ...ی لحظه گوشهی ... ستی نی طور-
  

  ...الو ! االن صدام خوبه؟... ال :  صدا واضح تر شدی و بعد کمدی شنی و خشخش
  
   ...ادیصدات م...  بله -
  
  !ن؟ی نشی عصباننیدی بگم قول میزی چهی ... زهیچ...  امم -
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   شده؟یچ: را باز کردشی پالتویپشت فرمان نشست و دکمه .  تر شدظی غلاخمش

  
   کنم؟ی که من کار میی جانیای شه بی م-
  

  ... پشت تلفن شبی اومده؟ دشی پیمشکل:  شدنگران
  
  .فکر کنم مدرسه نرفته. نجاستیراستش باراد ا... به موضوع راجع ...  نه نه -
  
  !؟ی چ-
  

باهاش حرف ...  بزرگ شده گهیآخه د ... دهای باهاش دعوا نکنیول...  نرفته یانگار: دی کردنش را شننچ
  ها؟...  داشته باشه ی مشکلدی شایعنی ... دیبزن
  
  . برهیینذار جا ... امی دارم م-
  
  آقا کوروش؟...  باشه -
  

  ...بله :  راندنگی پارکی افتاد و سمت ورودراه
  
 باشه نجایحداقل ا...  من شی پادی نمفتهی اتفاق بنی نکرده ایاون وقت بازم خدا...  من زنگ زدم دی نگ-

  ست؟ین ... رونی که بره بنیبهتر از ا
  
-...   
  
   باشه آقا کوروش؟-
  
  ... باشه -
  

  .. رو اعصاب ادمرنی می چطورنیبب..توله سگ:  اش پرت کردی کناری صندلی را رویگوش
  

بارش .  تر پارک کندنیی پاابانی خکیمجبور شده بود . ردی باران را بگیسی تا خدی کششی موهای رویدست
.  سالن انداختی به انتهاینگاه.  باالدی دوی برقی پله هایرو.  از خجالتش درآمده بودیباران هم حساب

 به عاطفه بزند؟ ی تا سرچاندی پیباراد مدرسه را م. یک کارمند پوشایدیتول.  از همان غرفه ها بودیکی
  . شده بودندوانهی دشی بچه هایانگار همه 

  
 ی خوان لباس هاشیباراد هم آن طرف پ.ستادی زد، ای خوان لباس ها را تا مشی عاطفه که پشت پدنی دبا

.  همزمان سمتش برگشتندی نفرچند. در را به جلو هل داد و وارد شد.  گرفتیتا شده را از دست عاطفه م
عاطفه زودتر از او .  رفتان انداخت و سمتشیدی تولی به انتهاینگاه.  جا خورده بوددنشیباراد انگار از د
  دینی بشدییبفرما...  کجا نجایا... شما کجا ... سالم : به خودش آمد
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 ... گهی ددینیبش: گاهشان کردعاطفه نگران ن. کالفه دست به کمر شد.  اش را برداشتی خم شد و کولباراد
  ن؟ی کار داشتی کارمندیبا آقا

  
   ...ی تو بهش زنگ زد-
  

  ...باراد :  عاطفه بلند شدی ناله
  
  نجای اامی وقت بچی هذارهی حاال نم؟ی چرا زنگ زد-
  

  ..می زنی خونه حرف ممیبر: کندجادی ایشتری خواست تنش بینم.  داد تا صبور بماندرونی را بنفسش
  

دنبالشان .  کردندی نگاهشان میدی داخل تولیزن ها. عاطفه هم پشت سرش. دی از کنارش دویند تباراد
  !باراد... صبر کن : راه افتاد

  
 که ی مردمنیحواسش بود ب. چاندی پی فرار مسخره حتما گوش باراد را منیبابت ا.دندی دوی پله ها میرو

 بای و تقردی دوی تر از او معی سریلیعاطفه خ.  دادشی به پاهایسرعت.  کردند گمشان نکندیرفت و آمد م
 جمع ی چند نفرینیی پای پله هایرو. ردی بگی تا نفسستادی زدند ارونیاز پاساژ که ب.  بود به باراددهیچسب

  .باراد...  کنار دیبر: نیی پادی باراد دوی کوله پشتدنیبا د. شده بودند
  

 نمتیبب... غلط کردم  ... یعاط ... یعاط: انو زده بود پله و باراد کنارش زنی آخری نشسته بود روعاطفه
   ...ایبابا ب ... یعاط... 

  
  ... عاطفه نمت؟یبب...  شد یچ:  خم شدکنارشان

  
  آخ...  خورد چیپام پ...  نشده یچیه:  فشردی دندان مری را محکم زلبش

  
باراد . ندی زخمش را بب توانستی شلوارش پاره شده بود و میسر زانو.  گرفتشی زانوی را از رودستش

   دکترمشیبابا ببر: نگاهش کرد
  
  ؟ی پاشی تونی م-
  
  ...آره ...  آخ -
  
  !دستت هم داغون شد:  هم فشردی کف دستش لب رودنی دبا
  

باراد دستم  ... نی بود خوردم زمسیخ... اشکال نداره :  داشت که چشمانش نم گرفته بودیادی درد زانگار
  ... بلند شم ریو بگ

  
   ...نی برمش تو ماشیمن م ... ی پشتابونی خای بری بگفشویبرو باال ک:  باراد را دستش دادی پشتکوله

  
   چشم بابا-
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  . افتاد تا عاقل شوندی می اتفاقدیحتما با. بوددهیسال ها بود که از زبانش چشم نشن...  تخس ی بچه

  
  ...باراد :  زدشیصدا

  
   بله بابا-
  
   درمانگاهمی برای زود ب-
  
  امیالن م ا-
  

  ... درمانگاه می ریاالن م: دی کنار کشنی رفت و آمد عابرری را از مسخودش
  
   ...نجای شدم اسی بلند شم؟ خنی شه کمک کنیم...  کم سردم شده هی...  نشدم یطور. خوادی نه نم-
  

... کنه دستتون درد ن:  به خودش دادیانگار راحت نبود که تکان. دشی انداخت و باال کششی بازوری زدست
  ... تونم راه برم یم
  

  ...برو : دی را عقب کشدستش
  

  یآ:  زانو خم شدی اول را برنداشته روقدم
  

 ارمی و بنیبرم ماش ... نی به ماشمی کن به من تا برسهیتک:  و دست دورش انداختستادی راستش اسمت
  .کی تو ترافمیفتیم
  
  ... تونم ی م-
  
  .می شدسی خمی برایب:دی حرفش پرانیم
  
از شانه . مطمئن بود که معذب است.  به خودش چسباندشی را دور کمر عاطفه محکم کرد و کمستشد

 سر شانه یخصوصا اندازه .  بودی تو بغلیادیدخترک ز.  هم فشردیلب رو. دی فهمی قوز کرده اش میها
  .شدی مردانه اش جا می نهی که کامال داخل سشیها
  

 ی عاطفه را از کنار کوله پشتفیک.  بوددهی راحت خوابشیها یباراد مثل بچگ.  پشتی شد سمت صندلخم
  ... نشو ادهیپ: باراد برداشت و سمتش گرفت

  
  ...آقا کوروش ...  شم ادهی تونم پی م-
  

  ؟ی تونیم...  شه ی زودتر خوب میاری پات فشار نی چند روز روهی:  را دور زدنیماش
  
   نشدهمیطور ... ستمی انقدرا هم لوس ن-
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 یلی هم بود فقط خدیشا. انگار دختر نبود.  نشدهی گفت طوریف دستش آش و الش شده بود و م و کزانو

  نجا؟ی ایایحاال واجب بود ب:  شودادهی و کمک کرد پچاندیدستش را دور آرنجش پ.  دادینشان نم
  

  را گرفت تا راحت ترفشیک.  آمدی در نمشیدرد داشت و صدا. آمدننیی در هم کرده بود وقت پاابرو
  !گه؟ی خونه دی ری با زن عموت منجایاز ا: ستدیبا
  

  . راحت باشهالتونیخ.  رمیبا شهره جون م... بله :  بلند کرد تا جوابش را بدهدسر
  

   ...یاری سر خودت بیی بالهی ی عادت داریانگار: سر تکان داد.  داشتی طرح قشنگشیابروها
  
  فتهی می اتفاقهی یشی من مکیزد واهللا هر بار شما نارم؟یمن بال سر خودم م...  ا -
  
  ؟ی گی که نمیجد:  نخوردنی جلو راندش و مراقب بود دوباره زمبه
  

 یسرم خورد تو ... نی شما نبودم تصادف کردنیاون دفعه تو ماش... اوا :  به جانب سر تکان دادحق
  .ی طورنی دفعه هم که انیا...  بود جوونمرگ شم دور از جونم کیداشبورد؟ نزد

  
اتفاق امروز هم ...  نشد تیاما طور: دیای کوتاه باال بی رستوران را باز کرد و کمک کرد از دو پله یت پشدر

  . خودت بودریتقص
  
 بود من لوش دهیبچه فهم.  رفتم دنبال بارادی من بود؟ داشتم مریتقص: و چانه باال دادی درگاهانی مستادیا

  .ناراحت شده بود... دادم 
  

  . کرده بودی کار بد: را باال گرفتانگشتش
  
 یچه م...  که فرار نکنه دمیی بعد هم دو؟ی چگهی دیبعدا بره جا...  شد ی مدی از من ناامدی آره، اما نبا-

...  کمش هی...  شماست ریمن که نگفتم همش تقص.  هم بودی دقتیخوب البته ب.  شهی می طورنیدونستم ا
  ! قدرنیهم ... گهینصف نصف د

  
 هم فشار دهد تا آن قدر ی و روردی را بگشیگشت اشاره و شست دو طرف لب کوچولو آمد با انی نمبدش

 ستیقرار ن:  که در سرش بود با ابرو به پشت سر عاطفه اشاره کردی فکریاما به جا. تند و تند حرف نزند
   تو؟یبر
  
 ی آقانی ادست ... ادی مییچه بو... هووم ...  جلوتر از شما هستم دیببخش ... رمی برم تو؟ ها م-

   سوال بپرسم؟هی دیببخش...  درد نکنه یریجهانگ
  

  ؟یچ:  را پشت سرش بستدر
  

  مگه نه؟...  مجرده یری جهانگیآقا:  و پچ پچ کرددی خودش را جلوتر کشیکم
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  ؟ی پرسی می چیبرا:  درهم کردابرو
  
  !ری امر خیخدا بخواد برا: دی خندزیر
  
  ؟ سن و سالنی به ای با مردریامر خ!  بله؟-
  
 خوب و ؟یری جهانگیتازه مگه چند سالشه آقا...  شنون ی مهیصداتونو بق... آقا کوروش  ... سی ه-

  . و آشپز هم که هستپیخوشت
  
 یجد:  بوددهی تخته کال عقل نداشت و شعورش نم کشکی یدخترک به جا.  حرص چانه اش را خاراندپر

  ؟ی زنیحرف م
  

   ...دمی نشنیزیالبته هنوز رسما چ ... گهی ام دیجد بود؟ خوب ی کیلی لنی پرسیتازه م:  زدغر
  

  ...درست : دی لب کشی را روشستش
  
  ... دوستشون دارم یلیمن که خ ... انی می به نظر مرد خوبی ول-
  

 ی چند سال باهاش تفاوت سنی دونیم... جالبه :  اش گذاشت و کراواتش را شل کردقهی را دور دستش
تو هم .  هم هستپیه خوش برخورد و مودب و به قول خودت خوش ت درسته ک؟ی اصال فکر کرد؟یدار

 ... نمیب ی نمنتونی بی شه، اما وجه اشتراکی برات می گاه مناسب و سرپرست خوبهی تکی کنیحتما فکر م
 ی گیتازه م...  پنجاه سال فکر کنه ی مرد باالهی تونه راجع به ی و چهار ساله مستی دختر بهیاصال چطور 

  !؟یاردوستش هم د
  
 خودم ی برانیواقعا فکر کرد...  خودم ی برای شما فکر کردیعنی...  گفتم یمن ک! استپ...  آقا ی ه-

  !دم؟یپرس
  

  ؟یدی پرسی چیپس برا:  را تنگ کردچشمانش
  

  ... اصال نیولش کن: دی را عقب کشخودش
  

صبر کن :  را گرفتشی به جلو خم شد و بازویکم.  کندی تا راهرو را طدی گرفت و چرخواری به ددست
   بود؟یمنظورت چ.ادی بدم ممهی از حرف نصفه و ننمیبب
  
 دی دونم شاینم ... ینه سوم...  دفعه است نی دومنیا ... ادی قضاوتم کنه بدم می طورنی ایکی من هم -

 یآخه آقا...  اجازه بده خودشون حرف بزنن ی رو قضاوت کنهی بقنکهی ایشما به جا ... شتریهم ب
 نیفکر کرد... ه بودم ی گاه بقهی عمرم تکیاندازه ...  بخوام ی گاههی تکنیمن غلط بکنم همچ! ؟یریجهانگ

   شم؟ی می راضیزی پر قو بزرگ نشدم به هر چیال
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 هیاصال از همون اول شما به من :  ناراحتش کرده بودیاما انگار حساب.  را باال گرفت تا ساکتش کنددستش
 ی دارم ازشون پول می کردالیبعد خ...  نادرخان ی پاری نشستم زیردفکر ک ... ی نگاه کردگهیجور د
  ... به نیبعد نسبتم داد... چاپم 

  
  !انقدر که با همه روراستم...  خودمه ریهمش تقص:  بغض ساکت شد و نفس گرفتپر
  
  ...من اشتباه برداشت کردم ...  خب یلیخ:  را نوازش کردشی انگشت شست بازوبا
  

  . ازم سر زدهی دونم چه اشتباهینم ... ینی بی می جور بدهیاصال شما من و : دی را عقب کشدستش
  

  نیهم... سو برداشت بود ...  لحظه هیاجازه بده : ستادی به جلو برداشت و مقابلش ایقدم
  

  !شما فکرت راجع به من بده ... رینخ:  اش را باال داد و نگاهش نکردچانه
  
  ستی ن-
  

فکر :  اش را خاراندیشانیبا انگشت اشاره پ. متعجب شده بود که نگاهش کرد عاطفه هم مثل خودش انگار
 یحاال در مورد ک ... ی زنی حرف مگهی دیکی در مورد یفقط متوجه نشدم دار...  راجع بهت ندارم یبد

  ؟ی زدیحرف م
  

   ...یچیه:  دلخوریمثل دختر کوچولوها.  باال دادشانه
  

.  بودلشی باب مقای دقی لوندنی انکهی دارد؟ و ای لوندیادی دختر زنی تا به حال دقت نکرده بود که اچرا
   داخلمیبر... من هم خسته ام  ... ی سر پا موندیلیخ:  گرفتینفس

  
 نیمعلوم بود که ا.  برداشتشینگاهش را از قدم ها.  راه افتادواری سر تکان داد و دوباره با کمک دعاطفه

کراواتش را .  و هم سطح تر بودندباتری بودند که لوندتر،زگری دی هایلی خیعنی.  خاص نبودیلیدختر خ
   اش شودی خصوصی وارد زندگیگری داشت تا کس دازیانگار ن. شل تر کرد

  
 ی انگشتانش تاب داد و پاانی را مسیخودنو. و رو کردری را زدی خری کامران نشست و فاکتورهازی مپشت

 چانه سیبا ته خودنو.  دادی اش را نشان می کتاب درسباراد کنار عاطفه ولو شده بود و.دیبرگه خط کش
.  شده بودساکت یادی زیی جورهاکی.  زدی می حرفمی کرد و نه مستقینه نگاهش م. اش را لمس کرد

  ...کوروش :  شانه اش گذاشتی کرد، کامران دست روینچ
  
  ... هوم -
  

  باهات حرف زد راجع به کار امروزش؟:  به باراد کردی ااشاره
  
  . دم دوباره تکرارش کنهیاجازه نم ... می صحبت کنشتریره ،حاال قراره تو خونه ب آ-
  
  . نهارمی بردی پس پاش-
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باراد :  را برداشتلشی کاناپه انداخته بود موبای که روی کتبیاز ج. ستادی و ادی اش را عقب کشیصندل
  ...نهار 

  
  . نهارمی عاطفه جان، پاشو بر-
  
  . خونهمیامران، منتظرم کار شهره تموم شه بر دست شما درد نکنه آقا ک-
  
   کنه؟ی کمکت کنم؟ پات هنوز درد می خوایم ... گهی نهار؟ پاشو دی ب-
  

 نگاهش دی کشی بود و خجالت ممانی مدرسه پشچاندنیمثال بابت پ.  کردی و کتابش را جمع مفی کباراد
  . را باز کردنشی سر آستیدکمه . کند

  
  . درد دارهکمی-
  
  ... تا حاال؟دکتر مسکن نداد؟ کوروش ی نگفتیزی چرا چ-
  

:  قهر کرده بودی جدیانگار جد. عاطفه زل زده بود به بانداژ کف دستش و اخم داشت.  برگرداندسر
  ...داروهاش و نگرفتم 

  
   درد؟نی کنه با اکاری چدی االن با؟ی چیعنی -
  
 که ستمی لوس روزگار هم نی دخترانیز اشکر خدا ا.  که نخوردمریزخم شمش...  آقا کامران حالم خوبه -

  ... شم یبرم خونه و دراز بکشم خوب م.نازکش داشته باشم 
  
   ...ستمی نبود که بارمیداروخونه تو مس: دی لبش کشی کنار انگشت شست روبا
  
  .نسخه رو بده ... رهی گم جابر بگی االن م-
  
   آقا کامران-
  
  ! جانم-
  
  .رمی گی خونه، مسکن هم مرمیمن م ی شهره رو مرخص کنی شما لطف کن-
  
  . خونهدی شما بررمی گیبعد آژانس م. می خوری نهار م-
  

باراد دست عاطفه را گرفت و کمک کرد .  گذاشتی مشی به الالی لی لیادیکامران هم ز.  به کمر شددست
  . کنمیمن کمکت م: ستدیبا
  

  .ی سرابیشما درد نکنه آقادست : ختی را بهم رشی سر باراد نشست و موهای دست عاطفه روکف
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پشت . کامران جلوتر در را باز نگه داشت تا خارج شوند! ؟ی سرابی گفت آقایبه باراد م.  شدنهی به سدست

  .سرشان راه افتاد
  
   نسخه کجاست؟-
  
  .ستی نی مشکلش جددشی دکتر دن،ی تو ماش-
  
  . هم که البد افتادی لنگه؟ از کار و زندگی و مستی نی جد-
  
-....   
  
  ! شدهی طورنی به خاطر باراد ا-
  

  .حق با توئه... باشه :  دادرونی را بنفسش
  

   لحظههیآقا کامران :  آمدرونی از آشپزخانه بشهره
  

 مزخرف را یالبته اگر آن کراوات. دی پوشیعاطفه هم مقنعه م.  بوددهی پوشی زرشکی و مقنعه دی سفروپوش
  . رفتزی را شست و سمت مشیدست ها.  گرفتی مدهیناد

  
   خونه؟ی درس مایبرد: دیعاطفه سمت باراد چرخ.  و نشستدی را عقب کشیصندل

  
   خونهی آره ما؟یبرد:  سمتش انداختی نگاهمی نباراد

  
 نشست و ی نمکدان ها می که روی و لکیمتنفر بود از چرب...  را برداشت و نگاهش کرد زی می رونمکدان

 خودش در یکامران هم به اندازه .  راحت شدالشیخ.  بودزی تمیکی نیا.  کردی پاکشان نمیکس
 ی که میانی مشترتی پر رستوران و لبخند رضایزهای شد از می را منیا.  کردی رستوران تالش مینگهدار

  .رفتند مطمئن شد
  
  ن؟ی اجرا داری هان؟ کگهی دی ری تئاتر م-
  
  !؟یایم ... می اجرا دارگهی سه هفته د-
  
  .ارمی عروسک هم بهی خوام برات یتازه م ... امی بله که م-
  
   ...یعاط!  عروسک؟-
  

   داره؟یرادیخوب چه ا ... یجون عاط: دیخند
  



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

447

 زدند و ی حرف مقشانی و هم سن و سال بودند که راجع به عالیمی به دو دوست قدهیشب.  کردنگاهشان
کرده بود و دخترک وراج قهر .  چانه گذاشتریدست راستش را از آرنج تا کرد و ز. کردندی میشوخ

 ی رویاهنگ. زی میدست بانداژ شده اش را گذاشته بود رو. ساکت بودنش را دوست نداشت.  زدیحرف نم
 خوردن نیمطمئن بود در زم. ابرو در هم کرد. ناخن انگشت کوچکش شکسته بود. انگشتانش انداخت

  . طور شده بودنیامروز ا
  

از رو .  اش شدیرگی نه رو گرفت و نه منکر خ. اش شد که اخمالود نگاهش کردیرگی خی متوجه انگار
   کجاست؟فمی کی دونینم: رفت و برگشت سمت باراد

  
  بابا؟...  بود نی نه، تو ماش-
  

  . منهشیپ: دی کشششی به ته ریدست
  
  . و الزم دارمفمی باراد به بابات بگو ک-
  
  ... بابا -
  

 چی هی دانست که برای خودش مد؟ی چی شد و لب برمیلوس م.  نگاهش کردحی شد و با تفرنهی به سدست
 در جلب ی کرد و نه سعیچون نه نگاهش م.  دانستی مطمئنا نمند؟ی طور لب و لوچه برچنی ادی نبایمرد

  .توجه اش داشت
  
  . عاطفهفیک...  بابا -
  
  .ستی ننی تو ماش-
  
  ! پس کجاست؟-
  
  ...تون خانوم  خدمتدمیم:  باال رفتشی درشت شده اش نگاه کرد و دم ابروی چشم هابه
  

 اخم و تخم انگار باعث شده بود ده نیا.  باال فشردیزبانش را پشت دندان ها.  درشت تر شدشی هاچشم
 زنم و ی زنگ به خونه مهی: دی به گردنش کشی و دستستادیا.  بگذاردیسال جوانتر شود و سر به سر دختر

   ...ارمی رو هم مفتیک: زیدو قدم رفت و برگشت سمت م. امیم
  
  . زده که باراد را به خنده انداختی اما مطمئن بود غردی نشنییداص
  

  .گهی دایخوب تو هم ب:  نگاه کرددی کشی اش را اتو می لبش و به شهره که روسری رودی را نرم کشرژ
  
  .امیکجا ب...  شه ی بعد هم روم نمستمی اوال که دعوت ن-
  

  پر رو:  و غر زددی کششی گوشواره های خالی به جایدست
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  ؟ی با من-
  

  . جا مونداروی اون یگوشواره هام خونه .  اومدادمی یزی چهینه، :  پنجره نشستی لبه
  
  ! کوروش؟-
  

  .آره: دی را پوششی هاجوراب
  
  . نهای داره ی گفت از تو خبری به داداشش مدمیشن.  اومده بود رستورانروزی د-
  

  د؟ی پرسیاز من م:  نشستصاف
  

 ی شده که نمیزی کرده؟ چتتی اذ؟ی باهاش داریمشکل... اوهوم : ش گرفت را تا زد و سمتی روسرشهره
  ؟یگ
  

  .ارهی کم لج در بهیفقط .  من دارهکاری اون بدبخت چ؟ی چیعنی: دیخند
  

  من برم؟:  را برداشتفشی را سر کرد و کیروسر
  

  گه؟ی دی گردیشب برم:  اش کردی همراهوانی ای تا روشهره
  

  .امی مآره: دی را پوشرشی جی هاکفش
  
   ...ابونی تو خیفتی راه نری وقت شد آژانس بگری د-
  
  گه؟یامر د...  چشم خوشگله -
  
  ... به سالمت -
  
  رون؟ی بی ریباهاش م: ستادی در رفت و ای جلوتا
  

   اون وقت؟یبا ک:  اخم کردشهره
  

  !ی زنی که آخر شب باهاش حرف میهمون...  دونم واهللا ینم: دی باال داد و خندشانه
  
  !یاط ع-
  

   گم؟ی مگه دروغ میجون عاط: دی پررونی را باز کرد و باطی حدر
  

 ی حرف میشک نداشت که با کامران سراب.  گرفت و راه افتادینفس.  در را بستدی شهره را که دلبخند
 بود که شهره و کامران را کنار هم بی عجیی جورهاکی.  نهای است ی دانست کار درستیزند، اما نم
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 فکرش را مشغول خودی نبود و بی مهمزی هم چدیشا.  را محکم تر گرفتفشی باال داد و بند کشانه. بچسباند
.  گشتندیانگار از جلسه قرآن برم.  افتادوسفی کوچه که گذشت چشمش به مادربزرگ چیاز پ.  کردیم

دوست داشت زودتر برسد تا وقت .  دادیشتری سرعت بشیبه قدم ها. ی مشکیچند تا خانم با چادرها
  ...دخترم ... عاطفه خانم : ستادی اسمش ادنیبا شن.  با بچه ها باشدیشتریب

  
به ناچار چند قدم .  شدکشیحاج خانم از زن ها فاصله گرفت و نزد.  سمت خانم ها و سالم کرددیچرخ

  ...سالم حاج خانم : سمتش برداشت تا به هم برسند
  
   خانواده خوبن؟ شهره خانم؟؟یخوب هست.  سالم دخترم-
  

  .دست شما درد نکنه... بله همه خوبن :  سر تکان دادتند
  
  بله:  سر بلند کرد؟ی ری میی جا-
  
  ؟یدی تولی ریباز هم م.  کجا مادر جان؟ امروز جمعه است-
  

نگاه .  اش را مرتب کردی روسری رود؟ گره ی میدی دانست که به تولیاز کجا م.  درشت شدچشمانش
 ییجا:  را بپوشاندشیدستش را مشت کرد تا ناخن ها. ده اش ماند الک خوری انگشت هایحاج خانم رو

  !دعوتم، با اجازتون البته
  

  زن عموت خونه است؟... بفرما دخترم :  داشتی معنیلی تکان دادن حاج خانم خسر
  

   حاج خانم؟ی داشتیکار... بله هست :  رفت در خانه شان را بزند؟ ناچار سر تکان دادی گفت نه نمی ماگر
  
  .شما بفرما...  زنم یا بزرگترت حرف م ب-
  

 ری زیخداحافظ.  شودی مری با بزرگتر حرف زدن ختم به امر خنی گفت ای میحس. دی لبش را جوپوست
 یا: غر زد. دی حاج خانم و رفتنش به آنجا را بگودنی شهره را گرفت تا دیشماره .  کرد و راه افتادیلب
  .ی زنی حرف میباز که دار...  تو یرینم
  

 ایبرد.  زدی دستش را دور گردنش محکم کرده بود و تند و تند حرف مکی نشسته بود و شی پای روبرنا
. ای به بردی داد و کمی به برنا گوش میکم.  گفتی کاناپه زانو زده بود و با خنده از مدرسه اش میپا

  م؟ی کنی بازاطی تو حمیبر: دستش را دور برنا گره کرد.  کردی را پر مپشینادرخان با لبخند پ
  

  بابا نادر توپ فوتبالمون کجاست؟: دی از جا پرایبرد
  
  ...اجازه آقا :  نادرخان نگاه کردبه
  
  .توپ هم تو گلخونه است ... ی برو پدر صلوات-
  

  ...باراد ... باراد ... باراد  ... امی بپوش تا بیکتون: دی را باال کشپشی شرت برنا را تنش کرد و زییسو
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  ...بعله :  باال بلند شدیقه  از طبشیصدا

  
  ... فوتبال اطی تو حمی برمی خوای تنبل، منیی پاای ب-
  
  ... اومدم -
  

  ... بپوش سردت نشه نویا:  نشانش دادی ژاکتنادرخان
  
  ... پوشم ی خودم مدیبد...  دست شما درد نکنه -
  
  ... حاال ای ب-
  

  !هیرا چ کانیا: دیخجالت کش.  نگه داشت تا بپوشدشی را براژاکت
  
  ...برو :  لبش گذاشت و لبخند زدی را گوشه پشیپ

  
مثل  .دی دی لب نادرخان می بود گوشه ی که چند وقتیپیمثل پ.  آمدی آدم ها می به بعضزهای چیبعض

نق : به لبش دادینیچ. امدیمثل کوروش که کراوات زدن بهش م. بودی کامران که پر از مهربانیلبخندها
  ..!!یگدا صد تومن.ادی مشتری بزدن و طلبکار بودن بهش

  
  ؟ی پوشی میتو چ:  بستی اش را می پله نشسته بود و کتانی روایبرد

  
   بپوشم؟یچ:  اش نگاه کردی پاشنه تخت و عروسکی کفش هابه
  

  ی از کجا آوردنویا: دی ژاکتش خنددنی و با دستادی هم کنارشان اباراد
  

  !بابا نادر بهم داده... دلت آب : و راست تاب داد طرف ژاکت را به هم چسباند و خودش را به چپ دو
  

  ...عوق :  لب و لوچه کج کردندای و بردباراد
  

  ...بله بله :  به کمر شددست
  

   ...یعاط ... گهی دایب:  زدغی جبرنا
  

  ! شه؟یاندازت م:  سمتش گرفتدی سفی جفت کتانکی و وانی ای رودی دوایبرد
  

 ... امی کفشم منیبا هم... نه :  شک متعلق به کوروش بودیب. انداخت ی بزرگ کتانی به قد و قواره ینگاه
  . اومدمدی کم نرمش کنهی دیبر
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 توجه به او که از کنارشان رد یب. دندی دوی هنوز داشتند دنبال هم مدیچی پاطی کوروش که داخل حنیماش
  !هوف... بچه ... پدرت ... بر :  زانو خم شدی و روستادیشد و جلوتر رفت،ا

  
   ...گهی دایب: دی خندی غش غش مایبرد

  
  .آخ دلم ... میتسل: دی کف دست شکمش را مالبا
  
  گه؟ی دی پس باخت-
  

  .می برایب... برنا .  برو باال جونورایب... آره باختم : دیخند
  
...  با خودت ی کردکاریچ: دی خنددنشیاز د.  بودفی و کثی خاکشیسر تا پا.  آمدرونی پشت بوته ها باز
  . حمامی بردیبا
  

  شکمت درد گرفت؟ ... هیچ:  خم شد و برنا را بغل کردباراد
  

  .ستی نیطور ... دمیی دوادیز: ستادی اصاف
  
  ... سالم بابا -
  

:  دست دور کمرش انداختایبرد. دیگره اش را باز کرد و باال کش.  بودزانی دور گردنش آویروسر
   بود؟یشرطمون سر چ

  
  ! به نفع توچی هکی...  جهنم و ضرر : را دور شانه اش انداختدستش

  
  ن؟ی کردی مکاری سالم، چ-
  
  ... رم باال یمن م:  آن که نگاهش کند سالم کرد و راه افتادی اجبار برگشت و ببه
  

 آب به یمشت. نادرخان داخل آشپزخانه مشغول بود.  باالدی گذشت و دوی کوروش سرابی به شانه شانه
   حوله داره؟نجای اره،ی دوش بگدیبرنا با: دیصورتش پاش

  
   آره، کوروش اومد؟-
  

...  به به د؟ی پزیشام م...  ا ؟ی کنی مکاریشما چ... بله :  آشپزخانه انداختزی می را درآورد و روژاکتش
  .میشام نادرخان پز دار

  
  . مزه اش خوبهنی ببای ب-
  

  !هیعال ... هووم...  و پرسش یکین: دی از سر قاشق چشیخم شد و کم.  را سمتش گرفتقاشق
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  ... سالم -
  
  .یزود اومد...  سالم بابا جان -
  
ژاکت را .  هم ظاهر شودی رود کوروش سرابیانگار بنا بود هر جا که م. دی لبش کشی انگشت اشاره روبا

  ... بشورم دی رو هم بانیا: برداشت
  
   ...نی تو ماشمی بری بذار تو سبد رخت چرکا م-
  
 میبر: دی چسبشی داخل آشپزخانه و به پادیبرنا دو.  نگاهش را حس کردینی کنار کوروش رد شد و سنگاز

  یحموم آب باز
  
  ... برنا -
  
  !تو رو خدا...  تو رو خدا -
  

  .امی تونم باهات بینکن بچه، من که نم: دیخند
  
  ! چرا؟-
  

  .ی شدیشما پسر بزرگ: دی اش را کشینی بنوک
  

نفسش را .  بودنی سنگیادیعطرش با حضورش ز. کند و خم شد تا برنا را بغل ستادی کنارشان اکوروش
 شانه قایدق. ستادیکوروش برنا به بغل ا. خودش را جمع کرد. پشت سرش پر و شلوغ بودیموها. حبس کرد

 حلقه نهیسدستش را دور .  کردی حس مشی بازوی را روورشی که بافت پلکیآن قدر نزد. به شانه اش
  ... رم باال یمن م... اهم : کرد

  
   چقدر قدم بلند شده؟نیبب: دیبرنا از بغل پدرش نگاهش کرد و خند.  همراهش راه افتادروشکو
  

 یبرنا حق داشت از آن بلند. دی رسی بزرگ به نظر میادی زیی جورهاکی.  قد بلند و تنومند بودکوروش
   گذره؟یخوش م: دیخند. فخر بفروشد

  
  ...آره :  تکان داد و دست دور گردن پدرش حلقه کردسر

  
 هم ی گاه خوبهیتک.  بودیپدر خوب.  بوددهی پسرک را نرم بوسی گونه یرو.  کوروش ماندی رونگاهش

 ناخنش را یگوشه .  رودیالغر و بلند و سف.  افتادوسفی ادی.  شدی هم می قد و قواره پناه خوبنیبا ا. بود
.  و خدا بفرستهی خوای م کهی تا اوننیبش: دیبه خودش غر.  زدی به دل نمی چنگچیه.  دندان گرفتریز

 که حداقل صاف و ساده وسفی آدم همون نی بهتری کنی می که تو زندگییتو جا ... یدلت خوشه ها عاط
 دی بادیای خوشش بی از کسنکهیبدون ا. دلش گرفت.  گذاشتندی میالبد با شهره قرار خواستگار. است

. دیچی پشی پله پانی اولیرو.  باال برسدیه  داد تا زودتر به طبقی سرعتشی به پاهای کرد؟ عصبیازدواج م
  ...حواست کجاست : دی را گرفت و باال کششیقبل آن که خم شود کوروش بازو
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  خوبم...  نشده یطور: دی را عقب کشدستش

  
  .ی شدیاالن داغون م:  پدرش چسبانده بودی سر به شانه برنا

  
: دی و همراه خودش باال کشدی را چسبشیزو قدم بردارد کوروش بانکهیقبل ا.  لب گفتری زیی پر روبچه

 پا نیا.  حواست کجاستستیمعلوم ن. نی زمی و داشت که نخورنی استرس ادی بای که تو هستیرو هر پله ا
  !؟...  تو ی کنیچرا دقت نم. ستی پا بشو نگهید
  

 بلوز هم ی دستش را از رویگرما.  را گرفته بودشیکامل دور بازو.  بزرگ بودیادی زشی دست های پنجه
  ... کنم ی باال ولت ممیبرس:  نگاهش کردیقبل آن که دستش را عقب بکشد کوروش جد.  کردیحس م

  
   ...یی بابای رو هم مثل من بغل کنی شه عاطینم:  به پدرش نگاه کردی جدبرنا

  
  بشهدیشا: کوروش فشار دستش را کم کرد و از سرش شانه نگاهش کرد.  برنا گرد کردی را براچشمانش

...  
  

  !آقا کوروش: اعتراض کرد.  صورتش زدی روی حس کرد که نگاه کوروش چرخکامال
  

  . باالمیدی رسگهید ... ی بشه دستتو ول کنم تا خودت بردیشا:  باال دادشانه
  

  . را آزاد کرد و همراه برنا سمت اتاقشان رفتشیبازو
  

آخه  ... هی چگهی ها دی چشم چروننیا ،ی عاطیریبم:  کانتر گذاشت و خودش را باد زدی ها را روبشقاب
   زدن داره؟دی هم دی سرابی آقانیا ... نیا ... نیا

  
 بنده به مچ یآقا ساعت صفحه بزرگ م. شد هزار نظر. گهی دی نظر گذروندکیاز : دی لبش را جوپوست

   سر و شکل شد آب و نون؟نیا...  زنه یعطر هم م.  کنهی رو هم تا مراهنشی پنیآست... دستش 
  
   رو کجا بذارم؟نای ای عاط-
  

  .دستت درد نکنه باراد، بذار همون جا: ی سمت وروددیچرخ
  

  . من هم کمک کردمنیبب:  سمتش آمدوانی هم با دو تا لایبرد
  

   شد کمک؟نیا:  غر زدباراد
  
  !؟ی کردکاری خودت مگه چ-
  
   ..رونی بدیرحاال ب ... دیهر دو کمک کرد...  خب یلیخ:  گرفتای ها را از دست بردوانیل
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  .نی تو ماشذارهیکامران م...  نزن عاطفه یزیدست به چ: دی نادرخان را شنیصدا
  

   کارو بکنننیاز فردا آقا کامران ا ... دمیحاال امشب و من انجام م: دی آب کشر،ی شری را زدستش
  
 نیبا ا... م  شدمی قانجایجون خودت، بگو فرار کردم و ا:  پنجره نگاه کردی شهی خودش در شری تصوبه

  . گفت نوش جوندی امشب برات غذا کشرمیحاال گ.  خانمی حال و هوات عوض شده عاطیآدم ها گشت
  

اون وقت دوبار باهات خوش ...  خوره ی آب از آب تکون نمرهی میرآبیآقا ز! ه؟ی چطورشی زندگیدیند
  ! خاک تو سرته؟ی خبری کردالی کرده خیاخالق

  
  ... عاطفه -
  

  ...بله :  به کامران نگاه کرد سمت در وبرگشت
  
  .رونی بای بذار اونارو ب-
  

  . کنمی نمیکار:  زدلبخند
  

  .اطی تو حمی پشت برنی از همایب... همونم نکن :  آب را ببنددری آمد و کنارش خم شد تا شجلوتر
  
  بچه ها کجان؟:  اجبار کنارش راه افتادبه
  
  ؟ی شی نمتی بکشم اذگاریس ... ننی ببلمی رفتن ف-
  
  .نی نه، راحت باش-
  
 ژاکت را به هم یلبه .  استدهی را نفس کشگری و هزار کوفت دگاری سی دانشت که تمام عمرش بوینم

  .ادی روزا برف منیهم:  پله نشستیچسباند و رو
  

  زمستون و دوست ندارم:  را به جلو سر دادشی چسباند و پاهاواری کمرش را به دکامران
  

  .من هم دوست ندارم:  تا گرم بماندندچای پنهی را دور سشی هادست
  

  .ی هستی خوبیلیدختر خ:  نگاهش کردمهربان
  

  ...نه بابا : دی کشخجالت
  

   ...یچرا هست:  زدگاری به سی محکم ترپک
  

  . کنمیاالن باور م: دیخند
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  .گمی می که چیشی متوجه می به خودت نگاه کنرونیاگه از ب ... گهی دی گم که خودت و باور کنی م-
  
 به دست آوردن ی که برادی دی را میی تنهای و پنج ساله ستی کرد، دختر بی که به خودش نگاه مرونی باز

. شی راحت بود که خودش هست و خداالشیاما خ. دی شنیحرف م.  کردیکار م.  زدینان حالل سگ دو م
  . هم بد نبودیلیخ. بشی داخل جی دنبالش بود و نه مال کسینه آه کس

  
   ...ی کردی به خودت فکر میداشت:  انگشت نگه داشتنی را بشگاری سکامران

  
  ...آره :  تکان دادسر

  
  کامران:  پشت سرش باز شددر
  

جا :  بودشدهیانگار هنوز ند. دیای برونی تا کوروش هم بتواند از در بدی پله عقب تر کشی را روخودش
   ...بارهی روزا برف منیهم... هووف ...  سرما نیقحط بود تو ا

  
 سمتش یگاریکامران س. کوروش هم مثل او منتظر برف بود.  چانه زد و به آسمان نگاه کردری را زدستش
  ؟ی کشیم: گرفت

  
  دمتیند:  حضورش شدی را که برداشت متوجه گاریس
  

  .امی به چشم بزرگان نمنی همی براستمی مهم نیلیخ:  شدتلخ
  

  وروش؟ به کیعاطفه االن متلک انداخت... اوه : دی خندکامران
  

  ! گفتمیجد ... هیمتلک چ:  خودش را جمع کردشتریب.  زده بودخی ی روسرری زشی هاگوش
  

جفتش ننشسته بود، اما آن قدر پت و پهن بود که سر شانه هاشان .  به دست کنارش نشستگاری سکوروش
 ی داغ م نسکافههی: دی را به هم مالشیکامران دست ها.  دادگاری سر سینگاهش را به سرخ. مماس شود

  .چسبه
  
  ... کنم ی من درست م-
  

...  خوام خودم درست کنم یم ... ی عاطنیبش:  کامران با دست اشاره کرد بلند نشودستدی آن که باقبل
  !بشمار سه اومدم

  
دست به .  مانده بودنیهم... چه غلط ها . دی کشی نشست آن جا ور دل کوروش و عطرش را نفس میم
  ... من برم تو دید ش زحمت بلنیب: ستادی انهیس
  

... آقا کوروش : اخم کرد. گارشی که نشان داد باال دادن چانه اش بود و پک زدن به سی عکس العملتنها
  . کردمخی ... گهی ددیپاش
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  ادی االن کامران منی بش-
  
  ! خوامی نم-
  

 ینه برا.  و نشسترونینفسش را داد ب. کوروش هم پر اخم نگاهش کرد.  لوس غر زده بودی دخترهامثل
 را پک بزند و گارشی مرد گنده سنی و بگذارد اندی بنشدی حس کرد بانکهی ایفقط برا.  اخم کرده بودنکهیا

  .شی های داورشی بابت پی معذرت خواهکیمثال . اوردی به زبان بی هم حرفدیشا
  

 به ی نگاهمی ن. کرده بودخیانگشتانش . دی کششی پنجه های شلوار را روی را باال آورد و پاچه شیپاها
بنداز رو :  آوردی اش را در می شرت ورزشیی لبش نگه داشته بود و سونی را بگاریکوروش انداخت که س

  ی کردخیپات 
  
   شهیشما سردتون م...  نه -
  
  ستیسرد ن...  تو می ری ممینسکافه خورد:  زدگارشی به سی دوباره پکالی خیب

  
 وارد بود شک یزی به هر چیادی مرد زنیا. دیش محکم کوبقلب.  انگشتانش لمس کردری نرم را زی پارچه

  . بودبی عجی مدل نرمش داشتن کمنیاما ا. نداشت
  

   ...ی مال عاطکهی کوچنیا ... دییبفرما:  که داخل انگشتانش محکم گرفته بود آمدیوانی با سه لکامران
  
  ! بزرگه مال من باشهوانی لدی باکترمیچرا؟ من از همه کوچ...  ا -
  
   ...دهی بهت نمرهی گی رو هم کوروش منی همیغر بزن -
  
  !یشما که بدجنس نبود: دی را به جان خرشی انگشتانش گرفت و گرمانی کوچک را بوانیل
  

 یبخور برو تو تا سرما نخورد... مگه سردت نبود :  پا فشردری کند و زگارشی باالخره دل از ته سکوروش
...  
  

 به نسکافه یساکت لب. مردد به کوروش نگاه کرد.  نسکافه نداشتنوای لی به داغی ربطچی قلبش هیداغ
 نیا. شی پسرهاهیشب. دی رسی حال تنها به نظر منیساکت و در ع. کردی زد و بخار دهانش را ها میاش م
 لحظه دلش خواست با کف دست سر کی یبرا. حسش کرده بودشتری چند وقت بنی تنها بود و ایادیمرد ز

  ! شودی درست مزیهمه چ...  گفت که غصه نخور ی مدی هم بادیشا. کندگنده اش را نوازش 
  

شهره .  بودیکی کامران گاری با سگارشیعطر س.  بالش شهره گذاشتی و سرش را رودی شهره دراز کشکنار
  ؟یاومد: خوابالود چشم باز کرد

  
  ...اوهوم :  تکان دادسر

  
   ساعت چنده؟-
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   ...می دوازده و ن-
  
  .گهی دی موندیخوب م ... ید اومری چقدر د-
  

  .منتظر موندم بچه ها بخوابن:  شهره چسباند و مچاله شدی را به شانه سرش
  
  ؟ی اومدی با ک-
  
  . کامران و کوروش-
  

   آوردنت؟نجایتا ا:  دست دورش انداختشهره
  
  نجاست؟ی ای آره، کفش ک-
  
  . راه انداختنی چه قشقرقینی ببینبود...  و صبورا اومدن لهی جم-
  
  چرا؟:  شد و نشستزی خمین

  
 یکیرفته با .  نکرددی اش رو هم تمدغهی صگهید.  مرده صبورا رو ول کردنکهیمثل ا:  شدزی خمی هم نشهره

  .صبورا هم حامله است. گهید
  
  ! کثافت-
  
آخر هم .  گفت، صبورا گفت چشمیچند سال هر چ.  شهی منی فروشه همی خودش و ارزون میکی ی وقت-

  ... اومد لهیبعد زنگ زدن جم. دیصابر شاخ و شونه کش.  وجدانی بی کهی مرترونیکرد ببا لگد پرتش 
  

   ...رهی گی وقت رنگ آرامش نمچی خونه هنیا...  بود ی چگهیبچه د. اوف:  چنگش گرفتانی را مشیموها
  

  .یدی تولی بردیصبح با...  بخواب ایب: دی دست کششی موهای روشهره
  

   گفت؟ی چرهین: ان گرفت دندری انگشتش را زکالفه
  
  . گفت صبورا شوهر کرده رفتهی مدی پرسی میهر ک.  دلم براش سوخت-
  
 امروز که جمعه است دی پرسدی امروز حاج خانم منو دنیهم...  شه ی وقت بسته مچی مگه دهن مردم ه-

  . شهی وقت دهن مردم از حرف زدن خسته نمچیه ... ینی بی م؟ی ریکجا م
  
   ...نجای اومد ا-
  

   ...ستیمهم ن:  و چشم بستدی کشدراز
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 ی خالص می خونه و زندگنیاز ا... بهش فکر کن :  را نوازش کردشی ساکت ماند و با انگشت موهاشهره

   ...ی ری و میش
  
  ! شوهر کنندی دخترا بای گفته همه یاصال ک ... نی اون خونه هم مثل ا-
  
 ی هست که بتونیک ... ی درست و درمون داریننه .  ..ی داری درست و حسابیبابا ... ی باالخره که چ-

  ؟ی کنهیبهش تک
  

  ادیازش بدم م:  نشودری را محکمتر فشرد تا اشکش سرازشی هاپلک
  

  .ی دوسش داشتدیشا.  باهاش حرف بزننیبش... لوس :  شهره آرام بودی خنده
  

 آسمان ریزن تنها بودند زدو . دیشهره هم ادامه نداد و دراز کش.  سرش و ساکت ماندی رودی را کشپتو
 ی بود تا زندگی که سالم بودند کافنی داشتند؛ اما همی بند بود و نه پشتوانه ایینه دستشان به جا. خدا
  . گفتی هم گذاشت و بسم اللهیپلک رو. کنند

  
  !کوروش بخور آروم شو... بخور :  سمتش گرفتیوانی لآرش

  
  ... کنم ی مچارشیب...  شرف ی بی کهی مرت-
  
  ...کوروش  -
  

  . بهش کار ندهی کسچی که هارمی سرش بییبال:  آرش را پس زددست
  
   ...ری آروم بگقهی دقهی ؟ی سکته کنی خوایم...  خب یلی خ-
  

 ی پروژه منیداره دو ال پهنا از سر ا...  شرف یب: دی کراواتش را شل کرد و از دور گردنش کشی گره
  !شخور الی کهیمرت...  شه ی نمریخوره، باز هم س

  
 بده زنگ بزنم ویگوش:  گرفتی را باز کرد و نفسراهنشی اول پیدو دکمه .  نبودی کردن کراوات کافباز

   ...یازیواسه ن
  
  ؟ی کارو بخوابونی خوایم...  لعنت طونی بر ش-
  
مثال ...  خواست بکنه و انگار نه انگار ی هرغلطندهی پودمی اجازه میپس فکر کرد:  راه رفتی و قدمستادیا

  !امی ها کوتاه بی بازی شامورتنی با ایدی دیک... ناظر اون پروژه ام 
  

  ادی بیبیبذار حب...  کم صبر کن هی ... ای گم کوتاه بینم:  هم کالفه نشست و کتش را درآوردآرش
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هان !  بهم بگه؟ی چادیب...  دونست و گزارش نکرد ی میبی اتفاق ها رو حبنی ایهمه :  اش بلند شدنعره
  !بگه؟ یچ... 

  
  ! کوروش-
  

 من و شرکت در ی کارتیثی آبرو حیپا. ذارمی دفعه نمنیا... دخالت نکن آرش :  را برداشتفشی و ککت
  ! بشه؟ی که چامیکوتاه ب ... ونهیم
  
  ؟ی کجا بر-
  

 بکن بذار ی خوای میهر کار:  و دست به کمر نگاهش کردستادیآرش ا.  نداد و داخل آسانسور شدیجواب
   دزد بخوابهی کهین مرتپروژه واسه او

  
 دی کشی را کنار نیماش. ستدی بود که مجبور شود بای اش آن قدریفشار عصب.  شد و راه افتادنی ماشسوار

 ای یازی ندنید.  خواست تا تمرکز کندی وقت می اقهیچند دق. دی کشقیچند نفس عم.  دادنیی پاشهیو ش
   ...الو:  جواب دادلی میب. داخت به شماره انینگاه.  زنگ خوردلشی موبایگوش. ندهیپو
  
  ... سالم آقا کوروش -
  
-..   
  
  ؟. آقا کوروشـ
  
  .. بله-
  
  ... خواستم بگم ی میزی چهیراستش .  زدمی االن زنگ مدی نبای انگاردیببخش...  امم -
  
  ... اومده شی کار مهم پهی...  بعد ی براشی شه بذاریم:  کف دست گردنش را فشردبا
  
  .خداحافظ...  زنگ زدم دیبازم ببخش... مهم نبود اصال  ... باشه...  باشه -
  

  ! شده؟یچ... صبر کن : دی فرمان کوبی دستش را روکف
  
   ...یچی ه-
  

  !؟یچی هی برایزنگ زد:  را ماساژ دادشی ابرویباال.  آرام و خجالت زده بودشیصدا
  
  .دی حوصله نداریآخه انگار...  نه خوب -
  
  ... حرفتو بزن -
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  . دعوا کردهیکی تو مدرسه با نکهیمثل ا.  زنگ زد بهمای برد-
  
  ! کرده؟کاری چ-
  
  . مدرسهدی بردیخواست که به شما بگم با.  شهی حرفش می سال ششمهی با نکهی دعوا که نه، مثل ا-
  
   ...ای خدا-
  
  .دی در دسترس نبودنکهیمثل ا.  اول با شما تماس گرفترشی مد-
  
   نبودیحواسم به گوش ...  اومدهشی تو کارم پی مشکلهی -
  
   مدرسه؟دی بردی تونیاالن م...  شه ی انشاهللا که حل م-
  

  ... کامل شد ایحاال هم که با گل کاشتن برد... کل امروز مزخرف بود .  دونمینم:  هم گذاشتی روچشم
  
رسه ها همه  مدری مدنیا...  شده ی چمی شی که متوجه نممیحاال تا باهاش حرف نزن ... گهی پسر بچه ان د-
  . بپره و دعوا کنهی جهت به کسی و بخودی بستی نی بچه اای کنن و گرنه بردی و گنده میچ
  

 یالبته اگه اشکال ... دی تونی و نمدیاگه شما کار دار: عاطفه ادامه داد.  عضالت گردنش کم شدیگرفتگ
  ... تونم برم مدرسه اش ینداشته باشه من م

  
رفتن ... کمک کردنش .  بودیحاال حرف زدن با او عاد.  شدی پررنگ م گرفت وی دختر کم کم رنگ منیا

  . اش بودی از زندگیهمه و همه انگار قسمت...  پسرها یبه مدرسه 
  
  !؟ی تونی م-
  
   ...یعنی نداره؟ یاشکال!  برم؟یعنی -
  
  ... برو -
  
 دای بده که من راحت پشما آدرس کامل و...  دونم ی رو میبیآدرس تقر ... فتمیاالن راه م...  باشه -

  .کنم
  
  . کنمی برات اس م-
  
  ... باشه -
  
  ... عاطفه -
  
  ... جانم -
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  ... دنبالش امی من میدیببرش تول: دی لبش کشی رویدست

  
  خوبه؟ ... دمیبهش نهار هم م... مواظبش هستم  ... دیاصال نگران نباش...  حتما -
  

  خوبه:  کمرنگ بودلبخندش
  
  . پس خداحافظ-
  
  ...ه  عاطف-
  
  ... بله -
  

 توانست آرام ی هم مشی های با پر حرفیی جورهاکی دختر نیا.  داشتی گفت حس بهتری که مجانم
   ...یمرس:  را لمس کردشی ابرونیب. بخش باشد

  
  . کنمی خواهش م-
  

امشب :  آرش را گرفتیشماره .  گرفته بودیشتریتمرکز ب.  را به لبش چسباندی گوشدی آزاد را که شنبوق
  ... اوضاع چطوره نمی رامسر تا خودم ببرمیم
  
  ؟ی شدادهی پطونی از خر ش-
  
  . که زده رو جمع کنهی گنددمی کم زمان مهیفقط ...  کار دارم آرش ندهی با پو-
  
  قه؟ی چند دقنی معجزه شد تو ا-
  

  .میریحاضر باش شب با هم م:  گرفتدهی آرش را ندیدلخور
  

 ریی داشت تغییزهای چکیفقط . معجزه نشده بود. دیورتش کش صی را قطع کرد و با کف دست روتماس
  ! ترساندشی می که کمیرییتغ.  کردیم
  

سر هم داد زده بودند و .  بحث کرده بودندهی تلفن با پویپا.  دادهی آسانسور تکی خسته اش را به بدنه تن
 صورت محال نی اری غدر.  اش را پاک کندی چند روز گندکارنی همی بود طدواریام. دندیخط و نشان کش

 به ی آسانسور نگاهی نهی آاخلد. سوال برودری اش زی و بگذارد نام و اعتبار و وجدان کاردیایبود کوتاه ب
. دی کششی به موهای اراده با پنجه شانه ایب.  درهم شده بودی کمشیموها. صورت خسته اش انداخت

 ی بود که برای دفعه انی سومای نیدوم.  را مرتب کردشی پالتوی قهی را بست و راهنشی دوم پیدکمه 
گردنش را به چپ و راست چرخاند و .  بچه هایرا گفت بیالبته بهتر بود م.  آمدی منجای عاطفه به ادنید

 بابت حضور دی بود، بااستی رزی هنوز پشت می کارمندیفکر کرد اگر آقا.  آمدرونیبا توقف آسانسور ب
 ی که عاطفه را دفعه ی خوانشیپ.  به داخل انداختی نگاه،یدی تولرونیاز ب.  دادی محی توضشیپسرها
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 که یزی هم پشت میکی. چند زن مشغول کار بودند.دی رسی نظر مه بی بود، حاال خالدهیقبل پشت آن د
  ... آقا دییبفرما:  بافتی میزی سالن بود نشسته بود و چیانتها

  
 ی کار را در خودش منی ایرکز داشت و نه حوصله اما نه تم. اوردی عاطفه را بخاطر بیلی کرد نام فامیسع
  با عاطفه خانم کار داشتم:  به سالن انداختیسرش را باال گرفت و نگاه. دید
  
 پشت ی از خانم ها داخل راهرویکی.  نشستهی چهار پانی اولی تعارف رویب.  پچ پچ کردندی دو نفریکی

  ...سالم : مد آرونی به دست بوانی بعد عاطفه لی اش شد و لحظه ایسر
  

  ...سالم : ستادی تکان داد و اسر
  

قبل از آن که خانه شان را ترک .  بوددهی خرشیباراد برا. دی اش چرخی زرد و صورتوانی لی رونگاهش
  .کند

  
  .دی خوش اومدیلی خ-
  
   کجاست؟ایبرد:  در هم شدشیابروها. ندی ببی واضح بود که به راحتی چشمانش انقدرری زیرگیت

  
 نشده آقا یطور: ستادی اش انهی به سنهی سبایتقر.  تر شدکی به پشت سرش انداخت و دو قدم نزدی نگاهمین

 امروز ناراحت ی کم بابت کتک کارهی.  و بردشایآقا کامران اومد دنبال برد. دینگران نباش... کوروش 
 یکار بد... مران  آقا کادممن هم زنگ ز.  شهی می و عصبانمی گفت بابا دوست نداره ما دعوا کنیم. بود

  کردم؟
  
تاب مژه ها و هالل خوش  ... ندی صورتش را ببی روفی ظری هارگی توانست موی می فاصله حتنی ااز

  نیرینرم و ش.  صبحانهیمثل خامه ها. فی بود و لطبایز.  را از نظر گذراندشیحالت ابروها
  
 کم هی آقا کامران بتونه دیکردم شافکر .  زد و خوردا داشتهنی از ای تو دوران بچگی هر مردنکهی نه ا-

  ... بابا یا ... نجای تا ادی همه راه اومدنیخسته و کوفته ا.  گفتم به شما خبر بدهیباهاش حرف بزنه؛ ول
  

 ی شانه های گذاشت روی اش را که میشانیپ.  قدم به جلو بردارد و سرش را خم کندمی بود فقط نیکاف
 ی شانه ی چسباند روی کرد و سرش را میت دور گردنش حلقه م که برنا دسیمثل وقت. خوب بود.عاطفه

 قرار ناگفته سر کی نبود که با تایگ.  داشتی تازگی کششنیهمچ.  نبودیعی طبنیا. عاطفه تا نوازشش کند
 کمرش بزند و ی شانه اش بگذارد و دو ضربه روی سرش را رویکی داشت که ازین. اورندیاز تخت در ب

  ...غصه نخور .  شودی درست مزی همه چدیبگو
  

  زنگ هم نزد:  سرش را باال گرفتکالفه
  
   براتون؟زمیبر.  تازه دم هستییچا.  گفتمی کاش خودم بهتون میا:  ندامت نگاهش کردبا
  

شسته و . ستی هم نیدهن ... دییبفرما:  مقاومت به دستش دادیب.  را برداشتوانشی را دراز کرد و لدستش
  .خرما هم دارم نجای ادیصبر کن ... زهیتم
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ظرف .  را برداشت و سمتش آمدفشی خم شد و کشخوانی پی عاطفه از روستی نیازی ندی آن که بگوقبل

.  نهاری آوردم براهیاز خونه الو... هسته هم نداره  ... دییبفرما:  را باز کرد و سمتش گرفتیدیدردار سف
   براتون؟ارمیب.  ها دست نزده موندههیالو.  سفارش دادمتزای پای بردیبرا

  
 به خودش دیبا.  شدی مکی را هم شرشی کم بودن ها و ساده بودن های قدر اخالص داشت که همه آن

 نکرده بود ی سعیحت.  داشته باشدی نکرده بود در موردش قضاوت خوبی وقت سعچی کرد که هیاعتراف م
   شه؟ی تموم میکارت ک:  اش انداختی به ساعت مچینگاه. ندشی که هست ببیهمان طور

  
   کار من؟ ساعت چنده االن؟-
  
  قهی سه و چهل دق-
  
   شده؟یطور...  جمع کنم و برم دی باگهی د-
  
  .میپس جمع کن بر:  انگشتانش محکم نگه داشتنی را بوانیل
  
  ! هوم؟-
  
  .میمگه کارت تموم نشده؟ خوب جمع کن بر: ستادیا

  
نگاهش را . با ابرو اشاره کرد عجله کن. دیش را نوشی را به لبش چسباند و چاوانیل.  نگاهش کردیجی گبا

  . لباس هایداد به بسته بند
  
   نداره؟ی کم زودتر برم اشکالهی من ،ی خانم اسد-
  
  حواست هست؟. ی زود رفتای ی اومدری دای هفته نی کل ا-
  

مونم  یاصال م...  مونم ی مشتریاز فردا ب:  مهربان و لبش پر خنده بودشی داد صدای جواب زن را میوقت
  !خوبه؟...  و جبران کنم یتا هشت شب که کم کار

  
  . کنهی کار متی مسئولی بیکی ادی چقدر بدش ماسری که آقا ی دونی م-
  

پر اخم و . دادی تر نشان منیی باال و پای دو سالیکی دی چهل ساله شابایتقر.  به زن انداختی نگاهکنجکاور
 هفته فقط برام نیا:  و مقنعه اش را مرتب کرددیپوش اش را ی و خاکستریعاطفه ژاکت سورمه ا. طلبکار
  . اومدشیمشکل پ

  
  . شلوغهیلی جور که معلومه سرت خنیا:  سر تکان دادزن

  
  !یخانم اسد:  واضح بود که صورت عاطفه را سرخ کندی زن آن قدری اشاره
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   ...ی مگه عجله نداشتگه،ی برو د-
  

 ی داد که اگر بخواهد می گرفت و نشان می تماس می آمد همان لحظه و همان جا با کارمندی نمبدش
قبل آن که .. اندازدی زن را از نان خوردن بنی مثل ایکی استفاده کند و نشانی بیتواند از نفوذ و دوست

  . زنمی حرف ماسریفردا صبح با آقا :  را برداشتفشی عاطفه کردی بگیمیتصم
  

عاطفه پشت سرش . ستادیدر را باز کرد و کنار ا. غول شد مششی و کاموالی تفاوت شانه باال داد و با می بزن
  .دی جوی دندان مری بود و پوست لبش را زستادهیا

  
  ... عاطفه -
  

  ...بله ... جانم :  بلند کردسر
  
  رون؟ی بی بری خواینم:  در اشاره کردبه
  
   ...دییشما بفرما... چرا ...  چرا -
  
 خارج شوند؟ مطمئن بود که ای داخل و یل خانم ها از در تا اوستدی ای می دانست که هر مرد متشخصینم

اول : با دستش اشاره کرد.  استدهی عقب نکشی صندلشی برای در باز نگه نداشته است و کسشی برایکس
  ...شما 

  
 از ی شد عادت و قسمتیبعد م.  ها سخت بودنی اولشهیهم. ردی بگدهی کرد صورت متعجبش را نادیسع

 را بست و شی پالتویدکمه . دی وزی میباد سرد.  آمدنیی کنارش از پله ها پا. هر کسی و زندگتیشخص
 ی لبه هاگری مقنعه اش را گرفته بود که باد بلندش نکند و با دست دی دست لبه کیبا . به عاطفه نگاه کرد

 ... هندیدعوا با پو...  امروزش ی ذهنیریدرگ.  دانستیعلتش چه بود را نم. ژاکت را به هم چسبانده بود
 ی می بود به عاطفه که با لبخند سعدهیاما فکرش و نگاهش چسب ... یگری دزی هر چای ای بردیکتک کار

  ... بره یاالن مقنعه ام رو م... باد مزخرف : کرد خودش را در مقابل باد بپوشاند
  

   ...نی تو ماشمی رسی می کم عجله کنهی:  و دستش را با فاصله پشتش گذاشتستادی اکنارش
  
  ... آقا کوروش -
  

  . کرد تا ادامه دهدنگاهش
  
  مشکلتون حل شد؟... جسارت نباشه ها !  حالتون خوبه؟-
  

 و نجایآمده بود ا.  توانست مشکل هر روزش باشدی هم مگری دیزهای چیلیخ.  که فقط کار نبودمشکالت
 یدر زندگ.  نبودی کمزیچ.  خواستی عاطفه را می داشته باشد همراهیمی آن که از قبل تصمیب

  . امروز عمقش را درک کردنیو انگار هم.  شده بودجادی چالش بزرگ اکی اش ی و خصوصیقرارداد
  



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

465

 اون یبرطرف شد؟ برا ... نی داشتی مشکلنیصبح گفت: چاندی پنهی نداد عاطفه دست دور سی جوابیوقت
  ن؟یناراحت

  
   ...ستمی ناراحت ن-
  
  ! و ناراحتهصورتتون خسته ... نینه هست:  سر تکان دادزیر
  

 پالتو مشت بیدست ها را داخل ج.  کردی اش را حس می و ناراحتی حوصلگی و بیخستگ.  بودخوب
  م؟ی بزنخی هوا نی ای جا تونی همی خوایم: کرد

  
  ...نگران شما بودم . رمینه خب، من که م:  و تند سر تکان دادتند

  
  ؟ی ری کجا مـ
  

  گهیخونه د: زدی چشمانش دو دو ممردمک
  

  . که سردت نشهنی تو ماشمی ریم.  باشگهی کم دهیفقط ...  برمت یباشه، من م:  باال دادچانه
  

 را زد موتیر. کردی اش می قدم زدن همراهی شدن به تخت، برای بود که قبل از راهی کسنی اولعاطفه
 سوار گریاز سمت د.  جلو نشست و کمربندش را بستی صندلی روی اعتراضچی هیب. را باز کردنیو در ماش

  ؟ینهار خورد: دی کشششی به ته ریشد و دست
  
  . خوردمهیالو...  آره یعنی...  نه -
  

  .شدیعضالتش مدام منقبض م.  گردنش گذاشت و مالش دادی چپ را رودست
  
  !ن؟ی خسته ا-
  

  .آره:  دادهی تکی صندلی را به پشتسرش
  
 خودش اشاره ی قهی انگشت به شقبا.  خسته استنجاتونینه؟ ا ... ستی نی جسمتونی خستگیعنی چرا؟ -

  .کرد
  

 که مرد شدن ستیقرار ن...  شن یمردها هم خسته م. ذهنم خسته است... آره :  کردنیی را باال و پاسرش
   ...ارمی کم میی جاهاهیمن هم ... کوه باشن 

  
-...   
  

  ؟یشی نمتیاذ...  بکشم گاری خوام سیم:  شد و داشبورد را باز کردخم
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 را نی نشست و سرعت ماششیسر جا.  نبودیگاری سچیه. طفه چطور خودش را منقبض کرد شد که عامتوجه
  ؟ی هستی راضنجایاز کار ا:  کردشتریب

  
  ...شکر ...  خوبه -
  
   برات راحت تر بشهنجای زنگ بزنم تا کار ای تونم به کارمندی م-
  

  ؟ی چیبرا: دی سمتش چرخیکم
  

   ...زی که پشت میاون زن:  را خاراندشی ابرودم
  
   ...ی خانم اسد-
  
  ست؟ی طور ننیا...  رو داره سایی حس ریادی کم زهی ی همون، انگار-
  
اون بنده خدا کار خودش و .  نظارت کنههی داره که به رفت و آمد بقفهیوظ.  دارهتی خوب اونجا مسئول-
  .ستیهم ن شی کار، آخری که رفتم براستی نیی جانیاول.  و زود برمامی بری ددیمن نبا.  کنهیم
  

نفسش .  بدون الکش را دوست نداشتیناخن ها.  بودفی و ظردی که سفیی دست های سر خورد رونگاهش
 پناه یی کردند جای می سعنی عابریهمه .  انداختابانی به خی نگاهی کناری شهی و از شرونیرا داد ب

  . باد و گرد و خاک نباشندری تا زرندیبگ
  

...  رفتارو دارن نی تر هستن همنیی که پایی بند شده با اوناییشون جا که دستیی اوناشتریب:  دادادامه
  .ستی که نیبی عجزیچ. هی و دستور دادن و ترسوندن بقی بازسییر
  

 از هی بود که به بقیی هاسیی رنی از همیکی یخودش هم نمونه .  گفتیراست م.  لبش را لمس کردکنار
  .داد ی حس را منیقدرت داشتن ا.  کردیباال نگاه م

  
  ... شه ی حالتون خوب مدی کم استراحت کنهی خونه، دی بر-
  

  . شدی سخت می به نام کوروش سرابی گذاشت تحمل مردی عاطفه می را که جاخودش
  
  ؟ی شی فردا بابتش بازخواست می امروز که زود اومد-
  
   ...دی شا-
  
   طور شدنی و بعدش هم حضور من اای به خاطر برد-
  

 ربع هی نیا.  ساعت هم نشدمی نای بردیرفتن و اومدن به مدرسه : دی اش کشینی بری برداشت و زیدستمال
 به شما یربط. امی خودم خواستم که بتی با رضایعنی.  هم خودم خواستم که کارو تموم کنمقهی دقستیب

  ...نداره 
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  ... طور نیکه ا:  ضربه زدنی فرمان ماشی انگشت روبا
  
  . برمدی دارم و بعد بادی کم خرهی  ...دی کنادهی جا پنی من و هم-
  
 ی مرگکی دختر نیا.  نشستی و راحتش نمیونیلی منی خواست برود خانه و آنجا کنارش داخل ماشیم

  . شدیاش م
  
  .. رسونمتی مـ
  
 یم.  خونهی که شما من و برسونستی اصال درست نیعنی. خوام مزاحم بشمی نمیعنی... خوام ی نم-

  ... شم و خودم برم ادهی پدیاجازه بد. نی ماشنی شدن از اادهی اون محله و پگهی ددیدون
  
 عاطفه ریغ.  رساندش خانهی توانستند با هم نهار بخورند و بعد راحت و آسوده میم.  ماندی درک که نمبه

باشه : متوقف کردابانی را کنار خنی ماشی حرفچی هی را رد کند؟بی خواسته انی بود که همچیکدام دختر
  ..برو

  
  یس مر-
  

مواظب خودتون : قبل آن که در را ببندد سرش را خم کرد و نگاهش کرد.  شدادهی را باز کرد و پکمربندش
  .خداحافظ ... دیباش

  
   ممنونمـ
  

عاطفه و رفتارش . دانست که از او تشکر کندیانگار حق خودش م.  چرا، فقط سر تکان داد و رفتدینپرس
  . بودبی عجشی برایگاه

  
  ... نکنه خیدو تا بپوش پات : ا گلوله کرد و سمتش انداخت احمد ری هاجوراب

  
 سه ماهه اش را نتوانسته نیجن.  بوددهی آن طرف تر صبورا دراز کشیکم.  کز کرده بودی کنار بخاررهین

   ...رین:  اش را فشردیشانیبا کف دست پ.  به کورتاژ داشتازیبود سقط کند و ن
  

 کورتاژ کنه دی بانیبه مرده گفت: دی زانو خودش را جلو کشی رویکم.  سر بلند کرد و نگاهش کردفقط
  صبورا؟

  
   ...دهی خبر مرگش، جواب نم-
  
آدرس محل : دوباره پچ پچ کرد.  بوددهی به پهلو دراز کشدهیرنگ و رو پر.  به صبورا انداختی نگاهمین

 ی حاجیبعد بره حاج شه بچه پس بندازه و ینم. گهی پاشو برو حرف بزن د؟یندار ... یکارش و که دار
  ...مکه 
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  ...به نگهبانش گفته رام نده باال .  شناسهی من و م-
  

 سرش چهار پنج ریخ: به صبورا نگاه کرد و غر زد. ادی کنه و میصابر هم که بره فقط دعوا م:  کردیپوف
  ...دوزار از خودش پس انداز نداره .  کردی زندگکهیسال با اون مرت

  
 مرد معتاد و کی با یزندگ.  که داشت شکسته شده بودی از سنشتریب.  سوخت که نگاه کرد دلشری نبه

دستش . ندی ببی وقت فرصت نداده بود رنگ خوشچیه.  بودندامدهی که خوب از آب در نییداشتن بچه ها
  ن؟ی الزم داریچقدر:  فشردشی زانویرا رو

  
  . دونهی ملهی جم-
  

 مشغول بود ری و به احمد که هنوز با ناخنگستادیا. دی بگو راکسی فمتی دندان گردتر از آن بود که قلهیجم
  .ری برو نون بگای ب؟ینی بشنجایقراره تا فردا ا: دیتوپ

  
   بشه؟ی اونجا که چی رفتاورد؟یدلت طاقت ن:  اخم کرددنشیبا د. دی کشی مگاری سوانی ای روشهره

  
   ...شنوهیم ... سیه:  رفتجلوتر

  
  ! گرفتن دست تو رونای ایک.  خوب بشنوه-
  
  ... نکن تیاذ.  ترکهیسرم داره م.  شهره تو رو خدا-
  
  ... کارا نی ای کنه برایتو سرت درد م.  کنمی نمتی من اذ-
  

  . کورتاژ بشهدیبا: چاندی و دست دور زانو پواری داد به دهیتک
  
  ؟ی رو داری بانک مرکزدی تو کل-
  

.  نبودشهی بود مثل همدهی که دیمرد. دیپلک راستش پر.  بودی چند ساعت قبل با کوروش سرابنیهم
اما با رفتار امروز کوروش .  شناسدی کرد که میالاقل فکر م.  شناختیمردها را به نسبت کار در بازار م

 را جمع کرد شی هاهپنج.  نداشتنانی به شناختش از آدم ها اطمیلی خگری دشان،یحرف ها. دنشیبا د... 
 سر ی هاسهی که مثل رییزهای چکی.  دادیشت ته دلش را تکان م داییزهای چکی. دیو پوست لبش را جو

  !یتف تو ذاتت سراب: دیغر.  خوردی باد تاب مری شد و زیدر مسجد کم نو رو پرنور م
  

  . خورهی زنگ متیگوش ... ییکجا: ستادی سرش ای به دست بااللی موباشهره
  
  ه؟یک:  کردی سرش بود را پاک م که داخلییزهای آن چیانگار همه . دی صورتش کشی کف دست روبا
  
  ... نادرخان -
  
   شده؟یطور... بچه ها خوبن؟ جانم ...  شما دیخوب. سالم نادرخان... الو :  را گرفتی و گوشستادیا
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همه خوبن؟ نه آخه ... امم ...  شما؟ باشه چشم ی خونه امیفردا ب:  به پشت و به شهره نگاه کرددیچرخ

  .باشه چشم... نگران شدم 
  
  ؟یتو خبر دار...  شده یچ:  پنجه اش گرفت و به لبخند شهره نگاه کردانی را میوشگ
  
  ! نه واهللا-
  
  ؟ی خندی پس چرا م-
  
  . تو سردت شدمی برای جون تو، بیچی ه-
  

  ! بگذرونری خودت بخایخدا:  و به برگ ها و آت و آشغال تلنبار شده نگاه کردستادی باغچه اکنار
  

...  
  

معذب . نادر خان گفته بودی براوسفی یشهره از خواستگار. نادر خاندنیرفته بود د اش ی ساعت کاربعد
  .یشما چرا باور کرد...  گفته یزی چهینادرخان، شهره : جا به جا شد

  
   دروغ گفت؟یعنی -
  

   منیعنی.  نبودیاما اصال موضوع جد ... هیدروغ چ... نه :  کردینوچ
  
   ...می زنی قهوت و بخور و بعد حرف م-
  

 که با دو قاشق شکر ی اینه طعمش و نه تلخ. قهوه دوست نداشت.  حوصله در فنجان چرخاندی را بقاشق
سر که . ی دوست داشتنی شلخته یبچه . دی کشرونی مبل بیخم شد و جوراب برنا را از پا.  شدیهم حس م

 ی برایعنی. ستی نیاصال جد:  گذاشتشی پایجوراب را تا زد و رو.  اش شده بودرهیبلند کرد نادرخان خ
  ... کنم ی دو دو تا چهارتا می کنم اما وقتی فکر که میعنی.  کنمیمن اصال به ازدواج فکر نم. ستیمن ن

  
  .ی کنم حلش کنی بهم بگو مشکل کجاست من کمک م-
  
  ... نه -
  
  .نی اهیهمسا... خانوادش خوبن  ... استیبا حجب و ح ... هی گفت پسر خوبی شهره م-
  

  .خدا ببخشه به مادر و پدرش: اخم کرد.  اشیره و روده دراز به شهلعنت
  
 رو ی اون بار زندگی مرد و بذارهی به ی کنهی و تکی ازدواج کنی روزهی دیباالخره با. نشد ... گهی نه د-

  بکشه به دوشش
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  ... من عادت ندارم -
  
   ...یشی مبعد هم مادر ... ی کنی کار می دوست داشت،ی خونیدرس م ... ی کنی عادت م-
  
 مثل شی آقا وضع زندگنیا...  شه ی خواد خرج درس من و بده؟ نادرخان نمی آقا پسر منی اون وقت ا-

 که توان ی کنم، اونم کسی زندگیکیاما اگه قراره با .  هستمیمگه خودم ک. نه...  گم بده ینم. خودمه
   ...هی حداقل دمی محیترج. ستی باال نیلی خشیمال

  
   عالقه؟-
  

  ! کنهکاریخدا بگم شهره رو چ:  جا به جا شدکالفه
  
   گم؟یبد م...  من یاصال نوه ...  بابا جان، تو هم دخترم -
  
  ؟یمگه تا حاال برام بد خواست. یشما رو سر من جا دار.  نه نادرخان-
  
 یاجبار...  هم نباشه دیشا...  باشه ی خوای که می واقعا اوندی شانیبب.  بار باهاش حرف بزنهی پس -

  ؟ی گی میچ. ستیروش ن
  

مطمئن بود هر .  داشتی کشبافت سبز و آبفی دو ردکشیدور مچ بار.  پنجه اش جمع کردانی را مجوراب
  . کندی و رو مری کردن جوراب ها اتاقش را زدای پیصبح برا

  
  ... عاطفه -
  
  ... بله -
  
  ؟یگی می چ-
  

  .زنمی و باهاش حرف منمشی بی مباریفقط : تکان دادسر
  
.  خوب راجع بهش فکر کننیبعد بش. دی جا و حرف بزنهی دیاز سر کارت بر.  قرار بذارهیدا باهاش  فر-

  .دینی رو ببگهیاگه الزم بود باز هم همد
  

  ! کنهی مشیادی دفعه هم زهی نیهم:  زدغر
  

  نجا؟ی اانیبچه ها شب م:  از لنگه جوراب کند و همراه نادرخان سمت آشپزخانه رفتدل
  
  ...تو هم بمون . انیپسرا و شهال خانم م.  رفته رامسرکوروش.  آره-
  

  . شدهضی کم مرهیخواهرم .  برم خونهدیبا:  را مرتب کردیزیروم
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   شده؟ی چرا؟ چ-
  
  .ستی نیطور:  کردفی ها را ردوانیل
  
  اد؟ی از من برمیکمک ... ی مطمئن-
  

  د؟ی خوری دم کنم می چاهی.  روبراستزیهمه چ:  را باال انداختسر
  
  . دستت درد نکنه-
  

.  آمدندی منجای اشی رفته بود رامسر و پسرهایکوروش سراب.  را روشن کردرشی و زی سمت کتردیچرخ
رفته :  دندان گرفتری ناخنش را زی گوشه فتاد؟ی داشت که هر چند هفته راه میاصال رامسر چکار

  ! داره؟ هان؟یبه تو چه ربط. آدم باش ... یعاط .. یخوشگذرون
  

 داره که کجا یبه تو چه ربط...  و نه زن داره ینه تعهد داره به کس: ختی ری داخل قوری چانهمای پدو
  .رهی می و با کرهیم
  

 پیعطر تنباکو و پ.  آشپزخانه نشستی صندلی حوصله رویب.  گاز گذاشتی را آب بست و رویقور
  .د آمدنیکاش الاقل وقت بودنش پسرها م.  و دلش تنگ شددینادرخان را نفس کش

  
  ...شهره : ندی هم بچی را به زحمت نگه داشت و تقال کرد بسته ها را رویگوش

  
  !یعاط:  بودزی آمدی تهدشیصدا

  
  . همه از دستش راحت شنی عاطرهیبم: دی لبش را جوپوست

  
  .شینی بی میخودت گفت ... اری درنی بازبمی ننه من غرخودی ب-
  
  ! به نادرخانیتو زنگ زد.  من غلط کردم-
  
  . بخور، بعد بگو نهیی چاهی باهاش ای تو ب؟یالخره که چ با-
  

  ! شه؟ی بخورم مشکل حل مییاالن چا: دیخند
  
  . چند روز از دست تو آب شدمنی ا-
  

  ...شهره جان : دی کامران را شنیصدا
  

: رد بگذایی باالی قفسه ی را روچی پلونی نای تا بسته هاستادی نوک پا ایرو! شهره جان؟.  باال انداختابرو
  رون؟ی بای یرستوران
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  ؟ی چ-
  

 کی رهیبه قول ن. با هم ندار بودند.  عادت ها مال شهره نبودنی شده بود شهره جان؟ ایاز ک.  خوردحرص
  !اد؟یصدام نم ... یی گم کجایم: غرغر کرد. کون و دو تنبون بودند

  
  . که آخر هفته ها سرمون شلوغهی دونیم. امی مرتری امشب دگه،ی رستورانم د-
  

 ی برمیشب با چ:  زانو نشستی کرد و رویهووف.  پاری دستش سر خوردند و افتادند زی ها روبسته
  ؟یگرد

  
   ...ی تاکسای رمی گی آژانس مای...  دونم ی نم-
  

بد . چاندیدستش را دور شکمش پ.  مرگشان شده بودکی دو برادر نیاصال ا.  رساندشی هم کامران مدیشا
  .ت داشت علکی هزار و شی هایاخالق

  
   نره؟ادتی.  بهم خبر بدهیفتی راه میدار...  باشه -
  
   مامان من شدم دختر نه؟ی تو شد-
  
  ... باشه خوشمزه خانم -
  
  ؟یبهتر نشد.  صدات چرا ناله است-
  

  .خوبم: دی را مالشکمش
  
   ...ری نشی پفتیراه ن.  گوشه استراحت کنهی ری بگی رفت-
  
  ... خب یلی خ-
  
  . خداحافظ-
  

  ...عاطفه خانم :  زدشی از خانم ها صدایکی.  را قطع کردی کرد و گوشیفظخداحا
  
  ...بله : ستادیا

  
  . طرف رو هم جمع کننی ای زحمت لباس های کارت تموم شد ب-
  

 ی مجشی شد و در آخر گی شاخه به شاخه میه.  شدیحواسش جمع نم.  گفت و دوباره مشغول شدیچشم
:  شد؟ با خودش غر غر کردیخوب بعدش چه م. شه تا حرف بزند گوکی رفت ی موسفیبا برادر . کرد

 ونه خونه به اون خنیبعدش هم با حاج خانم از ا.  عقدی سفره ی پای رفتی خر شدیدی دهوی ... یچیه
 ی معلم ورزش بود و مثل آدم هااروی... هووف ...  کار یکار هم ب. ی کنی مفی و کیری مراتیختم و خ



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

473

 و دی را جلو کشهیچهار پا.  نداشتیزیچ ... یمهندس ... یخدا رحم کرد شرکت. ستادیعالف سر کوچه وام
 خوش ی مردانه یشلوارها.  خودشفی در ردیزیهر سا.  راحت قفسه را مرتب کندالی تا با خستادی اشیرو

 دو رنگ کامال نیا. دی کشی و آبیتونی زی رویدست. یرانی ترک و دوخت ممتاز ایبا پارچه ها. دوخت
 شلوار نی خواست تا ای درشت و مردانه می پر و پاچه کی. یالبته نه هر مرد.  اش بودقهیه و باب سلمردان

 ی کمی مالتیحداقل در وضع.  بود مثل خودشانیکی وسفی.  دادهی اش را به قفسه تکیشانیپ. را تن کند
 هی چهار پایرو.  بوداما باز هم، همرنگ خودشان.  خواهر و برادر هزار فرقه نداشتنکهیبهتر بودند و ا

 خوب اصال مرد خوب ه؟ی باشه کافی که مرد خوبنی نه؟ همای ادی آدم خوشم بنی که از استیمهم ن: نشست
 ... فتهی قرار بود کک بای.  کک به تنبونش داشتای. دی لنگی جاش مهی میدی دی ما که هر مردگن؟ی میبه ک

  . تودی به امیاله...  من خاطرخواه شدم گهیم کرد که ی منو رصد می از کستی برادر هم معلوم ننیا
  

  کارت تموم نشد؟... عاطفه خانم :  زدندشیصدا
  
  ...اومدم ... اومدم :  تا مرتب شوددی کششی به مانتوی و دستستادیا

  
اصال خود به خود .  کرد حالش خوب استی بود حس مبشیپول که در ج.  ماهانه اش را گرفته بودحقوق

 راحت پشت الی نبود اما باز هم با خیبا آن که اهل ولخرج.  آمدی شانه اش باال م شد ویلبخندش پهن م
 دستبند ی روگاهشن.  جات که کامال جذبش کرده بودی بدلنیمثل ا.  کردی و نگاه مستادی ای مینیتریو

: نروینفسش را فوت کرد ب.  دستبند شده بودزی آوزی ری شکوفه ییچند تا. ذوق زده براندازش کرد. ماند
  !برو و غمت نباشه ... ی بخری کیاالن نخر... جهنم و ضرر 

  
 دهی که جواهر خریمثل کسان.  انداختدشی سفی به جعبه ی باز کرد و نگاهفی اختبار کی پاساژ برونیب

 رد ابانی و از خدی چسبفشی به کیچهار چنگول.  و مالشان را ببرددیای ببی از عالم غی دستدی ترسیبودند م
از .  و کر راه انداخته بودر با دوستش هیپسرک کم سن و سال.  شودی تا سوار تاکسستادی صف ایانتها. شد

 که ییحاضر بود شرط ببندد راجع به دخترها.  شرارت داشتی هم چاشنی پسرانه که کمی هاطنتی شنیا
رو  ژاکتش فبی را داخل جشیدست ها.  خندهری زدند زی کردند و بعد می پچ پچ میزی شدند چیرد م
 شی که گرمش کند و صبح ها سر صف اتوبوس دندان هایزیچ.  خواستیلباس گرم مناسب زمستان م. برد

 ی گرم میآن وقت حساب.  بافتی گرفت و شال و کاله می دو کالف کاموا هم مدیبا.  هم نلرزاندیرا رو
  . شدندی متی جمعی نوبت قاطی ها بیلی شلوغ بود و خیادیصف ز. شد

  
 زنگ لشی موبایگوش.  بودبی عجستندی بای همه در صف مرتبنکهیا.  عادت داشتندیون قانی به بمردم
 در دلش ی رنگی هاسهیر.  کوروش ابرو باال انداختی شماره دنی چسباند و با دنهی را به سفشیک. خورد

  ! دمیجوابت نم:  رفتند اما غر زدسهیر
  
.  کوتاه آمدن نداشتالیانگار خ. گ خورددوباره زن.  صف انداختی به انتهای نگاهی اعتنا به گوشیب

  ...الو : دی عقب کشیکم
  
  ؟یی کجا-
  

  ... مهندس کمیسالم عل:  به کمر شددست
  
  ... سالم -
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  . کم عجله دارمهی. امرتون:  شدی عصبانلی دلیب

  
  ؟یی کجا-
  

   شده؟یطور...  خونه رمیدارم م:  دندان گرفت و رها کردنی را بزبانش
  
   ...رونی از صف بایب..  .نمتی بی دارم م-
  
.  نبودیخبر.  صف انداختی به ابتدا و انتهای و خم شدنگاهدی از کجا؟ خودش را جلو کشدش؟ی دیم

   ...ابونی وسط خی دوال بشی اون طورستی نیازین:  غر زدیکوروش داخل گوش
  

. دیایمتش ببا سر اشاره کرد س.  اخم کردنشی ماشدنیبا د.  شد و مشکوک به پشت سرش نگاه کردصاف
  !؟. مهمیلیکارتون خ:  پچ زدیشانه باال داد و داخل گوش

  
  ..می زنی حرف مای ب-
  

 اخمت و نمینب:  براندازش کردطنتی با شیپسر کنار.  سراندبشی را داخل جی را قطع کرد و گوشتماس
  ...خوشگلم 

  
 ررسی اما در ت،چاندی آمد گوشش را بپیبدش نم. پسرک هم سن و سال باراد بود.  گرد شدچشمانش

 با سرعت ینیماش. دی کرد پری را جدا مابانی که دو سمت خیاز کنار پسر رد شد و از جدول. کوروش بود
  . کرده بودنی نداشته اش را مزیاحتماال عمه .  زدیاز مقابلش گذشت و بوق کشدار

  
قبل . دی کوروش رسکی رد شد و نزدابانیتند از خ.ستادی آمد و اابانی شد و دو قدم سمت خادهی پکوروش

 ی ها رد شنی ماشنی از بدیحتما با. ادستی متر اون طرف تر پل عابر پستیب: دیآن که سالم کند پر اخم توپ
  !؟یاری سر خودت بییو بال

  
 دادی که داد و بنیا. اصال متوجه اش نشده بود.  کرد انداختی که کوروش با انگشت اشاره می به پلینگاه

  .نداشت
  
  . سوار شوای بـ
  

  ...آقا کوروش : ستادی انی ماشکنار
  
  ! باال سردم شدای ب-
  
 ی آقا با کلنیا.  کردندی منیتری تن مانکن پشت ودی را بای لباسنیهمچ.  نگاه کردفشی ظری مشکوری پلبه

  . شدی سردش مدی و آن همه عضله چرا بارهی ذخیچرب
  
  ... آقا کوروش -
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  .ه نادرخان خونمیریم...  شده ضیبرنا مر:  سمتشدیچرخ

  
  .می با هم حرف زدشبید. چش شده؟ اون که خوب بود! چرا؟... خاک به سرم :  شدنگران

  
  ... گرفته ونی اورـ
  

 ی مردها دست هایهمه . کوروش که دور فرمان محکم شده بودی برنا و دست هاونی رفت به اورحواسش
  ؟ مثل کوروش؟.بزرگ و گرم داشتند

  
   ...ی سنجاب شدنیالو هیشب:  آن طرف تخت نشستایبرد

  
  ...نشدم :  حال نق زدی ببرنا

  
  . نکنتشی برو اذایب: دشی را گرفت و عقب کشای شرت بردی تی قهی پشت

  
  . دارمیاضی امتحان ری عاط-
  

  !گهیبرو بخون د ... یبه سالمت: دی تن برنا پتو کشیرو
  
  . بلدمست،ی که سخت نیاضی ر-
  

 ی موهایدستش را رو.  شدیتا فردا بدتر هم م. ش متورم شده بود گلو و دو طرف گوشریز.  برنا کردنگاه
   ...یشیخوب م: دی اش کشینرم و چتر

  
   نشد؟ضی مرای چرا برد-
  

   بشم؟ضیچرا من مر ... یهو:  تخت انداخت و آخ برنا را درآوردی خودش را روایبرد
  

  .ی گرفتونیاور چون قبال یشی نمضیتو مر ... ایبرد:  عقبدشی گرفت و کشقهی از دوباره
  

  . کنهیگلوم درد م: هی گرری زد زبرنا
  
  !م؟ینیبرات کتاب بخونم؟ کارتون بب...  زود یشی قربون شکلت برم خوب مـ
  

  ...نه :  زدهق
  

  ه؟ی بقشی پنییببرمت پا:  کردزی را تمسشی خینی برداشت و بیدستمال
  

  ن؟یی پامیبر... آره برنا : شدیخم شد و بوس. ی نقلیمثل تربچه ها.  اش قرمز شده بودینی بنوک
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  . من هم سر رفتهیحوصله :  نق زدایبرد
  
  ؟یدرساتو خوند: دی کف دست پشتش کوببا
  
  ... اوهوم -
  

  !همه رو؟:  تنگ کردچشم
  

  . موندهیاضی رنیفقط تمر:  و لوچه کج کردلب
  
  .مینیبا هم کارتون بب. نیی پاای پس برو تموم کن و ب-
  

  !نینی نبومدمیتا ن:  سمت دردی دوایبرد
  

  .برو زودتر... باشه : دیخند
  

 و سی خیبا چشم ها. ی و قهوه ادی سفی بود با بره هادهی پوشی پنبه ایبلوز و شلوار آب.  شد سمت برناخم
  ؟ی کنی بغلم میعاط: تب دار نگاهش کرد

  
  ... دلم زیعز: دی شانه و گردنش گذاشت و نفس کشنیسرش را ب.  دور انداخت و بغلش کرددست

  
:  شدی انگشت حس مری کوچکش زیاستخوان ها.  بلوزش فرستاد و کمرش را نوازش کردری را زدستش

  ... خودش ی شده برایپسرمون مرد
  

 زودتر ی بخورنارویا. برات سوپ خوشمزه درست کردم: دیچی تخت را برداشت و دور برنا پی پای ملحفه
  چطوره؟ ... میر خوی مچی ساندورونی بمی ری روز مهیبعدش . یشیخوب م

  
  ...خوبه :  دور گردنش چفت کرده بوددست

  
  . کردی موند استراحت میباال م:  آمدشی پدنشانی خانم با دشهال

  
  ... سر رفته ی پسریحوصله :  باال انداختسر

  
  ... برنا جون ی کنم برای روشن مونیزیاالن تلو:  خانم اشاره اش را گرفتشهال

  
  .دراز بکش نجای اایب:  کاناپه نشستیرو
  

  ...بغلت باشم :  تکان داد که نهسر
  

 ی خوش م؟یاالن راحت: با لبخند نگاهش کرد.  و اجازه داد برنا راحت خودش را جا به جا کندنشست
  گذره؟
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  ...اوهوم : دیخند

  
  ... در بره تی بخور مادر جان خستگنویا:  برگشتی چایوانی خانم با لشهال

  
 جا که نشسته غذاش رو هم نیهم...  زحمت ی بدیاری برنا بیپ حاضره برااگه سو...  دست شما درد نکنه -

  بخوره
  
   بابام کجاست؟-
  

  . حاالادیم ... دیرفته خر:  خانم سمت آشپزخانه رفتشهال
  
   ...میما اومد:  آمدندنیی و باراد هم پاای برنا سوپش را تمام کند بردتا
  

  .دیخوش اومد: دی باال کششی پای را روبرنا
  

  م؟ینی ببیچ:  کنارش ولو شدایبرد
  

   ...نجای نیالک پشتا: دی سمتش چرخبرنا
  
  .مینی اژدها ببیمرب ... میدیتا حاال ده دفعه د...  نه -
  
  .مینی ببی اون انتخاب کنه چمیذاری شده مضی چون برنا مر-
  

  !اه ... ی دوست دارنویفقط ا: دی غر زد و خودش را عقب کشایبرد
  

   ...ایبرد:  اخم کردباراد
  

  ! گفته فقط برنا رو دوست دارمیک...  لوس یپسره  ... نمی ببنجای اایب:  اش گرفتخنده
  

  ... خوام ینم:  زدنق
  

  م؟یای تا سر کوچه و بمی بریایم...  بابا ایبرد:  آمدرونی از اتاقش بنادرخان
  
  م؟ی کنکاری چ-
  
  .گمی بهت مای لباس بپوش ب-
  
  کجا؟:  نادرخان لبخند زدبه
  
  ؟ی خوای نمرونی بیزیچ ... میای و ممی زنی کم قدم مهی -
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  ... برنا ی کارتون بذار براهیپاشو  ... یباراد:  باراد گذاشتی شانه یدستش را رو.  باال داد که نهشانه

  
  !ه؟ی چی باراد-
  
   خوبه؟ی سرابی بگم پس؟ آقایچ ... گهی دیباراد... ا :  باز کردشین

  
   ...ایبرد:  زدشی و صدادیبه اخم درهمش خند.  آمدنیی پادهی لباس پوشایبرد

  
-...   
  
   ...ای بی برد-
  
  ... خواد یمن دلم هله هوله م:  گوشش پچ پچ کردریز
  
   بخرم؟ی چ-
  
  ...لواشک هم ...  خوام ی مپلتیچ...  امم -
  

   ...یاوک:  را نشان دادشستش
  

  ؟ی مونیامشب م:  دادلهی کاناپه سر خورد و راحت ی روباراد
  

  ...آره : هنوز تب داشت.  نرم و کوچک برنا را گرفتتدس
  

 را شیبا انگشت موها. تبش کمتر شده بود.  اش را لمس کردیشانی تخت برنا نشست و با پشت دست پی لبه
پسرها . از مرگش گذشته بودشتری بیلیانگار خ.ندی را ببشیبنفشه نبود تا بزرگ شدن بچه ها.مرتب کرد

 ی بنفشه باعث میادآوری.  هم فشردیلب رو. اورد نبودندیا بنفشه به خاطر م که بی کوچکی بچه هاگرید
  رفته بود.  عاطفه انداختی به بالش و پتوی و نگاهستادیا.  شودنیشد غمگ

  
شب قبل هر .  را با زبان تر کردنییلب پا.  نبودلشی کدام از وساچیه.  چرخاند به گوشه و کنار اتاقسر

 ی به نوه تیاحساس مسئول.  تخت برنا نشسته بودیبه برنا سر بزند عاطفه هم باال شده بود تا داریدفعه که ب
 هم نهی گزنیاز ا.  مهربان استتا گفت عاطفه ذای مدیبا.  کرده بود جالب نبوددای کار پشی که برایمرد

 از دم هر دینبا.  نفرکیمخصوص به .  شدی می خصوصدی محبت ها بایبعض.  آمدیچندان خوشش نم
  . داشتیا دوست م ریکس

  
سرش را به چپ و راست خم .  صدا اتاق برنا را ترک کردی را دور گردن انداخت و بی شرت ورزشییسو

 ی هم برای مگر جانشبی دیبعد خستگ.  گرفتی آژانس مشی براای کرد تا برساندش ی صبر مدیبا. کرد
 ی که آن طورفه عاطدنیبا د. یدیل را کور کرده بود با انتخاب تواینادرخان هم چشم دن. کار کردن داشت

 به جلو یقدم.  بوددهی آشپزخانه خوابزیپشت م. ستادی از حرکت اشی کز کرده بود پاهای صندلیرو
بخاطر برنا از . ردی و صورت خسته اش باعث شد عذاب وجدان بگدهیرنگ پر. برداشت و کنارش خم شد
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 که یفی خال ظرتوانست یم.  بوددهی کششیپشت پلک ها.  داشتندیمگر چه نسبت. استراحتش گذشته بود
 شد که ییمتوجه پاها. دی شد دی شاهرگ گردنش را می زدن نبض رویحت. ندیکنار بناگوشش بود را بب

  . رفتییرای را لمس کرد و سمت پذشی ابرونیآنقدر سردش بود؟ خط ب.  تنه اش جمع کرده بودریز
  

 برنا ی را تا انتها باز کرد و ملحفه ریش.  کرده استمطمئن بود کامران خاموشش.  سالن خاموش بودشوفاژ
 سخت نبود اگر دست یلیخ.  عاطفه را پوشاندی کاناپه برداشت و به آشپزخانه برگشت و رویرا از رو
.  کارها بودنی در خط اه کار را داشت و نه عاطفنیاما نه قصد ا.  بردشی انداخت و تا کاناپه میدورش م

عطر تنش .  باالی دندان های رودیبا زبان کش. دی سفیادی و زفیظر. دنش رفت گرینگاهش دوباره تا رو
 داد و با نوک زی اش را به مهیتک.  اشینی که غالب بود به بییبو. ی عطرچی هیب.  شد حس کردیرا م

. ردی فاصله بگزی مجبورش کرد از میقل قل کتر. زده بودیالک خوشرنگ. دی ناخنش کشیانگشت رو
 مثل عاطفه ی نبود، اما جذب دختریبی عجزی زن شدن چکیجذب . ردنش گذاشت و فشرددستش را پشت گ

  . ترساندشی میشدن کم
  

 گذاشت، ی اگر اسمش را خواستن میحت.  دادهی به کانتر تکنهی را از آب جوش پر کرد و دست به سیقور
با خودش که تعارف  عاطفه بود؛ کیزی که به چشمش آمد فی بعدنیاول.  داشتی مختلفیباز هم شکل ها

 بزرگ تر شد و م حجنیانگار با گذشت زمان ا.  کردی نفر شدن به زنانه ها توجه مکی جذب یبرا. نداشت
همه و همه باعث ... آرامش پسرها ... بودنش  ... شیخنده ها. حاال حضورش هم مهم بود.  کرددایارتقا پ

 به کار کردن یازی نچیآن وقت ه. راحت کند شی را برای توانست زندگیم. ردیشده بود که عاطفه رنگ بگ
  ..آدم باش کوروش:دی هم فشرد و به خودش غریپلک رو. نداشت

  
   ...یآ:  فشردی شده بود و با دست پس گردنش را مداری بعاطفه

  
  ؟یدی خوابنجایچرا ا: ختی ری چایوانیل
  

  .. نشدهیآروم،طور: برددستش را باال . دی پری صندلی را نداشت که از روشی صدادنی توقع شنانگار
  

  ...خوابم برد :  لبش را لمس کردی و گوشه دی به صورتش کشی دستتند
  
با وجود ظرافت اندام، پر و خوش .  خوردی بلوز و شلوارش چرخی گذاشت و نگاهش روزی می را رووانیل
  . خوابم بردی دونم کیاصال نم:  اش را خوردازهیشال سرش را مرتب کرد و خم.  هم بودکلیه
  
   ...ی خسته شدشبید:  را سمتش سر دادوانیل
  
  !برنا چطوره؟... آخ گردنم ...  آره -
  

  . صبحونه بخورنیبش... تبش کم شده :  گذاشتزی می صبحانه را رولی و وساختی ری خودش هم چایبرا
  
  ... شه ی مرمی ساعت چنده؟ د-
  

   ...نیبش: دی عقب کشی صندلشیبرا
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 راحت الیبا خ: شکرپاش را کنار دستش گذاشت. چاندی را در هم پشیست ها مخالفت نشست و دی بنباریا
  . رسونمتیم... صبحونه بخور 

  
  . شدهشتریورم گلو و گردنش ب:  کردوانشی لری شکر سرازی تکان داد و قاشقسر

  
  ... شه ی خوب مگهی بدتر شده بود؛ چند روز دایبرد: دیچی پی القمه

  
   بدبخت شدمرمی سن و سال بگنیتو ا.  نهای گرفتم ستی ندمای:  قاشق خودش را مشغول کردبا
  

اون  ... ینی ببدی رو باونتیناسیکارت واکس: دیچی پگری دیکی خودش ی گذاشت و براوانشی را کنار للقمه
  ... نه ای یتو نوشته که گرفت

  
   ...یمرس:  انگشتانش را حس کرد و باالخره سمت لقمه رفت و گرفتشمکث

  
  . نوش جون-
  

بتونم امشب هم ! ن؟یدیاگه تبش کم نشد و بهانه گرفت بهم خبر م:  و نگاهش کرددی سر کشمهی را تا نشیچا
  .امیم
  
  . همان طور بودشهی همای کرد ی وقت خوابالود شدن آن طور جلوه مشی دانست چشم هاینم
  
   خونه؟ی نرادی نمشی پی مشکل-
  

  . کنمی مشی کارهی:  باال دادشانه
  

  ؟ی بمونرونیداداشت دوست نداره ب: چاندی پشیا بریگری دی لقمه
  

 هی شه یم...  گم یبه شهره م...  نداره ی باهام کاریول...  اوقات یگاه:  را باال انداختشی هاشانه
   بپرسم؟یزیچ
  
  ! شده؟یچ:  لمس صورتش وسوسه نشودی داد تا براهی تکی صندلی پشتبه
  

راستش ...  نباشه یزی چنی شدم و اصال همچوونهی ددیشا:  را غلتاندشی هم فشرد و مردمک های رولب
  ... شدن یمی کم صمهی...  بگم ی چطوریعنی...  کنم شهره و آقا کامران یاحساس م

  
  ! شدن؟یمیصم:  را باال انداختشی ابرودم

  
   ...ینه اون طور:  کردینوچ

  
  !؟ی چطور-
  



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

481

  !آقا کوروش...  ا -
  
  بهم بگو...  من متوجه نشدم ؟ی خب چطور-
  
-...   
  
  ! عاطفه-
  

   ...ی عاطیری بمیا:  چانه گذاشت و سرش را سمت سقف باال گرفتری را زدستش
  

   شده؟یخب چ: سمتش خم شد.  نبودیفکر بد! شی گلوی برجستگدنیبوس
  

خدا ... شهره مشکوک شده ...  کنم یفقط حس م...  دونم ی و نمدمی ندیچیمن ه:  نم برداشتچشمانش
  ...اما نگرانم .  زنمیموردش حرف ممنو بکشه که دارم در 

  
  !؟ی کنی مهی گری دار-
  

 شهره ی ترسم برایم... آخه نگرانم  ... دیببخش... نه :  دندان محکم فشرد تا چانه اش نلرزدری را زلبش
...  
  
  ! چرا؟؟ی شده نگرانیمی با کامران صمنکهیاز ا...  فهمم ی نم-
  

 نکرده ی شهره، خداای نه که آقا کامران ه؟یطشون بهم چ آخه رب؟یستیشما نگران ن:  نگاهش کردمتعحب
  . شهرهی ترسم برایفقط م... بد باشن ها 

  
  ! زن و مرد مجرد؟هی شدن مثل یمی با هم صمی کنی حس میعنی -
  
  ! هوم؟-
  
  . کرد؟ هر چند مطمئن بود رابطه شان دوستانه استی موضوع را باز مدیبا
  
  ...هر دو هم عاقل و بالغ .  هستندو تا آدم بزرگسال.  ندارهی نگران-
  
  ؟ی حس نکردیچیشما ه:  پشت دست چشمش را پاک کردبا
  

 دو دفعه هم با هم سوار یکی...  کشن ی مگاری سنگی با هم تو پارکدمی دیگاه:  سر تکان دادصادقانه
  ... رفتن رونی شدن و بنیماش

  
   ...عی ه-
  
  ! عاطفه-
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  ! خدا مرگم بده-
  

   شده اصال؟یمگه چ..هی چه حرفنیا: شدی می کم عصبانکم
  
   ...هی حساسطیاالن تو شرا...  رو پشت سر گذاشته ی مراحلهیشهره  ... ی دونی شما که نم-
  
چند ...  داشت به الکل ادیاعت...  داره یکامران هم پاک...  خب یلیخ! ترک کرده؟:  را راحت کردالشیخ

  ! شده که ترک کردهیسال
  

آن طور .  لقمه اش کندکی جا نی توانست همیم. لبخندش را خورد.  شدینم درشت تر نی از اچشمانش
  .میپاشو حاضر شو بر: دی به کمرش کشی و دستستادیا.  شدی و بامزه میکه خوردن

  
-...   
  
  ...عاطفه خانم ...  عاطفه -
  
  ...بله ...  ب -
  
  !کمکت کنم؟ ... گهی پاشو د-
  
   ...شمیضر ماالن حا... االن . پاشدم... نه : ستادیا

  
  ... کامران ی شهر و نه براینه برا. ادی نمشی پیمشکل: ستادی رد شدن مقابلش اقبل

  
  ن؟ی دونی از کجا م-
  

  !؟ی شناسیتو شهره رو نم ... شناسمیداداش خودمو م:  صورتش خم شدی رویکم
  

  ...چرا :  تکان دادسر
  

  ...زود حاضر شو : رونیب نفسش را داد فتاد؟ی می چه اتفاقدشی بوسی شد و می خم ماگر
  

 تایبا گ.  انجام رابطه به بعدش فکر نکرده بودیتا به حال برا.  انداختشی به موهای رفتن عاطفه چنگبعد
 داشت که اجازه ی حصارشی ضعف و قوت های دختر با همه نیاما ا...  راحت تر بود زی قبل از آن همه چای

  . دادی شدن نمکی نزدی
  

  ؟ی بگی خوای میچ:  زد و ابرو باال دادگارشی به سی پککامران
  

  در مورد شهره است: کرد و سر پا شدینچ
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  ک... خب :  چشم نگاهش کردی گوشه از
  
  !؟ی باهاش رابطه دار-
  

  ؟ی پرسی می چیبرا:  فشردشیگاری سری زد و بعد داخل زگاری به سی پک محکمترکامران
  
  . عاطفه نگران بود-
  
   زنمی باهاش حرف م-
  
   عاطفه؟؟ی با ک-
  
  ... اوهوم -
  
  ... هست نتونی بیزی چهی پس -
  
  ...هست :  پا انداختی داد و پا روهی به کاناپه تکلکسیر
  

   مگه نه؟ی کنی می شوخیدار:  کردنگاهش
  
 قی عالی سرهی و دو تا آدم با درد مشترک و میالبته که فعال فقط دو تا دوست... ازش خوشم اومده ...  نه -
  .حسمون دو طرفه است. ادیخوشم م در کل ازش یول
  
  ؟ی زنی چقدر راحت در موردش حرف م-
  

حاال دلم .  داشتممی زندگی توزوی همه چیتجربه . ستمی کم سن و سال نرم؟یچرا سخت بگ: دی خندکامران
  . آروم باشهمی خواد زندگیم
  
   مثل شهره؟یکی با -
  
 یلیچه دل ... می کنیمشکالت هم و درک م ... می فهمیحرف هم و م...  آدم راحتم نی با انمی بی می وقتـ

  ...داره با خودم و حسم بجنگم 
  
  .یری گی ممی تصمی زود داریلی کنم خیفقط حس م.  ندارهیرادی اچیه ... ی اوک-
  
  .رمی جا آروم بگهی وقتش شده که گهیفکر کنم د.  کوروششمی امسال چهل ساله م-
  

 به ی دستی شروع کند؟ عصبی تازه ای گرفت زندگی ممیصم تی راحتنیبه ا.  کامران نشستی به رورو
 ی ها باعث منی ایهمه ... خانوادش ...  شهره ادی خوام کوته فکر باشم، اما اعتی نمنیبب: دیصورتش کش

  .ی باشقی دقشتریشه رو انتخابت ب
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 سرش را باال . بوددهی بود که عاطفه خریهمان.  را برداشتزی می روی از شکالت هایکی و دی خندکامران
  ؟ی کنی طور فکر نمنیا: گرفت و به کامران نگاه کرد

  
  . نشده، نگران نباشی قطعممونی هنوز که تصم-
  

پسرها . دی اش کشقهی شقیبا انگشت اشاره رو.  کرده بودری از ذهنش را درگیی جاکیعاطفه . بودنگران
 گرفت و ی لقمه مشانیعاطفه برا. تند گذاشی زدند، سر به سر هم می زدند، نق می صبحانه لبخند مزیسر م

 شیاحساس بچه ها.  آمدیاما عاطفه هم کوتاه نم.  بردی زد که نمیباراد غر م. فشانی گذاشت داخل کیم
 آن که مادرانه ی که فقط ده سال از باراد بزرگتر بود و بیدختر.  به اسم عاطفه گره خورده بودیبه دختر

 کی به بچه ها نزدی زنچیاخمش درهم شد، ه.  شدیدوستشان م. د کری داشته باشد به بچه ها محبت میا
 توانست مثل کامران فقط یم.  کرده بودریدرگ را شی بود که ذهن خودش و پسرهایکینشده بود و حاال 

  !رد؟ی بگمیتصم
  

 شی زانویکامران دست رو.  آن قدرها هم راحت نبودشانی زن به زندگکیآمدن .  دادرونی را بنفسش
  ...وروش ک: گذاشت

  
  ...بله :  خوردیتکان

  
  ... خوره ی زنگ متی گوش-
  

  ...الو : ستادی تکان داد و ایسر
  
   شرکت؟یای می ک-
  

 راحت المی خ؟یزنگ زد. رم خونهی کار دارم و بعد مرونی کم بهی. امی نمگهید:  به ساعت انداختینگاه
  باشه؟

  
   راحت نشد؟التی خ،ی کردسیدهن همه رو سرو:  غر زدآرش

  
  .ندهی از دست پودهی چشمم ترس-
  
  ... زنم ی سر به برنا مهی امی شب م-
  
  . باشه-
  
  ؟ی نداری کار-
  
  . خداحافظ-
  

  . شامی شه ببر خونه برای صبر کن غذا آماده مگهی ساعت دمی نهی:  اش بودی مشغول گوشکامران
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  ... زنه ی شه و نق می متیبعد اذ.  بخورهی تونه سرخ کردنی برنا نم-
  
  !اد؟ی م؟یعاطفه چ. اسم نبود حو-
  
 یکی نیا... آره : سر تکان داد.  ساعت رفته بود خانه شاننیتا ا. دی ساعتش کوبی صفحه ی انگشت روبا

   نگفته؟ی از برادر عاطیزیشهره چ. دو روز هم بمونه برنا بهتر شه
  
  ...نه !  برادرش؟-
  
  ؟یدی نشنیزیچ. ه کنی تو خونه دردسر درست میانگار:  دادهی تکزی می لبه به
  
 کرده بود، ی کنه شهره با عموش عروسیمادرش که فوت م.  دونم عاطفه از زن دوم پدرش بودهی فقط م-

 خونه هی و بچه هاش تو شیاالن هم با نامادر. رهی میچند سال بعد هم پدرش م.  کنهیعاطفه رو بزرگ م
  .ان
  

  ...من برم : دی اش را پوشیان و بارستادیا.  داشت و محبت کردن را هم بلد بودینامادر
  

...  
  

   رامسر؟ی برستیکارو بار چطوره؟ قرار ن:  گذاشتی مقابلش نشست و کتابش را کنارنادرخان
  
  چطور؟. رمی بعد می هفته -
  
  . برهیی عاطفه قراره جا؟ی برنا باششی تا پیای زودتر بی تونیفردا م. یچی ه-
  

   ...یبل آم. داخت به جلدش انی نادرخان را برداشت و نگاهکتاب
  
   کجا قراره بره؟-
  
  !؟ی ک-
  
  .عاطفه:  پا انداختی روپا
  
  . با خواستگارش صحبت کنهرهی م-
  

  !خواستگار؟: دیای تا به خودش بدی طول کشیچند لحظه ا.  صورت خونسرد نادرخان ماندی رونگاهش
  
  .زنهاجازه خواست باهاش حرف ب. ادی به نظر می خوبیبچه . دمی آره، پسره رو د-
  

 اصال خواستگار ؟یدیخواستگار عاطفه رو شما د. متوجه نشدم:  را باال گرفت تا نادرخان سکوت کنددستش
  ! شد؟داشی بود که حاال پیکدوم گور



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

486

  
  .ستی نیبی عجزیچ. ادی دختر خوب و دم بخت خواستگار می خوب برا؟ی چیعنی -
  

  ... اصال هییکجا..  .هیک: دیپوست لبش را جو.  بودبی ماجرا عجیهمه  ... بود
  

  .هیپسر خوب.  کردمقیتحق:  تفاوت کتابش را برداشت و ورق زدی بنادرخان
  
  ه؟یکارو بارش چ ... هیشغلش چ...  از کجا اومده ؟ی چیعنی پسر خوب -
  
  ! چرا برات مهمه؟-
  

فقط . ستیمهم ن:  کاناپه ضرب گرفت و شانه باال دادی دسته ی مهم بود؟ با انگشت روشیبرا.  ماندساکت
  . باشه که من بشناسمی کنم کسیالبته فکر نم. خواستم بدونم

  
 پسر هی ... ی شناسیالبته که نم:  توانست پس ذهنش را بخواندیانگار م.  کردی نگاهش می جدنادرخان

پدرش آدم .  معلم ورزشهی انتفاعری خونده و تو مدارس غی بدنتیترب. دهی مودب و فهماریساده و بس
  ... آقا اری ساده و افتادست و بسیلیش هم خ خوده؛یمحترم

  
 ی همه چی آقانیحاال از کجا اومده ا. پس خدا در و تخته رو خوب جور کرد: صدادار بودپوزخندش

  تموم؟
  
 ختهی هست و جسته و گری هست که حواسش به عاطی دو سالیکی گفت یشهره خانم م.  انهی همسا-

.  قرار باهاش بذار و حرف بزنهی گفتم یبه عاط.  کردهیتگار اومده جلو و خواسگهی دیمنته. حرفشو زدن
  . بودی زندگی برای مرد مناسبدیشا
  
فردا قراره با : سر تکان داد.  دهدیاصال متوجه نبود که تند و تند تکانش م.  راستش را ثابت نگه داشتیپا

  !هم حرف بزنن؟
  

  .کشم کم دراز بهی رمیم: ستادی ادی نادرخان را که شندیی تایصدا
  
  ...برو پسرم :  آن که نگاهش کند سر تکان دادیب

  
 ی از کسدیبا. خودش که عقل و شعور داشت.  اش افسار نداشتیاحساسات کوفت.  کردیکی ها را دو تا پله

  !؟یرانتفاعی مدارس غیآن هم معلم ورزش ساعت.  آمد که خواستگار دست به نقد داشتیخوشش م
  

  . زدی تخت حرف می تخت نشسته بود و برنا لبه نییعاطفه پا. تش برداشت سمیقدم.  اتاق برنا باز بوددر
  
  ! کم پشتت سوار بشم؟هی شه یم. ستمی هم بزرگ نیلی من خ-
  

 بدم، ی تونم بهت سواریمن نم ... ی خرس کوچولو هستهیتو :  اش کردی عصبشتری عاطفه بی خنده یصدا
  .کمر درد دارم
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  ! کوچولوهیهمش  ... گهی کم دهی:  نق زدبرنا

  
 داخل اتاق شود نکهیقبل ا.  زدی خش افتاده بود و به خاطر تورم گلو و گردنش آرام حرف مشیصدا

  ؟ی تابت بدم دوست داری طورنیا:  و بغلش کردنیی پادشیعاطفه دست دور برنا انداخت و کش
  

  ...نه :  غر زدبرنا
  

  ! و بزرگهیاون قو!  بابا کوروش کولت کنه؟میبگ:  و شانه باال داددی خنددوباره
  

  ...اوهوم :  کند که پسرک سر تکان دادی باالخره موفق شده بود برنا را راضانگار
  
با ورودش به اتاق .  از زجر هر روزه نداشتیعاطفه و ماندنش کم.  کردی اش را از هوا پر و خالنهیس

  ...سالم :  شدزی خمیعاطفه ن
  
  ... راحت باش -
  

  ... تونم راه برم یاصال نم... اصال ...  کنه ی پاهام درد م؟ی شه کولم کنیبا مبا:  دستش را دراز کردبرنا
  

   ...ایب:  به برنا نشستپشت
  

برنا سر به .  راه رفتی و قدمستادیا.  کردیعاطفه با لبخند نگاهشان م.  برنا دور گردنش حلقه شددست
  !ی عاطهی قویلی من خییبابا: پشتش چسباند

  
  ...خوش به حالت :  را مرتب کردی و روتختستادی اعاطفه

  
  ! کرد؟یاون هم تو رو کولش سوار م! ؟ی تو چی بابا-
  

  ... تو قهرمانه یاما بابا.  نبودی قویلی من خیبابا:  لبخند داشتهنوز
  

  ... بزنم ای سر به بردهی رمیمن م: ستادی اش را مرتب کرد و کنارشان ایروسر
  
  !حماقت. حماقت محض بود!  پول؟یساده و مطمئنا ب مرد کی خواست ازدواج کند آن هم با یم
  

  ؟ی مونیشب و م:  رفتندی مری نی کوچه سمت خانه یاز ورود.  داشتی کنارش قدم برمشهره
  

  ... برگشتم دیشا...  دونم ینم: فشی شد داخل کخم
  
  ! مگه خوب نشده اون بچه؟-
  
  ... برنا -
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  حالش خوب نشد؟. برنا...  باشه -
  
  ... بچه رهی گیمنتها بهانه م. ورم گلوش کمتر شده: چاندیشت و حلقه اش را دور انگشت پ را بردادشیکل
  

   ...کارستی گردن کلفتش چیبابا:  غر زدشهره
  
  ! شهره؟-
  
  . مواظب بچه اش باشهرهیبره زن بگ. گمی خوب راست م-
  

   ...ی کردیاالن حسود:  شهره انداختی دور بازودست
  

  !اعمر:  سر باال انداختشهره
  

  ! باباش؟ای به برنا یمنته ... یکرد... چرا : دیخند
  
   ...ی کردخی بنده خدا رو سنگ رو یپسره .  خودتو لوس نکن-
  
  ...مگه آزار دارم ...  نه به خدا -
  
  . گرفتمی شه در موردش تصمی که نمدنی دفعه دهی با -
  
 شد ی امروز اصال روم نمشتر؟ی بنی ا شناخت ازگهید. می بودهی عمرمون همسای همه نکهی بابا، مثل ای ا-
  ! کنمگاشین

  
   ...وونهید: دی خندشهره

  
  . شددی من عرق زدم اون بنده خدا سرخ و سفیه...  واال -
  
  !؟یدید... سر کوچه نبود امشب : شهره پچ پچ کرد.  انداخت و در را باز کرددیکل
  

  !به من چه:  دادرونی را بنفسش
  

 از سر شانه سر فشیک.  گوشه ولو بودهی لشانیهر تکه از وسا.  شداطیو داخل ح به در داد تا باز شود یتکان
  ! چه خبره؟نجایا: خورد

  
 شده یچ! رون؟ی بیختی رنارویچرا ا...  شما نیری بملیذل ... رین ... رین:  زودتر از او به خودش آمدشهره

  !؟ی شدیختی رنیچرا ا... 
  
  ... صابر ی گرم بخورنی به زمیاله: دی کشوانی ایاتاق رو آشفته خودش را از داخل ی با سر و رورهین
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   کرده؟کاری شده؟ صابر چی چ-
  

   ...می دارهی چه زندگنیا ... هی چه بساطنیا... خبر مرگتون :  خم شد و رخت و لباس ها را جمع کردشهره
  

 کی. رهم شداخمش د.  زانو گذاشته بودیصبورا سر رو.  به داخل اتاق انداختی پا نشست و نگاهیرو
 ی شکسته ینگاهش افتاد به پنجره ها. اوردی دربی بازبمی نبود که ننه من غری کسرهین.  افتاده بودیاتفاق
   کرده؟ی طورنی صابر انجا؟ی اومده ایک ... رین: اتاق

  
اون هم چند تا ...  پدر ی کرده از اون بیزیآبرور. دهیچاقو براش کش ... وزی پفی کهی اون مرتشی رفته پ-

  .ارهی بری که صابرو گنجایگردن کلفت فرستاده ا
  

  ... شرف یب...  خونه لیگه خورده دست زده به وسا: وانی ای رخت و لباس ها را پرت کرد روشهره
  
  !صبورا خونه بود؟:  به داخل اتاق انداختی نگاهمین

  
 رانهی و خانه شان و شکستهلشانیوسا.  انداختشانی به زندگی زانو نشست و نگاهیرو.  سر تکان دادرهین

خبر : هی گرریشهره زد ز. دی لنگی مگرشی گرفت سمت دیهر طرف را که م. دی رسیتر از قبل به نظر م
  ... کردن کاری چنیبب... مرگشون 

  
 بایتقر.  انداختری تنک و کم پشت نی به موهاینگاه.  بوددهی اتاقشان خرت و پرت خری حقوق اولش برابا

 شیمردمک ها. البد خودش را زده بود.  صورتشی هم رویدگی خراشیجاچند .  بودیوسط سرش خال
  !صابر کجاست؟: دی اش را باال کشینیب.  شدسیخ
  
  . فرار کردواری دی اومدن از رودید ... رتی غیب...  شرف یب... نامرد :  کردی زاررهین

  
خبر ... رو جمع و جور کن  نجای کردن اهی گریپاشو جا:  ها را جمع کندشهی جارو برداشت تا خرده ششهره

 به تو با وجود صابر ی کم؟ی کجا بررونی بندازنمون بنجایاز ا. می کنی خونه رو خالدی برسه بایریبه گوش خ
  !؟ی کنکاری چیا خوی بدبخت میتو.  کنمی اجازه میواری چهار دهی رمیمن م! ده؟یخونه م

  
.  کامران بودیشماره . را برداشت ی روپوشش برد و گوشبیدست داخل ج.  زنگ خوردلشی موبایگوش

  ... جواب بده ایب:  را سمت شهره گرفتی حوصله گوشیب
  
  !ه؟ی ک-
  

   ...امیبگو نم:  باال انداختسر
  

 یاز رو.  داردی خصوصمی کرد از آنجا که حرف بزند حری مالیخ. اطی الو کنان رفت سمت در حشهره
 دهی را به گند کشزیدند داخل خانه شان و همه چ بوختهی ربهیچند نفر غر. لنگه کفش و بالش ها رد شد

 دست زی همه چهب.  پا نشست و اشکش راه گرفتی پا لگد شده بود روری که زیری لباس زدنیبا د. بودند
 و رهین.  کردی کورتاژ مدیصبورا با. صابر فرار کرده بود.  نهای بود ی نداشت که خصوصیتیاهم. زده بودند
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شوهر :  چشمشی رودیبا پشت دست کش. دی پری شده بود و شهره با کامران مآن همه هارت و پورتش تمام
  !کردنم کم بود

  
  ... کنم پاشو یمن جمع م:  کنارش نشستشهره

  
  . کنمیخودم جمع م:  باال دادشانه

  
  . دنبالتادیکامران م...  جمع کن لتوی پاشو وسا-
  
  ! رم؟یمگه نگفتم نم! اد؟ی می چی کامران برا-
  
  ؟ی چختنی رواری اگه شب از در و د؟یکجا بمون.  ندارهتین امنجای ا-
  
  ... االن نی همی رم کالنتری م-
  
   ...ی عاط-
  
  . نادرخان باشمزونی آوی مردم؟ تا کی برم خونه -
  
 داره نه کری نه در و پنجایا... من و تو با هم .  اجازهی جا براهی دنبال می گردیم ... وونهی دهی چزونی آو-
 چند نیمثل هم.  نادرخان باششی دو شب پیکی.  پاشو لج نکن؟ی بخوابی تو سرما چطوریوا خیم. شهیش

  !ی گردم دنبال دو تا اتاق اجاره ایمن هم م. شب قبل
  

  ... برم ی نملهیوس: دی چشمش کشری با پشت دست زدوباره
  
  ... کنم یمن بارتو جمع م... نبر ...  خب یلی خ-
  
  ؟یای تو نم-
  
  . شناسمشونی نمادیمن که ز. ی هستیمیتو باهاشون صم ... امیکجا ب...  نه -
  
   ...ییتو تنها! ؟ی چانی شب ب-
  
  . نگران من نباش-
  

 جانش درد ی خورده بود که همه ی کتک حسابکیانگار .  چپاندفشی چند دست لباس داخل کشی براشهره
  ...سالم :  آمدکی شد و نزدادهی پدنشانیکامران با د.  اش کردیتا سر کوچه همراه. داشت

  
  ...سالم :  تکان دادسر

  
   افتاده؟یاتفاق...  شهره جان -
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 ی حرف روی و بنیراه افتاد سمت ماش. دی کشیانگار از حضورش خجالت م.  ابرو باال انداختشهره
 ی صندلیسرش را به پشت.  زدندی تر شد و حرف مکی قدم به شهره نزدهیکامران .  جلو نشستیصندل

  . دادهیتک
  
 شی خورده بودند هنوز ته گلوابانی خی بود و گوشه دهی خرشی که کامران براینیری شی وجود نسکافه اب

  .دنی همه خوابیانگار.  شدروقتید: کمربندش را باز کرد. تلخ بود
  
   ...ومدهی تو هم چشمات خوابن، کوروش هم ن-
  

 که مدت ها بود ی قرارداددی وقت شب کجا مانده بود؟ تمدنیا.  انداختنشی ماشی خالی به جاینگاه
 باالها همه نیا. چاندی پنهی را دور سشی شد و دست هاادهی پنی با دوستان؟ از ماشداری دای از آن نبود یاثر
 یمیآن قدر مهربان و صم. دکامران کنارش راه افتا.  و سوزنده تر بودشتریسرما هم ب.  کردی فرق مزیچ

  ... خواب کردم یشمارو هم ب: ا لبخند نگاهش کردب.  شد دوستش نداشتی کرد که نمیرفتار م
  

  .من هم زودتر اومدم خونه. امروز رستوران خلوت بود:  ژاکتش فرو کردبی داخل جدست
  

.  را جفت کرد و کنار کفش پسرها گذاشتشیکفش ها.  تا وارد شودستادی را باز کرد و کنار ای وروددر
 ی مینی سنگدی از آن که باشتری بفشیک.  دادیه فضا م بی روشن بود و نور کمیستالی کری هاوارکوبید

 کرد و نه حس ینه احساس سربار شدن م.  بودیگری ها جور دی کم و کاستیخانه اش با وجود همه . کرد
 اتاق ی را گوشه لشیوسا...  به برنا بزنم ی سرهیمن برم :  دادنییآب دهانش را با بغض پا. بد مزاحمت

 را محکم به بغل دشی سفیبره .  زدشی به موهای برنا خم کرد و بوسه ا تختیگذاشت و خودش را رو
  . رفترونی و از اتاق بدی سر بره کشی رویدست. گرفته بود

  
 ی توانست چند ساعتی مدیآن وقت شا.  شدی از بابت خانه راحت مالشی زد و خی به شهره می زنگدیبا

  ...استراحت کند 
  

  ده؟یخواب:  آمدنروی از آشپزخانه بدنشی با دکامران
  

  ...اوهوم :  کانتر نشستپشت
  

 چرا نکهی راجع به ا؟ی باهام حرف بزنی بتونی کنیفکر م:  سمتش خم شدی و کمستادی طرف کانتر اآن
   بود؟ی و شهره انقدر عصبیناراحت

  
  . نبودی خوبیلیروز خ. فقط خسته ام ... ستمیناراحت ن: دی را از کامران دزدنگاهش

  
  ... تو استرس و فشار باشه یلی خدی نبای بعد پاکطیهره تو شرا که شی دونی م-
  

  ... دونم یم:  تکان دادسر
  
  ... کنم؟ به تو و به شهره ی من بتونم کمکی کنیفکر م:  کردی محبت نگاهش مبا



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

492

  
 و ی را به او بسپارزی خواست همه چی شد و دلش می نگران میکی که نی بود؟ همی شکلنی مردانه امحبت

 مانده یاز قبل تر ها هم خال.  بودی خالیادی زشانی مردها در زندگنی ایجا. ی نداشته باشیران نگگرید
حتما بهتون .  خواستمیکمکاگه ... اگه :  لرزانش را با دست لمس کردیچانه .  پر نشدیزی چچیبود و با ه

  ... گم یم
  

  مطمئن باشم؟:  لحظه به همان حالت ماند و نگاهش کردچند
  

  ...آره : د تکان داسر
  
  ... خوبه -
  

   ...ی شداریزود بخواب که صبح سرحال ب:  به ساعتش انداختی و نگاهدی کشعقب
  

  ؟ی مونیشما نم:  کرد لبخند بزندیسع
  

  . گردم خونهیاما به نادر گفتم برم.  ندارمیحوصله رانندگ:  باال دادشانه
  

  !گه؟ینادرخان د:  پررنگ شدلبخندش
  

  من برم؟... ا نادر باب:  سر تکان دادکامران
  
  .دیدی زحمت کشیلیخ ... ریشبتون بخ: ستادیا

  
   ...ری شب بخ-
  
 یشماره .  را بغل کردشی پله ها نشست و زانوهایبا رفتنش همان جا رو.  اش کردی همراهوانی ای روتا

  ...الو : شهره را گرفت و منتظر ماند
  
  ... شهره -
  
  ؟یدیرس...  جونم -
  
  ومد؟ی نیخبر؟ کسخونه چه ...  اوهوم -
  

  ؟یداریتو چرا ب. دنیهمه گرفتن خواب... نه :  که ساکت مانددی کشی مگاری سانگار
  
  . آقا کامران تازه رفت-
  
  ؟یستی کجا رفت؟ مگه خونه نادرخان ن-
  



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

493

  ... بچه ها اومدن خونه یانگار سر شب.  کوروشیاومدم خونه .  نه-
  
  . هم نباشنجاینگران ا. تو هم برو بخواب... خوب باشه ...  آهان -
  
   اونجا؟انی نصف شب ن-
  

  . شه کردی مکاری چنمی بخواب تا صبح ببریبگ! ان؟یکجا ب: دی خندشهره
  

   رستوران؟ی ریصبح م:  گوشش گذاشتیکف دستش را رو.  زده بودخی ی روسرری زشی هاگوش
  
هر ...  داشته باشه ی اتاق خالنای سادات اری خونه مندیشا ... لی نرم و به جاش برم دم بنگاه آقا خلدی شا-

   ...می رفتی و ممی کندی محل دل منی از اهویدوست داشتنم . چند
  

 زی همه چمی که برنجایاز ا: شهره غر زد.  شد باعث شد سر پا شودی مکی که نزدینی روشن ماشی هاچراغ
  ... شه یبهتر م

  
.  اش باالتر از زانو بودی مشکلیپالتو.  آمدی شده بود و سمتش مادهیکوروش پ.  ماندنی ماشی رونگاهش

: دیپوست لبش را جو.  آمدی می بود که از قرار مهمیی به آدم هاهیشب ... یخی و کراوات ی مشکراهنیپ
  !ارهی از عزا دربیرفته دل... تف تو ذاتت 

  
  !؟ی با من؟ی عاط-
  
  . حواسم نبوددیببخش... نه ...  نه -
  
  ه؟ی نظر تو چ-
  

  . کردی فر و برده بود و نگاهش مشی پالتوبیدست داخل ج. ا باال آمد پله هی از روکوروش
  
  ؟ی نظرم؟ بابت چ-
  
  .می محل برنی گم از ای م؟یعاشق...  وا -
  
  .می کم بگردهی دیبا...  دونم ینم...  آره -
  

  ...سالم :  گذاشتی گوشی دهنیدستش را رو. ستادی مقابلش اقای دقکوروش
  
فکر نکنم به اتاق ... هووف ...  مونه دو تا حقوق من و تو یم. می که ندارشی پپول ... می بگرددی آره با-

  . صابر که بود و نبودش دردسرهنی ارهیبم ... میاری بری هم گیشش متر
  

  .می زنیحاال فردا حرف م:  به عقب برداشتی از حضور کوروش قدممعذب
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  .زی شه همه چیدرست م...  رو نخور یزی چیغصه ...  باشه -
  

   ...ریشب بخ...  شه یدرست م. آره:  چپش گذاشت و خودش را بغل کردی بازوی راستش را رودست
  
   ...ی عاط-
  
  ... بله -
  
  .باشه؟ تو ناراحت نباش.  کنمی درست مزوی من همه چ-
  

  ...باشه ... باشه :  نم برداشتچشمانش
  
  ! بوس الالشیحاال ج ... نی آفر-
  

   ...ریشب بخ:  و اشکش راه گرفتدیخند
  
دوباره .  توانست حضورش را حس کندی کوروش هم مدنیبدون د.  پشت دست چشمش را خشک کردبا

  ...سالم :  سمتشدی گرفت و چرخیقی و نفس عمدی چشمش کشیرو
  

 توانست یم. دی تابی صورتش می رووانینور چراغ ا.  کردی بود و براندازش مستادهی پله انی باال تریرو
  ... تو نیایب...  سرده یلیخ: دی دست کششی بازویچند بار رو. ندیاخم پررنگش را بب

  
 رسهی به ما میهر ک.  بودمی من کدوم قبرستونی کردی ممی شانس تقسایخدا:  از کوروش راه افتادجلوتر

  . خوادی ارث باباش رو مایبا طلبکاره 
  
   بچه ها خوابن؟-
  
 و کیش ... ی و خوشگذرونی داشتن الواتفیآقا تشر ... ایب: غر زد.  الکل و ادکلنش مخلوط شدیبو

  . رو بزنهیکیاالگارسون هم کرده بود البد مخ 
  
  ... عاطفه -
  
  . شه گفت صبح فرداستیم...  آخر شبه گهید. با اجازتون... بله :  اش انداختینی به بینیچ
  

 یگاهش م آن طور نی خواب آلود بود و وقتیچشمانش کم.  کراواتش را شل کردی کرد و گره یاوهوم
  .من برم بخوابم...  وقت شده رید: دی گفت و لب گزیاستغفرالله... کرد 

  
  . قهوه به من بدههی -
  
از گوشه .  و منتظر شدستادیهمان جا ا.  قهوه جوش را روشن کردری حرف راه افتاد سمت آشپزخانه و زیب

 ی را باز منشی سر آستی ها و دکمهزی میپالتو و کتش را انداخته بود رو.  کوروش بودی چشم متوجه ی



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

495

 آشپزخانه جمع گ سنی روشی پایانگشت ها. بعد کراواتش را هم دور گردن شل کرد و سمتش آمد. کرد
. ندی را ببشی موهادی سفی تارهاشی توانست کم و بیم. دی آب به صورتش پاشیکنارش خم شد و مشت. شد

چند پر دستمال .  به دستش انداختی و نگاهستادیکوروش ا.  کانتر دستمال را سمتش گرفتیاز رو
 ی شد می دستش مشت مگرا.  پهن و بزرگش را از نظر گذراندیانگشت ها. دی صورتش کشیبرداشت و رو

 ی سر رفتن قهوه و بویصدا. حواسش نبود چطور به کوروش زل زده.  ضربه را بزندنیتوانست محکم تر
   ...ی سوزیولش کن م: وروش در هم شد کیآخش با صدا. دیسوختنش باعث شد قهوه جوش را پس بکش

  
  ...سوختم ... آخ :  راستش را تند و تند تکان داددست

  
 ری شری زریدستتو بگ...  بهش ی دست زدی چیبرا: دشی انداخت و جلو کششی دست دور بازوکوروش

  .نمیبب
  

  ...سوخت  ... یووو: دی کوبنی زمی راستش را رویپا.  سوختی انگشتش به شدت مچهار
  
  ... آب ریدستتو بذار ز... باشه  -
  

  ...کدوم انگشتته :  آب نگه داشتریکوروش مچش را ز.  کم کردی از شدت سوختگی خنک کمآب
  

  ...همشون :  انگشتش را باز کردچهار
  

 ول کن نویا:  دست ببرد و جمعش کند کوروش جمعش کردنکهیقبل ا.  شده بودسی اش خی روسری دنباله
  ... نه ای می داری پماد سوختگنمیدستتو نگه دار بب... 

  
خبر مرگت :  کردنی فنیاشکش راه گرفت و ف.  سوختی مدی کشی مرونی آب بری که دستش را از زنیهم

  !؟یخوبت شد سوخت...  ره ی هرز میحواست ه ... یعاط
  
   ...نجای انیبش: دشی آب را بست و عقب کشریش
  

  ... سوزه یم:  را تکان تکان داددستش
  

  ... شه ی خوب می پمادو بزننیا: ابت نگه داشت را ثمچش
  

  ...خودم بزنم : دی کشرونی را از دست کوروش بمچش
  
 کی. دی کشی محل سوختگی از پماد کرم رنگ رویکم.  نشستزی را سمتش گرفت و پشت موپی حرف تیب

اما . ه بود کم شدهی از سوزش اولیکم.  بند دوم و سوم دستش قرمز و متورم شده بودنیخط صاف درست ب
  . دهانش گرفت و فوت کردیدستش را جلو.  بود و سردش شده بودسی خنینصف آست

  
   سوزه؟ی م-
  
  ... قهوه هم که دیببخش... بهتر شده االن ...  کم هی -
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   ...ستیمهم ن:  ضرب گرفتزی می انگشت روبا
  
  ؟یامروز رفت:  کردیکوروش براندازش م. ردی تا رطوبت اشک را بگدی چشمش کشری انگشت زبا
  
   کجا؟-
  
  ... خواستگارت دنی د-
  

  ...رفتم :  به او هم گفته بود؟ معذب جا به جا شدنادرخان
  
  ... کرد ازش ی مفی تعریلی خوب بود؟ نادرخان خ-
  
 دور لبش یکوروش دست.  بودش؟ دوباره کف دستش را فوت کرددهی کرد؟ اصال مگر دی مفی تعروسفی از

   ...رهی بگمی تو تصمی براینذار کس.  فکر کنندتیآ یخوب راجع به زندگ: دیکش
  
 دونستم معلم ی و من نممی بودهی همه سال همسانیخوب ا. رهی گی نممی من تصمی به جایکس...  نه -

  ...ورزشه 
  

 سی تدری داره براسانسی معلم ورزش چقدره؟ فوق لهی درآمد ی کنی مالیخ:  را در هوا تکان داددستش
   ...رهی گینج هزار تومن م پیتو دانشگاه ساعت

  
 یهمه که از اول همه چ...  تالش کنه شتری تونه بیم... خوب هنوز جوونه :  دندان گرفتری لبش را زپوست
  !خانواده داره... سالمه  ... هی که پسر خوبنیمهم ا. ندارن

  
  !؟ی موردنی راجع به همچی کنی فکر میواقعا دار:  اش را جا به جا کردیصندل

  
صاف .  چندش بودی اش جوری و خواستگاروسفیانگار که . دی پرسی مریبا تحق. گاهش کرد نمتعجب
   داره بهش فکر کنم؟یاشکال: نشست

  
  ؟ی کنی فکر میتو چ:  تفاوت شانه باال دادیب

  
  ... آدم ها مثل هم هستن یو همه .  دارهشرفتی پی جا برای کنم هر آدمی من فکر م-
  
   ...ی زنیو م ی حرفنی که همچی جوونیلی خ-
  
   بود؟نشونی بیچه فرق...  اندازه درآمد داشتن کی آدم ها نبود و همه به نیاگه پول ب...  فکر کن شما -
  

   ...ی بدونیکیمثال منو با اون معلم ورزش ...  مثال ی تونیتو نم... مسخرست :  و سر تکان داددیخند
  
  ... دونم ی نمیکی معلومه که -
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  .می تفاوت داریلی خی و چه اجتماعیظ مالچه از لحا ... قای دق-
  

دست .  نبودزی خوب بود، اما همه چیلی فهماند پول خی آدم منی به ادی بایکی. رونی را فوت کرد بنفسش
 خدا نه ازدواج یاون بنده  ... یسه تا هم بچه دار ... یشما قبال ازدواج کرد... آره خوب :  شدنهیبه س

اون هم  ... ی داری محترمیشما خانواده ...  اون هم خونده یرس خوندشما د... کرده و نه بچه داره 
 یی جوراهیتازه  ... نیشی با هم برابر ممیریدرسته؟ اگه پول شمارو بگ...  مونه پول یپس فقط م... داره 
  . مرد که قبال ازدواج کردههی بهتره تا یلی پسر مجرد خهی به عنوان وسفی تیموقع

  
  . اش کرده بودیانگار ناراحت و عصبان. ه بود کوروش درهم تر شداخم

  
 بود؛ ی وسط، وگرنه من که جوابم از اول هم منفیدیشما بحث و کش... قصد جسارت نداشتما :  باال دادشانه
  ..با اجازتون من برم بخوابم. کم هیفقط ...  نه یلی خیعنی...  به پولش نداشت ی جواب ربطنیاما ا

  
به تو چه که زن داشت و االن سه تا بچه :  دادهی تکیی روشویاشت و به لبه  لبش نگه دی را گوشه مسواک

 ییچه رو...  کردم؟ اا یمگه ازت خواستگار... داره؟ ها به تو چه؟ خوبه برنگشت بگه خوب تو رو سننه 
  ... تو دختر یدار

  
ک دماغش نگاه به همه از نو.  خودش بودری ذره هم تقصهیخوب :  و تف کردختی آب داخل دهانش ریمشت

   معلم ورزش باشه و پولش از پارو باال نره؟یکی داره یرادیچه ا.  کنهیم
  

 حداقل متوجه بشه منظورم ای...  گفتم ی بره چادشیتا فردا :  به صورتش را کنار زددهی چسبسی خیموها
 بی جمسواک را داخل.  توش نبودی بدجنسیلیفقط خ...  بود یعنیخوب ...  انداختن بهش نبود کهیت

تو روحت : دیوپوست لبش را ج.  بودستادهیکوروش کنار تخت ا.  آمدرونیشلوارش گذاشت و از توالت ب
...  
  

 هم دی ناراحت و شاای مشخص نبود که دلخور است یلیخ. کوروش از سرشانه نگاهش کرد.  داخل شدمعذب
  تب کرده باز؟:  دندان گرفتریانگشت اشاره اش را ز. یعصبان

  
.  غرق خواب نگاه کردی و به برناستادیکنارش ا.  داد و جلوتر رفتشی به پاهایجرات. که نه تکان داد سر

  !من غلط کردم...  بسم اهللا ای:  چشم هم کوروش را برانداز کردیاز گوشه 
  
  نجا؟ی ایای فردا بعد از کارت هم بی بتونی کنی فکر م-
  

  ...بله : ن دادسرش را مختصر تکا. دی پرسی می مدلنی بار بود که انیاول
  
   نداره؟یاشکال.  کنمیآخر ماه باهات حساب م.  هستنجای ای که اومدیی حواسم به روز و شب ها-
  
  د؟ی کنی و حساب می چ-
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 و یچ... آقا کوروش  ... یآ:  به شلوارش و سوزشش را دوباره حس کرددی هوا کف دستش را کشیب
  !د؟ی کنیحساب م

  
  ...ادامه بده :  کردی نگاهش منهیداخل راهرو دست به س. دیای برونیب دست اشاره کرد از اتاق برنا با
  
  ... پول ای کار ی براومدمیمن که ن:  پا و آن پا شدنیا

  
  ! چرا؟-
  
  !؟ی چرا چ-
  
   ...ستی پولش نیبرا: دیای کوروش باعث شد به حرف بی رهینگاه خ.  شدری دلگلی دلیب

  
   ...ی طور که خودت گفتنیهم ... گهی دی آدم هایل همه مث ... یاری تا پول دربی کنی کار می دار-
  

  . شدی جنبه می آن قدر بدیاصال مرد که نبا.  کرده بودناراحتش
  

  ؟یای می چیپس برا: دی مصرانه پرسکوروش
  

  ...دوسشون دارم ... من :  آمد؟ نگاهش دو دو زدی چه میبرا.  جواب دادن ماندی لحظه براچند
  

  ؟ی منو دوست داریبچه ها... جالب شد :  تکان دادسر
  
  .دوسشون دارم...  هستن ی خوبیاونا بچه ها...  خوب یعنی... آره ...  خوب -
  
  ؟ی خوای نمی بابت خرج کردن محبتت پول-
  
  ! آقا کوروش-
  

   نه؟ای داره متیمحبت کردنت ق...  پرسم ی میدارم جد:  باال دادچانه
  
  !معلومه که نه...  نه -
  
  .ی خواستیبچه ها حقوق اضافه م ی بابت پرستار-
  

  ... نداشتم یچون اون حرفا رو زدم؟ گفتم که منظور:  دندان گرفت و فشردری لب زیعصب
  
-...   
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 و دوست دارم یکی ی دارم به کار کردن، به پول درآوردن، اما وقتاجیاحت... درسته ...  کنم ی من کار م-
 ی برادی کنیفکر م ... ی برانجای اامیه از سر کارم م خستی وقتی کنیشما فکر م.  کنمی میبراش هر کار

  ام؟یپولش م
  
 دی دونم به آدم چقدر باینم:  تر شدکی قدم کوچک نزدکی داد و رونینفسش را ب.  کردی نگاهش مرهیخ

  .دی شه خری چقدر باشه بسه، اما محبت و که نمی حساب بانکی دونم صفرهاینم... پول داشته باشه 
  
  ... شه ی م-
  
  . پشت سرمو نگاه نکنمگهیشما بهم حقوق بده تا برم و د... باشه : دی حرص غرپر
  

 گشت ی از فردا برمدیبا.  خانه ممکن نبودنیماندنش در ا.  تا پشت به کوروش وارد اتاق برنا شوددیچرخ
  ... و صابر و شهره ریبه همان خانه کنار ن

  
برگشت تا نگاهش .  نشست و نگهش داشترهی دستگی در اتاق را باز کند دست کوروش از پشت رونکهی اقبل
   ...ی چیعنی: دیاز پشت به در چسب.  خوب نبودنی بودند و استادهی اکی به هم نزدیادیز. کند

  
   ...سی ه-
  
  !رمیاصال صبح که شد م. امی نمگهید ... نی خوب بگامی من بنی دوست ندار-
  

بعد آمد .  گفتی ساعت قبل از تفاوت ها ممی نتا.  شدی مشی مرگکی مرد نیا.  خودش را جمع کردمعذب
 یا...  رو با در پشت سرت بغل کرده یجنابعال: دیبه خودش غر... حاال هم . دی پرسیو از خرج محبتش م

   ...ی عاطیریبم
  
  ... ندارم تی کار-
  
 ینمواقعا ... من فقط ...  دونم یم...  دونم یم: دی خورد خجالت کشی سرش وول می که توی افکاراز

  ...خواستم ناراحتتون کنم 
  
 که قدرت پول و ی هستی تجربه تر از اونی گم که تو کم سن و سال تر و بیهنوز هم م.  ناراحت نشدم-

   ...یدرک کن
  
  ... من -
  
  ... اما -
  

 اش را به ینی از الکل و عطر بی مختصریبو.  خوب بودیادیعطرش ز.  هم فشرد و ساکت ماندی رولب
.  شده بودرهی سرش خی باالییکوروش به جا.  سرش را باال گرفت تا نگاهش کندیکم. بود انداخته ینئشگ

فقط معذب .  بوددهینترس. نگاهش از عرض دو شانه اش گذشت.  کندفی کرد کلمات را ردی میانگار سع
  . را جمع کردشیانگشتان پا. بود
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  ... عاطفه -
  
 و بچه ها رو یینجای انکهیاز ا:  آمدنیی پاشی ها تا چشمیشانی پینگاهش از رو.  حرف سر تکان دادیب

  ...ممنونم  ... یدوست دار
  

.  بود به نبض تپنده اشدهیانگشت اشاره اش چسب.  مچ دستش نشستیدست کوروش رو.  حبس شدنفسش
 ریدرست ز.  کردی مچش حس می روی محسوسیداغ.  کردی کندتر را حس نمای دیقلبش تندتر کوب
انگار مغزش .  تواند دستش را پس بکشدیفکر کرد چرا نم.  مچش مانده بودیابت رو که ثیانگشت اشاره ا

 شد و بعد نهی دست به سی کنترلچی هیب.  و فاصله گرفتدیباالخره عقب کش.  فلج شده بودشیهمراه پاها
  .ستادیداخل اتاق برنا شد و همانجا پشت به در ا. ریشب بخ:  اش را صاف کردیروسر

  
 سهی رنی المپ از ایی دوتایکی.  شانه خم کردیسرش را رو.  شدندی منییدام باال و پا می رنگی هاسهیر

  . کردندی شدند و پت پت می اش مدام خاموش و روشن منهی سانیم.  کرده بوددای پیها انگار اتصال
  

  ...آخ :  دادرونی را بنفسش
  

  ؟یست دونینم:  فشرد و دست پشت گردن گره کردوانی را ته لگارشی سکامران
  
 و مقابل دی به لبش کشی زد؟ دستی از مشکالتش با او حرف مدیچرا عاطفه با.  نبودبی هم عجیلیخ

  ... نادرخان گفت شبید:  پا انداختیکامران نشست و پا رو
  
 ی مشکلهیهمون شب که رفتم دنبال عاطفه حس کردم . دمیخودم ازش پرس.  نگفتیزی شهره هم چ-

  . بودن کردههیهر دو تاشون گر. هست
  

  .نادرخان باهاشون حرف زده:  پنجه اش فشردانی را مدی درهم کرد و کلابرو
  

  .نجای اانی کنن بیقبول نم:  خونسرد شانه باال دادکامران
  

 ماند و عاطفه مال ی نادرخان و کامران مشیشهره پ.  منصفانه داشته باشندمی تقسکی آمد ی نمبدش
  ... دونم یم: گوشش را لمس کرد.  شدیخودش و بچه ها م

  
  .رمی گی نادرخان بهشون گفت ازتون اجاره م-
  

  ... بده به نادرخان نویا:  انداختزی می را رویی طالدی و کلدی کشرونی را بمشتش
  

  ه؟ی چنیا:  و بعد به او انداختدی به کلی نگاهکامران
  

  . آپارتمانهی:  راستش را تکان دادی باال داد و مچ پاشانه
  

   کنه؟کاریبدمش به نادرخان که چ:  انداخت ابرو باالکامران
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  ...کامران :  درهم تر شداخمش

  
   و شهره؟ینادرخان از طرف خودش بده به عاط...  آهان -
  

  . کنه بهترهی که فکر میهر طور.  منای گه از طرف خودش ی مستیمهم ن:  تکان دادسر
  

 نشی در ماشگری دیکی و زی می رویکی حاال.  را پسش داده بوددی کلنی دومتایگ.  مانددی کلی رونگاهش
  . باشهی خوبشنهادیفکر کنم پ ... یاوک: کامران خم شد و برداشتش. بود

  
  . کنهشونی راضی نادرخان بلده چطور-
  
  ... کوروش -
  
  ... هوم -
  
  ه؟ی احساست به عاطفه جد-
  
  ؟ی چیعنی احساسم؟ -
  

  ...اصال مناسب ... اون بچه است :  کندی کامران باعث شد نچی رهی خنگاه
  
  ... کوروش -
  

 که هیزی چنیا...  نباش لی نفر دنبال دلهی دوست داشتن یبرا: دی جلو کشیکامران کم.  نگاهش کردساکت
  ... معطل نکن ی و باهاش آرومی دوسش داری کنیاگه حس م. ی دونیخودت بهتر از من م

  
  ه؟یازدواج با من چ نظرش راجع به ی دونیم... هاه :  تکان داددتری را شدشی پامچ

  
  ! گادیاوه ما! ؟ی ازش درخواست ازدواج کرد-
  
 ی چی دونیم...  در مورد خواستگارش دمی فقط ازش پرس؟ی شدوونهید ... هی درخواست ازدواج چ-

 ای تو رویادیخانم ز... هاه ...  بهتره از من یلی خی بدنتی مدرک تربکی پسر آس و پاس با هی گهیگفت؟ م
  . کنهی میزندگ

  
  !کوروش ... ی هی ه-
  
  . باز کردی شه روش حسابیهنوز بچه است و اصال نم ... ستی مهم ن-
  
  . دونهی نمیزی اون که از حس تو چ-
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  .ستیمهم ن:  را در هوا چرخاندانگشتش
  

 طی اگه شرایحت.  دونهی از احساس تو نمیزیاون چ ... یری گیسخت م:  خندان نگاهش کردکامران
  . که بدونه و راجع بهش فکر کنهی اجازه رو بدنی ادی باشه بایمشابه

  
.  رستورانی برای کامل داشته باشیزی برنامه رهی دی بادی عکینزد... خوب :  را برداشتچشیی و سوستادیا

   ...یشی متوجه م،ی انبار سال قبل و چک کنیموجود
  

  ...سالم : ستادی ادنشانیشهره با د.  همراهش از دفتر خارج شدکامران
  

 ی که خواه ناخواه جدا نشدنیعاطفه بود و خانواده ا... عاطفه تنها نبود .  را جواب داد و گذشتمشسال
  !شیعاطفه بود و اعتقادات و باورها. بودند

  
.  شد و راه افتادنیسوار ماش.  توانست مشکالت را برطرف کندی نمیی عشق و دوست داشتن به تنهامطمئنا

کل  ... یگری دزی و افزودن به چیزیگذشتن از چ.  بودطیبول شرا از دوست داشتن قشتری بیلی خدیشا
 کی یبرا. آورد آپارتمان را به خاطر اتییجز.  فرمان ضرب گرفتیبا انگشت رو.  معامله بودیزندگ
 دو یکی هنوز دیشا.  زدی به آنجا می قبل رفتن عاطفه و شهره سردی بادیشا.  لوازمش کامل بودیزندگ

دستش را کنار پنجره گذاشت .  شدی گم مشهی که همییرهایخصوصا لباس ز. ن جا بود آتایتکه از لوازم گ
 دوام ی که بعد مرگ بنفشه کمیزیچ.  خوددار شده بودیادی زدایجد. دی اش کشقهی شقیو با انگشت رو
 انگشت ری اش را زقهیشق.  کردی فرق می بار کمنیاما ا.  نداشتی خوددارنی به ایازی نگریداشت و بعد د

 قسمت از کی دیشا.  حضور داشتشی پسرهای زندگی بود که همه جای اول عاطفه فقط کسدیشا. فشرد
 به ی حتدیشا.  مزه کردنش بد نبودی کمدیشا.  دخترانه و زنانه اش شده بودی جاذبه هاریذهنش درگ

امش و  آردیشا. دی دی از تختش را مشتری بیتخت خوابش همراه عاطفه فکر کرده بود، اما امروز کم
 ها با هم باعث شده بود که نهی گزنی ای همه دیشا...  لبخند و درخشش پسرها دیشا ... الی خیراحت

 بود، نه تنها خودش که عاطفه رییاگر قرار به تغ.  فشردی صندلیگردنش را به پشت. قضاوت عاطفه مهم شود
 ی به نام کوروش سرابی مردیگ قدم به زندکی بود ازین.  و حس کندندی را ببراتیی تغنیهم الزم بود ا

  . شدی تر مکینزد
  

  ...بابا ... واو : دی کاناپه باال پری رودنشی با دایبرد
  

  ... کمک ایب:  را باال گرفتدستش
  

  ن؟ی کرددیخر: باراد سمتش آمد و ساک ها را برداشت.  و شهال خانم از آشپزخانه نگاهش کردندعاطفه
  

  ... کم هی: اپه انداخت کانی دسته ی را درآورد و روشیپالتو
  

   مال منم هست؟؟یدی خریچ: دی دورونی از آشپزخانه ببرنا
  

  سالمت کو؟... البته که هست : دی کشرونی را هم شل کرد و از گردن بکراواتش
  

   ...ییسالم بابا:  را تاب دادخودش
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 که نیا: دی کشرونی را بی بنفش و طوسی کتانایبرد.  پسرها لبخند زدی کاناپه نشست و به فضولیرو

  .دخترونه است
  
   ...ستی مال شما ننیا:  گرفتدهی اش انداخته بود را نادینی که بینیچ
  

  ه؟یمال ک:  نگاهش کردباراد
  

  ! قهوه؟ای یچا... سالم :  از آشپزخانه صدا بلند کردعاطفه
  
 و دست دور دیای بشی استقبال پی تا عاطفه برادی کشیچقدر طول م. دی کششی باالی دندان های زبان روبا

 ششی به ته ریدست.  آمدی از خجالتش درمی سالن حسابرونیگردنش حلقه کند؟ مطمئنا همان جا ب
   ...ایخودت هم ب ... یچا: دیکش

  
  ؟یوانی لای یفنجون...  لحظه هی...  باشه -
  

   ...یوانیل:  را خوردلبخندش
  
   پررنگ؟ای کمرنگ -
  

  !؟ی باز شروع کردیعاط: دی خندباراد
  
  ...خدمت شما  ... دییبفرما:  آمدرونی بی کوچکینی سبا
  

 دیسف.  را برانداز کردشیانگشت ها. یالک قرمز زده بود، رز مخمل.  بگذاردزی می را رووانشی شد تا لخم
  !یدنیو کوچک و احتماال بوس

  
  !بابا...  دخترونه است نمیا: دی کشرونی بی لباسایبرد

  
  .مال عاطفه است:  انگشتانش محکم گرفتانی را موانیل. د ندایتی اهمای اعتراض بردادی فربه
  

  ... مال تو نمیا:  را سمت عاطفه پرت کردی خندان کتانباراد
  

  !تو روحت بچه... آخ :  اشنهی خورد به سی کتانی کرد زود عکس العمل نشان دهد، اما لنگه یسع
  
  ...باراد :  شدزی خمین

  
   ...ی اگه فرار کنینامرد: باراد برداشت سمت یزیعاطفه خ.  بزندی آن که حرفقبل

  
   ...یمنم باز:  کرددنیبرنا هم ذوق زده شروع به دو. دی خندان از جا پرباراد
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:  شدزی خمین. شهال خانم خندان سمتش آمد.  عاطفه و پسرها نگاه کردزی و به جست و خدی را نوششیچا
  ...سالم 

  
  .گرفته بود خانم تماس یپر... راحت باش ...  سالم پسرم -
  
  !خب؟: سر تکان داد.  مادر بنفشهدنی چند شب قبل رفته بود دنیهم.  گذاشتزی می را رووانشیل
  
   خوبه؟نمی بچزوی مگهی ساعت دمین... شام حاضره . مادر،حال و احوال کردنیچی ه-
  
   ...امی مرمی دوش بگهی: ستادیا

  
باراد خم شد و .  و برنا کنارش ولو شدندای برد.صورتش گل انداخته بود.  کاناپه نشستی باالخره روعاطفه

  ...بابا گرفته ...  مال توئه نایا:  گذاشتشی پای را روی شرت ورزشییست تاپ و شلوار و سو
  

عاطفه صاف .  دامن کوتاه بود که ته ساک دور از چشم پسرها مانده بودهی اش ی چهارم لباس ورزشی تکه
   من؟یبرا: نشست

  
  ... تو گرفتم ی رو هم براکهی چند تا تنیا.  بچه ها گرفتمی برایلباس ورزش:  را باال گرفتوانشیل
  
  ...اما ...  دستتون درد نکنه -
  
 رم یم: مختصر شانه باال داد.  خواستی ملیانگار دل.  زدندی حرف مشیچشم ها.  کردی نگاهش مجیگ

   ...رمیدوش بگ
  
 گاری همراه هم سنگی گفت شهره جان و در پارکیماگر کامران .  هم سخت نبودیلیخ.  پله ها باال رفتاز
 فرصت یکم.  را به عاطفه منتقل کندقشی از سالی کند و کم کم قسمتدی توانست خریاو هم م. دندی کشیم

  . کندفکر تر به رابطه ی توانست جدی مدیآن وقت شا. فتدی جا بیبدهد که عاطفه در زندگ
  

 ی مونیزی شام گرم و بعد لم دادن مقابل تلوکی. رفت شان را گیسی و خدی کششی موهای را روحوله
 ی پسرها را میسر و صدا.  گذراندی خوش مشتری و بزی می کرد روی را هم دراز مشی پاهادیشا. خواست

 گفت ی خانم مشهال.  دادی نشان نمیاقی رفتن به مهد اشتیاما هنوز برا.  خوب شده بودبایبرنا تقر. دیشن
 را به هم شی و موهادی به صورتش کشی دستنهیمقابل آ.  به او ساخته استیحسابتنبل شده و آمدن عاطفه 

 تخت انداخت و لباس یحوله اش را رو. ماندن عاطفه به همه شان سازگار بود.  کردیهووم. ختیر
 عاطفه را دوره بای پسرها تقرکرد یاز دور که نگاه م.  بودزیجمعشان داخل آشپزخانه و پشت م. دیپوش

:  کردی پاک می برنا ماهیبا حوصله برا.  نشستی دو طرفش و باراد مقابلش مایبرنا و برد. ندکرده بود
   ...ی داشت قورتش ندغی حواست باشه اگه تی خوری میدار

  
  !رم؟ی می قورتش بدم م-
  

  ؟ی چیعنی رمی میم ... ریزبونتو گاز بگ: دی غره اش به برنا را دچشم
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  رم؟ی می بخورم نمغی پس ت-
  

  ...آف شو برنا :  غر زدایبرد
  
  ... خودت آف شو -
  

 شده زی خمی که بابت ورودش نیبه عاط.  شانه باال داددنشی با دایبرد.  به کانتر زد و داخل شدی اضربه
  ...راحت باش : بود اشاره کرد

  
  ...نوش جونتون :  گذاشتزی می برنج را روسیشهال خانم د. دی عقب کشی خودش صندلیبرا

  
  ؟یکجا بر...  شهال خانم گهی دنی بش-
  

 شی برد و انگشت های منکی گرفت و تا دم سی بغلش را مری زدی بایکی.  ده انگشتش را باال گرفته بودهر
برم نمازمو ...  خورم مادر جان یمن شام نم:  کردیشهال خانم با لبخند به عاطفه نگاه م.  شستیرا م

  . استراحت کنمکمیبخونم و 
  
  رم؟ی فشارتونو بگامی شده؟ بتونی طور-
  

   ...امیمن هم م:  دستش را باال گرفتبرنا
  

  ...غذاتو بخور :  بشقاب برنا زدی با چنگال روباراد
  
  . تا سرد نشدهدیشما غذاتونو بخور... خوبم ...  نه مادر جان -
  

  ... و دوست ندارم نیا: برنا غر زد. دی پسرها برنج کشی را برداشت و براری گکف
  

  !برنا:  کرداخم
  

  ... خورم یم ... ییچشم بابا:  گرفتنیی را پاسرش
  

  ... پسر خوب نیآفر:  هم فشرد تا لبخندش را پنهان کندی لب روعاطفه
  

  بشقابت:  را سمت عاطفه گرفتدستش
  
  .دی کشی شما چرا زحمت م-
  

   ...ستی نیزحمت:  را تکان دادانگشتانش
  
 بده ایبرد... دست شما درد نکنه  ... یمرس ... هیکاف:  عاطفه دست دراز کردختی که برنج رری کف گکی

   نباشه تو غذاتعی تنمیبب
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   ...ستی توش نیزیچ ... دمی خودم د-
  
  !؟ی مطمئن-
  
  ... آره -
  
  ؟ی باراد تو چ-
  

  ...مگه بچه ام :  غر زدباراد
  
 پر، ی هایصندل.  بودندی واقعی خانواده کیدرست مثل .  نبودیعی طبزی همه چزی بحال آن قدر سر متا

 یحواسش رفت به عاطفه ا.  طور بودندنی چند سال قبل ااوردی کرد به خاطر بیسع.  آشپزخانهزیپشت م
 بزرگ شده بود آن ی که مادر نداشت و با نامادری شد دختریچطور م. دادی دست برنا میکه دستمال

 چی هدی دانست و شای مهم که نمیلی راز خکی.  رابطه بودنی در ای رازکی کرد؟ یقدر راحت محبت م
  .دی فهمیوقت هم نم

  
  لباس ها اندازت بود؟:  را از آب پر کردوانشیل
  

  ... تونم درستش کنم ی کم بلنده که خودم مهیشلوارش . همشون اندازه بود... بله :  تکان دادسر
  

بود کوتاهش اگه باز هم بلند ...  بپوش یبا کتون:  بشقابش کردی روانه ی ماهی را برداشت و تکه اچنگالش
  ...کن 

  
حاال نه که ...  شرتش بلندتر بود یی کاش سویول...  بلند نباشه گهی بپوشم فکر کنم دیبا کتون...  آره -

 ی روادهی مثال پای پارک ی تودنی شد وقت دوی زانو بود می باالی مدالنیاما اگه از ا... کوتاه باشه ها 
  . شده دختره چقدر پر رونی ادیحاال نگ. استفادش کرد

  
  . گمینم... باشه :  تکان دادسر

  
  .دی االن تو دلتون گفتنی فکر کنم همیول: دی نگاهش کرد و بعد خندمتعجب

  
  ... زنن ی قدر حرف نمنیسر شام که ا:  غر زدایبرد

  
  ... موقوف یفضول: ختی را به هم رای بردی عاطفه خم شد و موهادی بگویزی آن که چقبل

  
  ...کنم  ی منی موهامو ماشرمی م-
  

   ...ی پس گردنی برادهیجون م ... دهی تراشی موی برارمی میم... آخ :  اش بلندتر شدخنده
  
  . خوردغی تییفکر کنم بابا: دیبرنا نال.  خنده اش گرفت و به سرفه افتادی بار جدنیا
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 جا عاطفه از.  کردسی شدت گرفت و چشمانش را خشی اما سرفه هاست،ی نی را باال گرفت که طوردستش

 شه ی رد مدی نون بخورکهی تهی ... دینه صبر کن ... دی آره؟ قورتش ندن؟ی خوردغیت... خاک به سرم : دیپر
   ...ینون کجاست؟ وا... 

  
   ...ستین ... می طورـ
  
  خوبه؟:  پشتشدی دست آزادش دو بار کوببا
  

  ...خوبم : صاف نشست.  بودنی کوچکش سنگیضربه ها برخالف دست ها.  تکان دادسر
  

  ...خدا رو شکر : رونی را فوت کرد بنفسش
  
  ... من شامم و تموم کردم -
  

  ...پسرا  ... دیغذا نخورد:  کردشانی به بشقاب هایعاطفه نگاه. ستادندی که بلند شد برنا و باراد هم اایبرد
  

  ... شدم ریس:  شانه باال دادباراد
  

   ...دی که غذا حروم نکندی بخوردمی مین خال باباتون باشم از فردا نویمن جا: زی زد و نشت پشت مغر
  

   ...زمایمثل ا:  کردزانی کانتر خودش را آوی و رودی خندایبرد
  

  ... هستم تو هم پوسکو زمایاگه من ا: دی هم خندعاطفه
  

  . شتر باشهادی مایبه برد:  کردشی انداخت و از کانتر جداای دست دور بردباراد
  

 هم یلیخ.  خوردنکی کیغروب:  بود خشک کردختهی رزی میرنا رو که بی برداشته بود و آبیدستمال
  ...گرسنه نبودن 

  
  .ی خودت هم نخوردـ
  

   بکنم؟ی اعترافهی:  دندان فشردنی را بزبانش
  

  !؟یچ:  تکان دادسر
  

  .ستی خوشمزه نگهی شه دی سرد میوقت.  داغ خورددی رو بایماه: دی لبش را جوپوست
  
   ...ویکرووی مای بذارش تو-
  



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

508

 آقا کامران که ببره ی ظرف درست کردم براهی.  خوردمکی کیمن هم غروب...  شدم ریس ... گهی نه د-
  ... اون قفسه که نرن سر وقتش یحاال بستم و گذاشتم تو. پسرها بهش ناخنک زدند... رستوران 

  
 ی هاینیری و شکی کی توانست همه ی کامران؟ کامران می کرد برای درست مکیک.  باال انداختابرو
  . و ظرف ها را دسته کردستادیا.  را بخردیقناد

  
 به صورتش انداخت و ی نگاهمیعاطفه ن.  ها را برداشتوانی و لستادیکنارش ا.  را به عقب هل دادبشقابش

 یقصد نداشت ب.  دختر را به قلقلک انداختهنی احساسات ای کم،ی کرد که کمیحس م. بعد رو برگرداند
 به عاطفه فرصت دهد که ت توانسیآن وقت م.  ثبات برسندکی بود که هر دو به ازی نگدار به آب بزند، اما

 ازی پول نسبت به او امتی پسر مجرد بکی نکهیا.  گرفتی مدهیالبته اگر بحث آخرشان را ناد. فکر کند
رار  مقابل هم ققایدق. دیعاطفه هم با سبد نان چرخ.  آب را برداردی رفت تا بطرزیسمت م.  داشتیبهتر

  .گرفتند
  
   ...دیببخش...  امم -
  

   ...نی تو ماشذارمیظرفا رو م: دی کشرونی را جلو برد و سبد را از انگشتانش بدستش
  

   ...یمرس. باشه:  را تند و تند تکان دادسرش
  

به : دینگاهش را باال گرفت و عقب کش.  آمدیبه صورتش م.  سر کرده بودی آبی با گل هادی سفیروسر
  ...برن مسواک و بعد هم خواب بچه ها بگو 

  
  ... باشه چشم -
  
  ... عاطفه -
  
  ...بله ...  جانم -
  
  ؟ی بخوابی خوایم:  تا خنده اش را جمع و جور کنددی طرح لبش کشی انگشت روبا
  
   شده؟یطور...  دونم ینم... نه !  من؟-
  
  ... کم بهم کمک کن هی نیی پاای بادی اگه خوابت نم-
  
   شده؟ی چیعنی ؟ی چی کمک کنم؟ برا-
  
  . کمکم کنی کم تو حسابدارهی -
  
  .ستمی بلد نیچی من ه-
  

  ...هوم  ... یشمردن که بلد: دی چنی کرد و داخل ماشزی رفت و بشقاب ها را تمیی ظرفشوسمت
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  ... آره بلدم -
  

  هیهمون کاف:  صاف کردکمر
  
  امی خواب و می فرستم برایپس بچه ها رو م...  باشه چشم -
  

 شد یکاردان م.  شدیپخته م.  کردی مدایعاطفه کم کم شکل پ. نکیداد و کمرش را چسباند به س تکان سر
  !دی فهمیاحساستش را م... 

  
  . خواستی صبر می اوهی هر مدنیچ.  و رها کرددی را داخل دهان کشلبش

  
  ؟یاری کجا منارویا:  اش را پشت گردن گره زدیشهره روسر. دی باال کشی جعبه اش را به سختنی زمری زاز
  

...  خوام درس بخونم یم:  و سرفه کرددیسرش را عقب کش. جعبه کرد گرد و خاک بلند شدی رویفوت
 شه درس خوند و مدرک ی از راه دور هم می روزها حتنی گفت ایم. دمی رو تو مترو دی خانمهی روزید

  ...چرا من نتونم . گرفت
  

  ی کنی میکار خوب:  تکان دادی سرشهره
  

 قدم شوند شی رفتن پیقبل آن که برا.  انداختی خالاطی به حی گذاشت و نگاهوانی ایرو را جعبه
 زی بری داریهر چ:  را کنارش گذاشتیشهره چمدان کهنه ا. صاحب خانه همه شان را جواب کرده بود

  .نی همیتو
  

   شه؟ی بسته هم منیاون وقت ا:  زنگ زده و چفت شکسته اش انداختپی به زینگاه
  

 یچی به از هیکاچ: دیچی پی داخل اتاق خالشیصدا.  را جمع کندلشیاخل اتاق شده بود تا وسا ددوباره
  ... آژانس خرت و پرت و برد هی شه با ی و مستی دور ننجای از ایلیخوبه که خ... 

  
 اسمش یبا انگشت رو.  و مرتب بودندزی تمشی کتاب هایهمه . دی کشرونی را برستانشی دبی هاکتاب

  ...ه معروف عاطف: دیکش
  

 می و از نادرخان گرفته بوددیاگه کل ... یه ... نی همی توچیچمدون و بپ:  سمتش انداختی چادر شبشهره
...  
  
   ...هی بقنی دری زمی بری چیبرا ... میای از پس خودمون برم-
  
  ؟ی پوشیلباس نم...  شده ی اتاق خالنیا...  رفت دی نبای کسچی هنی دریز...  آره -
  

 یرو.  جا بزرگ شده بودنیهم.  دلتنگ بودیمسخره بود اما نرفته کم.  خانه انداختواری در و د بهینگاه
 ای جا به دننیاحمد هم.  پانسمان کرده بودشی برارین.  و سرش شکسته بودنی پله ها خورده بود زمنیهم
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ان را فروخته  و بدشوب خاطرات خیحاال صاحبخانه همه .  واقعا خانه شان بودیی جورهاکی. آمده بود
  ؟ی و گرفتیماتم چ ... گهیپاشو د: شهره کنارش نشست. بود

  
   ...یچیه:  باال دادشانه

  
 هم با مستاجر یکار ... هی گفت آدم آرومیم.  شناختشی سادات مریمن ... هی حاج خانم هم زن خوبنی ا-

   ...دیای آسه بدیفقط آسه بر... نداره 
  

 ی گرانزیهر چ.  آمدی به چشم مشتری بمتشی نو و گرانقیکنار کتان شلوار یکهنگ.  شده بودی خاکشلوارش
 نمیبذار بب:  را سر کردری نیشهره چادر رنگ. نی زمی رودیبا نوک پا کوب.فتندی از سکه بهی شد بقیباعث م

  ... رو برامون بلند کنه نای اادیب...  تو کوچه است یک
  
   ...می تونیخودمون م...  خواد ی نم-
  
   ...می که من و تو پهلون هستستین:  حرفش سمت در رفت توجه بهیب

  
 را لشانیشهره تند و تند اندک وسا.  قراضه اش را سر کوچه نگه داشت و کمکشان کردی غالم تاکسآقا

   ...می بدهی پول کرای کلدی بامی نرنیبا ا ... گهیپاشو د:  کردیدست به دست م
  

 توانست ی که میی دوش انداخت و تا جای را روفشی ک. بودنی سنگی حسابشیپاها.  به تنش دادیتکان
 خواست ی بود که می کوروش سرابای.  ندادیتیاهم.  خوردی زنگ ملشی موبایگوش.  برداشتلهیوس

 زخواستش بادی خواست بابت پس دادن کلی نادرخان بود که مایخودش را به موقع به خانه شان برساند و 
 به ینیچ.  دادی می و ماندگگاری سی بونیتمام اتاقک ماش.  کردخودش را به زحمت کنار شهره جا. کند

  ره؟ی همشی ریکجا م:  زد و به زحمت دنده را جا زدگارشی به سیآقا غالم پک.  اش انداختینیب
  

 کوچه می ریم.  راه دارهی کوچه پشتنیاز هم:  را دور کندگاری اش را تکان داد تا دود سی پر روسرشهره
  . بهشتی
  
  د؟یانشاهللا صاحبخونه شد...  کجاست  دونمی م-
  

   ...ادی برمونی متر قبر گهیته تهش . صاحبخونه کجا بود... نه بابا آقا غالم : دی خندشهره
  

 یعاط:  صفحه نقش بسته بود را باز کردی که رویامیپ.  تماس از باراد داشتکی. دی کشرونی را بلشیموبا
  ؟یایامشب نم

  
  ه؟یک: دی سمتش کشی سرکشهره

  
  ... باراد -
  
   اومدن کمکی انقده دوست دارن م-
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   کمک؟ادی باراد ب-
  
  ... آره -
  
 اجاره متیق: خودش را کج کرد.  دادی را آزار مشی پهلویزی چیزی داده بود تهی که به آن تکی اسهی کاز

  اره؟ی بامبول دربمیهان؟ نر ... گهی دی کردیرو ط
  
 گفت ی سادات مری مناره؟ی بامبول دربیواسه دوزار ده شاه ادیم.حاج خانم مکه رفته است...  نه بابا -
 گهی بغال ننیهم... آ قربون دستت . کوچه آقا غالمنی تو همچیبپ ... دهی اتاق اجاره مشیی بابت تنهاشتریب

  . استدهیدار،اون در سف
  

 رنگ هم شانه  دوچکی پکی. یغاتی تبلی زنگ زده و برچسب هایحاال پر از تکه ها.  بوددی خانه قبال سفدر
 شده بود دو دست رخت شانی زندگیهمه .  کردی می را خاللیشهره تند و تند وسا.  افتاده بودواری دی

 کی به ی سردیبا. کرد ی اتاق را هم پر نمکیسر جمع .  و بلور و رخت و لباسشهیخواب و چند جعبه ش
  ...چرا خوابت برده ...  کمک ای بیعاط: شهره نق زد. دندی خری مهی زدند و چند تکه اثاثی میسمسار

  
 خورد و ی مکی و باریمانی سیچند پله .  شدی کوتاه از قسمت صاحب خانه جدا میواری خانه با دیورود

 از یکی وارید.  هم بد نبودیلیخ.  و طاقچهی طوسیوارهایدو اتاق تو در تو و کوچک با د.  رفت باالیم
 کی تنگ و تاریک آشپزخانه ی. پرده را کنار زد. ده شده بود پوشانی نارنجی چهار خانه یاتاق ها با پرده 

 قلم را کی نیحداقل الزم نبود ا. دی کشی سه شعله نفس راحتیزی گاز رومدنیبا د. کوچک هم آنجا بود
  .بخرند

  
  مگه نه؟.  بودهاریشانس باهامون  ... زهی تمیلیخ:  به اتاق انداختی با ذوق نگاهشهره

  
  محله اش هم خوبه... وهوم ا:  پنجره نشستی لبه -
  
 ی رسی میچهار قدم هم بر ... ابونی رسه به خی کوچه منیته هم... از اون طرف آروم تره ...  آره -
  .میدی جا به جا کن من برم به حاج خانم بگم رسنارویپاشو ا ... ی تاکسستگاهیا

  
 یلباس ها را داخل کمد. دیچ طاقچه ی را روشیکتاب ها.  سرگرم کردلی رفتن شهره خودش را با وسابعد

 ... ی تکه خاکسترکی و ی تکه قهوه اکی.  موکت نشستیکه درش را با کش بسته بودند قرار داد و رو
  ...الو :  به شماره انداخت و جواب دادینگاه.  زنگ خوردلشیموبا

  
  ؟یی کجا-
  

  ...سالم : دی لبش را جوپوست
  
   که گفت؟یه آپارتمان بیچرا نرفت ... گهی مینادرخان چ...  سالم -
  

 دوش ی روفتهی شه که زحمت ما بینم:  مشت گرفتانی را مشی را پس گردنش گذاشت و موهادستش
  نادرخان
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   کردی بود که استفاده نمیخونه ا ... ی چه زحمت-
  
 تا. میبا شهره دو نفر. ستمی نفر نهیمن که ...  بهتره ی طورنیاما ا... دستشون درد نکنه ...  دونم ی م-

  می تونی به بعد هم منیاز ا. می کردیحاال زندگ
  
   طورنی که ا-
  
  ن؟ی شما هنوز رامسر هست-
  
  ؟ی کرددایخونه پ... زنگ زدم خونه نادرخان بهم گفت ...  آره -
  

 همون کینزد...  آروم و جمع و جور ی جاهی... بله :  کردی میبگیهنوز غر.  انداختواری به در و دینگاه
  .ی قبلیخونه 

  
   بچه ها؟شی پیریامشب م -
  
شما نگران .  گمی زنم و به بچه ها میاگه نرسم برم هم زنگ م... هنوز جا به جا نشدم ...  دونم ی نم-

  نباش
  
-...   
  
  الو؟.. آقا کوروش-
  
  .امیمن چهارشنبه م...  باشه -
  
 خوشش یز حسابدارا.  کردندی نشستند و حساب و کتاب می دوباره مدیشا.  چهارشنبه دو روز مانده بودتا

نفس کوروش از .  کردی همه جا را دستمال مدیبا. پر خاک بود. دی موکت کشیبا انگشت رو.آمده بود
  عاطفه؟:  شدی حس میداخل گوش

  
  ... بله -
  
  ؟ی الزم نداریزیچ. امم ... یزی چ-
  
   هستیهمه چ... دستتون درد نکنه ...  نه -
  
  . قطع کنمدیمن با.  باشه-
  
  . خداحافظ-
  
  . مواظب خودت باش-
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  ... شما هم -
  

 توانست مهربان و نسبتا ی کرد می میکوروش اگر سع.  دادهی تکواری پنجه اش گرفت و به دانی را ملیموبا
 ریپوست لبش را ز.کوروش انگار ادم سابق نبود. توانست باعث شود که حالش بهتر شودیم.مودب باشد

  ..دیدندان گرفت و جو
  

××  
  

 یاز پشت پنجره م.  شده بودادتری بود که شدتش زی دو ساعتیکی.  کرده بوددنی شروع به باربرف
.  پنجره گذاشته بود ماندی که لبه ی گلدانینگاهش رو.  پوش شدن کوه ها را تماشا کنددیتوانست سف

با انگشت . زدی گلدان برنی ای آب پای در اتاقش را باز نکرده بود تا الاقل کمی چند روز کسنیانگار ا
 گرم تر و ی الزم بود جادیشا.  از برگ ها از شاخه جدا شدیکی. دی جانش کشی زرد و بی جوانه هایور

 دندی دوی تا خانه را ماطی در حی باراد و عاطفه که وروددنیبا د. دی به لبش کشیدست.  باشدیپرنور تر
 ی طادهی را پیفت بزند که مساحدس توانست ی سرشان نشسته بود می که رویاز برف. ابرو در هم کرد

 شد نامش یالبته اگر م. عاطفه قبل آمدنش از رامسر برگشته بود خانه. چاندی پنهیدست دور س. کرده اند
 هم راحت یلی عاطفه خدنیباال کش. استیی توانست تصور کند چطور جای هم مدهیند. را خانه گذاشت

 خودش شانه یبرا.  ماندی نمی کسنی بار دری و زاشت به خودش اعتماد دیادی که زیدختر سر سخت. نبود
 بود آمدن به آن یفقط کاف.  راحت تر شودی کمی گذاشت زندگی مدیبا... دخترک احمق . باال داد

برنا . دی شنی پسرها را می اتاق سر و صدارونیب.  شدی راحت تر مزیبعد همه چ.  کردیآپارتمان را قبول م
باراد به .  نبودن عاطفه شدی پله ها متوجه نییپا.  بود نشست ذوق زدهیم نی زمی که تا صبح رویاز برف

  ...سالم : ستادی ادنشید
  
  ؟ی اومدادهیپ.  سالم-
  
   ...دمی رو دی عاطابونی سر خ-
  
  ... عاطفه -
  

  ...عاطفه :  شانه باال دادباراد
  
   کجاست؟-
  
  رونیب: دی کشنی زمی اش را روی کنارش رد شد و کوله پشتاز
  

 یفقط خوشگل:  را بشنودشی توانست صدایم.  پله نشسته بودی جلوتر لبه یکم. د را باز کری وروددر
  ی کور خوردی گره نکهی ا،همی کردفیهم آب ازت رد شد ،هم جورابام رو کث...  تو؟ گندت بزنن یدار

  
  ؟ی زنی حرف میبا ک:  سمتش خم شدی و کمستادی سرش ایباال

  
  یوا: دی جا پراز
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  ه؟یچ:  باال دادابرو

  
  ... آقا کوروش دمیرس ت-
  

:  پرآبی زده و چشم هاخی ینیب.  صورتش زدی روینگاهش چرخ. دی چسبی اصال به اول اسمش نمآقا
   توایب ... ی کنی مکاری چیدار

  
  شما بفرما داخل...  تونم باز کنم یگره زدم نم:  اشاره کردشی های کرد و به کتانینچ
  

  ؟ی گره زدیچطور...  شه ی باز نمی چیعنی:  پا نشستیرو
  
. مجبور شدم ببندمش دور مچ پام. دمی کردم نخری بندازما، تنبلی کفهی شد ی زد، می کم تو پام لق مهی -

  ... شه یحاال گره خورده باز نم
  
   ...نمی بب-
  
  ...کوروش ... آقا ...  کنم یخودم بازش م ... ی وایا...  نه -
  
  ش؟ی بستیچطور ... می کنی میچیدو قباز نشد بن:  را گرفت سمت خودششی مچ پاتی اهمیب

  
  ... آخه بندش خوشگله -
  
 بود داخل دهان دهی را کشنشییلب پا. شیخجالت زده زل زده بود به مچ پا.  به سمتش انداختی نگاهمین

فقط اگر عاطفه هم دست از مک زدن . حواسش را جمع کارش کرد.  بودچاندهی را در هم پشیو دست ها
 اش ی کتانکشدقبل آن که پا عقب ب.  راستش را باز کردی پایگره .  شدیهتر م بیلی داشت خیلبش برم

 و هفت ی و شش تا سی سنی بدیشا.  بود که بخاطر داشتی زنانه ای پانی کوچکترشیپاها. دی کشرونیرا ب
 ی باز میکی نیا.دستتون درد نکنه: دیپا عقب کش. ی و مشکی صورتی با خرگوش هادی سفیجوراب مچ... 
  . کردخی...  شد زیگوشتون چ. نی کردخی داخل دیشما بر. شه

  
 و ستادیا.  رفته استی داد آب داخل کتانیرطوبت کنار جوراب نشان م.  آزاد کردی چپش را از کتانیپا

  . برف و بارون نپوشش یتو:  شلوارش سراندبیدستش را داخل ج
  

 همه پول باالش نیا... آره ...  ها ی کتوننیا...  رو نپوشم؟ آهان یچ: دی به شال نم دارش کشیدست
  . شد که توش آب رفتفیح ... نیداد

  
   ...ستیمهم ن:  را با فاصله پشت عاطفه گذاشتدستش

  
  ست؟ینادرخان ن: دی شانه باال کشی را روفشی افتاد و کراه
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  بود و ممکن بودسی اش خیی روی لباس هابایتقر.  لباسش گذاشت و به جلو راندشی را نرم رودستش
  ...سرما خورده : سرما بخورد

  
   نگفتیزیآقا کامران هم چ. چرا به من زنگ نزد ... نی گیراست م ... ی وای ا-
  

  ... جونم یعاط: دی پرنیی از کاناپه پادنشی با دبرنا
  
  ...جوون :  و ژاکتش را درآوردفیک
  
  ؟یدید...  باره ی برف م-
  
  ... اوهوم -
  
  م؟ی درست کنی آدم برفمی بر-
  
   ...گهی دو روز دیکی دیشا... حالت هنوز خوب نشده ... نه برنا :  برداشتنی زمیعاطفه را از رو فیک
  
   ...ییبابا...  ا -
  

   ...نیبب. شده خی نیع ... ری دستامو بگایب...  چقدر سرده رونی که بی دونینم:  رفتنهی سمت شومعاطفه
  
  !؟ی زدخی -
  
  ... کجاست؟ شهال خانم ایبرد...  آره -
  

  سهی رفته مخش بنوایبرد:  نشستنهی کنار عاطفه مقابل شومبرنا
  
  ؟ی مشق چ-
  

  شهال خانم هم رفت نماز بخونه...  دونم ینم:  چپش را باال انداختی شانه
  
 چی هی بی بعدوانیل.  نسکافه آماده کردیوانی خودش لیبرا.  کنارشان رد شد و سمت آشپزخانه رفتاز
:  مکثش دستش را تکان داددنیبا د.  را سمت عاطفه گرفتوانیو ل رفت نهیسمت شوم.  پر شدیلیدل
   کردمنشیریش
  
   ...ی مرس-
  

  ه؟یتوش چ:  نشستانشانیبرنا م. کاناپه نشستی لبه
  
  ... نسکافه -
  



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

516

  ؟ی پس من چ-
  

  ؟ی خوریمگه تو نسکافه م: دیخند
  
  ... نه -
  
   ...می پاشو برو بچه ها رو صدا کن شام بخور-
  
  برم لباس عوض کنم... من :  هم برخاستیاط رفتن برنا عبا
  

  ؟ی راحتدی جدیتو خونه :  تا راه رفتنش را ببنددستادی امقابلش
  

  ...بله :  تکان داد و نگاهش نکردسر
  
   رفت و آمدت سخت نشد؟-
  
رفت و آمدم . نجای اامی هر روز نمگهید... برنا هم که بهتر شد .گهی دهی قبلی همون خونه کینزد...  نه -
  . شهیمتر مک
  

  ؟یاینم:  لبش را خاراندکنار
  

  گهیآره د:  نگاهش کردباالخره
  
  ! چرا؟-
  
   ندارهیلی دلگهید...  خوب برنا حالش خوب شده -
  

  ی بچه ها رو دوست داریگفت...  لحظه اجازه بده هی:  را باال گرفتدستش
  
   گفتم-
  
  ... فکر کنم بچه ها هم دوستت دارن -
  

  ؟..!خوب:  تکان دادسر
  

   دو طرفه شدهی رابطه هی نی ا؟ی دی اومدنت ادامه نمنجایخوب چرا به ا:  دادرونی را بنفسش
  
  ... شه ینم ... یعنی...  خوب -
  

.  متفاوت بودی کمزیاما انگار در رابطه با عاطفه همه چ.  هم سخت نبودیلیمخ زدن خ.  را باال گرفتسرش
 خواهند، اما ی دانستند که از هم چه می بعد هر دو میدفعه . دی به دو جلسه هم نکشتای زدنش با گکیت
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 و فکر ندی تر ببی تا جدرد کی وادارش مدی بادیشا.  داشت و نه مخ زدنی زدن اثرکی دختر نه تنی ایرو
   حل شدهمی که قبال با هم داشتیمشکالت:  گذاشتنهی شومی نسکافه اش را لبه وانیل. کند

  
  یشما داشت...  نداشتم ی من مشکل-
  
  ه؟ینظرت چ. رو پرداخت کنمیدی تولی از درآمدت توشتری تونم بیم ... ستی نی مشکلگهی خب ،دیلی خ-
  

 هم که دست و بالم ی بار گفتم هر چهی ... دی ببخشیلیخ:  شدهدی کرد انگار که ناامی نگاهش میطور
   ...رمی گی باشه بابت محبت کردن پول نمیخال

  
   نبودنی منظورم ا-
  
   بود-
  
.  که در تخت خواب خوب بود در حرف زدن نبودی را درست کند، اما انگار آن قدرزیست همه چ خوایم

  ...گوش بده : دی رسی نمییحداقل با عاطفه که به جا
  
  ... ممکنه ازدواج کنم -
  

  !؟یچ:  را جمع کردچشمانش
  

   کنهی فرق مزیاون وقت همه چ. ممکنه ازدواج کنم:  تکان دادسر
  

  ازدواج؟ دوباره بحث اون معلمه است؟:  بود از سر حرصپوزخندش
  

 ی ازش حرف مریشما چرا با تحق. همون معلم ورزش... بله :  کنار گونه اش را داخل شال سراندیموها
  . شما هم معلم بودی داره؟ بابایرادی معلم باشه چه ا؟یزن
  
  ی کنی اشتباه میدار:  را لمس کردششی رته
  
   ارزشهی خوام بی که میزی کنم و هر چی که همش دارم اشتباه منین کیچرا فکر م. من هم شعور دارم-
  
  ؟ی خوای رو می چ-
  
  !؟ی چ-
  

 تماس دی استفاده کند؟ شاشی توانست از دست های داشت اگر میچه اشکال.  را لمس کردشی ابرودم
  . کردی تنش را کم منی ایجسم
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 که یبرخالف زبان تند.  نگاه کردشیهابه چشم .  داشتیشتری تر که بود تسلط بکینزد. دی جلو کشیکم
 راحت تر الشیخ. فقط پوسته اش سخت بود. ندی را در نگاهش ببی و سردرگمی توانست ناامنیداشت م

  می بکنی معامله اهی ایب: شد
  
  ...ـ
  

  !مطمئن باش به نفع تو هم هست:  گرفتدهی سختش را نادیفقط پوسته .  به اخمش ندادیتیاهم
  

...  
  

.  ماندندیاگر بارش برف همچنان ادامه داشت بچه ها فردا را در خانه م.  گذشتی شب مازدهی از یکم
 خوب به حرفام گوش ی تونیپس م. ستی نیحاال کس: دی گرفت و سمت عاطفه چرخواری اش را از دهیتک
 ی بکن که مو ری صورت کارنی اریدر غ... اگر قانع کننده بود قبول کن . ی و راجع بهشون فکر کنیبد

   ندارمی اصرارچی هگهیمن هم د. یخوا
  

 ی تکان مزی رزی را رشی را چسبانده بود به هم و پاهاشیآن طور که زانوها. دی رسی به نظر ممضطرب
 خودت ی پای رویگفت:  پا انداختیمقابل عاطفه نشست و پا رو. دی جلو کشی خودش صندلیبرا. داد

 رو از آب متی گلی تونی که منی و ای باشی کسنی دری زی خوای که نمنی خوبه؛ همیلی خنی و ایستادیا
 پنج سال ؟ی کنی زندگی طورنی اگهی قراره چند سال د؟ی خودت فکر کردی ندهی اما به آرون،ی بیبکش

   به آرزوهات؟یفکر کرد. ی شی ساله می سگهید
  

 مختلف یآدم ها همه سال در بازار ماندن و رابطه با نیا. ندی گرفت تا صورتش را ببنیی پای را کمسرش
 یاوضاع با عاطفه فقط کم.  خواهند بشنونی مگرانی که ددی را بگویزی داد که بتواند چی توان را منیا

  .متفاوت تر بود
  
 یی که بتونه مشکالت رو حل کنه و توانای به مردی بدهیتک. ی که ازدواج کنستی اصال بد ننی عاطفه ا-
 سخت شده اگه یلی خی که زندگی دونی میساب و کتابخودت اهل ح.  رو داشته باشهی بردن زندگشیپ

 ؟ی اون وقت چ؟ و نتونه تو رو به آرزوهات برسونه ی خوای نباشه که می همونی کنی که انتخاب میمرد
 که نون ی دونیهوم؟ م ... لیمثال ادامه تحص...  که معقولن شی تعدادهی آرزوها ،اما ی گم همه ینم

  یرتری پذبیچه برسه به تو که آس. شنی بارش خم مری مردها هم زمطمئنا. درآوردن چقدر سخت شده
  

   تونم از خودم مراقبت کنمیم:  را باال گرفت و نگاهش کردسرش
  

 ،یبهم ثابت شده که مواظب خودت هست ... ستی درش نیشک:  دو دستش را باال گرفت و سر تکان دادهر
 حقوق هی. یدی و به کارت ادامه می کارمندیدیل تویریم. ی االن ازدواج کنی که نخوامی فکر کنایاما ب

 لی اگه تعد؟یچ بسته بشه یدیاگه تول.  شهی خونت مهی که خرج خورد و خوراک و کرایری گیمختصر م
  ندهیبدون آ ... ی درمانمهی بیبدون دفترچه ...  کنن؟ بدون پس انداز روین

  
  . کننی می زندگی طورنیهم.  از آدم ها مثل من هستنیلی خ-
  

  ی دارتی که برام اهمییتو.  از آدم ها ندارمیلی با خیکار:  سر تکان دادیجد
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 یعنی: اما انگار مضطرب تر از آن بود که توجه کند. ندی حرفش را در صورت عاطفه ببری ماند تا تاثمنتظر

   رو ببندن؟یدیقراره تول
  

 را نشییلب پا. شدی عصبان موضوع از دست خودشنی ادنی کششی بود که بابت پدهی آن قدر ترسچشمانش
  ؟ی دیاصال به حرفام گوش م:  دندان گرفت و رها کردریز
  

  ن؟ی داریشما خبر...  بشه لی تعطدی شانی اما گفتدم،یآره گوش م:  کردنیی را باال و پاسرش
  

 که امور رو بسپره دست خواهرزادش و هی دندون گردتر از اونیکارمند:  نشستنهی و دست به سدی کشعقب
  . رو با دم و دستگاه اجاره بدهیدی خواد تولی مدمیشن...  راحت باشه شالیخ
  
   ...ی وای ا-
  

اما در کل . دی هم موندگار شددی شاای نخواد شمارو نگه داره و گهیممکنه د:  بود، اما سر تکان دادیبدجنس
  ! حساب نکنیلیروش خ

  
   ...یوا:  و شکاندچاندی را در هم پشی هاانگشت

  
  ..دستت و صدا نده: رد در هم کابرو

  
  ... هوم -
  

  ؟ی کنی من فکر نمشنهادی اوصاف چرا راجع به پنیبا ا:  و سر تکان داددی به لبش کشیدست
  
  ؟یشنهادی چه پ-
  

: چانه باال داد.  بوداریخوب بود، الاقل هنوز نسبت به درخواستش هوش. دی پرسی داشت وقتی کمرنگاخم
 کم از وقتت هی. نجای ای بمونی موندی نادرخان میثل قبال که خونه م. ی رو تموم کنیدی کار تولی تونیم

 کنم یفکر نم.  دارنباهات ی خوبی و پسرها رابطه ستمی نشهیمن هم. مال بچه ها باشه و درخواست هاشون
 ی حقت هست و پرداخت می کنی که فکر میهر مبلغ...  حقوقت رو خودت بگو ی هیپا. بهت سخت بگذره

 که دوست یزی چیبر ... یدرست رو ادامه بد. ی خودت هم برسیر طول روز به کارها دی تونیم. کنم
  یری بگادی رو یدار

  
 اجی بهت احتگهی ددی گی می روزهی جا هم که بمونم نی داره؟ ای چه فرقیدی تولی شغل با کار تونی ا-

   ...میندار
  

 فکر شتری کرد بیبعد مجبورش م. ند را رو کشی ماند تا عکس العمل های منتظر مدیبا.  نگاهش کردساکت
به حرفاشون ... کنارشون بمونم ... بشم پرستار بچه ها : شیشروع کرد به صدا درآوردن انگشت ها. کند

  ؟ی چی منو نخواستگهی شما سال بعد د؟یگوش بدم تا ک
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نه هنوز  ای دوستش داشته باشد نکهی ایبرا.  خواستی دختر را منیا. به خودش اعتراف کرد!  خواستیم
  . خودش نگهش داردکی توانست نزدیم.  بودیگری زود بود، اما خواستن جور دیلیخ
  
ممکنه تو .  کارهچی هشمیتهش م.  شه شغلی که نمدی گی که شما مینی اصال ا؟ی چنی اگه ازدواج کرد-

  رم؟ی گی مادی ی شما چی اما تو خونه رم،ی بگادی کردن یاطی خیدیتول
  
  حرفات تموم شد؟: رفت پا ضرب گی انگشت روبا
  

  ...بله :  را تندتر تکان دادشیپاها
  
درس  ... ی کنشرفتی از حقوق و درآمد خودت پی تونیم.  کنمی ات ممهی رستوران بی جزو کارکنا-

 کنم و تو فقط ازش ی بستر رو برات فراهم منیمن دارم ا...  از داشتن شغل فکر کن شتری ب،بهیبخون
  استفاده کن

  
  .یدی به من پول میچی بابت هیاون وقت شما دار ... ستی شغل ننیا...  شه ینم...  اما -
  
 نجای اای رو بیدی بعد تولیخوبه؟ ساعت ها ... یدی نگهت داشت برو تولیتا کارمند.می کنی مگهی کار دهی -

  . کنمی ات هم ممهی و بدمی رو بهت مدی که بایمنم نصف اون حقوق
  

 الزمه که غرورت یگاه:  دادهی زانو تکی و آرنج رودیش را جلو کشخود.  گفت نرم شده استی مسکوتش
 ستی چون مهم نستن،ی کردن؟ چون مغرور نشرفتی ژاپن مردم چرا انقدر پی توی دونیم.  کناریرو بذار
 و بعدها یدرمان ی مهیب. دنی که به نفعشون هست رو انجام میکار.  داشته باشنی و چه درجه ایچه شغل

 اگه فقط یحت. حاال در کنارش آرزوهات رو قرار بده...  باشه دی آل بادهی اهی تو ینا برا مطمئیبازنشستگ
  ست؟ی بشه خوب نی از اون ها عملیکی
  

  ؟یموافق: دست راستش را سمت عاطفه دراز کرد.  مردد بودچشمانش
  

لوتر برد و دستش را ج.  هم راحت نبودیلی خیری گمیانگار تصم.  داشتدی چشمان و دستش تردنی بنگاهش
 و ی رنگیزهایمثل اسمارت.  الک خورده و کوتاهیناخن ها. دستانش کوچک بود. هر دو دستش را گرفت

 ی که نمیهر جا فکر کرد...  خوام ی ازت نمیادی ززیچ:  پنجه اش نرم فشردانیانگشتانش را م.نیریش
  ؟ی گی میچ ... ی که بری آزادی ادامه بدیتون
  

  چرا من؟:  کرد را باال گرفت و نگاهشسرش
  

  ؟یچرا تو چ:  هم فشردی رولب
  

چرا ... عاطفه :  دست نگه داشتکیهر دو دستش را با .  کرد انگشتانش را پس بکشد، اما اجازه ندادیسع
  ؟یتو چ

  
 دونم که شما ی اما مدیببخش...  دونم ی که میدر صورت ... دی کنی من می کارا رو برانی چرا ایعنی -
  !ی داری قدم برنمی کسی برای مهربونیو از رو دی حسابگر هستیادیز
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  ؟ی دونیاز کجا م:  را خوردلبخندش

  
 االن خوشتون اومد نکهینه ا ... ومدیشما اصال از من خوشت نم.  ندارهیلیخوب آخه دل:  نگاهش کردجیگ
 هیالن اما ا ... گهیهمون د...  با ی من سر و سردی کردی فکر میه...  گم یکال م!  هادی حرف و زدنیا

  ! شدمجیمن گ ... نی زنی حرف مگهیجور د
  
  ! اشتباه کردم-
  

  اشتباه؟:  درشت شدچشمانش
  
   ...ی شناسم اگه موندگار بشی هم مشتریاالن بهتر شناختمت و ب.  راجع بهت عجوالنه بودـ
  
  ن؟ی شه دستم ول کنیم...  بگم ی دونم چینم... من  ... دیببخش...  امم -
  
  ؟ی فکر کنشتری بی خوایم:  انگشتانش را مشت کردیگرما. دیدستش را کنار کش. د نکری بار اصرارنیا

  
  د؟ی کنی ممهی شهره رو هم ب-
  
   که بشه؟ی خوای م-
  
 ی رو قبول کنطی شه که شرای شدن شهره باعث ممهیاگه ب:  هم انداختی داد و پا روهی تکی صندلی پشتبه

  .. کنمی ممشیآره ب
  

 بود یزی چقای اش دقی ناگهانستادنیا.  کردی می را حالجشیه داشت حرف هاانگار تاز.  نگاهش کردیکم
  . نگاهش کردی عکس العملچی هیب. که انتظار داشت

  
  ... شما -
  
   ...ی داریمیحرفام رو زدم؛ فکر کن و بهم بگو چه تصم: ستادیا

  
  ... مونم یم:  زدشی پله عاطفه صدانی سومیرو.  افتاد سمت پله هاراه

  
  ؟یطیا چه شراب: برگشت

  
  ... کنم فی که بتونم برنامه هام رو ردی دارم تا وقتی و نگه میدی تولی کارم تو-
  
  ... باشه -
  
   ...یزی چهی -
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  ؟یچ:  آمدنیی پله پاکی
  

 خونه دی شما باشیوقت.  مونمی منی که شما مسافرت هستییشبا: دی اش کشی به روسری باال داد و دستشانه
  . راحت ترمی طورنیا... خودم  ی خونه رمیمن هم شب م

  
  ...باشه : راه افتاد سمت باال.  جز قبول نداشتی را نکرده بود، اما چاره ایکی نی افکر

  
   آقا کوروش-
  
بچه ها :  اش قدم برداشتی کناری پله یعاطفه هم پشت سرش راه افتاد و رو.  راه رفتنش ادامه دادبه

  ؟یدوباره وابسته بشن چ
  
  ؟یبر یی مگه قراره جا-
  
   باشمی نخواستگهی وقت اگه شما دهیخب ...  نه نه -
  
  ی خوام باشی م-
  
  امی تونم بی نمگهی اگه ازدواج کردم که دیعنی ؟ی اگه من نتونستم چ-
  
  ... ازدواج نکن ی هستنجای ایتا وقت. راه حل آسون دارههی:ستادیا

  
  ؟ی چیعنی -
  
  ی هم باشی ترقی کنم دنبال مرد الی مشنهادیپ. کنهر وقت اخراجت کردم برو ازدواج  ... نی همیعنی -
  
  د؟ی مگه قراره باز اخراجم کن-
  

  ... انگار چند دفعه اخراجت کردم ی زنی حرف می جورهی:  هم طول راهرو را قدم زدندکنار
  
  ... بود ی دو دفعه ایکی الاقل ادمهیمن خوب .  شدهفی شما حافظه تون ضع-
  
  ...خراجت کنم  که ای نکنی کارگهی کن دی سع-
  
  ! آقا کوروش-
  
  ... جانم -
  

  ایبرد ... ایبرد... بده برنا دست و صورت خشک کنه :  را پرت کرد سمت بارادحوله
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 شد دور رتیبجنب د: خودش را رساند پشت در. دی رسی نامفهوم به گوش منیی پاسی از سروشیصدا
 میهمه خواب موند...  روز شهال خانم نبود هی:  کاناپه برداشتی و لنگه جوراب برنا را از پادیخودش چرخ

  ی عاطیری بمیا... 
  
  !یعاط...  سوخت نی ای عاط-
  

  !خاموشش کن ... ی وایا:  سمت آشپزخانهدیدو
  

 ی برداشت و تکه هایبشقاب.  و زرده قابل خوردن بوددهی از سفیهنوز کم. دی گاز کنار کشی را از روتابه
  ... من زنگ بزنم آژانس نیلقمه بردار هی نیایب: سوخته نشده را جدا کرد

  
  ... خوام ی کاکائو مریمن ش:  نق زدبرنا

  
 وهیاالن آب م...  کنم ی دو تا رفتن برات درست منیا:  راستش و خاراندی سرشانه ی رودی اش را کشچانه

  !ا؟یبرد ... ومدی پسره چرا ننیا... بخور 
  

   ...ای بیعاط: کرده بود خم رونی سرش را به بایبرد. دی کشسی سمت سرویسرک
  

  ... کرد خیبکن پاش :  برنا را سمت باراد انداختجوراب
  
  ... بگو ی هم داری اگهی کار د-
  
  تنبل نباش:  آشپزخانه خارج شداز
  

  ... کنه ی درد مکممیش: دی نالایبرد
  
   کنه؟یکار نم... اوه اوه :  دادنی اش را چینیب

  
  !؟ی چ-
  

   ؟؟2ره شما ... کمتیش:  به کمر شددست
  

  ...اوهوم :  تکان دادسر
  
  .می داری دارو چنمی ببرونی بایب ... رونی چقدر گفتم تخم انار و تف کن ب-
  

   شدرمیزنگ بزن آژانس د:  گرفتی برنا لقمه می براباراد
  

  نجا؟ی استی نیچیچرا ه...  لحظه صبر کن هی... االن االن :  داروها را برداشتسبد
  
  دداغ بو:  برنا درآمدغیج
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.  اش زنگ نخوردیصبح هم گوش. دندی دی ملمی وقت با پسرها فریشب قبل تا د.  انداختشی به موهایچنگ

 یخوب م... همه اش رو بخور :  گرفتایقالب کره را سمت برد.  شد که همه شان خواب ماندندنی اجهینت
  یش
  
   بخورم؟ی خالی کره -
  
 دستش داد و برگشت ی آماده ایلقمه ...  سرد شد نیا...  برنا ایب...  شه یشکمت شل م...  آره بخور -

   من برمادیزنگ بزن آژانس ب...  خورم ی نمیزیچ: ستادیباراد ا. زدی بریسمت گاز تا چا
  

   آژانس چند بود؟یشماره :  سرش را خاراندپس
  

   داشت8اولش :  و حرف زددی لقمه اش را جوبرنا
  

  یا کاله برنداشتچر ... ریشماره بگ:  را سمت باراد گرفتیگوش
  
   ...ستی سردم ن-
  

   من بود؟؟ی داشت عمه تینوزی که دو هفته سیاون:  زدغر
  

   نه؟ای یکره خورد:  گرفتایانگشتش را سمت برد. دی خندایبرد
  
  .ادیبدم م...  عوق -
  
   ...ی بذارافی شی بخورش وگرنه مجبور-
  
  !؟ی چ-
  

  ...کره بخور بهتره : دی خندباراد
  
 رفت و با شی پاری زکوی گشاد و بلند شلوار تریپاچه .  باال و شال و کاله باراد را برداشتدی پله ها دواز

  ...بر پدرت ... آخ : زانو افتاد
  

   های الزمنکی عی عاطن؟ی زمیباز خورد: ستادی پله ها ای پای با کوله پشتباراد
  
  ؟یزنگ زد:  همان باال شال و کالهش را گوله کرد سمتشاز
  
  رمیمن م... آره : ش را مشت کرد کالهالی خیب

  
  ..هی راننده کنمی ببامی صبر کن ب-
  



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

525

برنا : دی به آشپزخانه کشی رختکن را برداشت و سرکیژاکت مردانه .  آمدنیی پولش را برداشت و پافیک
   ...یی تو چازینمک نر

  
  ..جونور: بازش چشم غره رفتشی ندنی دبا
  

 ی بی طورنی ااد؟ی میبابات نگفت ک: باراد راه افتاد را با کفش عوض کرد و دنبال شی های فرشرو
  دی مونی مسیسرو

  
  .خودت بهش زنگ بزن...  در دسترس نبود شی که گوششبی د-
  

 نی آستری هر دو دستش را زیانگشت ها.  بلند بودی حسابشی هانیآست. دیچی دور خودش پشتری را بژاکت
   ...هی و بده بابت کرانیا: پنهان کرد

  
   کنهیبابا حساب م...  باهاشون میار اشتراک د-
  

 تک هی یدیرس:  راحت شدالشیخ. یی با آرم آژانس صفای مشکی پژوکی.  دادرونی در بی را از بازسرش
  بنداز

  
 ای تا برددی را دواطیطول ح.  و در را بستدیخودش را داخل کش.  به پدرش بودهی تکان دادن باراد شبسر

  ... شده یباز چ:  کردشتری برنا سرعتش را بی هی گری صدادنیبا شن.  کندیرا راه
  
 شکمش ی دست روایبرد.  اش را خاراندیشانیپ.  برنا کف آشپزخانه تکه تکه شده بودی عروسکوانیل

   ...ادیداره م:  سمت توالتدیگذاشت و دو
  

   ...کستیش:  هق هق کردبرنا
  

   نکنهیباشه؟ گر...  می خری مگهی دیکی:  برداشت و آب دماغ برنا را پاک کردیدستمال
  
  ... دو تا بخر -
  
  ! چرا دو تا؟-
  

   نکنهیگر... باشه ... باشه : سر تکان داد.  اش پر صدا تر شدهیگر
  

   ...یعاط ... یعاط:  زدشی صداایبرد.  شکسته را برداشتی شد و تکه هاخم
  
   شد؟یچ... بله :  همان جا جواب داداز
  
   ...ای ب-
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 راستش را باال یپا ... یآ:  زانو خم شدیرو.  حس کردشی را کف پایزیچ یزی اول را برداشت و تقدم
 زخم ی و انگشتش را رودی کشرونیب.  انگشت شستش فرو رفته بودری شکسته زینی تکه از چکی. گرفت

  ...اووف : گذاشت
  

 تو رهیم. .. خرده است شهیش ... نیی پااین: دستش را سمت برنا بلند کرد. دی پرنیی پای صندلی از روبرنا
   ...یلعنت ... یآ... پات 

  
 کوروش دنیتا به حال آن قدر از د.  سر خورد و نشستی کوروش سرابدنیبا د. باز و بسته شدی وروددر

  ... اومد ییبابا: به برنا لبخند زد. خوشحال نشده بود
  

.  شدیم هم حس ادیز. شدینبودن کوروش حس م.  چشمان برنا باعث شد لبخندش پهن تر شودیخوشحال
  . زدرونی خون بیکم.  زخم برداشتیانگشتش را از رو

  
  ...سالم : سرش را باال گرفت.  کوروش کنارش متوقف شدیپاها

  
   شده؟یچ:  آشپزخانه گذشت و دوباره به او دوخته شدی و پاش هاختی از رنگاهش

  
   ...ی اومدییبابا: دی پرنیی پابرنا

  
   ...نیی پاای برنا گفتم ن-
  

  سالمت کو؟:  پا نشست و بغلش کردیکوروش رو. ه سمت پدرش آمد توجی بپسرک
  
  ... سالم -
  

  ؟ی نشستنجایچرا ا:  برنا زد و نگاهش کردی به گونه ی ابوسه
  

 رشونیبچه ها د ... میخواب موند:  انداخت و شانه باال دادوهی و لک شده از آب مفی کثکی به سرامینگاه
  ...شد 

  
  !گهی دایب ... یعاط:  زدشی دوباره صداایبرد

  
   هنوز خونه است؟ایبرد:  اش انداختی به ساعت مچی نگاهکوروش

  
  ...رفته توالت :  تکان دادنیی را به باال و پاسرش

  
   شکاف بذارهدیباراد گفت با ... دهی شکمش چسبی تو2 یشماره :  ادامه دادبرنا

  
 یی جورهاکی بود و  پا نشستهی سوخت و کوروش کنارش روی زخمش میجا. دی لبش را جوپوست

 بعد دوش گرفتن شبید.  را حس کردی روسری خالی و جادی به سرش کشیدست. محاصره شده بود
 به خودش یجرات.  شلخته و درهم شده استیشک نداشت که موها.  بوددهیچی را داخل حوله پشیموها



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

527

 مانده بود که نیهم. دی ژاکت کوروش لپش را از داخل دهان جودنیبا د.  را چک کردشیهاداد و لباس 
 رفت و برنا شاد سی سمت سرویاصال متوجه نشد کوروش ک.  و مقابلش مانور دهددهیلباس کوروش را پوش

  . دنبال پدرش راه افتادیو راض
  
 به ی احتمالیزی اش چپاند تا خونری انگشت شصت و کنارنی برداشت و بی دستمالزی می و از روستادیا

کوروش .  بدون شلوارش ابرو باال دادی پاهادنیبا د.  باالدی پله ها دویرو از ایبرد. آشپزخانه گند نزند
مثل مرغ .  گذاشتشتش دردناک را پی و پاستادی سالمش ای پایرو. شلوار به دست سمت آشپزخانه آمد

  ... تو دیایبدون صندل ن...  شکسته وانیل: ستندی ای پا مکی ی که روییها
  
  ده؟ی پات بر-
  
  ... کوچولو هی -
  
  ..نمی ببنی بش-
  

  .ادی خون هم نمیحت...  نشده یطور...  نه یوا:  باال دادشانه
  
  ؟ی مطمئن-
  
 ی همه ی بود برادهی کشرونی بشی که کوروش کفش از پایکباریهمان .  داد و سر تکان دادهی تکزی مبه

 یه متوجه تاز.  کندی بازسهی دلش ری شود و هکشی آن قدر نزدی داشت مردیچه معن.  بودیعمرش کاف
 که ی سوخته و حوله و دستمالی مانده بود و تابه زیاز شب قبل که همه چ.  آشپزخانه شدی هایگندکار

 کرد ی مالیالبد کوروش خ.  کامال شلخته شان را از نظر گذراندی صبحانه زی کانتر پهن شده بود تا میرو
 دیبا.  و همه را پشت گوش داددی نامرتبش کشی به موهایدست.  و پاششان براستختیدر نبودش بساط ر

 و پنج سالت ستی بود که بدهی قبل غرز چند رونیشهره هم.  دادی به خودش می رفت باال و سر و سامانیم
 شبید. دی استراحت کندیشما بر: من و من کرد.  عقل مردم به چشمشان استی دانیشده است و هنوز نم

   رو مرتب کنمنجای ادمینرس
  
  م؟ی داریچا:  آمد توجه به حرفش جلویب

  
  زم؟یبر...  بله هست ؟ی چا-
  
  بچه ها صبحونه خوردن؟ ... زمی ری من منی بش-
  
باراد با آژانس .  دنبال بچه هاادی تونه بی تماس گرفت که نمروزید.  تصادف کرده بودسشونیسرو...  نه -

  ادی مرتری د کمهی دی و بگدیری با مدرسه تماس بگدیفکر کنم با...  بره دی نرسایبرد. رفت
  
  ؟یاریبرنا؟ بابا صندل عاطفه رو براش م...  زنم ی زنگ م-
  

  صندلت کجاست؟:  سمتشدیچرخ
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دست .دی رسی بنظر می بود باال و جور خوبدهی ساعد کشی ها را تا رونیآست.  داشتبتنی مشکیتی کبروریپل
 قبال تی فقط به جدای شده  مهربان تردایفکر کرد کوروش جد.  را از نظر گذراندشی مردانه و پر مویها

  ست؟ین
  
   عاطفه،صندالت؟-
  
  یهمون جا کنار ورود...  امم -
  

  من حاضرم: ستادی سر در آشپزخانه اایبرد
  
   ...ادی تا آژانس برونی بمی بر-
  

  ی عاطایب: دی رسشی با صندل هابرنا
  
  ... کنم ی کاکائو درست مریلباسم و عوض کنم برات ش...  دستت درد نکنه -
  

   کننشیریش:  کوسن ها پرت کردی سمت کاناپه و خودش را رودیدو
  

 اش را ییموی شرت لیت.  تخت گذاشتیژاکت کوروش را رو.  و سمت اتاقش رفتدی را پوششی هاصندل
 بود و ستادهی انکی سی کوروش که پادنیبا د. رفترونیشالش را سر کرد و ب.دی پوشکیدرآورد و تون

   ...یشما خسته ا...  شورم خودم یم:  هم فشردی شست لب رویظرف م
  
  ؟یدی تولی رینم ... رهی در ممی خستگیزی بری دو تا چا-
  
  . کار دارمییجا...  رم یامروز نم:  کردی ها را پر از چاوانیل
  

  کار؟یچ:  کانتر برداشت و به مچش بستی را از روساعتش
  
 کم هی بهمن ماه ی های ورودیوام برا خیراستش م:  گذاشتزی می و رودی کشرونی و مربا بری پنخچالی از

  .رمیاطالعات بگ
  
  !؟ی چی ورود-
  

  ...دانشگاه :  لبخند زدلی دلی کوروش نشست و بمقابل
  

  ؟یری بگرشی پذی خوایم:  شدقی کوروش دقنگاه
  

 من ی کار و زندگطی با شرادمیبعد د.  رو خوندمغاتشیتبل... بله :  کرد لبخندش را جمع و جور کندیسع
 اطالعات راجع به ی سرهی دیفقط با.  خوبهیلی شه درس خوند خی میرحضوری غی حتنکهیا. شه یجور م

  . چه خبرهنمیب گرفتم که برم بی مرخصاسری امروز رو از آقا نی همیبرا.  اش بدونمهیزمانش و شهر
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  ؟یدی تولادی هر روز ماسریآقا : دی کشی موانی لی دهنه ی انگشت اشاره روبا
  

  .ادی هم اصال نمیگاه ... ادی مشتری روزها بنیا:  گرفت از انگشتشنگاه
  

  !ی کاکائو ندادری شیعاط:  کردشی صدارونی از ببرنا
  

  ...االن ... االن : ستادی گفت و ایآخ
  
 شما هم یبرا: دی آن که سمت کوروش برگردد پرسیب.  گاز مشغول شدی برداشت و پاری شخچالی از

  درست کنم؟
  
  . خورمینم ... ی مرس-
  

 تر بود اما انگار در نیی پای ها در قفسه هاوانی لدی باشهیهم.  برداردی تا از کانتر باال فنجانستادی پا ایرو
.  و با نوک انگشت فنجان را لمس کرددی خودش را باال کشگری دیکم.  شده بوددهی خانه برعکس چنیا

  ؟ی خوای و منیا:  آمد کند دست کوروش از کنارش باالی برداشتنش کاریقبل آن که بتواند برا
  
 ادی فاصله شان زدی دور که بگویلی که بچسبد و نه خکی نزدیلینه خ.  بودستادهی فاصله پشت سرش ابا

  .دستتون درد نکنه... آره :  و مرتب کرددی کشنیی را پاکشی اراده تونیب.است
  

دو . کرده بود ژاکت و تخت و بالشش هم حس ی که رویهمان عطر.  گرفت و عطرش را حس کردینفس
 دنده به آن دنده شده نیمعذب از ا.  تخت اتاق پدرش بخوابندی خواسته بود رویشب قبل برنا با دلتنگ

 و صبح دی تخت با برنا خوابی بالش را نفس نکشد، اما باالخره همان جا روی کرده بود بویبود و مدام سع
  . شدداریهم در همان تخت ب

  
 ی دستشیفنجان را پر کرد و داخل پ. دی رسی بود و متفکر به نظر م دادههی کنارش به کانتر تککوروش
   برم براشیم: کوروش دست دراز کرد. گذاشت

  
   حاضر شه که ببرمش مهددی باگهی ساعت دمی تا ن-
  
  .شمیبمونه پ...  تا ظهر خونه ام -
  

   تا ثبت نام نموندهیپس من برم و تا ظهر برگردم؟ فکر کنم وقت آن چنان:  کوروش راه افتادپشت
  
  رمی گی زنم آمارش رو برات می زنگ مامی مرمی دوش بگهی -
  
 نی ارمی اطالعات درست رو از کجا بگدی دونستم بایمن اصال نم...  شه ی خوب میلی خی وان؟ی آشنا دار-

 ی بزرگ هست برایلی خیلی قدم خهی دانشگاه رفتن نیاصال ا...  ترسم ی کم مهی...  بهتره یلی خیطور
 نتونم و از پسش ه از اون طرف نگرانم کیول.  دمی خاص انجام میلی کار خهی کنم دارم یحس م. من
  !امیبرن
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دست .  بود نگاه کردستادهی که مقابلش ایساکت شد و به کوروش.  زندی نبود که تند و تند حرف محواسش
  .ندارم ی شکچیه ... ی شیبه نظر من موفق م:  کردی نگاهش می و با لبخند محونهیبه س

  
  ن؟ی گی میجد:  پهن شدلبخندش

  
  .شک ندارم: تکان دادسر

  
 کم مرتب هی من یریتا شما دوش بگ...  شه ی کم راحت مهی المی خی گی می طورنیشما که ا ... ی وا-

  ن؟ی دوست داریفقط نهار چ. کنم
  

  میبر ... میبر...  عمو کامران شی رستوران پمیبر: دی پرانشانی مبرنا
  

  . خسته استیی بابادیشا: دی برنا کشی موهای را رودستش
  

   برمشی بود می چند روز پسر خوبنیاگه ا: دی سر برنا کشی روی هم دستکوروش
  

  ی عاطگهیبگو د... آقا بودم ...  بودم ی پسر خوبیلیخ: دی پرنیی باال و پادوباره
  

  ! ندارهی که اشکالیدو بار مسواک نزد ... ی بودیبله که پسر خوب ... یجون عاط:  بلند شدخندش
  
  م؟یحاال بر ... یهم عاط... هم من آقا بودم  ... یی بابایدی د-
  

 به برنا یکوروش کم.  شانه خم کرد و منتظر جواب کوروش نگاهش کردی و مثل او سر روستادی برنا اکنار
  !نیپس هردوتون آقا بود... اوم : و بعد به او نگاه کرد

  
  !میآقا بود.. .بله ... بله : دی باال پربرنا

  
. دی چرخنشانی نگاهش بی کنج لبش نشسته بود وقتییلبخند کوروش جا. دی و برنا را بوسدی غش خندغش
 شلوارش فرو برد و سمت بیکوروش دست داخل ج. دی شده بود خجالت کشکی برنا شرطنتی در شنکهیاز ا

 با دوستش تماس و کار ایشد و برا خواست کنار برنا بای بود و مدهیخسته از رامسر رس. پله ها حرکت کرد
 هم ی مرد خوبدیشا ... دی بود و شای مرد پدر خوبنیا.  خوردندی از خانه مرونینهار را هم ب. ردیبگ
   من کجاست؟یحوله ... عاطفه :  زدشی بعد صداقهیچند دق. شدیم
  
توجه نشوند داخل  مشی برادرهانکهی ایبرا.  کرده بودسی را خشیبرنا جا. دی گونه اش کشی پنجه روبا

 کوروش هم یحوله . اتاق کوروش حمامش کرده بود و بعد به اتاق خودش برده بود تا خشکش کندسیسرو
  ارمیاالن م:  سمت اتاقشدیدو. از همان روز در اتاقش مانده بود

  
 دنشیبا د.  باز اتاق کوروش زدمهی به در نیتقه ا.  شوفاژ برداشت و باال رفتی تا کرده را از روی حوله

  .دییبفرما...  بود نیی پانیا... امم :  به عقب برداشتی کرد قدمیکه کمربندش را شل م
  

  بذارش رو تخت:  تختی را پرت کرد روورشی و چند لحظه بعد پلسی افتاد سمت سروراه
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.  تخت گذاشتی داخل شد و حوله را روی راحت ترالی با خدی بسته شدن در حمام را شنی صدایوقت

   ...یی تو اتاق؟ افتهی راه مسی خیبا پر و پاچه :  حمام تا تخت کرد و ابرو باال دادیاصله  به فینگاه
  
 را هم ورشیخم شد و پل.  گذاشتشی تخت را برداشت و کنار در حمام گذاشت و حوله را روی پامکتین

  .برداشت و مرتب تا کرد
  
 نجایگلدونم ا.  اومدیو گلدون بدش مآقا از گل :  شدنهی که پشت پنجره بود دست به سی گلداندنی دبا
   کنه اون وقت؟ی مکاریچ
  

 کوروش لخت و بدون دنی خواست دی که میزی چنیآخر.  شرشر آب حمام باعث شد عقب گرد کندیصدا
:  کوروش گرفته بودیصدا.  و رو برگردانددی قدم عقب پرکی.  باز شدمهی نیدر حمام با تق. لباس بود

  رده؟ از حمام من استفاده کیکس
  
  .می زده بود از حمام شما استفاده کردشی برنا تو رختخوابش جیعنی... برنا  ... زهیچ...  ا -
  
  تموم شده؟...  من کجاست ی شامپو-
  

  ست؟ین... همون جا بود ...  دونم ینم... امم :  سمت در برداشتیگری دقدم
  
  یمنتها خال...  چرا هست -
  
  ... کرد یبرنا کف باز...  آخ -
  

 رونی اومد بیاالن م.ی عاطیری بمیاله: خنده اش را خورد.  و بسته شدن در حمامدی کالفه اش را شنپوف
  !ییا...  شد ی چشمت به جمال پر و پاچه منور م؟ی بخوری چه شکری خواستیم
  
 ی منهیاز داخل آ.  و به خط زخمش نگاه کرددی جلو کشیکم.  کرده بودی زخمغی چانه اش را با تریز

 خواست ینم.  کردی تا میزی زانو نشسته بود و چیکنار کمد رو. ندیاطفه را داخل اتاق برنا ببتوانست ع
پشت گردنش را با کف .  نداشتیگری نگه داشتن عاطفه راه دکی نزدی کار خانه شود، اما انگار براریدرگ

  د؟ی شی آماده مدیدار:  آمد و نگاهش کردرونیعاطفه از اتاق برنا ب. دست فشرد
  

  ؟ی شیحاضر نم:  تخت نشستیکان داد و لبه  تسر
  

  !گهی خونه درمیمن امشب م: ستادی اتاق ارونی جلوتر برداشت و بیقدم
  

امشب . :  دادی مدت کم کم عوارضش را نشان می طوالنیرانندگ.  گردنش منقبض شده بودعضالت
  .نادرخان منتظر ماست

  
  ییلدایشهره تنهاست شب :  زدلبخند
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   ...ی زنگ بزنی تونیم: چپ خم کرد گردنش را به یکم
  
   کجا؟-
  
 نیچون فکر کنم همچ... البته اگه کامران جدا دعوتش نکرده باشه ...  نادرخان ی خونه ادی زنگ بزن ب-

  . داشتیقصد
  
   دونستمی من نم-
  
  ! نشدهیطور...  حاال هم زنگ بزن -
  
   کنه؟ی گردنتون درد م-
  

  . گرفتهشبیاز د:  گفت و سر تکان دادیی صدای بآخ
  
   دکتر پسدی بر-
  
  .می زنگ بزن که برهی...  چند وقت همش در رفت و آمد بودم نیا. ستیمهم ن: ستادیا

  
  .امیاالن م...  باشه -
  

.  اش را هرس کرده بوددهی خشکی برگ هایکی.  داشتیگلدان حال و روز بهتر. ستادی پنجره اپشت
  .ردیآب گرم بگ الزم بود دوش دیشا. دستش را پشت گردنش گذاشت

  
   گردنتونی رودی بذارنوی ا-
  
 خوبه که شما هم ی رو از اتاق شهال خانم برداشتم، ولسهی کنیا: دیچی پی حوله مانی آب گرم را می سهیک
 ی آب گرم مسهی من از کیخنده داره ها ول. نکنهتتونی اذشی که داغدمیچیتو حوله هم پ.دیری بگیکی

 شما ی حاال برا؟ی چزهی سوراخ بشه و آب داغش برهوی تنم باشه و ی کنم اگه رویهمش فکر م... ترسم 
  .دییبفرما...  تو حوله دمیچیپ

  
 یادی زشی عاطفه و توجه های بلرزد، اما محبت هاشی دست و پای دختردنی سن و سال نبود که با دکم

 دورش حوله  واوردی آب گرم بی سهی کشی برانکهیا.  توجه مخصوص خودش بودنیانگار ا. دلچسب بود
  ی شه کمکم کنیم:  تخت نشستیلبه . چدیبپ
  
سرش را .  شدنش را حس کردکینزد.  مهره فشردنی اولی عقب داد و با انگشت روی را کمراهنشی پی قهی

 ی را روسهی کینی حوله و سنگیگرما.  رفتشی پیکیزی شد فی نمیلیبا عاطفه خ.  به جلو خم کردیکم
 کی تونی توانست پایم.  بودستادهیدرست مقابلش ا. رونی فوت کرد ب صداینفسش را ب. گردنش حس کرد

  . هم به پا داشتی و گرمی بافتنی هایروفرش. ندیو شلوارش را بب
  
   االن خوبه؟-
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   کم سمت چپهی... آره :  عضالتش را نرم کرده بودی حسابگرما

  
: دیخودش را عقب کش. کرد دستش حسریانگشتان عاطفه را ز.  گذاشتسهی کی را باال گرفت و رودستش

   ...امی زنم و می زنگ به شهره مهی رمیپس خوبه؟ من م... امم 
  

 از ذهن عاطفه هم یی داد جای فرار کردن ها نشان منیا.  نگاه کردشی را باال گرفت و به قدم هاسرش
 زد، ی م حرفش رایستی رودربایب.  کردی چطور رفتار می بود که با هر برخورددهیقبال د. مشغولش شده

 به لبش ی باال رفت و دستشیدم ابرو.  کشدی چند وقت حس کرده بود که چطور خودش را عقب منیاما ا
  . داشتی بهتری جهی نتی دو نفره ایهر رابطه .  خواستی عاطفه را می شدن ذهنریدرگ. دیکش

  
 نگاهش رونیهمان باز .  عاطفه داخل اتاق نشدنباریا.  دادهی از گرم شدن عضالتش به تاج تخت تکلکسیر

  . رم حاضر شمیمن م ... ادیشهره هم م: کرد
  
  ... عاطفه -
  
   بله-
  

  . بهتر شدیلیخ...  ممنون سهیبابت ک:  نشستصاف
  
 یخدا.دی دکتر برهیاما فکر کنم شما بهتره ...  کنه ی درد و آروم میلیگفتم که خ...  کنم ی خواهش م-

   شن؟به بچه ها بگم حاضر...  شه ینکرده بدتر م
  

 تیاهم.  نشده بودرشی درگیلیمهم نبود که احساسات عاطفه خ.  بود که نگرانش شودیکی.  تکان دادسر
 زهای چیلینادرخان گفته بود خ.  کند که نداشتبشی را نصی توانست آرامشیم. دادنش خوب بود

  ! کرد که حق با پدرش بودی اعتراف مدی انگار باست،ی نیدنیخر
  

  برنا کالهت کجاست؟:  برداشتزی می را از روچییسو. بودند حاضر و آماده پسرها
  
  گم شده:  و تاب خوردچیپ

  
  ! کنمداشیبگو اصال نگشتم تا پ...  کالهت، نگو گم شده نیا:  کردیکی با عجله پله ها را دو تا عاطفه

  
  .. شددایپ..اا: دی خندبرنا

  
 ساده و مرتب شیلباس ها.  بوددهیوش پی کوتاهی مشکی انداخته بود و بارانیدی و سفی بافت مشکشال
  .کنارشان راه افتاد. بود

  
 توانست ی مدهی کشیاز پرده ها.  داده بودهی تراس تکیآرش کنارش به نرده ها.  زدگارشی به سیپک

.  آن طرف تر کنار سرورجان و پدرشدیآناه. عاطفه و شهره کنار هم نشسته بودند. ندیداخل سالن را بب
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.  زدگاری به سیگریدپک .  کردیعاطفه با لبخند به کامران نگاه م.  گفتیزیم شد و چکامران کنار شهره خ
  ؟ی با ناتالهی خوشگله کنیا: دی کوبشیآرش با آرنج به پهلو

  
  . عاطفه استیزن عمو:  نرده فشرد و پرت کرد داخل باغچهی را روگاری سته
  
  . زنهی مکی ت اومده کامران باهاشیاز وقت.  فکر کردم دوست کامران؟ی جد-
  
  ! خانم مهمونشهنی ده ایفقط علنا داره نشون م...  زنه ی نمکیکامران ت...  چرت نگو آرش -
  

  !مهمون؟... تف تو ذاتت :  آرش بلند شدی خنده
  

  . خوشگل ترهیاز ناتال:  و شانه باال داددی خنددوباره
  
  ! ببند آرش-
  
  ..یزنی اهۀچت شده غر م-
  

. دستش را پشت گردن گذاشت.  بودی به ناتالهی شبیهر چند که کم. یاتال ندی آمد آرش بگوی نمخوشش
  ... تو میبر: ردی هوا باعث شده بود دوباره درد بگیسرد

  
  . سر تکان دادشی با لبخند برادی که برگرداند آناهسر

  
  ؟یای نمـ
  

 ی خوایم: اد گرفت و کنارش راه افتگارشیکام آخر را از س... صبر کن :  نشستشی بازوی آرش رودست
  آخر هفته من برم رامسر؟

  
  ؟ی تونی م-
  
  هم فال و هم تماشا...  آره -
  

   اون وقت؟ی ری میبا ک:  نگاهش کردمشکوک
  

  حاال: دی خندآرش
  
   کار؟طی تو محی گند نزن-
  
آمار از ! هان؟...  تو هم از تجرد خارج شو ی خوایم. ستی کار نطیشب و آخر شب که مح...  نه داداشم -

  ! کارونینکن با خودت ا. در رفته کوروشدستم
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: آرش مزه پراند.  از آشپزخانه آمدی چاینیعاطفه با س.  داخل سالن شدشی های از آرش و وراججلوتر
  .نهیسنگ... شما چرا 

  
 ادیخوشم م...  دختر نی باحاله ایلیجون تو خ: دی خندزی رزیآرش ر.  کرد و از کنارشان رد شدی محلیب

  .ازش
  

  !؟ی چیعنی ادیخوشم م: را با انگشت فشرد لبش دور
  

 نجای کنه انگار ای رفتار مهی با بقیجور...  االن نیبب... جسارتش ... اوم :  غنچه کرد و شانه باال دادلب
 ندونه ی کنه؟ هر کی مییرای پذینگاه کن چطور ... دهی عمرش دی آدما رو همه نی خودش و ایخونه 

   کنه صاحب خونستی مالیخ
  

دستش را سمت عاطفه .  تا سمت آشپزخانه بروددی گذاشت و چرخزی می روشانی برای دو فنجان چاعاطفه
  ...چند لحظه : دراز کرد

  
  ن؟ی خوای میزیچ... بله :  نثار آرش کردیی اعتنای نگاه بمی و نستادی اکنارشان

  
 ثبت نامت تموم ی کارایبه نادرخان گفت:  را با فاصله پشت کمرش گذاشت و کنارش قدم برداشتدستش
  شده؟

  
   نه هنوز-
  
  ؟ی بگیزی چی خوای نم-
  
  .من برم کمک شهال خانم... اما بعدا ...  چرا خوب -
  

   شهال خانمدینی بشدییشما هم بفرما...  هست زی می روزیهمه چ:  داخل آشپزخانه شدهمراهش
  
  ... مادر جان نمیشی رو ببرم مکی کنی ا-
  
  . من ببرمدی بد-
  

.  پا انداختی کاناپه نشست و پا رونی اولیرو.  و آشپزخانه را ترک کردختی آب ریانوی خودش لیبرا
 سمتش کی و کی دستشیعاطفه با پ.  حلقه اش را لمس کردی خالیجا.  آمدیفردا جمعه بود و عاطفه نم

  دییبفرما: آمد
  

  ... داره ی خواست برمی بمونه هر کزیرو م:  را صاف کردشیگلو
  
  !؟ی چ-
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 را یپش دست.  آرش شفاف کندی را برازهای چیانگار الزم بود بعض.  کردی براندازشان مطنتی با شآرش
  . کار خودش بودماندهینصف باق.  کرده بودی راه را طشتریعاطفه نصف ب. گذاشتزی میرو
  

××  
  
.  کنندی عادت مطی گفت آدم ها زود به شرایشهره م.  هم حس غربت نداشتیلی نسبت به خانه خگرید
 تحت یگاه ... ی کارمندیدی در تولیگاه...  ها ی سرابی خانه یکم ... نجای ایکم.  گفتی هم نمهرایب

 زودتر آمده بود تا شام را دور یشهره کم. دی کشرونی بیکش دور قفل را انداخت و بالش...  پسرها اریاخت
 شی و روری زیبرداشت و کم و کاموا را لیم.  شهره انداخت و پهن شدیبالش را کنار بساط بافتن. هم باشند

 افتاده شی شانه هایچادر گلدار رو. دیای تا از پله ها باال بدیبه پهلو چرخ. دی شهره را شنی پایصدا. کرد
  ... باره یبرف م:  کردی دهان ها میبود و دست جلو

  
  ؟ی گیراست م...  ا -
  
  . بار بذارمرمی بگی سبزدیفردا با...  هوا نی تو ادی چسبی آش رشته م-
  

  ! چسبهیم... آره :  بخار انداختشهی شی سردی روشی نفس هایگرما.  چسباندشهی را به شصورتش
  
   پاشو سفره بنداز-
  
   شهره؟-
  
  ... شهره -
  
   نداره؟ی و کار،کسیبچه ا ... شهی حاج خانم تنهاست همنی ا-
  

  ...رد  فوت کی سالگستی پسر داشت که تو بهی:  را گوله کرد و داخل کمد انداختچادرش
  
  چرا؟ ... ی آخ-
  
  ؟ی حاج خانم کردنی از ایادی شده یحاال چ...  تصادف کرد ی انگار-
  

   زنگ نزدن؟گهی د؟ی ندارنای اری از نیخبر:  باال دادشانه
  

همون  ... گهینه د: دیچی پی بسته می در فضاشیصدا.  انداخت و داخل آشپزخانه شدواری دخی را به مپرده
  . دفعهنی احمد بود شد، آخریدنبال شناسنامه دفعه که تماس گرفت و 

  
  . پهن کنریبگ:  را سمتش پرت کردی پارچه ای همان جا سفره از
  

  . نهای ادی احمد منمیبب ... یکی برم دم مکاندی روز باهی:  انداخت و چهار زانو نشستسفره
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  دن؟ی کلفت شنیدلت تنگ شده برا:  آمد و مقابلش نشستینی با سشهره
  
  ...شهره ...  ا -
  
 به تخته خورد و من و تو دوزار پول پس انداز ی صابر بدونه که درهیکاف.  چوب تو سوراخ زنبور نکن-

  اد؟ی منیی کولمون پای مگه از روگهی دمیکرد
  

حاج خانم بنده خدا که نتونست .  چه کردمنیبخور بب:  گذاشتانشانی پر از کشک بادمجان می گودبشقاب
  .فته باال خونش ریچرب... بخوره 

  
تا :  گرفتی داد و لقمه ارونینفسش را ب.  دردسریعنی شانیآمدن صابر به زندگ.  حق با شهره بوددیشا

   ده؟ی سقف آب نمنیصبح برف بباره ا
  

گمون .  کردهی کارقی عایکی گفت تابستون داده یحاج خانم م... نه :  به سقف انداختی نگاهمی نشهره
  ی گم عاطیم... نکنم آب بچکه 

  
   ...ی جون عاط-
  
 خوشگل توش بود یزایانقده چ...  سنتر ی چی دونم چی نمدمی فروشگاه دهی اومدم ی از رستوران که م-

  .می رستوران با هم برایفردا ب... که نگو 
  

  شهره:  گرفتیمانی پر و پی لقمه
  

  ؟ی شی نم بپرسم ناراحتی چهی:  انگشتانش دست به دست کردانیلقمه را م. هی تکان داد که چسر
  
  ؟ی چ-
  
  ن؟یبا هم دوست... تو و کامران ...  امم -
  

  ؟ی چیعنی م؟یدوست:  شهره بلند شدی خنده
  
   ...گهی دی دونیخودت م ... نکهی ایعنی خوب -
  
خالصه  ... می داریجفتمون پاک ... میهمدرد ... میدوست ... یمن و کامران سراب.  کردخی بخور غذاتو -

   ...می دونیدرد هم و م
  

  ه؟یتهش چ... خوب :  به خودش دادیجرات
  

  !نیهم... کامران هم صاحب کاره ...  کنم یمن تو رستوران کار م ... یچیتهش ه:  شانه باال دادشهره
  

  خودم و خودت و عشق است:دیچی شهره پی برایلقمه ا.  شهره بود را حس کردتی که پشت جدیغم
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... بدبخت کردن خودم ... شکستن دل پدر و مادرم .ود کردم که اشتباه بمی کارا تو زندگیلی من خ-

 هی شهیهم.  اونا تموم شدهی تونم بگم چون ترک کردم همه یاما نم...  کثافت یافتادن تو اون زندگ
  ! موننی من می از زندگیقسمت

  
  .ستی من مهم نی براست،ی مهم ن-
  

  .دی تا کجات رسی بافتننی انمیبشامت رو تموم کن ب: ستادیبشقابش را برداشت و ا.  لبخند زدشهره
  
  ؟ی بافی من می مگه برا-
  

  .بخور اومدم...  بافم ی میپس برا ک:  از داخل پستو اکو شدشی صدادوباره
  
 اون ی برو برایه...  ها یالغر شد:  تنش اندازه کند و غر بزندی و بلندی پستی تا شهره بافت را روستادیا

  .بچه ها دل بسوزون
  

   ...رمی گیشو مدارم پول: دیخند
  
  .ادی خوشم نمکهی کوچی سرابنی من از ا-
  

  از کوروش؟ خب چرا؟:  اش شدت گرفتخنده
  

  . زنهیشش و هشت م:  باسنش گذاشت تا اندازه کندی و بافت را روچرخاندش
  
  ! نه بابا-
  
  . نظر داشتمشری نادرخان زی تو خونه ییلدایشب ...  جون تو -
  

  ...نه:  باال دادشانه
  

  . رهی مای اومد و گاو از دنای گوساله دناروی: رد کغرغر
  
  ؟یبا من... شهره :  زدغیج
  

 کرم نی زنه عی تو سرش وول میالی فکر و خهی اروی نیا...  گم ی می چنیبب... واال به خدا : دی خندشهره
  ! گفتمی کنیبب... 

  
  .ستی نتی تربی و بزیال هم هاص ... هیبه خدا مرد خوب...  شم ی نگران می گی می طورنیشهره ا...  ا -
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 ی خصوصیادی مسئله زنیا.  کتش لو رفته استبی از جیی بسته آدامس کذاکی دی نبود به شهره بگویازین
 دادم دست ی آوردم می بود که چشماشو در مزی د اگه هز؟یمن گفتم ه:  زدشی پایشهره رو. بود

  !داداشش
  

  ؟یچپس :  گذاشتشی پای و سر رودی شهره دراز کشکنار
  

  .یشوهرت داده بودم االن دو تا بچه داشت... پاشو خودتو لوس نکن :  دادشی به پای تکانشهره
  
پسر  ... هی خوبی بابایکوروش سراب:  زد و دست دور شهره انداختیغلت.  کردی شهره لوسش میعنی نیا

   ...هیبرادر خوب ... هیخوب
  
  گه؟ی د-
  

  .ستی اش به من مربوط نهیبق:  باال دادشانه
  
سرش را به شکم شهره چسباند و .  را نوازش کردشی سرش نشست و موهای دست شهره رویلی دلچی هیب

  . اش نداشتی زندگانی میی جایکوروش سراب. ساکت ماند
  
.  شدی مایمی کی آمد تاکسیبرف و بوران که م.  خودش باز کردی برای شانه فشرد و راهی را روفشیک

تمام روز مجبور شده بود داخل .  اش نشودینی سرد وارد بی تا هوادیکش باال شتری بیشال گردنش را کم
.  نداشتیری دستکش هم تاثی کرده بود و گرماخینوک انگشتانش هنوز .  کندیانبار شلوارها را دسته بند

 جلوتر یکم. ردی پول را بزند و دربست بگدی آمد قیبدش نم.  تنه زد و رد شدیکی.  پا و آن پا شدنیا
 یتنه .  توقف کردستگاهی داخل ایاتوبوس.  شدند دست بلند کندی که رد میی هانی ماشی برا تادیکش

  !نیجلوتو بب ... یهو: دی غریعصب.  خوردیگرید
  

 یتی جمعنیخودش را ب.  نداشتی ادهیانگار در صف منتظر ماندن فا.  آن که نگاهش کند رد شدی بمرد
 آن انیم. دی را به جان خرشهی شی داد به پنجره و سرماهیکت. که منتظر اتوبوس بودند چپاند و باال رفت

به .  بودشی خواست درآوردن دستکش های که می کارنیآخر.  خوردی زنگ ملشی موبای گوشاهویهمه ه
  . انداختی کوروش نگاهی و به شماره دی کشرونی را بیاجبار گوش

  
  ...سالم ...  الو -
  
  ؟ییکجا...  سالم -
  

  .تو اتوبوس... ا :  به جلو پرت شودید کم اتوبوس باعث شتوقف
  
   خونه؟ی ری م-
  

   رامسر؟دی ریشما امشب م... بله :  زبانش آمد بپرسد کدام خانه، اما جواب دادنوک
  
  . شهی خونه معلوم مامیب ... ستی مشخص ن-
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  .نمتی بیپس خونه م.باشه...  آهان -
  

  . ماندساکت
  
  . خداحافظ-
  
  . خداحافظ-
  

  ؟ی طرفا بود، گفتم سوارت کنم تو سرما نموننی ارمی مسی بگی مردیم:  سراندفشیک را داخل یگوش
  

  . زد و رو گرفتیلبخند.  کردی با تعجب نگاهش می کم سن و سالدختر
  

...  
  

 را فشرد تا شیبا پشت دست چشم ها.  اش داغ شده بودی تنفسیتمام مجار.  کرد و نشستی خشکی سرفه
 یدییچرا زا... آخ ننه :  شرتش گشتیی اتاق کورمال دنبال سویکی تارنایم.  اش کم شودیخواب آلودگ

  ..سرم..منه
  
 کرد همان سمت نفس یسرش را به هر طرف که خم م.  شده بودپی داشت و هم کزشی اش هم آب رینیب

  . کردی را سخت مدنیکش
  

تو : غر زد. دهد اش را شستشو بینی کرد تا بی آماده مشی شده براقی آب نمک رقی شهره بود کماگر
  ! ندارمیاز دست تو زندگ ... یروحت سراب

  
 باز شد و یمانی پرو پی ازهیدهانش به خم.  سرش محکم کردی و کالهش را رودی لباسش را باال کشپیز

 کی توانست با ی مدیشا.  ها باشدی دانست چهار تخمه در بند و بساط سرابی مدیبع. دوباره به سرفه افتاد
 دنیبا د.  را خاراندردنش داخل فرستاد و گقهی پشت یدستش را از باز. را نرم تر کند شی گلوی چاوانیل

.  بودروقتی از شب است، اما دی دانست چه ساعتینم.  کاناپه نشسته بود متوقف شدیکوروش که رو
   چرا؟ی شدداریب:  حضورش شد که سر از لپ تاپش برداشتیکوروش هم انگار متوجه 

  
  .تشنم شده: دی کش صدا باالی را بنشیف
  

 افی چند بسته ش،ی چشملی قطره استرکی. دی کشخچالی به یسرک.  و سمت آشپزخانه رفتدی را کشراهش
 ی آب جوش برایوانیل.  آمدی کدام بکارش نمچیه.  و تب بر اطفالی و سرماخوردگیو پماد سوختگ

 اربخ.  تنش گذاشتری ز راشیپاها. جمع کردی صندلی نشست و خودش را روزیپشت م.خودش آماده کرد
 اش را باال ینیب.  شودشتری بزششیگرما باعث شد آب ر. دی صورتش گرفت و با لذت نفس کشیآب را رو

  ...آخ : فاصله اش تا دستمال انگار چند فرسخ بود.  چرخاندزی می روی و چشمدیکش
  
   عاطفه-
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  ؟یسرماخورد: شدنهی دست به سدنشیکوروش با د. دی حس و حال چرخیب
  
  .نهی شربت سهی نه ینه قرص سرماخوردگ...  نبود یچی هم نگاه کردم هخچالیتو .فکر کنم :  تکان دادرس
  
 بود و بلوز دهی پوشیگرم کن سورمه ا.  اش انداختی به لباس راحتی نگاهمین.  حرف داخل شدیب

 حدود یزی چشی پاهای خورد اندازه یقسم م.  درشت بودیادیدر لباس خانه هم ز.  بلندنی آستیکویتر
 سمتش شکورو.  دستمال را برداردی تا بسته دی کشزی میخودش را رو.  بودشتری هم بدیچهل و پنج شا

  ؟ی خوای میزیچ: دیچرخ
  

  ...لطفا ... دستمال :  نشست و مودب جواب دادی صندلیرو
  

  . گرم بهترهریش:  را برداشتوانشی را کنار دستش گذاشت و لبسته
  

سرفه اش پشت هم .  نشدی شده اش سوخت، اما خالپی کینیب.  کردنی صدا فیو ب پر دستمال برداشت چند
  ! با خودت؟ی کردکاریچ:  کردیکوروش نچ. شد

  
   تو صف اتوبوسستادمیبعدش هم ا.  بودادیکارم تو انبار ز.  سرد بودیلیامروز خ: دی دهن نفس کشاز
  

 را گرم ری چشمانش شی قرار بود با انرژانگار.  کردی نگاه مرجوشی درهم شده بود و با دقت به شاخمش
  . هستمیدی تولکیزنگ زدم بگم نزد: کند

  
  همون موقع که سوار اتوبوس بودم؟:  را خورداخش

  
 یقاشق کوچک. دی کشرونی عسل را بی شهی سرش شی باالنتی را پر کرد و از کابوانشی تکان داد و لسر

تازه نگاهش به . دی اش کشینی بریو با دستمال زاز فرصت استفاده کرد .  کرد و هم زدریعسل مخلوط ش
  ... صبح ی قهیدو و چهل دق.  آشپزخانه افتادیواریساعت د

  
  .ی و عسل خورری با هم ندار شده اند و نشسته اند به شدی که بگوی شهره خالیجا
  
  .فکر کنم هنوز داغ باشه:  را مقابلش گذاشتوانیل
  
  . مزاحم شدمنیرد کی کار منیداشت...  دستتون درد نکنه -
  

  . کردمیحساب کتاب م:  و نشستدی عقب کشی انتظارش صندلبرخالف
  

   باره هنوز؟یبرف م:  انگشتانش نگه داشتانی را موانی و لدی اش کشیشانی پی شرت را رویی سوکاله
  

  . شه قطع شدهی می ساعتهی... نه :  باال دادچانه
  

منم که  ... نیشما هم که هست ... نجای اامیدا ن فرگهید: دی کشینی بری برداشت و زیگری ددستمال
  .رنی ترسم بچه ها وا بگیم... سرماخوردم 
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  رنی گینم:  ضرب گرفتزی می انگشت روبا
  

.  تنش گرم شودی شد همه ی اش باعث میداغ. نوک زبانش سوخت، اما خوب بود. دی را نوشری از شیکم
 ی هم که میهزار.  خواستی سوخت؛ مرد همدم مدلش. صورتش خسته بود.  براندازش کردوانیاز پشت ل

 خواست تا ی ما ریکی.  بودری و صغمیتی یمرد تنها مثل بچه .  کردیگفتند زن و مرد فرق ندارند قبول نم
اما .  را به همراه داردی کسای شمالش تنهاست ی دانست در سفرهاینم. محبت کند و درد دلش را بشنود

نفسش را .  گرفتندی و کناره مدندی جوشی اول نمیثل پسرها که برخوردهام.  مرد شاد نبودنیهر چه بود ا
 خوشمزه شد یلیخ... امم :  تند پلک زدوتند .  نگاهش کردمیکوروش سر بلند کرد و مستق. رونیفوت کرد ب

  .نیشام هم که نخورد. نی کردی خودتون هم درست میکاش برا... 
  

  ؟یر دوست دایلیبچه ها رو خ:  را قطع کردحرفش
  
   شما؟ی بچه هایعنی.. بچه ها-
  
  . کنهی نمیفرق...  کال -
  

 با می کوچولو داشتی خونه هی. البته دوست دارم، اما حوصله ندارم ... یلیراستش رو بگم نه خ: دیخند
 عمرم ی همه ی اندازه گهید. می من و مادرش بزرگ کردبایاحمد رو که تقر...  قد می قد و نیچند تا بچه 

  ... دمیبچه د
  
  ؟یستین ... ی خوبیلی من که خی اما با بچه ها-
  
  !در کل گفتم...  دوست دارم یلی سه تا رو که خنیا...  چرا -
  
  .یشی می مادر خوب-
  

  !من؟: دی باال پرشیابروها
  

 یشانی پی کنار صورتش را پشت گوش داد و کالهش را رویموها.  داشتدیی تکان دادنش نشان تاسر
  .فکر نکردم وقت بهش چیه: دیکش

  
  . بدهری بهش شدی ترسی میبنفشه حت.  کوچولو بودیلی اومد خای برنا که دن-
  

 زی میکوروش بود که دوباره با انگشت رو.  مقابل چشمانش جان گرفترهی تی های با چتری از زنیریتصو
   ...هی سختیلی رسوندنشون کار خجهیبزرگ کردن بچه و به نت: تمی بار بدون رنیا. ضرب گرفت

  
  !اون هم بدون مادر:  کردزمزمه

  
  ی مادر نداریگفت: دی ابرو در هم کشکوروش
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  .ندارم:  زدلبخند
  
  .ی خوب بزرگ شدیلی اما خ-
  

  ستی نامی جورنیا: دی کشخجالت
  
  ؟ینداشت ... ی هم داشتی سختیمطمئنا زندگ...  سرت بود و نه مادر ی هست، نه پدر باال-
  

 را محکم تر وانیل.  آمدی دانست کجاست سرما می که نمیوزنه ا رکیاز .  جمع کردشتری را بخودش
  .خوب شهره رو داشتم: گرفت

  
-...   
  

  نیدی کشی سختیلی بزرگ کردن پسرها خیحتما شما هم برا. راحت نبود، اما سخت هم نبود:  باال دادشانه
  

  ه؟ی چی دونیو تو ماما فرق من  ... ستی کنم راحت نبود و نیاعتراف م:  راست لبش باال رفتیانحنا
  
  ه؟ی چ-
  
 ام که ی اما من تهش پدر،ی مادر نشون بدهی زن و هی حست رو به عنوان ی تونی می بچه ندارنکهی تو با ا-

  . کنهیفقط کار م
  
  . دوست دارنیلیبچه ها شما رو خ! ستی هام نی طورنی ا-
  
  ... دونم که دوسم دارن ی مست؛ی مشکلم دوست داشتنشون ن-
  

برف  ... ادیبارون ب...  خونه ان هیقبال گفتم مگه نه؟باباها سقف : دی خودش را جلو کشی کم کرد ویپوف
...  شده قیعا...  محکم یلی سقف خهی ... نیشما سقف...  سقف ری زرنی گیهمه پناه م... سرد بشه  ... ادیب

  .شنی و آروم مرشی زانی که بچه ها هر وقت بخوان می سقفهی!  گمی میجد
  

  ن؟ی کنیباور نم: لبخند زد.  صورتش بودخیروش م کونگاه
  

  ؟ی هستیتو چ:  شان نرم بودی برفمهی شب سرد و نمهی نانی میی جورهاکی.  آرام بودشیصدا
  

  من؟ چرا من؟: دی دهانش را فرو داد و درد گلو را به جان خرآب
  

   ...یاگه مادر بود:  جمع کردی را کمشی هاپلک
  
  ...مثل ستون خونه ان ... مامانا ... امم :  سر تکان داد اش را پر از هوا کرد ونهیس
  

  ستون؟:  باال دادابرو
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 ادی شه و میاگه نباشن سقف خم م...  ستون خونه ان هی کنم مامانا شبیحس م...  دونم ینم:  باال دادشانه

  .فکر کنم تب کردم.ستیامشب حالم خوب ن...  دونم ینم...  ها زهی نردیشا. نییپا
  

  مطمئنم ... یـتب ندار: گرفتزی می رو رادستش
  

 من خوابم یعنی ... ی زنیفکر کنم درست نباشه که شما بهم دست م... امم :  دادشی به دست و پایحرکت
  ادیم
  
  ... عاطفه -
  

 شلوار بیهر دو دستش را داخل ج. ستادیکوروش کنارش مقابلش ا. ستادندی گوش به فرمان اشیپاها
   کردم؟تتیاذ:  اش فرو برده بودیراحت

  
  .دیببخش ... دیبهم دست بزن... فقط دوست ندارم ... نه :  دادتکان

  
  ! صبر کن-
  
   آقا کوروش-
  
  ؟ینی بسشهیم. خوام باهات حرف بزنمیم
  

  . استیدنی کوروش شنی بداند حرف هاشدی باعث میهمانطور که حس. به ماندن نداشتی خوبحس
  
  ن؟ی بگنی خوای می چـ
  

  .ادی کنم ازت خوشم میفکر م: کردیم نگاهش نهی به سدست
  

  ؟یچ: ثابت ماندشی هامردمک
  

  .ادی کنم ازت خوشم می حس مست؟ی نیباور کردن:  باال دادشانه
  

 حرف با پدر و کی خواست ی که میدر حال.  بودی کم جانی باال آمد، ناله شی که از ته گلوییصدا
  !یفکر کنم شما هم تب دار... فکر کنم :د صورتش را جمع کریعضالت کش آمده .  دهدلشیمادردار تحو

  
  ..ینیفکر کنم بهتر باشه بش.. ام عاطفهی جدیلی خـ
  

  ..آخ سرم: اش گرفتیشانی پی و دستش را روستادی تر اعقب
  

 یزی کار بنرامه رنی ای نباشه اما برای مناسبتی موقعدیشا..می زنیفقط حرف م: دو دستش را باال گرفتهر
  ..می دربارش حرف بزنشتری بنمی تویم. بهت بگمدیدم که بافقط حس کر. نداشتمیخاص
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  .. خوام برم بخوابمیم.. خوامی مـ
  

  ..باشه،برو بخواب: هم فشردی تکان داد و لب روسر
  

 پتو ری و خودش را زدی تخت دراز کشیرو.  رفتن و نرفتن بودنی بیزی چکی شی سمت اتاقش و پاهادیچرخ
  !ی روز معمولکی چند وقت بود، نی ایمه  شد مثل هی مداریصبح که ب.چاندیپ

  
  .می رجطانیلعنت خدا بر ش:  کردزمزمه

  
  گرمش کنم؟:  نگاهش کردنکیشهال خانم از پشت ع.  گذاشتزی می را روشی چاوانی حوصله لیب

  
  .نیخوبه هم... نه :  تکان دادسر

  
   نشد؟داریعاطفه چرا ب:  ضربه زدزی می انگشت وسط و اشاره روبا
  

 اما داره،یرفتم دم اتاقش گفت ب...  دونم مادر جان ینم:  نگاهش کردنکیم دوباره از پشت ع خانشهال
  .رونی بومدین

  
 چی هی بود که بی شبشان و حس و حالش طورمهی نییتنها. دخترک رم کرده بود.  را ماساژ دادپلکش

 برخورد دیکرد عاطفه با ی بود اگر فکر میادیانگار توقع ز.  هم فشردیلب رو.  حرفش را گفتیبرنامه ا
 ی تک سرفه امشهال خان. دی کشوانی لی دسته یبا پشت ناخن شست رو.  داشتی در مقابل حرفش میبهتر
   شرکت؟ی ریشما امروز نم: کرد

  
  . به مندی هم زنگ بزندی داشتیکار...  مونن یبچه ها امروز خونه م: ستادی اش را عقب داد و ایصندل

  
  نجا؟ی اانیران م نادرخان هم با آقا کام-
  
  .رنی گیحتما تماس م...  دونم ینم:  را خاراندشیدم ابرو.  دانستینم
  
 الیعاطفه انگار خ.  گذشتی از هفت می اقهیچند دق.  به ساعت انداختی زد و نگاهرونی آشپزخانه باز

اون از شب : ت تخی را پرت کرد روراهنشیپ.  کرد و باال رفتیکیپله را دو تا .  را نداشتیدیرفتن به تول
  ! کنهی از صبح که جلوس نمنمی تو اتاقش، ادیقبل که چپ

  
 شیکارها.  جاده ها هنوز مناسب رفت و آمد نبودتیوضع.  را برداشتفشی را بست و پالتو و ککمربندش

 آمد عاطفه نییاز پله ها که پا.  کردی دست و پنجه نرم مدی هم بادشی جدیعقب افتاده بود و با دل مشغول
 لقمه هی ایعاطفه جان، ب: رد کیشهال خانم از آشپزخانه نگاهشان م.  بودستادهی و آماده ادهیاس پوشهم لب

  ...بذار دهنت 
  

  .دستتون درد نکنه...  شد رمید:  کردی می بازفشی در هم کرده بود و با بند کابرو
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  ! مادر جانرهی گی لقمه خوردن مگه چقدر وقت مهی...  بابا ی ا-
  

 یشهال خانم لقمه .  کاناپه گذاشت تا پالتو بپوشدی را روفشی آمد و کنیی را با حوصله پای بعدی هاپله
 ضیمر ... هیی چه رنگ و رونیا... تو راه گاز بزن بخور دلت ضعف نزه :  دست عاطفه دادیچی پلونینا

  ؟یشد
  

  یتب که ندار:  عاطفه چسباندیشانی پی دستش را روپشت
  
  .دمفکر کنم سرماخور...  خوبم -
  

 پسر بچه هی بود به گوشش شبدهی را داخل رستوران شنشی بار که صدانیاول.  گرفته و خش دار بودشیصدا
  اطیشهال خانم حواستون باشه بچه ها نرن تو ح: دی دور دهانش کشیدست.  تازه بالغ شده بودیها
  
  .نگران نباش پسرم...  حواسم هست -
  
بر خالف انتظارش .  توانستند حرف بزنندی مدیشا. ارش کند منتظر عاطفه بماند و سورونی توانست بیم

  .ی سرابی آقاامیمن با شما م:  زدشیعاطفه صدا
  
  ...منتظرم :  کت مرتب کردری را زورشی پلی قهی.  گرفته بودافهیق.  به صورت پر اخمش انداختی نگاهمین

  
  ...به سالمت :  اش کردی همراهی ورودی خانم تا جلوشهال

  
 از پله ها اطیبا احت.  دانست شهال خانم بتواند پسرها را کنترل کندی مدیبع. ه ها نشسته بود پلی روبرف

 داخل یتا گرم شدن فضا.  پشت گذاشت و سوار شدی صندلی را روفشیک.  شداطی رفت و داخل حنییپا
 به لباس اجی که احتدیس ریبه عقلش نم. ژاکت و مقنعه اش را از نظر گذراند.  آمدرونی عاطفه هم بنیماش

 ی صندلی تعارف رویب.  کندلشی توانست تکمیاگر خوش اخالق تر بود م.  داشت؟ ابرو باال دادیگرمتر
:  به کمربندش کردیاشاره ا. انگار واقعا سر جنگ داشت. لبخندش را خورد. دیجلو نشست و در را کوب

  ...ببند 
  
 خارج شدن از خانه شروع به حرف به محض.  گذاشت و کمربندش را بستشی پای را روفشی حرف کیب

 دهیمن حرفاتون رو نشن ... گهی دنی بودی طورنی حالم خوب نبود؛ احتماال شما هم همشبید: زدن کرد
 با موندمفقط منتظر .یی حرفانی زدن همچستیاصال خوب ن.  تکرار نشهگهی ددی کنی شما هم سعرم،ی گیم

  .شمی مادهی من پدینگه دار زحمت یب...  بگم ناروی که همرونی بامیخودتون ب
  
   عاطفهـ
  

  !آقا کوروش: چاندی دست داخل هم پیعصب
  
  ... نبودی خوبتی تو موقعدیشا.  باهات حرف زدمی جدشبید.. اجازه بده-
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 موقتا کر شبیمن د... اصال کر ...  گرفتم دهی گم من نشنی بدوش؟ می گی گم نره شما می بابا، من می ا-
  .فتمی من از نون خوردن بادیو خوش نمواال خدا ر... شده بودم 

  
  ؟ی چیعنی ... هی چه حرفنیا:  را کمتر کردسرعتش

  
 چند ماه نیا ... ی شده که شما درآوردی ای چه بازنی کنم ای دارم فکر مشبیاز د...  دونم واال ی نم-

  . بودمدهی ندگهی رو دی مدلنی اما ادم،ی دیاز شما بداخالق
  
  !؟ی کدوم مدل-
  
  .نگم بهتره ... شبیهمون حرف د ... گهی دنیهم:  و رو کردری زی کردن دستمالدای پیرا را بفشیک
  
   کجاست؟رادشی ااد؟ی گفتم ازت خوشم منکهیا:  فرمان ضربه زدی انگشت روبا
  

  !ی چیعنی... نگو : گوشش گرفتی را رودستش
  

  مشکل کجاست؟... چرا :  کردنگاهش
  
  . من اصال قصد ازدواج ندارم-
  

  !جانم؟: اال پراند بابرو
  

 تیاحساس امن.  کنمی شما کار مشیمن پ:  که اصال وجود نداشت را از کنار گونه اش داخل راندییموها
 حرف و نی شده که شما ای دونم چینم. خدا شاهده که با جون و دل کار کردم. داشتم که موندگار شدم

  ... وسط نیدیکش
  

  !نمتیبب:  نگه داشتی را داخل کوچه انیماش.  و دوخته بوددهی خودش بری براانگار
  
 سه ادی باشم؟ به من مگهی دیکی ی تونم مادر بچه های گفته که من میاصال ک.  خوام کار کنمی من فقط م-

   شما داشته باشم؟ی بچه هایتا پسر اندازه 
  
  مگه من ازت درخواست ازدواج کردم؟ ... ی گی خودت می برای چ-
  

  ؟یچ:  نگاهش کردی وقت زده بودرتی درشت و حچشمانش
  

 خواستم ؟یمن خواستم باهام ازدواج کن:  سراندشی موهانی بی عاطفه دستی حرف هادنی از نشیعصب
  !؟یمادر بچه هام باش

  
  ... اما -
  



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

548

 مادر بچه نمی اصال بگو بب،ی بافتسمونی خودت آسمون ریشما که برا... اجازه بده :  را باال گرفتدستش
  !داره؟ ی من بودن چه اشکالیها
  
  ... آخه -
  
   گفتم؟یشتری بزیچ...  فقط گفتم ازت خوشم اومده -
  

ازت خوشم ! ؟یعنی زدن کی تدیازت خوشم اومده مدل جد... خوشم باشه ... آهان : دی خودش غرمثل
  ! شما بفرما من روشن شم؟ی چیعنی ادیم
  
نگار جوش آورده بود که عاطفه اما ا.  هم فشردی گرفت و پلک روینفس.  خواست با هم بحث کنندینم

 چرخه، بچه ها هم که دوسش یتو خونمون که م. ی دم دست تر از عاطی کنی فکر کرددیشا:ادامه داد
 ام به ی مطبخزی کنهیمن االن شب!  رای مطبخزی کنابی رسد به بانو، دریدستت که نم ... گنی میدارن، چ

  ن؟ی راجع به من فکر کردی طورنیا! چشم شما؟
  
  ! نه-
  
 همه بهتون نیمن خر و بگو که ا:  زدیآن طور که تند و تند پلک م. هی گرری نمانده بود بزند زیزیچ

  ... بچه ها یبرا...  راه و اومدم و رفتم واسه خاطر دل خودم نی ایخسته و کوفته ه. ذاشتمیاحترام م
  

  !گوش کن: قبل آن که عاطفه ادامه دهد هر دو دستش را گرفت. دی کوبی مشی هاقهیشق
  
  !بهم دست نزن:  کرد دستش را عقب بکشدی حرص سعپر
  

  ... گم ی میگوش بده چ:  را محکم تر نگه داشتدستش
  
  . شمای پا بذارم خونه گهیاصال من غلط کنم د! نی بگنی خوای میچ ... گهی ددمی شن-
  

پنجه اش  انیهر دو دستش را م.  کردی می صبوردی بستن دهان وراجش داشت، اما بای برای خوبی هاراه
  . فکر نکردمی که گفتییزهای چنیاصال به ا: فشرد

  
  . شهی فکر نکنه روزش شب نمزای چنیمرد جماعت به ا! ی گیدروغ م:  راه گرفتاشکش

  
 ی همه مدت صبر کنم، بود؟ منیاما الزم نبود ا! باشه، بهش فکر کردم: دی کشابشی دندان آسی زبان روبا

 همه وقت نی ادیچرا با...  نه ای ی موندی و می اهلش بودای. بگم دمتی که دی اولیتونستم همون دفعه 
   االن بهت بگم؟دیبگذره؟ چرا با

  
  . زنمی مغی جیدستم رو ول نکن: دی لرزی اش مچانه

  
 که ی که بشه باهات حرف زد؛ انقدر بزرگ هستیانقدر درک دار. یفکر کردم بزرگ شد...  بچه نباش -

  ! که سه تا بچم رو بسپرم بهتی انقدر عاقل هست،یمراقبت کن و از خودت یستی خودت بایرو پا
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 ات کنم؟ مهی الزم بود بی کنیفکر م.  کنمیچند ماه دارم فکر م:  نگاه کردشی به چشم هامیمستق

  درسته؟ ... یاستخدامت کنم، بهت حقوق خوب بدم، تو هم مثل من اهل حساب و کتاب
  

  !یری بگمی عاقالنه تصمدی که بای دونیتو هم مثل من م: دیپرسآرام تر .  دادی باالخره داشت گوش مانگار
  
-...   
  
  . خوامی ازت نمیادی زی چ-
  

  ؟ی چیعنی: دی کشرونی درهم شد و باالخره دستش را باخمش
  

 گری دنی کرد تا به او فرصت دهد؟ ای دختر را منیداشت التماس ا.  و دور لبش را لمس کرددی کشعقب
  !کباری نیفقط هم ... کباری نیهم.  دادرونیحرص بنفسش را پر .  بودیادیز
  
 ی و مهم تر از اون با بچه هام زندگمی تو زندگادی زن بهی نکهی ای خودم دارم برای برااری معی سرهی من -

  .ی تو قبولش کنهیکاف. من برداشتمیعنی.می قدم و برداشتنیما االن اول.کنه
  
-...   
  

 ی االن قصد خواستگارنی همدیشا. کنمی فکر می جدی رابطه هیدارم به :  بلند کرد تا نگاهش کندسر
  ..ستی که تو ذهن تو بود هم نیاما مطمئنا اون.کردن نداشته باشم

  
-...   
  

  ؟ی نداریحرف:  دادنیی پای را کمنی ماشی شهیش.  شودی شد عصبی ممتدش باعث مسکوت
  
  ه؟ی شما؟اون وقت چیارهای مع-
  

  عوض کردن خونت. ..درس خوندنت :  باال دادشانه
  

 نکهی ای که خودم رو بکشم باال برانی کمکم کردیعنی!  طورنیپس که ا:  بودی جدیادی تکان دادنش زسر
   بشم؟کی شما نزداریبه مع

  
  ه؟ی چرادشی ا-
  
 هی اد؛ی مرد با سن و سال شما ازم خوشش بهیدوست ندارم ...  دارم ییارای معهیفقط من هم  ... یچی ه-

  ! سه تا بچه دارهمرد که از قضا
  

  ...عاطفه :  بستچشم
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  .یستی و استاندارد من ناریشما مع...  زنم یمنم دارم حرفم رو م...  شمام اری من معی شما گفت-
  
   .ی لج کرد-
  
  . که وضعت خوبهنهی اونم ای داشته باشی حسنهیشما !  نه اصال-
  

 ی حرف بدیلیخ... آخ : درشت کرد کرد که چشم یانگار عاطفه حاالتش را حس م.  داغ شدشی هاگوش
  ! کردمی رو هم قای ادب رو خوردم حگهید... شرمنده ! زدم؟

  
  ..میبهتره تمومش کن.ی تو اصال قصد گوش دادن ندارنکهی مثل ا-
  
   االن اخراج شدم؟-
  
  بهی داد و دستهی تکنی ماشی پنجره یآرنجش را رو.  تردهی دای بزرگ تر از عاطفه بود و البته دنیلیخ

  .نه: دیچانه اش کش
  
  .امی نگهی من دی خوبه، اگه شما امشب خونه ا-
  

 که یکم.  زدیلگد به بخت خودش م! دخترک احمق. دی شد و در را به هم کوبادهیعاطفه پ.  تکان دادسر
  . گشت تا دوباره حرف بزنند؛ شک نداشتی کرد برمیفکر م

  
.  دادی بود رنگ پس مدهی که شهره خریدی جدیلشروبا. ستادی شلوارش را داد باال و داخل تشت ای پاچه

شهره .  کردی لباس ها لگد مالیرو.  شده بودی صورتشیسرشانه ها. دی کشرونیخم شد و بلوزش را ب
  !االن چه وقت بشور و بمال آخه ... یعاط:  زدشیصدا

  
  . باال آمدشیکف تا مچ پا.  که داخل تشت بود نگاه کردی نداد و به آب قرمز رنگیجواب

  
   ...ی عاط-
  
  ؟یتو چرا نرفت...  رو بشورم نای بودم گفتم اکاری ب-
  

 کنار ی را با دندان گرفته بود و موهایاهیسنجاق سر س.  تازه رنگ شده اش را پشت سر بستیموها
   خونه؟ی مونیم.  رم االنیم:  دادیگوشش را باال م

  
 ی ها هم با بودن او دلش نمی زودنی خانه بود و به ای رفتن داشت؟ کوروش سرابی هم برایی جامگر

  . مونم خونهیم: شانه باال داد. خواست پا آنجا بگذارد
  

  خوبه؟: دی به لباسش کشی گذاشت و دستشی موهانی سنجاق را بباالخره
  

  !هیعال:  زدلبخند
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  . معتادمکیمن شهره :  گذاشتنهی سیدست راستش را رو.  هم با لبخند نگاهش کردشهره
  
  !شاالی اتی سالگکیتولد :  آب گرفتشی پاهایآمد و با شلنگ رو رونی تشت باز
  

  .ری دو تا نون هم بگی گردی برمیدار:  خانه رفتی تا ورودهمراهش
  

 و ستادی پله ها ایهمان جا باال.  آمدی به صورتش می انداخته بود که حسابی خوشرنگی زرشکیروسر
 اش را نهی سیهوا. کم از معجزه نداشت. دیس ری اش به شش ماه میماه بعد پاک. رفتنش را نگاه کرد

 ها یسراب ی شد که پا به خانه ی میچهار روز.  پنجره نشستی حوصله داخل شد و لبه یب.  کردیخال
 تی تو زندگیشکر خدا هر چ. ی داره دلتنگ هم بشیاصال چه معن:  خودش شانه باال دادیبرا. نگذاشته بود

  ؟ی تماس گرفتنه، ها عاطهیگ شد چارش دلت واسه اون سه تا هم تن.  بچهیدید
  

با شهال . پاچه اش را تا زد.  کردی میخی خی شده بود و سی شلوارش خیلنگه .  دور زانو انداختدست
 دلش یستی رودربایب.  گفت کوروش سرماخورده و افتاده است خانهیم.  تلفن حرف زده بودیخانم پا

 چند نیا. ود به حرف آمده بنیو بعد هم که داخل ماشخنک شد؛ اول که داخل آشپزخانه خفتش کرده بود 
 بود و شهره دهیچی به خودش پی پتو هریز.  رفتی نمادشیروز سرش را گرم کار کرده بود، اما کلمات از 

 آمد، اما یاز او خوشش م.  کوروش را مرور کرده بودیمدام حرف ها. غر زده بود که چه مرگش است
 خواست سطحشان یم. شت قبولش ندای طورنی آمد اما همی خوشش ماز او. فعال قصد ازدواج نداشت

  !تف تو سطح و کالست: دیپوست لبش را جو.  هم باشدکینزد
  
 وقت بگذارند و با دی هم دوستش داشت، اما علنا گفته بود که هر دو بای کمدی او خوشش آمده بود و شااز

 یدختران دور و برش م. دی ناخن کششیت پا انگشت شسیرو.  را بشناسندگریکدی شتریهم حرف بزنند و ب
 را جمع کرد و دوباره پوست شی پایانگشت ها.  گشتندی ها بچه به بغل برمی شوهرو بعضیرفتند خانه 

  ؟ی مثل کوروش سرابی با مردیزندگ.  دندان گرفتریلبش را ز
  

 ی حالهیب چشمه، اونجا  بره لی بابا صد تا مثل تو رو منی ا،یخر نشو عاط:  را به دو طرف تکان دادسرش
...  بگو پول داره یحاال ه! دستی دای بابا دننیا.  گردونهی اما طرفش رو لب تشنه برمدهیبه خودش م

  ؟ی کنکاریسه تا پسرهاش رو چ.  هم هستیآدم حساب... خانواده داره 
  

 توانست خواهر ی بود که میآن قدر.  داردی با باراد چند سال تفاوت سندیای بادشی تا دی در هم کشابرو
 که به دماغت خورده بابت داغ کردنه ییاون بو: دی به کمرش کشی و دستستادیا. باراد باشد نه مادرش

  . ببافسمونی و آسمون و رنی بشیحاال ه! خره نه کباب
  

 یتا شب آبش م.  ته آشپزخانه پهن کردزی رخت آویرخت و لباس ها را چالند و رو.  داخل حمامبرگشت
 سمتش یزیخ.  خوردی زنگ ملشی موبایگوش.  خشکشان کندی بخارکی توانست نزدیرفت و بعد م

 رفت گینفس. نوک انگشت اشاره اش نبض گرفته بود.  کوروش ابرو در هم کردی شماره دنیبرداشت و با د
: دی داد و غرهی تکیبه بخار. بعد چند بوق تماس قطع شد.  اش پر نشدهنهی سیو باز هم حس کرد فضا

  ! گدای کهیمرت. ادی بادی رو بردارم پول تلفنش زی گوشدیترس! رو باششانس ما
  

 هم بخورد و بعد جواب گری را جمع کرد و گذاشت دو بوق دششین. دی دستانش دوباره لرزانی میگوش
  الو؟: داد
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  ... جونم ی عاط-
  
   ...یی برنا تو-
  
  ؟ی هستیشما ک...  من برنام -
  

  ؟ی بابا دست زدیباز به گوش ... طونی شیا: دیخند
  
 باز ییتازشم عمو کامران اومد بهش آمپول زد، بابا...  گه آخ ی کنه می ناله میه...  بابا سرماخورده -

  !بابا نادر گفت خرس گنده.  دفعه داد زدنیا... گفت آخ 
  

 دهیپچا ... دهی گه باباتون چاپیشهال خانم م:  اش ادامه دادی زباننیریبرنا به ش.  اش پر صدا شدخنده
  ؟ی چیعنی
  
  . سرما خوردهیعنی ... دهییچا:  نشست و پا دراز کردنی زمی برنا روی از خوشمزگی انرژپر
  

بابا .  خورمی سوپ نمگهیبعد بابا گفت حالم خوبه د ... دهیچاپ ... گهیهمون د:  آهسته شده بودشیصدا
  !مرد گنده: نادر بهش گفت

  
  ؟ی برداشتیبابات کجاست تو گوش: دی غش خندغش

  
  . تختریمن اومدم ز.  کنهی سرفه میه ... یی بابا رفته دستشو-
  
  . رو هم ببر بده به بابایگوش...  بچه رونی بای بـ
  

   تخت؟ری زیرفت... برنا :  کوروش بلند شدی به عوض صدادی از برنا نشنیی صدای لحظه اچند
  

  .رونیاومدم ب: ود را با خودش نبرده بلیانگار موبا. دی برنا از دور به گوشش رسیصدا
  
  ؟ی کردی مکاری چری اون ز-
  

  عاطفه... الو : دیچی کوروش در گوشش پی گرفته ی و بعد صدادی شنی خش خشیصدا
  

  .سالم:  گذاشت و فشردشی زانوهانی راستش را بدست
  
  . سالم-
  

  .ره قطع کنم ندایاگه باهام کار... امم . برنا تماس گرفته بود:  دادرونی نفسش را بتی وضعنی از امعذب
  
  نجا؟ی ایای بی خوای نم-
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  .امی رامسر منیهر وقت رفت...  فعال یشما هست:  در هم شداخمش

  
 ساعت هی ... ایپاشو ب: رونی اش را فوت کرد بنهی سیانگار هوا. دی نفسش را شنی جواب دادن صدای جابه
  . رم رامسری مگهید
  
 یاصال م... چه بهتر . برود رامسر؟ شانه باال داد خواست ی گرفته و خفه می و صدای سرما خوردگنی ابا

  . آمدی شود که فقط از او خوشش می نداشت نگران مردیلی دلچیه! رفت
  
  . بچه هاشی پامی هر وقت اومد منم مست؛ی شهره خونه ن-
  
  . بمونمشتری بکمی دفعه نیممکنه ا...  خوبه -
  
  . خطری سفرب-
  
-...   
  

  .من و شهال خانم ... میمواظب بچه ها هست... احت باشه  رالتونیخ: دی به صورتش کشیدست
  
  .می خوام با هم حرف بزنی برگشتم می وقت-
  
  شنهادی اگه در مورد همون پ-
  
  عاطفه: دی کالمش پرانیم
  
-...   
  
  ! برگشتمیباشه؟ وقت ... می زنی حرف م-
  

 با یی روزهاهی: دامه داد ای راحت ترالی که با خدی را ددشییانگار که کوروش هم تا.  تکان دادسر
  . رستوران، اما قبلش حتما بهم خبر بدهدی و با بچه ها بردیکامران هماهنگ کن

  
  . چشم-
  
  .دی مواظب خودتون باش-
  
  .خداحافظ ... می هست-
  
  . خداحافظ-
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بس که !  بگه مواظب خودت باشرهی میم: واری به ددی بالش و سرش را آرام کوبی را پرت کرد رویگوش
  . فهمهی مختلف رو وجب کرده از احساسات دوزار نمیخانما

  
  ییا!  همه رو بخونم؟دیبا: دی خودکار را با دندانش جوته
  
 یگرما. دی داد و خودش را با لذت کششی به دست هایکش و قوس.  حوصله کتاب را آن طرف سراندیب

 مارو ماساژ ستی نیکی: پس سرش را با کف دست فشرد.  اش شده بودی باعث خواب آلودگنهیآتش شوم
   اصال؟ی کنی می چه غلط؟ی خوشیخوب...  خرت به چند یبگه عاط. بده

  
  : و زمزمه کرددی چرم کشی چهی قالی نوک انگشت روبا
  

   داردی کسی کسهر
  
   داردی نو رساری
  

   هم تو را دارم جانممن
  

   تو را نگه داردحق
  
   جانم حق تو را نگه داردیا

  
 به یحس بد.  ناآشنا بودیادیشماره ز. دی جلو کشچهی قالی خودش را رو اش که بلند شدی گوشیملود

 ری انگشت اشاره و شستش را زنیب. ستی چی دانی که نمی از اتفاقاتی جور نگرانکی. دلش چنگ انداخت
  شاالی ارهیخ:دندان فشرد

  
  ... الو -
  
  . سالم-
  

  !شما؟:  درهم کردابرو
  
  . عاطفه، کوروش هستم-
  

 خوردهیصداتونم  ... هی مال کبهی غری شماره نیگفتم ا ... دمی ترسیوا! د؟یی آقا کوروش شما: باال دادابرو
  ن؟یخوب..
  
   کردم؟دارتی ب-
  

   شده؟یطور...  خوندم یداشتم درس م.  بودمدارینه ب:  به ساعت انداختینگاه
  
   بچه ها خوابن؟رم،یامروز وقت نشد تماس بگ.  برگشتمتی تازه از سا-
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  .دنیامشب زود خواب. بله خوابن:  داد و سر تکان دادزی به م اش راهیتک
  
  .ی خوندی پس درس م-
  

 بدتر هم شده چ،ی اش خوب که نشده هی گرفته اش مشخص بود سرماخوردگیاز صدا. دی لبش را جوپوست
  آره: لبش را لمس کردیگوشه . است

  
  م؟ی حرف بزنکمی ی وقت دار-
  

  ؟یدر مورد چ:  را جمع کردشی پایشت ها قلبش گذاشت و انگی راستش را رودست
  

 زبون به قهیدو دق...  تو ی برایالل از دن: دی هم فشرد و به خودش غری پلک رودی کوروش را که شنمکث
  . گهی می بابا چنی انی ببریدهن بگ

  
  ؟ی راجع به حرفام فکر کرد-
  

  ...نه :  باال دادابرو
  
  ؟ی فکر کنی خوای نم-
  
-...   
  

  .ی بهم فکر کنی خوایپس نم... خوب :  کوروشی و بعد صدادی پشت هم شنی چند سرفه یصدا
  

 بله به تو فکر دی بگودی دی هم نمی نه قاطع نبود، اما لزومکیجواب کوروش .  انگشت به دهن گرفتمعذب
  . کنمیم
  

  ...عاطفه :  زدشی به اسم صداکوروش
  
  . بله-
  

  . بشمکی بهت نزدی اجازه بددیبا: کند بیلی دلی شد قلبش تاالپ و تولوپ بی باعث مشیصدا
  

  ؟ی چی بران؟ی بشکینزد:  شداریهوش
  
 یشتری وقت بدی خوش اومدن دو نفرست پس بانی و ای کنی بود که اگه مثل من فکر منی منظورم ا-

  .ی بشناسیدی که تا حاال دی کوروش سرابی منو جدادیبا ... می و با هم حرف بزنمیبذار
  
-...   
  



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

556

 یلی تونم خی که می دونی م؟ی نسبت به من داری دو نفرست و تو عالقه ای رابطه هی نی ای کنی فکر م-
   از آرزوهات رو برآورده کنمیلی تونم خیکارا برات بکنم؟ م

  
  ... آقا کوروش -
  
  !مثل دو تا آدم بزرگ و عاقل. می زنی حرف ممیفقط دار. می نداری اجبارچی ه-
  
  ه؟ی من چی آرزوهای دونی مگه شما م-
  
  .می خوای می از هم چمی بفهممی تونی نممی رو خوب نشناسگهیما تا همد...  بهم بگو -
  
  . شناسمی من شما رو م-
  
پشت گردنش . رونی و نفسش را فوت کرد بدی را از دهانش کنار کشیگوش.  سکوت کوروش ساکت ماندبا
حاال به نظرت ! خوبه ... یشناسیپس منو م:  کوروش ادامه دادی برداشت وقتینفس.  عرق شده بودسیخ

   ام؟یچطور
  

  .دی ترسم ناراحت بشیم ... زهیچ! بگم؟:  باال دادشانه
  
  .شمیناراحت نم...  خوام بدونم ی م-
  
 طور که معلومه نی ندارم، اما ادی و بچه داردی قبال ازدواج کردنکهی به ایکار:  گفتی لب بسم الهریز
 نی که تو اییزای چی ولستم،یمن که تو دل شما ن!  خدا عالمهیعنی... بد نگذشته  ... زی هم بهتون چیلیخ

 یعنی... سفت نه ... نه  ... ی سفتیادی زیعنی ،یستی نی شما اصال آدم مهربوندهی مدم،نشونیمدت فهم
. نی بچه هاتون رو دوست داریعنی ... نی هستی خوبی اما بابا،ی بداخالقی و گاهی هستی جدیلیخ

  !دی خوبیلیبا برادرتون هم خ..  .نیپدرتون رو دوست دار
  

   بد؟ای خوبه ی که گفتیینایا:  و بم شدری کوروش زیصدا
  

  ...پنجاه پنجاه :  سرش را خاراندپس
  
  ؟ی که خوبه رو دوست داری پنجاه درصد-
  

  !من؟:  گشاد کردچشم
  
مت قس ... یدی منو نداتی از خصوصیلیخ. ستی من نی همه ینی بی که تو از من مییزهای اون چ-

  ! منیخصوص
  
  ی چگهید! خاک به سرم: لب زمزمه کردریز
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 هست که جزو زای چی سرهی پسر و برادره، اما هی پدر،هی من به عنوان یرونی رفتار ب،یدی که تو دی اون-
اون لحظه ها . ی بهش فکر کناد،ی نفر خوشت بکی که از هیی شه و مال وقتای حساب می خصوصیرفتارها

  ؟ی قبول داره،یکردن و فقط حس ستی نیدنید
  

 یمن م:  ادامه دادیکوروش جد.  فاصله گرفتنهی از شومیکم.  صورتش حس کردی را رویشتری بیگرما
 تونه کامل کننده ی که می بده؛ کستی تونه آرامش و امنی که میکس.  زن نگاه کنمهیخوام بهت به عنوان 

. ی نگاه کنی طورنی اد مرهی به نکهیا.  کنهی در مورد تو هم صدق منیا.  باشهمی قسمت از من و زندگهی ی
  .ی هستنشی اما مناسب تر،ی انتخاب هستنی گم تو بهترینم.  زنمیصادقانه دارم باهات حرف م

  
 اش را دهیزبان خشک.  رفتی میلی ویلیگوش راستش ق.  بدای کوروش خوب است ی دانست حرف هاینم
  !ینیاسب تر اما من،یستی ننی بهتر؟ی چیعنی نیا: دی لب کشیرو
  

مثل :  را صاف کند کوروش ادامه دادشی گلونکهیقبل از ا.  آرام و پچ پچ شدهشی نبود که صداحواسش
 رو ی اما اون؛ی انتخاب داشته باشیلی خی تونی مونه که نظرت رو جلب کرده و تو می مییزای چدنیخر
   گم؟یدرست نم...  که برات مناسب تره ی داریبرم

  
شما من و :  را با حساب و کتابش بسنجدزی گرفته بود همه چادی مرد نینگار اا.  درهم شدشیابروها

  !یدینخر
  
  .دمی و دارهامیمع ... دمیتو رو د... من بهت فکر کردم . دمی البته که نخر-
  

  . خوام بخوابمیم: آب دهانش را با درد فرو داد. گرفتبغضش
  

  عاطفه:  زدشی که صدادی به گوش کوروش هم رسشی بغض صداانگار
  

  . بفرستم مدرسهدیبچه هارو هم با. صبح زود کالس دارم.  بخوابمدیبا:  و تند پلک زدتند
  
  ...برو استراحت کن، اما قبلش ...  باشه -
  
-...   
  
 تی شدن زندگنیی باال و پای و تو با همه نمی بی مرد کامل مهی رو با چشم ای فکر کن که من دننی به اکمی -

. ی که گفتم رو بسنجی و جوانبی نداره که تو خلوت خودت فکر کنیرادی اچیه. یر من و نداینصف تجربه 
  . شهی حالت بهتر میای با خودت کنار بیمطمئنم که وقت

  
  . حساب و کتاب و منطق بودی روشیای گوش داد که دنی مردی نفس های ماند و به صداساکت

  
  ری شبت بخ-
  

 کرد؟ همان ی آدم فکر منی به ادیبا. دی شلوارش کشی کاناپه انداخت و کف دستش را روی را رویگوش
  ! کردی هم فکر مدیشا.  و سر باال داددیجا به پهلو دراز کش
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 شی پدی که بای همان طورشی فردایاگر برنامه ها.  تخت نشستی شل کرد و لبه ی دور کمرش را کمبند

 گاه هی سرش تکریست ها را ز و ددی تخت دراز کشیبه پشت رو.  توانست به خانه برگرددی رفت، میم
 و از راه لفن که با تی دفعه انیاز آخر. لبخندش پهن شد. سه شب پشت هم با عاطفه حرف زده بود. کرد

 نیهم.  نرم شده بودیی جور هاکی سفت و سخت یعاطفه .  گذشتی می سالستی کرده بود بیدور مخ زن
 و دی پهلو چرخیرو.  شده استریاز ذهنش درگ ی داد قسمت مهمیقدر که قبول کرده بود فکر کند نشان م

 یرو.  خانه را گرفتی و شماره د برهنه اش را با پتو پوشانیباال تنه .  انگشت لمس کردری اش را زیگوش
  .دیی ها بفرمایمنزل سراب:  برداشتی بوق برنا گوشنیچهارم

  
  .ی سرابیسالم آقا: دیخند

  
   ...یی سالم بابا-
  
  ؟یخوب ... یی جون بابا-
  

  ...آره ... آره :  پردی منیی هم مطمئن بود باال و پادهیند
  

  اونجا چه خبره؟: دی شنی را می پشت گوشی و صداسر
  
 خون نجاشی انی خورد زمایبرد. بابا نادر هم هست...  جون اومده با عمو کامران دیآناه. می مهمون دار-

  اومد
  
   کجاش؟یعنی نجاشیا:  سرش را جا به جا کردری شد و بالش ززی خمین

  
 شکست ی کنم اگه مکاری گفت من از دست تو چیعاط.  دستش، اما حالش خوبهینجایا... دستش ...  امم -
  ؟یچ
  
  ا؟ی به بردی دی رو می گوش-
  
  ... رفته توالت -
  
   باراد کجاست؟-
  

  ؟یای چرا نم؟یای میتو ک ... نمی بیدارم کارتون م... تو اتاقش :  حوصله شدی ببرنا
  
   به عاطفه بابا جون؟ی دی رو میگوش. امیم فردا -
  
   ...یعاط...  جونم یعاط ... یعاط...  االن -
  

  ه؟یچ... جونم : دی شنی می عاطفه را هم به راحتیصدا
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  ... بابا کوروش کارت داره -
  

  ...الو :  را خاراندشی دم ابرودی عاطفه را که شنیصدا.دلتنگ خانه شد. کردی سرفه اتک
  
  .روش سالم آقا کو-
  
  ؟ی مهمون دار؟ی سالم، چطور-
  
   ...دیآناه...  خانم دوستتون نی بله، نادرخان و آقا کامران و ا-
  

   کار داره؟یخواهر آرش؟ خوب چ: دی دور لبش کشیدست
  
  رهی رو بگی صداش کنم گوشنی خوایم...  دونم واال ی نم-
  
  ؟ی خوب بود؟ خواب نموندکالس امروزت. ستمی به زحمت نیراض.  خوادینه نم: دی صدا خندیب

  
 لی کالس هم تشکومدهی استاد ندمی ددمیخواب نموندم اما رس:  داغ دلش تازه شده بود که نق نق کردانگار

  .دی مجبور شدم اون همه راه برگردم، اما قبلش رفتم دفتر اساتگهی دیچیه.  شهینم
  
  ؟ی چی برادی دفتر اسات-
  
 روز دانشجوها هی. ادی روز استاد نمهی.  قبل به آدم اطالع بدنحداقل از. ادی که استاد نمی چیعنی خب -
   ...انینم
  
   شده؟ی چایدست برد. ی کنی عادت مگه،ی دنیدانشگاه هم. نشوی عصبان-
  
 نشده نگران یطور.  شددهی خراشزی می دستش گرفت به لبه نیی پادی پله ها پری از رویچی برنا گفت؟ ه-

  .دینباش
  
  ؟ی نداری مشکل-
  
  ؟ی مشکل چه-
  
  !یزی هر چـ
  
  ن؟یای میشما ک. نه ممنونم-
  
  .فتمی ممکنه فردا راه ب-
  
  . پختم برم برش بزنمکیمن برم؟ آخه ک...  امم -
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 کرد و کنارش ی نمی هم سرسختیاگر عاط. دی چسبی شان منهی کنار شومی چاوانی لکی و کی برش ککی
  . شدی کامل مزی نشست همه چیم
  
  .ه سالم برسونبه هم ... زمی برو عز-
  
  . رسونمیبه همه سالم م...  بله چشم -
  
  . هم برام نگه دارکتی از ک-
  
   هوم؟-
  
  ... عاطفه -
  
  ... بله -
  

 کرد که لب و دهنش را چطور ی هم حس مدهیند.  آمدی شد خوشش می آرام و پچ پچ مشی صدایوقت
  ام؟ی تا بی فردا بمونی تونیم: با کف دست شانه اش را ماساژ داد.  کند تا آرام حرف بزندیجمع م

  
-...   
  
  .نمتی خوام ببی م-
  
-...   
  

  .ریشبت بخ: دی پتو سر داد و راحت دراز کشریخودش را ز.  گرفتکی را به فال نسکوتش
  
  .ریشب شما هم بخ...  شب -
  

.  خوش آمدن ساده بودکی از شتری بی که به عاطفه داشت کمیحس.  و به سقف زل زددی باز دراز کشطاق
  ! عاطفه معروفی خانه و بچه ها و هم برایهم برا.  داشتی دلتنگی هاهی ته مایاحساسش کم

  
   مونمیامشب هم م:  دست را جدا کندکی ی شهره خم شد تا قارچ ها کنار

  
  !ایتعارف نکن.  هم بمونشتری بی خوایم... نه تو رو خدا :  چشم نگاهش کردی از گوشه شهره

  
  ...شهره ... ا : دیخند

  
  . هنوزمیفقط سند نزد. گهی ها دی سرابنی به امیما تو رو داد -
  

  !ی شد عاطفه سرابی ها؟ مثال می شد که سند بخورد به اسم سرابیم. دی لبش را جوپوست
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 خودت درست ی براهی چه زندگنیا.  درست و بخوننیتو هم بش.  کنمیمن دارم کار م:  غرولند کردشهره
  ... ها ی به سرابیدیاز تول... ا  هی به سرابیدیاز تول ... یکرد

  
  ...شهره :  اش بلند شدخنده

  
  .پاشو برو دستاتو بشور... غش کرد از خنده ...  زهر مار و شهره -
  

بعد . میخوب بچه ها رو دوست دارم، با هم دوست شد! گهیدعوام نکن د... ا :  را به شهره چسباندخودش
  حقوقش خوبه

  
 اونا ی خونه ستیالزم ن. ی هستی خودت کسی براگهیچند سال د ... یدانشجو شد:  هم آرام گرفتشهره
  .یبمون

  
  ...شهره :  شهره چسباندیسرش را به شانه .  دل کرد تا حرف بزنددل

  
  ... شهره -
  
   پرسم های دارم ازت منی اگه، ببیعنی... اگه من بخوام ... اگه ...  امم -
  

  ی زنیچرا بال بال م... وا :  چپ چپ نگاهش کردشهره
  

  ... دونم ینم ... ستمی مطمئن نیعنی اد،یفکر کنم از کوروش خوشم م: رونی را فوت کرد بنفسش
  
  ... دونم ینم:  شهره که نگاه کرد بغضش گرفتبه
  
  !ی عاط-
  

   کوروش؟نیهم! ؟یکوروش سراب:  و کوتاه بودفی شهره ضعیصدا
  

  .ادیفکر کنم واقعا ازش خوشم م... اوهوم :  تکان دادسر
  
 خوام ینم...  خاک به سرم اد؟ی خوشت میتو از کوروش سراب!  شده اصالی چنمی ببری زبون به دهن بگ-

 تهی حالیعاط!؟...  ازت بزرگتره و سه تا بچه داره یلی خنکهی به ایفکر کرد.فکر کنم چقدر با ما فرق داره
  ؟ی گی میچ
  
  ستمیخر که ن...  فکر کردم شهره زای چنیبه ا:  جمع کردنهی را داخل سشی شهره جدا شد و زانوهااز
  
 گفتم جو خونه و ی شناختمت مینم...  حرف نی ای چیعنی خل یدختره ... ا ...  دور از جون خر -

  . دارنییای هستن و برو بی خودشون کسی برایدید.  تو رو گرفتهشونیزندگ
  
  ستی نی طورنی ا-
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  .میپاشو جمع و جور کن بر: د قارچ ها را با پا عقب رانلونی و ناستادی کالفه اشهره

  
  .کارت که تموم نشده ... می کجا بر-
  

  !آره تموم نشده:  دوباره نشستکالفه
  

هنوز . ادیتازه فقط گفتم فکر کنم خوشم م. ستی نی اون هم آدم بدستم؛یمن که بچه ن: دی را جلو کشخودش
  .ستی معلوم نیزیکه چ

  
 با سه تا بچه یفقط، آخه بر...  آقا کامران ای ... مگه نادرخان بد.  هستنی بدی گم آدمای منم نم-

 ی چی بچه دار بشی اگه خودت هم بخوای شه برات؟ فکر کردی چقدر سخت می دونیم! ؟ی کنیزندگ
  ! شه؟یم
  
  !ی تا کجا رو فکر کرد-
  
  .نیستیمناسب هم ن... نچ  ... نیای کنم به هم نمی مگاشی نی توئه، هر جوری مردک سه تانی فکر نکنم؟ ا-
  
  ؟ی نداری با من کارم،یستی دونم مناسب نیخودمم م... باشه :  اش را ماالندیشانی حوصله پیب

  
  !ها؟ ... ی نکنه مخ من و کار گرفتیعاط:  کردی نگاهش مشهره

  
  بداخالق هم هست!! آدم؟نیآخه ا:  شدنینگاه شهره غمگ.  باال دادشانه

  
  . خندهی نمادی و زهیفقط جد ... چارهیکجاش بداخالقه ب ... ستی ن-
  

 تره ی نکنه موضوع جدست؟ی نی اگهی دزی فقط خوشت اومده؟ چیمطمئن:  موشکافانه براندازش کردشهره
  هان؟... 

  
  اوهوم:  تکان دادسر

  
  ! پس؟هی چ-
  
  .ادی خودش بهم گفت که ازم خوشش م-
  

  ! بود که گفتمنیهمه اش هم:  شهره باعث شد لبخند بزندی درشت شده ی هاچشم
  
با انگشت شست .  کردی خانه را باز منی و بزرگ بود در ایی که طالیکی نیا.  را باال گرفتدشی کلستهد

 کوروش بماند و مجبور شده بود بچه ها را یشهره اجازه نداده بود شب را خانه .  را لمس کرددی کلیرو
 سقف کی ریو مرد مجرد ز دارد زن یشهره اخم کرده بود که چه معن. بسپرد به شهال خانم و برگردد خانه

 تا قبل بازگو کردن احساس دیشا.  کرده بودشی عصبانشتری بود و بدهی شهره خندی هاتیبه حساس. باشند
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 ی جدزی همه چشی آمد؛ اما درست بعد از حرف های شهره، آن قدر مهم به نظر نمیخودش و کوروش برا
 دهیرس.  گرفتی کوروش نفسنی ماشدنی با د. را داخل قفل در چرخانددی گفت و کلیبسم اله. تر شده بود
نان سنگک را باالتر گرفت و .  طور نبودنی اما ارد،ی گی اش تماس می خالی جادنی کرد با دیبود، فکر م

شهال خانم از آشپزخانه .  تا زودتر داخل شوددی تا خانه را دوی ورودریمس. با پا در را پشت سرش بست
  یاومد: متوجه ورودش شد

  
  .سالم:  کاناپه گذاشت و پچ پچ کردیرو را فشیک
  
  . سالم مادر جان-
  
  .دییبفرما...  نون سنگک گرم گرفتم -
  
  .ی گرم بشزمی بریی چاهی نیبش...  دستت درد نکنه -
  

 کوروش دیشا.  به دور و اطرافش انداختی نگاهیلی دلی گذاشت و بی صندلی پشتی گردنش را روشال
  . کنار گذاشته بودشی که برایکی هم سه برش کدی قهوه خورده بود و شای نشسته بود و فنجاننجایشب قبل ا

  
  !گهی دنی بش؟یستادی چرا ا-
  

  آقا کوروش اومده؟:  و من کردمن
  

 ی رفت توکسرهی...  بنده خدا ادیصداش درنم...  مادر یچه اومدن:  نشستی صندلی روی خانم با آخشهال
  .دیاتاقش خواب

  
   کنم؟داریپسرا رو ب:  کردی بازیزی و با رومنشست

  
  .ارمی رفت بادمی روی بابا پنیا ... شنی االن پا م-
  
  .ارمیمن م: ستادیا

  
  . کنمداریبرم برنا رو ب:  گذاشتزی می را روری پنظرف

  
  ! خانمیبه عاط:  اومدی منیی از پله ها پاباراد

  
  .سالمت کو: دیخند

  
  . سالم-
  
   کجاست؟ایبرد ... کمیو عل: دی باراد کوبی دست به بازوبا
  
  . اون تودهیچسب:  اشاره کردسی انگشت به سروبا
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  ؟یخوب ... ایبرد:  به در توالت زدی کوتاهی ضربه

  
  .امیاالن م...  خوبم -
  
 دهی دانست که سر از تخت پدرش درآورده و آنجا خوابیم.  برنا ابرو باال انداختی تخت خالدنی دبا

 از پازل یچند تکه ا.  بالش گذاشتی اش را روی تپلیبره  اش را مرتب کرد و یخم شد و روتخت. است
 کوروش خاندسر که چر.  گذاشتزی میآن ها را هم دسته کرد و رو.  بودختهی کف اتاق ریمرد عنکبوت

 مقنعه ری را زشیدستش باال آمد و موها.  در چهار چوب اتاق خودشنهیدست به س.  کردینگاهش م
  .سالم: فرستاد

  
 مرد پشت نیبا ا. چاندی را در هم پشیانگشت ها. تاق برنا شد و در را پشت سرش بستوارد ا. دو قدمبا

: دیخجالت کش.  راجع به آن ها فکر هم نکرده بودنی که قبل تر از اییزهایدر مورد چ. تلفن حرف زده بود
  . نشهرشی دده؟یبرنا اونجا خواب... امم 

  
  ؟ی خوب-
  
  .نیشما انگار خوب نشد...  یمرس:  آن که نگاهش کند سر تکان دادیب

  
  عاطفه ... نمتیبب:  اش فرو بردی شلوار راحتبی سمتش برداشت و دست داخل جگری قدم دکی
  

  .شهال خانم منتظره: دی به لبش کشیدست
  
 به راست برداشت تا از یقدم. دی رسی که داشت اخموتر به نظر مشیته ر.  به صورتش انداختی نگاهمین

   ...یاومدم خونه فکر کردم هست:  محکم شدشی کوروش دور بازویجه پن. کنار کوروش رد شود
  

  .رفتم:  شدنیی قلبش باال و پاضربان
  

 را عقب شیبازو.  شرت خانه اش را بشمردی تزی ری توانست چروک هایم.  بودکی نزدیادی شان زفاصله
  . خوان برن مدرسهی بچه ها مم؟ی شه بعدا حرف بزنیم: دیکش

  
 تا نیی پادیاز پله ها دو. مطمئن بود صورتش داغ شده.  رفترونیاه افتاد و از اتاق ب از کوروش رجلوتر

   ...یعاط:  زدشیبرنا از آشپزخانه صدا.  آب به دست و صورتش بپاشدی همکف مشتسیداخل سرو
  
  .امی االن م-
  
  .. خوامی لقمه م-
  

  . االنادی هم میعاط...  کنم برنا یمن برات آماده م: دی کوروش را شنیصدا
  

  ؟ی خوای میزیچ...  مادر هیچ:  خانم از سرشانه نگاهش کردشهال
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 دی رو هم بدنیا.  استراحتدی انجام بدم براتون شما بردی داریگفتم اگه کار... نه : دی باال داد و خندشانه
  .ا قربون حاج خانم... من 

  
  ! های کنی می زبوننیری ش-
  
  ... ا حاج خانم -
  
  .رم دستت درد نکنه دخت-
  

نه به در :  گرفتری شری را زی و آب پاش فسفرستادی انکیرو به س.  خواست تا فکر کندی سکوت میکم
  !رفتن صبحت، نه به دک کردن شهال خانم و درست کردن مکان

  
  . کنمی هم استفاده میلینه که خ:  اش را خوردخنده

  
 را شی هوا باعث شد شانه هایسرد. زدی پله آب بری روی گلدان های آشپزخانه رفت تا پای در پشتسمت

بعد صبحانه رفته بود باال و هنوز .  به بالکن اتاق کوروش انداختی نگاهمیسرش را باال گرفت و ن. قوز کند
 کوروش صاف دنیبا د.  پله را شوت کرد سمت باغچه و برگشت داخلیبا نوک پا سنگ رو.  بودامدهی ننییپا
   ...نیینجایا ا: ستادیا

  
  . دوش گرفتم-
  

 همه شان نی حوله انداختن بنیانگار ا.  دور گردنش مشخص بودی و حوله غهی سه تشی هم از رنگفته
  . کردی آن گوش خشک می انداخت و با لبه ی صابر هم حوله اش را دور گردن میحت. مشترک بود

  
   باال؟می برای ینیشی منجای ا-
  

  . جا خوب باشهنیکنم هم یفکر م:  را در گلو نگه داشتدی خواست بگوی که میهووم
  

  ..باال بهتره:  را باال دادشی دم ابروکوروش
  

   داره؟یچه فرق:  فشردی را محکم تر داخل روفرششیپاها
  

 ی آشپزخونه و کارادیاز اونجا که ممکنه شهال خانم ب: ختی ریوانی خودش لی ساز رفت و برای چاسمت
  .می باال حرف بزندمی محیداشته باشه ترج

  
  .زمی خودم بری برایکی نگه داره نویا:  را سمتش گرفتی چاوانیکوروش ل. د تکان داسر

  
.  پسرها هم مثل خودش بودندیحت.  بود که در کارها کمک کنددهی دیلیخ.  همان جا براندازش کرداز
  ! مونده؟یزی چکتیاز ک: کوروش براندازش کرد.  پنجه اش محکم نگه داشتانی را موانیل
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  . شماستی کنارنتیتو همون کاب... بله : د گرفت لبش طرح لبخنی گوشه
  
 خط دنیبا ند.  باال رفتی اش کمیپشت بلوز سورمه ا.  برداشتن ظرف نگاه کردی خم شدن کوروش برابه

.  بود، اما احساسش به کوروش بهتر شدی مزخرفیلی خلیاحتماال دل. دی کشی نفس راحترشیکمر و لباس ز
 ی نمیدیتول:  کندیکوروش با سر اشاره کرد جلوتر از او پله ها را ط.  به دست کنارش راه افتادوانیل
  ؟یر
  
  . سر برم دانشگاه و برگردمهی دیبا.  موندم که امروز ظهر برمشتری بروزی د-
  
  ؟ی نداری تو درسات مشکل-
  

 واحدها رو که شتریب. ستیسخت ن...  بله یعنی... اوهوم : لبخندش را خورد.  خنگ بودن داشتاحساس
 ترم انی پایقرار شده برا. شهیبا استاد حرف زدم که شاغلم و برام رفت و آمد سخت م.  گرفتمیرحضوریغ

 ی خوندم قبول می هم من بودم که شب امتحاییاز اونا... البته درسم خوب بودا .  برسونمهیخودم رو به بق
  . خوب بودیلی هم خپلممیمعدل د. شدم

  
دست .  پا سست کندی تخت خواب کوروش باعث شد کمدنید. تادسی اتاق خودش را باز کرد و کنار ادر

  . رسونمت دانشگاهی شه، می نمرتی دنیبش: کوروش را پشت کتفش حس کرد
  
 یپارکت ها.  تخت نشستیلبه .  نشستن نداردی برایی اتاق جز تخت جانی به حال دقت نکرده بود که اتا
 وانشیکوروش ل.  بلوزش را مرتب کردیلبه . بردارد راه افتاده تا حوله یی داد بدون دمپای نشان مسیخ

  ...عاطفه :  توالت گذاشتزی میرا رو
  

 پشت سرش ی توانست عرض شانه و رطوبت موهایم.  بودستادهی انهیپشت به آ.  بلند کرد تا نگاهش کندسر
 شیحرف ها شروع یانگار برا.  کمرنگ بودیادیلبخند کوروش ز. چاندی را در هم پشیانگشت ها. ندیرا بب

 یمنته. می حرف زدیلی تلفن خیرامسر که بودم پا:  را خاراندشیدم ابرو.  خواستی می سازنهی زمیکم
راجع به !  خودتی هنوز زده نشده؛ متوجه ای اساسیحرف ها.  صحبت کردن داشتی جنبه شتریب
  ؟ی فکر کردشنهادمیپ

  
بعد ... من با شهره حرف زدم :  کردنییسرش را آهسته باال و پا.  شدی دستانش سرد مانی می چاوانیل

  یعنی ... ستی هم نراهی بیلی که زد خییحرفا
  
  .ی به شهره بگعی الزم نبود انقدر سر-
  

  . نفر بهم بگههی که هر روز ستی نی طوریعنی ... فتادهی نی اتفاقنی من همچیبرا. چرا الزم بود:  کرداخم
  

  که بهت بگه ازت خوشش اومده؟: ا گرفت حرفش ریکوروش ادامه . ردی بگی کرد تا نفسسکوت
  
  ی که شما گفتنی بگه بهم فکر کرده، همنکهیا...  نه -
  

   زن نگاه کنم؟هی خوام بهت به عنوان ی گفتم منکهیا:  سمتش گردن خم کردی شد و کمنهی به سدست
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 کرد حس ی م که فکریوقت.  باشددهی در او دی نبود که کسیزی زن بودن چنیا.  تاالپ و تولوپ کردقلبش

 که بعد از بنفشه فکرم مشغولش ی هستیدرسته، فکر کنم تو تنها کس:  کردیکوروش هوم.  داشتیخوب
  !شد

  
  .خدا رحمتشون کنه: مچ راستش را با پنجه فشرد.  گفتی پسرها را ممادر

  
   خب-
  
   دو طرفه است؟ی رابطه هی نیا:  بار واقعا لبخند داشتنیکوروش ا.  نگاهش کردجیگ
  
 یعنی...  هم ی برامی مناسب باشیلیفکر نکنم ما خ:  صاف کندیی تا گلودی را نوششی از چای و قلپدستایا

   کنمی که بهش نگاه میچطور بگم، هر جور
  
  . مشکل کجاست؟ بهم بگو-
  

 هم در مورد سه ییزهای چکی.  دارندی شباهتچی خورد و نه هی به هم مشانی گفته بود نه مال و زندگشهره
در مقابل کوروش .  بودنهی داخل آرشانیتصاو.  براندازش کردی نگاهمیبا ن.  کوروش گفته بودبرابر بودن

 چشم یتند. ردی بگگ که بود باعث شد صورتش رنیزیمنظور شهره هر چ.  آمدی کوچک به چشم میادیز
  ..زهیچ..امم: گرفتنهیاز آ

  
من .  دورزیاگر و اماها رو بربه خودت فرصت بده و :  و مقابلش قرار گرفتدی سمتش چرخی کمکوروش
  .ستی نمی هم تو زندگی کوری نقطه چی هستم،ی نیآدم بد

  
عرق .  بوددهی که دیمثل بسته آدامس. دی رسی ممنوعه به ذهنش میزهای چی بود و همه ستادهی اآنجا

 یزیچ... راحت باش :  سمتش گرفتیکوروش دستمال.  اش را با نوک انگشت خشک کردیشانی پیرو
  . کنه؟ بهم بگوتتی اذهست که

  
  ... االن یعنی...  شما ی زندگی تویکس: رونی را فوت کرد بنفسش

  
   نه؟ای من هست ی تو زندگی کسی بدونی خوای م-
  

 ی نداره ها، من که هنوز به شما جوابیالبته به من ربط:  شدی عصبشتریب.  زدی مطمئن حرف مکوروش
  .دمی پرسی مدیاصال نبا... ندادم 

  
 یکس. که بخوام بهت دروغ بگمستمی نیمن ادم. راحت باشهالتیخ!ستی من نی خصوصی زندگ توی کس-

 تر ی جدی رابطه هیحاال هم دارم با تو وادر . کس نداشتمچی به هی عاطفیوابستگ.بود و رفت
 نیول و به عنوان انیا.شهی وقت تکرار نمچی هگهی دیدی دای یدی که قبال راجه به من شنیزهائیچ..شمیم

  . که ذهنم رو مشغول کردی بودیاالن بهت گفتم بعد بنفشه تو تنها کس.  من قبول کنی رسمقول
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 یری بمی عاطیریبم!  شده بودهی کجاش مشغول بقستیذهنش مشغول تو شده، اما معلوم ن: دی خودش غربه
...  
  
  ... عاطفه -
  
-...   
  
 ی چهل سالگکی فهمم که نزدی می من ونیا.  شهی جبران نمگهی ره دی که از دست می و ساعتقهی هر دق-

 ی من و تو مطی شرای و فکر کنینی اما اگه واقعا بش،یری بگمی تصمتی زندگی با چشم باز برایمختار. هستم
  . باشهگهیتونه مکمل همد

  
  عاطفه با تو بود؟:  لب گذاشتی را گوشه پشی پنادرخان

  
  .آره:  سر تکان دادزدیوزنامه را ورق م ریترهای همان طور که تندازد،ی به پدرش بی آن که نگاهیب

  
   چرا؟-
  

  ؟یچ:  بلند کردسر
  

:  آن که روشن کند کنار لب گذاشتی هم فشرد و بی با حوصله توتون ها را با انگشت شست رونادرخان
   دانشگاه؟ی و پرستار بچه هات رو برسونی از کارت بزندی بای چیبرا

  
   نره؟ادهیه تو سرما پ داره رسوندمش کیاشکال...  شم ی متوجه نم-
  

  . خواستم بدونمینه، فقط م:  ابرو باال انداختنادرخان
  
 یروزنامه را رو.  کردی را از او مخفیزی از آن است که بتوان چزتری دانست که نادرخان زرنگ تر و تیم
  ...ابا نادر ب... بابا نادر : نیی پادی آخر پری از دو سه پله ایبرد.  راستش را تکان دادی انداخت و پازیم
  
  . بله-
  
  ! تو رو خدام؟ی روشن کنشی آتاطی شه تو حی م-
  

  ا؟ی بردی چی براشیآت:  اش را لمس کردچانه
  
  . شهی می هم باشه که عالسیسوس ... می کباب کنینی زمبی سمی خوای م-
  

  . درختا نباشهکیفقط نزد ... ییباشه بابا:  خاموش کندپی باالخره دل از پنادرخان
  

  .ومدیکامران ن:  به ساعت انداختیدستش را پشت گردنش سراند و نگاه.  باالدیز پله ها دو اایبرد
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  . بچه هادنی اومده بود ددی آناهی نبودیراست.  قرار داشتی با کس-
  

   قرار داشت؟یبا ک:  کامران فکرش را مشغول کردقرار
  

  . زدمی حدسهی نگفت، من یزیچ:  شانه باال دادنادرخان
  

  در مورده؟:  شدهنی به سدست
  
  ... عاطفه -
  
   خب؟-
  
 بچه ها آرش هم آخر شب اومد؛ احساس کردم نسبت به عاطفه دنی اومده بود ددی همون شب که آناه-
  ! دارهی ارادتهی
  

  آرش اونجا بود؟:  در هم شداخمش
  
   نگفته؟یزیبه تو چ.  نشست و با خواهرش رفتی ساعتمی نهی -
  

 یزی چنیهمچ:  گرفتتمی رشی بازویبا انگشت رو. ن آرش نکرده بود هم به آمدی اشاره ای حتعاطفه
  ... نداره که آرش ی اصال معنیعنی ... ستین

  
 ادیز! دی تپدی که نبای واسه کسیدی وقت دهی ... گهیکار دل د.  دارهیرادیچه ا! اد؟ی از عاطفه خوشش ب-
  . موهام از سرد و گرم روزگارهیدی بابا جان، سفدمید
  

. ستی حرفا ننیآرش آدم ا:  اش پر درد شدهی کرد و ریتک سرفه ا.  تندتر شدهشی پاتمید که ر نبومتوجه
  . مناسب تو دست و بالش هستسی کیبخواد ازدواج کنه سرور جان کل

  
 آدم مطمئن ازدواج کنه و خوشبخت هی اومد عاطفه با یبدم نم. ی گی طور باشه که تو منی همدی شا-

  .بشه
  
 ی خودش کسیچند سال بعد برا.  خونهی شما، دختره داره درس مدی داریچه اصرار: ستادی حوصله ایب

  .شده
  

  . پسر جانینی بی تو نمنمی بی رو که من میزیچ:  با لبخند سر تکان دادنادرخان
  

برنا با سر و صدا .  آمدندنییپسرها پشت هم قطار شدند و پا.  کتش برداشتبی را از جلشی موبایگوش
  ... خوام یفولف هم م. می خوای کباب مخی و سینی زمبیبابا نادر، س: رخان پرت کردخودش را سمت ناد

  
   ...لیفو: دی خندباراد
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  .لیفو...  آره -
  

  .ادی عاطفه هم بدیزنگ بزن: ستادی خندان انادرخان
  

  .اره دبتیاالن همش غ.  ما بودشی پشتریقبال ب...  ره خونشون یگفت شب م:  پشت نادرخان راه افتادایبرد
  

  اد؟یدرس داره، کجا ب:  غر زدباراد
  

  ...الو :  دادهی تراس تکیبه نرده .  عاطفه را گرفتی تراس رفت و شماره سمت
  
  . سالم-
  
  کالست تموم شد؟.  سالم-
  
  . گردم خونهی بله، دارم برم-
  
  ؟یای نمم،ی نادرخان هستی خونه -
  
  .شهره تنهاست.  برم خونهدی بهتون خوش بگذره، با-
  
  ! من مشکل داره؟یشهره با اومدنت به خونه :  اش را لمس کردیشانیپ

  
-...   
  
  ؟ی باهاش حرف نزد-
  
  .امی من کجا بگهی دی شما هستیعنی ... ستی گه درست نی خب م-
  

 قرار التماس کی ی جوان از پشت تلفن حرف بزند و برای را کم داشت که مثل پسرهانیهم.  کردیپوف
  ؟ی چیعنی نیا: کند

  
  ...ا کوروش  آق-
  
  . زنمیبا شهره حرف م...  خب یلی خ-
  

  ن؟ی بهش بگیچ:  پچ کردپچ
  

  ؟یابونیتو خ: دی شنی را مابانی خی و صداسر
  
  . خونهکی نزدابونی بله، خ-
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   قبل که رامسر بودم آرش اومده بود اونجا؟ی هفته -
  
  .همون شب که خواهرشون اومده بود ... گهی آره د-
  

  .برو خونه... باشه : ند لبش را خارای گوشه
  
   رم خبی دارم م-
  

 و کنکاش در وجب به یحس کنجکاو.  کشف نشده بودی رهی جزهیعاطفه شب.  کردی هم میخوشمزگ
  !از فکر وجب به وجب وجودش خوشش آمد. وجبش لذت بخش بود

  
  ؟ی اکارهی صبح چ-
  
  ! و استراحتلیروز تعط. کارمی ب-
  
  ؟ی نداریارک...  زنم یبهت زنگ م...  باشه -
  
  .خداحافظ...  نه، خوش بگذره بهتون -
  
  . خداحافظ-
  

  ؟یینجایبابا ا... ا : پسرها با سر و صدا وارد تراس شدند.  پنجه اش گرفتانی را میگوش
  

  . درست کنشی برامون آتای بییبابا:  شلوارش شدزانی آوبرنا
  

  .میبر:  شد و بغلش کردخم
  

 نی اولیمانی سیوارهای آجر نما و دیخانه ها.  کوچه انداختواری د به در وی و نگاهستادی به کمر ادست
 رهی گذشت خی کوچه مانی که از می آبی کهی راه باری بار رونینگاهش ا.  آمدی بود که به چشم میزیچ

 از رونی بیمرد. د ها بونی از همیکی عاطفه هم یخانه .  گوشش را لمس کردیبا انگشت باال. ماند
  .سالم: ابرو باال انداخت. لند سالم کرد بی با صدایسلمان

  
  ؟ی کار داری مهندس با ک-
  
  چطور؟:  و سمتش رفتدی آب پری جوی رواز
  
   مهندس؟ی بخری خونه کلنگیاومد. نجای نکرده بودم اارتی تا حاال شما رو ز-
  

  . گردمی م13دنبال پالک :  را خاراندشیدم ابرو.  را کم داشتیکی نیهم
  
   ...1+12: دی لب گزرمردیپ
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  ! آره همون-
  

 بشی را داخل جیچی و قکی دم باری توانست شانه یم.  کهنه بوددشیروپوش سف.  جلوتر آمدی کممرد
   شد مهندس؟یچ:ندیبب
  

   کجاست؟نی دونیم:  اش فشردی بارانبی داخل جدست
  
ره، اما حاج  داچکیهمون که رو سر درش پ...  حاج خانم اونجاست یخونه :  دست ته کوچه را نشان دادبا

  .دی رفت خری مدمی سه ساعت قبل دنیهم. ستیخانم ن
  

  .با مستاجرشون کار داشتم: به اجبار لبخند زد.  جواب بگذاردی توانست بی را نمرمردی پیکنجکاو
  

 ی قرار بگذارند و درباره ییتماس گرفته بود تا جا.  نثار شهره کندی پر سوال مرد باعث شد لعنتنگاه
 نیدرک ا.  خواسته بود به خانه شان برود تا آنجا حرف بزنندی جدیلیشهره خ. عاطفه حرف بزنند

 شد کنارش ی نمی راحتنی سخت بود، اما انگار سنگ بزرگ خود شهره بود که به اشی برایریسختگ
  .گذاشت

  
.  هستنی خوبی چقدر هم دخترایبه چشم خواهر!  پسنی آوردفی تشرری امر خیبرا ... ی به سالمت-

 ری اهل محل زی همه ی من نوش جان کن پرونده شی پیی چاهی بفرما تو مهندس، د؟یادرتون اومد بریبرا
  !بغل منه، بفرما

  
  . برمدی نه حاج آقا، با-
  
  ق؟ی تحقنی اومدی اخویبرا.  هم باشهری خصوصا که امر خ؛ی شی نمری نمک گ-
  

 ی آخریپس خونه :  اش فرو بردی بارانبیدستش را داخل ج.  نثار شهره کندیراهی آمد بد و بی نمبدش
  ... شه یم
  
 یلیخ. انی رن سر کار و می سر و صدا می بدمی که من دییدو تا دختر تنها هستن؛ تا جا.  بله مهندس-

دختر خوب و  ... ی شما ماشااهللا صاحب کماالتیمنته. دهی ندی ازشون بدی کسی اومدن، ولستیوقت ن
 بازنشسته سرهنگپدر دختره هم . ستی دخترا نباشه کمتر هم ننیبه از ا.  تو محلمیدرس خونده هم دار

  . دم خدمتتی آدرس می ما بخورشی پی چاهیشما .  کردهتی تربیاست و خالصه دختر اهل زندگ
  

  . شمیمن با اجازت مرخص م... نه حاج آقا :  دندان گرفت و رها کردری زلب
  

 یمانی و سکی باری به راه پله ی و نگاهستادیابل در امق.  وادار به ماندنش کند راه افتادرمردی آن که پقبل
 ی نگاهش میشهره با چادر گلدار. دی پله ها دیباز شدن در را باال.  زنگ فشردیدستش را رو. انداخت

   ...نیی پاامیاالن م: کرد
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برنامه  هم یلی نکرده بود، اما انگار خینی بشی عاطفه را پیآمدن به خانه .  و منتظر مانددی عقب کشیکم
  .دی داخل، خوش اومددییبفرما: دیشهره عقب کش. در مقابلش باز شد.  رفتی نمشی پلشیها مطابق م

  
  .سالم:  داخل شودی شد سرش را خم کند تا از درگاهمجبور

  
   ...دییبفرما ... دییبفرما...  سالم -
  
:  نگه داشتشیشهره در را برا.ت کرد و باال رفیکیپله ها را دو تا .  تا شهره جلوتر از او حرکت کندستادیا

  .دیخوش اومد
  

کنار .  گذشتی داده بود مهی تکی جفت پشتکی که به ی بارنیسال ها از آخر.  تکان داد و داخل شدیسر
 که داخل ی و پرتقالبی سیبو. دی رسی به مشامش میعطر خاص.  به کوچه انداختی و نگاهستادیپنجره ا

 یمثل بو.  کرده بودری را به ذهنش سرازی از کودکیادیطرات ز پنجره بود خای درگاهی رویظرف کوچک
  .دی کشیقی نفس عماری اختیب.  که مادرش هم بودییدهایع
  
 کوچه ها نیا ... نیاوردی ننی ماشنی خوب کردنجارو؟ی انی کرددایراحت پ ... ی سرابی آقادیی بفرما-

  .کهیتنگ و بار
  
 و ی بلوری دستشی پشیشهره برا.  دادهی تکیت و به پشتبه اجبار نشس.  حرف بزندستادهی توانست اینم

  . سرده امروزیلی خرونیب... نوش جون :  گذاشتی چایفنجان
  

 بهش پر و بال یلیمن خ.  بهم گفتییزای چهی یراستش عاط: ندی اش باعث شد شهره هم بنشرهی خنگاه
گفتم ...  واقعا هیجه شدم جد متویشما که تماس گرفت.  باشهخودی بالی فکر و خهی دیگفتم شا. ندادم

  ! من و عاطفه استی خونه و زندگنیا. می خونه که از اول با هم صادق باشنیاری بفیتشر
  

  ... چطوره طی دونم شرایمن هم م...  ندارم شی به خونه و زندگیکار:  هم فشردی رولب
  

به خودش گفتم به . ستی نشیعاطفه که جدا از زندگ!  گوش و گوشواره با همگه،ینه د:  سر تکان دادشهره
  .ستی نی کنم شدنی که بهش نگاه میهر طور. ستمی نی گم، من راضیشما هم م

  
 را سمتش ینیریشهره ظرف ش.  حرف ها را بشنودنی اای سن و سال و برو و بنی مانده بود که با انشیهم

.  هم براه و آمادستزتونیماشاهللا همه چ ... ی مرد کاملهی کردم، شما ی داشتم عرض مدییبفرما: گرفت
 ی داره و مزی ازدواج کنه که همه چی با کسادیبدم نم.  اما هنوز اول راههست،ی نتی مسئولیعاطفه هم ب

 بشه، اما ی آدم ساده و معمولهی تونه زن یواال م.  لرزهی دست و دلم میتونه خوشبختش کنه، اما از طرف
  !خوشبخت باشه

  
  ؟یدی نظر خودش رو پرس-
  

 چی داشته، اما با هادیخواستگار ز. دختر جوونه به هر حال... بله با خودش حرف زدم :ن داد سر تکاشهره
 که دمی مرد حرف بزنه، اما اون روز که بهم گفت فهمهی در مورد دمیاصال نشن. کدوم دو کلوم هم حرف نزد

  .امی و م فرح زادرمی بگه ف من میعاط...  شناسمش ی رو من بزرگ کردم، میعاط. ستیمثل قبال ن
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  . دادی کرد، اما بروز نمیدخترک چموش به او فکر م.  لبش را لمس کردی انگشت گوشه با
  

  ؟.خوب :  صاف کردییگلو
  
  میدی ندی مدت نه من و نه عاطفه از شما بدنی ا-
  
   پس مشکل کجاست؟-
  

خوام بدونم  ی رو میزی چهیمن فقط :  کردی نگاهش می شانه انداخته بود و جدی پر چادرش را روشهره
...  
  
  !؟ی چ-
  
 و مهم تر ینی که ببنجای ایای کم کمتر؛ گفتم شما بهی و نه شتری کم بهی عاطفه است، نه ی زندگی همه نی ا-

 زنم، الزم باشه با چنگ هینگاه نکن . ستیبچم تنها ن...  دخترم نی کس و کار ای که من همه یاز اون بدون
  .نم کی و پاره مکهیو بشکنه ت بچه رنی رو که بخواد دل ایو دندون کس

  
  . را بزندشی کرد تا شهره حرف هاسکوت

  
شک ندارم به .  شهی دختر ازدواج کنه خوشبخت منی با ای دونم هر کی چون م،ی پرسم چرا عاطی نم-

 ای ی بچه رو دوست دارنی خوام بدونم و مطمئن بشم که شما ایفقط م...  بچه نیقلب بزرگ و مهربون ا
  ؟یدوسش دار... ام مهمه  برنیهم! نه؟

  
حرارت باعث .  پهن بودی بخاری عاطفه باالیشال رنگ.  کردی نگاهش ممیشهره مستق. دی در هم کشابرو

 یشانیبا سر انگشت پ.  عاطفه را لمس کندی زندگکی و از نزددیایانگار الزم بود ب. ردی شد آرام موج بگیم
به .  کنمی بهش فکر مرممدت هاست دا.  کنممی زندگ رو واردیکی که هر دفعه ستمی نیآدم: اش را فشرد

از .  و بعد متوجه بشه که اشتباه کردهی تو زندگادی خوام بی فرصت بده تا من و بشناسه؛ نمدیعاطفه گفتم با
  ... رو بهش بدم ی زندگنی تونم بهتریمن م. ی خوام کمکش کنیشما به عنوان بزرگترش م

  
  . کنهی هم خدارو شکر می زندگنیبا هم ... ستی خواه نادهی زی عاط-
  

شما که سرد و گرم .  حرفاستنی از اشتری بیلیحق عاطفه خ. ستی حرف درست ننیا:  را باال گرفتدستش
  .رهی بگمی و تصمنهی با چشم باز ببی کمک کندیبا.  گمی می چی شی متوجه می ادهیکش

  
 عاطفه که از پشت دنیبا د. برداشت را بلندتر شیقدم ها.  کردی دلگرمش موانی ای روشن روی هاچراغ

 رید. به پم پم غذا دادم:  را باال گرفتی لبخند زد و ظرف؟یرونیچرا ب: ستادی آمد ای مرونیشمشادها ب
  .نیکرد

  
 سرخ شده ینیب.  بودچاندهی را محکم دور خودش پیبافت سورمه ا. دیای تا عاطفه هم باال بستادی پله ایرو

  فتم خونتونر:  داد سردش شدهیاش نشان م
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  ! ما؟ چرا؟یخونه :  تر متوقف شدنیی پله پاکی
  

  .با شهره حرف زدم:  باال دادشانه
  

  ؟یدر مورد چ:  گشاد شدشی هاچشم
  

  در مورد رستوران:  زدلبخند
  
 هیبرم ...  بابا، نگران شدم یا!  بهم نگفتیزی افتاده؟ اما شهره چی شده؟ اتفاقیمگه رستوران چ...  وا -

  .زنگ بزنم
  

  .دشی تر کشکی نزدی کردن عاطفه کمنی توجه به هیب.  رد شدن دست دور شانه اش گذاشتقبل
  
  ...آقا ...  بابا یا ... ادای ها بدم می شوخنیمن از ا!  آخهی چیعنی... آقا کوروش ... خاک عالم ...  ا -
  

  ...عاطفه :  نگهش داشتمحکم
  

قبال بهت گفتم ازت : ش را با چشمانش سانت زدظرافت صورت.  بودیدنی دکی نزدی از فاصله شی هاچشم
  خوشم اومده؟

  
  اشتباه کردم:  کردی و نچدیابرو در هم کش.  کردی پلک زدن نگاهش میب

  
. دی شد در صورتش دیتمام احساساتش را م.  بودیدخترک احمق و دوست داشتن.  حالت شدی بشیابروها

 زنگ به شهره بزن هی:  کردیگرینچ د. ستادی ای قلبش از تپش مدشی بوسی جا منیشک نداشت اگر هم
  . گفتمی بهش چنیبب
  
-...   
  
دستش !  فکر کنم خوشحالت کنهم،ی حرف زدی ازش که در مورد چی بپرسی تونیم: دشی خودش باال کشبا

:  آن که برگردد و به پشت سرش نگاه کند حرفش را زدیب.  کردیکیرا از دور عاطفه برداشت دو پله را 
  !ی کردخی باال ایب

  
  خودش گفت؟:  را به گوش چسباندلی و تند صورتش را باد زد و دوباره موباتند

  
  .یدی دفعه پرسستیب! آره بابا: دی خندی مشهره

  
  . بهش فکر نکردمیآخه من هنوز درست و حساب:  دندان گرفتری را زناخنش

  
  . گذاشتهشی که داره پا پی اون هم گفت بابت عالقه ادمی من ازش پرسـ
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  .می رو بشناسگهیآخه قرار بود فقط همد:  راه رفتی قدمفهکال
  
 و با خودم ادیفقط گفتم ب. گهی دنی که حرفش و زدیی االن هم همون آشنام؟یمگه وقت محضر گرفت!  واـ

  .ی سر و صاحابیحرف بزنه که فکر نکنه ب
  

   شه؟ی میحاال چ:  تخت نشست و خودش را تکان دادی لبه
  
  .یچی هـ
  
  ! ا شهرهـ
  
  . خونهای اونجا نمون پاشو بادی ز،ی گم عاطی مـ
  

   خونه؟امیب: دی تخت باال کشیخودش را رو. دی شنی از اتاق مرونی بچه ها را بیصدا
  
 حاال هم با من حرف زده البد گه،یبهر حال مرده د.  جلو چشمشی داره بمونیچه معن.  آره قربونت برمـ

  ... کرد یکار هی هوی یدید.  تموم شدهی کنه همه چیفکر م
  
  .هی حرفا چنیا! خاک به سرم:  انگشتش را با دندان فشردیرو.  شل شدششین

  
   دنبالت؟امی بی خوای اصال مـ
  

  . ره رامسریخودش هم آخر هفته م.  خونهامی و میدی رم تولیصبح م.  خوادینه نم:  باال انداختسر
  
  ! نکنهالیش فکر و خ خودشی وقت پهی تر بهتر، نی رنگنی سنگیهر چ. ی کنی خوب مـ
  

   ...یعاط ... یعاط:  زدی پشت اتاقش صدا مبرنا
  
  . زنمی آخر شب بهت زنگ مـ
  
  . من تو رختخوابم ولو شدمنی شام بخورنی خوایشما تازه م.  برو بخواب سر جدتـ
  

   ...ی من خالیجا! جوون: دیخند
  
  ! نشده چشم و گوشت باز شد؟یچیه...  پررو یدختره !  کوفتـ
  

  ؟ی نداریکار. من غلط بکنم: دی خند غشغش
  
  .ری نه، برو شبت بخـ
  
  .ری شب تو هم بخـ
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.  گرفتیقی تخت نشست و نفس عمیلبه .  را پشت سر محکم کردشی گذاشت و موهای پاتختی را رویگوش

 رفتن رونیحس ب.  بوددهیچی پیی جورهاکی شد؟ دوستش داشت؟ ی با کوروش رو به رو مدیحاال با
: د به در اتاقش خوریضربه ا.  کردی ماند و فکر می شد اگر همان جا داخل اتاقش میخوب م. نداشت
  ...عاطفه 

  
  !بله: ستادی پا ایرو.  کوروش بودیصدا

  
  .مارستانی برم بدی افتاده، من بای اتفاقهی:  باز شد و داخل آمددر
  

   چرا؟مارستانیب!  شده؟یچ! یوا: دیترس
  

  .مادر بنفشه فوت کرده: دیز سراند و لب گشی موهانی را بدستش
  
  !ی واـ
  
  . االن بهم زنگ زدننی همـ
  
  ییهوی واقعا فوت کردن؟ آخه چه یعنی ـ
  

 امشب نیهم... تف ! یتف تو شانست عاط: دی باز کرد و با خودش نالی تخت نشست و شالش را کمی لبه
  ! اونم مادر همسر اول،یدی شنی خبر مرگ مدیبا
  
   چت شد؟ـ
  
  .خوبم ... یچیه ... یچی ها؟ هـ
  

  !؟یدیترس: ستادی سرش ای سمتش برداشت و باالی قدمکوروش
  
  .دمینترس...  نه ـ
  

  . به دست و صورتت بزنی آبهیپاشو :  کمرنگ بوداخمش
  
  .شما برو من حواسم به بچه ها هست.  رم االنی مـ
  

  !؟ی خوبیمطمئن.  خورنی درست کردم، دارن شام مکیبراشون است:  به کمر شددست
  
   اونجا؟دی بردیخوبم شما با:  و بلوزش را مرتب کردستادیا

  
  !نمتیبب ... مارستانی برمیآره م:  فشردی اش را مقهی سر انگشت شقبا
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  . برگردمروقتی ممکنه دـ
  

  . کنمیدرا رو قفل م. باشه:  تکان دادسر
  

  ! تو رو هم خوردمی هاینی زمبیس:  با ورودش چنگالش را باال گرفتبرنا
  

  ! ادبیب: دیر غایبرد
  
  .من کوچولو ام! رمی نخـ
  

  . شامت رو بخوریبرد. نوش جونت: ختی آب ریوانی خودش لیبرا
  

 داریشما ب. امی بروقتی اومده، ممکنه دشی پی کارکی:  و نگاهشان کرددی اش را پوشی بارانکوروش
  .دینمون

  
  .مینی کارتون ببمی خواستیم ... یی کجا باباـ
  

  .مینی بیبا هم م: ذاشت برنا گی شانه ی رودست
  

  . نکنتی برنا، عاطفه رو هم اذی خوابیسر ساعت م:  انگشتش را باال گرفتکوروش
  

  !ی کنم، مگه نه عاطی نمتیمن که اذ:  سر تکان دادیجد
  

  . غذاتو بخورنی بشای بیعاط: ستادی اباراد
  
  ... کارت دارم ای باراد بابا، بـ
  

   ...یعاط:  پچ پچ کردایبرد
  
  !هووم: ش کرد نگاهجیگ
  
  م؟ینی ببلمی فی اهی امشب پاـ
  

  !ه؟ی پایباز گفت... ا :  کرداخم
  
   خوبه؟هیسه پا:  باز کردشین

  
  .امی تا بنیبش:  زدای بردی بازوی روی و مشت آرامستادیا
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 حرف زده است یمطمئن بود کوروش در مورد مرگ مامان پر.  بودندستادهی و کوروش داخل راهرو اباراد
 اشاره کرد دنشیکوروش با د. مرد گنده دل بچه را ترکانده بود.  کندیآن طور منگ نگاهش مکه باراد 

  ...باراد :  گذاشتشی بازوی و دست روستادیکنار باراد ا.  شودکیکه نزد
  
  ...بابا . امی من هم مـ
  
  . موننی ممارستانیامشب تو ب.  فردای پسرم؟ بمونه برایای کجا بـ
  
  .امی خوام بی مـ
  
  .ایبرو حاضر شو ب:  دادرونیکالفه نفسش را ب.  و به کوروش نگاه کرددی باراد کشی بازویف دست رو کبا
  

  . کنم حاضر بشهیاالن کمکش م:  کوروش تکان دادی برایسر
  

  ! خانمیلیخانم بود، خ: دی چشمش کشری خانم با دستمال زشهال
  

 خوب ای حال پرگهیبعد بنفشه د. ش کنهخدا رحمت:  کراواتش ادامه دادی سفت کردن گره نی خان حنادر
  .نشد

  
 ای حاضر شده ای بردنمیبرم بب:  شدزی خمین.  دادی به باراد بود که بغ کرده نشسته بود و پا تکان محواسش

  .نه
  

  . خوام کتم و بردارمی منم،ی بیمن م: ستادی زودتر اباراد
  
  ! رفته تو خودشخت،ی بهم ریلیخ: کردالی نگاه باراد را دنبا
  
  .شهی حالشون خوب مگهیچند روز د.  کنهی مادر جان، خاک آدم رو سرد مشهی خوب مـ
  

  ! نشون نده، اما هستدی شاه،ی عاطفیلیباراد خ:  خان سر تکان دادنادر
  

  . کنمی فکر می طورنیمنم هم:  تکان دادسر
  

  . شدهی چنمیبرم بب! دوباره شروع شد: ستادی ادی را که شنای برنا و داد بردی هی گریصدا
  

  . اومده و نه اوننینه ا!  سر خوش تریکی از یکی. من هم زنگ بزنم به کامران:  شدزی خمی خان ننادر
  
  ... شده؟ برنا یچ:  باالدی پله ها دواز
  
  . و پاره کردمی نقاشای بردـ
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 ایب...  ایبرد:  پا نشستیرو.  اشک بودسیصورتش خ.  که دست برنا بود نگاه کردی سر و تهی تکه کاغذ ببه
  !نجایا

  
  . منهری شه تقصی خراب و پاره میمگه هر چ! من پارش نکردم: ستادی اخم کنارشان اپر
  

  . صورت بشورمی برایب.  زنمیبرات چسب م:  را از دست برنا گرفتکاغذ
  
  .ادیزنگ بزن بابام ب!  خوامی نمـ
  

  .ادیزنگ بزن بابام ب... آره :  غرغر کردایبرد
  

  !ایبرد... بسه ! م رفت سریوا: ستادی اکالفه
  

  سرت کجا رفت؟: دی لب برچبرنا
  
  ! خورمتایم...  برو بچه ایب: دی اخمش خندانیم
  
 پله ینادرخان از پا.  قلقلکش بدهدی تا کمدیدنبالش دو.  برنا بلند شد و پا به فرار گذاشتی و خنده غیج

  ن؟یحاضر شد.  رسهی مگهی دی قهیکامران پنج دق: ها صدا زد
  

  ! کن، دلم بهم خوردنی فریبگ:  دستش دادی تخت بغل کرد و دستمالی رو رابرنا
  

 سر گذاشت ریدستش را ز.  بچه سرحال بودنیخوب بود که ا. دیخم شد و گردنش را بوس. دی غش خندغش
.  مجلس ختم بروندی براهیقرار بود با برنا بماند خانه تا بق.  بلوزش ور برودیو اجازه داد برنا با دکمه ها

انگشت برنا را از .  خوانده بوداتحه هر دو نفرشان فی اما شب قبل برا،ی بود و نه مامان پردهی بنفشه را دنه
  ! بچهیخرابش کرد: دی کشرونی شکمش بی رویسوراخ راه دکمه 

  
   ...یعاط:  چسباندشی به بازوسر

  
   ...ی جون عاطـ
  
  ...تو رو خدا ...  با پم پم ؟ تو رو خدا می کنی بازـ
  

 تخت یرو.  کردی متشی شدند و حس بد جامانده ها هم کمتر اذی سرگرم میکم.  هم نبودی بدفکر
  . بردارمی رم خوراکی من هم میتا لباس بپوش: نشست

  
  ...هورا ...  هورا ـ
  
  .سالم:  خم شده بود، لبخند زدخچالی کامران که داخل دنیبا د. نیی پادی پله ها دواز
  

  !؟یسالم، خوب! نجاستی ای کنیبب... ا  : را چرخاند و لبخند زدگردنش
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  . مندی کاکائو رو بدری زحمت پاکت شیب. ی مرس-
  
  ؟یای نم؟یچرا حاضر نشد. زمی عزای بـ
  
  . برناشی مونم پی مام،ی نمگهینه د. ی مرسـ
  
  ! نه؟ومد،یکوروش ن.  رفته بودادمی آره برنا رو ـ
  
 رویصبح رفتن ب:  ها را پر کردوانیل.  ماندی خانه م روزها درری کمتر از سایلی خری دو روز اخیکی نیا

  ...ن
  

 شه،ی مراسم شروع مگهی ساعت دمین:  انداختکشی باری به ساعت مچی چپش را باال گرفت و نگاهدست
  !کجا موند پس

  
  زم؟ی کاکائو برری شوانی لهی.  شمادی نگران نباشان،یم:  گذاشتینی ها را داخل سوانیل
  
  .می بکشم و برگاری سهیم  خوای نه قربونت، مـ
  

  !کوروش هم اومد... ا : ستادی ارونی آشپزخانه را باز کرد و بی پشتدر
  
 یوانیل.  خوامیمنم م: دی کشینی به سی شد و سرکزی خمی نایبرد.  آمدرونی از آشپزخانه بینی سبا

  !به به: برداشت و نشست
  

. کوروش هم اومد: دیداشت و دستمال کش را از چشم برنکشینادرخان ع.  بازش زدشی به نی غره اچشم
  ؟یشهال خانم شما حاضر

  
  . اومدمـ
  
  . پاک کنلتویبیس:  گرفتای را از بردی خالوانیل
  

  ؟یبرنا اومد: ستادی اول ای پله یرو
  
  .ستی جورابم نـ
  

  ! توی کنی جوراب گم مشهیهم:  زدغر
  

  .امی مرمی گی دوش مهی من دیشما حرکت کن: دی کوروش را شنی جمعسالم
  
 که تنها دیبابا جون ببخش: نادرخان از پشت اپن نگاهش کرد.  پر کندیگری دوانی آشپزخانه برگشت تا لبه
  .ی مونیم
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  .گهی دنجامی انی همیبرا! هی چه حرفنیا:  زدلبخند

  
عاطفه :  داخل آشپزخانه شدی ورنفی و کریشهال خانم با چادر حر.  باالدی از پله ها با عجله دوکوروش

  . چشمم بودی جا جلونی هم؟یدی منو ندی گوشنی اجان،
  
  !ی به به چه خانم خوشگلـ
  

  !عاطفه: دی گزلب
  

  !پی هم خوش تنیماشاهللا هم خوشگل!  گم خبیراست م: دیخند
  
  . کجاستی گوشنی انی ببختنی به جا زبون رـ
  

   شده؟یچ: ستادی پشت شهال خانم انادرخان
  
  ... نادرخان یچی هـ
  

  !؟یدی گم کرده نادرخان؛ شما ندیشهال خانم گوش: ت باال انداخابرو
  
  . نهای نجاهاستی انمی ببرمی گی من االن تماس مرونی بدییشما بفرما!  نهـ
  
  . شدری دنیای گه بی عمو کامران مـ
  

 آقا میبر.  کجاستنمی گردم ببیاومدم م. ستی مهم نیلیحاال خ:  رفترونی خانم پشت سر نادرخان بشهال
  .هکامران منتظر

  
  .خداحافظ:  دست تکان دادشانیبرا

  
  !قربونت:  چسباندقهی انگشت اشاره اش را به شقایبرد

  
  !فدات: دیخند

  
 باعث نی بعد ای هاتیفکر کردن به مسئول.  اش را فشردیشانی آشپزخانه نشست و پزی رفتنشان پشت مبعد

 که به دلش نشسته بود ی ترس. تر بودی کوروش عادی قبل حرف هازیانگار همه چ. ردی شد سر درد بگیم
  !ی نرفته عاطزادی به آدمزتی چچیه: دی کوبیشانیبا کف دست به پ.  کردینگرانش م

  
  
  کنه؟ی سرت درد مـ
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 کی یعنی... نه : جمع و جور شد!  سرش؟ی حمام آمده بود باالیبا حوله .  باال گرفت و صاف نشستسر
  !کم

  
  !نمتیبب: سمتش خم شد ی گذاشت و کمزی می حوله پوشش را روی هادست

  
  برنا باالست؟:  دستش را همی رهی صاف و تیموها.  انگشتانش را از نظر گذراندیسیخ
  

   خونهنی راجع به موندنت تو ای به نادرخان گفتیزی چهی:  گرفتدهی اش را نادزمزمه
  

 باال شیودم ابر.  بوددهی چسبشی و گوش هایشانی موها به پیسیخ.  خسته بودشیچشم ها.  بلند کردسر
  !با شمام خانم: رفت

  
  !گهی موندم دنی همیبرا... خوب :  و رها کرددی را داخل دهان کشنشییلب پا.  بوددهی شنپس

  
 ،ی باشنجای خواستم ای قبال واقعا بابت بچه ها مدیشا ... ی خوب متوجه نشدنکهیمثل ا:  کمرنگ بوداخمش

  !ستی طور ننیاما االن ا
  
  . نبودیل آب کردنش انگار فاصله ا و قند در دی دل نگراننیب

  
 هستم که تا باهام ییمن از اون آدم ها. ی بهم بگدی بای ناراحتیزیاگه از چ:  تر شدظی کوروش غلاخم

  !هی فهمم دردت چی نمیحرف نزن
  

 ی و نه سعی گی می چرهی گیکال نه م!  عربهخی بابا کال از بنیا. می خوش کردیدلمون و به ک! ایب:  زدغر
  ! گرفته خدا عالمی می کرده و چی مکاریکل عمرش داشته چ. رهی بگ کنهیم
  
  . عاطفهـ
  

  . نشدهیطور:  صورت کوروش فوتش کردهی و حواسش نبود که کامال تورونی را داد بنفسش
  

  ! نشدهیواقعا طور: ستادی اش را به عقب هل داد و ایصندل.  تر شدکی نزدی کرد سر کوروش کمحس
  

  . تونم ببرمشیاگه مشکلت برناست م: د نگاهش کرنهی به سدست
  
  . شهیبچه ناراحت م ... نشیکجا ببر!  نهـ
  
   کنه؟ی موندنش ناراحتت مـ
  

 بود دهی فهمختهی که جسته و گرییزهای و همان چی خصوصی و زندگیواشکی یجز کارها!  خرفتمردک
  . بلد نبودیگری دزی چچیانگار ه

  
  !هی چه حرفنیا...  کنه ی نه ناراحتم نمـ
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 نی ا؛ی نداشتی کنم اصال بابت حرفت منظوریمنم فکر م ... یاوک:  هم فشرد و سر تکان دادی رولب

  . بهترهیلی خیطور
  

  ! با خودش هم مشکل دارهی بابا انگارنی وسط؟ انی بود ایقهر و نازت چ ... یبفرما عاط: دی برچلب
  
 تو مجلس ختم مامان یای بتی موقعنی ای خواستم توی تو بهانه بود؛ نمشیگذاشتن برنا پ ... یزی چهی ـ

  ...بنفشه 
  

  !چرا؟: دی پررونی آنکه دهانش را ببندد کلمات بقبل
  
  .ی ما بودشی بشه، دوست ندارم همه بدونن تو پی ما جدیاگر مساله :  دادهی آشپزخانه تکواری دبه
  

  .ی کشیپس درست حدس زدم؛ شما خجالت م! آهان:  شدن کامش را حس کردتلخ
  
  ! خجالت بکشم؟دی بای چ ازـ
  

  . کردم و مواظب بچه ها بودمی بفهمن من براتون کار مهی بقنکهیاز ا:  باال دادشانه
  
  ؟ی هستی االن عصبانـ
  
 ظرف ی کردم، تو کبابیتو مترو دست فروش!  کردم؟ی زندگی من چطوری دونی نمنکهی شما مثل اـ

   ...دمیچی پچیشستم، تو رستوران ساندو
  

  !عاطفه:  گرفت را باالدستش
  

 اما ترس از باز شدنش باعث شد د،ی رسیهر چند به نظر سفت م.  به کمربند حوله اش رفتی غره اچشم
  . سمت در آشپزخانه برداردیقدم

  
  ! زنمیدارم باهات حرف م:  راهش را سد کردکوروش

  
 منو یشتن، گذشته با خوش اومدن و عالقه دا. ی فکر کنشتریفکر کنم شما الزم ب: چاندی پنهی دور سدست

  !نمیمن هم ... دی مثل خودتون کندی تونینم
  
  ... زنم؟ اگه قراره ی حرفا رو منی خودم ای برای کنی فکر مـ
  
  .ستی نیاصال موضوع براتون جد!  اگر و امادی گیهمش م! گهی دنیهم: دی حرفش پرانیم
  

  . شهی نمی طورنیا:  کردیهوف
  

  ! شهیبله که نم:  زدغر
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  .می زنی برگشتم حرف میتوق:  کرداخم

  
  . رم خونهی من مدی برگشتی وقتـ
  

 شده رمیاالن د! ی مونیم...  ام عاطفه یجد! می تا حرف بزنی مونیم:  اشاره اش را باال گرفتانگشت
  . کردمی جا سوتفاهم رو رفع منیوگرنه هم

  
 ی خواستم کسی گه نمی من مبه... اا ! من به قبر امواتم بخندم با تو سوتفاهم حل کنم:  رفتنش غر زدبعد

  !ننی منو نباهی خوام صد سال سیم... جهنم . نهیتو رو بب
  

  .دیبرنا خواب:  آمدنیی و شلورا پوش از پله ها پاکت
  

  !عاطفه؟...  لطفا نخواب ام،ی کنم شب زودتر بی میسع:  اش را بستیساعت مچ.  تکان دادسر
  
  . باشهـ
  
  .انی بهی استراحت کن تا بقکمی پاشو ـ
  

 و از ستادیا.  خواندندی مدنی محض خندی کردند و هر از گاهی ثبت مدی محبت کردنش را بامدل
  .می بخوررونی زنم شام و بیبهت زنگ م: کوروش براندازش کرد.  رفترونیآشپزخانه ب

  
  .. حرف زدنیفقط برا.. باشهـ
  
  . حرف زدنیبهتر باشه برا از خونه رونیفکر کنم جو ب.  دنبالتامی هر وقت تماس گرفتم حاضر شو مـ
  

 سه گوش ی دستمال سفره ینگاهش رو.  کرد عضالت پشتش از صاف نشستن قولنج کرده استی ماحساس
 انگشت یمثال رو.  انگشتر از آن استفاده کردی شد به جایاز حلقه اش م.  ماندرهی خی پروانه ایبا حلقه 

  !اشاره
  

  ؟ی دوست ندار؟ی خوریرا نمچ:  باال گرفت و نگاهش کردی چنگال را کمکوروش
  

  . خورمیدارم م:  کرد لبخند بزندیسع
  
  امتحانش کن:  که داخل سس غلتانده شده بود اشاره کردی بوقلمونی نهی سبه
  

 باشد ی کرد عادی میهر قدر هم که سع. دی رسی سخت به نظر میادی رستوران زنی خوردن در اغذا
 و بیسس س: کوروش با لذت لقمه اش را فرو داد. نگال زد را سر چرهی آغشته به سس تیکلم بروکل. نبود

  ! معرکه استرشیپن
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 هوس لقمه اش را اری اختیچنان با لذت که ب.  خوردی و مختی ری نان می را الونزی سس ماشهی هماحمد
بعد .  کردی قند به آن اضافه می کرد و حبه ای رب گوجه را در روغن سرخ میشهره هم گاه. ی کردیم
  . شدی می عالینی زمبی کوکو سیی طالی برش هایرو! س کچاب شد سیم
  

  ! مهمیآدم ها ... ی کاری هاطیمح ... یانی عیرستوران ها. دی دی بود که مینی کوروش هم ایزندگ
  
 که در وسط ییانوی پیصدا.  سر انگشت باعث شد محکم تر نگهش داردی حسیب.  آب را برداشتالسیگ

  .زدیبهم بر شد تمرکزش یسالن بود باعث م
  
  . سفارش بدهگهی دزی چهی ی غذا رو دوست ندارنی اگه اـ
  

  .می بخورمی تونیمگه چقدر م! هیکاف:  انداختزی به مینگاه
  

  !؟ی شی م،ی شی نمریبا نگاه کردن که س:  باال انداخت و دستمال سفره را باز کردابرو
  

  ! خوب بودیلیان خودتون هم خرستور:  کرد خوش اخالق باشد و لبخند بزندیسع.  شدی هم مدیشا
  

 شهره و کامران اونجان؛ یمنته... اوهوم :  استیانگار شک نداشت رستورانش عال.  سر تکان دادمطمئن
  .میخواستم تنها باش

  
 کرده نیی دور بشقابش را تزی خوشرنگیسس نارنج.  داخل بشقابش را سر چنگال زدی از مرغابی اتکه
... امم : دیلقمه اش راجو.  کردیشتن به دهان به سس آغشته مکوروش هر لقمه را قبل گذا. بود

  !خوشمزست
  

 تو النژ می تونستیزمستون نبود م: دی داد و با دستمال دور دهانش کشهی اش تکی صندلی به پشتکوروش
  .می و حرف بزنمینیبش
  

 یم. یته ا شده، شما هم خسروقتید: دی حرفش پرانی مرد،ی شبشان بگی هی بقی برایمی آنکه تصمقبل
  .می وقت برگشتن به خونه حرف بزنمیتون
  

  !خوبه:  نگاه کردنش مهربان بودمدل
  

 نی مات مهربان تر و غمگی بدون کراوات و کت مشکراهنیپ.  دادنیی صورتش پاشی را از ته رنگاهش
ورم،  تونم بخی نمنی از اشتریب:  بزندی نگاه کوروش باعث شد لبخند دست پاچه اینیسنگ.  دادینشانش م

 بود و دست بند ده زیالک سرخ مخمل.  پنجه مچاله کردانی برداشت و مزی می از روی دستمالم؟ی شه بریم
 توانست آن همه تفاوت را پر ی می خشک و خالی عالقه کی.  زدی نور چراغ ها برق مری اش زی بدلزیآو

  !کند؟
  

  م؟یبر:  سرش افتادی کوروش روی هیسا
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تا به حال انقدر : دیخند.  را در کندی به خودش بدهد و خستگی و قوس توانست کشی خواست می مدلش
  .از نشستن خسته نشده بودم

  
   بد بود؟ـ
  

  !نیدیالبته دست شما درد نکنه، زحمت کش...  خوب بود، خسته شدم یادیز:  را باال انداختسرش
  
  .یـهر چند تو فقط نگاش کرد!می با هم شام خورددم،ی زحمت نکشـ
  
  .دم، خوب گرسنه نبودم کم خورکی ـ
  
  ! اونجایو راحت نبود:  سر شانه نگاهش کرداز
  

  ... کم کیفقط ...  کم کی: دی برچلب
  

   ...شتری کم بکیخوب از :  باز کندشتری کوروش باعث شد انگشتانش را بنگاه
  

خورد  برنی و انتظار داشت در اولی رستوران فرانسوکی کاره برده بودش به کی.  خودش بودری تقصاصال
  . شدیبعدها و بعدها بهتر م.  نبودی بار عادنیحداقل اول...  نبود یعاد.  باشدی عالزیهمه چ

  
  ! نبودمی عادیعنی.  راحت نبودمیلی شما خی گیخوب درست م:  بدهدحی توضشتری کرد بیسع
  
  ! عادت کنـ
  
  !؟ی عادت کنم؟ به چـ
  

  . کنمی می که من زندگیبه مدل:  باال انداختابرو
  
 قبول کنم؟ ی که هستی تو رو همون طوردی فقط من هستم که بای کردالیخ:شمانش براندازش کرد چبا

  ؟ی کردی فکرنیهمچ
  

  ! شمیمتوجه نم ... یعنی... نه :  اراده گرد شدی بچشمانش
  

 ی و منمی بی نمی که هستی تو رو اون طوریگفت:  راستش را باال گرفت و انگشتانش را تکان داددست
  ... دل نشدم و اما و اگر دارم کی هنوز یگفت. نمخوام عوضت ک

  
  ن؟ی کنی می تالفنیاالن دار: اخم کرد!  زرنگ بودیادی خرفت زی کهیمرت

  
  ! کمکی:  ور شدکی لبخندش

  
   نسکافه؟ای کاکائو ریش:  و توقف کرددی کشابانی حرف کنار خیب.  لبش آمدی رویی صدای بشیا
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 زانی بود لب و لوچه اش آوابانی که کنار خیاری سی گاردنیبا د. ندی شاپ را ببی تا کافدی اراده چرخیب

 ... یچا... آب جوش .  کرد، مقابل چشمش بودی قرمز منو را مشخص مکی که با ماژیدی سفیمقوا. شد
   ...ی فورینسکافه 

  
  !نسکافه: دی لبش را جوپوست

  
 بردمون بهشت یزور!  تو رو خدانیبب... اا : دی پا کوبی مشتش را رویحرص.  شدادهی حرف پی بکوروش
 یعنی ... سی دست گذاشتم رو جرجغمبرای پنی بیعنی! کمونی بنده به خی مپوی االنم داره آب زیفرانسور

  !دستت درست واقعا. ی شونی من و کجا میشونیپ
  

مهربون : لبخندش کش آمد.  و مرتب بودکیش.  انداختشی به قد و باالینگاه.  بودستادهی ای گارکنار
  ؟یعنی شه ی میبشه چه شکل

  
! فیپ:  اسم آرش غر زددنیبا د.  کندشیدای کوروش باعث شد سر بچرخاند تا پی گوشی ملودیصدا
  . وقت نشناسی کهیمرت

  
 گری را گرفته بود و با دست دی کاغذوانی دست دو لکیبا .  شدنهی گذاشت و دست به سشی را سر جایگوش

  !من تو را عاشقم ... یراشکی برات پرمیم یم... اوم : دیسیلبش را ل. یراشکیپ
  

 رهی دراز کش شد تا سر انگشتش به دستگبای راننده تقری صندلیرو.  اشاره کرد در را باز کندکوروش
  . به مندیبد: برسد

  
  ! چه گرمیوا:  را برداشتیراشکی پی کاغذپاکت

  
  . نکرده باشهرتی شام سی غذادیگفتم شا:  را سمتش گرفتوانیل
  

مخصوصا که !  شهی داغ نمیراشکی پیچی خوب بود، اما هیلیشامش که خ... نه :  زدیراشکیپ به یگاز
  ...امم .  خوشمزه باشهیوسطش پر از نشاسته 

  
 چون ست؛ی خوبه و مال تو نیلی من خی گم زندگینم:  زدی لب موانشی و به لنی داده بود به در ماشهیتک
 و با چشم مینی تفاوت ها رو ببنی هر دومون ادی کنم بایکر م فیمنته.  با هم فرق دارهیلی آدم ها خاریمع

  .میباز قبول کن
  

 من و شما نی بی کردم که تفاوت های فکر منیتو رستوران به ا:  کردسشیبا زبان خ.  شده بودی شکرلبش
  ! هست؟ی پر بشه؛ اصال شدنیقراره با چ

  
  ! دونمینم:  از نسکافه اش را باال رفت و ابرو باال انداختی قلپخونسرد

  
  . ترسمی مشتری کنم به همون اندازه هم بی فکر مشتری بیهر چ:  انگشتانش نگه داشتانی را میراشکیپ

  



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

589

  ؟ی ترس از چـ
  

 یی فعال فقط آشنای دونم شما گفتیم...  دونم یم.  تونم مادر سه تا پسر بشمیمن واقعا نم:  و من کردمن
  ! شهی کنم نمی که نگاه میباشه، اما هر طور

  
  .ی خوام مادرشون باشی نمـ
  
  ... هووم ـ
  
 هی شبی برنا بتونی برادیشا. هی برام کافی که دوستشون باشنیهم:  دادی انگشتانش بازانی را می خالوانیل

  . بزرگ شدنای اما باراد و برد،یبه مادر باش
  

بطه دنبال  اما هر کس تو شروع راست،یگفتنش درست ن: کوروش بود که ادامه داد.  نگاهش کردساکت
 ی رابطه سود خودم و منیمن با شروع ا. ی احساسای باشه ی تونه مالی منفعت منیا. منفعت خودش هست

.  شدستدیی دارم و امتحانش و پس داده و برام تای شناختهی کنم که روش ی ممی رو وارد زندگیکس. برم
  . کنهتتی تونه حمای که می کنی متی و وارد زندگیو تو کس

  
 ی را به هم چسباند؛ گفتنش سخت بود اما نگفتنش باعث مشیپاها.  شده بودینش چرب و شکر انگشتانوک

 دایببخش! فقط سود و منفعت؟ ... می زنی در مورد دو تا آدم زنده حرف ممیدار: شد حس کند احمق است
  . بشمی زندگهی وارد یلی دلنیاما من غلط بکنم با همچ

  
  !یگفتم منفعت احساس:  نگاهش کردنی داده به در ماشهیطور تکهمان .  لبخند کوروش را نداشتانتظار

  
  !؟ی چیعنی یاحساس. گهیمنفعت منفعته د:  کرداخم

  
  .یری بگادی دی بازای چیلی فکر کنم خـ
  
 یایکنار ب ... یقبول کن ... ی عادت کندیبا ... یری بگادی دی بانی گی به من میه. نیبازم گفت ... نی ببـ

...  
  
رفتم خونت، با زن عموت حرف زدم و چند هفته است دارم در موردش .  کنمی کارو منیم منم دارم هـ

  . کنمیباهات صحبت م
  

 دوباره بلند ی گوشی ملودیصدا. دلخور شانه باال داد.  کرده بودخی داد، انگار ی بخار نمگری اش دنسکافه
 ردی بگیمی اش تصمندهی آیا خواست بری که میهر کس.  دادشهینگاهش را از کوروش گرفت و به ش. شد

 ی با دو تا مرد اختالط م،ی نون بودکهی تهی سرت همش دنبال ریخ:  داشت؟ غر غر کردالی همه فکر و خنیا
  !اد؟ی تو عسل، بدت می با ته افتاده؟ی چالتیاصال فکر و خ.  اومدی دستت مزی چهار تا چیکرد

  
  ... عاطفه ـ
  

  .بله: دیبه سمتش چرخ.  را جواب نداده بودتلفنش
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حرف مردم . نهی تو رو ببطی شرانی تو ای خواست کسی بود که دلم نمنی ای برایای اگه امروز نخواستم بـ

 چطور هی داره که بقتیسه تا بچه دارم و برام اهم. ستمی مرد تنها نهی اما من ست،ی خودم مهم نی برایذره ا
با چشم . ستی نی بدزی چی بشکیآل من نزد دهی به ای خوام کمی منکهیا.  کننیراجع به خانوادم فکر م

 ی به خودت می اما حس بهتر،ی باشی شه آدم بهتری دکترا باعث نمای سانسیباز بهش نگاه کن؛ داشتن ل
   طور نگاه کننی با من هم ایخب به زندگ. ی داریشتری بتیده؛ درسته؟ از خودت رضا

  
 و بهت ی مهمیلی تونم بگم تو برام خیم:  و نگاهش کرددی خودش را جلو کشیکم.  نگاهش کردساکت

 دو ی علنی گم که ته هر رابطه ی رو میقتیاما دارم حق.شک نداشته باش. طور هم هستنیعالقه دارم،هم
  . هستینفره ا

  
  ...کوروش :  به در دفتر زده شدی اتقه

  
  !دمتی ند،ی اومدیک: آرش سمتش آمد.  و پشتش نشستزی سمت مبرگشت

  
  ... االن نی همـ
  

  . بندازنی نگاه به اهی:  سمتش سراندزی می را روتابلکار
  
   هست؟ی چـ
  
  . شدهی بررسزی همه چ،ی مجتمع ساحلهی ـ
  
  !می کنی که مجتمع کار نمی دونی مـ
  
   ...ی شناسی رو که می کرامتی کارفرماش مطمئنه؛ آقاـ
  

  !شناسم یمن االن پدر خودمم نم! ؟یکدوم کرامت: دی و کشچاندی را در هم پشی هاانگشت
  
  .پروژه مال خودش و پدر خانمشه ... گهیرسول د!  پسرم؟ی شدری پـ
  

... اا :  را برداشت و ابرو باال دادیآرش زودتر از او گوش.  خم شودزی می باعث شد روی خوردن گوشزنگ
  ! خانمیناتال

  
  ! ببند آرشـ
  

  ! گهی می چنی ببریبگ... جون تو بسته است : دیخند
  
آرش .  جواب بدهد تماس قطع شدنکهی قبل ارد؛ی ساعات از روز تماس بگنی که ا آمدی مشی کم پیلیخ

  ...بهت تک انداخت : دیخند
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 که کار ینی بیم.  رامسر تموم نشدهی کنم، هنوز پروژه ی بررسدی و بانیا:  را پشت گردنش گذاشتدستش
   کم افتاده عقبهی
  

.  را برداشت و شماره گرفتیگوش.  داشته باشدی کار واجبدی به تماس عاطفه هم بود، فکر کرد شاحواسش
  . پر کندیآرش سمت قهوه جوش رفت تا فنجان

  
  ... الو ـ
  
  . تموم شده بود، مجبور شدم تک بندازممی شارژ گوشدیببخش...  سالم ـ
  

:  لبش را لمس کردیگوشه .  به آرش بود که فنجانش را پر کرده بود و سرش به قندان گرم بودنگاهش
  ؟ی داشتی شده، کاریچ... سالم 

  
  ! مزاحم شدم؟ـ
  
  ... نه ـ
  

   ...دی قبل باهاش حرف زدیهمون که دفعه ...  دوستتون بود تو دانشگاه نیراستش ا:  و من کردمن
  
  ... خوب ـ
  
  ! شه که باهاش حرف بزنم؟ی میعنیهنوز هم هست؟  ... زهی چـ
  

   اومده؟شی برات پی شم، مشکلیمتوجه نم:  کرداخم
  

  . سالم برسونیبه ناتال:  قاشق را داخل فنجان چرخاندی نشست و با خونسردزی میره لبه  دوباآرش
  

  !با شمام: دی محکم شد و رو به پنجره چرخی دور گوشانگشتش
  
  .می بهش کمک کنمی بتوندیگفتم شا.دوستم مشکل داشت!  موقع تماس گرفتم، نه؟ی بنکهی مثل ا-
  
  ! بده من متوجه بشمحیدرست توض:  کندزی ت حرف بزند که آرش شاخکی خواست طورینم
  
  ... شه االن ی آخه کالسم شروع مـ
  

   شه؟ی تموم میچه ساعت:  اش انداختی به ساعت مچینگاه
  
  !؟ی چـ
  

  !کالست:  دندان فشرد و رها کردریلبش را ز! جی گدخترک
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  .می و نکی!  آهانـ
  

  . زنمیپس بهت زنگ م:  تکان دادسر
  
  . برمگهی باشه، من دـ
  

   اتاقت؟ی برستیامروز قرار ن:  را قطع کرد و سمت آرش برگشتتماس
  
مو ال درز حساب و کتابش  ... ی شناسی رو میخودت کرامت. ی کارو بهم نگفتنی ای جهی نتی چرا، منتهـ
  ! نگاه بندازهی ره، تو ینم
  
  . کنمیشب تو خونه بهش نگاه م:  تکان دادی حوصله دستیب

  
  .کار حاضر و آمادست ... هی چیدن برا دست دست کرنیا!  پوفـ
  
  . دمیشب بهت خبر م:  و کتش را درآوردستادیا

  
   داشت؟کاری چی ناتالـ
  
  !ه؟ی کی ناتالـ
  

   تو درساش نداره؟یمشکل: دی با صدا خندآرش
  

  ! شهی هم داشته باشه به تو مربوط نمیمشکل.  خونهینه، خودش م:  تکان داد و پشت پلکش را فشردسر
  
  قهوه؟.. . اوه ـ
  
  ! باشهظی آره، غلـ
  
  ! دمغ بودیلی باراد روبراه شده؟ خـ
  
 ساختمان هم رونی پسرها از بیاهوی خنده و هیصدا.  بود خانهدهی زودتر رسیکم.  شب قبل افتادادی

 مبل ی از کوسن هایکیهر کدام با .  کدام متوجه نشده بودندچی را که باز کرد هیدر ورود.  شدی مدهیشن
 بود و غش دهی دمر خوابیعاطفه پشت به ورود.  کردندی می بازلیلو شده بودند و اسم و فامکف سالن و

  !ی مسخره ایلیخ!  موز فروش؟ایبرد: دی خندیغش م
  

 دای اش پی بلوز چسبان صورتری کمرش زیکیبار.  دادی را پشت هم انداخته بود و تند و تند تکان مشیپاها
  . و دور زانو حلقه شدنیی مچ شلوارش سر خورد پای شد، وقتدهیش و پرش کدی سفی پاهاینگاهش رو. بود

  
  چته؟:  گذاشتزی می فنجان را پر سر و صدا روآرش
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  ؟ی چـ
  
   شده؟یطور ... ستی حواست نـ
  

  .ی شهردارمی رفتی امروز مدی نقشه ها بایبرا.نه:  و لپ تاپ را باز کرددی به صورتش کشیدست
  
  ست؟ی نزادهی علـ
  

  . راحت ترهالمیخودم برم خ:  رفت تا خارج شود جواب دادیمت در م طور که سهمان
  

 ی خط ثابت دستش مکی دیبا.  عاطفه شارژ فرستادی را برداشت و از حساب کارتش برالشی موبایگوش
:  دادامی پشی جواب ماند برایشماره اش را گرفت، تماس که ب.  وقت معطل شارژ نماندیداد تا وقت و ب

  . دنبالتامیگ بزن مکالست تموم شد زن
  

 مشت دختر و پسر کم سن کی.  را برداشتنکشی شد پارک کرد و عی که به دانشکده ختم میابانی خیانتها
 بودند جز یزی به هر چهی انداخت؛ شبپشانی به تی نگاهمین.  بودندستادهی آن طرف تر ایو سال کم

دستش را پشت . دداخل را برانداز کردن طنتی رد شدند و با شنشی دختر از کنار ماشییدو سه تا!دانشجو
 یلی و خی خصوصی خواست، از همان مدل های استراحت میدلش کم.  دادیگردن گذاشت و کش و قوس

به کمتر هم . پشت پلکش را ماساژ داد.  داشتی آرام نگهش می کرد و چند ساعتی ملکسشیخاص که ر
 به چه نیبب:  غر زددشبه خو! آب گرم و حوله سهی ککی هم دیشا.  ماساژ سر و گردنی بود، مثال کمیراض
   ...ی افتادیروز

  
 باال رفت؛ دخترک حرف گوش کن به محض شیدم ابرو.  که زنگ خورد چشم باز کرد، عاطفه بودیگوش
  . تماس گرفته بودیلیتعط

  
  ... الو ـ
  
  . سالمـ
  
  تموم شد کالست؟...  سالم ـ
  
  . گرفتمی شده بود وگرنه ممرید...  شارژ ی برایمرس... امم ...  اوهوم ـ
  
   کالست تموم نشده؟؟یی نکردم، کجای کارـ
  
  .حراست من و خواسته..امی بری دکمیفقط ممکنه ... امم ...  چرا تموم شده ـ
  

  !؟ی چیحراست دانشگاه؟ برا:  در هم کردابرو
  
 یحاال طور...  کم تند حرف زدم هی دوستم فکر کنم یهمون صبح که تماس گرفتم برا. ستی نی مهمزی چـ

  ! کنمی خودم حلش مام؛ی کنن بی کنن و ولم می محتیدو تا نص. ستیهم ن
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:  شانه و گردنش نگه داشتنی را بی گوشدی پوشی که کتش را میدر حال.  شدادهی را برداشت و پچییسو

  ! خواستتی شد که حراست نمی حل محتیاگه با دو کلمه نص
  

  !ن؟ی گیراست م: دینال
  
 حرف زدن تی موقعی اون لحظه که تماس گرفت؟ی بود چرا دوباره تماس نگرفتیله جد مسای خب وقتـ

  ! کارت مهمهی گفتی مدیبا... نداشتم، وسط کارم بودم 
  
  . حراستنیای آخه اون موقع نگفتن بـ
  

  نگران نباش، حراست کدوم طبقه است؟. می زنی حرف مامی خب، میلیخ:  دانشگاهی افتاد سمت ورودراه
  
  ... سوم ـ
  
  .امی نرو داخل تا بـ
  
-...   
  
  !فقط نرو داخل ... شتمی پگهی دنی دو متی دانشگاهم نهارونی بـ
  

  ؟یاگه صدام کردن چ:  بوددهی و ترسفی ضعشیصدا
  
  . تا برسمی دم ورودایب:  گذشتابانی عرض خاز
  
  !باشه اومدم...  باشه ـ
  

 دای ساختمان را پی محوطه انداخت تا ورود بهینگاه.  داد که با آموزش کار داردحی توضی نگهبانیبرا
 اش نشان دهی پری هم رنگ و روی چند قدمیاز فاصله .  را بلندتر برداشتشی عاطفه قدم هادنیبا د. کند

 بود را از نظر ه که دور گردن کراوات کردیدی و شال گردن سفی سورمه ایمقنعه . دهی داد ترسیم
  .گذراند

  
  ... سالم ـ
  

  !سالم: و انگشتش را گرفت را جلو برد دستش
  
  ... کدوممون نبود چی هری تقصیعنی.  دوستم نبودری اصال تقصـ
  
   موضوع دوستت و حراست بود؟نی هم؟ی داشتکاری چی صبح که تماس گرفتـ
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 دستش محکم تر گرفت و اخم انی کرده اش را مخینوک انگشتان . دی را باالتر کشفشی تکان داد و کسر
  ستنت حراست؟ که خوای گفتیچ: کرد

  
 زد بعد براش یپشت ساختمون داشت با نامزدش حرف م ... یچیه:  دندان گرفته بودری لبش را زپوست

 کار چی شناسمش، هیگفتم م. منم اونجا بودم...  زنه؛ بردنش حراست ی مکیحرف درست شد که با همه ت
  ...ب  حرف تو حرف شد خگهیبعد د...  کرده ی نکرده و فقط با نامزدش صحبت می
  
   زد پشت ساختمون؟ی با نامزدش حرف مـ
  

  ! هم دارهی انگشتر نامزد،یرفتن خواستگار! آره به خدا:  بوددهی براق و ترسشی هاچشم
  

 یگریدختر د.  و به محض باز شدن در داخل شد و عاطفه را هم دنبال خودش کشاندستادی آسانسور اکنار
  . سوم انگشت گذاشتی طبقه ی دکمه ی روتی اهمیب. از دور اشاره کرد منتظر سوار شدنش بمانند

  
  !ستی نی خب اگه نامزد بودن که مشکلـ
  
  ... و گفتم نی منم همـ
  

  ! اگر واقعا نامزد باشنیمنته:  و ابرو باال دادستادی انهی به سدست
  
  ! ممکنه نباشن؟یعنی ... یعنی!  هوم؟ـ
  
  ! ممکنهـ
  
   شه؟ی می خب اگه نامزد نباشن چ-
  
  !ی کرده باشی زبون درازیادی زنکهی ندارن، مگر ایار با تو کـ
  

   همه رو ببرن حراست؟دی دختر پسرا با هم دوستن، پس بانینصف ا! ی زبون درازی چیعنی: دی برچلب
  

 ی که جوابشو مدید!  داره آخهیرادیالک زدن چه ا...  خرفت ی کهی ادب بود، مرتی بیلی آقاهه ختازه
  ... بده ری گ تونهی می به چنهیدم گشت بب

  
  !نمیبب:  انداخت که محکم مشت کرده بودشی به دست هاینگاه

  
  .از هر ده تا دختر نه تاشون الک دارن...  زنن یهمه الک م:  گرفتنیی را پاسرش

  
 شی شست کوچولویرو.  انگشتانش بودی روی خوشرنگیالک پرتقال. دی را باز کرد و جلو کشمشتش

 کارو نی پس فقط همی درس بخونیاومد.  شه تو پروندتی ثبت مرنیگ که ازت بیهر تعهد: دیانگشت کش
  !بکن
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   شه؟ی می االن چـ
  

  ! بشه، نترسی ذارم طورینم:  سر تکان دادستادی که اآسانسور
  
  . کردمای عجب غلطـ
  
  ...نگران نباش.ستی نی،طوری هـ
  

 ذره هی ی تونی منیبب:  کردی م تخته خردیشهره فلفل ها را رو. دی کشینی بری را چهار تا کرد و زدستمال
  !ی راحت شیدماغ و بکن

  
 سر ی کنترلچی هیب.  کنمکاری بابا، خب چیا:  سوختی می دستمال کاغذدنی اش از کشینی بری زپوست

  نیی خوره پایم
  
  !گهی شه دی منی همیاری در می بازی قرتـ
  

  ! نشدضی من مرری هم غی کسچیه. ی برف بازمی کجا بود، رفتی بازیقرت: دی اش را باال کشینی بآب
  
  .ستنی تو که چهار پاره استخون ننیع.  دارنرهی ذخیاونا قد بوفالو چرب! گهی دنی همـ
  

   ...نی کم تپل هم هستم، ببهیتازه فکر کنم ! چهار پاره کجا بود... وا : دیخند
  
 ی کنیتو چشم مخودت خود:  خواند و سمتش فوت کردیزیشهره چ.  به باالتنه اش کردی دست اشاره ابا

  !آخر
  

 حال و هوا عوض ینادرخان هم آمده بود تا کم.  رفته بودندی برف بازی قبل با کامران و پسرها براروز
گردنت چطوره؟ االن درد : دی اش دستمال کشینی بیپا.  را با هم گذرانده بودندیساعات خوب. کند
  ؟یندار

  
  .روها دردم رو کم کردهمون پماد و دا.  بهترمیلینه، خ:  سر باال دادشهره

  
  ؟ی نداریبا من کار.  خداروشکرـ
  

 حرف ی علنادی چرا نمستی به کفشش نیگی راروی نی اگه ا،ی عاطگمیم: دی بندش کششی را به پدستش
  بزنه؟

  
  !ه؟ی کاروی ـ
  

  ؟یگرفت! یشازده کوروش سراب:  ابرو باال انداختشهره
  

  !اره به کفشش دیگی چه رچارهیب... وا :  گشاد کردچشم
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  ؟یجون شهره راستش رو بگو، دوسش دار: ستادی جلوتر آمد و مقابلش ایکم
  

  . ازشادی بدم نمیعنی... اوهوم :  را خوردلبخندش
  
 چرا دست دست گه،ی کنه دی تو رو رسما خواستگارادیخوب ب. منم که باهاش حرف زدم!  خوب الحمداهللاـ
   کنه؟یم
  

   اش کند؟ اصال مگر قرار بود ازدواج کنند؟ی خواستگار آمد تای کوروش با گل میعنی ؟یخواستگار
  

 هم که سرم تو الک خودم بوده باشه، آدم یهر چ:  خواند که دست به کمر شدی را مشی انگار فکرهاشهره
 حرفشو بزنه و قول و قرارش رو بذاره، ادیب!  خواد که بسم اهللای بابا اگه تو رو منیا. شترهی از تو بمیشناس
 کنم، تو کت من ی بعدا فکرام و مال باهات بگرده و بعد بگه حاگهیامروز و فردا و شش ماه د خواد یاگه م

  . کنمی زنم دهنشو صاف میبه جون تو، م... به جون تو .  رهینم
  
  !مگه بچه است ... هی حرفا چنیا! شهره...  اا ـ
  
 که ی سرابنیا.  کنهی میاشق تجربه است، داره عی گفتم بیاگه هم سن و سال تو بود م ... گهی همون دـ

  !معطل کردن نداره.  حسابش دو دو تا چهار تاستدمیمن د
  

  . وقت بهش شهرههی ینگ:  دندان گرفتری لبش را زپوست
  
 نه؟ باالخره اگه ای یمنو قبول دار:  کندزی توجه به حرفش سمت تخته و کاردش برگشت تا فلفل ها را ریب

 ری شمی هم که بگیهر چ.  حرفتون شد من خواب راحت ندارمی از وقتواال.  بزرگت که کردمدمییتو رو نزا
  ! شه؟ی من راحت مالی پسر اون پدره، مگه خمیپاک خورده است، بگ

  
 ی خوب مگه مر؟ی منو بگایبرم بهش بگم ب:  دادهی تکواری کرد و به دیپوف.  گفتی هم نمراهی شهره بانگار
  شه؟

  
اگه اون پشت داره و مشت، تو هم !  منت بکشهادیشماش هشت تا، بچ:  آشپزخانه را سمتش نشانه گرفتکارد
ما .  بزرگهیلیما دستمون تنگه درست، دلمون خ. رهی بگشی زندگی تونست برای که می هستی دخترنیبهتر

 کرده که پس نتخاب وضع انیاگه تو رو با هم. ی کسی پای جلوی و نه سنگمی هستی کسی زندگینه گره 
   ...دهی دویهمه چ

  
  ! اون طرف قربون شکلتری بگنویا:  را باال گرفتدستش

  
  اد؟یم...  از رامسر ادی امشب که نمـ
  

  !ادیامشب نم... نه : مطمئن نبود اما شانه باال داد.  حراست دانشگاه به رامسر رفته بودی ماجرابعد
  

  ...شهره خانم :  به در انبار خوردی اضربه
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   تو؟یینجایا: ستادیل ا اوی پله ی در را باز کرد و روکامران

  
  ...سالم :  دوش گذاشتی را روفشیک
  
 دانست لبخند محو کامران را ینم.  توجه به کامران مشغول کارش بودی به شهره انداخت که بی نگاهمین

  ؟ی نداریشهره جونم کار...  برم گهیمن د:  زدیلبخند.  شهرهی بداخمایباور کند 
  
  تم؟ گفی نره چادتی...  برو به سالمت ـ
  
آقا کامران با !  تختالتیخ:  گفت، اما سر تکان دادی را مشی کدام قسمت از حرف هاقای دانست دقینم

  ...اجازه 
  
  . زنگ بزنم به آژانسی کردیصبر م:  اش کردی رستوران کامران همراهی مقابل ورودتا
  
  . داخلدی شما بررم؛ی گی می زنم بعد هم تاکسی کم قدم مهی نه بابا، ـ
  

 یپس چ:  خودش شانه باال دادیکوروش قصد ازدواج نداشت؟ برا.  گرفتشی رو را در پادهیان پ زنقدم
 نی الزم نبود ای بودهیخودش گفت اگه برام مثل بق!  و دوست دارم؟ادی خواد از من که گفته خوشم میم

  !؟ی کیعنی هی بقنیاصال ا. همه مدت صبر کنم
  

 نیع.  سر کاری به حالت اگه منو گذاشته باشیوا! یلت سراب به حایوا: دی کرد و خط و نشان کشزی رچشم
  ! چسبم بهتیبختک م

  
 دردسرها نی شد کنار برنا بخوابد همیهر بار که مجبور م.  به پشتش خوردی ضربه ایداری خواب و بانیم

 شی شد و پاهای هم سر و ته میگاه.  زد تا شب را صبح کندی می و قمری دور شمسکیپسرک . را داشت
 از سی و لب خاز بمهیبا دهان ن. دی را عقب زد و سمت برنا چرخشیموها.  ماندی بالش می سرش رویجا

   ...ناسوریدا:  گذاشتشی و برنا را سر جادی کشی اازهیخم.  بوددهی به او خوابدهی چسببایآب دهن تقر
  

المپ روشن اتاق .  کند استفادهسیخوابالود راه افتاد تا از سرو. ستادی پا ای گردنش را خاراند و روپس
 ی تخت جفتک می وقت برنا آنجا روریشب قبل تا د. پشت پلکش را ماالند. ستدیکوروش باعث شد با

.  بماندواب را کم داشت که صبح خنیهم.  را همان جاها گذاشتهلشی موبای آمد گوشادشی. انداخت
 شه من ی میچ:  زدیخوابالود نق.  باال رفته اش را مرتب کندری شرت داخل برد تا لباس زیدستش را از ت

  ! سر خر بخوابمیهم تا لنگ ظهر ب
  
.  را ببنددشی نتوانست چشم هاهی ثانکی کمتر از دیشا.  محض داخل شدن به اتاق چشمانش گشاد شدبه

 فشرد یمحکم پلک رو. حمام رفتنی و اماده ریآن هم با لباس ز.  کردی کوروش آنجا چکار مدیاصال نفهم
 برخورد یصدا.  گرفت و وسط اتاق کله پا شدیزی به چشی قدم برنداشته بود که پاکیز هنو. دیو چرخ
  . تن گوشت را کف اتاق پهن کرده بودندکی بلند بود که انگار ی آن قدرشیزانوها

  
  ...لعنت :  لب گفتری زیی ناسزاکوروش
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   ...دیببخش... ب ... ب :  دست و پا شدچهار

  
از شدت خجالت سر و .  بوددهی که دیدی نبانیاصال هم. دی که نباندی را ببیزی چشم باز کند و چدی ترسیم

.  صدا دادی باز کمد خورد و تقمهیسرش به در ن.  کرد چهار دست و پا شودیسع. صورتش داغ شده بود
 ی دونی خودت میاز جات تکون بخور: دی توپی کوروش پر حرص بود وقتیصدا.  بار بلند بودنیآخش ا
  ..!عاطفه

  
 شدن ی اجازه وارد اتاق کسی بود؛ بی بدیلیحس خ. ردی دندان گرفت تا اشکش راه نگری را محکم زشلب

 اش جمع شده بود و ییشلوارک رو زانو.  اش را ماالندیشانیبا کف دست پ ... تیوضع ... تیو در آن وضع
.  برداردرتشصو مرتب کردن لباسش دست از مقابل ی کرد برای جرات نمیحت.  دادیکوتاه تر نشان م

 یم.  شدی بهتر نمنی خوب بود، از ایلیخ. دی پوشیداشت لباس م. دی باز و بسته شدن کشوها را شنیصدا
به روح .  کردیفردا صبح هم خودش را گم و گور م.  برودرونی طور چهار دست و پا از اتاق بنیتوانست هم

  .شد ی آدم چشم در چشم منی با اگری دکباری اگر دی خندیامواتش م
  

 کاری چنمی ببنیبش:  انداخت و بلندش کردشی دست دور بازوی بکند کسی رفتن حرکتی آن که براقبل
. نی رو زمی اومدنت، بعد هم خودتو پرت کردیاون از اون طور! گهی دییسر به هوا. با سر و کله اتیکرد

   ...نمتیبب
  

  ... جان یعاط. د شده کبوتیشونیپ:  سرش نشستیدست کوروش رو.  را محکم تر فشردشی هاپلک
  

  ! کوروشی سر کرده بود داخل اتاق خصوصیمثل چ! آدم هم آن قدر گاو.  و بغضش گرفتدی برچلب
  

  ...خوبم ... خو ... خو : دی اش لرزچانه
  

. یاز رنگ و روت معلومه که چقدر خوب:  دادی اش و ماساژ میشانی قر پی دستش را گذاشته بود روکف
  !نی زمیانو خوردپاهات هم درد گرفت؟ با ز

  
  قرمز شده:  پوست پا حس کردی نفسش را رویچون گرما.  سر خم کردشی زانوی روانگار

  
 بلغور ی آنکه به کوروش نگاه کند چند کلمه ایب. دی کشنیی زانو گذاشت و شلوارکش را پای را رودستش

  ... دونستم یمن نم... من  ... دیببخش... ب : کرد
  
  !عاطفه...  تو رو نمی ببـ
  

  ...تو رو خدا  ... یعنی دونستم، ینم... اصال ... من : دی هم گذاشت و نالی روپلک
  
  . کردمی وگرنه درو قفل من،ی بشداری کردم بیفکر نم! گهی اومد دشی خب، پیلی خـ
  

 کرده بود و خیدستش . اصال نه قابل حرف زدن بود و نه قابل جبران.  زدی در موردش حرف نمکاش
 بزرگ ی دست هادنیبا د. افتدی هم نگاهش به کوروش نی گرفت تا احتمالنییسر پا. دیز لریانگشتانش م
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 یریبم ... ی گرفتار شبی غری به تیاله ... ی عاطی جوونمرگ بشیاله:  هم فشردیو مردانه اش لب رو
  !ادی خبرمرگت بنجا،ی ای شه نشستی روت میچطور. تو
  

   کنه؟ی سرت درد نم؟ی خوبیئنمطم:  بود که دستش را گرفت و نگه داشتکوروش
  

 توانست ی دست هم مکیبا .  بزرگ و گرم بودیادی مرد زنی ایدست ها.  باال دادیزی را با تکان رسرش
 ی و کمی گندمیگری روشن و ددی سفیکی با هم تضاد داشت، یپوستشان کم. هر دو دستش را نگه دارد

 ی مداری که ببح کرد، اصال صی را فراموش میزی آبرورنی ادیشا. سرش را به چپ و راست تکان داد! رهیت
  ! رفتی منی کوتاه و بلندش از بیشد حافظه 

  
  ...عاطفه :  سمتش خم شد تا نگاهش کندی بود که کمکوروش

  
 و کوتاه دی اش چسبقهی بزند لب کوروش به شقیقبل آن که حرف.  کرد تا سمتش چشم بچرخاندجرات

  .دشیبوس
  

  ؟ی بخوابی خوایم:  به مچ دستش داد و بلندش کردی کوروش بود که فشار. برق گرفته ها خشکش زدمثل
  

 ستادیکوروش هم کنارش ا.  شده بود که نتواند تکانش دهدنی خشک و سنگیزبانش آن قدر.  تکان دادسر
   جا؟نیهم:  شدنهیو دست به س

  
 فلنگش را هی شدن بقداری کرد و صبح هم قبل بی پتو مریسرش را تا خرخره ز ... دی خوابیم.  تکان دادسر

  . بستیم
  
   ...ادی هووم، بدم نمـ
  

 جی گیادی لبخند کوروش متوجه شد زدنی آمد؟ با دی بدش نمیزیکوروش از چه چ.  را جمع کردحواسش
 محکم و ی ضربه کیحق برنا بود که .  را جمع کرد و سمت در اتاق راه افتادشیدست و پا.  درآوردهیباز

  ! خرفتی  کند، بچهافتیجانانه در
  

  .ردشی و بگاندازدی خواست دست بی میانگار که هر لحظه کس.  قدم آخر را بلندتر برداشتچند
  
  . هم تموم شدفی ردنی ا،یخانم دالور:  دادهی پشت سرش تکی قفسه هابه
  
  . در برهتی بخور خستگی چاهی ای باشه بـ
  
.  حس و حال بودی بی اما هنوز کم. اش بهتر شده بودیسرماخوردگ. دی اش کشیشانی پی پشت دست روبا

 و گردو؟ شهره هم ابرو باال یغر زده بود که سرماخوردگ.  بسته بودنیشهره به نافش ارده و گردو و دارچ
  !داد که بخور و حرف نزن

  
  .امیاالن م: ستادی و ادی صورتش کشی کف دست روبا
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  شه؟ی مادی انقدر کار زدی عی براشهیهم:  از توت ها را به دهان گذاشتیکی داد و هی تکشخوانی پبه
  

 انبارو پر و دی باشه،ی هم مشتریحاال ب:  کردی درشت تر را جدا می قندان توت هاانی از می دالورخانم
  .می ساپورت کندوی بازار عمی که بتونمی نگه دارمونیپ

  
خوب : دیکش را با لذت سر شی چاوانی و لدی بود خندی خانم دالوری که در حرف هایتی احساس مالکاز

   ...می ساپورت کنمی بتوندیآره، با
  
  .فتمی کنم؛ عذرمو بخوان از نون خوردن می کار منجای کنه، چند سال دارم اری اون ور سال و خدا بخـ
  

  .نی شه، غصه نخوری نمی که طورشاالیا:  کردینچ
  
  . مارو داشته باشهیخدا خودش هوا...  دونم واال ی نمـ
  

 ی کار منجای که اییهر کدام زن ها.  کردندیه به عنوان آشپزخانه هم استفاده م کیی افتاد سمت پستوراه
 ی پسر معتادش را جمع و جور میکی داد، ی خرج خانه میکی.  و مشکل داشتندی بدبختکیکردند هزار و 

 گفت و ی شکریاله. بود بهتر هیانگار وضع خودش از بق...  کرد ی دخترش را کامل می هیزی جهیکیکرد، 
  . آب چکان گذاشتی و رودی را آب کشوانشیل
  
 یادی هم زدیشا.  ساده و دخترانه بودیادیچهره اش ز. دی به سر و صورتش کشی و دستنهی مقابل آستادیا

دو شب قبل بعد ...  بود دهی جا را بوسنیهم.  امتداد دادقهی و تا شقدی کششی خط ابرویبا انگشت رو! خام
 یکم.  چطور بوددنشی نبود حس بوسادشی یحت.  قسمتنی همی روآن افتضاح لبش را چسبانده بود

 اراده یب.  و کوچولو بودفی ظرشیلب ها.  به سر و صورتش انداختی ترقی به جلو خم شد و نگاه دقشتریب
 هم یچشمش را رو.  گشتی به ذهنش برمختهی جسته و گرریتصاو.  بوسه شودهی غنچه شان کرد تا شبیکم

  !شاالی ایکور ش:  گرفت دندانریفشرد و لب ز
  

  !یوا:  از جا پراندشی خانم دالوری ناگهانورود
  
  ؟یدی ترسـ
  

  ؟ی نداریمن برم، شما کار... نه ... نه :  اش را مرتب کرد و شال گردنش را انداختمقنعه
  
  . به سالمتـ
  

 را وهی ملونی انداخت و نای پشتیلباسش را رو. دی و پرتقال خرموی خودش لی رفتن به خانه براری مسدر
   ...ی من، بزنم تو گوش سرماخوردگرمی بگدی مفی وهی آبمکی: برداشت و سمت آشپزخانه رفت

  
دو روزه . ادی مگهی دو ساعت دیکیشهره هم : ندی را ببواری دی را سمت پرده کج کرد تا ساعت روخودش

نکرده تو !  آوردنریب گ صاحایمال ب: ختی را داخل سبد رموهایغر زد و ل.  شدملی ندارم انگار علیگوش
 زنگ شی اومد با گوشهشهر!  دونمی قراره دل خوش کنم، نمنی اهیمن به چ. ارهی دو روز برام پسش بنیا
   ...ارهی رو برام بی گم گوشی زنم به شهال خانم، بعد میم
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ه هر روز تو هم ک:  را برداردی دستیری گوهی آب منکی سری ها را از وسط قاچ کرد و خم شد تا از زپرتقال

  ! آب تو خونمون باشه که آب پس ندهری شهیآرزو به دلم موند . ی دیخدا آب پس م
  
 داد دست کاردون شهره دیکارو با:  دور صورتش را عقب راندی پشت دست چانه اش را خاراند و موهابا

  ! کنم که مو ال درزت نرهچتی تفلون پنیهمچ. ستیکه بلد ن
  

 زنگ در باعث شد یصدا.  گذاشت و چالندیری گوهی آب میورده را رو برش خی و پرتقال هاستادی اصاف
... اومدم :  سر انداختی دستش را با دستمال خشک کرد و چادر شهره را رویسرسر. دست از کار بکشد

  ...اومدم 
  

  ه؟یک:  کردیکی ها را دو تا پله
  
   ...کی پـ
  

 داد ی به خودش زحمت نمیحت.  بودستادهیدر ا با موتور پشت یپسر جوان.  باال انداخت و در باز کردابرو
  ن؟ی کار داریبا ک:  سرش نگه داشتیچادر را رو.  شودادهیپ

  
  ؟ییشما... عاطفه معروف ...  خانم معروف ـ
  

  ...آره :  تکان دادسر
  
  .دیری بگلی تحونوی اـ
  

  !جا آمده بود؟ چه بود؟ اصال از کگری دنیا.  بستهکی سبد کوچک گل و کی.  و دهانش را جمع کردلب
  
  ! مال منه؟ـ
  
  ...مگه عاطفه معروف .  بله خانمـ
  
   فرستاده؟یک!  چرا هستمـ
  
  .ی سرابیآقا ... یسراب ... نمی نوشته، بذار ببنجای اـ
  

  !حساب شده؟. دست شما درد نکنه: دی و بسته و سبد را قاپدی کشیهوم
  
  . بلهـ
  

 را بست و با دقت به اطیدر ح.  شل شدششیود؟ ن گل فرستاده بشیکوروش برا. دی را داخل در کشخودش
 ی دو تا صورتیکی بنفش، ییچند تا.  دانستی نامشان را نمی بود که حتییپر از گل ها. سبد نگاه کرد

  !یفرستاد یچ...  کوروش ی رینم: بسته را دم گوشش گرفت و تکان داد. دی سفییپررنگ و چند تا
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با .  پنجره گذاشت و همان جا زانو زد و بسته را باز کردیل را لبه  باال رفت و سبد گاطی پله ها با احتاز
  !ی درست سراب؟دستتی فرستادکیبا پ! تف تو ذاتت: دی خندی گوشدنید
  

  ! ات هم که خوبهقهیسل ... میخوش بو و مال... هووم :  برداشتی سبد گل برد و نفسکی را نزدسرش
  

  !؟یـــــــــیچرا زنگ زد ... نیه: ف نشست کوروش صای شماره دنیبا د.  زنگ خوردلشیموبا
  

  .سالم... الو :  باز شودشی کرد تا گلوی اسرفه
  
  ... سالم ـ
  

  .نی و برام فرستادی که گوشیمرس... اممم : دی لبش را جوپوست
  
  ... دنبالش یومدی ندمی دـ
  

  .دست شما درد نکنه:  تکان دادسر
  
  ؟ی خوبـ
  

  .خوبم:  گل ها را با انگشت نوازش کردیرو
  

  . ها را دوست داشت، خوشرنگ بودندبنفش
  
  ... عاطفه ـ
  

  .بله:  ها را هم دوست داشتیصورت
  
  ؟یای می کـ
  
  !کجا؟. دونمی نمـ
  
  ؟ی کنی مکاری چی دارنمی ببـ
  

  ...نشستم  ... یچیهوم؟ ه: دی کشرونی را از سبد بدستش
  
  . خونهای فردا بـ
  

کوروش . انگار آن خانه متعلق به همه شان بود.  نشست ته دلشی او بود؟ حس خوبی مگر خانه خانه؟
  یایتو هم م... همه با هم . می نمونده، ممکنه مسافرت هم بردی تا عیزیچ: ادامه داد

  



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

604

  .ی خط ثابت انداختم تو گوشهی.  کارتت و عوض کردممیس
  
  چرا؟...  ا ـ
  
   ...ـ
  
  .هم راحت بودم ی اعتبارنیبا هم.  الزم نبودهای خوب دست شما درد نکنه ولـ
  
  . من راحت نبودمـ
  

 توجه حس و حال نی شدند، اما همی هم نمهی کارت ثابت که شبمی سکیبا .  هم شوندهی شبدی بود باگفته
هر سه تا رنگش خوشگله، اما من بنفش ... دوسشون دارم ...  گال ی برایمرس: لبش را تر کرد.  داشتیخوب
 هم خوشگله، دشیسف...  بنفش قشنگ تره یمنته...  خوبه ها یلی هم خیالبته صورت.  دوست دارمشتریو ب

  !هی دونم اسمش چیاما نم
  
  . دونمی من هم نمـ
  

  !واقعا؟: دیخند
  
  ... آره ـ
  
 به هی اسمش چنمی کنم ببی سرچ منترنتی از اامیبعد م. می بدونویمگه قراره همه چ...  نداره ها ی اشکالـ

  بچه ها خوبن؟.  گمیشما هم م
  
  .نی خودت ببای ب فرداـ
  
  ن؟ی جواب بدنی شیخسته م...  وا ـ
  

  ؟ی نداریکار!  فکر کنی طورنیا:  کوروش هم خنده داشتیصدا
  
  ؟یستی خونه ن؟یاالن شما کجا... دوباره و سه باره .  دستتون درد نکنهیعنی...  نه ـ
  
  . دعوتمیی نه، شب جاـ
  

 خونه؟ آخه نیای شب نمیعنی:  شانه باال داد دعوت باشد؟یی داشت شب جایچه معن.  و لوچه کج کردلب
  !نترسن بچه ها؟.  شهی نمداری اصال بن؛ی سنگیلیشهال خانم هم که خوابش خ.بچه ها تنهان

  
  . گردم خونهینگران نباش، بعد شام برم: دی خندی صدا می بود قسم بخورد که کوروش بحاضر

  
  !پس خوبه...  آهان ـ
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  ؟ی نداری کارـ
  

 ی انجام دادن نداشت حس خوبی هم برای کارچی اگر هیحت. ی نداری کاردی پرسیم ی بود که کسخوب
  .ریشبتون هم بخ. دیای و بدینه، به سالمت بر:  گرفتیم
  
  .ری شب تو هم بخـ
  

 هم به آب پرتقال حس یازی نچیحالش خوب بود؛ ه. دی پنجره دراز کشی را قطع کرد و همان جا پاتماس
 پشت پلکش ری شد و تصاوی تا فردا اوضاع بهتر هم مدیشا.  بوددهیت هم نکشاز پشت تلفن خجال.  کردینم

  ! خلیدختره :  باز کرد و غلت زدشین.  شدندیپاک م
  

  … کوروش جان نی بشایب:  نگاهش کردنادرخان
  

   ...نیای شده، نگران به نظر میطور:  پا انداختی نشست و پا رومقابلش
  
   هست؟یر تو و عاطفه خبنیب.  کم نگرانمهی ـ
  
  !د؟؟یببخش:  طرح اخم گرفتشی اراده ابروهایب

  
  . کم فرق کردههی و موضوع ستی نی بحث کارگهی انگار د؟ی با عاطفه داری تو چه ارتباطـ
  

. دی پرسی اش می در مورد زندگهی در حاششهینادرخان هم.  مدل سوال و جواب شدن را نداشتنی اتوقع
 نی همچی مقدمه ی بدنیحاال پرس.  شدی به اشاره ختم مشتری ب هم نبود وی علنیلی اش خی کنجکاویحت
  . داد منتظر جواب استی نشان میزیچ
  
  ن؟ی پرسی می چی براـ
  
   کنم؟ینکنه دارم اشتباه م. ستی نی مدت هاست متوجه شدم که رفتارت باهاش عادـ
  

  .دی کنینه اشتباه نم:  لبش را لمس کرددور
  

  ؟ی کنی مکاری چی داریمتوجه ا:  کرد هم مثل خودش ابرو در همنادرخان
  
   مشکلش کجاست؟م؛ی آشنا بششتری و بمی کم به هم وقت بدهی خواستم ـ
  
  د؟ی آشنا بشی چی اون وقت براـ
  
  ... باشه ی کم خصوصهی حرف ها نی ادی کنی فکر نمـ
  
  !ستی نی هم خصوصیلی زد، پس خی بود شهره خانم راجع بهش حرف نمی اگه خصوصـ
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  اومده با شما حرف زده؟...  طور نیپس ا:  گرفت و لب و دهن جمع کردتمی کاناپه ریرو انگشت با
  
 هی تر از یانگار موضوع جد.  زدی باهات حرف مدمی نگفت اما امروز تو رستوران بودم و شنیزی به من چـ

  . سادستییآشنا
  
  ... نادرخان ـ
  
 نی کنم ای شناسم، اما فکر نمیه رو هم م شناسمت، عاطفی و می نگران هر دوتون هستم؛ تو پسرم هستـ

  . ببرهیی واقعا راه به جاییآشنا
  
  د؟ی کنی می فکرنی چرا همچـ
  

 که راجع به دمی که بارها و بارها ازت شنی عاطفه، در حالی رویچون دست گذاشت:  شانه باال دادنادرخان
  !ستی هم نکیزد تو نی به مالک هایبه نظرم عاطفه حت. ی کنی چطور فکر متی خصوصیزندگ

  
  . مساله با شما حرف بزنمنی خوام راجع به ای نمـ
  
 ری غی به کساتیی جززی رنیا.  به نادرخان بزندی دو نفره شان حرفی از رابطه دی دی نمی لزومچیه

  .شدیخودشان دو نفر مربوط نم
  

  ! خوامیم نیادی ززی جواب بهم بده پسرم، چهی:  دادهی مبل تکی سر تکان داد و به پشتنادرخان
  
  ؟ی آخه جواب چـ
  
  ! چرا عاطفه؟ـ
  
  .ادی شما فکر کن ازش خوشم مـ
  

 زی چکی دی باست،ی نی به سن و سال تو کافی مردیخوش اومدن برا:  را برداردپشی خم شد تا پنادرخان
  . راجع به تو و عاطفه بکنمی اگهی دم فکر دی به خودم اجازه نمیحت.  تر باشهقیعم
  

  ن؟یبا شهره حرف زد:  بدخلق شودشتری گفت باعث شد بی که نادرخان میگری د فکرنیا.  کردیهووف
  
  . بود که از خودت بشنومنی نه، درست اـ
  
  .می کندای پی شناخت نسبهی تا می شی باهم آشنا ممی دارـ
  
  ! شناخت قراره ختم به کجا بشه؟نی خوب اـ
  

  ...زدواج  ادیفکر کن:  دادرونینفسش را ب.  نادرخان را حس کردینگران
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   ...ـ
  
  . که ازدواج کنمدی اصرار داشتشهی خودتون همـ
  
  .ی گفتی می هست چادمی ی اما از طرف،یری شم که سر و سامون بگی بله اصرار داشتم؛ خوشحال هم مـ
  
  ؟ی چـ
  
 و تازه چشمش به مال و ی باشه و هم همسر خوبی که دوستت داشته باشه، هم مادر خوبی خوای و میکی ـ

   ...اموالت
  
  . مال قبل بودنی اـ
  
   کرده؟ی خوب االن چه فرقـ
  

  !نادرخان: دی به صورتش کشی دستکالفه
  
 که تا ی کنی دختر خانم صحبت مهی در مورد یباالخره دار. ی خوای هم نمی اگهی دی بچه ی گفتی حتـ

  حاال ازدواج نکرده
  
  .دی مساله مشکل دارنی ای با کجادی االن بهم بگـ
  
  .دا کن عاطفه رو صـ
  

  !؟ی چیبرا:  را صاف کنار هم قرار دادپاها
  
  . حرف ها رو بشنوهنی خوب حق اون هم هست که اـ
  
  ! باباـ
  

  ...عاطفه جان بابا ... عاطفه :  اعتراضش ندادی به صدایتیاهم
  

  !ستی سالم نستی شما، بدی نگاه به سن و سال من بکنهی ؟ی چیعنی کارا نیا:  زدغر
  

 پر و یپرو پاچه .  بوددهی بلوز و شلوار پوششهیطبق معمول هم. دید و آمدن عاطفه را د به پله نشسته بورو
 ی به اندامش می و کفش پاشنه دار حسابیی کلوش و چسبان و رو زانومی نیدامن ها.  بوددهی را دمانشیپ

د به حال  کرده بویسع. بودند رو در رو شده تی دو شب قبل با آن وضعیکی.  را خاراندشیدم ابرو. آمد
  . فرستاده بودکی را با پلشی موبای گوشیحت. خودش بگذاردش تا خجالتش کم شود

  
  ... جانم نادرخان ـ
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 عاطفه نیبش:  پا انداختیپا رو.  گفت بلهی مدی رسی کرد و به او که می جانم مکی روزها خرج همه نیا
  جان

  
  .نجای اایب:  با دست به مبل کنارش اشاره کرددی خوردنش را که دکهی
  

 چه وضع نی نادرخان ای جلودی خواست بگوی چشم غره رفت؛ مثال مشی دور از چشم نادرخان براعاطفه
  ! با شمامزمیعز: ابرو باال داد. حرف زدن است

  
از . ستیانگار شک کرده بود که موضوع صحبت چ.  مقابل نادرخانقای آمد و کنارش نشست، دقباالخره
  .بود نگران شده است اش مشخص دهیچی در هم پیدست ها

  
  . هم عاطفهنیا:  نادرخان نگاه کردبه
  
  نادرخان؟...  شده ی چـ
  
اما شهره . می شی آشنا ممی گه داری مه،ی شما چی رابطه دمی بابا جان، از کوروش پرسستی نی طورـ

  . کم کنجکاو شدمهی.  زدی کردن حرف میامروز در مورد رسم
  

  ! گفته؟یشهره؟ چ: ه کرد و دوباره به نادرخان نگادی چرخسمتش
  

  .با من حرف زده:  را به چپ و راست خم کردگردنش
  
   ...ستمی نانیمن در جر!  گفته؟ی چیعنی چرا؟ ـ
  

  . نگران نباشست،ی نیطور:  اش انداختدهی پری به رنگ و روینگاه
  
  ... آخه ـ
  
  ؟یای برمی زندگنی از پس ای کنی فکر مه؟ی عاطفه جان، بابا شما نظرت چـ
  
  ...من  ـ
  

  . دخالت کنمدی و من نباهی شخصکمی لی مسانیالبته ا:  بزند نادرخان ادامه دادی آنکه حرفقبل
  

  . بودی کم شخصهیبله : دیغر
  
  ... مرد که ازت بزرگتره و هی با ی که داری دونی مـ
  

  . من هنوز ازدواج نکردنی از هم سن و ساالیلیخ:  شدنهی به سدست
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 و ستی اخالقش بدک نه،یپسر خوب. ؟یشیازت بزرگتره و بچه داره آشنا م: رد نگاهش هم نکی حتنادرخان
  ! و زرنگ تر هم هستدهی سرد و گرم روزگار چششتری بیلیاما خوب نسبت به تو خ ... هیاهل زندگ

  
  . نادرخانیمرس:  دادرونی را بنفسش

  
  ! من نگران تو هم هستم پسر جانـ
  
  .متوجه شدم...  بله ـ
  
 که به دمید.  تفاوت باشمی که نسبت بهش بستی نیزی مهمه کوروش، چیلی تو برام خیت و راحشی آساـ

  ؟ی مطمئنی زنی که ازش حرف می اندهیراجع به آ. ی کردیخاطر بچه ها هر کار
  
 مقدار از هی تونم ی کردم مدای که نسبت به عاطفه پی شناختی مطمئنه که من باشم؟ فقط روندهی از آی ک-

  . کنمینی بشی و پمیزندگ
  

 درهمش گذاشت و ی انگشت هایدستش را رو.  مکالمه شان ساکت بودانی به عاطفه انداخت که مینگاه
   خوبهی که من بهش فکر کردم همه چییتا جا:  فشردیکم
  

  . اش با عاطفه استهیبق:  به دست عاطفه آوردیگری دفشار
  
  . نهای باشم ی تونم مادر خوبی دونم که میمن نم...  من ـ
  
  .ی خوام مادر باشینم ـ
  
 جمع الی تونم با خی نمیعنی...  دونم ینم.  شم مادر بچه های همه من مدیاز د.  شهی نمی دونم، ولی مـ

  ... شم ی مادر خوب و کامل مهی... بگم آره 
  
   راحت شد؟التونیاالن خ: دی کرده اش کشخی دست ی نادرخان نگاه کرد و با انگشت شست روبه
  
  .ته، اما نگران عاطفه ام ازت راحالمی خـ
  
  ! چرا؟گهی دـ
  
  .ی کنی دونم اول به خودت فکر می شناسم؛ می و من بچم و خوب می چون تو خودخواهـ
  

  ! منیخدا:  و پشت گردن گذاشتدی را عقب کشدستش
  
  اماد،ی با هم آشنا بششتری بیلی خنی تونستی منی عاطفه بابا، خوب فکراتو بکن؛ اگه خودتون دو نفر بودـ

 که با چشم نیمنظورم ا.  مرد کم سن و سال و تنهاستهی ده و نه کوروش ی تو اجازه می خانوادگطینه شرا
  .ستی ها نی آسوننی شه رفتنت به ای نمیدی و دیچون اگه اومد.  بشویباز انتخاب کن و داخل زندگ
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 و آرامش ی مهربان،ی باشد؛ دلسوزی توانست همسر خوبیم. کندی عاطفه پدری آمده بود تا برانادرخان
 به هم کیهر چند که همه شان نزد.  گرفت که زن بودن با مادر بودن فرق داردی مادی دیفقط با... داشت 
  .بودند

  
  . بشمی خوام که وارد زندگی کنم می فکر میعنی...  کنم ی فکر مـ
  

فکر کنم :  کرد را روشنپشینادرخان پ.  سمت عاطفه خم شد و نگاهش کردی زانو گذاشت و کمی روآرنج
  .ی فکر کنشتری بدیبا
  
   ...عنی...  دونم ینم...  ن ـ
  
  ؟یذاری پا می تو چه راهی که داری دونی م؟ی با اون مطمئنی از احساست به کوروش و زندگـ
  

  . رهی مشی خوب پزی تونم قول بدم که همه چی من نمیعنی ست،ی راحت نیلیخ:  تکان دادزی را رسرش
  
  .ی خوام قول بدی نمـ
  

  .هینادرخان کاف:  و دست به کمر شدستادیا. دی رسی به نظر مسی خشیمردمک ها.  نگاهش کردباالخره
  

  ! کهواقعا
  

 ی با آدم مناسب تری تونی و البته تو هم مفهی تو حی گم، عاطفه برای و متیواقع:  شانه باال دادنادرخان
  .یازدواج کن

  
 عاطفه ای ستیمعلوم نبود او مناسب عاطفه ن. خی به میکی  زد وی به نعل میکی بود که یی از آنهانادرخان
  !مناسب او

  
 دور و ی و آدم های حواسشون به زندگیعنی ستن،ی نی مدت متوجه شدم آدم بدنیخب تو ا...  خب ـ

  . کننی متی ازم حماادی بشی برام پی مشکلییبچه ها رو دوست دارن و اگه، جا. برشون هست
  
  !هی عالـ
  
  خان؟ تموم شد نادرـ
  
  . ندارمی من حرفتد،ی گرفمتونوی شما تصمـ
  

... پاشو : دستش را سمت عاطفه گرفت.  شان کرده بودیی نداشت و آن طور بازجوی بود که حرفخوب
  ...عاطفه 

  
 ی فکرش و هم نمیحت...  تو کار نبود ی قصدچی اصال هیعنی...  من دی کنی نادرخان، شما که فکر نم-

  ...کردم 
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 باهات حرف شتری بیی دادم که ازت خوشم اومده و راجع به آشناحی نادرخان توضین برام!  بلند شوـ

  .زدم
  
 و دست دور شانه اش ستادینادرخان بود که کنار عاطفه ا.  انگشت مچاله کردانی و شالش را مستادیا

  کردم؟ که نتتی فقط نگرانت بودم، اذ؛ی هم هستزتری حاال عزیاگه تا حاال مثل دخترم بود: انداخت
  

   ...ومدهیکامران ن:  به ساعتش انداختینگاه.  باال داد که نهسر
  

  . بچه هاشی رم پیم:  از نادرخان جدا شدعاطفه
  

 ی کنیفکر نم: دی نرم کوبشیبا آرنج به پهلو.  و هر دو به رفتن عاطفه نگاه کردندستادی کنارش انادرخان
  .دیالزم باشه محرم بش

  
  !؟ی چـ
  

   شهره از حرفش برگرده؟ی کنی نمالیتو که خ: آشپزخانه رفت تکان داد و سمت سر
  

 اصرار داشت نی همی خواهد به عاطفه ناخنک بزند، برای کرد می مالیخ.  هم شده بود دردسر تازهشهره
  . زنمیخودم باهاش حرف م: همراه نادرخان داخل آشپزخانه شد.  شودی و ثبتی رسمزیتا همه چ

  
  . باشهـ
  

 نکهی آمده و رفته بودند؛ نه ایادی زی چشمش آدم هاشیپ. ن به عاطفه را دوست داشت که ناخنک زدالبته
  ! بدجور به ذائقه اش سازگار بودیکی نیهمه را مزه کرده باشد، اما ا

  
  ؟ی کشیم:  به دست سمتش خم شدگاری سکامران

  
  .نه:  اش را فشردینی بی غهیت

  
  .نگران نباش:  شانه اش گذاشت و فشردی رودست

  
 کنم یهر جور فکر م:  دندان گرفت و رها کردری لبش را زیگوشه .  بودی از برخورد نادرخان عصبوزهن
  ... اصرار که ازدواج کنم، حاال یقبال اصرار رو.  کردی سوال و جواب می طورنی ادی نادرخان نبانمی بیم
  
  .هی حد شما در چهی خواست مطمئن بشه که رابطه یفقط م.  فکر کنم قصدش دخالت نبودـ
  

  . نکردیکار خوب:  را ماساژ دادگردنش
  

 تو دلمون بود ی سوال و جواب ها هر چنی با همم؛ی که بچه تر بودندازهی می وقتادیمن و : دی خندکامران
  .رونی بدی کشیو م
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  . بدهی دونست چه جوابی بود، اصال نمدهی ترسیعاطفه حساب.  طور بودنی که امروز کرد همی کارقای دقـ
  

 نی شدن ای و منگ بود؛ انگار علنجیحواسش بود که تمام شب نگاهش گ.  بوددهی داخل اتاقش خوابعاطفه
   ...یدوسش دار:  آتش زد و دستش دادیگاریکامران س.  او هم سخت بودیموضوع برا

  
 تند و نه یلیدوست داشتن عاطفه مخصوص به خودش بود؛ نه خ. دی کشهی زد و داخل رگارشی به سیپک
  . آدم شناخت داشتنی که نسبت به ای به همان اندازه اقایدق...  کند یلیخ
  
  ه؟ی نظرش چـ
  
   عاطفه؟ـ
  

  ...اوهوم :  زدگارشی به سی سر تکان داد و پک محکم ترکامران
  

 گم ینم.  بود نه ازدواجییموضوع فقط آشنا. می تا حاال راجع بهش حرف نزدیمسخرست ول:  باال دادشانه
  . کم دور از ذهن بودهی دی که نادرخان پرسی طورنیما ابه ازدواج فکر نکردم، ا

  
  !ی به ازدواج فکر کردتی پس در نهاـ
  
 کردم فرصت هست که قبل از یفکر م. فتهی اتفاق بعی کردم انقدر سریفکر نم.یلی صادقانه بگم نه خـ

  !می شدی آشنا مشتریحداقل ب. می رو بهتر بشناسگهی شدن همدیرسم
  
  . شهی راحت تر ملی مسای تحمل همه یر دوست داویکی ی وقتـ
  
  . اومد ازدواج کنمی من ازش خوشم مای کم دوستم داشت هی که ی تونستم بعد بنفشه با هر کسی مـ
  

  !ستی نی تو هر کسی خانم برایو عاط:  انداخت و برداشتزی می فندکش را روکامران
  
  . نهـ
  
  .بچه ها هم دوسش دارن ... یع کن و شروتی راحت زندگیلی خی تونی مه؟ی چی براتی نگرانـ
  

  . دونمینم:  فشردی دستشی را داخل پمهی نگاری زد و سی ترقی عمپک
  
   تونه؟ی تونه مجبورت کنه، مینادرخان که نم.  نهی بگهی وقتش نشده کافی کنی اگه فکر مـ
  
  ! تونهی معلوم که نمـ
  
  ! بکش و برو بخوابگارتویس.  باشالی خی خوبه، پس بـ
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  .شب و بمون:  دوم را هم باز کردیدکمه . دی کشراهنشی پی قهی  بهیدست
  

  .می با هم بکشگاری سهی رم خونه؛ موندم یم: ستادی اکامران
  

.  بالکن قدم برداشتیکنارش تا رو.  دادی نشان مشتری بی دو سال از او بزرگتر بود، اما کمیکی فقط
  . کنی رانندگاطیتبا اح: چاندی پنهی تنش نشست، دست دور سی هوا رویسرما

  
  . کنهی مدای پی خوبیعاطفه باهات زندگ. ی هستیمرد خوب:  دست دورش انداخت و لبخند زدکامران

  
  !ی گی نمیجد: دیخند

  
  ! امی کامال جدـ
  

 انشانی بودند؛ مهم نبود که سال ها می خوبیبرادرها.  را پشت کامران گذاشت و کوتاه بغلش کرددستش
  . رفته بودنی و ازدواج اولشان از بیفاصله افتاده بود و زندگ

  
  . شهی برو باال سردت مـ
  
برگشت داخل خانه و سمت اتاق عاطفه . ندی را ببنشی تا دور شدن ماشستادی کامران جدا شد و همان جا ااز

.  داد و داخل شدنیی را پارهی دستگدی نشنیی صدایوقت.  بودداری بدی به در زد، شای کوتاهیرفت؛ ضربه 
 بود؛ نوک انگشتش را جلو دهی راست دراز کشیعاطفه به پهلو.  جلو گذاشتی کمرنگ آباژور قدم نورریز

 به هیشب.  نبودجانی داغ و پر هیلیهر چند خ... نسبت به عاطفه کشش داشت . دی کششی موهایبرد و رو
 یگری کس دچیه هیعاطفه شب.  گذراندی متای که با گیی وقت هاای نبود که با بنفشه آشنا شده بود، یوقت

 ی روشتری بی خواست همسرش شود؟ کمی مدختر نیا.  انگشتانش لمس کردانیچند تار مو را م. نبود
قبل تر از .  را حس کنددنشی توانست نفس کشی لب ها مکیاز شکاف بار. ندشیصورتش خم شد تا بهتر بب

 زد، اما با عاطفه یرف م در موردش حی حتای کرد، ی دستش را دراز میزی داشتن چی بود برای کافنیا
 را با هم یگری دیزهایالزم بود چ.  دادی جواب نمیشگی همیهابا عاطفه راه ...  رفت ی نمشی طور پنیا

 ی عشقچی بدون های دنی آدم هاشتری بمین.  دادی با عاطفه احساساتش را قلقلک متیمحرم. تجربه کنند
 کامال انشانی از هم داشتند و آرامش میتقابل کردند، درک می می کردند، در کنار هم زندگیازدواج م

 دیشا.  رفته بودشی پشیازهای نی روتای هم با گکباری بنفشه عشق را تجربه کرده بود و با بار کی.  بودیواقع
مثل نادرخان ...  خوشبخت ی از آدم هایلی آرام و معمول خیزندگ.  کندی بار فقط زندگنی توانست ایم

  ! شناختی که میگری دیاو مامان اطلس، مثل آدم ه
  

با .  بلوز و شلوار مشخص بودری از کمرش زیکیخط بار. دی چپش دراز کشی زد و به پهلوی غلتعاطفه
 ی رفته بود، با عاطفه خواستن را هم تجربه مشی پشیازهای نی فقط روتایخودش که تعارف نداشت، اگر با گ

 قایانگار دق. ت صورت و اندام و رنگ پوسنی کرد مخصوص عاطفه بود، مخصوص همی که حس میلیم. کرد
  .دی تنش باال کشیخم شد و پتو را رو.  خواستی بود که ذهن مردانه اش میزیچ
  

  . امتحان کنایب:  گذاشتشی کنار پایلونی ناشهره
  
  ه؟ی چـ
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  ! دلم گرفت،یذاریهمش سرت مقنعه م.  گرفتمی دو تا شال و روسرـ
  
 از شتری که شهره به کوروش زده بود هنوز دلخور بود؛ بییحرف هابابت .  انداختلونی به نای نگاهمین

 ی و روسریشال بافت بادمجان.  کردی را خاللونیشهره دست به کار شد و نا. دی کشی خجالت میدلخور
 تو ه،یشمیابر: ت سرش انداخی را باز کرد و روی روسری تااقیبا اشت. یی طالی هی و سبز با حاشیریش

  ! ساختهیقربون خدا برم چ... چشمم کف پات . بازم گرون بود دمیحراج هم که خر
  

 به صورتش ی روسریاصال گره .  را گره زدی و روسرستادی کمد ای نهیمقابل آ. ندی شد خودش را ببمشتاق
   ...ادیبهم نم: دی به راست چرخی و کمچاندی آمد؛ گره اش را باز کرد و دور گردن پینم
  
 ی داری خوشگلنیچشم به ا. یشی می چنی کن ببشی ذره آراهی. ادی هم میلی خ،یری گی مرادی اخودی بـ
  ! توشی کشی مداد نمهی
  

  . شمی مرهی ننیمداد بکشم تو چشمم ع: دیخند
  

  !آره واال:  و شال بافت را سمتش گرفتدی هم خندشهره
  

 اش یبود و شل بهتر بود؛ سر و ته شال به هم وصل یلی خیکی نیا.  را برداشت و شال را انداختیروسر
  .ادی خوبه، بهم منیا:  را باال داد و خودش را برانداز کردشیابروها.  گردنری افتاد زیم
  
  ست؟ی نرهی تیلی خنمت؟ی ببـ
  
  . زحمتی منو بده بفیک...  است رهی کجاش تی خوشرنگنیبه ا...  وا ـ
  

 نیا:  کردیبود؛ نچ دخترانه یلیصورتش هنوز هم خ. دی لب کشی و رودی کشرونی اش را بی صورترژ
  . خوامی چند تا رژ لب جون دار مهی شه، ی نمیطور

  
  .شهی نمگهی دنبالت دادی می سرابی کن؛ بعد عصردی خررونی االن برو بنی همـ
  
  . حاال نه امروزـ
  

 به خودت کمی رون،ی بیری باره باهاش منیاول.  االن وقتشهنیاتفاقا هم:  کمک کرد شالش را برداردشهره
  .ستیبد ن که یبرس

  
  . بودم، االن زشت بخوام رنگ و روغن کنمنی همشهیهم:  پنجره نشستی و لبه برگشت

  
 ی و کوتاه به صورتش می مصری پرتر شده بود، موهاینسبت به قبل کم.  با شهره تا آشپزخانه رفتنگاهش

 کم تنوع هیرنگ و روغن کجا بود، باالخره :  از آشپزخانه آمدشیصدا.  دادیآمد و جوان تر نشانش م
  ! گم که رژ قرمز بزنیخوبه، نم
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 شل شده شی خوشرنگ دست و پای و اناررهی رژ قرمز تکی دنی رژها چشم گردانده بود و با دی قفسه انیم
 ی اش با حوصله تست می کناریخانم ها!  خواهدی کرد رژ قرمز نمی مالی که خی شهره خالیجا. بود

 ی را مد بودهی که کوروش خریالک سرخ. هم باشدهیش شب خواست رنگ رژ و الکی شان میکی. کردند
 ی سورمه ای جفت جوراب نخکی ش،ی شد چند تکه لوازم آرادشیحاصل خر.  رژ ست کندنیتوانست با هم

 ی از آن را روی و قسمت کمدی اش کشرهی صاف و تی به موهایدست.  کرم مرطوب کنندهکی و یو صورت
 برداشت یدستمال.  رفتن نداشترونی رژ لب جرات بنیه کرد، با ابا وسواس به خودش نگا. ختی ریشانیپ

 سمت آشپزخانه و دیکالفه دو.  شدی پررنگ تر مدی کشی دستمال مشتریو کمرنگش کرد، انگار هر چه ب
  !ی شی درستت کردن که پاک نمیبا چ ... ییا: صورتش را شست

  
 و با دستمال به جان دی کرم دور لبش کشیکم!  خون آشاما شدمهیشب:  نگاه کردنهی در آرشی ناله به تصوبا

:  کمرنگ شدن نداشتالی دستمال، اما انگار خای دور لبش اثر رژ بود ی دانست قرمزینم. صورتش افتاد
  .گهی بس بود دیهمون صورت.  آخهی رنگنیتو رو چه به ا! ی عاطیریبم
  

  ...الو : دی که زنگ خورد از جا پرلشیموبا
  
  ؟ی حاضرـ
  
  . سالمـ
  
  . سالمـ
  
  ن؟ی شما راه افتادـ
  
  ؟ی حاضرابونتون،ی رسم سر خی مگهی دقهی ده دقهی.  آرهـ
  
  .رونی بامی من مای تو کوچه نگهیشما د... آره ...  هوم ـ
  
   هوا سردهایزودتر ن.  زنمی بهت زنگ مدمی رسـ
  

  .باشه: دی دور لبش کشیدست
  
  . پس فعالـ
  
 یچیه:  و شالش را مرتب کرددیپالتو پوش. کمرنگ تر شده بود ی به صورتش نگاه کرد؛ رد قرمزکی نزداز

 کم دارم السی جوش قد گهی... اه اه اه ... شالم بنفش ... حاال رژ ندارم، الکم قرمزه . ادی نمیچیبه ه
  .روزم کامل بشه

  
 صورتش کم ی شد قرمزی هوا باعث می سرددیشا.  رفتنیی و از پله ها پادی اش را پوشی شد و کتانخم

 بود؛ با ستادهی اش ای سلمانرونی ببیآقا حب.  رفت و در را پشت سرش بسترونی بلشیبا زنگ موبا. شود
  ومده؟یحاج خانم ن:  سر تکان داددنشید
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  ...نه هنوز، با اجازه :  هوا تنش را لرزاندی گذاشت؛ سردبیدست داخل ج.  گفتی خانه را مصاحب
  

  .سالم:  داد و سوار شدشی به قدم هایشتری بسرعت.  جلوتر از کوچه بودی کوروش کمنیماش
  
  . سالمـ
  
 عطرش داخل ی را برانداز کرد؛ بوزشیصورت اصالح شده و تم.  به صورت کوروش انداختی نگاهمین

  . شد ته دلش ضعف برودی بود و باعث مدهیچی پنیماش
  
  ؟ی خوبـ
  

  .خوبم:  تکان دادسر
  
  .می ری می کمربندتو ببندـ
  
  ... باشه االن ـ
  

  .ینی پشت تا راحت بشی و بده بهم که بذارم رو صندلفی کنیا:  سمتش خم شدکوروش
  
حواسش .  را به دست کوروش داد و تشکر کردفی حرف کیب. کردی متشی کوچک مگر چقدر اذفی ککی

 چشم چرخاند و یکم.  راه افتاده بودگری دی هانی اش بود، ارام و با حوصله پشت ماشیبه رانندگ
 تشسر سم.  که حواسش به او بودی شده بود به مردلی تبدمی شاخ و دم قدی بیبوفالو. براندازش کرد

   با درسات؟ی کنی مکاریچ: چرخاند و نگاش را گرفت
  
  . خونمی مـ
  
  فتاد؟ی گذرت به حراست نگهی دـ
  

  . شدی می دونم چی نمیواقعا اگه شما نبود!  خدا نکنهیوا: دیخند
  
  . کردنی پروندت ممهی گرفتن و ضمیت م تعهد ازهی شد؛ ی نمی طور خاصـ
  

   بد نبود؟نیاون وقت ا:  زدغر
  

 به بعد نی اما شما از ا،ی مدلنی ای هاطنتیش ... گهی دزاستی چنی به همییدانشجو:  باال انداختابرو
  .حواستو جمع کن دوباره پات به حراست باز نشه

  
اصال نگاه اون مردک : د مشتش را جمع کرد بازخواست شده بولی دلی که نکرده بود و بی کاریادآوری از
  . کنمینم
  
  م؟ی شام کجا بریبرا. ی کنی می کار خوبـ
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 ی و گوشت تنش را آب کرده بود، حاال میانی رستوران عکی برده بودش ی پرسشچی هی قبل بی دفعه
 نی همچو از فکر بردن...  ناصر خوش دست یگرکی جدی کند و بگوی آمد زبان درازیبدش نم!  کجادیپرس
  ؟ی مونده تا شام، شما گرسنه ایلیهنوز خ:  راحت تر نشستیکم.  گرفتی هم خنده اش میاسم

  
  .می کم با هم قدم بزنهی کنم ی پارک میی جاهی فعال نه، پس ـ
  

 ی قرمز میبرنا ماه.  دوست دارمدویبازار شب ع:  شلوغ نگاه کردی روهاادهی و به پچاندی پنهی دور سدست
  .خواست

  
  .ی کنه تو تنگ ماهیاز االن بخرم مرتب دستش و فرو م اگه ـ
  

  . براشنیری بگلیخوب پس شب سال تحو: دیخند
  
  . بسته چهار مغز هستهیتو داشبورت ...  اوهوم ـ
  

 رونی زحمت در داشبورد رو باز کن و بسته رو بی بیعنی نیا.  گرفتی مادی را کم کم داشت ی کوروشزبان
  بازش کنم؟: ا برداشت تپل ریخم شد و بسته . اریب

  
  . آرهـ
  

  .دییبفرما:  را باز کرد و سمتش گرفتلونی نادر
  
  .رمی گی بردار منم مـ
  

 لونیکوروش هم دستش را داخل نا.  بودی درشت و نمکی های که به دهان گذاشت بادام هندیزی چنیاول
  نبود؟ مد نظرت ی خاصیتو که جا. آب هم هست، تشنه ات شد بردار:  برداشتیکرد و مشت

  
  . نهـ
  
  .می کنم قدم بزنی پارک می بعدابونیخ. مینی بشنی تو ماشدی کل شب باکی ترافنی خوبه، با اـ
  

  .اری اون بسته رو هم بن،یی پاایب:  را داخل کوچه پارک کردنی و ماشدیچی را پابانی خنیاول
  

   ...نجای اایب:  و دستش را دراز کرددی اش را پوشی کوتاه خاکستریپالتو
  

  سردته؟:  مشت بزرگش نگه داشتانیپنجه اش را م.  به جلو برداشت و دستش را به کوروش دادیمقد
  

 دی کرد؛ اصال شای می روشی مغز خر خورده بود که سردش شود؟ گرما از قلبش شروع شده بود و پمگر
  .ستیسرد ن... نه خوبه :  کردی شد و نوک انگشتان کوروش را هم گرم تر می هم مزیسرر
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  .یذاشتی دستکش مدیبا: چاندی پشی را دور بازوتانشانگش
  

 شل شده اش را جمع شین!  کنارش بودی گرم و داغتری هنی همچی داشت، وقتی دستکش برمگری دعمرا
  ...اونم که نرگس ... شب بو و سنبل .  دونمی منارویاسم ا...  چقدر گل آوردن یوا: کرد

  
  . شهی االن مزاحم مم،یری گی وقت برگشتن مـ
  
 کرد یغلط م.  کوروش بودی دست و بالش افتاد که دور بازوادی.  داشتی گلدان کوچک چه مزاحمتکی

  . بعدی ممکنه خراب بشه، بمونه هفته میریاز االن بگ... آره : دی خریگلدان م
  

 که ی االن وقت شل شدن بود؟ کور خوند،یری بمیا: غر زد.  نرمش سر خورد عقبی موهای بافت روشال
  !ی کور خوند؟یدی تا درستت کنم، شنندازمیدست م

  
  ... شد یچ: دشیکوروش کنار کش. ستادی بعد به اجبار اقهی چند دقاما

  
  .حاال خوب شد ... نیی خوره پایسر م:  و شالش را مرتب کرددی را عقب کشدستش

  
. استفاده بود یدوباره که راه افتادند دستش ب. فتدی از سرش برتری تا ددی جلو کششتری بی اجبار کمبه

کوروش دست پشت کمرش گذاشت و .  کردزانی پر حجم کوروش انداخت و لب و لوچه آوی به بازوینگاه
  ! شلوغهیلی بودم، خومدهی نرونی بی طورنی وقت اچیه:  جلو راندشیکم
  
   بازارهیابونی هم که هر خنجای اگه،ی ددی دم عـ
  

ه چند کفش اشاره کرده بود تا شاگرد مغازه با انگشت به س. شدندی بزرگی بعد داخل کفش فروشیکم
  چه خبره؟:  و پچ پچ کردستادیکنارش ا. اوردی بشیبرا

  
  . چرمش خوبه، تازه دست دوزنـ
  
  ! اما پاشنه دارنـ
  

  ه؟یآره، مشکلش چ:  خودش پچ کردمثل
  

  .دوست ندارم: دی کوروش بری تا قدش به سر خم شده ستادی نوک پا ایرو
  
   چرا؟ـ
  
 ی شتر مرغ هاهی مدل راه رفتنش شبنکهی اای شود ی که با کفش پاشنه دار باسنش برجسته م گفتی مدیبا

  ... کم سخته هیراه رفتن باهاش :  کرد و لبخند زدی شود؟ اهمیبالغ م
  

  ؟یچون سخته دوست ندار:  کردی نگاهش میجد
  



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

619

 کنه، تازه کمر درد یاب مبه مرور زمان ساق پا رو خر. ستی بعد کفش پاشنه دار اصال خوب نگه،ی آره دـ
 ستی نادمی االن دمی دیونیزی برنامه تلوهیخودم .  گنی ارتوپد می گم ها، دکترای و من نمنیا. ارهیهم م

  ... پوشه رو ی مدار که کفش پاشنه ی که اومده بود ستون فقرات کسیکدوم شبکه بود، اما دکتر
  

  ... لحظه اجازه بده هی:  دست دورش انداخت و نشاندشکوروش
  

 ی میزی چکیشهره .  کردی شد و بغلش می خواست مهربان می آدم هر جا که دلش منیا.  گرد کردچشم
   شد؟یچ:  را بهم چسباندشیپاها.  گفت مراقب خودش باشدیدانست که م

  
  . بپوشنویا:  را برانداز کرددی سفزی ری با دوخت های راست کفش پاشنه بلند مشکلنگه

  
 بال گرفته، یا:  گفتینی به خودش آفرزشی جوراب نو و تمدنیبا د. را باز کند اش ی شد تا بند کتانخم

   نه؟یاری ممکنه کفش از پات در بیشک کرده بود
  
 را به شی پایکم. شدی مدهی کفش دی باالی از بازشی پادیپوست سف.  راستش را داخل کفش گذاشتیپا

 نویا:  را هم سمتش گرفتگری دی لنگه کوروش.  شدی میپاشنه اش هفت هشت سانت. چپ و راست چرخاند
  .هم پا بزن

  
  ... کفش اسپورت راحت ترم ای یمن با کتون:  و پاها را کنار هم گذاشتدی لنگه را هم پوشآن

  
  .ستمیمن ن:  انداخت و بلندش کردشی دور بازودست

  
  !؟یچ: دی سرش را عقب کشیکم.  بوددهی کوروش چسبی نهی به سبایتقر

  
  .ی پوشی می کتونشهی دوست ندارم همـ
  

. دی رسی بلندتر به نظر می پاشنه کمنیبا ا.  مغازه نگاه کردکی باری نهی در آرشی و به تصوستادی اصاف
 یم. پاهات خوشگلن: ستادیکوروش کنارش ا.  تا خوب کفش را برانداز کنددی شلوارش را باال کشیپاچه 

  ؟ی و امتحان کنی بعدیخوا
  

  ...آره :  جمع کردی را کمشیهاشانه .  گردنش مور مور شدپس
  

 داشت و ی کوتاه تری پاشنه یکفش بعد!  خوشگل؟یپاها.  انداختشی به پاهای نشست و نگاهمکتی نیرو
. یی کائوچوی داشت با پاشنه ی و خوشرنگرهی تیزرشک.  کار شده بودی ورنی قسمت مات چرم کمیرو
 یلی آدم خی شد حس کنی آن هم باعث م که نگاه کردن بهیی و خاص بود؛ از آن کفش هاکی شیادیز

 که یمدل.  از مغازه بوددشانی مختلف خری مختلف با پاشنه هایسه جفت کفش در رنگ ها. ی هستیمهم
  . دستمونمیری بگمی مجبورم،ی دورنی از ماشیلیخ:  کرد باعث شد بخنددی ها نگاه ملونیکوروش به نا

  
  . آرهـ
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 کی دارم؛ دو به ی رو هم من برمیکی نی اار،ی رو شما بنایا: ت ها را سمت کوروش گرفلونی تا از نادو
  خوبه؟

  
  . امی هم راضکی به کیمن با : دی را چسبشی را از دستش گرفت و به عوض بازودی سفلونی ناکوروش

  
 اش ینی به بیکی ذرت مکزی بپرسد بونکهی قبل از اک؟ی به کی شد یچطور م.  ها که سه تا بودندلونینا

  ذرت؟: ستادی هم اکوروش. نشست
  

  ؟یشما دوست دار ... هیبوش عال. ا وهوم: دیخند
  
  ... اونجا میبر. می خوری ممیای مرونی با پسرها که بی گاهـ
  
 دستشان دی خرلونی خوردند و نای ذرت می کاغذوانیهمان طور که از ل.  کردندنیی ها را باال و پاابانیخ

 شدی که باعث میی جات هایبدل.  گذشتندینگشان م رنگاریاز کنار دست فروش ها و بساط ها. بود
 نهی هزوروش بخرد، چون مطمئن بود کیزی خواست امشب چینم.  مالحظه کردیچشمش برق بزند، اما کم

 نکهینه ا:  ها انداختلونی به نای نگاهمین.  راحت نبودشی برایلی موضوع هنوز خنی پردازد و ایاش را م
  ! نه دو تا، سه تا؟،یکینه ...  تو روحت یا! یدیکفش نخر

  
 مردم گریخاک به سرم، دل و ج:  درشت شدشی پهن بود، چشم های که داخل بساطییرهای لباس زدنی دبا

  !ابونی کنار خختنیو ر
  

  ؟یدی دیزیچ: دی پرسکوروش
  

  ؟ساعت چنده.  نبودیچیه... نه، نه :  را برگردندابانی کوروش فشرد تا دور بزنند و خی اش را به بازوشانه
  

   ربع به نه، گرسنت شد؟هی: مچ دستش را باال گرفت.  عوض شودرشانی حرف اجازه داد مسی بکوروش
  

  . شام نموندی که خوردم جایبا اون همه ذرت:  کردینچ
  
  ! بودوانی لهی همش ـ
  

 بود؛ شما ماشاهللا یلی من خیبرا:  کوروش محکم کرد و سرش را داخل شال فرو بردی را دور بازودستش
  !یابر منسه بر

  
  چند برابر؟:  سمتش سر خم کردکوروش

  
  !ی و هم طولیماشاهللا هم عرض...  گه ها ی هم نمراهیب. ی گه شما سه برابر منیشهره م: دیخند

  
  شهره گفت؟:  خنده اش را خوردکوروش

  
  .آره: دی کوروش خندی خنده از
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   شدم؟ی مری سدی باوانی لهی من با یعنیاالن : دی دور لبش کشیدست

  
  ن؟ینشد:  چرخاندچشم

  
 و کباب ترک همه جا چی ساندوی تو بازار بومی اومدی از وقتم؟ی بخورچیخوش گذشت بهم، ساندو...  نه ـ
  .دهیچیپ

  
  !می پاه،یعال...  اوووم ـ
  
   جان؟ـ
  

  ! من موافقمیعنی:  را جمع و جور کردلبخندش
  

   خوبه؟نجایا:  کشاندشی بود که سمت مغازه اکوروش
  
 دارن از مواد ادی زی ها کار کردم، چون مرکز بازارن و مشتریچی ساندونیتو ا. وب باشه فکر کنم خـ

  . کننیسالم استفاده م
  

  ؟یمطمئن:  پنجه گرفتانی برداشت و مشی دست را از دور بازوکوروش
  

  !مطمئن:  به خودش داد و شستش را پشت دست کوروش چسباندیجرات
  

 حرف صبحانه اش را تمام کرد یباراد ب. به خودشان حرف زده بود صبحانه با بچه ها راجع زی سر مکوروش
بعد هم خودش از پله ها باال رفته بود تا با باراد .  ندهدیتیکوروش اشاره کرد که اهم. و به اتاقش رفت

با بابا :  کردی نگاهش میرکی زری زایبرد.  زدندی و برنا دوره اش کرده بودند و حرف مایبرد.خلوت کند
   شه؟ی می چیدواج کنکوروش از

  
  ...اجازه ... اجازه من بگم :  انگشتش را باال گرفتبرنا

  
  ...بگو : دیخند

  
   ...ی جورنیا...  کنن ی رو ماچ مگهی عروس و دوماد بشه اولش همدی هر کـ
  
  ! قربونت برم منیاله:  خندهریشهال خانم زد ز.  از لبش برداشتی به خودش بجنبد برنا ماچتا
  

  !بچه پررو: دی و غردیش کش لبی رویدست
  

  ...نخند : چشم گشاد کرد.  کردی باز نگاهش مشی با نایبرد
  
  .ی ری نمگهی و دی مونی ما مشی پی کنی ول، عروسیا: دی خندشتریب
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  . بهم ندارهی ربطچی هقاتیتحق...  خود خوشحال نباش یب! ها ها:  انداختینی به بینیچ
  
  ... ضدحال بزن ی هـ
  

  .ستمی نیو نشناسم که عاطمن تو ر: دیخند
  
 مخالف بود؟ رابطه شان که یعنی.  بودامدهی نرونیباراد از اتاقش ب.  به راه پله انداختی هوا نگاهیب

 ریانگشتش را ز.  را داردشی کرد که چطور هوای حس میحت.  کنارش بودشهیباراد هم.  خوب بودیلیخ
 که گورو ی پوشیم لباس خوشگال نی از ایس بشعرو: برنا خودش را به زور کنارش جا داد. دندان گرفت

  د؟یپوش
  
 عالمه هی... همون که سه تا دختر داره  ... گهیگورو د... ا : برنا با آب و تاب ادامه داد.  نگاهش کردجیگ
   مون دارهینیم
  

   ...ومینیم:  غر زدایبرد
  
  و بپوشم؟من لباس گور ... یزرنگ... ا : دیخند.  زدندی حرف می آمد در مورد چادشی
  

   باشه؟ی شه لباست صورتیم.  ستاره ها هم داشتنیتازه از ا.  هم خوشگل بودیلیخ: دی هم خندبرنا
  

   ...ی زنم بهت که سوسک بشیاز اون ستاره ها داشته باشم م: چاندی را دور برنا پدستش
  

  چرا سوسک؟: دینال
  

  ؟یپس چ:  اش صدا گرفتخنده
  

  ...مارمولک :  خباثت کردایبرد
  

  ... کن اسب تک شاخ بشم یکاری ... رینخ:  زدغی جابرن
  
 ... ی جورنی زنم، ای بزرگ و گازت میراشکی پهی کنم به ی ملتیتبد:  و برنا را قلقلک داددی خندشتریب
   ...ی جورنیا

  
 هم غی جشی غش غش خنده هاانیبرنا م.  برنا گذاشت و فشرددی و سفی تپلی بازوهای را روشی هادندان

   ...ی خوشمزه بودیلیخ... هووم : دیسی و لبش را لدیقب کشع. دی کشیم
  

  ؟ی ری نمگهی د؟ی کنی زندگنجای ایایواقعا م:  سمتش برداشت و دست دور گردنش انداختیزی خایبرد
  

  ... بچه یگردنم رو شکوند: دی سرش را عقب کشیکم
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   ...یعاط...  ا ـ
  
   گذره نه؟یخوش م...  جا نی مونم همیم...  اوهوم ـ
  

 کرد، صبح جمعه یپوف.  سرش را کج کرد؛ کوروش تنها بودیکم. دی و بسته شدن در اتاق باراد را شنباز
 نشست ی شهره می های نگرانی پادی گشت خانه، آن وقت بای برمگری دو ساعت دیکی.  بود بهمختهیشان ر

 شما دو تا چتون :کوروش سمتشان آمد.  کردی متشی بود و اذدهیچیشال دور گردنش پ.  دادیو گوش م
  ... بابا،گردنش درد گرفت ایبرد... 

  
: دی دور گردنش کشیدست.  و عقب رفتدی صورتش را بوسیتند ... دیدردت اومد؟ ببخش ... ی آره عاطـ

  . درد نگرفتیلینه بابا، خ
  

 ی خوای شما مییبابا:  کردی باز نگاهشان مشیبرنا با ن.  پا انداختی مقابلش نشست و پا روکوروش
  بهش قول دادم...  ازدباج کنم ی خواستم با عاطی اما من م؟یوماد بشد
  

  ... جوون یا: دی برنا را محکم بوسلپ
  

 خانم هی با ی تونی می بزرگ شدیوقت...  بزرگه برنا یلی شما خی برایعاط:  ابرو باال انداختکوروش
   ...یازدواج کن

  
   شم؟ی بزرگ میک:  انداختنشانی بی نگاهمتاسف

  
  ... من ازت بزرگترم ی هم که بزرگ بشیهر چ: دیخند ایبرد

  
   ...یبرد:  انداختای به بردینگاه

  
   تو اتاق من؟یای می بشیعروس:  نگاهشان کردیبرنا کم.  کاناپه نشستی دسته ی و رودی خندایبرد

  
  ... اتاق بابا کوروش رهینه خره، م:  باز کردشی نایبرد

  
   چه وضع حرف زدن؟نیا! ای بردـ
  

 کوروش ادامه دی بگویزیقبل از آن که چ.  کندشانی که واقعا دعوادیترس.  پررنگ بودیادیکوروش ز اخم
  !کترتیاونم نسبت به برادر کوچ...  از دهنت بشنوم ی کلمه انیدوست ندارم همچ: داد

  
  حاالنیاز هم.  پسرها هم کم از پدرشان نداشتندنیا. رونی گفت؟ نفسش را فوت کرد بیخره را م ... ا

 تخت بخوابد دل و روده کی ی با کوروش رودی بانکهیاز فکر ا.  کردندی مدای خواب پی جاشیداشتند برا
 اخم کنه من مستراح یر طونی انیا... اوخ اوخ :  به کوروش و اخمش انداختی نگاهمین. دیچیاش به هم پ

  حرف بزنهبخنده، .  خوش اخالق باشهدیمرد با...  داره اصال یچه معن...  شم یالزم م
  
   خونه؟ی بری خوای مـ
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  ... شهره شیبرم پ... بله ... هان :  اش شدرهی جمع کوروش و نگاه خحواسش

  
  مگه نگفت؟ ... ایبرد ... ی ری نمگهی دیگفت... ا :  غر زدبرنا

  
دلش . آخه شهره تنهاست ... امی رم و فردا میم...  قربونت یعاط:  و تکانش دادچاندی را دور برنا پدستش
  باشه؟...  شه یتنگ م

  
من هم فردا اومدم .  کنهی خواد باهات بازی مای بردنیبب:  نگاه کردای به برددی اش را که دی ناراضصورت
  می کنی درست مکیبا هم ک

  
   کنم؟یمن باهاش باز:  چشم گشاد کردایبرد

  
   جونمیبرد ... یبرد ... گهیآره د: دی برچلب

  
  باشه...  باشه بابا ـ
  

 هی کاناپه تکیسرش را به پشت. ردی نگاه کوروش باعث شد سر سمتش بگینیسنگ.  گذاشتنیرا زم برنا یراض
 راه رفتند و ابانیساعت ها در خ. شب قبل خوش گذرانده بودند.  کردی حرف نگاهش میداده بود و ب
   ...شم حاضر رمیمن م:  زدیلبخند کمرنگ.  ماندی به دهانش مشهی همشبی دیمزه . حرف زدند

  
  ...فعال با باراد حرف نزن :  که افتاد کوروش هم پشت سرش آمدهرا
  

  ه؟یعصبان: ستادی انگران
  

  ... خواد االن حرف بزنه ینه، فقط نم:  به جلو راندشی دست پشت کمرش گذاشت و کمکوروش
  

  می گفتی االن بهشون مدیفکر کنم نبا: دی لبش را جوپوست
  
 شه، یفردا حالش خوب م.  شناسمیمن پسرم م... خورد کنه  بری طورنی ممکن بود امی گفتی هر وقت مـ

  ...اون وقت باهاش حرف بزن 
  
-...   
  
  ! نگران نباشـ
  

  حالش که خوبه؟: دی را پوششی اتاق شد و مانتوداخل
  

  ه؟یکالس فردات چه ساعت. آره:  را مرتب کردشی مانتوی قهی سمتش خم شد و کوروش
  

  ... تا پنج سه:  را برداشتفشی و کدی عقب کشیکم
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  نجا؟ی ایای بعدش مـ
  
 ی که نادرخان موضوع را علنیدرست از همان روز.  کردی با کوروش حس میشتری بیکی روزها نزدنیا

  . داشتیشتری بتی واقعزیانگار همه چ. کرده بود
  
  ... ممکنه برم رامسر ـ
  
   ...ی شما که تازه بودـ
  

  د؟ی مونیچند روز م...  به سالمت یعنی:  کردی حرفش را ماستمالبعد
  
  ... به کار داره یبستگ...  موندم شتری هم بدیشا. امی روزه برم و بکی ممکنه ـ
  

   ...امیباشه، م:  دوشش انداختی را روفی تکان داد و کسر
  
   ...ی عاطـ
  
  ... جانم ـ
  

  . ها اشاره کردلونی با ابرو به نا؟ی خوای رو نمداتیخر: دی دور لبش کشیدست
  

   پوشمشیاصال م...  دونه هیاما فقط ...  برمشون یا مچر:  زدلبخند
  

 تخت نشست یلبه .  ساده و خوش دوختیمشک. دی کشرونی برداشت و کفش را از جعبه بیلونی شد و ناخم
  چطوره؟: و پا زد

  
   کنه؟ی نمتتیاذ... خوبه :  براندازش کردنهی دست به سکوروش

  
  ! دوسش دارمه،ی عال: کردی نمتشیچرمش نرم بود و اذ.  برداشتیقدم

  
 تمی اذایبرد:  زدغی و جدی هوا داخل اتاق پریبرنا ب.  شد و دستش را سمتش گرفتکشی نزدی کمکوروش

   ...یعاط ... کنهیم
  
   کرده؟کارتیچ:  مقابل کوروش رد شد و کنار برنا زانو زداز
  
   ...یمغز فندق ... ی گه فندقی بهم مـ
  

   بهش بگو تخم هندونهتو هم ... ستی که بد نیفندق: دیخند
  

  بگم؟:  کردذوق
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  !؟ی تو اتاق کسیای می زنیشما چرا در نم:  و پر اخم به برنا زل زدستادی کنارش اکوروش

  
   ...هی اتاق عاطنجایآخه ا:  متعجب نگاهش کردبرنا

  
  ... نداره یاشکال:  به کوروش انداخت و پچ پچ کردینگاه

  
  خصوصا اتاق شما...  ره در بزنه ی که میتاق تو هر ادیبا...  هم اشکال داره یلی خـ
  

  ... خوب یلیخ:  کردزانی و لوچه آولب
  

  !باشه بابا؟...  بمونه برنا ادتی:  به برنا نگاه کردنهی به سدست
  

  ...چشم :  شانهی را خم کرد روسرش
  

توانست متوجه  ی نمی که دور صورتش پوشانده بود حتی و شالرهی تنکیبا ع.  بودستادهی سرش ای باالباراد
. سالم بنفشه خانم: دی سنگ کوبی قبر گذاشت و با نوک انگشت رویشب بوها را رو.  شودشی حال و هوای

 طونی شیلی بگم که خبتهال.  دوست شدمیلی شما خیبا پسرها. ی کنن عاطیمن عاطفه ام، اما همه صدام م
 کم بد هی باراد نیاما ا ... گهی دی دونیشما بهتر از من م. و وروجک هستن اما همه شون دوست دارم

  ...اخالقه 
  
  !ستمی هم بداخالق نچی ه-
  
باهاش اومدم  ... هی کنه اما پسر خوبی می کم بداخالقهی گفتم، یداشتم م:  توجه به باراد ادامه دادیب
  . شما شیپ

  
  ... من نگفتم، خودش باهام اومد -
  
  . لوسی پسره ـ
  
   لوس؟ی به من گفت؟یچ ... ی چـ
  
.  بودم مامانم مردکی کوچی مگه نه؟ منم وقتنیشما االن نگران بچه ها هست: دی سنگ کشینگشت رو ابا

 ی که برام همه کاریکی...  رو کنارم گذاشت که مواظبم باشه یکی هر دوتاشون یبه جا. بعدش هم بابام
  ... پرم  وال بری زرمی شما رو بگی کمک کنه منم جوجه هازمی روز دعا کردم خدا به عزهی. کرد

  
قرار نبود ... اون موقع اصال قرار نبود من موندگار بشم : دی و خنددی چشمش کشیسی خی انگشت روبا

قول ...  به شما بگم که مواظب همه شون هستم نجایحاال اومدم ا.  خوب موندمیول... کنار پسرها بمونم 
   ...دمیم
  

   خورمیقسم م:  قلبش گذاشتی را رودستش
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 ی تو سر و کله می زنیمن و پسرها م...  مامان باشم ستمی بلد نیلیخ: دیونه اش کش گی کف دست روبا

اومدم بگم که ...  خوام بشم دوستشون یم.  خوام کنارشون بمونمیاما از امروز م. می خندی و مگهیهمد
  . هستشهیباباشون هست،من هستمعخدا هم هم.نیکمتر غصه بخور

  
   ...یعاط:  شانه اش گذاشتی دست روباراد

  
   ...ستی نیطور... خوبم : دی اش را باال کشینیب

  
  ... باباست -
  

   ...ی کنی مهی گریگفتم دار:  را دستش دادلی موبایباراد گوش.  چرخاندسر
  

  ...الو ... تو ذاتت جونور:  گفتراهی صدا بد و بی درشت کرد و بچشم
  
  کار؟ی اونجا چیرفت...  عاطفه -
  

 منم ادی خواست بیباراد م:  گفتیآخ.  خشک شده بودشیپاها. ستادی و ا و تند صورتش را خشک کردتند
  .باهاش اومدم

  
   بهت گفت؟ ناراحتت کرد؟یزی باراد چ-
  

  . نگفتیچی هیطفل... نه اصال : دی کششی به مانتویدست
  
  ؟ی کردهی گر-
  

   ...هیگر گفت شهیبه چهارتا دونه اشک که نم:  برد و دنبال دستمال گشتشی مانتوبی داخل جدست
  
   از دست تو-
  
  ... کم با بنفشه خانم حرف بزنم هیدلم خواست ...  خوبم به خدا -
  
-...   
  

 ی کمکم کنیلی خدیبا: دلش گرفت و بغض کرد.  به باراد انداخت که کنار قبر مادرش نشسته بودینگاه
با بودن شهره .  شمینشون م مامای خجالت زده ای و اون دنای دننی اامیاگه نتونم با بچه ها کنار ب... شما 

 از ییمگه نه؟ تنها ... گهی دی هستشهیشما هم...  سخته یلی دونم که خی و حس نکردم اما می مادریب
   ...امیپسش برنم

  
  هستم ... زمی هستم عز-
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  قول؟:  را پاک کرداشکش
  
  ! قولـ
  

  .یمرس:  زدلبخند
  

دستش .  بود باراد هم آرام تر شده باشددواریام. سبک شده بود.  خواندی را به باراد داد و فاتحه ایگوش
 ی اونم با شش تا اسکوپ رنگیری بگی برام بستندی همه راه باهات اومدم بانیا: چاندی باراد پیرا دور بازو

...  
  
  !ا؟ی مگه من گفتم ب؟ی چ-
  

   نباشسیخس... حاال که اومدم :  زدغر
  
  ... سرده هوا -
  
   ...ستی ن-
  

   ...نیبب..  .نیبب:  ها کردباراد
  

  ...تو نخور :  باال دادشانه
  

   چند سالته؟یگفت... واقعا که :  کردغرغر
  

  ...دوازده سال : دی غش خندغش
  
 ی و درد بیشیبدهکار و بستانکار و تراز آزما:  فرو برد و سرش را خاراندشی موهای خودکار را الته

  ! بابام؟ایننم حسابدار بود ... درمون 
  

 و خونه اهی شب س؟ی چسبه عاطی میاالن چ:  مبلیحوصله کتاب را شوت کرد رو ی و بدی کشازهیخم
  ... ووو دهی خوابی و بچه هایخال

  
.  و دست چپش را باال گرفترونینفسش را فوت کرد ب. دی کاناپه دراز کشی سرش گذاشت و روری زیکوسن

. دوست دارم...  هووم نجا؟یه ا حلقه برهیقراره :  اش نگاه کردی و روشن سالن به انگشت خالکی تارانیم
  .وشکوووروو ... یکوروش سراب ... ی کوروش سرابیآقا: دی و به پهلو دراز کشدیخند

  
...  شد ی داشت که خالصه می اسمهی دیمثال با.  شه صداش کردی کم سخت مهی... امم ... کوروش :  زدلب

 یفکر کن اسمش بود اب ... یتو عاط ی رینم: دیدهانش را داخل کوسن فرو کرد و خند. ی و ابیمثل اس
  ! آقابرامی گفتم ای قد و قواره بهش منیبعد با ا... 

  
  اومد؟... اوا : دی توقف کرد را شناطی که داخل حینی ماشیصدا
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 چاندی پشیدست دور بازو. دی سرما لرزی کبارهیتنش از هجوم .  تا زودتر در را باز کندی سمت وروددیدو

.  آمدی دستش انداخته بود و سالنه میپالتو را رو.  گرفت نگاه کردی فاصله منی که از ماشیو به کوروش
  ...سالم :  را قوز کردشیشانه ها

  
  ؟یداریب:  را باال آمدوانی ای پله هاکوروش

  
 نی مونیفکر کردم م.  بودی گفت شمال بارونی میاخبار هواشناس...  خوندم یدرس م:  راه افتادجلوتر

...  
  
  ؟یا گوش داد هوتی به وضع-
  
با .  بودنجاینادرخان ا: سمت آشپزخانه رفت.  آمدیکوروش همراهش م.  به پشت سرش انداختی نگاهمین

  ...امم  ... می هم دارکی شام مونده، کی از غذان؟ی خوری میزیچ. میهم نگاه کرد
  
  ... عاطفه -
  
  ... بله -
  

  !نمتیبب:  بودستادهی پشت سرش اکوروش
  

 که همان جا ی دفعه اکیآن قدر . قبل از آنکه بفهمد چه شده بغلش کرد. دشی کش را گرفت و جلودستش
 خارج شی از گلوی خفه ایصدا.  به خودش دادیتکان.  پت و پهنش گم شده بودی بازوهاانیم. خشکش زد

  .بذار بغلت کنم: کوروش بود که زمزمه کرد. شد
  

 گری دنیا.  زدی نمبایقلبش تقر. تکانشان دهد توانست ی بود که نمنی سنگی وزنه کی هر کدام شی هادست
 به خودش دهد کوروش ی بغلش کند؟ قبل از آن که تکاندهی و نرسدهی از راه رسشهیچه بود؟ قرار بود هم

  ...عاطفه :  شل کردی دستش را کمیبود که حلقه 
  

 ی را رودستش.  شدی و مشنگ مدی کشی مگاری سادی که شهره زییمثل وقت ها.  بودی جورکی شیصدا
 ضربان ی صاف روشیاما انگار بدتر شد؛ کف دست ها.  به عقب هلش دهدی کوروش گذاشت تا کمی نهیس

  ...من ... م ... م : پشت هم پلک زد. قلبش بود
  
  ؟ی بری خوای م-
  
کف دستش را برداشت و .  شدی منیی باال و پاشی مرد آمده بود که صدانی ای سر حنجره یی بالکی

سرفه کرد .  و بم شدری خودش هم زیصدا. کمهیفکر کنم ... فکر کنم ... امم ... م : راند را عقب شیموها
 به پشتش کوروش.  بلندتر شودشی سرفه های گلو باعث شد صدایخشک.  باز شود، اما بدتر شدشیتا گلو

   ...ستی نیزیچ ... ستی نیزیچ: دیدست کش
  

  ...خوبم ... خ :  پر از آب شدچشمش
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  چت شد؟...  کم بخور هی:  لبش گذاشتی و روختیآب ر یوانی لشیبرا

  
  ؟یخوب:  کردیکوروش خسته نگاهش م.  دور لبش را گرفتیسیخ.  آب حالش بهتر شددنی نوشبا
  

.  خواستی بگذارد و برود و نه دلش ماندن منیی توانست سرش را پای اوضاع نه منیبا ا.  تکان دادسر
 و گردنش را دی کششی موهانیبا دست راست ب.  بودستادهی افیل بالتکنکی کرد که رو به سینگاه به مرد

  ... برو ی بری خوایم: دی آب به صورتش پاشیبعد هم خم شد و مشت. ماالند
  
 چند برگ دستمال برداشت و صورتش زی میاز رو.  شدند و حرکت نکردندنی سنگشی دست ها پاهای جابه

 کار یمنته. فتمی کردم که سر شب راه بفیمه هام و ردهمون عصر که باراد تماس گرفت برنا: را خشک کرد
  . اومدشیخارج از برنامه برام پ

  
 انجام ی دانست کار اشتباهی بود که می وقتهیحسش شب.  کردی را آرام مانشانی جو محاتشی با توضداشت

ه کوروش بود ک.  شرتش را لمس کردی تنی آستیبا کف دست کوتاه. داده و از دست خودش دلخور بود
 آشپزخانه یورود سمت ی و قدم کوتاهدیپوست لبش را جو.  برودرونی حرف راه افتاد تا از آشپزخانه بیب

  ...هنوز ...  خوب ما یعنی...  کشم یخجالت م... من : برداشت
  

  ست؟ی ننمونی بیزیچ: دی شد و پرسیجد
  
و دوباره سمتش  رفت یکوروش قدم.  اما سر تکان دادستی چقای دقیزی دانست منظورش از چینم

  ست؟ین: برگشت
  
   ...یعنی...  دونم ی نمـ
  
 دو روز یکی.  مهمیلی خزی چهی...  هست زی چنکهی ایعنی می در موردش حرف زدیوقت: دی حرفش پرانیم

  ست؟ی نادتی...  که جوابت مثبته یگفت ... می من مرد خوبیقبل گفت
  
  .سر تکان داد.  به نظرش خوب است مردنیمقابل نادرخان و کوروش گفته بود که ا.  بودادشی
  

اون وقت . می کنی محضر و عقد ممی ری فردا منیهم:  مردانه اش را باال دادراهنی پی هانی آستکوروش
   هست؟نمونی بیزی که چی کنی بهتره؟ باور می کنیفکر م

  
  ...من فقط گفتم ! م؟یگفتم عقد کن:  نگاهش کردریدلگ

  
  ؟ی چیعنی نیا ...  تونمی نمرمی اگه بخوام دستتو بگ-
  

 مانده بود تا به لمس شدن توسط یلیخ.  عقد نداشتری به عقد و غی ربطییزهای چکیاما .  گفتی مراست
  ... کنه یشهره فکر م:  دندان گرفت و رها کردریلب ز.  عادت کندیمرد

  
  ! انقدر مهمه؟چرا حرف شهره ... ی شی ازدواج آماده می برایتو دار:  را باال گرفت تا ادامه ندهددستش
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-...   
  

 از آب یاما اگه قرار باشه من آدم مزخرف.  کنهی گم اشتباه می نمنیبب: دی راستش را به چانه اش کشدست
  . کنمی کار خودم و ممی و چه نباشمی چه محرم باشامیدر ب

  
  ... نبود نی منظور شهره ا-
  
  ... بود ی دونم منظورش چی مقای دقـ
  

  ... شه ین نگرانم ماو:  را مشت کردشی هادست
  
  ... باشه -
  
  ... که بگه به نفع من یزیهر چ... بزرگم کرده :  وسط شهره بده شودنی خواست اینم
  

 هفته نیبه شهره بگو هم.  زودتر دست به کار بشمدیانگار با... باشه  ... ستی نیحرف: دی دور لبش کشیدست
  .می که حرف بزنامیم
  

دنبالش حرکت .  برداشت و راه افتادی صندلی را از پشتشیوش پالتوکور. ی بزنند؟ اما راجع به چحرف
  ... من متوجه نشدم ؟یحرف چ: کرد

  
  ... و مراسم عقد یخواستگار:  رفتی از پله ها باال می بلند بود وقتشی هاقدم

  
  !؟یچ: ستادیا

  
  ... شن ی مداریبچه ها ب ... شیه:  اش گذاشتینی بی و انگشت روستادی پله باالتر از او اکی
  
  ... که عقد و ی چیعنی شما؟ ی گی می چـ
  

  ؟ی داریمشکل. می کنی خوام که با هم زندگیم:  باال دادچانه
  
  ...عمو :  سمتش هجوم بردایبرد.  ورود کامران ابرو باال انداختبا
  

  ؟یچطور... پسر خوب : دی کوبای را به کف دست برددستس
  

   کامران؟یچطور: گشت لمس کرد لبش را با انی و گوشه دی به چانه کشدست
  
  ...ببرش باال :  دادای که دستش بود را به بردیلونینا
  
  ... ول یا! ؟ی گرفتچی ساندویوا ... ی عمو کامهی چنی اـ
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دستش را پشت .  شده بودی عادیادی و بچه ها زی عاطانی کالم ها مهی تکنیا.  به تاسف تکان دادیسر

  نادرخان کجاست؟: گردنش گذاشت
  
  ... شه ی مرمونی د؟یتو چرا حاضر نشد...  باال ادیاره م دـ
  
  ؟یای مگه مـ
  

   ...دی کنی مشایفرما:  کاناپه سوار شدی دسته ی باال داد و رویی ابروشی براکامران
  

 نبودن ی خالی دارد؟ شهال خانم را برایبعد نادرخان اخم کرده بود که چه معن.  بود خودش برودقرار
  ...چه خبره داداش من :  اش را بستقهی باز یدکمه . ال هم که کامران آمده بودحا.  بردندیجمعشان م

  
  ؟یحاضر نشد:  به محض داخل شدن نگاهش کردنادرخان

  
 و نگاهشان ستادیکنار در ا. پسرها داخل اتاق باراد بودند ... امی مگهی دقهیپنج دق:  افتاد سمت پله هاراه

 آمدن ی از ازدواج نداشت، اما برایبرنا درک درست. چه خبر است دانستند امشب ی مایباراد و برد. کرد
راه افتاد سمت .  کرده بوداخودش را در دل همه ج.  مار داشتیدخترک مهره .  زدیعاطفه بال بال م

 را از راهنشیمچ پ. دی پاششی عطر به گلوی و کمدیکتش را پوش.  هم برعکسدیشا: اتاق و به خودش گفت
 تخت ی و لبه رونینفسش را فوت کرد ب.  بدون کراواتش نگاه کردی قهیکرد و به  کت مرتب نی آستریز

 ازدواج کرده یی و سال بود که بالفاصله بعد آشناسنانقدر کم .  دور تند بودی روزیبا بنفشه همه چ. نشست
 گشت به یاگر برم.  دادهیکف دو دستش را بهم چسباند و چانه اش را به آن تک. بودند و بعد بچه دار شدند

 بود که حاضر بود یزی چنی اش آخری به زندگاتی خصوصنی به اسم عاطفه با ایچند ماه قبل، ورود دختر
  ؟یکوروش اومد:  زدشی پله ها صدانییکامران از پا.  کردی را از هوا خالش انهیس. به آن فکر کند

  
   ...گهیحواست به بچه ها هست د: ستادیکنارش ا.  بودستادهی اتاق ارونی بباراد

  
دستش را .  رفتی می کسی قطار بچه به خواستگارکی با نکهی نداشت از ای خوبیلیحس خ.  تکان دادسر
  ... زنگ بزن ی داشتیکار:  باراد گذاشت و فشردی شانه یرو
  

  ...بابا :  زدشی رفت که باراد صدانیی پله پاچند
  
  ... بله ـ
  
  می شی همه مون خوشحال مادی که بی عاطـ
  

  ... دونم یم:  زدلبخند
  

  م؟یری گیآقا کوروش، گل و تو راه م:  کردی را روشن کرده بود و شهال خانم چادر سر مپشی پنادرخان
  

   بردن پا برجاست؟ینیریهنوز رسم گل و ش: دی خندکامران
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  ... گرفت یبه داداشت بود نم:  اخم کردنادرخان

  
  !رم؟ی گی گفتم نمیمن ک:  اش را برداشتی و گوشچییسو

  
  ؟یری گینم:  خانم نگران نگاهشان کردالشه
  

  رمی گیتو راه تماس م...  خونشون ارهی مکیسفارش دادم، پ:  افتاد سمت درراه
  

  ... رونم ی و بده من مچییسو:  کنارش راه افتادکامران
  
  . را قفل کردی تا همه از ساختمان خارج شوند؛ بعد در ورودستادی حرف سمتش گرفت و منتظر ایب

  
   ...میبر: مران نشست کاکنار

  
  ه؟ی چیصدا:  سر چرخانددی پشت شنی از صندلی خشخش

  
   ...ینیری و قند و شدیچادر سف:  نشانش دادی خانم سبدشهال

  
  ؟ی چی براـ
  
   ...نی بشریانشاال که عاقبت بخ... شگون داره ...  رسم پسر جان ـ
  

به سن و .  اش شودی از زندگیدی جدی آماده بود تا وارد مرحله زیهمه چ. دی اش کشیشانی به پیدست
آرنجش را به پنجره .  مشخص بودیزی هر چیکامال جا.  بود که احساساتش جا افتاده بوددهی رسیسال
   بابا جان؟یحلقه رو آورد: دینادرخان پرس.  دادهیتک
  

 هدیچی رنگ پی زرشکی کوچکی سهی شان در کیحلقه نامزد.  به داشبورد انداختی تکان داد و نگاهسر
  .شده بود

  
 کرد با دست آزادش به آرش اشاره کرد که ی گردن و شانه اش محکم منی تلفن را بی طور که گوشهمان

 کارو انجام بدم قبل نی که من ادیمنتها اگه اصرار دار ... یطی شما درست جناب معشیفرما: منتظر بماند
  ... شه ی نمدیسال جد

  
  !قبول کن...  ها یخر نش گه؟ ی میچ:  نشست و لب زدزشی می لبه آرش

  
 اون ی برایمنته. دی بذارانی من و در جردی و گرفتمتونیهر وقت تصم: ستادی به آرش کرد و صاف ایاخم

  .ریروزتون بخ...  کنم یخواهش م... طرف سال 
  

  ؟ی شهرداریرفت:  و رو کردری را ززشی می روی انداخت و پوشه زی می را رویگوش
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  ؟یعی گفت مطی میچ...  حرف زدم گهی دیکیبا . ود بتی ماموریمینع...  آه ـ
  
   ...یاریخانم اسفند: دی کشرونی از برگه ها را بیکی
  
  . بله مهندسـ
  

  ... سبالن یفکسش کن برا:  را سمتش گرفتبرگه
  
  ... چشم ـ
  
  رای کاری برنامه چی هالتی تعطیبرا.  آخر سالش را مرتب کندیقصد داشت کارها.  اش را خاراندیشانیپ

   نبود؟یمی نعیگفت:  به آرش انداختینگاه.  خواستینم
  
   ...یسرتو شلوغ کرد... چته امروز ...  نه ـ
  

  ه؟یتو برنامه ات چ...  ممکنه نباشم دیده روز اول ع:  نشستزی مپشت
  

  ؟ی مسافرت خارجی ریم... چه خبره ده روز :  سمت کاناپه رفت و نشستآرش
  
گردنش را به چپ .  از عاطفه بزندی خواست حرفی شدند نمی نمیرسم کردند و به قول شهره ی عقد نمتا

  ... شمالمی رینه م: و راست چرخاند
  

 خواست بابت ی که شهره میجز قول.  رفته بودشی پی ساده و خودمانیلی خزی شب قبل همه چمراسم
 ی مبندی آدم ها به صرف قول دادن، پای کرد همه ی مالیشهره خ.ردیخوشبخت شدن عاطفه از او بگ

 بود نی مدل قول گرفتن مثل انیاما ا.  ماندی قولش میالبته که پا. دی صورتش کشیماندند؟دستش را رو
 دور داد و ی چاینی در خانه شان سشبی که دیعاطفه ا.  خودش را راحت کندالی خواست خیکه شهره م

  . بود ساکت و آرامیجور خاص.  شناخت نبودی که می کرد اصال دختر پر حرفییرایپذ
  
   جون داداشیمشکوک...  ها ی شدی جورهی کوروش امروز ـ
  

  مشکوک؟: دیخند
  
  ... اوهوم ـ
  
  گه؟ی دی مونیم.  گردم شرکتی برنمگهی ظهر که برم دـ
  

  میستی گرفتار نیما که مثل تو بابا... آره :  باال دادشانه
  

 کارو دیبگو دو هفته قبل ع.  ..ری تماس بگندهی با پو،ی مونیحاال که م:  را برداشتلشی موبایگوش
  نخوابونه
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   هووفـ
  

 زدهی شه بعد سی مادی ره، اون ور سال هم تا بی طرف دو هفته زودتر منیاز ا... هوف نداره آرش : دیغر
   کنهی می و ماستمالارهیآخر وقت کم م... 

  
 اومده و نه ی قحطنکارماینه پ ... نی داری دارم که مدام شما دو تا با هم کار برمی دونم چه سرنوشتی نمـ

  ناظر
  

  زنگ بزن آرش:  کرددیتاک
  
  رمی گیتماس م:  و کتش را مرتب کردستادیا

  
.  حرف بزنندیلی نشده بود خیشب قبل فرصت. با عاطفه قرار ناهار داشت. دی رفتن آرش کتش را پوشبعد
 چانه اش ی رویدست. شدی نمدهی دبایکنار شهره نشسته بود و تقر.  بودشدهی ندی درست و حسابیحت
 ی عاطی داری انه چه بهوگهی دنمیبب:  خودش ابرو باال دادیبرا.  کردندی عقد مگری دو روز دیکی. دیکش

  ...خانم 
 و وقتت رونی بیای بیدی خوام از کار تولی منکهیا.  باشهی منطقری کنم حرفم غیفکر نم:  را پر کردوانشیل

   ...ی پر کنیو جور بهتر
  
 و ول زی همه چهویاالن  ... می دادی رو ممونیمنتها تا حاال من و شهره خرج زندگ. تسی نی منطقری نه، غـ

   ...هی چطورطشی که شرادی دونیم...  فشار ری ره زیکنم شهره م
  
  ... عاطفه ـ
  
   جانمـ
  

 ی تونی هم کم آورد مییهر جا... درآمد شهره از رستوران خوبه : دی برداشت و دور لبش کشیدستمال
 که ی دونم هر چی مشکالتت، نمازهات،ی رفع نی کنی با من ازدواج میوقت.  نگرانش نباش.یکمکش کن

 ی حل مراحت یلی که خیاون هم مشکالت مال ... ی نگران باشیزی چی براستی نیازین.  با منهیفکر کن
  ...شه 

  
 ی خوبتیالکاحساس م.  شان در انگشت حلقه اش بودیانگشتر نامزد. زی می روشی زده بود به دست هازل

 کنم یدرک م...  داره جز مردن ی چاره اای تو دنزیهمه چ:  دست عاطفه گذاشتیدستش را رو. داشت
 ی ازدواج میاما وقت ... ی و خرج خودت و خانوادتو درآوردیستادی خودت ای سال ها رو پانی ایهمه 

   ...یستی فقط مال خودت نیکن
  

 ی قبول کردیوقت:  انگشت حلقه اش را لمس کردیرو. د را درک کنشی فرصت داد تا عاطفه حرف هایکم
 من یستی خودت نگهید. یستی تنها نگهی دیعنی ... ی چیعنی که متاهل شدن ی دونی پس میازدواج کن

  ؟ی دارلقبو ... گهی به همدمی داراجیاحت.  خانوادهمیشیهمه با هم م... بچه ها هستن ... هستم 
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 به بعد وقت نی که از انی ای برایدی تولی خوام بری نمنکهیا: ت صاف نشسدی تکان دادنش را که دسر
   ...ی خوای میشتریآزاد ب

  
   خوام درسمو بخونمی اما مـ
  
  یدیدرست و ادامه م. ستی توش نی حرفـ
  
   شما؟ی خونه امی بدیمن با... امم  ... می کنی عروسنکهی قبل از ایعنی ... می عقد کنی وقتـ
  

 شی مژه هایرگی بود که تدهی پشت پلکش کشی کمرنگیخط مشک.  کرددشی سف به صورت کوچولو وینگاه
  ؟یای بی خواینم:  کردی مشتریرا ب

  
   خواستم بدونمیفقط م... نه که نخوام ...  نه ـ
  
   خوبه؟ی رفت و آمد کنـ
  

.  آمدی به دل کوچکش راه می کمدیبا.  دادرونی شانه اش برداشته شد که نفسش را بی از روی بارانگار
 ی از نظر روانی داشت تا کمازین.  نداشته باشدی شد حس خوبی باعث میی زناشویهل دادنش وسط زندگ

  . آماده شودیو احساس
  

 ینم. ی کنم که هنوز خودت و وفق ندادیدرک م.  دارهیادیمتاهل شدن ابعاد ز: چاندی پنهی دور سدست
 رابطه به عنوان همسر باشه نی کنه ای نمیقفر. ی و ندارشی که هنوز آمادگی بشی وارد رابطه اهویخوام 

  .ی خوای متی ذهنی کنه؛ به هر حال کمی که ازدواج می زنای مادر ای
  

راجع  ... ی چیعنی ازدواج کردم ی دونم که وقتیمن هم م...  کنم ی خودم و میسع:  سر تکان دادساکت
  ...بهش فکر کردم 

  
 التیحاال که خ:  اش انداختی به گوشینگاه.  است ازدواج فکر کردهی به کجاقای شد بپرسد دقوسوسه

   ...می کندی خرکمی می ریم. رمیبعد از ظهر شرکت نم. راحت شد غذات و تموم کن
  
   ...می خری که بازم کفش منینگ:  کردی چشم براق و درشت شده نگاهش مبا
  

   ...ی نخوادشوی جفت سفهیالبته اگه  ... میری گیکفش نم: دیخند
  

 بلند نباشه یلیاما پاشنه اش خ...  دوست دارم دیکفش سف:  سر چنگال زد و به دهان گذاشت گوشتی اتکه
  باشه؟... 

  
 شده ی جدیادی ززیهمه چ.  بار چندم مشت کردیدستش را برا.  شد انگشتانش بلرزدی باعث ماضطراب

 را تکه تکه نفسش. گری دزی چکی عقد ی سفره ی بود و نشستن پازی چکیصحبت راجع به ازدواج . بود
 ی چنیع: دی کردند؟ لب رژ خورده اش را داخل دهان کشی سرعت عقد منی به ادیاصال چرا با.  دادرونیب
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 دستت یحاال ه.  عقدی سفره ی پاینشست...  آخر و عاقبتش نمیبفرما ا ... ی نگفتیچی و هیساکت نشست
  ...دلت بلرزه ... بلرزه 

  
   ...ی عاطـ
  

  .یات رو دادم دست سراب آقیفوت:  کنارش نشستشهره
  

: دی اش کشیشانی پیبا پشت دست رو. ی گفت سرابیبه کوروش م. نیی اش سر خورد پاقهی شقی از روعرق
  ؟یاریبرام آب م

  
   ...یعاط ... دهی چت شده؟ چرا رنگت پرـ
  

  ...خوبم :  زدپلک
  
 شد حال نمی اایب... ور گفتم صبحونه بخ ... گهی دی دیحرف گوش نم... خاک به سرم  ... هوی ی غش نکنـ

  ...و روزت 
  

 برداشت یدستمال. ردی دم بگقی چند بار عمینیاحساس تهوع باعث شد از ب.  زدی شهره کمتر حرف مکاش
.  بوددهی دستمال ماسی که به اصرار شهره زده بود رویرنگ کرم پودر.  اش را خشک کردیشانیو عرق پ

   کجاست؟سیسرو:  شدزی خمین
  
  !تی میدور از جونت شد ... رمی بگوهی آبمنیید هم برم پا پاشو ببرمت بعـ
  
 ساتن ی روسرری را زشیبا سر انگشت موها.  از رژش پخش شده بودیکم.  کردزی دستمال دور لبش را تمبا

  ؟یبهتر ... یعاط: دیشهره به در کوب.  مرتب کرددشی و سفییطال
  
 اش ی کت مخمل شکالتریدستش را از ز.  بودستادهیکوروش چند قدم آن طرف تر ا.  آمدرونی توالت باز

 ؟یخوب... قربون قدت برم : شهره دستش را گرفت.  مشغول بودلشی موبایبه کمر زده بود و با گوش
  ؟یدیترس

  
   ...ادیدو تا مک بزن حالت جا ب:  را دستش دادوهی مآب

  
امضاها : را جمع کرد اش ی جلو باز زرشکی مانتویشهره لبه .  و نگاهشان کرددی سمتشان چرخکوروش

  تموم شد؟
  
   شده؟ی آره، چـ
  

   فشارش افتادهکمی:  دستش را نوازش کرد و به کوروش لبخند زدپشت
  

  نوبت ماست؟:  پنجه اش نگه داشتانی را موهی آبمپاکت
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  خوبم: مجبور شد لبخند بزند.  کردی با دقت نگاهش مکوروش
  
  ؟ینی کم بشهی ی خوای مـ
  

   ...میبر... نه :  تکان دادسر
  

  عروس خانم هم که اومد: ستادندیکامران و نادرخان ا.  همراهش داخل اتاق عقد شدشهره
  

 مرد نی اش به ای که زندگدی کشی طول مقهیفقط چند دق.  کردی مینی شانه اش سنگی کوروش روی هیسا
 را از شهره پاکت. شدی می هم دوست خوبدیشا... شوهر ...  شد همسر ی میکوروش سراب. گره بخورد

  ی خوایاگه نم...  ها ی نداری اجبارچی هیعاط: دستش گرفت و پچ پچ کرد
  

  برام دعا کن شهره:  زدیبه کوروش نگاه کرد که با نادرخان حرف م. ستدی کرد صاف بایسع
  
 همه سال خدا هوامونو نیا ... ی شی که خوشبخت میاله:  چشمش را گرفتی دستمال اشک گوشه با

 سپرم ی و متیخودت و زندگ.  نذر کردم برم مشهد پابوس امام رضانه؟یه االن تو رو نب شیمگه م... داشته 
  ...دست آقا 

  
   ...گهی نکن دهیگنجشک خانم مهربون گر:  و بغلش کردچاندی را دور شهره پدستش

  
  ... شهره جان ـ
  

 رو اول ی عاطنادرخان من:  بودسیچشمانش سرخ و خ. دیشهره عقب کش.  بودستادهی پشت شهره اکامران
  .دی من باشیمواظب نور چشم... به خدا بعد هم به شما و آقا کوروش سپردم 

  
   راحت باشهالتیخ...  طوره نیهم:  سر تکان دادکوروش

  
 هم یی با روبان طالدیسه شاخه رز سف.  پهن بود افتادزی می که روی عقد کوچک و مرتبی به سفره نگاهش

  ؟یحاضر: ستادی کوروش کنارش ا. شانیدسته گل عروس. سر سفره بود
  
  ... حاضرم ـ
  
  ! مطمئن؟ـ
  
  !مطمئن؟ ... یشما چ:  اش لبخند زدی صورت جدبه
  

  . دست کوروش گذاشتانی کف دستش را می حرفچی هیب.  کوروش سمتش دراز شددست
  

 نی افیح... آخ ... کفش مزخرف :  راستش را باال گرفتی و پاستادی ساختمان ای قدم مانده به ورودچند
  .همه پول که باالش رفت
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  ؟ی شدی چـ
  

  ...پام و داغون کرد :  تاول زده بودشیپشت پا. دی کشرونی کفش را با درد بلنگه
  

 شانی و برادهیبعد شام نادرخان هر دو را بوس. از محضر به رستوران رفتند.  را دعوت کوروش بودندشام
  .شان کرده بود رساندن شهره ترکیکامران هم برا.  کردی خوشبختیآرزو

  
  .دییشما بفرما: دی کشدشی کوتاه و سفی به پشت مانتوی و دستستادی صاف اد،ی که پشت سرش رسکوروش

  
  م؟ی کجا بفرماـ
  
  !گهیباال د...  هوم ـ
  
 کوروش گذاشت تا ی شانه ی اراده دست رویب. دشی دست دور کمرش انداخت و باال کشی حرفچی هیب
   ...ی وایا: فتدین

  
  .ی که گفتیدیی هم از بفرمانیا:  گذاشتنشیی باال بردش و بعد مقابل در پا پله هااز
  
  !دییگفتم شما بفرما... من گفتم :  نگاهش کردجیگ
  
  ؟یمطمئن:  انگشت کنج لبش را لمس کردبا
  
  .ی کردخی تو میبر:  به جلو راندشیدست پشت کمرش گذاشت و کم.  حرف نگاهش کردیب

  
  .شهال خانم با منقل و اسپند ظاهر شد.  دست زدندانشی محض ورودشان پسرها برابه
  
  مبارک باشه...  مبارکتون باشه ـ
  

  . رفتی مادمی ی بدم صدقه که از صبح هنمیا:  سرش چرخاند و کنار منقل گذاشتی باالیاسکناس
  

   حاج خانمیدیزحمت کش ... یمرس: لبخندش پهن شد.  کوروش هنوز پشت کمرش بوددست
  

  پس لباس عروست کجاست؟... ا :  سمتشدی دوبرنا
  

  دمیلباس عروس که نپوش: دی اش را کشینی شد و بخم
  

  !چرا؟:  و غر زددی کشعقب
  

   شدیآخه بدون تو که نم: دیخند
  

   پوشه خوبه؟ی لباس عروس می بعد عاطرمی گی می مهمونهی:  کنارش خم شد و برنا را بغل کردکوروش
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  ؟یآره عاط: د و نگاهش کردی پدرش سر کشی شانه ی رواز
  
  ... بله ـ
  

  ؟یچطور: دیچی پای پسرها رفت و دست دور بردسمت
  

   ...ستمی نداری خوابم و بنمی ماچ کن ببهی:  هم دست دورش انداختایبرد
  

  ...پر رو : چاندی و گوشش را پدی غش خندغش
  

  ؟یشما آقا ...  هستمیمن عاط:  و دستش را دراز کردستادیمقابلش ا.  کردی نگاهش منهی دست به سباراد
  

   ...کیتبر:  را جلو برد و پنجه اش را گرفتدستش
  

  زمی عزیمرس:  و کوتاه بغلش کرددی خودش را جلو کشیکم
  

  !همون باراد خوبه... عق ...  ها زمی عزیبه من نگ:  زدغر
  
  !دلتم بخواد: دی کوبشی بازوی کف دست روبا
  

  ... خواد خب یدلم نم:  باال دادشانه
  

  ن؟ی که جا دارینیری شی چاهیاندازه :  آمدینیا س خانم بشهال
  

  ...بعله : دی پرنیی از بغل کوروش پابرنا
  

  .امیلباس عوض کنم م:  داشتی و لباس راحتسی به استفاده از سرویدی شداجیاحت
  

با نوک انگشت تراش . دی حلقه اش چرخینگاهش رو. ستادی تخت انداخت و ای اش را روی رو روسرمانتو
  ! خواستم درس بخونمایهنوز م .ییهوی؟ چه . واقعا ازدواج کردم: و خوشگلش را لمس کرد زی ریها
  

 باسن بود و با ریقدش تا ز. دی کشرونی را بیروپوش و تاپ مشک.  را باز کردشیدهای و ساک خردیخند
ر  شلوای لباس داشت که رنگش با قرمزی پای قشنگیمنجوق دوز.  خوردی دور کمرش گره میکمربند پهن

 شی از مچ پاتر باالی شلوار کمیبلند.  پشت سر بستی کوچکی رهی را شانه زد و با گشیموها.  شدیست م
  ! تودی به امیاله:  برداشتی و نفسدی را پوششی هایرو فرش. بود

  
  . من و کم کنهی تونه خستگی نمی مثل چایچیه:  کرد لبخند داشته باشدیسع
  

  !؟ی نذاشتی روسریعاط: سر خم کردبرنا .  کاناپه نشستی کوروش رومقابل
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  ... برنا ـ
  
   کنگاشین ... نی ببیی باباـ
  

  یمغز فندق: دی خندایبرد
  

  یمغز هندونه ا:  غر زدبرنا
  

   بردارنویا:  خودش را داخل کاناپه جا کردی معطلیبرنا ب. دی را گرفت و عقب کششی چافنجان
  
  زهی ری می چازمیعز...  برنا ـ
  

   کنم؟کاریچ:  گذاشتی عسلیه برنا فنجان را رو اعتراض کوروش بقبل
  
  تو رو خدا...  بردار نویا:  رفتی پشت سرش ور می رهی گبا
  

   آخهی دارکاری چنیتو با ا:  کردغرغر
  
 خوام موهام یم ... امی نمی سلمونگهیمن د ... نی ببییبابا...  موهات چقدر بلنده نهی ببیی خوام بابای مـ
   بشهی قدنیا

  
 کاناپه یکوروش به پشت.  چشم کنار زدی سراند و از جلونشانی بیدست.  شانه اش بودی تا رو موهایصاف

  . تونن موهاشون رو انقدر بلند کننیفقط خانما م:  کردی داده بود و براندازش مهیتک
  
  ... شه ی منم بلند می موهای سلمونی اگه منو نبرـ
  
   ...ی شی اون وقت زشت مـ
  
  ... خوشگله ی اما عاطـ
  
  . تونه موهاش و بلند کنهیاما چون خانم هست م...  خوشگله یلی خی بله، عاطـ
  
  ...بابا ...  ا ـ
  

خم شد و . هر چند به سرعت ضربان قلبش را باال برده بود.  توجه باشدی کرد به نگاه کوروش بیسع
  ... کرد خی تی که چاایشهال خانم ب:  برداشتینیریش
  

 لبخند دنشیشهال خانم با د. دی شده اش کشوی به صورت تازه شی و دست را از دور گردنش انداختحوله
   ...ریصبح بخ: زد
  
   نشد؟داریعاطفه ب ... ری صبح شما هم بخـ
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  .خسته شد طفلک.  چند وقت هم در حال رفت و آمد بودنیا. دی خوابروقتی دشبید...  نه پسرم ـ
  

  .دی خورم شما زحمت نکشیمبا عاطفه صبحونه :  انداختی صندلی دسته ی را روحوله
  
   نوش جونتونـ
  

 ی صدا جلو رفت و لبه یب.  گلدارش گره خورده بودیبا روتخت.  اتاق عاطفه رفت و در را باز کردسمت
 ی کرد گرفت و کمی میی خودنمانشی تاپ بدون آستری که زدشی پر و سفینگاه از بازوها. تخت نشست

  ...عاطفه :  صورتش خم شدیرو
  

  ...هوم :  را قوز کردشی خورد مورمورش شد که شانه های که به گوشش میخورد نفس از برانگار
  

  ؟ی شداری بی خواینم:  کوچک گوشش را لمس کردی کنار صورتش را پشت گوشش داد و الله یموها
  

با انگشت شست . کشاندی روتختری زشتری بی شد و خودش را کمداری حضورش شد که از خواب بمتوجه
  ...سالم : س کردچانه اش را لم

  
  ...سالم : ندی کرد بنشی پف کرده اش را ماالند و سعی پلک هایرو
  

  ؟یدیخوب خواب:  کردندی میگوشی انگشتانش بازانی از مفینرم و لط.  سراندشی موهانی بدست
  

 سخت طی خوابالود و ملوس باشد کنترل شرای طور مثل گربه هانیاگر قرار بود ا.  را نرم تکان دادسرش
 نی در کوتاه تردیبا.  کردی تالش مدی باشتری بی مثل عاطفه کمی دختر چشم و گوش بسته ایبرا. شد یم

.  اما قورتت ندادد، که بشه تو رو مزه کریانقدر: به خودش گفت.  دادی مادشی را زی چنیشتریزمان ب
  !دست چپ...  نه نیا... دستتو بده :  تخت نشاندشیدستش را گرفت و رو

  
  ست؟یگشاد ن:  انگشت حلقه اش را لمس کردیرو.  دستش داد دست بهعیمط

  
  .نه:  را به دو طرف تکان دادسرش

  
بعد از سال ...  فکر کرده بود که چطور شد بعد از فوت بنفشه نیشب قبل به ا. دی انگشتش کشی رودوباره

عاطفه شدن جذب .  به ازدواج شده بودی اش نکرده بود راضی خانوادگی ر ا وارد زندگی که کسییها
 داغ و نه یلینه خ.  و سادهی به دوست داشتن معمولدی جذب شدن رسنیا. دیهفته ها و ماه ها طول کش

 دوباره ازدواج کرده باعث نکهیحس ا.  سرد، اما درست بعد عقدشان احساسش متفاوت تر شده بودیلیخ
 ی میوقت. لبخند زد. ددوباره و دوباره دستش را لمس کر.  راحت باشدزی از همه چالشی شد تا خیم

  .میمنتظر شدم با هم صبحونه بخور:  شدی خوش حالت مشی چشم هادیخند
  
  . شورمی االن دست و صورتم و م-
  

  .باشه:  و راحت نشستدی تخت باال کشی را روخودش
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  ز؟ی سر می ریشما نم... امم :  نگاهش کردمعذب

  
  .می ری با هم مـ
  

 با ی طورنی که اشهیهم:  را از دورش باز کندی روتختکمک کرد.  لب گفتری زیزی بود چمطمئن
  ؟ی شیرختخوابت گوله نم

  
   ...شهینه هم:  اش جان گرفتخنده

  
  .امیاالن م:  تاپش گرفت و مرتبش کردیدستش را به لبه . ستادی و ادی کشرونی را از ملحفه بشیپا
  
خم .  بودشی پاری زیدیساک خر. دی کششی به رطوبت موهای توالت دستزی آمد و مقابل منیی تخت پااز

  ! داخلش ابرو باال دادی لباس هادنیشد و برداشتش؛ با د
  
  ... من حاض ـ
  

  .میبر:  گذاشتشی را سر جاساک
  

   نشد؟رتونید ... میبر... بله :  و تند پلک زدتند
  

 یم ... امی ناهار بتونم بی کنم برای فکر نمیمنته...  نشده رمید: ندی و اشاره کرد بنشدی عقب کشیصندل
  ... مرتب باشن که تو مسافرت ذهنمون آروم باشه دیخوام کارهام قبل سال جد

  
   امروز؟ی کنی مکاریتو چ:  پر کردگری دیکی خودش ی را کنار دستش گذاشت و برای چاوانیل
  

   ...یچیه:  باال دادشانه
  

  !؟یچیه:  و هم زدختی روانشی شکر داخل لی نشست و قاشقکنارش
  
  ...نم خونه  موی خوب مـ
  
 همه روزت یبرا:  شدن بوددهی بوسی آماده ی مشکی موهاری زدشیبناگوش سف.  رخش نگاه کردمی نبه

 دونم؛ ینم...  دانشگاه د،یمثال باشگاه، استخر، خر ... ی که دوست دارییزایمنتها چ... برنامه داشته باش 
  .ی که دوست داریهر کار

  
   تونم انجام بدم؟ی کارا رو منی ایهمه : ربان نگاهش کرد را جلب کرده بود که مهتشی رضاانگار

  
  ... دارم ی برنامه اهی امروزت من یشک نکن، اما برا:  تکان دادسر

  
  ؟یچ: دیچی پی خودش لقمه ای برامشتاق
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  .یتخت و پرده و روتخت. می دکور اتاق خواب و عوض کنـ
  

  !انی نو میلیاما به نظر خ:  اش را قورت دادلقمه
  
  .می دیبعد هم سفارش م. نی سرچ کن و مدل ببنترنتیتو ا. میری گی مگهی دزی چهی ... ستی ن مهمـ
  

   که خوشم اومد؟یهر چ:  بودندکدستی و زی رشیدندان ها.  پهن شدلبخندش
  

  ! خوشخواب راحتهی محکم باشه با زی چهیفقط : دی نوششی از چای کرد و کمیهوم
  

 نی از اای هم خوبه مگه نه؟ یپاتخت...  مونه ی مادمیاحت؟ باشه تخت محکم و خوش خواب ر:  تکان دادسر
روش هم چند تا .  خوشگل بودیلیخ ... دمی دیی جاهیچند روز قبل  ... ذارنی تخت می که پایی هامکتین

 ی که تا بغلشون کنییااز اون. فهی زد چقدر نرم و لطیاز دور هم داد م...  گذاشته بودن یکوسن رنگ
  ! هارهی گیخوابت م

  
: بالفاصله ساکت شد؛ پوست صورتش را لمس کرد.  سمتش خم شدی را کنار گونه اش چسباند و کمدستش

  . دوست داشتنم ببوسمتی زدی پشت هم حرف می طورنیهر بار که ا
  

لطافت دهانش را دوست . دشیسرش را جلو برد و کوتاه بوس.  درشت شد؛ لبخندش را خوردشی هاچشم
.  بودنیریآن طور که نرم، کوچولو و ش.  شدن خلق شده بوددهی بوسیا فقط برا لب هنیانگار ا. داشت

 قلبش به تپش ی کسدنیعادت نداشت بابت بوس.  زدی مشهی محکم تر از همیقلبش کم. دی عقب کشیکم
 دوست یهر چ:  بازش را لمس کردمهی نیبا انگشت رطوبت لب ها.  متفاوت بودزی بار همه چنی اما افتد،یب

  ...فارش بده  سیدار
  

  من برم: دی را سر کششی چاوانی و لدیعقب کش.  تکان دادزی را رسرش
  
 داشت که یادی زلیم.  ضعف رفته اندشیمطمئن بود که پاها.  کند و لرزان بودزی از پشت مستادنشیا

   صبحونت و بخورنیبش: برگردد و دوباره و دوباره بوسه بارانش کند
  
. خودش هم کم کم نقش شوهر و همسر بودن را فراموش کرده بود. وب بود پله ها که باال رفت حالش خاز

  !ی خوش اومدیبه زندگ: زمزمه کرد.  گشتی برمیکی یکی خوبش یحاال تمام حس ها
  
  . اومدمی من هم باهات مدیشا...  مشهد ی بردی عالتی تعطیذاشتیم: دی را کشی ساک دستپیز
  

 که ی فدات شم، اون سرابیایکجا ب:  تا داخل ساک بگذارد دندان را هم دستش دادری مسواک و خمشهره
  ... کنه ی تو رو ول نمدمیمن د

  
  مگه قرار بود ول کنه؟: دیخند

  



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

645

 و با خودش برد، دی بعد محضر دستت و چسبشبیهمون د.  کردمیخدا نکنه، شوخ:  کنارش نشستشهره
 دو سه هی نیریگفتم ش ... زهی ری م از اوناست که با قطره چکون آب تو حلقمنیا...  دل غافل یگفتم ا

  !نجای اشهی نمداتی پیروز
  

   نرم؟گهی دی خوایم: دی را بوسشی را به شهره چسباند و بازوخودش
  
 خوش هم ی روهی عقدت کنه؟ البد ادی بود بکاری بی بشه؟ سرابی که چینر...  پاشو خودتو جمع کن ـ

  .ینشونش نداد
  
.  نشان دهدی عکس العملچیوارد عمل شده بود که نتوانست ه یچنان ضربت.  صبحش افتاددنی بوسادی

   نشون بدم؟دی خوش هم مگه بایرو: دیخند
  

  ؟ی گی راست میاالن دار:  کرد و چشم غره رفتی نچشهره
  

  اد؟ی قراره بیکس:  شودزی خمی باعث شد ناطی زنگ حیصدا
  

  ... اومده دنبالت یسراب نکنه اد؟ی که بمی رو داریمگه کس:  و چادرش را برداشتستادی اشهره
  
  ی سرابی گی مادر مرده منی به ای زنیهمه رو به اسم صدا م! ی نگو سرابیه... شهره ...  ا ـ
  
   پس بگم کوروش جون؟ـ
  

  ... نگه یهر ک: دی غش خندغش
  
  ... زنه ی در می کنمی برم ببـ
  

. دی دی خواب مسی سروی ها نت نشسته بود و مدلی پایبعد رفتن بچه ها چند ساعت.  لم دادی بخارکنار
 نیی زده بود و لباس ها را باال و پادی دیحساب.  هم بزندگری دی به جاهای لباس خواب باعث شد سرغاتیتبل

 شناخت و یخدا خر رو م ... ی عاطیخدا رحم کرد شوهر کرد:  دندان گرفتریشستش را ز. کرده بود
  !بعله...  خانم یبعله عاط... بهش شاخ نداد 

  
  ...شهره ... شهره : صدا بلند کرد.  شودزی خمی باعث شد ناطی شدن در حدهیوب کیصدا

  
 اطی حی به در بسته ینگران نگاه.  امدی بغلش جمع کرده بود و پله ها را باال مری چادرش را زشهره

   بود شهره؟یک: انداخت
  
  ... نبود یچکی هـ
  
   بود؟یک...  در زد یکی ... ی چیعنی ـ
  
   ...نی بشای بـ
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   بود؟یک...  شهره قلبم اومد تو دهنم ـ
  
  . آذر خانم بودـ
  
  ه؟یآذر خانم ک:  به شهره نگاه کردجیگ
  
   ...نای سادات اریمستاجر من ... گهی آذر خانم دـ
  
   شد؟یچ...  خب ـ
  

   ...یه ... یه...  مادر مرده رین:  کردینچ
  
   صابرو گرفتن دوباره؟ـ
  

  .ت زد کشنی رو ماشرین:  باال انداختسر
  

   کجا بود؟نیماش ... نی گفته؟ کجا؟ ماشیک! ؟یچ:  لحظه ساکت ماندچند
  
  ... بود ی چگهی دنیا... اووف ...  رفته خارج از شهر ی کار میانگار برا...  دونم ی نمـ
  
  . نکن قربونت برمهیگر: شهره کنارش نشست.  پنجره نشست و اشکش سر خوردی حس لبه یب

  
   ...رمی بمیاله: دی گونه اش کشیرو
  
  . شهی نگران می خونه سرابی بردیبا...  نکن هیگر...  قربونت یریتو چرا بم...  خدا نکنه ـ
  

  ؟یآدرس خونشون و دار: دی صورتش کشیرو
  
  .رمی من خودم مکار؟ی چی خوای مـ
  
  ! شه؟ی مگه مـ
  
 ی دونیتو که م ...  کنهی خون منهی صابر تو رو بب؟ی کنکاری چیایاالن ب ... نیبش...  مادر جان نی بشـ

  !هیچه نمک به حروم
  
 هم بد تو خونش نون خوردم و بزرگ شدم ی هر چرهین...  دارم کاریبا اون چ:  زدفشی به کی و چنگستادیا

  ! هم که خودم کار کردمی همه سال من و کنار بچه هاش نگه داشت؛ حاال هر چنیا... 
  

  .میبعد حاضر شو بر...  مونم ی مشتی گم شب پیبه کوروش م: دی کشرونی را بلشی موبایگوش
  



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

647

  !نی بشایب...  ها یخر شد...  استغفراهللا ـ
  

  ...سالم ... الو :  را به صورتش چسباندیگوش
  
  ؟یفتادیراه ن...  سالم ـ
  

  ...گفتم زنگ بزنم بگم ...  مونم یامشب و م: ستادی اواریرو به د.  و اشاره کرد حرف نزنددی لب گزشهره
  
   ...ـ
  

  .امیفردا ظهر م: روش باعث شد پوست لبش را بجود کوسکوت
  
  ... باشه ـ
  
  . به بچه ها بگو لطفاـ
  
  گه؟یامر د...  گم ی به بچه ها هم مـ
  
  .ریشب بخ ... ی مرسـ
  
  .ری شب بخـ
  

  !ی عزا خونه؟ دروغ هم که گفترهی مشهی تازه عروس پا م؟یکار خودت و کرد:  غر زدشهره
  

 منو نداشت دنی گفتم؟ مثال بگم زن اول پدرم که چشم دیراستشو م: داخت انی پشتی اش را روی رنگشال
...  مونم ی تو مشی به اون بدبخت داره؟ شب رو هم که پی مشکالت چه ربطنی اصال اشه؟ی میمرده، چ

  !دروغم کجا بود آخه
  

  .م خونه ریفردا ظهر م...  شه ی نمیطور:  و رو کردری تا شده را زی رفت و شال هایواری کمد دسمت
  
  ... بدوش ی گی گم نره تو می من مـ
  

 پولش را برداشت و اسکناس فیک.  باز شودشی انداخت تا چروک های بخاری را باز کرد و روی مشکشال
  م؟یبر:  از بابت پول راحت شدالشیخ. ها را شمرد

  
نگاهش . ه بود روشن ترک خورده پوشانده شدهی اش با سای مترکیبالکن .  نداشتوانی خانه سکو و انیا

هق هق کردن صبورا باعث شد بغض .  هم تلنبار شده گرفتی خرت و پرت روی ماهواره و کلشیرا از د
شهره . رهی و ندکنار صبورا و احم.  روزها هم خوب بودیلی داشت خی که در زندگی تلخیکنار روزها. کند

  .ی خوری تو سرما مایب:  به دستش دادی چایوانیل
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 تا تمام دیدستمال را محکم تر کش.  دستمال رد انداختی خط چشم رویرگیت. دیش کش چشمری دستمال زبا
 امروز صبح نیهم ... عی به شما خبر داد؟ هیک:  زدی حرف مشی هاهی گرانیصبورا م.  را پاک کندیرگیت

   ...عیه...  دفن کردن ی برامیرفت
  

   شد؟یهش زد چ که بینیماش...آذر خانم اومد گفت :  آب دستش دادیوانی لشهره
  
  ... زد و رفت ـ
  
   رفت؟ـ
  
   ...سیشمارش رو دادن به پل .دنی و دنی دو نفر ماشیکی...  آره، پرت شد تو کانال آب ـ
  

   اش به زور بسته شده بودی مشکراهنی پیدکمه ها.  احمد نشستکنار
  
  ؟یغذا خورد ... ی احمد-
  
  ستی گشنم نـ
  

   سر کار؟یریم: کرد نیی را پشت احمد گذاشت و باال و پادستش
  

 نیآست.  تلنبار شده انداختی کوچک و ظرف هانکی به سی و نگاهرونینفسش را فوت کرد ب.  تکان دادسر
  . و شروع به شستن ظرف کردستادی انکی پشت سی کرد وقتیشهره نگاهش م. روپوشش را باال داد

  
   کجاست؟لهی جم-
  

 ... دی ندشی روز خوب تو زندگکی ... ریبدبخت ن...  رهی نچارهیب:  کردنی فنیصبورا ف.  جواب ندادیکس
   ...ی رو بدبختی بدبختیه
  

  .جونش بود و شماها... خدا رحمتش کنه :  دادی اش می دلدارشهره
  

 عادت بد تابه گذاشتن نیا. دی کشخچالی به ی آشغال انداخت و سرکلونی را داخل ناعی مای خالیقوط
  . بوددهی ته روغن ماسینی زمبیچند تکه س. هنوز پا برجا بود

  
   ...اری منو بفیپاشو ک...  احمد ـ
  
روغن و ...  ها ی آت و آشغال نخرنیبب...  کن دیبرو خر:  پولش را برداشت و اسکناس ها را شمردفیک

  ! اصالسمیبذار بنو...  و عیما
  

  ؟ی کنی مکاری چیدار: دی و غرستادی کنارش اشهره
  

  . هاید اومیجلد: دی را پشت احمد کوبدستش
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 شه که ی سرمون هوار منیاالن باد به گوش صابر برسونه دستت دوزار پول اومده همچ:  پچ پچ کردشهره
  !شر به پا نکن... نگو 

  
  اصال خودش کجاست؟...  کنم یجا به جا م...  فهمه ی نمـ
  
  ! سر قبر منـ
  
  ! شهرهـ
  
  .یستی ننهی بیبعد م.. . پاشد اومد سراغت ی سرابیدید...  زنگ خونت بزن هی برو ای بـ
  
  .دهیخسته است؛ تا االن هم گرفته خواب...  اونجا ادی همه راه بکوبه بنی استی نکاری بـ
  

: دیلب گز.  عذاب وجدان داشتی خواب کمسی سرودی خری سر صبح و ذوق کوروش برای بوسه بابت
  . شدهی گم چی بهش مدیاگه پرس...  خونه رمیصبح م

  
  ! های از االن بهش دروغ بگنمینب ... ی کشی زحمت مـ
  
   گم؟ی من دروغ مـ
  

کم سن و سال  ... ی داریخالصه حواست باشه چه رفتار:  و ظرف ها را جا به جا کردستادی کنارش اشهره
  ! نشوننی خط انی ااد،ی خر فرض بشه خوشش نمنکهیاز ا.  رد کنه و بگه اشکال ندارهیلیبی سری که زستین

  
  درد نکنه، خر؟دست شما :  اش گرفتخنده

  
   ...ابویخر نه و :  آورد تا از سر راهش کنار برودشی به پهلوی با بازو فشارشهره

  
 بلوند صبورا یموها.  و دستش را باال گرفت تا خشک شودستادی ایکنار بخار.  شده بودسی خی کمنشیآست

 نجایتو هم ا: دی کشیآه.  رفته بودادشی از ی زندگنیمدت ها بود که ا.. دور گردنش را پوشانده بود
  ؟ی کنی میزندگ

  
 گری مدل باال و رخت و لباسش مشخص بود که اگر دیاز گوش.  خواست حرف بزندینم.  تکان داد که نهسر
  .کنارش نشست و دست دور زانو انداخت.  اش بودی در زندگیگری شک مرد دی نبود، باریماز

  
  ؟ی ازدواج کردـ
  

  مید عقد کرروزید:  چپش را باال گرفتدست
  
  ه؟ی واقعا؟ کـ
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  .هیمرد خوب ... شی شناسینم:  کوروش باعث شد لبخند بزندادی
  

  .می برگهیما د: شالش را سر کرد.  چشم و ابرو آمد که حرف نزندشهره
  

  ؟ی نداریکار...  زنم ی سر مامیغروب م... صبح سر کار هستم : دی زودتر از او لباسش را پوششهره
  

  . شدندی بود که دو نفر کنار هم رد نمکی باریکوچه انقدر.  زدرونیشان ب کوچکی شهره از خانه همراه
  

  ن؟یری منیدار:  کشاندی را دنبال خودش مدی خری هالونی نااحمد
  
  ؟ی کرددیخر...  زنم یباز سر م...  آره ـ
  

   اشهی بقنمیا:  ها را سمتش گرفتاسکناس
  

  .مال خودت: ختشانی و بهم ردیمد کش احی موهایدستش را رو.  باراد و پسرها تنگ شدی برادلش
  

  . شدری دیلی خمیبر:  به جلو هلش دادشهره
  

   مشهد؟ی رینم: چاندی دور صورتش پشتری را بشال
  
  ! ترسمی از تو مشتریالبته ب...  شه ی اوضاع نمنی که با اینی بیم...  رم ی مگهی دو روز دیکی ـ
  

 که خودمو با صابر رو به رو کنم ستمی نوونهید: د گذاشت و گرمش کربیداخل ج.  کرده بودخی انگشتانش
  . کوروش هم شاخ و شونه بکشهی ترسم برایم... من به درک ...  برام ذارهی مگه آبرو مگهید... 

  
  . اما تو حواست باشهست؛ی حرفا ننیمال ا...  زرشک ـ
  

  !یسراب: دیدست پشت دست کوب.  تا جواب بدهدستادی اواریکنار د.  خوردی شهره زنگ ملیموبا
  
  ! کوروش؟ـ
  
 دونست ی هم که نمیعاط.  اومدشی پیبرام کار...  رم یمن؟ فردا نم... بله ... سالم ... الو ...  آره ـ

  .ریشبتون بخ... باشه حتما ... تازه متوجه شدم ... طفلک 
  
   گفت؟ی می چـ
  
  !ستای هم نیمرد بد ... ی گم عاطیم...  رم ی می صبح چه ساعتدی پرسـ
  

   بده؟ی کردیمگه فکر م: دیخند
  
  . بودافهی تو قیادی کم زهی نه خوب، ـ
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.  بودی دوست داشتنیاصال جور خوب.  کرده بود مهربان و با محبت بوددارشی که صبح از خواب بیکوروش

 و چهار ساعت ستیفقط ب. و به خانه برگرددردی بگینی جا ماشنی که از همنیا.  بودی به دلتنگهیحسش شب
 از دستت دلخور بود نماما فکر ک: شهره دستش را گرفت تا از عرض کوچه رد شوند.  گذشته بوداز عقدشان

  . تونست به تو زنگ بزنهیبعد هم م ... دی ازت نپرسیچیه... 
  
من که قسم .  رفت و آمد کنیخودش گفت تا قبل عروس...  مگه بچه است که قهر کنه و دلخور بشه ـ

  . اونجا باشمشهینخوردم هم
  
حاال اون گفته رفت و آمد کن که بهت سخت ...  اومد عقدت کنه ی خواست که نمی مهیواال اگه تو رو نس ـ
  !؟یتو هم آتو گرفت ... رهینگ
  
  ؟یدیچی پی نسخه می طورنی عمو جان من هم ای شهره تو براـ
  
  . گمی نمیچی شم هیاصال الل م ... ایب!  آخه عمو جانت آدم بود؟ـ
  
  ...شهره ... غلط کردم  ... ی کنی م بابا، چرا قهری اـ
  

  ...تو رو خدا ... تو رو خدا :  شدزانشی آوبرنا
  
  ! هوا سرده برناـ
  
  ...تو رو خدا ... آفتاب شده  ... نیبب ... ستی نـ
  

  ...باشه ... باشه :  از التماس برنا سر تکان دادخسته
  
  . فوتبالمی ریم ... ایب ... یبرد...  هورا ـ
  

آخر هم آقا کوروش بردش تو اتاق . شبی کرد دیری چقدر بهانه گیاگه بدون:  تکان داد خانم سرشهال
  .خودش تا بخوابه

  
کم کم داشت باورش .  بودامدهی ناهار هم به خانه نی برایحت.  نه کوروش بود و نه پسرهادی که رسیوقت

 و دیعقب کش ی خودش صندلیبرا.  استی محلی هم بامدنشی شد کوروش دلخور شده و خانه نیم
  اد؟ی میآقا کوروش نگفت ک: نشست

  
 آخر شب یی وقتاهی...  بنده خدا شهی وقت سال سرش شلوغ منی اشهیهم. نه مادر:  خانم سر تکان دادشهال

  . خونهادیم
  
  ... اوهوم ـ
  

  م؟یبر...  و برنا پر سر و صدا داخل آشپزخانه شدند ایبرد
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  اد؟یباراد نم ... اطی تو حدی شما بر ...امی عوض کنم منارویا: ستادی اجبار ابه
  

   ...ادی مادیم: کردیزی جست و خبرنا
  

 شرت و شلوار یت.  برنا را محکم ببنددی خواست بند کتانای رفت از بردی طور که سمت اتاقش مهمان
  .میاطیشهال خانم ما تو ح:  شرتش را برداشتیی و سودیپوش

  
   ...دی باشه مادرجان، مواظب خودتون باشـ
  

  م؟ی با سر شکسته برنگردیعنی: دیدخن
  
  ... خدا نکنه ـ
  
  ... منم اومدم ـ
  
  !یچه عجب از اتاقت دل کند:  تا باراد هم برسدستادیا

  
  ! خونهیچه عجب شما اومد:  زدغر
  
  ... بچه پر رو ـ
  
  .ی مونی مشهی همگهی گفتم دـ
  

  چه خبر؟ ... ادی مشی آدم کار پی برایی وقتاهی: دی اش را پوشیکتان
  

  .یچیه:  باال دادشانه
  

  م؟ی کنی بازیچطور: ستادی پسرها اکنار
  

  من بلدم... من بلدم  ... می بزنیپنالت: دی پربرنا
  

  !آف شو بابا:  پس سر برنا زدی ضربه اباراد
  
  !ایبرد...  ا ـ
  
  . شمیمودب م...  باشه، چشم ـ
  

  .ین دروازه شما هم تو بازم ... یبرنا نخود...  اون طرف میبر:  را بغل زدی توپ سوزنباراد
  

  ! چرا؟ینخود:  غرغر کردبرنا
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  باشه؟...  دم به تو گل بزن ی پاس مدی توپ بهم رسـ
  
   آخ جوونـ
  

 ی مغیبرنا ج.  خواست گل کندی توپ ها را می همه ایبرد.  خواندی می کرشانی داخل دروازه براباراد
 یی و سودی کشسشی خیشانی به پیدست.  گرفتیم ای و توپ را از برددی دوی پسرها مانیبا خنده م. دیکش

  !یتوپ و رد کن برد: ینیی تزی درختچه یشرتش را پرت کرد رو
  

  ! جوجهنمتی بی مزیر:  را بهم زدشی دست هاباراد
  
  ! مشکل از چشمات عموـ
  

  . گل کنیجرات دار: دی خندباراد
  

  .ی کردالی خیپس چ:  را کاشتتوپ
  

 ی دستش وارد دروازه ری برداشت، اما توپ از زیزیباراد هم خ. دی کوب توپری کرد و محکم ززی دورخیکم
  . شان شدیسنگ

  
  ...گل ... گل : دی کشغیج
  

 نی بود و از داخل ماشستادهی ها ازهی سنگ ریآن طرف باغچه رو.  کوروش ماندنی ماشی رونگاهش
  ...هورا : دیتش پر سمایبرد.  و بلوز باال رفته اش را مرتب کردستادیصاف ا.  کردینگاهشان م

  
 داخل زهی سنگ ریزیت. برنا هم بالفاصله خودش را سمتش پرت کرد.  افتادنی زمی تعادل با پشت رویب

  ! تو روحتونیا:  رفتشیپهلو
  

   ...میما برد ... میما برد: دی دستش دراز کشی روبرنا
  

  میبرد... آره : دی اش را کشینی و بدیخند
  
 ی حمله ندی تا ببنیی بود پاامدهی نیحت. کوروش بود و نه خودشنینه ماش.  و برنا را بلند کردزشدی خمین

 شرتم و ییباراد سو...  تو می برگهید: دی به خاک شلوراش کشیدست.  داشته استی چه عواقبشیپسرها
  .اریب

  
 گل انداخته دنی و دوجانیصورت بچه ها از ه.  پوستش فوت کردیرو.  شده بوددهی دستش خراشساعد

.  آمده بودرونی کش بری که از زییآن هم با موها.  شده استی شکلنیکر کرد البد خودش هم اف. بود
.  کردی مرد طور برخونی انجام داده بود که ایمگر چه کار بد.  بودنی کرد که سر سنگی خود میاصال ب

  .ست و خسته استی دلخور ندیکوروش بدبخت اصال با تو حرف زده؟ شا:  کردفی پسرها را ردیکتان
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 جان حمام یعاط ... نی تا سرما نخورددیری دوش بگدیبر ... دییبدو:  زدای خانم دستش را پشت بردشهال
  ...برو باال ...  مشکل داره نییپا
  
  ! چرا؟ـ
  

  .میآب گرم ندار...  خراب شده رشیدو سه روزه ش: اوردی شرتش را دربیی کرد برنا سوکمک
  
  . متوجه نشدم اصالـ
  
  .مری من حموم نمـ
  
  .یری دوش بگدیبا ... ی برنا عرق کردـ
  

  . خوامیشهال خانم آب م...  رفتم حموم شبید:  را داخل آشپزخانه انداختخودش
  

:  نق زدایبرد. حوله و لباسش را برداشت و باال رفت.  از کوروش نبودی اثرچیه.  به اطراف انداختینگاه
  ...باراد ... باراد ... باراد زود باش 

  
   شده؟یچ: وروش باز شد اتاق کدر
  

  . بروایب:  آمدرونی حوله به تن بباراد
  

  .سالم:  چسباندنهی را محکم تر به سحوله
  
  ؟یری دوش بگی خوایم...  سالم ـ
  

  . آب گرم ندارهنییحموم پا:  تکان دادسر
  
  .ی از حمام اتاق من استفاده کنی تونی مـ
  
 فیبالتکل.  دانست که داخل حمام رختکن نداردیم.  اش رد شدنهی به سنهی حرف سمتش راه افتاد و سیب

داخل حمام شد . کوروش هنوز داخل اتاق نشده بود.  به تخت کرد و حوله اش را همان جا گذاشتینگاه
 باز هم ما است،ی مشخص نرونی از بیزیمطمئن بود که چ.  و ماتش انداختی اشهی به در شیو نگاه

 دوش را بست و ریش. قابل در بود از دوش وان استفاده کند که میی دوش سر پایوسواس باعث شد به جا
  .بهم حوله بده...  آقا کوروش ی بگشهی روت م،یخاک تو سرت عاط: ستادیا

  
 ماچ ی اساسنی نبود صبح تو آشپزخونه همچنیخجالت داره؟ هم... بده که بده :  دندان گرفتری را زلبش
  !کرد؟

  
 و ادا و رونیبرو ب... آش کشک خالته : باالخره دوش را بست دوش وقت تلف کرد، اما ری زی اقهی دقده

  ایاصول ن
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حوله .  تخت نشسته بودیکوروش پشت به حمام لبه .  باز کردی را عقب زد و در را کمسشی خیموها

  دیببخش:  را گرفتشی گونه هایسیخ. درست کنار دستش بود
  

  تموم شد؟:  سمتش چرخاندسر
  

  یهمون جور... نه ...  زحمت یب ... نیدیلم و محو:  کردنیی را باال و پاسرش
  

 ریخبر مرگت با اون لباس ز:  هم فشردیپلک رو. ختی تخت ری روشی اش را باال گرفت و لباس هاحوله
  !خاک تو سرت...  پوشه ی بهتر منی عمه بزرگ کوروش از ایعنی ... تیانتخاب

  
دستش را جلو برد و حوله را .  کردیم نگاهش ی بود و جدستادهی که باز کرد کوروش مقابلش اچشم

  .یمرس: دیکش
  
  .رونی بای بپوش بـ
  

: چاندیحوله را دور خودش پ.  آمدی مرونی بدی طور که معلوم بود بانیخب، ا.  و سر تخت نشسترفت
  ...سه تا پسرش و شهال خانم هم خونه ان ...  که بهت انگشت بزنه یستی خانم، عسل نیعاط

  
تو اتاق خواب ...  آخه هی مدلنی چرا انیا...  کشه یخوب آدم خجالت م... نچ :  دندان گرفتری زانگشت

  ! زنهیبعد حمام هم حرف م...  کنه یتو آشپزخونه ماچ م...  کنه ی مدارتیب
  

  . نگاهش کردی و جددیکوروش سمتش چرخ.  رفترونی حمام را باز کرد و بدر
  
  . رم اتاق برنا لباس بپوشمی مـ
  
  .نیسرت و خشک کن و بش:  سمتش گرفتیگری دیل کمد حوله  و از داخستادیا

  
 سرش ی کوروش را روی تخت نشست و حوله یلبه .  داشتی کرد اگر دست از دور حوله اش برمی مغلط

 کرد و به ی مییذهنش پر رو.  سر و وضع مقابل کوروش نشسته بودنی بار بود که با انی اولیبرا. گذاشت
 بود که خونسرد مقابلش نشسته بود و یا انگار کوروش واقعا دلخور و جد امد؛ی کشیممنوعه ها سرک م

  . کردینگاهش م
  
   خونه؟ی اومدی کـ
  

  .ده صبح: دی کشرونی حوله بری را از زسرش
  
  ؟یدی که رسی زدی زنگ مدینبا:  اش ضربه زدی انگشت به ساعت مچبا
  

... بعد فکر کردم سرتون شلوغه  ... گهی اومدم دی خوب میعنی ... امی گفتم که مشبید:  گرد کردچشم
   ...نیکار دار
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  . درست نبودشبتی که کار دی دونستی خودت مای سرم شلوغ ی فکر کردـ
  

شما هم از صبح ...  اومد شیپ: دی مرطوبش کشی به چانه یواقعا دلخور شده بود؟ دست.  نگاهش کردساکت
  .ی زنگ نزدهی
  

 عنوان دوست چی که به هیدر حال.  بهم خبر بدهیدی رسیم وقتبه شهال خانم گفت:  براندازش کردبداخالق
  ! بدونهی ما رو کسی خصوصلیندارم مسا

  
  .امی بهتون زنگ زدم و گفتم نمن؟ی هستیخوب چرا عصبان:  را جلو دادلبش

  
  .ی نگرفتی کنم اصال موضوع رو جدی حس می حت،ی کردمی چون عصبانـ
  
   ...ـ
  
اونم  ... ی رفتی و چهار ساعت از عقدمون گذشته و شما گذاشتستی بفقط:  سمتش برداشتی و قدمستادیا

   زنمی نمی که حرفامی با دلت راه میلیدارم خ. ی رفتن نداشتی برای برنامه اچی قبلش هیوقت
  

 بازخواستم ی و دارنجای امی نشوندسی خی با سر و کله ؟یاالن با دل من راه اومد:  خودش اخم کردمثل
   ...ی کنیم
  
  ... زنم یدارم باهات حرف م...  خانم رینخ! واست؟ بارخـ
  

 بگم دی مثل بچه ها بان؟ی که اخم کردهی چه مدل حرف زدننیا:  و ابرو باال انداختچاندی پنهی دور سدست
   خوام؟یمعذرت م

  
  ...عاطفه :  و نگاهش کرددی به صورتش کشی دستکالفه

  
منم نتونستم شب  ... ادی مشی پی آدم کاریرا وقت بهیخوب :  برداشتشی موهای حوله را از رودلخور

  . ناراحتتون کنهومدنمی کردم نیواقعا فکر نم ... امیب
  
  ؟ی ادامه بدی خوای مـ
  
  ؟یچ:  نگاهش کردجیگ
  
  .. مدل حرف زدننی به اـ
  
  .ی شیواقعا فکر کردم ناراحت نم...  نه یعنی...  هوم؟ آره ـ
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فکر کنم : دی را شنشی باشد؛ اما کامال صدادهیوروش شن بود که شک داشت کفی آخرش آنقدر ضعی جمله
 از خونه رونیدوست ندارم شب رو ب...  گم یاالن م... اما خوب ...  قبل از عقد بهت بگم نارویالزم بود ا

  .ی خبر بددیحداقل از قبل با ... گهی دی هر جاای شهره باشه ی خونه ستیمهم ن ... یبمون
  
   برم؟دیمون تنگ شد، نبا شهره و خونی دلم برادی شاـ
  
  !گفتم شب رو نمون...  نگفتم نرو ـ
  

  . کنهی میچه فرق:  زدغر
  
  .ی خونه اهی و خانم ی متاهل شد،ی خودت تکرار کن که ازدواج کردی براـ
  

 کنم ی نمیسع: ستادی قدم سمتش آمد و مقابلش اکیکوروش بود که .  و ساکت ماندچاندی پنهی دور سدست
 زن و هیمن ازت به عنوان  ... تی داشته باشه و البته اولوتی رابطه برات اهمنیوقع دارم امهارت کنم، اما ت

  . دارمیشتری همسر انتظارات بهی
  

 رونی بایلباست و بپوش ب: دیکوروش بود که عقب کش.  کدام رابطه، اما ساکت مانددی باز شد که بگودهانش
...  
  
  . بودمدهی تا حاال پوشیه بودشما اجازه داد: دی ترکی گفت می را هم نمنیا

  
  .حاال اجازه دادم:  کج و کوله بودلبخندش

  
 دیدارم ناام!  بود؟نی گن ایشوهر شوهر م... پووف :  تخت نشست و حوله اش را پرت کردی رفتنش روبعد

  ! ازششمیم
  

 به یهنگا. با انگشت چشمش را ماالند.  را برداردنکشیسردرد باعث شد ع.  گذشتی شب مازدهی از یکم
. دی به چانه اش کشیکالفه دست.  متاهلی بود جز مردهایزی هر چهیشب.  خودش کردیی و تنهایتخت خال

 ی عصبانالی خی شد از دست خودش و دخترک بی ازدواج با عاطفه اشتباه بود، باعث منکهیفکر کردن به ا
 تایالبته که عاطفه گ. ست خوای بود که می همان طورزیهمه چ.  نداشتی و شرطدی قتایبودنش با گ. شود
 بود دستش را دراز یکاف.  عصر با حوله مقابلش نشسته بودنیهم.  متفاوت بودتای عاطفه با گگاهیجا. نبود

 خواست یم.  بود متمدنانه رفتار کنده کردیسع.  شدی اش نمیکی مانع نزدیزی چچیکند و آن وقت ه
 که ی کردن با زنیدلگ.  که با پسرها بودیهمان طور.  استی واقعا جدی جدینشان دهد وقت بحث ها
 شروع رابطه ی داشت براازین.  نبودی خوبی دهی شروع ایحداقل برا.  خواستیهمسرش شده بود را نم

 ی و مجبورش کند به زندگردی دستش را بگی که کسشت داازیعاطفه ن.  وارد شودی محکم ترگاهیشان از جا
 حال از تخت نیبا ا.  شودی نمدای دانست که در خانه پی م. کردگاری سیدلش هوا. شان بهتر نگاه کند

 ی هی توانست سایم.  از سالن را روشن کرده بودی قسمتوارکوبینور د.  آمد و اتاق را ترک کردنییپا
چند .  را باال گرفته بودشی بود و پاهادهی به شکم دراز کششهیطبق معمول هم. ندی ببنهیعاطفه را مقابل شوم

:  شلوارش را مرتب کردی نشست و پاچه عی آمدنش شد که سریانگار متوجه .  آمدنیی پاپله را با صدا
  ن؟یدینخواب
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  ؟یداری تو چرا بـ
  
  . خوندمی درس مـ
  

   شده؟یچ:  صدا دنبالش آمدیعاطفه ب.  به اطراف انداختی نگاهفیبالتکل.  آشپزخانه رفتسمت
  
  . برهیخوابم نم:  دادهی وسط تکزی مبه
  
  ! نعنا هم خوبه هایچا...  دم بدم؟ امم یی چاهی؟ چرا...  ا ـ
  
  .شمیمزاحمت نم.  نه، برو به درست برسـ
  

 وقت شب نیحاال ا.  شام و رفتن پسرها درس را بهانه کرده بود و خودش را داخل اتاق انداخته بودبعد
  ..! دم کندی چاشی خواست برای بود و مداریب

  
  .شما اجازه بده...  خونم یبعد م: مد و از دستش گرفتعاطفه جلو آ.  خودش برداشتی برایوانیل
  

   ره؟ی میشهره ک:  اش را از نظر گذراندی و مشکییموی لی و بلوز و شلوار راحتزی داد به مهیتک
  
   پس فرداای فردا دیشا...  دونم ی نمـ
  
  .دی عالتی تعطی هم برادیشا:  گذاشتوی وکروی پر کرد و داخل مای را از آب کتروانیل
  
اگه شهره نخواست تنها سفر ...  ما پا برجاست دیمسافرت ع: دی اش کشیشانی به پی نشست و دستزی مشتپ

  .ادی تونه باهامون بیکنه م
  

اون دفعه که با بچه ها و نادرخان اومدم .  گمیبهش م...  شه ی خوب میلیخ! واقعا؟: دی چرخسمتش
  .می دوست دارم باز هم بریلی دفعه بود؛ خنیشمال اول

  
  یای بی تونی رم، میفردا شب م:  دندان گرفتری را زنشیی پالب

  
  !دی تا عنی ری نمگهیفکر کردم د...  فردا شب؟ آخه ـ
  

  .می ری میایتو ب:  پا انداختیپا رو.  را هم نداشتقصدش
  
... امم  ... هیفکر خوب... خوب آره :  کردنیی حواس باال و پای گذاشت و بوانی را داخل لی چای سهیک
  !ها؟تن
  

  ! را جمع کرد؛ دخترک چموشلبخندش
  
  ...خودمون دو نفر ...  تنها که نه ـ



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

659

  
  ...آخه فردا کالس دارم : لب تر کرد.  صورتش زل زد و واکنشش را برانداز کردبه
  
  . کنسلش کنـ
  

  !؟یعنینرم :  درشت شدچشمانش
  

   شه؟ی میچ یاگه نر: دشی جلو کشی حرف کمیب.  گذاشتشی پهلوی را جلو برد و رودستش
  

   ...یچیه... ه :  که دور کمرش بود رفت و آمد کردیی دست هانی بنگاهش
  
  ... خب ـ
  
  ... نه من باشم نه شما ؟یبعد بچه ها چ:  گذاشتزی می را رووانیل
  

تو با من  ... نمتیبب: کمرش را محکم نگه داشت.  بودستادهی اشی دو پانی بقایدق. دشی جلوتر کشیکم
  چه ها؟ بای یازدواج کرد

  
  !هی چه حرفنیا...  وا ـ
  

 به شمال شانی بود پایکاف. بدنش را محکم و سفت نگه داشته بود.  را کامل دور کمرش حلقه کرددستش
مطمئن بود در کمتر ... نه بچه ها و نه شهره . خودشان دو نفر نباشدری کس غچی که هییاصال هر جا. برسد

 ی میکار.  تجربه کنندا نرم شوند و خواستن رشی هاچهی ماه کند که تمامی می و چهار ساعت کارستیاز ب
: معذب شد. ندی بنششی پای به کمرش آورد تا رویفشار.  همه جا را پر کندشی خنده هایکرد که صدا

   ...نمیسنگ
  
   ...نی بش-
  
  ... آخه ـ
  

 شیحس ها. یکوتاه و نرم و بغل.  برعکسشان بودیعاط.  بودندی اش قد بلند و استخوانی زندگی هازن
  ...حرف نزن :  آنکه بخواهد کنترلشان کندی شدند بی مداری بکی به کی
  

  چرا حرف نزنم؟:  چپ نگاهش کردچپ
  

 ی روی ری می زنی حرف میوقت:  و همان جا نگه داشتدی کمر تا گردنش باال کشی راستش را از رودست
  ...اعصابم 

  
چرا حرف نزنم ... نه ...  زنم ی حرف هم نمگهید! رو اعصاب؟:  درشت کرد و بهت زده به حرف آمدچشم

  ! و نشنوریشما گوشات و بگ...  زنم ی هم حرف میلیخ... 
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   ...شیه:  چسباند و اخم کردی لب عاطی اشاره اش را روانگشت
  

.  خطوط صورتش لغزاندینگاهش را از چشم ها رو. دی رسی فاصله درشت تر به نظر منی از اشی هاچشم
 اش غهی تی که نور وسط آشپزخانه روی کوچک و خوش فرمینی تر بنیی پایکم... خورده  پر و فر یمژه ها

 و پچ دی طرح لبش کشی پورتمن؟ با انگشت رویناتال.  کوچک و گرد بودندشیگونه ها. برق انداخته بود
  ! خواد ببوسمت؟ی دلم می زنی حرف مادی زیبهت گفتم وقت: پچ کرد

  
  ... دختر خوب نیآفر:  لبش نشستی رویلبخند.  زدی پلک هم نمیحت
  

   شه؟ی می چی شی ساکت می وقتی دونیاما م:  خط لبش را لمس کرددوباره
  

 ی هم دلم می شی ساکت میوقت:  بودی عالدنی بوسی اش برایگرد.  اش را با انگشت نوازش کردچانه
  !خواد ببوسمت

  
دوباره به . نرم و لغزنده بودند. رفت انگشت گری را زشی چانه تا گردنش سر داد و موهای را از رودستش

   کنم؟کاریحاال چ:  زل زدشیچشم ها
  

دست دور .  اشنهی سی شدن قفسه نیی باال و پایحت.  کردی از تن عاطفه حس می لذت بخشیگرما
  ... طور ساکت بمون نیهم: دیگردنش گذاشت و سرش را جلو کش

  
 یچانه اش را لمس کرد و بوسه .  پس بکشد آنکه بتواندیب. لب و دهنش کوچک و نرم بودند. دشیبوس
 یسر خم کرد و رو.  کردی انگشت حس مری گردنش را زینبض تپنده . تر گرفتی طوالنی را کمیبعد

 و دست عاطفه دی چانه اش را بوسریز.  کردی داشتن و زنده بودن می طور احساس زندگنیا. رگش لب زد
 بود مثل کبوترها جلد یکاف.  دادیبه خودش عادت معاطفه را .  شانه اش گذاشتیرا باال گرفت و رو

 لبش ی رویلبخند. چاندی شانه اش گذاشت و دست دور گردنش پی سر روی حرفچی هیعاطفه هم ب.شود
 شی دست هایگره .  گرفتی مادیزود .  استعداد نبودی بیخوب بود، دخترک با وجود ناوارد. نشست

  ... سخت نبود یدید: پشت کمرش را نوازش کرد. وع شده بود جا شرکی محکم نبود، اما باالخره از یلیخ
  

 سرش را ی سراند و کمشی موهایانگشت ال.  خواستی را منیهم.  دست ها دور گردنش محکم شدی حلقه
دست .. دی کشی هم گذاشته بود و تند و تند نفس میپلک رو. دی و عقب کشدشی و دوباره بوسدیعقب کش

  ؟ی کنیکالس فردارو کنسل م:  نوازش کرد بلوزش فرستاد و کمرش راریز
  
  ... اوهوم ـ
  
  ! کوچولویلیخ...  من و خودت یبرا...  ساک کوچولو آماده کن هی ـ
  

 اش را که حس ی قراریب.  را نوازش کردشی شرت باالتر بود و شانه های تریدستش را از ز.  تکان دادسر
 کرد و ی صبر مشتری بیکم.  نگهش دارد خواستینم. دی ستون فقراتش کشیکرد با پشت دستش را رو

 باز ی سهوسو.  پشت لباسش ثابت شدی فلزی هارهی گی روقایدستش دق.  شدی مبشی نصی بهتری زهیجا
   برم بخوابمدیبا... فکر کنم ... من : دی عقب کشیکمرش را صاف کرد و کم. خوب بودیادیکردنشان ز
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  !زودتر برو ... هیفکر خوب: دی اش را بوسچانه
  

 نی به امی حال باشنی که تو ای بعدیدفعه :  خط شلوارش را لمس کردی و رودی کشنیی را پادستش
  ..شهی نمر،تمومی با شب بخیسادگ

  
  .ریشب بخ:  آمد و بدون نگاه کردن سمت در آشپزخانه راه افتادنیی پاشی پای از روبالفاصله

  
  .ریشبت بخ:  سراند و راحت تر نشستشی موهانی بیدست

  
   ...ری نیالی دو تا از فامیکی و یمی قدی هاهی چند تا از همساهی:  دادی محیاز پشت تلفن توض شهره

  
انقدر صابر گند زده بود  ... می قدی هاهیباز همسا:  و فوت کرددی انگشت کوچکش کشی را روی مشکالک

   ...انی چند نفر هم نمنی همه که گفتم همیبه زندگ
  
سامان سراغت  ... ستنی معرفت نی بهیانقدر هم در و همسا ... می کردی همه سال تو اون محل زندگنی اـ

 ی می ههیانقدر خوشحال شده بود وسط گر.  شوهر کردهی به مادرش گفتم عاطیواشکی.  گرفتیرو م
  ه؟ی آدم حساب؟ی گیراست م!  گفت تو رو خدا؟ی مدیخند

  
  .دلم براشون تنگ شده..  .یآخ: دی نگاه کرد و خندشی ر ا باال گرفت و به ناخن هادستش

  
   شده نه؟ی چی نگفتی به سرابـ
  

همش دو سه روزه عقد : دی تخت دراز کشیدر الک را محکم کرد و به پشت رو.  خشک شده بودندکامال
 شده؟ دست تو بود همه یحاال بگم چ.  زدمی و نه راجع به بودنشون حرف خاصدهی رو درینه ن. میکرد

 دروغ تو کارم ی شناسیتو که منو م...  کنم ها می و قایزی چنکهیاال نه اح...  گفتم ی بهش مدی بازویچ
  .ادی ناهار هم نمی شرکت سرش شلوغ شده که حتی روزا انقدر بابت کارانیا. ستین

  
  ... تو خونه نهیشی پوشه و بست می ماهی مرد سری نی انگار بگـ
  
   اومده بود؟لهی جمیراست ... گهی نگفتم دـ
  
  . بودم که زدم و در رفتمینی کرد انگار من پشت رل ماشی نگام منیهمچ ... دمی هم د آره، صابر روـ
  

  د؟یاز منم پرس:  دندان گرفتری را زلبش
  
 نی گفت ایم. دی پرسی ازت مدمی آورده بود شنری گوشه گهی صبورا را ی نگفت اما وقتیزی به من که چـ

  !ومد؟ی حروم لقمه نیدختره 
  
  !ی خوای می چگهید...  شوهر کرد و رفت یگ بیخواست...  شرف ی بـ
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 یداره زندگ ... ی خوای از جون اون بدبخت می بهش که چدیصبورا هم توپ.  بارو ساکت شدمکی نی اـ
  ... کنه یم
  
  . شدی من و بعد دعوامون میکی گفت ی اون میکیوگرنه  ... نمشی بی خوبه که نمـ
  
  . سر بهم بزنهی ی امروز بعد کالست تونستـ
  

  ...شهره ... امم : نشست و موها را پشت گوش داد.  سختشی بود به جادهیرس
  
  ... جون شهره ـ
  
  . شمالمی امروز بردیشا ... دی شاـ
  
   وقت سال؟نیا!  شمال؟ـ
  
  ... روزه هی ... یمن و کوروش دو نفر ... می ریهمه که نم:  باز شدششین

  
  ...خوبه ... خوبه  ... ی دو نفرـ
  
   ...میای فردا میول... اوهوم : ل باعث شد لبش را داخل دهان بکشد شب قبیادآوری
  
  . دکترمی رفتی سر مهی ی اومدی امروز منیکاش هم ... ی خواهر من،یتو هم دختر من ... ی گم عاطی مـ
  
  !؟ی چی دکتر براـ
  

  ! های شه که با خودش هم بریم...  راحت شه المی تا خمی رفتی دکتر زنان مهی:  پچ کردپچ
  
   اصال؟ادی کوروش چرا بکار؟یدکتر زنان چ:  شدجیگ
  
 گهی ماه عسل ببرتت دمچهی نهی خواد ی خوب من؟ی شمال آب و هوا عوض کننی ری منی داری فکر کردـ

  !بدبخت ننه مرده البد به دلش صابون زده... 
  
  !شهره...  ا ـ
  
 شد با ی واال اگه روت مه؟یه چ بی چی بفهمی خوایمنم بهت نگم از کجا م ... ی دونی خوب تو که نمـ

 چه تتی وضعینی ببی ریم.  رن دکتری زن و شوهرا با هم مدایجد.  هنوز بهتر بودی زدیخودش حرف م
  ادته؟ی خانم رو نیدختر خواهر شوور شه ... هیجور

  
   هست؟یک...  نه واال -
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 یشب عروس. ت فکر کنمهم سن و سال تو هم هس. نای خانم انی اومدن خونه شهی بابا، تابستون می اـ
   ...مارستانی به بدیکارش کش

  
...  چرا گهی دمارستانیب: ردی شد لرز بگی همراه کوروش پا به مطب دکتر زنان بگذارد باعث منکهی افکر

  ... ولش کن شهره یوا
  
 ... یم بش هتی تقودیبا ... یتازه تو الجون...  دو تا کتاب بخون هی ... یاری دربزای چنی سر از ادی باگهی دـ

  ن؟ی ری می کیگفت
  
  .میفتی راه بی عصردیشا...  دونم ی نمـ
  
 ی عسلری شهی ی شی مداریصبح هم ب...  خرم ی خرت و پرت برات مکمی...  اونجا امی خوب من قبلش مـ
  .رهی بخور تنت جون بگیزیچ
  
  ! رهیآبروم م...  ها ینخر: دی کشی خفه اغیج
  
 لی کم آجهی ... امیاصال خودت بخر که من ن...  نه مادر یر شوهر دارنه ماد...  ره ی آبروم می چیعنی ـ

   ...زای چنی و از انیخشکبار و تخم بلدرچ
  

  .هی چی کارا برانیا... ول کن بابا :  زانو گذاشت و خودش را تاب دادنی را بدستش
  
ودت بهش بگو خ ... ی شی متوجه می غش و ضعف کردی و هیفردا که جون نداشت ... گهی دی دونی نمـ

   ...هی به چی دونه چی کرده میاونم به هرحال زن دار...  بهتره ی طورنیا...  دکتر ی بری خوایکه م
  
 ی دانست که سر و گوشش جای نداشت، اما میبا بنفشه کار.  کوروش اخم کردی قبلی فکر زن داراز
  .لباس جمع کنم برم ساک دیبا: پاها را تاب داد.  بوددهی هم جنبی حسابده،ی جنبیگرید
  
  !حواست به خودت باشه ها...  ببر یدی خردی که جدییاز اون لباس ها...  برو قربونت برم ـ
  

 سمت توالت و دیدو. ردی بگچهیاسترس باعث شد دل پ.  باشدیزی گفت حواسش به چه چی مقای دقکاش
  ... پشت خطه  آقا کوروشایعاطفه جان، ب:  زدشیشهال خانم صدا.  همان جا ماندی اقهیچند دق

  
  ...الو ... دستت درد نکنه حاج خانم :  را گرفتی ها را گوله کرد و گوشی کاغذدستمال

  
  ... سالم ـ
  

اگر شهره آن .  کنندی خداحافظی نتوانسته بودند درست و حسابیحت.  بودندداری صبحانه بچه ها بوقت
  . شدی اش با خجالت مخلوط نمی زد احساس دلتنگیحرف ها را نم

  
  ...اطفه  عـ
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  . حواسم نبوددیببخش...  سالم ـ
  
   شده؟ی طور؟ی خوبـ
  

  نه، خوبم:  تنش جمع کردری را داخل کاناپه ولو کرد و پاها را زخودش
  
   ...میکارات و بکن که اومدم بر ... امیممکنه ناهار نتونم ب ... میفتی کردم عصر راه بفی برنامه هام رو ردـ
  

  م؟ی بگی بچه ها چبه:  دندان گرفتری را زانگشتش
  
  ... سفر می ری ممی دارـ
  

  !شنایناراحت م:  کردینچ
  
 سی تو خونه؟ سروی کردکاریخوب شما چ...  ناراحت نشن زمی ری برنامه میجور...  اون با من ـ

  ؟ی شد؟ منصرف شدیخوابمون چ
  
رح  با ست کنارش؛ طدمی دی تخت مشکهی.  فقط وقت نشد نشون بدمدمی مدل خوشگل دی نه، کلـ

 و زیپرده ها هم مثل خودش بود فقط طرحش ر!  هم بالشتک داشتیکل.  قشنگ بودیلی هم خشیروتخت
  ... شد یدرشت م

  
  . حتما نشونم بده که سفارش بدمـ
  
  . باشهـ
  
 دی خرمی تونی فروشگاه خوب تو راه هست که میکل. ی برنداریزی هم چی تونی م؟ی جمع کردیزی چـ
  .میکن
  
  . دارمیرم بییزای چهی حاال ـ
  
  . باشهـ
  
  ؟ی باهام نداری کارـ
  
  . نه، خداحافظـ
  
  . بوسمتی مـ
  

حاال ! جل الخالق...  بوسه یپشت تلفن هم م... جوون : دی خودش خندی انداخت و برازی می را رویگوش
 یزندگ ... گهی خوابم دی خورم و میم...  کنم ی مکاری گه خودت و خسته نکن انگار من چی منیهمچ

  ! زدم؟ی بود و من همش سگ دو منیریوب و شانقدر خ
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  ...حاج خانم ... شهال جونم :  کردی و کش و قوسستادیا

  
  ... جانم مادر ـ
  
   داره؟ تو اتاقش؟ی رو کجا نگه می مسافرتی آقا کوروش ساک هاـ
  
  . ساک ها دارهنی دو تا از ایکیاونجا ...  تو کمد اتاقش فکر کنم ن؟ی ری سفر مـ
  
  ! آخهکاری خواد چیدو سه تا ساک م:  زد و باال رفتییروپا.  پاگرد بودیتوپ برنا رو.  باالدی پله ها دواز
  
. شدی لحظه هم از ذهنش دور نمکی داخلش ی با لباس هایساک لعنت. دی چشمش کشی پشت دست روبا

 یم نی روشن بود که حتزیانقدر همه چ... هه ...  در شلوار کوروش دهیچی پی و مشکدیست لباس سف
 جان ر نکن مادهیگر: شهال خانم داخل اتاقش شد. دی پلکش کشیدوباره پا. خواست راجع به آن فکر کند

   گفت؟یمگه ناظم مدرسه چ... 
  

 تختش نشست و نگران دست به یکنارش لبه .  دادی ربط مای بردی بود که حال بدش را به مدرسه خوب
   ...رمی گیبا نادرخان تماس مدوباره زنگ بزنم به آقا کوروش؟ اصال : زانو گرفت

  
 به ای خواد، انگار بردینه نم: دی کشرونیچند برگ ب.  دستمال گشتی و با چشم دنبال بسته دی باال کشینیب

  ...ناظمش گفته زنگ بزن به مامانم 
  
   ...رمی بمی الهـ
  
  ن درد نکنه به آژانس؟ دستتوی زنی زنگ مهیحاج خانم :  را برداشتشی کمد لباس ها شال و مانتواز
  
  .تو دم در باش...  زنم یاالن زنگ م...  آره مادر ـ
  

  . و شالش را مرتب کردی روتختریبا پا کامل فرستاد ز. بوددای تخت پری ساک از زی گوشه
  

  ؟یحاضر ... ادی االن منی مادر ماشیعاط: دی شهال خانم را شنیصدا
  

  باشه؟...  نگو شهال خانم یزیچبه نادرخان :  رفترونی و تند صورتش را خشک کرد و بتند
  
   باشه؟اوردهی سر خودش نییبال.  گمی باشه مادر نمـ
  
  .ستی نی نه طورـ
  
  . بزرگ کردمنارویمن ا...  شد به من بگو ی هر چ؟ی کنی مهی پس چرا انقدر گرـ
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م  و سالمه قسحیصح...  نشده به جون خودم یطور:  فشردی شهال خانم گذاشت و کمی بازوی را رودستش
  حاال برم؟..خورمیم
  
حاال .  آروم بودیلی گرده، آقا کوروش خی بچه انقدر دنبال دردسر منی دونم چرا اینم...  برو مادر ـ

   ...یزی چهی یکامران خان و بگ
  
 ی ره شمال بهش بد نمیم ... گهی دیکی نشد نیا... سگ زرد برادر شغاله : دی زد و غررونی خانه باز

 نی اهی چنی پس استی کس نچیه... اا ! ستی کس نچی من هی خصوصی زندگ گه تویگذره بعد بهم م
  !وسط؟

  
 یحاال م. تی از زندگنمی بدبخت، ایعاط:  پا نشستیرو.  که کرد باز اشکش راه گرفتی ای تمام سعبا

  !؟ی کرددای نامردا مرد پنی انی بی کردالیخ! ؟ی بکنی چه غلطیخوا
  

 شی هابیج.  خودش را جمع کنددی داد بای که زد نشان میه و بوق کوتااطی پشت در حینی ماشتوقف
  ... کن هی و گرنیحاال بش:  شال صورتش را خشک کردیبا دنباله .  از دستمال بودیخال

  
.  دندان فشردریمحکم لبش را ز. دی لرزیچانه اش م.  چشم گذاشت و به راننده آدرس دادی را رونکشیع

 داشته ی چه عکس العملدی دانست بایاصال نم. چاله شده بودند بود که میی کاغذ باطله هاهیفکرش شب
مهم نبود که راننده .  دادرونی و آهش را بدی اش کشینی بریز...  رفتن ای خواستن حیماندن و توض. باشد

: دی مدرسه خودش را سمت در کشابانی به خدنیبا رس.  مهم نبودزی چچیاصال ه...  کرد یمتعجب نگاهش م
  .امی تا من بدی بمون جا منتظرنیهم
  
  . چشمـ
  
  ؟یاومد: ستادی ادنشیبا د. واری داده بود به دهی تکایبرد.  و از پله ها باال رفتدی مدرسه را دواطیح
  

   تو؟ی کردکاریچ:  شده بوددهی چپش خراشی گونه
  

  .دعوام شد:  کردغرغر
  
  ! دوباره؟ـ
  
  ... خانم ـ
  
  . هستمیسراب: ت سمت مرد برداشی را بردارد قدمنکشی آنکه عیب

  
 ساده و یادی بود که زدهی دورونی بیآنقدر عجله ا. حق هم داشت که باور نکند.  براندازش کردمتعجب

  .نیتماس گرفته بود...  هستم ی سرابیهمسر آقا:  دادیکم سن نشان م
  
  .دییبفرما...  بله بله ـ
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 یکفش انتخاب.  خوب بودشیفش هاک.  پا انداختی که مرد اشاره کرده بود نشست و پا روی ای صندلیرو
 تمام نکهیفکر ا.  ها نشست و برخواست کرده بودیلیالبد با خ.  را جذب کندیبلد بود چطور کس. کوروش

 کرده باشد، باعث سر ی کنند هم در شمال با کسدای پیشتری دادند تا شناخت بی که بهم فرصت می مدتنیا
 ری چشم گیادیانگار حلقه اش ز. دی چرخشی انگشت هاینگاه مرد رو. چدی شد دل و روده اش بهم بپیم

   خوب هستن؟ی سرابیآقا: بود
  

  . سرشون شلوغ بودی آخر سال کمی کاراتیبا... متشکر :  تکان دادسر
  
  .می ازدواجتون نبودانی در جرـ
  
پسرک . چاندی خواست گوشش را بپیبه محض خروج از مدرسه م.  انداختای به اخم و تخم بردی نگاهمین

  . داشتی درست و حسابهی تنبکی به ازیچموش بود و ن
  
  . باشرونی بای بردـ
  
  ... آخه آقا ـ
  
  .رونیب...  حرف نباشه ـ
  

 طنتی از شی صادقی که نشسته بود تا آقایتمام مدت.  کشاندی منی زمی را دنبال خودش روی پشتکوله
. حال شهال خانم به کوروش خبر داده بودحتما تا به .  خانه بودری فکرش درگدی بگوای بردگاهی گاه و بیها

 هم یپر حرص لب رو.  روندی به شمال هم می عسل خوری کرد برای مالیالبد خ.  آمد خانهیبعد هم م
  .فشرد

  
   ...می دارای از بردیشتری انتظار بـ
  

  .می کنی صحبت مایحتما با برد:  تکان دادسر
  
   ...ننی ببی جدبی ها آسطنتی شنیاما ممکنه تو ا. می کنی درک میی جاهیتا .  پسر بچه هاستطنتی شـ
  
  می شی مرخص مدیاگه اجازه بد. می زنیمن و پدرش حتما باهاش حرف م...  طوره نی بله همـ
  
  . شما رو مالقات کنمشتری بدوارمیام...  کنم خانم مهندس ی خواهش مـ
  

  .با اجازه ... نیهمچن:  زدی بندمی نلبخند
  

  تموم شد؟:  گرفتواری د ازهی تکدنشی با دایبرد
  
   ...می برـ
  
  ی گی نمیزیتو که به بابا چ...  کرد که باهاش دعوام بشه ی کارکی ـ
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   ...دهی االن هم فهمنیبابات هم...  بارو شرمنده هی نیا: دی ها را محکم تر به کف سالن کوبپاشنه

  
   ...ی واـ
  
  . منتظرهرونی بنیماش ... ای راه بـ
  
   ...ی عاطـ
  
  !بدو سوار شو ... ی عاطیب ی عاطـ
  

  ! شد؟ی عصبانی از دست بردییبابا: دی چسبشی به پابرنا
  

  ... کم هی: دی دست کششی موهایرو
  

  ...اوخ اوخ ...  گوشش و گرفت نیبابا همچ: دی نوشابه اش را سر کشوانی لباراد
  

 یشهال خانم از درگاه. ت داشازی نی حسابهی تنبکی به ای بود؟ هر چند بردچاندهیگوش بچه را پ.  کردینچ
  .سفره ناهار پهنه هنوز...  بخور یزی چهی جان یعاط:  کردیاتاق نگاهشان م

  
 اتاق باال ای بود و حاال با برددهی ساعت بعد آمدنشان کوروش هم رسمین.  رفتی نمنیی پاشی از گلویچیه

   ...یعاط: دیبرنا نال. بودند
  

  می کم استراحت کنهی.  ناهارتو بخورمی برایب... حالش خوبه :  پشتش گذاشتدستش
  

 ی طور که به نظر منیهنوز کت و شلوار به تن داشت و ا.  کرد که کوروش هم آمدی برنا را پر مبشقاب
  . نبودیحواسم به گوش. تو بانک بودم: ختی آب ریوانی خودش لیبرا. ماندن در خانه را نداشتدقصدیرس

  
  ...ر بخو:  توجه بشقاب را مقابل برنا گذاشتیب

  
   گفت؟ی می چیصادق...  برگردم شرکت دی من باـ
  
دارم باهات حرف : کوروش دنبالش راه افتاد.  اتاقش شدی برداشت و راهی باکس داروها قرص مسکناز
  !؟یکجا راه افتاد...  زنم یم
  
   پس باهام حرف نزن لطفاـ
  
  !؟ی چـ
  

 ی تونی میاصال چطور... ام حرف نزن باه: دی توالت کوبزی می را رووانی اتاق شد و پر حرص لداخل
  ...انقدر... انقدر 
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  ؟ی ناراحتای دنبال بردی چون رفت؟ی گی می چنمیدرست حرف بزن بب:  اتاق را پشت سرش بستدر
  

 ی کنی خر فرضم منکهی از ای سرابی آقاریرفتم دنبال بچه ناراحتم؟ نخ... هه :  دندان گرفتری زلب
   ...می فکر کنگهی راجع به همدای بی که گفتی بودیجنابعال. رت نداشتم به کایمن که کار... ناراحتم 

  
  ... شم واقعا ی متوجه نم؟ی گی می داری چـ
  

کوروش متعجب نگاهش .  انداختشی و کنار پادی کشرونی تخت خواب خودش ساک را بری شد و از زخم
  ه؟ی چنیا:  کردیم
  
   ...هی چنی خودت ببـ
  

  حواست هست؟...  زشت یلیرت خرفتا:  کردی نگاهش میعصبان
  
   شدم؟ی کردم چه حالدای پنوی ای از وقتیدونی شه؟ می می حواسم نباشه چـ
  
  ... شم ی حرفات نمیمتوجه :  حوصله خم شد و ساک را باال گرفتیب

  
  !زشی خوش دست هم هست سانیهمچ ... ی شی متوجه مرونی بزیلباسا رو بر:  را مشت کردشی هادست

  
  !ه؟ی چنیا:  خودش متعجب شده بود که ابرو باال انداختی اندازه انگار

  
  ه؟ی چی دونینم! ه؟ی چنی اـ
  

   اصال از کجا اومده؟به؟ی عجشیچ ... ریخوب لباس ز:  را باال گرفتری زلباس
  

 بنفشه ادگاریفقط نگو ...  لباسات یال به ال.  بودی لباس تو ساک جنابعالنیا ... ی وایوا:  و ولز کردجلز
  !؟ی هم داریحیتوض! ه؟ی اومد چادتیاالن  ... شی بردی که همه جا با خودت مامرزهیخدا ب

  
   کجا بود؟ تو ساک من؟نیا ... نمی صبر کن ببـ
  
 خواست ینم.  کردی بغض مشی شد به جایخشمش که کم م. دیتند و تند نفس کش...  رفت ی بار نمریز

 یانقدر حسش خوب بود که اگر کوروش کم. ش بوددهی مرد شب قبل و قبل تر بوسنیا. هی گرریبزند ز
اصال . فقط دو سه روز بود که عقد کرده بودند.  گذاشتی مارشی کرد خودش را کامل در اختیاصرار م

   طور شود؟نی شد که در عرض چند روز ایمگر م
  
   ...دمی دنوی ارونی بختمی که لباسا رو رنیهم...  مدرک نمیا...  شما یتو ساک سفر...  بله -
  

 دلت یحواست هست که هر چ ... ستی نی که فکر کردی طورنیاصال ا:  ساکی را پرت کرد رولباس
  ؟یخواست گفت
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 ساک مال نینکنه ا. خنده داره اصال... خوبه بخدا : ردی اش نگهی شده بود؟ تند و تند پلک زد تا گرطلبکار
  !ست؟ی نیجنابعال

  
  ... گوش بده ـ
  
  ... خوام گوش بدم ی نمـ
  

  ! من باال نبریصداتو تو خونه : سمتش برداشت یقدم
  
 خونه نجای ا؟ی تو؟ مگه با من ازدواج نکردیخونه :  تخت را سمتش پرت کردی حرص خم شد و بالش روپر
  . زنمی که بخوام داد میهر چقدر...  من هم هست ی
  

  !ساکت شو:  را گرفتشیبازو
  
  ... ولم کن ـ
  
   ...یاطع... بابا : دی کوبی محکم به در میکی
  

 را شیصدا.  بوددهی چسبشی انقدر اخم داشت که به چشم هاشیابروها. رونی را محکم فوت کرد بنفسش
  .ی کرددمی رفتارت ناامنیبا ا:  نگه داشتنییپا
  

  .. شدمدیمن هم ناام: کرد پسش بزندیسع
  
  ... بابا ـ
  
  .برو تو اتاقت...  باراد ستی نی طورـ
  
  ن؟ی کنی مکاری چنی دارـ
  
اما انگار دست .  را بلند کندشی خواست صدایاصال نم.  شان کندیری درگیخواست بچه ها را متوجه  ینم

  .رونیبرو ب:  هم فشرد تا بغضش کم شودیلبش را رو. خودش نبود
  

 بهم ربط قایاما رفتار االن تو دق...  به من نداره ی ربطچی لباس هنیا:  را محکم تر نگه داشتشیبازو
  .ی جر و بحث کردنی ای باال و همه رو متوجه یصدات و برد. داره

  
 دی کنم بای مدای که شوهرم شده پی زنونه تو ساک مردری لباس زهی یوقت:  بوددهی جودهی جوشیصدا

  ! کنم؟کاریچ
  

فشار دست .  شوهرم تعجب کرده بودندنیانگار هر دو نفرشان از ا.  بودشی چشم های کوروش رونگاه
  . نبود که مونده تو کمدادمیاصال ...  وقت قبل یلیل خ ساک مانیا:  کمتر شدشیها
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  ؟ی کردی موند گم و گورش می مادتی ـ
  

 ی چشم هانیمن که با هم...  که بهت اعتماد کردم شعوری من بریتقص: تند و تند ادامه داد. نگاهش کردفقط
  . اومدرونی ببتی از جی چدمیکور شدم د

  
   ...ـ
  
 رو یزی چنی که همچیمرد...  آدامس یبسته : دی غردهی جودهیو و جدی صورتش کشی پشت دست روبا

  ... بره یهمه جا با خودش م
  
 حرف ی طورنی دم باهام ایبهت اجازه نم:  درشت شده بودشیصورتش سرخ و چشم ها. دی حرفش پرانیم

   ...یبهتر حد خودتو بدون ... یبزن
  
  گه نه؟ مستی به من مربوط نیچی حد خودم؟ حد من کجاست؟ اصال هـ
  

  ... مونده بود الیتو حمام و...  به من نداره یاون لباس ربط: رونی نفسش را فوت کرد بکالفه
  
  ! تو؟یالی تو حمام وـ
  

بعد هم دوش ...  اومد اونجا می شمال بودیوقت... مال خواهر آرش :  و پچ پچ کرددی پلکش کشی رویدست
مجبور شدم بذارم تو ... نبود که گم و گورش کنم  ی طورتیاصال موقع. گرفت و لباسش تو حمام جا موند

  ؟ی کنی مداشی دونستم تو پیاز کجا م...  که بعدا بندازم فیک
  

  . اش را خفه کندهی گری دهانش گذاشت تا صدایدستش را رو. تخت نشست ی لبه
  
  ... عاطفه ـ
  
   ...ـ
  

 یاونم وقت ... دی دیا مبعد لباس و اونج. رهی خواست دوش بگی دادم دست آرش؟ میم:  خم شدسمتش
  ...مجبور شدم برش دارم ... من حمام بودم 

  
  . ندهیحی توضچیاصال ه... حدم که مشخص شد:  تکان دادسر

  
  .ی کنی کالفم میدار! ه؟ی ها چی لوس بازنی اـ
  

 حی توضیزی چنیواقعا مسخرست که بابت همچ... مسخرست : ستدی برنا باعث شد کوروش بای هی گریصدا
  .می زنی و بعد حرف حرف مامی مگهی دو ساعت دیکی.  دمیم
  

  ... رو جمع کن لتیوسا: ستادیسمت در اتاق رفت و ا.  ندادیتیاهم
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  .امی کجا نمچی هـ
  
  ؟یدیشن...  شمال می که بری کنی رو جمع ملتی وساـ
  

  ؟یدینشن ... امیمن هم گفتم نم:  را عقب زد و نشستی تخترو
  
حد :  تخت انداخت و دوباره اشکش راه گرفتیخودش را رو. شت سرش بست رفت و در را پرونی اتاق باز

  ... شعور یمن کجاست؟ ب
  
همان .  کرده بودلی تبدی لباس را به زرد کمرنگیدی سفیاثر ماندگ.  به لباس نگاه کردیشتری دقت ببا

 زد و عقب تر فیک به یبا پا ضربه ا... طور که کوروش گفته بود ماه ها بود که داخل ساک جا مانده بود 
  ! سرخوشیدختره : راندش

  
 بار و رهی گی ره دوش می هر جا م،یآخه زن حساب:  زدفی به کی محکم تریضربه .  خنک نشددلش

   ...شی سریدختره ... اا !  کنه بر آفتاب؟ی رو هم پهن ملشیبند
  

 تو داشت که به  بهی خورد چه ربطیکری شهی دختر نیاصال ا:  کوروش را به خاطر آوردی عصبانصورت
من نه ...  بمونه اونجا ی چرا گذاشتشیحاال گرفت... مرد هم انقدر فضول ... ها ها  ... ی دست بزنلشیوسا

  !؟یاون وقت چ.  کردی مداشیو شهال خانم پ
  
  ...آخ سرم : دی اش کشیشانی پی کف دست روبا
  
   ...یعاط ... ی عاط-
  

   ...ای بردهیچ: د تخت چپانری را جمع کرد و زفی کی چنگولچهار
  

  ! تو؟امیب:  در داخل آوردی را از بازسرش
  

   ...ایب:  تکان دادسر
  

  . قرمز شدگاهی نچوند،یکوروش گوشم و پ:  کف اتاق نشستکنارش
  
  .دمیبله د:  نبودی قرمزچی هی و کوچکش نگاه کرد که جادی گوش سفبه
  

  !اومد تو رو هم دعوا کرد؟:  ادامه دادایبرد
  

 یزی اش خورده بود چنهی بالش به سیحالت چشمانش وقت.  متعجب و ناراحت بودشتری؟ ب کرده بوددعوا
  باراد کجاست؟... مگه بچه ام دعوام کنه ... نه :  دندان گرفتریلبش را ز. بودی از ناباورشتریب
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: دی کشازهی گذاشت خمی مشی پایهمان طور که سر رو. دی به خودش داد و دراز کشی کش و قوسایبرد
  .بعد هم رفت کالس... بوم ...  بهم دی باال در اتاقش و کوبرفت

  
  . بخوابنیرو ا:  گذاشتای سر بردری تخت برداشت و زی از رویبالش

  
  !جام راحت بودا: دی کشیگری دی ازهی خمالی خیب

  
   ...ای برد-
  
  ... بله ـ
  
 کاری چنیبب...  زنن یم از مدرسه ات زنگ ی شم وقتیناراحت م...  تو مدرسه دعوا راه ننداز گهی دـ

  !یصورتت کرد
  
  . من نبودری تقصـ
  
 یدعوا کردن کار خوب...  به خاک ی رو بمالیکی هست که پوز گهیهزار تا راه د... دعوا نکن  ... ی هر چـ
  ستین

  
  نی داد زدگهی همدن،سریتو و بابا کوروش هم دعوا کرد:  کردغرغر

  
  .می بزرگ تریتازه ماها از جنابعال. میدعوا نکرد... صدامون رفت باال : دی کشخجالت

  
  . بکش تنم سردم شدی چهی:  را جمع کردشی و پادست

  
 که یاونم حساب...  کشم ی دفعه جفت گوشات و خودم منیا:  سرش انداختی و رونیی پادی را کشیروتخت

  !واقعا قرمز بشه
  
  ...برنا کجاست :  از اتاق چشم چرخاندرونیب

  
  .دیخسته بود خواب:  را بپوشاندشیهال خانم کنار تخت برنا خم شده بود تا روش.  باالدی پله ها دواز
  

غذاش و :  تخت نشستیلبه .  از اتاق نبودرونی بی شدن حواسش به آدم هایوقت عصبان.  تکان دادسر
  خورد؟

  
  .دهی لقمه بذار دهنت رنگت پرهیخودت هم پاشو .  خوردش-
  
  ... صدامون رفت باال دیببخش:  اش را ماالندیشانی کف دست پبا
  

 شدم، نتونستم صدام و کنترل کنم یعصبان:  دادرونیمتاسف نفسش را ب.  کردی خانم ساکت نگاهش مشهال
  بچه ها ناراحت شدن؟... 
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   شه؟ی می چدی کنی طورنیبا هر کدوم ا. ادی مشی مشکل پکی هزار و ی تو زندگ-
  
  ... مقصر نبودم -
  
 رادی و ابیع...  هستن گهی گفتن زن و شوهر لباس تن همدمیز قدا.  استگهی مشکل شما مال همد-

 خانواده هستم نیسال هاست کنار ا...  باشه مادرجان روزینه که حرف امروز و د. پوشونن ی رو مگهیهمد
  . بلند بشهی از کسیی وقت نشد داد و دعواچیه... 

  
   وقت با بنفشه خانم حرفشون نشد؟چی هیعنی -
  
بعد هم بنفشه خانم و تو ...  شد ی متوجه نمیکس.  خودشون بودنین نشده باشه؟ فقط ب حرفشوشهی مگه م-

 اون شدی که باورم نمدمی دی مدت ازت صبورنیانقدر ا.  دارهی اخالقهی یهر ک ... نیستی جور نهیکه 
  ی داد بزنیطور

  
  ن؟یدی شنی از اتاق مرونی شما بیعنی!  بلند بود؟یلی صدام خـ
  

   شدی صداتون بلند میفقط گاه ... میدی شنینه مادر، نم: دی خانم خندشهال
  
  ... خوابم ی کم مهی جا نیمنم هم: دیکنار برنا دراز کش.  راحت شدالشیخ
  
  ارم؟ی برات بی خوری نمیزی چـ
  
  .دست شما درد نکنه...  ندارم لی مـ
  

 جر و بحث همه سر هم  وقتلی دلی و بلی آمد با دلی مادشیتا .  خانم که رفت به خودش فکر کردشهال
.  گرفتی که سر راهش بود را به باد کتک می کرد و هر کسی صابر دستش را بلند میگاه.  زدندیداد م

 یچی که هه گیشهره راست م ... ی خاک تو سرت عاط؟ی کردیکیصابر و کوروش رو :  هم فشردیلب رو
! ه؟ی چنیچرا لباس و تاب داد که امن داد زدم درست اون .  خودش هم بودریالبته همش تقص. یستیبلد ن
  !دهیاصال هم ند. دهی نرسی لباسجی کنه دستش به هی مالی ندونه خیهر ک

  
 هیچ: غر زد.  کردیانگار صورت کوروش آنجا بود و دلخور نگاهش م.  و به حلقه اش نگاه کرددی برچلب
حد خودت و ...  نبر باال  منیصداتو تو خونه  ... ی گفتی دوست داشتی تو هم هر چ؟ی کنینگاه م... 

  ...بدون 
  

  ...همم :  غلت زد و دست دور گردنش انداختبرنا
  

 شی پشی پشیپ... بخواب . بخواب... جونم : ندشانی رو به کف دست باشد و نبشی هانی تا نگچاندی را پحلقه
...  
  

  .مید که ناراحتت کردیببخش...  خوب یپسره :  را پشت کمر برنا گذاشت و نوازشش کرددستش
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   ...ایب:  بودستادهیکوروش پشت در ا.  اتاق برنا که باز شد سرش را باال گرفتدر
  

  ام؟یکجا ب:  نگاهش کرددلخور
  
  . اتاق منـ
  

 ی از چهار می به ساعت اتاق برنا انداخت که کمینگاه. نرفته برگشته بود. دی به سرش کشی و دستنشست
 آنکه یب.  کردی بود و کراواتش را باز مستادهیخت اکوروش رو به ت.ستادیداخل اتاقش شد و ا. گذشت

  درو ببند: سمتش برگردد به حرف آمد
  

 یهمان طور که دکمه ها. دی تخت انداخت و سمتش چرخیکراواتش را رو. ستادی را بست و همان جا ادر
  ...خب :  کرد براندازش کردی را باز منشیسرآست

  
االن من شدم ! ؟یخب چ:  حلقه کردنهیدست دور س. ا بود ماجری کرد انگار مقصر همه ی برخورد میطور

  ز؟یمقصر همه چ
  
 نه؟ اصال ایگفتم  ... ستی من نی خصوصی تو زندگی نگفتم کسم؟ی مگه با هم حرف نزده بود؟ی مقصر چـ

   ...ی ندارای و ی به من اعتماد دارایتو 
  
 ی بعد به رولتی وسای الدمیو د یزی چنی تموم؟ همچزی همه چیعنی و من قبول کردم ی چون شما گفتـ

  ارم؟یخودم ن
  
  .ی راه بندازدادی داد و بنکهی نه ایدی پرسی ازم می درست و حسابدی باـ
  

  . تونستم خودم و کنترل کنمی بودم چطور می عصبیوقت: سردش بود.  را لمس کردشیبازو
  

 ستندی طور مقابل هم بانی انکهی ای به جادی بادیشا.  داشتی قدم هم سمتش برنمکی ی کرده بود و حتاخم
 شیاالن هر کدوم پ.دیشهال خانم شن ... دنیبچه ها صدات و شن:  نشستندیو شاخ و شانه بکشند کنار هم م

  ! کننی راجع به ما میخودشون چه فکر
  

  .دهی نشنیزیشهال خانم گفت چ:  کردزمزمه
  

  ؟یدی از شهال خانم پرسیرفت... هاه :  گرد نگاهش کردی با چشم هاکوروش
  

  دنی خواستم بدونم چقدر از حرفامونو شنیم. دمی پرسیعنی ... دمینپرس:  تکان دادسر
  
  !واقعا...  واقعا که ـ
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شما :  به جلو برداشتیقدم.  را دوست نداشتنشانیسکوت ب. دی به صورتش کشی تخت نشست و دستی لبه
 ی تونه خونه یاما فکر کردم م. .. دونم یباشه منم م...  شماست ی خونه نجایا. ی نزدی خوبیهم حرفا

  ...من هم باشه 
  

   ...نیبب:  کردنگاهش
  

  ه؟یحد من چ ... ی از حدت گذروندی گیبه من م:  را پس زدبغضش
  
 راه یهر مشکل ... ی خانم رفتار کنهیازت توقع دارم مثل . ینگفتم؟ گفتم خانم خونه ا...  حدت رو گفتم ـ

   دارهیحل
  

  حاال برم؟... باشه متوجه شدم : دی کششی به موهای دستدلخور
  
  ؟ی گفتم بهت که ناراحت شدیچ ... ی کنی مثل بچه ها قهر می دارنیبب:  و سمتش آمدستادیا

  
   ...ـ
  
 یازدواج کردم که بچه ها آورم باشن، چون فکر م...  آرامش داشته باشه می ازدواج کردم که زندگ-

 ... ستمی خودخواهم؟ نی بگی خوایم. ستی نادیازت زتوقع من ...  کردم دایکردم آدم مناسب خودم و پ
.  شهی هم متومشکل من مال . می مشترک و شروع کردی زندگهیماها ...  گم ی رو مدی که بایزیفقط چ

   هر دومون راحت تر باشهی برای که زندگنجامیمن ا. ی خوام که باهام حرف بزنیم.مشکل تو هم مال من
  

 دو ساعت قبل آن قدر از کنار یکی باشد؟ ی طور منطقنیوانست ا تیچطور م.  کردی نگاهش مساکت
 یعذر م ... دیاالن بگم ببخش: سر تکان داد. ساک و لباس ها راحت گذشته بود که انگار اصال آن جا نبود

  خوام صدام باال رفت؟
  
  ! عاطفهـ
  
اشتباه بود نگه . دیش ببخیمثال بگ. ی بار شما هم حرف بزنهی چند ساعت شد نیتو ا.  گمی خوب راست مـ

  یزی چنیداشتن همچ
  
   پسر شونزده ساله ام؟ی رو نگه دارم؟ فکر کردگهی دیکی لباس دی بای چی براـ
  

 ی کارچیشما هم ه.  اشتباهات و من کردمی همه ی گی جور که شما منیا:  باال داد و نگاهش کردچانه
   ...ینکرد

  
  ... نگفتم نوی اـ
  
  ! کنم؟کاری چدی االن باـ
  
   ...می رو جمع کن برلتیوسا ... یچیه: دی سراند و کششی موهانی تخت نشست و دست بی هلب
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  م؟ی کجا برـ
  
   شمالـ
  
  ... نه ـ
  

 کجا چیه ... می ریباشه نم:  را باز کردراهنشی پی و دگمه هاستادیبعد ا.  ساکت نگاهش کردی لحظه اچند
   ...می رینم
  
 یساک سفر.  شدندی مداریکاش بچه ها ب.  خانه را دوست نداشتسکوت.  رفتنیی آمد و از پله ها پارونیب

 چپاند و ته سطل ی مشکلونی و داخل آشپزخانه شد و لباس ها را داخل نادی کشرونی تختش بریرا از ز
  !نکبت: انداخت

  
البته .  نادرخانی را آمده بودند خانه لشانیناهار روز تعط.  گذاشتی صندلی پشتی را درآورد و روکتش

: عاطفه پشت سر پسرها داخل شد. ی پدری ناهار در خانه کی شد به لی گفت سفر شمالشان تبدیتر بود مبه
   و پاش نکنختی و ببر باال رلتونی وساایبرد

  
  بابا نادر کجاست؟:  مبل نشستنی اولی حوصله روی بباراد

  
  . کنهیبا تلفن صحبت م:  را برداشتزی می روی مجله

  
  ...تو رو خدا ! م؟ی کنی بازاطیو ح تمیبر ... ی عاطی عاطـ
  
  مینی نادرخان رو ببدیاول با:  اش را باز کردی را کنار مبل گذاشت و کمربند بارانفشیک
  

   ...ی بازدی برایبا برد:  و مجله را باز کردنشست
  

   کنهی نمی باهام بازیبرد...  برم ی خوام با عاطیم:  زدغر
  
  ! اومدنای کنی ببـ
  
  ...سالم : ان دست داد و با نادرخستادیا

  
   ...نیخوش اومد...  سالم ـ
  

  ...سالم نادرخان :  جلوتر رفتعاطفه
  

  ...چه عجب ... سالم عروس خانم : دی اش را بوسیشانی سرش خم شد و پی رونادرخان
  
  .می هستشهی ما که همـ
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   ...میبر ... گهی دمیبر:  بودزانی راستش آوی همچنان به پابرنا

  
  !نه؟ی بچی کم سبزهی اطی خواد بره از تو حی میک: دی هم کوب دست بهنادرخان

  
  ...من ...  من ـ
  
   ...اری بپر از آشپزخونه سبد بای بردـ
  

   هم نزنن؟ی که تو سر و کله رونی بی ریبا بچه ها م:  باراد گذاشتی شانه ی دست روعاطفه
  
   ...رمی آره مـ
  

 زود با همسر پدرشان انس گرفته یلیبچه ها خ. بود عاطفه ریباراد هم تحت تاث.  باال رفتشی ابرودم
  . زن او شود دوست بچه ها بودنکهیانگار قبل از ا. بودند

  
   کمک؟امی هست که بی خب نادرخان، کارـ
  
  . شمی ممنون میزی خوشرنگ برزی عروس ری چاهی.  دم کردمی چاـ
  
  ! حتماـ
  
  . راحت باشستی کامران هم نـ
  

  کجاست؟:  انداختزی می را رومجله
  
  . با دوستاش رفته کوهـ
  

  ؟یچطور:  پا انداختینادرخان پا رو.  تا آشپزخانه همراهش شدنگاهش
  

  ن؟یشما چطور ... زیخوبه همه چ:  تکان دادسر
  
   کجاست؟ی چای نادرخان، صافـ
  
  .امی االن مـ
  

 مال شی های خوش اخالقیانگار همه . مشغول بگو و بخند بودند. دی شنی را از آشپزخانه مشانیصدا
از .  را زده بودندشانیحرف ها.  باشدنشانی بیگری خواست تنش دیبعد از اتفاقات روز قبل نم. بودگرانید

  ... نزدن خی ا هی سبزی فصل چطورنیتو ا:  کردیعاطفه فنجان ها را پر م. پشت اپن نگاهشان کرد
  
  . گلخونه هانی کشم عی ملونیبعد هم روش نا...  هم سرد نبود یلی خـ
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   ...نمی رم ببیحاال م...  خوبه ی طورنی آره اـ
  

  .مینی جا بشنی همایکوروش ب: نگاهش کردنادرخان
  

دوست ...  تابه ی پنجره هم آفتاب منیاز ا:دی عقب کشی شال قرمزش را دور گردن انداخت و صندلعاطفه
  .دارم

  
 ی سوغات آقانمی ا: گذاشتزی مینادرخان ظرف سوهان را رو. دی کشرونی اش را بی کناریصندل

  یریجهانگ
  

خوب هستن؟ انقدر دلم براشون تنگ  ... یآخ: دی مقابلش گذاشت و رو به نادرخان چرخی فنجانعاطفه
  .شده

  
   ازدواج کرده؟یری جهانگی خبر ندارـ
  
   ...یآخ ... یآخ...  دونستم ینه نم! نی گیراست م ... ی واـ
  

پس از ماه عسلش : فنجان را برداشت.  شدیه شاد م همیبا شاد.  داشتی کردنش هم مدل خاصیمهربان
  .اومد

  
  .چقدر هم حالش خوب بود...  اومد شیدو روز پ: دینادرخان خند.  از سرشانه نگاهش کردعاطفه

  
  ه؟ی اسم خانمش چـ
  
  ... دونم واال ی نمـ
  
  . از شهره بپرسمدیبا ... نی نداری اصال حس کنجکاوونی شما آقاـ
  

  ه؟ی چیری مهمه اسم خانم جهانگحاال:  شدنهی به سدست
  

  ...اوهوم :  به گردنش دادیتاب
  

  .عاطفه بردار خوشمزست ... دیبردار:  گذاشتنشانی ظرف سوهان را بنادرخان
  
   ترسم بخورمیم...  کنه ی کم دندونم درد مهی...  دستتون درد نکنه ـ
  
  .ری براش نوبت بگی کوروش از تهرانـ
  
  ؟ی دندون درد داری از کـ
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  . سر به بچه ها بزنمهیبرم ...  شم ی متی خورم اذی مینیری شی ولستی نادی زیلیخ ... شبی دـ
  

  .رمیمن م: ستادی زودتر انادرخان
  

  .کینی کلمی برادهیاگه دردش ز:  عاطفه گذاشتی پشت صندلدست
  
 فردا هم  ...یلینه خ:  را پوشانده بوددشی مچ سفی روزشی ریشکوفه ها. دی دست بندش کشی ناخن روبا
  . شه رفتیم
  
  .رمی گیبرات نوبت م:  دست بند را لمس کردزی و آودی مچش کشی انگشت روبا
  

  .یمرس:  تکان دادسر
  
  ... کردن خونه مونده زی بچه ها و تمدیخر...  نمونده دی تا عیزیچ: دی اش را آب کشی و فنجان خالستادیا

  
 ی بچه ها رو هم هفته دیخر ... ی زنم شرکت خدماتی هفته زنگ منیتو هم:  را باال گرفت و لب زدفنجانش

   ...می دیبعد انجام م
  
  ! خوبهـ
  

...  جون هم هست یآناه...  اومدن نایعمو آرش ا:  دوان دوان خودش را داخل آشپزخانه انداختبرنا
  ...هوراا ... برامون کادو آورده 

  
  !ه وقت اومدن بودچ: ستادی را عقب زد و ایصندل.  و نگاهش کرددی سمتش چرخعاطفه

  
  ... باهام ایب:  عاطفه را گرفتمچ

  
  ام؟یکجا ب...  اوا ـ
  

 از یزیبه آرش چ: سراندشی موهانی بیدست.  اتاق نادرخان را باز کرد و عاطفه را داخل کشانددر
  ...عقدمون نگفتم 

  
  !چرا؟:  نگاهش کردمتعجب

  
  .شنی االن متوجه م ...ستیحاال مهم ن...  بگم دی عیگفتم برا ... ومدی نشی پـ
  
  ! باال؟می خوب چرا اومدـ
  
   درسته؟می حرفامون رو زدشبیما د...  هم باهاش اومده دیآناه: دی لبش کشی پشت ناخن گوشه با
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 بگم و خانم ناراحت یزی که مبادا چی بهم بگیاالن اومد:  خوش فرمش درهم شدی کرد و ابروهااخم
  بشن؟

  
  ! عاطفهـ
  
  .دییشما بفرما ... امی نمرونی و ب مونمی جا منی اصال همـ
  

  ..!!!عاطفه:  هم فشردی پلک روکالفه
  

  . دادی انگشتش را با ناخن خراش می داد و گوشه هی به در تکپشت
  
   کنم؟متی قادی بای چی برا-
  

 ستی در سطح من نی نباشه که شما بگی مواظبم کارام و رفتارام طوریه... از کجا بدونم :  بوددهی برچلب
  ستیر حد من ند... 

  
  ! عاطفهـ
  

   باشمگهی جور دهی ی خوایشما م...  کنم ریی تغی خوایشما م... خود من خوب بودم :  تکان دادسر
  

  زمیعز: دشی گذاشت و جلو کششی دور بازودست
  

اصال : دی کمرش کشیبا کف دست رو. دی کشی را نداشت، اما عاطفه سر به شانه اش چسباند و آهانتظارش
 رو هم روزیسو تفاهم د.  نبودیزی چچی هدی من و آناهنی خواستم بهت بگم که بی مست؛یا ن حرفنیبحث ا

  فراموش کن
  

  سو تفاهم؟: دی را عقب کشخودش
  

  .سوتفاهم... آره :  دست پشت کمرش گذاشت و فاصله را کم کرددوباره
  

  . امیمن هنوز عصبان:  خوردتکان
  
  . امی من هم عصبانـ
  

حاال شما  ... تی تو عصبانیحت...  از من جلوتره یکی شهیهم... س من بدبخته  از شاننمیا:  کردغرغر
  !دوستت اومده منتظره ... رونی بدییبفرما

  
  .ی خوش اخالق باشیلی کردم خیفکر م:  صورت پر اخمش نگاه کردبه
  
  !خوش اخالقم:  اخم کردشتریب
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  ؟یمطمئن: دی صورتش چرخی اجزای رونگاهش
  

 یبه عاطفه نگاه کرد که با چشم ها.  خوب بودیادی زدنشی بوسدش؛ی بزند بوسی آنکه عاطفه حرفقبل
   ...یلعنت:  آرش باعث شد بغردادی. زدیبسته نفس نفس م

  
  ؟یچ:  باز کرد و ناباور نگاهش کردچشم

  
  .ستمیبا تو ن: دی لبش کشی انگشت روبا
  
  ؟یبود ... یبس با ک:  نگاهش کردجیگ
  

  !با آرش بودم:  را مرتب کردراهنشی پی قهی. ز هم پا برجا بود هنودنشی دوباره بوسی وسوسه
  

  چرا؟:  شانه خم کردی روسر
  

  . خبر اومدنشیبه خاطر ب ... یچیه: دشی راستش را دور کمرش انداخت و جلو کشدست
  
  .گهیخوب شما برو د... آهان ...  هان ـ
  
   ...ادی کم حالم جا بهیبذار ...  رم ی مـ
  

  .میستی ننهی بیاالن نادرخان م... بد شد .. .امم : دی کشخجالت
  
  .می برـ
  

   ...ستی ننهی آنجایا ... یچیه. امم... خوبم؟ صورتم : دی سر باال کشی را روشالش
  
  ... خوبه ـ
  
  خوبه؟:  انگشت به لبش اشاره کردبا
  

  !هیعال... اوهوم :  تکان دادسر
  
 ادا و اصوال نیا. یشین گرفتن من خوشحال م کردم از سر و سامویفکر م:  را از دست آرش گرفتگاریس
  .ی از خودت نشون دادهی بقی بود جلویچ
  
   باشهقتی النی بهت بگم که همچیچ...  بهت بگم یآخه چ... تف تو روت بشر :  نگاهش کردرهی خرهیخ
  

  !چته تو:  زد و اخم کردگاری به سیپک
  
  .می انقده بودیاونم از وقت. می بودقی سرمون رفری خـ
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  تو روحت... تو روحت کوروش ... اا  ... یروت شد بهم نگ: دی را نشان داد و غری کوتاهی دست اندازه با
  
گفتم . منتظر فرصت مناسب بودم. گفتم بهتیم:  به حلقه اش انداختی نرده فشرد و نگاهی را روگاری سته

  ... به همه یعنی...  بهتون بگم دی عیبرا
  

  د؟ی االن نه و عی اون وقت برا چ:دی به صورتش کشی کالفه دستآرش
  

  .ی طورنیهم:  باال دادشانه
  
   نه؟نی نامزد شدـ
  
  !گفتم که ... می عقد کردـ
  
  ... تو رو خدا نیبب... اا  ... ی من گفتم ناتالیه:  نگاهش کردرهیخ
  

  !ببند آرش:  را خاراندشیدم ابرو.  نبودی ناتالعاطفه
  
  ... شرف ی بی کهی مرتـ
  
  ؟یخود تو چند مورد برام نشون کرده بود.  که سر و سامون گرفتمیشحال باش خودی االن باـ
  
  ؟ی ازدواج کردنی با ایرکی زری زیبعد رفت...  نه نه نه یاون همه رو گفت...  سوزم ی منی از همـ
  
  ه؟ی چنیا...  حرف دهنتو بفهم ـ
  

  ... با پتک زده پس سرم یکیانگار :  را تکان داددستش
  
  !چرا؟:  بردیه اش را سر م داشت حوصلگرید
  
 یرسم ... نیواقعا عقد کرد... آخه ! ها؟ ... یذاری سر به سر من می دارای نی عقد کردیی کوروش خداـ

  !؟یو ثبت
  
 اما ستیشناسنامه همرام ن:  نگاهش کردنهیدست به س.  کردهی زد که انگار کار اشتباهی جور حرف مکی
 و ی و رسمیثبت ... یون خانم هم از چند روز قبل شده خانم سرابا...  حلقه گنی بهش مینی بی و که منیا

  !شش دنگ
  
  ... خب یلیخ...  خب یلی خـ
  
  ... تو می برایب.  اعصاب آدم آرشی روی ری می گاهـ
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  .. توامی تونم االن بینم:دی کشرونی بیگری دگاریس
  
  .. خوبیلیخ.: یافتاد سمت ورودراه .  دهدحی توضهی بقی ازدواجش با عاطفه را برالی دلدی دی نمیازین

  
 یزی آنکه چی را به لب چسبانده بود بشی مقابل در نشسته بود ساکت فنجان چای کاناپه ی رودیآناه

  کو آرش؟:  کردی با دقت نگاهش منکی عرینادرخان از ز. بنوشد
  
  عاطفه کجاست؟...  کشه ی مگاری داره سـ
  

 بود نی بود و مدل نگاه کردنش هم غمگختهی راستش ری شانه ی را روشیموها. دی سمتش چرخدی آناهسر
  .با بچه ها رفت باال:  را برداشتپشینادرخان خم شد و پ. و هم مبهوت

  
 دیشا.  کردیی صدای و واکنش عاطفه پوف بدی آناهری لباس زیادآوریاز .  نشستی بود کنار مهمان مبهتر

  اد؟یکامران ناهار نم:  پا انداختیا روکالفه پ. ندی را نبدیهم از قصد باال رفته بود تا آناه
  
  . نهـ
  

مسخره بود که .  بودی از کرم و شکالتیبی ترکشیکفش ها.  پا انداخته بودی هم مثل خودش پا رودیآناه
  بابا و سرور جان چطورن؟:  اش را لمس کردیشانیوسط پ. طرح کفش نظرش را جلب کرده بود

  
  . رن هندی بعد می خوبن، هفته:  دست نگه داشتانی را مفنجانش

  
انگار پدر آرش ازدواج کرده بود تا . ی آنچنانحاتیمسافرت ها و تفر.  بودنی آمد همی مادشی ی وقتاز

 شی و بچه هایی زناشوی رابطه نی تعادل را بیاگر کم.  هم بد نبودیلیخ.  شودلی دونفره اش تکمحاتیتفر
  . کردی متیرعا

  
   ...می شوکه شدی جورهی...  دونست ی آرش هم نمیحت ... میدی نشنیچی ما هیعنی...  خبر ی چه بـ
  
   ...می هفته است که عقد کردکی کمتر از ـ
  
  !ن؟ی مگه عقد کردـ
  

 عقد هی... آره :  باال گرفتیلبخند زد و دست چپش را کم.  که انگار توقع نداشتدی پرسی میطور
  . نگفتمیزی چی به کسنی همیبرا.  ساده بودیمحضر

  
 برخاستن ی برایمی کرد؟ قبل از آنکه تصمیعاطفه آن باال چکار م.  انداختواری دیعت رو به ساینگاه

  ...بابا نادر، بابا نادر : دی دونیی برنا از پله ها پاردیبگ
  
  ... جانم ـ
  
  ...تو رو خدا ...  خوام یمن م ... می داری تو باغچه کرم خاکگهی می عاطـ
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  ! برناـ
  

 شهیبلوز و شلوارش ساده بود و شال سرش مثل هم. باعث شد سمت پله بچرخد عاطفه ی و تولوق قدم هاتلق
بکر بودن عاطفه .  بودشدهی ساعت قبل پشت در اتاق نادرخان بوسمین.  صورتش را قاب گرفته بودیگرد

 شتری برعکسب. اش ماندی ساده و مشکی کفش هاینگاهش رو. برودشی دست به عصا پی شد کمیباعث م
 یکی.  داشتی انگار حرفی تلق و تولوقیاصال هر صدا.  آمدی کفش خوشش میپاشنه  یمردها، از صدا
  ! اعصابی روقای هم دقیکی...  نرم و آهسته یکی... کوتاه و محکم 

  
  ... زنم ی سر به غذا مهیمن :  معذب استدی داد از حضور آناهی و رفتارش نشان مزانی گرنگاه

  
  . بابانیبش ... دیمهمون منشما امروز . ستی نی کارچی آشپزخونه هـ
  
  !؟یعاط! ؟ی من چی های پس کرم خاکـ
  
. ی از عاطری غیگری دزی هر چای عاطفه جون ای گفتند عاطفه یم.  کردندی ترک مدی گفتن را بای عاطنیا

  . برنانجای اایب:  کاناپه زدی دسته یبا دست رو
  

  . کردیاشون غذا درست مبابا بزرگ مکس باه...  خوام ی می کرم خاکشهی شهیمن :  زدغر
  
  !نگو ... یبرنا حالمو بهم زد...  اه ـ
  
 با یماکاران ... یکرم خاک:  داد از سر بسر گذاشتن با عاطفه خوشحال استی باز شده اش نشان مشین

   ...یکرم خاک
  

  .ی بگردی باش تا اجازه بدم غروب تو باغچه دنبال کرم خاکیبرو باال و پسر خوب... برنا : دیخند
  
  ...هوراا ... هورا :  سمت پله هادی و دودی پرنیی و پااالب

  
  ...برنا  ... یفتی ندو مـ
  

  نیبش: ندی کرد کنارش بنشاشاره
  
  عوضش کنم؟...  سرد شد ـ
  

  ... خواد ینم:  انداخت و سر تکان دادی به فنجان چاینگاه
  
   باال چه خبر بود؟ـ
  

   بودنیمشغول خرابکار:  نشست و پچ پچ کردکنارش
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: دی اش را پوشی کوتاه و آجریتند و تند باران. ندی باعث شد عاطفه هم صاف بنشدی آناهی ناگهانستادنیا
  . برمگهیمن د

  
  ... االن ادی آرش هم منی کجا بابا جان؟ بشـ
  

  ... نادرخان دمی که دنمی خواستم بچه ها رو ببیم:  را مشغول گره زدن کمربندش کردخودش
  
  کوروش؟..  .ی غذا حاضره، کجا برـ
  
  ... کنم یاالن آرش و صدا م: ستادیا

  
 دیمنتها من با...  باهاش ندارم ی مونه که خب کاریآرش اگه م... خونه کار دارم .  نه، نه کوروش جانـ

  .برم
  

  .دی سر ظهر برستی همه،خوب نمیمهمون نادرخان هست ... نی داشتفیتشر: ستادی هم کنارش اعاطفه
  

  ...با اجازه نادرخان :  را برداشتفشی و کدی کششی موهای که شال را رودین عاطفه را نشی صداانگار
  
  .ی کنم دخترم، هر جور راحتی اصرار نمـ
  

  ؟یاینم:نگاهش کرد و اشاره کرد.  بودستادهیعاطفه کنار کاناپه ا.  رفتی تا روودهمراهش
  

به بابا و سرور جان سالم : مد همراهشان آینادرخان هم تا ورود.  سمت آشپزخانهدی باال داد و چرخشانه
  برسون

  
  با اجازه...  حتما ـ
  

  ستیآرش هم که ن:  گرفتنیی را پاپشینادرخان پ.  و به دور شدنش نگاه کردستادی جا اهمان
  

  ... جا بود نیهم:  آرش انداختی خالی به جاینگاه
  
  !؟ی کنی ازدواج می داری چرا بهش نگفتـ
  

  .دی فهمی مدیع:  باال دادشانه
  
  . کنمی آرش باشم نگات هم نمیمن جا: ی راه افتاد سمت وروددرخاننا
  

  ! پدرجانیستیخوبه که ن:  آشپزخانه رفتسمت
  

  !رفت؟:  گذاشتزی می بشقاب ها را رودنشی با دعاطفه
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  ؟یخوب.. آرهـ
  
  !ادی جوون خوشم نمدی آناهنی از شما چه پنهون من از استی از خدا که پنهون نـ
  
  ! جانم؟ـ
  

  ...واال :  اپنیال داد و شال سرش را گرفت و پرت کرد رو باشانه
  

 از مکه االن هم نی و خودتون سوغات آوردنیا... حاج خانم :  را مقابل شهال خانم گذاشتی چادری پارچه
  . بوسهیدست خودتون و م

  
  .ی بخت باشدی سفشاالی ا؟ی برش کنی خوای م-
  

 را دست شهال یچیق.  دادید بود و با دقت گوش م بارای زد که حواسش به حرف های به کوروشلبخند
  !شاالیا: خانم داد

  
   االن؟نی هم-
  
  . زحمتی شما سر فرصت برام بدوزش بگه،یآره د: ستادیا

  
 ی پارچه را رویتا.  پارچه را دوست داشتیی و طالدیسف.  چادر را باز کردی و تاستادی خانم هم اشهال
  خوبه؟:  کردپی صورتش گذاشت کیگرد

  
   ...نمیبچرخ بب.  مرتب کنمنجاروی اکمیبذار ... آره مادر خوبه  -
  

   ...ی سرابونیآقا: دی کوروش و باراد چرخسمت
  

  خوبه؟: دی که کردند خندنگاهش
  

   ...یاوک:  دستش را باال گرفتباراد
  
  .ساکت ماند تا کوروش براندازش کند.  لبخند به کوروش نگاه کردبا
  
   ...ادی بهت م-
  

...  تو دی به امیاله:  به پارچه زدی چرت کوچکیچیشهال خانم با ق. دین خم کرد و خند گردی روسر
  !مبارک باشه... مبارک باشه 

  
  .می شما گرفتی و برانیا:  و سمت شهال خانم گرفتدی کشرونی بی ژاکتش جعبه ابی جاز
  
  !عاطفه جان! ه؟ی چنی ا-
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  . ناقابلیلیخ. .. حاج خانم ادی که خوشت بشاالیا ... گهی رسمه د-
  

  . هم خدمت شمانیا:  مبل گذاشتی دسته ی سر برداشت و روی را از روپارچه
  

  .دستتون درد نکنه...  قشنگه یلیخ:  خانم جعبه را باز کردشهال
  

 سر به اون هیمن برم ...  مگه می کردکاریچ: دشی خم شد و بوسیراض.  بودقی عقنی با نگیفی ظریانگشتر
  .کت شدن سایادیدو تا بزنم ز

  
  !ستی زنن معلوم نی میچه گند: ستادی هم اباراد

  
  . سر بزن تا من فر و خاموش کنمهیپس :  را پشت گوش دادرهی خارج از گیموها

  
  ! شام؟-
  

  ...اوهوم :  آشپزخانه رفتسمت
  

 احمد و شکم شیدلش ماند پ. خوشرنگ و برشته شده بود.  به مرغ داخل فر انداختی شد و نگاهخم
مهم نبود که ! ی گرم و خانگی وعده غذاکی خوردن بود؟ ی برایزی چریحاال بدون ن. سنه اش گرشهیهم

 صبح زا. ستادی و دست به کمر ادی کشیآه.  احمد خوب بودی بود و بودنش براری که ننیچه بود؛ هم
حضور کوروش باعث شد صاف .  را سرما داده بودشی هاهیبه قول شهره کل.  درد داشتی کمشیپهلو

  .ستدیبا
  
  ؟ی گرفتی برا شهال خانم چ-
  

  . انگشتر کوچولوهی:  گذاشتزی می ها را روبشقاب
  

  طال؟:  آمد و بشقاب ها را گرفتجلوتر
  

 بودم؛ با شهره صبح دهیخوب راستش تا حاال طال نخر...  پس انداز کوچولو داشتم هی. اوهوم:  تکان دادسر
   که نداشت، داشت؟یاشکال. وزهدوست داشتم شهال خانم چادرم و بد. رفتم و گرفتم

  
  .ی گفتیبهم م ... ی نه، اما الزم نبود پول خودت و خرج کن-
  
  . گرفتمیدادی که بهم میناراحت نباش، از حقوق.  هم پول شما بودنی ا-
  
  ! از دست توـ
  

  .ارمی رو مهی من بقنیبش:  نشستشی بازویدست کوروش رو.  گذاشتزی می و قاشق ها را رودیخند
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  !میما اومد:  با سر و صدا داخل آشپزخانه شدندپسرها
  
  . کمک من، عاطفه جون خسته شدهنیای بـ
  

 یآدم و نگران م!  و جواب نداد؟یزنگ زد: دیچی نشست و لباسش را محکم تر به خودش پوانی ایرو
  .کنن

  
 کاری چنمیزنم بب سر بهی وقت نشد برم گهیدو سه دفعه هم زدم، د. آره بابا:  سرفه جوابش را دادانی مشهره

  . کننیم
  
  ؟ی کنی چرا سرفه مـ
  
   اونجا؟ی وقت سر خود نرهی ،ی عاطگمیم.  تو گلومدیآب پر ... ستی نی طورـ
  
  .نه: دی حدس درست شهره خنداز
  
  !ی عاط-
  
  .نجای اای شهره فردا بگمیم. شهی بخدا اصال وقت نمرمی نم-
  
   چه خبر؟-
  
  .می دور هم باشگه،ی دهی چهارشنبه سور-
  
  .رهی مشهد بگطی برام بلیکی گفتم شه،ی می چنمی بب-
  
  ل؟ی سر سال تحوی بری خوایم...  اا ـ
  
  ! نهای طلبه ی اصال امام رضا من و منمی هنوز که جور نشده، ببـ
  
  !گهینرو د:  تنها باشدی خواست سال نو را تنهاینم
  
تازه حتما مسافرت هم . تیدگ سر خونه زنی مونی مگه؛ی دیشوهر کرد!  لوسی خوبه خوبه، دختره ـ
  .یریم
  
  .ی تو هم باشمی ری به کوروش گفتم شمال م-
  
  .از االن غصه نخور.  نهای شهی مشهدم جور مطی بلنمی باشه، ببـ
  

  .باشه:  جمع کردی را داخل روفرششیپاها
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  ! کجاست؟ی سرابـ
  
  .دهی خواب-
  
  . شوهرت تنهاستگه،ی برو د؟ی موندداری تو چرا بـ
  

  .رمیاالن م:  داد باالشانه
  

 که در یتمام مدت.  کندی دانست که شهره مالمتش میم.  را کنارش گذاشتی گفت و گوشیری بخشب
 ی هاحتی و نصای دنی کتاب هایاما انگار همه .  حرف زده بودشدی که متاهل میبازار بودند راجع به زن

 مهم رک مشتیزهایبعدها به چ مشترک بود و ی که نامش زندگیزیشروع کردن چ.  نبودیشهره هم کاف
  ! کرد نبودی ها که فکر می آساننیبه ا. شدی وصل میتر
  
 کمتر شیدرد پهلو.  را رد کرد و داخل خانه شدوانیا.  شدی می فردا روز بهتردی گرفت؛ شای و نفسستادیا

 پوست  کشاند ونشانی بیخسته دست.  را باز کردشی اتاق گذاشت و موهای صندلیژاکتش را رو. شده بود
 موها و ی براخوب رنگ کی به خودش برسد؛ شتری بی کمدی عی خواست برایدلش م. سرش را ماساژ داد

 ی کرده بودند و شب بعدش هم با کوروش برادی پسرها خریچند روز قبل برا. ی خرت و پرت شخصیکم
 تاپ حلقه ی رویدست.  مختلفیکمد لباس ها پر شده بود از رنگ و طرح ها.  دونفره شان رفته بوددیخر

  .عاطفه:  به در اتاقش خوردیضربه ا. دی کشدشی سفیا
  

 دم؛ی در و شنیصدا:  خواب آماده شده بودیانگار برا.  کوروش باز کند داخل شدی آنکه در را براقبل
  ؟ی بودرونیب

  
  . زدمیبا شهره حرف م:  کردی خالشی را برایصندل

  
  . حاضره، اما فراموش کردم بهت بدمنی اهی دو روزیکی شدن شما برم شرکت؛ داری ممکنه صبح قبل از ب-
  
  ه؟یچ:  کارت نگاه کردبه
  

 یشماره .  هم کارتشنی برات باز کردم؛ ایحساب بانک:  گذاشتزی می جلوتر آمد و کارت را لبه کوروش
  . ات هستیی آخر کارت دانشجویرمزش هم چهار شماره 

  
   شما؟ی دونیشماره کارت منو م:  ابرو باال دادمتعجب

  
  . کردمی زودتر برات آمادش مدی آره، با-
  
  . ممنونیلی خ-
  
 انجام ی که خودت دوست داریبا اون هر کار. ی به پس اندازت دست بزنستیالزم ن.  از روش خرج کن-

  .بده
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 شهال خانم یخودم دوست داشتم برا: سر تکان داد.  گرفتشی بغض کردن نداشت، اما گلوی برایلی دلچیه
  .ی بهم بدنویا...  نبود که نیمنظورم ا.می تازه گفتم با هم گرفتم،ری بگیزیچ
  
  . نگفتمیزی دونم، من هم چی م-
  

  ؟ینی شینم:  اشاره کردی و به صندلدی به گونه اش کشیدست.  دستپاچه بودیکم
  
  ... عاطفه -
  

 شرت یبه ت ینگاه. زدی فقط صدا میگاه. ردی نگیانگار صدا کرده بود تا جواب.  را باال گرفتسرش
 لباس ی روزها دوست داشت همه نی نداشت، اما اتی اهمیلیقبال خ!  انداخت؛ ست کرده بودنددشیسف
 دو یکی کرد وادارش یحس. دی و روشن اتاق برق حلقه اش را دکی تارانیم.  را با دقت انتخاب کندشیها

 نهی که سر به سنیهم.  کرد کار رانی در آغوش رفتن کوروش نداشت، اما ای برایالی خچیه. قدم بردارد
 ی برابرزی چچی کرد با هدای پانی اش جرنهی سانی که میآرامش. اش چسباند دست کوروش دورش حلقه شد

 یحس!  هم امن بود و هم گرمنهی سنیا. دی کوروش فشرد و نفش کشی نهی سی اش را رویشانیپ.  کردینم
.  تجربه اش نکرده بودیلی که خیمثل آغوش پدرامن بود، .  داد که قبال تجربه نکرده بودیرا به تنش م

  .دی کوروش مالی نهی گرفت و گونه اش را به سی ترقینفس عم
  

  ؟ی ناراحتیزیاز چ:  نشست و لمسشان کردشی موهای کوروش البالدست
  

  ... تکان داد که نه سر
  

ضربان قلبش . رد کوروش فشی نهیسرش را خم کرد و گونه اش را به س. دی پنجه کششی موهاانی مدوباره
 را بدون حرف زدن ییزهای چکیحاال .  کردی مریی لحظه به لحظه تغشیحس ها. دی شنیرا واضح م

 ی آمده نییسر پا. دی لرزشی کمرش را لمس کرد زانوهای که دست کوروش رونیهم.  شدیمتوجه م
 رفت نفسش را ی تنش نرم باال می کوروش که روی اتاق و دست هایکیتار. کوروش باعث شد پلک ببندد

 وقت احساس چیه. انگار احساستش و بدنش آماده بود که به هر نوازش واکنش نشان دهد.بند آورد 
  !دی شنی را هم نمشانی نفس هاینکرده بود که شب آنقدر ساکت است؛ انگار صدا

  
دار  و گلدهی کشیاتاق خودش بود؛ پرده ها.  به دوروبرش انداختی پلک نگاه خواب آلودی الی بازاز

 افتاده یی اتفاق هاکی.  شکمش را باور کردی مردانه روی دست هاینیپلک زد و سنگ.  نبودندبهی غرشیبرا
 ی پاتختی به که لیدی سفی شرت های تینگاهش رو.  درست پشت سرشی به بودن مردهی شبیزیبود، چ

 که بر یخجالت. دی شب قبل خجالت کشیادآوریاز . پلک زد و دوباره نگاهشان کرد. پهن شده بود ماند
 ی دستان پهنیگرما.  شک خوشش هم آمده بودی بد؛یپوست لبش را جو.  کردیخالف انتظار ناراحتش نم

 یزی آمد بهتر از چی رفت و می موها و گردنش می که البه الیی کرد و نفس های شکمش حس میکه رو
 دست ری زشی از دستهایکی. اد درونی دم و بازدم بنینفسش را با کمتر. ردی بگدهیبود که بخواهد ناد
 ی باال آورد و سعی را کمیدست آزاد بعد.  خواست که تکانش دهدی توانست و نه میکوروش بود؛ نه م

  . باز شدششی اتفاقات شب قبل نیادآوریاز . موفق نبودیلیهر چند خ. کرد باال تنه اش را بپوشاند
  



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

692

 دانست نامش را چه یل کامل نبود و اصال نم شب قبی هی و با دندان فشردش؛ تجردی را باالتر کشپتو
 ی بود که فکر میبهتر از اون: به خودش جواب داد.  تفاوت داشتیلی بود خدهی که شنیزیبا آن چ. بگذارد

  ! بهتریلیخ ... ی عاطیکرد
  

  ...گردنم :  گفتی تخت خورد و آخی روی تکانکوروش
  

 ی برای مناسبی نفره جاکی تنگ بود، تخت شانیجا.  را جمع کرد و پتو را با پنجه اش محکم گرفتخودش
  . که به قول شهره سه برابر او بودیآن هم با کوروش.  دو نفره نبوددنیخواب

  
خنده .  شدی بهتر و راحت تر هم مدنی شد و بعد خوابی دو روز آماده میکی نی خوابشان در همسیسرو

 نی ای که روینی به همهیشب.  خواستیم طور بغل شدن نی دلش ادی شاکباریهر چند وقت . اش را خورد
 به دهی و چسبدی به عقب کشی شکمش چنگ شد و کمیکف دست کوروش رو.  تجربه کرده بودکیتخت بار

  ؟یداریب... هوم :  گرفته و خوابآلودش را دوست داشتیصدا.  اش نگه داشتنهیس
  

معذب شد؛ شب .  بدن کوروش بودی تنش روی و بلندیتمام پست. دیپتو را باالتر کش. اوهوم:  تکان دادسر
  ساعت چنده؟... اممم :  صورتش را عقب راندی رویموها. داشتییشب بود و روز بحث جدا

  
  .فکر کنم صبح شده:  شانه اش نشستی روی کوتاه و گرمی بوسه

  
 هوا یممکن بود پسرها ب.  دندان گرفتریانگشتش را ز!  گفت؛ معلوم بود که صبح شدهی مبی بسته غچشم

: من و من کرد. ردشی بود دست دراز کند و بگی شرتش انداخت، کافی به تینگاه. اورندی از اتاقش دربسر
   نشن؟داریبچه ها ب

  
 به گزگز شی که مورمورش کرد و نوک انگشتهاینرم و کشدار طور.  پشت گردنش نشستیگری دی بوسه
 رونی در بیشت و بخار از سوزن رو داری که نی زودپزگیمثل د. رونی صدا فوت کرد بینفسش را ب. افتاد

  . رفتیم
  
  . در اتاقت و قفل کردمـ
  
  ! شده؟یچ: دینگران سمتش چرخ.  کردی کوتاهیکوروش ناله .  راحت شدالشیخ
  
  ...گرفته : دی گردنش کشی را آزاد کرد روشی از دست هایکی
  

  ارم؟ی آب گرم بسهیبرات ک: چدی دور خودش بپشتری کرد پتو را بفرصت
  

  ؟یماساژ بلد: تش بلند شد و نگاهش کرد دسیرو
  

  . کمکی... آره ... ماساژ؟ ام :  زدپلک
  
   جا درد دارهنیهم:  اش گذاشت و با انگشت قوس گردنش را نشان دادنهی سی حرف سر رویب
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نفس .  کردی چانه اش حس مری سرش را زی که موهاکیآنقدر نزد.  اش بودنهی سی کوروش روسر
 داد به یکوروش کم کم عادتش م. گردنش گذاشت و ماالندی پهناینش را رو گرفت و انگشتایکوتاه

جات سخت :  رگ گردنش سراندی برجستگیانگشتانش را رو.  شدن و لمس شدن و بعدها زن شدندهیبوس
  . درد گرفتردنتبود گ

  
  ! بودی سخت نبود، عال-
  

 درشت شیتار موها.  لمس کرد راشی موهای اراده باالتر رفت و روی بشیانگشت ها.  هم فشردی رولب
 اش یشانی پی جلوتر رفت و انگشت رویجسارت کرد و کم.  دادی مشی به انگشت هایبود و حس خوب

 به خواستن و هی شبیزیمور مور شد، حسش چ.  نشستی پوست تنش می کوروش روینفس ها. دیکش
:  و از باال نگاهش کرددی عقب کشیکوروش کم. چاندی پنهی و دور سدیدستش را پس کش.  بودستننخوا

  !نمتیبب
  
-...   
  
  ؟یدیخوب خواب_
  

  .اوهوم:  تکان دادسر
  

  دمیمن هم راحت خواب: دشی بوسکوتاه
  
 از گونه اش ی و ماچ محکمردیهوس کرد سرش را باال بگ.  پررنگ بودششیته ر.  صورتش نگاه کردبه

 ی نهی اراده خودش را به سیب. د خورد هر دو را از جا پرانی که به در می پشت همیضربه ها. بردارد
  ! بچه هایوا: کوروش چسباند

  
  .در قفله، نگران نباش: دی به پشتش کشی دستکوروش

  
 ... یعاط. ستی بابا کوروش گم شده، تو اتاقش نای بیعاط: دی رسی ضربه ها به گوششان مانی برنا میصدا
   ...یعاط

  
: دی شرتش را پوشی آمد و تنییوروش از تخت پاک.  دهانش گذاشت تا خنده اش را بپوشاندی را رودستش

  !نخند
  

  .سی به پلمی زنگ بزنای بیعاط: دی برنا دوباره به در کوبی اش شدت گرفت وقتخنده
  

  . کنهی مداریاالن همه رو ب:  و سرش را داخل بالش فرو برددینال
  
  . بلوزت و بپوش، بعد درو باز کنـ
  

  ! بابا گم شدهایب ... یعاط: دی در کوبی برنا دوباره رو.دی و بلوزش را پوشدی چرخواری سمت دیکم
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   ...یبچه : دی غرکوروش
  
 یکوروش دست به کمر نگاهش م. دی کششی به موهایشلوارکش را مرتب کرد و دست.  آمدنیی تخت پااز

  . افتادشی بازوی شرت روی تنی آستری شانه سر خورده بود و از زی رورشیبند لباس ز. کرد
  
  .رهی بابا رفته نون بگ... برنا ـ
  
   گم نشده؟ـ
  

  !نون؟:  دست ها را باال بردکوروش
  

  .گهی دری کنم شما بگی تا من سرش و گرم مه،یدو تا هم کاف:  سر تکان دادخندان
  

   شن؟ی زنده نمگهی دیعنی:  هق هق کنان دنبالش راه افتادبرنا
  

  . کننیاول ف:  برداشت و مقابلش خم شدیدستمال
  
  ... خوام ینم ... عیه ... عی هـ
  

  !حاال بگو... خب . می کن بعد حرف بزننیاول ف:  کوچک و نرمش آوردینی به بیفشار
  
   ...یعاط.  زنده شندی تو وان حمام شامشونی بندازـ
  

تا ظهر که .  بودختهی ها ری داخل پارچ ماهزی نان و خرده ریسر صبح مشت.  زدشی به موهای چنگکالفه
  . شن برنای زنده نمگهی که دنایا: دی چشم برنا کشی پایدست.  مرده بودندچارهیب ی هایمتوجه شوند ماه

  
 ی تو ظرفشون میختیاون همه غذا ر:  پله ها سمتشان خم شده بودی از باالایبرد.  به هق هق افتاددوباره
   زنده بمونن؟یخواست

  
  . گشنشون بودـ
  
  !شونی کشتـ
  

  !ایبرد: دیغر
  

 یبس که ب. رنی ها بمی کنه ماهی می کارکی برنا شهیبودن؛ اصال هم من هم ی هایماه:  کردغرغر
  !شعوره

  
  .رمی گی می براتون ماهرمیم.  نکنهیگر...  من و نیبرنا بب! نمیساکت بب...  اهه ـ
  
  !؟ی گی راست مـ
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  . نکنهی خرم تو گری رم میم... آره :  اش را پاک کردینی برداشت و آب بیگری ددستمال

  
  !اهینه دو تا س ... اهی هم سیکی. دی پولک سفی با ماهر،یدم بگ پس برام سه ـ
  
  . که شد چهار تانی اـ
  

  .اشکال نداره:  کردی هق هق مهنوز
  

حاال هم برو . رمی باش تا من برم و برات بگیپسر خوب... باشه : دی اشکش را بوسسی و صورت خدیخند
  .ی بشزیدست و روت و بشور که تم

  
 ی به سنجدها ناخنک زده بود و سبزه اایبرد.  انداختنی سفره هفت سی و پاش هاختی به ری و نگاهستادیا

 شهال گمیم:  دندان گرفت و سمت آشپزخانه رفتری ناخنش را زیگوشه .  کچل بودبای بود تقرختهیکه ر
  ام؟ی من برم تا بازارو بنیخانم، شما هست

  
   آره مادر هستم، بازار چه خبر؟ـ
  
  . کچل شدهیکی نیا.  خوب بخرمی سبزه هی هم رمیگ بی هم برا برنا ماهـ
  
  .شهیدو روز آب و آفتاب بخوره خوب م...  مادرجان ادی در مـ
  

حاال :  باشدانی خط در مکی ی طورنی ازدی ری خانه منی که در ای سبزه انی خواست اولینم.  کردینچ
   پس برم؟نان؛ی محض اطمرمی گی میکی
  
  .ی هم سبزه داره و هم ماهابونیخ سر ی گل فروشنی برو مادر، همـ
  
  ن؟ی خوای نمیزیشما چ. امی و مرمی گی جا منیهم! نای خب گفتـ
  
  .زمی نه عزـ
  

 یکفش اسپورت شکالت.  خوب بودیادی اسفندماه زی روزهانیهوا نسبت به آخر.  و شالش را برداشتمانتو
 خودش در ری اش را بست و به تصویکمربند باران.  را قدم بزندابانیوسوسه شد تا خ. دی کشرونیاش را ب

 نداشت، اما حاال تیهم اشی خوب آن قدرها برایلی خیآن وقت ها داشتن لباس ها.  با لذت نگاه کردنهیآ
 و دی ماتش کشیی بژ و طالی بارانی برش های رویدست.  خوشحال بودزهای چنی ایبابت داشتن همه 

 مایقد:  بود هنوز مرتب پشت چشمش بوددهیکش که از صبح یخط چشم.  شال مرتب کردری را زشیموها
 از آب ی جنسنی پول رفته که همچشای لوازم آرانی ای باالیکل. یخوری آش می پول بدی گفتن هر چیم

  . جونتی که نوش جون خودت و سرابیخوشگل کن عاط! گهیدراومده د
  

  !من رفتم:  را برداشتفشیکحلقه اش را در انگشت چرخاند و . رژ کمرنگ بهتر بود. دی هم کشی را رولبش
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  .ری بگلی بسته پاستهی:  پله ها سمتش خم شدی دوباره از باالایبرد
  
  .سر بسر برنا هم نذار.  باشهـ
  
  .ری بگلی پس دو تا بسته پاستـ
  
 دنیبا د.  هم الزم داشتی افتابنکیع.  قدم زدی آفتاب کمرنگ زمستانریز. دی اش خندیی پر رواز

 و ی خارجیسنبل ها. دیاز شب بوها گذشت و به الله ها رس. ردی شاخه هم گل بگ وسوسه شد چندیگلفروش
 جوان بچه به هر زن و شوکی. ستادی ها ای ماهومیکنار آکوار. خوشبو را هم تماشا کردیرانی ایسنبل ها

با کاله بافت .  بودی خوردنیادیبا لبخند نگاهشان کرد، دختر بچه ز.  بودندیبغل مشغول انتخاب ماه
 از لپش یهوس کرد ماچ درشت.  بنفششی داخل جوراب شلواری تپلی سر گذاشته بود و پاهای که رویجک

  ...الو : انداختره به شماینگهاه. اش زنگ خوردیقبل از آنکه سمتش خم شود گوش. بردارد
  
  . من صبورامی عاطـ
  
  .سالم:  فاصله گرفتتی از جمعی اراده چند قدمیب

  
  ؟ی خودت نگه دارشی چند روز احمدو پین توی می عاطنی سالم، ببـ
  
  !کجا نگه دارم؟! ؟ی چـ
  
  . تهرانستمی کنه، من هم ندایصابر هم نتونسته خونه پ.  کننهی صاحبخونه گفته تخلـ
  
  !؟یی کجاـ
  
  . خونهی گردم برای با صابر مامیمن ب.  شهره اصالشیبمونه پ...  فقط چند روز گه،ی دستمی نـ
  
  .ستیشهد، خونه ن ره می شهره امروز مـ
  
  .دهی زنم جواب نمی زنگ میهر چ.  هم گم و گور شدهلهی بکن تو رو خدا، جمشی کارکی ـ
  

  . صابر من با من مشکل دارهی دونیتو که م:  راه رفتی چند قدمیعصب
  
  !تو احمدو جا بده صابر با من. می گی فهمه، بهش نمی صابر نمـ
  
  ... صبورا ـ
  
  ! داداش تو هم هستست،ی که نبهیبابا غر. ستی ن جا بندچی دستم به هی عاطـ
  
  .نهی بست بشادیبه صابر آدرس نده ب.  منو داشته باشیتو هم هوا.  در حق شماها نکردمی من که بدـ
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   کجا؟ادیبگم احمد ب.  راحتالتی باشه، خـ
  
  . زنمی کنم بره بهت زنگ می خودم؛ شهره رو راهی برم خونه دیبا. شهی االن که نمـ
  
 رفت ی شهره که می بدرقه یبرا.  و سبزه را گرفت و سمت خانه راه افتادیماه.  گل گذشتدنی خرریخ از

  .دیای ماند تا احمد هم بیهمانجا م
  

  ! هایآخر کار خودت و کرد:  را باال گرفت تا شهره رد شودقرآن
  
  . برمدی بادهی آقا طلبگهی گردم، دی برمدی دوم عـ
  
  .ای زود بشه،ی دلم تنگ مـ
  

  . خانومی زنم عاطیبهت زنگ م:  گذشترشی و از زدی را بوسقرآن
  

 درست و درمون بر و نگران پولش هم یبه جا.  مواظب خودت باشیلیخ: دشی شد و دوباره بوسخم
  .نباش

  
  ؟ی بخشی مفهی خلسهی از کـ
  

  . بخشمی خودم مبی از جر،ینخ: دیخند
  
  !؟ی و صاحاب شدی مال سرابـ
  
 که خرج کنم دهی خوام؟ پول می کنه بگم نمی کارتم و پر مده،ی بهم پول میب وقتخو... شهره ...  اا ـ
  .ری برو هتل بگگه؛ید
  

 متر جا هیمن .  تازه عروس دامادا برندیهتل و با:  پشت آژانس گذاشتی صندلی اش را روی دستساک
  . خوام توش گوله بشم و بخوابمیم
  

  .مواظب خودت باش:  زدغر
  
  . نشدهکیخونه تا تار هستم، تو هم برو ـ
  
  .رمی االن مـ
  
از پله .  داد تا به احمد خبر بدهدامیبه صبورا پ.ختیپشت سرش آب ر.  آژانس شودنی تا سوار ماشستادیا

 مرغ ی بسته ازریشالش را برداشت و از فر. دی خری خوردنش می هم برایزی چدیبا.  باالدی دوکی باریها
 خانه را دی کلدی ترسی مود، نگفته بیزیبه شهره چ.  گاز گذاشتیرو و داخل قابلمه انداخت و دی کشرونیب

 اول ی راحت بود، حداقل هفته الشیاز بابت صاحبخانه هم خ. ساندی برنج خیمشت.  و دستش ندهدردیبگ
  .اومدم: دی دورونی زنگ دستش را خشک کرد و بی صدادنیبا شن.  آمدی را نمدیع
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  ومد؟ی صابر که دنبالت ن؟یی تو، تنهاایب: رد احمد در را تا انتها باز کدنی دبا
  
  . سالم، نه داداش صابر نبودـ
  

   ...ییییا! داداش؟:  کردغرغر
  
  ست؟ی شهره نـ
  
 ی حواست به خونه باشه ها؟ آبرویاحمد. ادی مگهی دو روز دیکی شهره نه و شهره خانم، رفته مشهد اما ـ

  .رونی بندازتشی شما منی عنهی ببی و آزارتی مستاجره، صاحبخونه اذنجای ا؟ی شهره نبریمنو جلو
  

باشه بابا :  اول به فکر پر کردن شکمش بودشهیمثل هم.  سمت آشپزخانه رفت و در قابلمه را برداشتمیمستق
  .حواسم هست

  
 یجون عاط.  زنمی بهت سر مامیوقت کنم فردا م. رمی کنم و میبرات شام و آماده م.  ا قربون داداشـ

  ! ؟نجای اادیب یخبر به صابر ند
  
  ! تو و صبورانی کردسی دهنمو سروـ
  
  .بو گندش خفم کرد. بپوش و جورابت رو هم بشوریبرو شلوار راحت.  خب غر نزنیلی خـ
  
  .دهی بو نمـ
  

  !دهی شور میبو گند ماه:  کردیعوق
  

رم و شما:  بالش گذاشت و داخل آشپزخانه شدریچند تا اسکناس ز.  احمد که بلند شد لبخند زدی خنده
  . زنگ بزنی داشتی کارذارمیم
  

سمت توالت رفت .  کوروش بودیشماره .  را برداشتی و گوشرونی بدیدو.  خوردی زنگ ملشی موبایگوش
   حرف نزن بذار من جواب بدم، باشه؟قهی دقهی: و به احمد اشاره کرد

  
  !ه؟یک:  درهم کردابرو

  
  ! مگه تو؟ شوهرم، بابا شوهرمیفضول ... ششی اـ
  
  . سالم الوـ
  
   تو؟یی سالم، کجاـ
  

  .فتمی راه مگهی ساعت دمیخونه شهره ام، تا ن:  متر اتاق را قدم زدچند
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   رفت؟ـ
  
   خونه؟یدیشما رس. اومدم باال در و پنجره رو قفل کنم.  تازهنی آره، همـ
  
  . دنبالتامیباش م,  نهـ
  
.  خودم، اصال نگران نباشامی مک؟یاف ترنیاونم تو ا!  سر شهر؟نی انیایاز اون سر شهر ب! هی نه، چکارـ
  . دمی زنم خبر میراه افتادم هم زنگ م.  بفرستهنی گم برام ماشی آژانس مطمئن هست؛ منجایا

  
   باشه؟،ی شی مینیبهم بگو سوار چه ماش.  االن زنگ بزننی همـ
  
  . گم چشمیم:  باز شدششین

  
  ؟ی نداری کارـ
  
  . زودامی نه، مـ
  
  . سمت خونه رمی باشه، منم االن مـ
  

 کرد؛ ابرو باال یاحمد نگاهش م.  اش انداختی بارانبی را داخل جلشی کرد و موبای خداحافظیراض
   شناسنامه بدم؟؟ی نشناخته؟یچ: داد

  
 نی اما برا اومده،ی به تو نشیفضول: دی رفتن به آشپزخانه پس گردن احمد کوبنیح! ؟ی واقعا شوهر کردـ

  !ازدواج کردم. .. بگم بعله دی بایکه ملتفت بش
  

 به ی هم پک محکمیهر از گاه.  کردی نشسته بود و با حوصله به اخبار نگاه مونیزی خان مقابل تلونادر
 شرکت تمام یبرخالف تصورش کارها.  سر درد داشتیکم. دی کششی هاقهی به شقیدست.  زدی مپشیپ

:  و دستش دادختی قهوه ری فنجانشیکامران برا. مجبور شده بود امروز هم تا آخر وقت بماند. نشده بود
  م؟ی بچه ها درست کنی جمع و جور براشی آتهی
  

 نی آخرکی ساعت قبل که با عاطفه تماس گرفت در ترافمین.  به ساعت انداختی تکان داد و نگاهسر
  . روشن کردشی شه آتی هم منگیتو پارک: قهوه اش را برداشت و مزه کرد.  سال مانده بودیچهارشنبه 

  
  .نیی پامیر پس بـ
  
  .امی بپوشم بیزی چهی -
  
 و بالشتک ها کف ی بزرگ روتختی بود؛ جعبه دهی خوابشان رسسیسرو.  پله ها سمت اتاق خوابشان رفتاز

 دی لباس گرم بپوشم،ی روشن کنشی آتمی خوایبچه ها م:  آمدرونی برداشت و از اتاق بیژاکت. اتاق ولو بود
  .اطی حدیایب
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  . نرهادتیبرنا کاله و شال : دی خنددی برنا را که شنغی جغیج
  
  .ی بازشی آتمی ریم... هورا ... هورا ! یی باشه باباـ
  

  د؟ی بخوراطیاالن بکشم تو ح. آش هم جا افتاد:  کردی آشپزخانه نگاهشان می خانم از درگاهشهال
  

  .می کنی م کم صبرکی...  رسه ی مگهی دقهیعاطفه تا چند دق:  اش انداختی به ساعت مچی کوتاهنگاه
  
  . باشه پسرمـ
  

  کجا مونده عاطفه؟:  لبش جا دادی را گوشه پی پنادرخان
  
  . رفت مشهد؛ رفت بدرقهی شهره مـ
  

  مشهد؟: ستادی صاف اکامران
  
  ؟ی دونستی نمـ
  

  م؟یبر:  تکان داد که نه و فنجانش را برداشتسر
  

 ی نبود که بخواهد دخالتیشهره طورشانه باال داد؛ موضوع کامران و .  نگاه نادرخان را حس کردینیسنگ
پسرها پر سر و صدا از پله ها . ستندی کرد که مناسب هم نی بهتر از کامران درک میلی شهره خدیشا. بکند

   ...ی کجاست؟ عاطیعاط: دی به اطراف کشی سرکایبرد.  آمدندنییپا
  

  . االنادیتو راه مونده، م: دی تر کشنیی برنا را پاکاله
  
  .دمشی ندگهی دادی و برهی بگی ماههیز رفت امرو...  ااا ـ
  

  ؟ی چیماه:  کرداخم
  

  .دی خری جون رفت برام ماهی قرمزا مرده شدن، عاطیماه:  پا به پا شدبرنا
  
  .دیچهار تا خر:  تپلش نشان دادی انگشت هابا
  

  .گهی دنیایب:  راه افتادهی جلوتر از بقباراد
  
:  سال قبلش را دستشان دادی هم با سخاوت دفتر امالایردب.  چوب و تخته جمع کردندی کمک پسرها کمبا
  . برهدی رو هم بسوزوننیا

  
  . تو بودی دفتر پر شاهکارانیچرا؟ ا: دی خندنادرخان
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  ! بابا نادرـ
  

 ی قهی گرفت ی که از جمع فاصله میدر حال.  را به گوشش چسباندی عاطفه را گرفت و گوشی شماره
  ...الو : دیژاکتش را دور گردن باال کش

  
  ! خوره الکرداریاصال تکون نم.  موندمکی تو ترافی شده ولری دیلی دونم خیم ... ی واـ
  

  .ی بوددهی تا االن رسیفتادیاگه زودتر راه م:  دندان گرفت و رها کردری زلب
  
   ...ـ
  
   دنبالت؟امی که من بی شدکی االن؟ نزدیی کجاـ
  

  . بخورمکی به ترافی طورنی کردم اینه هنوز، فکر نم: دی را شننچش
  

  .نجانینادرخان و کامران هم ا: دی به گردنش کشیدست
  
  . شدهرمی بخدا د؟ی از کوچه پس کوچه برشهیآقا نم! ؟ی چهارشنبه سوریاومدن برا...  آخ ـ
  

  . نداره که کوچه پس کوچه کنمی راه،ی آبجشهینم: دی مرد را هم شنیصدا
  

  .وچه پس کوچه رو ولش کن، خطرناکهک. ای بی اصلابونیاز همون خ:  برداشتیقدم
  
  .ستمی بد شد نیلی خـ
  

  . من گشنمهییبابا:  زدشی صدابرنا
  
  .بچه ها گرسنه ان.  گم شهال خانم شام و بکشهی مـ
  
  . شارژ ندارهیلی خمیگوش... اممم ... فقط .  نوش جونـ
  

  .ه بهم و بدری راننده رو بگیشماره :  را خاراندشیدم ابرو.  را کم داشتیکی نیهم
  
  ... آخه ـ
  
  ! نه؟ای ی بدونم کجا هستدی خاموش شد باتی االن، اگه گوشنی همـ
  

  . لحظههی:  پچ کردپچ
  
  . بده راننده باهاش حرف بزنموی گوشـ
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 شام را زیبه شهال خانم خبر داد م.  راحت تر شدی کمالشی حرف زدن با راننده و گرفتن شماره تلفن خبعد
  .ادی بابا جان، مکیمونده تو تراف: ستادینادر خان کنارش ا. ندیبچ
  
  . شام، بچه ها هم سردشون شدهمیبر.  هم برسهگهی دو ساعت دیکی فکر نکنم ـ
  
 ازدهی به یزیچ.  به ساعت انداختینگاه. کاناپه نشست، عاطفه بودی روی باز شدن در ورودی صدابا

   ها خوابن؟بچه...سالم :  برداشت و متوجه حضورش شدیعاطفه قدم. نمانده بود
  
  .دنی شد خوابروقتی دـ
  

  .. خودم و کردم زود برسمی سعیهمه :  خسته بودصورتش
  

: ابرو در هم کرد. دی دنبال خودش کشی راستش را کمیپا. قدم به جلو برداشت و شالش را باز کردچند
   شده؟یپات چ

  
  .؟کفش زد. پام_
  
  ؟ی اومدادهی مگه پـ
  
   ...ـ
  
  ! وقت شب؟نی عاطفه اـ
  

  . شنی مداریبچه ها ب ... سیه:  را باال گرفتنشدستا
  

   بگم آخه؟یمن بهت چ ... ستی پر رفت و آمد ننجایا:  عقل نداشتدخترک
  
 موندم نصف یاگه م.  شم که خطرناک نباشهادهیحواسم بود کجا پ.  بودن، تنها که نبودمادهی ها پیلی خـ

  . خونهدمی رسیشب م
  

  ! خانومستیسر شب ن االنم یدقت کن:  سمتش برداشتیقدم
  

  . امشب برنامه داشتمی برای بشه؛ کلی طورنی خواستم اینم:  زده سر تکان دادخجالت
  
 ی زنگ نزدی شدادهی پیچرا وقت.  داشته باشمی دونم چه برخوردی که اصال نمی کنی میی کارهاکی ـ

  ! دنبالت؟امیبهم که ب
  

 شدم ادهی پیمجبور. شارژ اونم تموم شده بود: دیگ لنشی پای اش را باز کرد و دوباره روی بارانی هادکمه
_...  
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   بد شد نبودمیلیخ_
  

  .بچه ها هم منتظرت بودن.  و هم کامراندیهم نادرخان ازت پرس. یآره بد شد که نبود:  تکان دادسر
  
  . کنمی می زنم و عذرخواهی فردا به نادرخان زنگ مـ
  

  .ی کنی میکار درست:  برداشتزی می را از روی تکان داد و فنجان خالسر
  

. نندی را با هم بچسی زودتر آمده بود تا سرویکم. شلوارش فرو برد و از پله ها باال رفتبی داخل جدست
 را باز راهنشی پی تخت نشست و دکمه هایلبه . شوندی مکی نزدشتری بیفکر کرده بود بعد شب قبل کم

 ارن،یقرار بود امروز ب... آخ !  آوردن؟نارویا..  .یوا...  خواستم ینم:  سر و صدا وارد شدیعاطفه ب. کرد
  ! رفتادمی
  

   رفت؟ادتی:  باال دادابرو
  

 ی برق می از خوشحالشیچشم ها.  را به هم چسباندشیکف دست ها.  بوددهی پوشی و شلوار راحتبلوز
 که فراموش  بودمدنمی رسریاما انقدر نگران د. بودادمی و امروز و شبی دیهمه ...  نرفت ادمینه، : زدند
  .کردم

  
  .نشیصبح بچ:  دادهی و بالش را به تاج تخت تکدی به گردنش کشیدست

  
 که سفارش دادم ی هموننمیبب.  کنمیتا صبح که دق م:  زانو زدیکی جعبه ها رد شد و کنار نی توجه از بیب

 ... یاو.  شهی مگهی دزی چهی ادی دن بعد جنس که می سفارش می چهی دمی جاها دیلیخ.  نهایهست 
  !نیبب. می که سفارش دادیهمون

  
  .. چه نرم و خوشگلننیبب:  نرم را سمتش انداختی هاکوسن

  
  . دوسشون دارمیلیخ:  بکشدرونی جعبه خم کرد و لحاف را بی را روخودش

  
: ستادیکنارش ا.  کندداری که داشت ممکن بود پسرها را بی ذوق و شوقنیبا ا.  و در اتاق را بستستادیا

  م؟ی که سفارش دادهیهمون..خوشرنگن
  

  ...اوهوم :  هم فشردی تکان داد و لب روسر
  

  .ندازمی همه رو می شما صبر کنقهی چند دقهی:  مخصوص تشک را باز کردی و ملحفه دی کشرونی را بلحاف
  

خوب بود .  شد و به خم و راست شدنش نگاه کردنهیدست به س.  را مرتب کردی تخت خم شد و روتشکیرو
  اوردن؟یپس پاف کجاست؟ ن:  تخت رفت و ملحفه را صاف کردگریسمت د. بود خانهکه آمده 

  
  . حاضر نشدهـ
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  .لنگهی کارشون می جاهیهمش ...  اه ـ
  

 پاف ی به قول عاطای) پاف( چهار گوش ی همان پاتختسی قسمت سرونیبهتر. دی لبش کشی به گوشه یدست
 خوبه؟ من که ی طورنیا: دی هم چیه کوسن ها را روبا حوصل. تخت پهن کردیلحاف را تکان داد و رو.بود

  .دوسش دارم
  

  .یبذار صبح، خسته ا: سمتش برداشت و دست دور کمرش انداختیقدم
  

  ؟ی بخوابی خوای مستم،یخسته ن:  انکه عقب بکشد سر تکان دادی زد و بلبخند
  
  .نه:  شانه اش را لمس کردی آزاد روی دست موهابا
  
   امشب و خراب کردم؟ـ
  
 انگشتانش نوازش نی گوشش را بیالله .  کندی تندامدی بود که دلش ندهی آرام و با مالحظه پرسنقدرآ

  .می زنیبعدا راجع بهش حرف م: کرد
  

  بعدا؟:  کردزمزمه
  
:  فرستادشی موهای را از کنار گوش عاطفه ال به الشیانگشت ها.  و چراغ را خاموش کرددی عقب چرخبه

  .بعدا
  

 شانه اش ی و مچ دستش را باال گرفت و رودی دست کششی بازوهایآرام رو. رده بود را منقبض کعضالتش
 که یکشش.  خوردی شد و تاب میانگار عاطفه هم با هر حرکت نرم م.  آرام تابش دادنهی سانیم. گذاشت

 ریدست ز. ود سخت بی کمطی که کنترل شراادی شد؛ انقدر زی مادی زقهینسبت به عاطفه داشت در دق
  .نترس:  پچ پچ کرددی عاطفه را که شنی خفه ادیفر.  انداخت و بلندش کردشیپاها

  
 یاز باال رو.  تخت گذاشت و نرم عاطفه را رها کردی را لبه شیزانوها.  بوددهی به گردنش چسبمحکم

 یحواسش به دست ها.  گردن امتداد دادی و تا گوددی گونه اش کشیصورتش خم شد و با پشت دست رو
 نگرانم یر طونی اگهید: دشی تر برد و بوسنییسرش را پا.  در مشت گرفته بودیه رو تختعاطفه بود ک

  !نکن
  
کنارش .  بودستادهیبرنا خوابالود کنار در اتاقش ا. دی صورتش کشی آمد و حوله را رورونی بسی سرواز

  ؟یی بابای شدداریچرا انقدر زود ب: خم شد
  

 ی بچه ها حسابی براالتی تعطنیه روز تا نوروز فاصله داشتند و افقط س.  نشوندداری بهی کرد تا بقی پچ مپچ
   اومد؟یعاط:  پا و آن پا شدنیبرنا ا. لذت بخش بود

  
  . آرهـ
  
  . آخه دلم تنگ شدشش؟ی برم پـ
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   نکن، باشه؟دارشی بده؛یتو اتاق من خواب:  را مرتب کردشی و مچ لنگه هادی شلوار برنا را باال کشکمر

  
  ست؟یچرا تو اتاق خودش ن: ت تفکر درهم شد به حالشیابروها

  
 خانم و آقاها یوقت:  رفت، زمزمه کردی که سمت اتاق میدر حال.  دورش انداخت و بلندش کرددست

  . خوابنی اتاق مهی کنن تو یازدواج م
  

  . خوام ازدواج کنمیمنم م:  شانه اش چسباند و غر زدی روسر
  

  .ی بزرگ شدیوقت: دیکش کمر برنا یدستش را رو.  اش را خوردخنده
  
   شم؟ی بزرگ می کـ
  

  .االن بخواب: دی کششی تخت گذاشت و پتو را روی را روبرنا
  

   خوابه؟ی منجای اشهی همگهید:  را سمت عاطفه کشاندخودش
  
  .شهیآره، هم! سی هـ
  

 ی راحتنیبه هم. فتدی هم بی رونی سنگشی مرتب شود و پلک هاشی تا نفس هادی طول کشقهی چند دقفقط
 و دی عاطفه کشی موهایبا سر انگشت رو. داشت که از بودن عاطفه مطمئن شوداجی بود؛ انگار احتدهیخواب

دستش را . ست لبش نشی روی و لبخند کوچکدی لرزشیپلک ها. دی نرمش کشی گونه یبا پشت انگشت رو
  . کردیم پر و فر خورده نگاهش ی مژه هانیخمار و خوابالود از ب.  پلک باز کرددیکه عقب کش

  
  ...بخواب :  پچ کردپچ
  

 را از شیدست ها.  را ببوسدشیهوس کرد خم شود و پشت پلک ها.  را دوباره باز و بسته کردشی هاپلک
   کنه؟ی مکاری چنجایا:  تخت نشستی برنا رودنیبا د.  دادی و کش و قوسدی کشرونیپتو ب

  
  .دلش برات تنگ شده بود...  نکن دارشی بـ
  

 نبودم بچم دلتنگ شبید. رمی بمیاله... جون دلم :  برنا خم شدی و رودی اش را باال کشی تاپ حلقه ابند
  .شد

  
  . صبحونه آماده کنمرمیم_
  

  . کشمی دراز مششی پکمیباشه، منم :  مشغول ناز و نوازش برنا بودهنوز
  

 یودش فنجان خیبرا.  رفترونیاز اتاق ب.دی اش را بوسیشانی پتو و دست دور برنا انداخت و پری زرفت
 یپرده . باغچه شان به لطف عاطفه و پسرها پر از گل شده بود. ستادیقهوه آماده کرد و کنار پنجره ا
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 اش را پر نهی سی برداشت و فضاینفس.  و کرم خوشرنگ عوض شده بودی آجرکیکمرنگ آشپزخانه هم با 
.  وادارش کرد سمت گاز برودیترقل قل ک.  کرده بودریی تغزهای چیلیبا حضور عاطفه انگار واقعا خ. کرد
.  بوددهی را نشنشی قدم های صدایحت.  سر و صدا دور کمرش حلقه شدی بی کرد که دستی را پر میقور

  .یچرا پاشد: دی عاطفه کشی پنجه هایبا دست آزادش رو
  

  .میبا هم صبحونه بخور:  فرو کرده بودشی شانه هانی را بسرش
  

  ؟یدیخوب خواب: ا داد جفشی انگشتان ظرانی اش را مپنجه
  

 می کم زودتر برکی دیشا:  پنجه گرفت و نرم فشردانی را هم مگرشیدست د.  دادلشی تحوی کم جاناوهوم
  .می اونجا باشلیشمال و سال تحو

  
  .نجایچرا؟ سفره انداختم ا...  ا ـ
  

  خب؟:  و دست راستش را دور کمرش انداختدی چرخسمتش
  

همشون . ختمیسبزه ر...  قرمزا ی شه؟ ماهی می چنیسفره هفت سخب پس :  شانه خم کرده بودی روسر
  نجا؟یبمونن ا

  
 ی روی کوتاهیبوسه . بودنددهیعمال به هم چسب.  را هم دورش حلقه کردی و دست بعددشی جلو کشیکم

  ی گرسنه موندشبیاز د. بخوریزیچی میبر: اش گذاشتیشانیپ
  
  ؟ی موافقمروی با ن_
  
  ... آره ـ
  
  دو تا بسه؟:  برداشتیزی چخچالی گذاشت و از یکی از پاها را پشت آن یکی.  کرد نگاه دنبالشبا
  

  .کنجد بزن لطفا. ی مرسهیکاف: دی عقب کشی خودش صندلیبرا
  
  . نکردمدای موهامو پی رهیگ:  و موها را عقب داددی اش کشیشانی پی ساعد روبا
  

 دانست با آن چکار کرده ی، اما اصال نم را باز کرده بودشی موهای رهی تخت بودند گی روی قبل وقتشب
  .ستی نادمیمن هم : شانه باال داد. است

  
  . خونه شهرهرمی میعنی ... رونی رم بی سر مهیامروز : ستادی به او سمت گاز اپشت

  
  .ستی شهره که نـ
  
در دارم، قبال گفتم که از زن اول پدرم خواهر و برا ... یعنی.  رمی شهره نمیبرا:  سر شانه نگاهش کرداز
  ادته؟ی
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  خب؟:  کرده بودیی شد پرس و جوی مسئله ازدواجشان جدی وقتی بود؛ حتادشی
  

 که زن بابام مرده نیاز اول که بخوام بگم ا... نه ... اسمش احمد  ... کمیخوب داداش کوچ:  و من کردمن
  . چند هفته قبلنیهم... 

  
  ! چند هفته قبل؟نیهم:  نگاهش کردنهی به سدست

  
 ی فکر کردم اصال شما که اونا رو نمیعنیخوب من نگفتم،... اوهوم :  نگاهش کند سر تکان داد آنکهیب

 ی زن بدنکهیحاال نه ا.  نشد که برمگهی و ددنشونی دفعه رفتم دکیخودم هم فقط .  بگمی چی برایشناس
فقط فکر کردم  ... ود داد خوب بی و مشکالت بهش اجازه می که زندگی خدا اندازه ایبوده باشه، بنده 

   ...ی شناسیخب شما که اونارو نم
  

 ی حرف مادی و خوشحال هست هم زی عصبی حس کرده بود وقتدایجد.  دور حرف زدنی بود روافتاده
  ... طور نیپس که ا:  را فراموش کندشی هادهی کرد شنی شناخت؛ سعی مشیخانواده اش را کم و ب. زند

  
 شهره رو دادم ی خونه دی بعد صاحبخونه جوابشون کرده، کل: برداشتی دستشی و پستادی نوک پا ایرو

  .دست احمد که اونجا بمونه
  
  روز؟ی د؟ی کـ
  

  ...اوهوم :  و سر تکان داددی چرخسمتش
  

  ؟ی کردری دنی همیبرا:  اراده اخمش درهم شدی بود؟ بنی آمدنش اری دلیدل
  
 ساعت معطل احمد شدم وگرنه میط نشهره که رفت فق... نه :  گذاشتزی می را رومروی نی های دستشیپ

 بودم که دهی بچه ها فشفشه خری باشم، برانجای اشبی خواستم دیم. همون موقع که زنگ زدم راه افتادم
  .همه موند تو کمد. خوشحالشون کنم

  
صاحبخونه هم . ادی مونه تا خواهرش بی شهره میفقط چند روز خونه :  را مقابلش گذاشتی چاوانیل
  .شهی راحت مالمیبرم سر بزنم خ.  کم نگرانمکی ی منتهست،ین

  
   دونه؟ی شهره مـ
  
  .نه:  خودش را هم پر کرد و مقابلش نشستوانیل
  

   موند؟یگناه داشت، شب و کجا م:  کردی نگاهش مدی بود و ناامچاندهی را در هم پشی هاانگشت
  
  !ا مستاجره شهره اونجی اونم وقت؟ی چفتهی بیاگه تو خونه اتفاق. ی گفتی به شهره مـ
  
  . نداشتمی اگهی دیاما چاره  ... دونمیم ... دونمی مـ
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  ! منزی کارت اشتباه بود عز-
  

  .ابونی تونستم که بذارم بمونه تو خی نداشتم، نمیچاره ا:  دندان گرفت و سر تکان دادری زلب
  
  .ی گفتی حداقل به شهره مابون،ی من هم نگفتم بذارش تو خـ
  
   ...ـ
  
  ؟یبر ی خوای االن مـ
  

 ادشی دلتنگ و دلخور بودند، اما انگار عاطفه شبشیبابت نبودن د.  شوندداری که صبر کند تا بچه ها بنگفت
  . گردمی ساعته برمهی و رمی ممی شن صبحونه بخورن؛ ده ده و نداریبچه ها ب... نه : بود

  
: دی نوششی چاوانیل از یکم.  آنها را هم درک کندی زندگطی کرد شرای میسع.  کندحتی خواست نصینم

ممکنه فکر کنن تو خونه دزد ...  شناسن ی ها که برادرت و نمهیهمسا. ی دادیحداقل به شهره خبر م
  .شهی شهره بد میبرا.  بکننی اگهی اصال فکر دایاومده 

  
  .ی جورنینگو ا! خدا نکنه ... ی وایا: دی مساله فکر نکرده بود که لب برچینجاهای به اانگار

  
  . و بخورنیا:  و هم زدختی روانشیداخل ل شکر یقاشق

  
   زنگ بزنم بهش؟هی -
  
  .دهی احتماال خوابـ
  
به  ... گهی دونم دی میالبته دور از جونش، ول.  شهی تونم به شهره بگم؛ سفر کوفتش می االن که نم-

 یرعجب کا. من هستمننی ببهی که در و همسازنمی سر مرمیخودمم م. ادی نرونی از خونه بگمیاحمد م
  ..کردما

  
  .می ممکنه امشب حرکت کن؟ی شمال چمیاگه بر.  و بخوری چانی اـ
  

   کنم؟کاریپس چ:  نگاهش کرددیناام
  

دستش را دور .  کرده بودخی اش ینینوک ب. ختی را به هم رشی شال بافتش داخل شد و موهاری از زباد
  !سرده ... می برگردنیایب... بچه ها : دهانش گذاشت و داد زد

  
پالتو را به تنش محکم کرد و جلوتر . دندی دویدنبال هم لب ساحل م.  بودی نه انگار هوا سرد و ابررانگا

   ...ایبرد... باراد : رفت
  
  !ه؟ی چـ
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  .ایبرنا ب ... گهیبسه د ... نی خوری تو سرما منیای بـ
  

برنا خندان .  سفت گرفتشی دامن را با زانوهایگشاد. و تکانش داددیچی دامنش پری زی با لجبازباد
   ...می کردخیبدو که : دست دورش انداخت.  گل انداخته بودجانی از سرما و هشیلپ ها. دی دویسمتش م

  
  ...تو رو خدا ... تو رو خدا  ... میای بازم بفردا

  
  .االن برو تو ... میایباشه م: دشی دورش انداخت و دو سه پله باال کشدست

  
 ی از روینی کرد بار سنگی که حس میبا وجود. ا با خودش برده بود قبل صبورا برگشته بود و احمد رروز

 یدستش را رو. احمد بکندی برای توانست کاریکاش م.  بودنیشانه اش برداشته شده، اما ته دلش غمگ
 بودند شهسوار دهی رسل باشند؛ چند ساعت قبالی گرفته بود سال نو را در ومیکوروش تصم.دی برنا کشیموها

  ... کردم خی:  تند از کنارش رد شدایبرد. کردندی میساحل بازو بچه ها لب 
  
  . کنمی گرم مری برات شری دوش بگهی...  خوبه صدات کردم ـ
  

  ومد؟یبابا ن:  شانه اش گذاشتی از پشت دست روباراد
  
در را باز نگه داشت تا باراد هم داخل .  بودامدهی رفته و هنوز نتی به سادنشانی دو ساعت بعد رسیکی

  .نی عصرونه بخورانی بنیری دوش بگهی ... ادی مگهیهر جا باشه االن د: ودش
  
  کار کدومتونه؟...  کردن کاری رو چنجای انیبب:  کرده بود نگاه کردفی ها را کثکی که سرامی رد ماسه ابه
  

  !من پاکم:  شانه باال دادباراد
  
  کار؟یونجا چ ایبرنا، رفت: دی که تا آشپزخانه امتداد داشت نالی رددنی دبا
  
  . گشنم شدهـ
  
  .ی کردفی همه جا رو کثـ
  
  . گرسنمهی حسابم،ی شام بخورهوی.  خوادی عصرونه نمی عاطـ
  
  . زنگ به بابات بزنهی پس ـ
  

 یلقمه ا.  ماسه بودیداخل هر لنگه کل.  نشاند و جورابش را درآوردزی رفتن باراد، برنا را پشت مبعد
  .انی هم بهی تا بقنی بش جانیهم:  و دستش داددیچی پشیبرا

  
   کوسه هم داره؟ای درـ
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  . ندارهای درنیا: دی را آب کششی هادست
  
  . شکار کوسهمی ری گفت می عمو کامـ
  

  .یریگی ماهدی ری کرد قربون شکلت؛ میشوخ: دیخند
  

   هم هست؟ییای دریپر:  نگاهش کردمتفکر
  

  .تنجاسی اگهی دنیبابا گفت پنج م:  با سر و صدا داخل شدایبرد
  
  .مینی بچزوی پس کمک کن مـ
  
  !ی ها عاطیری گی از من کمک می هـ
  
  .کم غر بزن، همش چند تا دونه بشقاب و قاشق بابام:  سر شانه نگاهش کرداز
  

  . هستخچالینوشابه هم تو :  گذاشتزی می و رودی کشرونی داخل فر را هم بیغذا
  
  ! شکمنی کنه ایفی چه کـ
  

  .فکر کنم بابا اومد:  نشستی صندلنی اولی حوله به دوش آمد و روباراد
  

  .امی تا بنینیبش:  را با حوله خشک کردشی هادست
  

 دور از خانه با یی طور جانی بود که ای بارنیاول.  را مرتب کردفشی و ژاکت ظردی کششی به موهایدست
 جلوتر یقدم. د شروع به بارش کرده بوی را باز کرد؛ باران تندیدر ورود.  شدیکوروش و بچه ها تنها م

   داشتی برمیزی پشت چی سرش انداخته بود و از صندلیکتش را رو. برداشت و به کوروش نگاه کرد
  
  . باالایب ... ی شدسی خـ
  

  .اومدم:  اش شد و دست تکان دادمتوجه
  
  گذاشت و سمتشالی واطیبا چند قدم بلند از ح. دی را به هم کوبنی برداشت و در ماشی را از صندلیلونینا

  !یچه بارون: آمد
  
  . سالمـ
  

  .سالم:  آرنج انداختی و کتش را روستادی اصاف
  

  .ی کردرید:  عقب رفت تا کوروش هم داخل شودیکم
  



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

711

  پسرا کجان؟.  موندمشتری بکمی گردن تهران؛ ی همه امشب برمـ
  

  . کنمزونیکتت رو بده برات آو.  خورنیدارن شام م:  دستش دادزی از رخت آوی احوله
  

  .میصبر کن با هم بر:  کوروش فشرده شدی پنجه انیاز شده اش م دردست
  
  حوصله ات سر رفت؟:  را نرم فشردشی و بازودی کششی موهای روی حوله سرسربا
  
احمد که .  گردهیشهره زنگ زد که پس فردا برم.  و با بچه ها رفتم ساحلدمی چرخالی کم تو وکی.  نهـ

  !نه در امن و امای صبورا و همه چشیرفته پ
  

 نفس کشی طور نزدنی ای سختش بود کسدنیوقت خواب.  شدی رد مشی موهای کوروش از البالی هانفس
فردا اول . دی باری مدتریباران شد. رونی داخل بالش فرو برد و نفسش را فوت کرد بشتریسرش را ب. بکشد

 توانست ی مهترطور ب نیا. دی و پشت به کوروش دراز کشدیآهسته چرخ.  شدی ملی بود و سال نو تحودیع
نادرخان و کامران هم دو .  پرده پوش نگاه کردی بالش گذاشت و به پنجره هاریدستش را ز. نفس بکشد

 سبد کیشب قبل آمدنشان با .  بزندیکوروش گفته بود آرش هم ممکن است سر.  آمدندی مگریسه روز د
 درشت بنفش؛ ی زنبق هاشیپماند دلش . گفته بودکی ازدواجشان تبری آمده بود و برادنشانیگل به د

 مرد ازدواج نیبا ا. دوباره شانه به شانه شد و به کوروش نگاه کرد. البد تا االن همشان پژمرده شده بودند
  !یکوروش سراب. دی چرخی در ذهنش نمیلیاسم شوهر خ. کرده بود

  
 کند، اما ی را رنگ مشی کرد موهایقبال فکر م. دی اش کشیشانی پی موهای اشاره اش را آرام روانگشت

انگشتش را .  تر پنهان شده بودرهی تی موهانی سرش بی باالدیچند تار سف.  خودش بودی موهایعیرنگ طب
 ی و انگشتش را نرم روفت دندان گرریلبش را ز.  بلند و پر و مردانه بودشیابروها. دی تر کشنییآهسته پا

 ی خواست، کمی نمیادی ززی چیاز زندگ.  زدی روشن اتاق برق مکیحلقه اش در تار. ابروها سر داد
مرتب گفته بود . دیلب برچ.  وقت نگفته بود دوستش داردچیچرا کوروش ه!  عشقدی و آرامش و شاتیامن

 ییزهای چکیدلش تنگ .  بغض کردهت جی را داخل شکم جمع کرد و بشیزانوها. از تو خوشم آمده است
   ...ی صورتیاستارها کنار شهره، مثل شستن آل دنیبود، مثل خواب

  
 تا دی چشمش کشیبا کف دست رو. دی اش را باال کشینی سر و صدا آب بیب.  شدسی زد و گونه اش خپلک

 تا دی پاشی آب به صورتش می مشتدیبا.  خواستی کردن مهی زر زرو دلش گریمثل بچه ها. خشکش کند
: شت اش گذایشانی پیست رو خورد و دیتکان.  شدداریقبل تکان خوردنش کوروش ب. حالش خوب شود

  ؟یداریب
  

  . خوابمیدارم م:  تکان دادسر
  

چند لحظه .  دارددنی هم گذاشت تا کوروش باور کند قصد خوابیچشم رو.  شدی منیی باال و پاشیصدا
  .نیی سر خورد پاشیاشک از پشت چشم ها.  کوروش دور بدنش حلقه شدیبعد دست ها

  
  دختر خوب...  شدهیچ: دی چسباند و پشتش دست کشنهی سبه
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 شده؟ دلت تنگ یچ ... ششیه:  نرم تکانش دادنهی سانیم.  اش فشرد و هق هق کردنهی سی را رودهانش
  شده؟

  
 چشم ی قراری هم وقت شام متوجه بدیشا.  اش را از وقت آمدن حس کرده بودیانگار دلتنگ.  دانستیم

...  خوام ینم:  کرده بودسی کوروش را خی نهی سشیاشک ها.  کردنییسرش را باال و پا.  شده بودشیها
  ...ساکتش کنم ...  تونم ینم... اما ...  کنم هی خوام گرینم
  

   ...ی شیخوب م ... ستی نیطور... اشکال نداره :  و پچ پچ کرددی کمرش دست کشیرو
  

  ..یشیخوب م:دی اش را بوسقهی شقکنار
  

. سبک شده بود.  دادیبه کوروش آزارش نم یکی نزدگرید.  هم گذاشتی را رونشی و سنگسی خی هاپلک
  ...بخواب :  اش نشستقهی شقی کوتاه و پشت هم روی بعدیبوسه ها

  
 به جلو ی حواس قدمیب.  اش کرده بودوانهی کرد، آنقدر بلند و پر سر و صدا که دی مهی نفس گرکی برنا

بر پدرت لعنت : لوتلو خورد لنگه پا تکی.  کرد و کفشش جا ماندری باغچه گی در گل و الشیپا. برداشت
  !وونهیسگ د

  
  .می کنداشی بگردم تا زودتر پامیمنم ب:  آمدنیی بالکن پای دو پله از رویکی ایبرد

  
  . برناشی برو باال پ؛ی شی مسی نه، خ-
  

  . زنهی مخیپم پم االن :  دوباره هق هق کردبرنا
  

باراد و کوروش را فرستاده بود تا .  شدی شروع مدی دو ساعت بعد سال جدیکی. دی باری مزی رکی باران
 لحظه کنارشان نیخودش را لعنت کرد که باعث شده بود کوروش ا. رندی سنبل و سبزه بگنی هفت سیبرا

 ای دری موج هارد برخویصدا.  و گل آلود بودسیهمه جا خ.  انداختالی واطی به حیکالفه نگاه. نباشد
 و دی اش کشیشانی پیبا دست رو. رونی کرده بود و زده بود بپم پم قالده اش را باز.  بلرزدشتریباعث شد ب

  .رونی بادیخودش م.  شدهمی گوشه قاهیگم نشده برنا، رفته :  باران را گرفتیقطره ها
  
  ... گرده یبرنم...  گرده یبرنم: دی کوبنی به زمپا
  

 دی باشه؟ برد،یای ننییپا.  دور و بر رو بگردمنی کم اهی رمیم: دی و پوشدی کشرونی کفش را از باغچه بلنگه
  . را نگاه کنمی پشتاطیداخل تا من ح

  
 خرت و پرت آنجا ی و کمیچند گلدان خال. ی پشتاطی سمت حدیدو.  از بابت پسرها که راحت شدالشیخ

سگ .  دانست که آن دور و بر باشدی مدیبع!  پله را نگاه کند؛ نبودری زانو خم شد تا زیرو. تلنبار شده بود
 را شیشانه ها.  شداخل اش رد شد و از پشت گردنش دی باران از روسریدانه ها. رونی بود باحمق زده

  . کنمی خودم پوستت رو مارمی برتیگ: دیقوز کرد و لرز
  
  !رونی بایب ... یدختر...  پم پم گهی شو ددایپ:  بوته ها را نگاه کردانیم
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 سگ گم ی برایآن وقت فکر. تا برگردد خانه گرفت ی با کوروش تماس مدیبا. راه رفته را برگشتدیناام

 یبرنا االن زنگ م: دی پله ها در آورد و پابرهنه باال دونییکفش ها را پا.  کردندی برنا می هاهیشده و گر
   ...ایبرد... برنا . می گردی ممی ری منیزنم به بابا کوروش بعدا با ماش

  
  ای برد؟ییبرنا کجا:  به آشپزخانه و پله ها انداختی نگاهنگران

  
 به جاده ی و نگاهستادی بالکن ای روی معطلیب. ستندی گفت که بچه ها خانه نی حس بد و مزخرف مکی

  ...برنا ...  برنا ن؟ییکجا ... ایبرد... برنا :  داخل خانه و پله ها را باال رفتدیدو! انداخت، نبودند
  

.  اش را به درد آورده بودنهی که سدیوب کیقلبش چنان محکم م.  اتاق ها را پشت هم باز کرد، نبودنددر
   ...ایبرد ... ایبرد... برنا :  زدغی و جدی دورونی بمهیسراس

  
 و الی برگشت داخل وی معطلیب!  کجا نبودندچیه.  به دوروبرش انداختی سمت ساحل و نگاهدیدو

ت نفس نفس زدن به  از شدشی هاهیر.  سمت جادهدی باران دوریز.  زدرونی را برداشت و دوباره بلشیموبا
 ییچندتا. بودرجاده خلوت و بدون عاب. کردی افتاد چه می بچه ها می برایاگر اتفاق. سوزش افتاده بود

   آمد؟ی سرشان مییاگر بال.  با فاصله از هم بنا شده بودندالیو
  

  ...کوروش ... الو ... تو رو خدا ... تو رو خدا جواب بده :  کوروش را گرفتشماره
  
   جانم-
  
  ... کوروش -
  
   شده؟ی چ-
  
   ...ستنین ... ستنین ... رونی اومدن بالیاز و... بچه ها :  بوددهی بردهینفسش بر.  کندهی خواست گرینم
  
  ؟یتو کجا بود!  عاطفه؟ی گی میچ! ؟ی چ-
  
   ...ایتو فقط ب...  پم پم گم شده -
  

فقط .  ها بودندیکی همان نزددینگاهش را به چپ و راست جاده داد، با.  گرفتی زانو خم شد و نفسیرو
 اشک و باران را پاک یسی و خدی چشمش کشیمحکم رو.  غافل شده بود و بعد بچه ها نبودندقهیچند دق

   ...ای بردن؟ییکجا ... ایبرد... برنا ... برنا : دیکرد و دوباره دو
  

 دور و اطراف نیها همبچه .  باختی خودش را مدی نباد؛ی رسی مگری دقهی بود و تا چند دقکی نزدکوروش
برگشت و اول جاده .  کوچه بن بست بودد،یچی پیکی باریداخل فرع.  کردی مشانیدای پیبودند و به زود

 دین کوروش را که دیماش.  کردبانی سایشانی پیدستش را رو.  شده بودشتریشدت بارش باران ب. ستادیا
  ! ها کجان؟بچه:  شدادهیباراد هم همراه کوروش پ. دی سمتش دوی معطلیب
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  !ستنی کدوم نچیه ... ستنین...  را گشتم نجاهای ایهمه ...  دونم ینم:  تکان دادسر
  

بهشون گفتم ...  گشتم یپم پم گم شد، داشتم پشت خونه رو م:  اش صدا گرفتهیگر.  تمام شده بودمقاومتش
  . برگشتم نبودنی و وقتالیرفتم پشت و. رو بالکن منتظر بمونن

  
ساحل رو ! نرفته باشن تو آب؟...  خداا ای:  انداختشی کوروش چنگ به موهاسشیو خ نگاه تار پشت

  !؟یدید
  

  .نمی رم ببیمن م:  از جا کنده شدباراد
  
... کوروش ...  برن تو آب؟ هان دیاصال چرا با... نبودن ... ساحل رو گشتم :  اش چنگ انداختنهی سبه

  ...نرفتن ... هست؟ اصال نرفتن تو آب  ... تسیسگ که شنا بلد ن... اونا رفتن دنبال پم پم 
  

   ...ایخدا:  چنگ انداختشی تر به موهامحکم
  

   ...اینرفتن تو در: دینال
  
  .زود باش ... می سوار شو برای بـ
  

...  بودن ستادهیرو بالکن ا:  زانو گرفت و فشردنی کرده اش را بخی ی پشت نشست و دست های صندلیرو
  .مای تو تا من بنیگفتم بر

  
  رفتن دنبال پم پم؟:  به پشت و نگاهش کرددی چرخباراد

  
  .فکر کنم:  تکان دادسر

  
 بچه ها یممکن بود کس...  شود ی شد ته دلش خالی باعث مسی آسفالت خی رونی ماشی هاکی الستیصدا

 قی نگاهش کرد؛ چند نفس عمنهیکوروش از آ.  دهانش گرفت و عق زدیرا برده باشد؟ دستش را جلو
 حس شده ی بشیدست و پا.  باشدی توانست قوی نمگریتا آرام تر شود، اما انگار با آمدن کوروش دگرفت 
 بچه ها را سی بخار گرفته و خی هاشهیاز پشت ش.  زد و دوباره نفس گرفتیگریعق د. دی لرزیبود و م

  . بودندستادهی االی وی و پم پم ورودایبرنا و برد. دید
  

  !بچه ها: دینال
  

  . بخورنی پس گردنهی یکیحقشون !  نفهمیبچه ها: باراد همراهش شد. وش راه افتاد سر کورپشت
  

  . بودیکاف, که سالم برگشته بودند خانهنی اما همد،ی لرزی تنش از هجوم اضطراب و سرما متمام
  

  !رون؟ی بدی اجازه بری گفت بیک:  کوروش همه شان را از جا پراندادیفر
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 کرد چند قدم بلندتر بردارد تا به کوروش برسد، یسع. ع به پارس کردن کرد و پم پم شرودی از جا پرایبرد
 و نگران یتا به حال آن طور عصبان.  پله ها کنار بچه ها بودیبا چند گام بلند کوروش باال. اما نتوانست

  .ارمیپدرتون رو درم: پر حرص سرشان داد زد.  بودشدهیند
  

  !ییبابا:  افتادهی به گربرنا
  
  !ن؟ی کردکاری چنیدیاصال فهم... کت سا! سی هـ
  

  . دنبال پم پممیرفت:  کردی نگران نگاهش مایبرد
  
  !هان؟!  تو جاده؟ی چرا راه افتادی تو که بزرگتر بوددیعقل برنا نرس!  دنبال پم پمی که رفتی غلط کردـ
  

اجازه بده برن : ستادیکنار کوروش ا. دی لرزی برنا از زور سرما میلب ها.  باران بودندسی ها هم خبچه
  . کردنخی رن،یدوش بگ

  
  .کارم هنوز با شما دو تا تموم نشده:  بلند کرد و تکان داددی اشاره اش را به تهدانگشت

  
  .نیاریکفشاتون و درب:  را باز کردی وروددر
  

.  زانو پر از ترشح آب و گل بودکیشلوارش تا نزد.  گذاشترونی را درآورد و بسشی و شال خپالتو
 دوش تا ری زدیبر: اورندیکمک کرد پسرها لباسشان را در ب.  کردی را از شدت سرما حس نمشی پاانگشتان

  .امیب
  

  . کردمدایمن پم پم و پ: دی اش را باال کشینی ببرنا
  

  . تودیبر:  هم فشردی رولب
  

ش کنارش زد و دو.  کردی ممی دوش آب را تنظایبرد.  شلوارش را باال داد و داخل حمام شدی هاپاچه
  .نی کردخی جلو نیایب:  را برداشتیدست

  
  ؟یعاط ... ی زنیچرا باهامون حرف نم: ستادی کنارش اایبرد

  
 تو خونه من دینگفتم بر:  شدی مسیمهم نبود که خودش هم خ.  سرشان گرفتی حرص دوش را باالپر

  !ها؟ ... ی اومد چی سرتون میی اگه بالرون؟ی بنی اجازه رفتی کنم؟ بی مداشیپ
  

 سر هر دو شامپو یرو.  اش نبودندهی بود و متوجه گرنییخوب بود که پسرها سرشان پا.  راه گرفتاشکش
  !ن؟ی اجازه رفتی بی چیآخه برا ... نیسکتم داد:  کردزی و دوش را آوختیر
  
 بغل کند تا سی طور کف آلود و خنی خواست هر دو را همیدلش م. دی برنا کشی موهای کف دست روبا

 و رتونیلباس ز:  فرستادرونیهر دو را ب.  پسرها داخل رخت کن آماده بودیحوله . دریدلش آرام بگ
  .نی و حوله بپوشنیاریدرب
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.  زده اش را به گز گز انداختخیآب داغ پوست . ستادی دوش اری و زدی کشرونی را از تن بشی هالباس

آن . فتدی بشانی برای هر اتفاقالی ورونیممکن بود ب.  بچه ها برنگردندنیممکن بود ا.  زانو خم شدیرو
تازه داشت عمق . د فکر نکرده بویگری کس دی به بچه های وقت آنقدر جدچی کرد؟ هی چکار مدیوقت با
 کرد تا دور از ی لحظه هم غفلت مکی دینبا.  مردم هزار برابر بودی بچه تیمسئول. دی فهمی را متیمسئول

  ...عاطفه : دیپشت در شن کوروش را از یصدا.  بزنندرونیچشمش از خانه ب
  
  . بلهـ
  
  . برات حوله گذاشتمـ
  
  .امیاالن م:  گرفتی و نفسدی اش را باال کشینیب

  
 ی و کالهش را رودیپوش.  شده بودزانی آودشی سفیحوله .  باز کردی را بست و در حمام را کمدوش

 خط و نشان شانید برابارا. دی شنی منیی پسرها را از پای به راهرو انداخت؛ صداینگاه. سرش گذاشت
من :  محکم کردنهیدستش را دور س.  تخت نشسته بودیکوروش لبه . سمت اتاق خوابشان رفت. دی کشیم

  ...ممکن بود ... ممکن بود  ... رونی رن بی اجازه می فکر نکردم که بنی لحظه هم به اهیاصال ... 
  
  . برنیی اجازه جای سابقه نداشت بـ
  

 رفت ی منیینه پا.  سر دلش مانده بودیزی چکی.  را به هم چسباندشی زانوها تخت نشست وی لبه کنارش
نگفتم؟ اصال چرا تنها ...  تونم مادرشون باشم یمن که گفتم نم:  فشردنهی سیمشتش را رو.  آمدیو نه باال م

 فتادی میاقاگه اتف...  باشه ظبشون مرتب موادی بایکی...  نادرخان بودن ای شهال خانم دی بانجا؟ی امیاومد
  ... کردم ی مکاری چدیبا
  
  !؟ی گی می داری چـ
  
من از ... ممکن بود تصادف کنن ...  نشه داشونیممکن بود اصال پ: دی خودش کوبی نهی سی مشت روبا

  .امیپسشون برنم
  
  . بکننی کارنی که من هم بودم همچیممکن بود وقت!  و سالمحی حاال که برگشتن، صحـ
  

کوروش دست . دی لرزی از شدت بغض مشیشانه ها. ن گرفت تا هق هق نکند دنداری را محکم زلبش
  .یدیترس: دورش انداخت و بغلش کرد

  
کوروش نرم نوازشش .  آرام شوددی کند تا شاهی خواست ساعت ها گری که دلش مادیآنقدر ز.  بوددهیترس
 ساعت تا میفقط ن ...  نکنهی گرگهید...  خب یلیخ: دی انگشت کششی بندهایدستش را گرفت و رو. کرد

  !ن؟یی پایای بی طورنی ای خوای مونده؛ ملیسال تحو
  
  . لرزهی هنوز دست و پام مـ
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  ... دونم یم...  دونم یم: دشی صورتش و کوتاه بوسی شد روخم
  
   پم پم کجا بود؟؟یباهاشون حرف نزد:  کف دست گونه اش را خشک کردبا
  
  . شده بودمی پله ها قاری و زی بغلیالیفته بود تو و هنوز حرف نزدم، اما به باراد گفتن که رـ
  

  ! احمقکار؛یرفته اونجا چ...  شعور خر یسگ ب: دی غردهی جودهیجو
  
  ... عاطفه ـ
  

  .جانم:  خشک شودشی زد تا اشک چشم هاپلک
  
  ! تو نبود، باشه؟ریتقص:  انگشت شست چانه اش را لمس کردبا
  

  .. نکنهی گرگهید.رمی دوش بگهی رم یم: س کرد چانه اش را لمیدوباره رو.  تکان دادسر
  

 تو ری گفت تقصی نمی راحتنی افتاد به همی بچه ها می برایمطمئنا اگر اتفاق. چاندی را درهم پشی هادست
  .ستی نی قد کار راحتمی با سه پسر قد و نی گفت زندگی دانست که می مییزهای چکیشهره . نبود

  
نگاهش . کوروش پسرها را فرستاده بود مسواک بزنند.  مانده بودنداردی سال به زحمت تا شام بلی تحوبعد
 و ری به هم را زدهی چسبیبا چنگال برنج ها.  شفته شده بوددشی شب عی پلویسبز.  برنج ماندسی دیرو

 از نمیا! داستی بهارش پاز که نکوست یسال:  دادرونینفسش را ب.  پر بودبای بشقاب ها تقریهمه . رو کرد
  . کنهری سال و بخنی خدا آخر و عاقبت اد،یوز سال جد رنیاول

  
 با ظرف ری نیظرف شستن کنار حوض خانه . ستادی انکی سطل کرد و کنار سی غذاها را روانه ی مانده ته

.  آمده بودیگری دی خانه به خانه کیاز . مهم شستن بود.  کردی هم فرق نمیلی خنک،ی سنیشستن پشت ا
مثل بچه .  بودنینگ سشیقدم ها. دی کوروش را شنی قدم هایصدا. دی و آب کش کردیبشقاب ها را کف مال

  دن؟یخواب: دی انکه سمتش برگردد پرسیب. دی پری نمنییها پر سر و صدا از پله ها پا
  
  . برنا تب کردهـ
  

  . بارون موندنری زیلیامروز خ:دی را آب کششی هادست
  

 نجای ایزی دونم چینم:  را باز کرده بودخچالیدر کوروش .  را خشک کردشی را برداشت و دست هاحوله
  .اوردمی از خونه داروهاشون و مدیبا...  نه ایهست 

  
  . بهترهیچیاز ه. می کنی بزرگسال هم بود بردار، نصف منوفنیاستام: ستادی اکنارش

  
 هم افی ش،ی از شربت سرماخوردگنیا:  را خواندشی نور چراغ روی و جلودی کشرونی شربت را بی شهیش
  . باشهدیبا
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  .یی جای درمانگاههی مشی ببرادهیتبش ز:  سرش بستی موها را از دور مچش باز کرد و همه را باالکش
  

  . وقت شبنیدرمانگاه کجا بود ا:  کردزمزمه
  
  . بهش سر بزنمرمی مـ
  

 سرخ و تبدارش ی گونه هایدستش را رو.  برنا گذاشت؛ داغ بودیشانی پی شد و پشت دستش را روخم
  .. توی شدیچ:دیشک
  

  چطوره؟:  سرش افتادی کوروش روی هیسا
  

 تنش ی طورنی اارم؟یبلوزش و درب. تب داره: ندی تا کوروش کنارش بنشدی عقب کشی تکان داد و کمسر
  .شهیخنک م

  
 تپلش را یبازوها.  اش را مرتب کردی عروسکیتاپ حلقه ا. دو زانو کنارش نشست و کمکش کردکوروش

  ؟ی ذاری مافیبراش ش: خواباندش تخت ی و رودیبوس
  
  .دهی زودتر جواب می طورنی آره، اـ
  
  .ارمی بسی حوله خهی رمیپس من م:  را در هم گره کردشی و دست هاستادیا

  
 بچه ها یمادر واقع.  ها نبودی راحتنی کردن که به همیمادر. دی و پوست لبش را جوستادی اتاق ارونیب

 گذاشتن از اتاق افی شکیاگر مادرشان بود به خاطر .  کردینم را فراموش ی ضروری وقت داروهاچیه
 به آشپزخانه رفت و د،ی رسی آنقدر سخت به نظر نمنی که قبل از ایی هاتیکالفه از مسئول.  زدی نمرونیب

  . جا بخوابهنیامشب هم:  بردیکوروش برنا را بغل کرده بود و سمت اتاق خوابشان م.  برداشتیحوله ا
  

  .ارمی اضافه میباشه، االن بالش و پتو:  گذاشتی پاتختیرا رو نمدار ی حوله
  

   قبل نبودی به سرخشیتبش کمتر شده بود و گونه ها.  برنا خم شد و دوباره گونه اش را لمس کردیرو
  
   که تب نکرده؟ایبرد:
  

  اتاق برنای خوای میشی متی اذنجایاگه ا. نه: دی به گردنش کشی ساعتش را باز کرد و دستکوروش
  .بخواب

  
   بخوابم؟نجای اشهیجاتون سخت م:  برداشتی خودش بلوز و شلوار راحتی کشو برااز
  
  ! نه، معلومه که نهـ
  

  .امیلباسم و عوض کنم م:  زدی کمرنگلبخند
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 یرو.  داشتی گشاد و کوتاهنیآست.  بوددشانی شب عیدهای از خریکی. دی اش را پوشی و شلوار مشکبلوز
  .دی ساتن لباس لرزیاز خنک.  کار شده بودیی تور پر نقش و نگار طال تکهکیبرش باالتنه اش 

  
 تخت نیی را پاشی هایروفرش.  کردی سرش را مرتب می روی برنا خم شده بود و حوله ی روکوروش

  .تبش کم شده: دیکوروش سمتش چرخ. دیگذاشت و خودش را باال کش
  

  . سرماخوردهست،ی نیطور:  پچ کردپچ
  

 بشه شونی خونه طوررونی ممکن بود امروز بنکهیفکر کردن به ا:  گذاشته بودشی چشم های رودست
  . کنهی موونمید
  

 نبود که مثل ای در دنی آدمچیاصال ه.  نبودی پدر و مادر بودن قوی به اندازه ی حسچیه.  کردی مدرک
 هی: سباند کوروش چی به جلو خم شد و سرش را به بازویکم.  شودشی پدر و مادر دل نگران بچه هاکی

  .رونی بمی بددیصدقه با
  

  .حتما:  را لمسش کردشی و بازودی هم به پهلو چرخکوروش
  

نفس کوروش ال .  بدهدشی بود تا عضالتش را نرم کند و آرامش را به سلول های کافنیهم.  گرم بودبدنش
  . امروزیتو هم خسته شد: دیچی پشی موهایبه ال

  
  . کردمیداشتم سکته م: بسته لب زدچشم

  
  .پاهات سرده:  را لمس کرده بود که گفتشی پتو پاهاری از زانگار

  
 امروز یسرما:  کوروش چسباندی را به پاشی پای کرده خی جمع کرد و نوک انگشتان شتری را بخودش
  . تنم هستیهنوز تو

  
  . بغلمایب:  و به خودش چسباندشدی خزشی پهلوی کوروش نرم رودست

  
 انگشت ها نیکم کم به تمام ا.  خوب بودشینوازش انگشت ها. سباند کوروش چی نهی سی را رولبخندش

  . کم بخوابمکیمن : خوابالود زمزمه کرد.  گرفتیخو م
  
  ... کن دارمیب...  شد ادیبرنا ز... تب : لب زد.  شدن هم خوب بوددهی بوسیداری خواب و بانیم
  
  .بخواب ... ششیه...  باشه ـ
  

 درمانگاه گفته بود کیدکتر کش.  آبدار شده بودی و آنجا پر از دانه هانجایا. دی تن برنا چرخی رونگاهش
از صبح .  سرش نشسته بودند تا تبش باال نرودیتمام شب را با کوروش به نوبت باال. آبله مرغان گرفته است

ن برنا  تی اش را خورد و ملحفه را روازهیخم.  شوندشتری و بشتری دانه ها را نخاراند تا بیهم مراقب بود رو
  د؟یخواب: دندی کشی دست از بازدنشی و باراد با دایبرد. دیباال کش
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  ن؟ی آره، شما ناهار خوردـ
  
  م؟یریباراد من و تو آبله نگ...اوهوم _
  

   دونمینم: دی باراد را هم شنی که داخل آشپزخانه شد صداهمزمان
  

 گونه ریدستش را ز. ه بود اش شدیی اشتهای باعث بی خوابی و بیخستگ. دی غذا کشی خودش کمیبرا
  ! بشم؟ی شکلنی ارمی من نگیعاط: باراد داخل آشپزخانه شد. دی جولی میاش گذاشت و لقمه اش را ب

  
  ن؟ی نگفت قبال گرفتشبیبابات د..یری گی نم_
  
  . کشتمیبرنا رو م...  راحت شد المی خـ
  
  .االن خودش و نشون داد. فته بو و گرروسی مگه دست برنا بود؟ احتماال از چند روز قبل تو مهدشون وـ
  
  !عمرا!  و دون دون شم؟رمی سن و سالم آبله مرغون بگنیمن تو ا.  برنا دارمکاری چ-
  

  .جونور: دی و خنددی اش را جوی بعدی لقمه
  

 گل و لیآن از سال تحو.  بوددیمثال ع.  را روشن کردی کترری گذاشت و زنکی را داخل سی خالبشقاب
 دی رسیشهره فردا م. ستادی خودش شانه باال داد و کنار پنجره ایبرا. دشانی روزعنیاول هم از نیبلبلشان ا

 به ی و کش و قوسشت را پشت گردن گذاشیدست ها. دی آی تلفن گفته بود که به شمال نمیپا. تهران
  !نیی پاادیتو رو خدا نذار ب.  شدداری برنا بایب ... یعاط ... یعاط:  زدشی صداایبرد. خودش داد

  
  ... خاره یم...  خاره یم:  تخت نشسته بودی روپسرک

  
 صورتش را یدست برنا را گرفت تا رو.  شده بودندشتری که نبود دانه ها بی ساعتمی ننی در همانگار

  .شهی مشتریب... نخارون برنا : نخاراند
  
  ...تو رو خدا ...  خاره ی میلیخ:  زدی بسته و دهان باز زار می چشم هابا
  

  .ی خنک شیری رمت دوش بگیاالن م ... رمی بمیاله: ش انداخت و بغلش کرد دوردست
  

  . چه خوبهنیبب:  را پر آب کرد و برنا را داخلش نشاندوان
  
 شکمش ی پر آب روی تاول های شد وقتشیدلش ر.  گوشش بودی الله ریچند دانه ز. دی را باال کشنشیف

 اما اگه شه،ی تو و حالت خوب مرنیهمه شون م گهیچند روز د: ختی تنش آب ریبا دست رو. دیرا د
  .ادی هم کنارش در مگهی دی چند تایبخارون

  
  !نه:  بزندهی گرری آماده بود که زانگار
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  . خبیلی خب خیلیخ:  را باال گرفتدستش
  

  .نیینجایا:  حمام باز شددر
  
  .ی کردریسالم، چقدر د:  کوروش سر تکان داددنی دبا
  
  ...برنا بابا .  کردمی مدای پدیا بی داروخونه شبانه روزـ
  

  ... خاره ی میلیخ ... یلیخ...  خاره یم: دی مالی را مشی تپل چشم های با مشت هاهنوز
  

  . دمی قول م؛ی شیاالن خنک م:  برنا گرفتی شانه ی را باز کرد و روی دستدوش
  

  ییبابا...  خوام ینم:  محکم دوش را پس زدبرنا
  

 ی تواند برای کرد می مالیغلط کرده بود که خ.  کردسی را خشی لباس ها سر و صورتش وی رودی پاشآب
 ی کردکاریبرنا چ: کوروش کنارش خم شد.  دندان گرفتریلبش را محکم ز.  کوروش مادر باشدیسه بچه 

  . برو لباست و عوض کنزم،یبدش به من عز... 
  

  ؟یم؛ براش دارو گرفت مونی شدم مسیحاال که خ:  اش را گرفتیسی و خدی به صورتش کشیدست
  
برنا بابا .  کنهیاسکراب گرفتم، خارش و کم م: دی کشرونی بی متوسطی بود قوطشی که کنار پایلونی نااز

  .دهی چقدر کف منیبب...  باهاش ی هم بکنی کف بازی تونی تو وان، مزمی ری و منیا... 
  

 که ی گرد به آبی برنا با چشم ها. بودنی به بتادهیرنگش شب. ختی شامپو را داخل وان ری از محتویکم
  ه؟ی چنیا: رنگ گرفته بود نگاه کرد

  
  ... کنه ی جور شامپو که زخم هارو خوب مهی:  دستش آب را به هم زد تا کف کندبا
  

 ترسم حال ی مان؛یزنگ زدم به نادر و گفتم ن:  را باال داد و ساعتش را باز کردراهنشی پنی هم آستکوروش
 هیهر مشتش شب. ختی برنا ری آب روی و مشتدی جلوتر کشیکم. تهرانمی برگردمیر شبرنا بهتر نشه و مجبو

  . بهترهمی برتی وضعنیبا ا:  بودالهی پکیبه 
  
   برنا؟یخنک شد: دیسمت وان چرخ..  شرت باعث شد سردش شودی تیسیخ
  
  ... اوهوم ـ
  
  .ارمی بوهی که برات آبمری دوش بگی زودـ
  
  م؟ی هم داری بستنـ
  

  ؟یدی خریباباش، بستن:  وان برداشتیوش را از لبه  کورساعت
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  .گرفتم:  خواباند تا تنش را مرطوب کند نگاهش کردی همان طور که برنا را به پشت مکوروش

  
  .نیای رم آمادش کنم تا بیمن م: چاندی پنهی دور سدست

  
آن هم . ت زده بود دو ساعت کنار برنا چریکی.  صبح بودمیشش و ن.  گذاشتزی می قهوه اش را روفنجان

دست .  کنددارشی برنا بی خواست ناله هایعاطفه خسته بود و نم.  اتاقشی نفره کی و کی تخت باریرو
 ی مینی به تنش سنگوز چند رنی ایخستگ.  بسته اش را با سر انگشت ماالندیراستش را باال آورد و پلک ها

 دردسر ساز ی مشترک با سه بچه یزندگ.  رفتی نمشی مناسبش پری کدام از برنامه ها در مسچیه.کرد
 گذاشت و انگار ی پسرها می اش را برای از خودش عاطفه هم وقت و انرژریبه غ. انقدرها هم راحت نبود

انگار .  کردی نمی اهی مسافرتشان گالردن از بهم خویحت.  از خودشان دو نفرری بود به غییحواسش هر جا
  !ی توقعچی هیکند، آن هم ب اش عادت کرده بود تا کار ی زندگیهمه 

  
 داشت و تی همه منعطف بودن رضانی از ایگری هر مرد ددیشا.  دندان گرفت و فشردری را زنشیی پالب
 اش ی زندگاتیسن و سال و تجرب.  شناختی شد، اما خودش را خوب می راحت تر هم مالشی خیحت

 ی کافا از قبل، امشتری بیلیخ. اشت اش را دیآرامش خانه و زندگ.  خواهدی بود که بداند چه میآنقدر
  . کم بودییزهای چکی. نبود

  
 تر استی با سی با تجربه تر بود؛ فقط کمیاگر عاطفه کم.  دادهی زانو تکی را رها کرد و آرنج ها را رولبش

 یب. ردی بگمیماه ها با خودش فکر کرده بود تا تصم. انتخاب عاطفه سخت بود. بهتر بودزیان وقت همه چ
 عاطفه در خانه شان که یی از همان وقت هادیشا.  جذبش شده بودیی جورهاکیاز همان اول تعارف 

چراغ .  بوددهیبرنا بعد شستشو با اسکراب راحت تر خواب. ماندگار شد و بچه ها به حضورش عادت کردند
 را نفس  راهرو بودزی می که رویعطر گل سنبل. خواب اتاق برنا را خاموش کرد و سمت اتاق خودشان رفت

 بود اگر بودن عاطفه ی انصافیب.  گرفته استی تازه ای اش رنگ و بوی کرد زندگی اعتراف مدیبا. دیکش
 اش را ی را درآورد و شلوار راحتراهنشیپ.  سر و صدا داخل اتاق شدیب. گرفتی مدهی نادریی تغنیرا در ا

 گذاشت به پهلو دراز یت پاتخیحلقه اش را کنار ساعت رو.دی به عضالت گردنش کشیدست. دیپوش
 ی بازش رد ممهی نی لب های از روقای از مو دقیکی باری ستهد.  داد و نگاهش کردهی آرنج تکیرو.دیکش

 یوسوسه . دی لبش انگشت کشیآهسته موها را عقب راند و رو. دی لرزیشد و با هر دم و بازدم م
مچ دستش را گرفت و .و چشم باز نکردپلک لرزاند . ردی بگی کوتاهی باعث شد خم شود و بوسه دنشیبوس
انگشتانش را . دی باز شدن لرزی براشی اش را حس کرده بود که پلک هایکیانگار نزد.  گذاشتنهی سیرو
 کرد، ی می باز شدن خماری بشیپلک ها.  عاطفه سراند و پوست نازک گردنش را لمس کردی موهاریز

... دوبار  ... کباری. دی عاطفه کشینی اش را به بینینوک ب. دی گوشش کشی الله ی با انگشت شست رویوقت
همان طور نرم پوست تنش را لمس کرد و باالتر .  تاپش فرستاد و کمرش را نوازش کردری زرادست آزادش 

  ...عاطفه :  گونه اش لب زدفی پوست لطیرو.منقبض شدن عاطفه را حس کرد. رفت
  

 را بسته بود، اما شی دست و پای بکر بودن اگر چه کمنیا. ندی را ببشی بود لمسش کند تا واکنش هایکاف
  . بدهدادشی زهای چیلی توانست خی تجربه که می شاگرد بکیمثل . خاص بود

  
 بارش نیانقباض ا.  کمرش سر داد و باال رفتیدستش را رو.  آنکه ببوسدی بد،ی لب کششی لب هایرو

 بند لباسش نگه ی و انگشتانش را رودشیبوسکوتاه .  دواندی پوستش مری را زی بود و حس خوبندیخوشا
 تنش را یگرما.  را حس کندقشی توانست دم و بازدم عمیم.  شدی منیی عاطفه باال و پاینفس ها. داشت
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 نیبهتر. بودنیری خوشمزه و شف،یلب و دهانش ظر.  برداشتیگری دیبوسه .  کردیکف دستانش حس م
  !نیری بود، شنی همدی که به ذهنش رسیجمله ا

  
 رونشی تاپش انداخت و بریبوسه اش را نرم تر کرد و دست ز.  رفت سمت در اتاق که قفل نشده بودذهنش

سرش را خم کرد و چانه اش .  حلقه شد؛ هنوز آنقدر راحت نبودنهی عاطفه بالفاصله دور سیدست ها. دیکش
 ترس و اضطرابش را طورچبلد بود .  شانه ها و بند آزاد لباسش را لب زدی آن طرف تر رویکم. دیرا بوس

  . جمع کردشتریعاطفه خودش را ب. دیمچ دستش را کوتاه بوس. کم کند
  

  زمیعز:  پچ کردپچ
  

  ..کوروش: به حرف آمدی گرفته بود وقتشیصدا
  
  ..جونم_
  

  . دارمیی دستشوازیفکر کنم ن:دی جوی زده پوست لبش را مخجالت
  
   االن؟ـ
  

  ..هیضرور:  تکان دادسر
  
  .. برو_
  

  .امیزود م: دیو تاپش را پوش نشست
  
  .باشه: دی پهلو دراز کشبه
  

 ی مدیبا.  و نازکفی بود با تور ظری خوشرنگی اروزهیف.  ماندرشی لباس زی که رفت نگاهش روعاطفه
  . شدهداریبرنا ب:  در نگاهش کردیدر اتاق باز شد، عاطفه از باز.  تنش بماندیگذاشت رو

  
  ! هم از خلوت دو نفره شاننیا.  تخت انداختی را به پشت روخودش

  
 هم ی عاطنه،ی جلو بشادیبرنا ب:  غرغر کردایبرد.  تا باراد هم سوار شودستادی نشاند و اای را کنار بردبرنا

  . ماشی پادیب
  
  . عاطفه جون هم جلون،ینی شی شما بچه ها پشت مـ
  

  .برو اون طرف: دی زد و با شانه اش به برنا کوبیی صدای بغر
  

  .گهی همدی بابا، فکر کنم تا تهران بزنن تو سر و کله یا!  گن؟ی میچ: ستادیرش ا کناعاطفه
  
  .نی تو ماشنیبش. شنی آروم ممیفتی راه بـ
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  جاتون راحته؟:  و به بچه ها نگاه کردشهی تر از خودش خم شد سمت شنگران

  
  . کنهی متی اذایبرد: دی لب برچبرنا

  
  . دروغ نگوـ
  
  . گمی دروغ نمـ
  

  !نیساکت ش:  هر دو داد زد سرباراد
  
 خونه نادرخان ی بجادی سر و صدا و دعوا کننیبخوا:  ساعتش ضربه زدی صفحه ی انگشت اشاره روبا

  !د؟ی خونه، متوجه شدمی ری ممیمستق
  

 و باراد ای صبحانه گفت قصد برگشت دارند، بردزی سر منکهیبه محض ا.  شده بودندداری لج بی از دنده همه
  .زمی عزمیبر:  کمر عاطفه گذاشتیدستش را رو. براه شده بوداخم و تخمشان 

  
:  داشبورد برداشتی را از رونکشیع.  درهمشان کردی به اخم های نگاهنهی فرمان نشست و از آپشت

   جا نذاشته؟یزی چیکس
  

  !سیمسواکامون موند تو سرو: دستش را باال گرفتعاطفه
  

  .ستی مهم نم،یری گی مگهی دیکی:  افتادراه
  
  . دوسش داشتمم،یدیآخه تازه خر: دی برچبل
  

. دی رسی بنظر مبای زی رنگش حسابی جلو باز شکالتی و مانتویبا شال آجر.  زده بودیمی مالی نارنجرژ
   خوبه؟م،یری گیاز همون مارک م: سر سمتش چرخاند

  
  ..یری چهی شد نیا: پهن شدلبخندش

  
 پنجره یآرنجش را به لبه .  کند تا بخنددی راحت کاریلی توانست خیم.  کردنش سخت نبودخوشحال

  . عاطفه کم بودنداتی با خصوصییآدم ها.  پشت لبش را لمس کردشیگذاشت و با انگشت ته ر
  

 دی بگم؛ی خوش بگذرونمی خوایم ... االی د م؟ی بذاریچه آهنگ: ندی تا پسرها را ببدی به پشت چرخعاطفه
  !گهید
  

 ی و کمی به لباس راحتیادی زاجیاحت.  نادر خانیخانه  بودند دهیرس.  به خودش دادی و قوسکش
  !اوه، چقدر دونه زده:  برنا خم شد و پچ پچ کردیکامران رو. استراحت داشت
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عضالت پشت گردنش را ماساژ .. دندی بالکن منتظرشان بود دوی که روی و باراد جلوتر سمت نادرخانایبرد
  . سالم تو تنش نبودی جاهیتازه بهتر شده، : داد

  
  ! پسنی شدتی بابا، اذی ا-
  

  . دست نزنیزی به چزمیعز:  ر ا سمت عاطفه گرفتدستش
  
  . زحمتی بچه ها رو بده بیپس لباس راحت:  اش را برداشتی دستفیک
  

   خونهمی ری لباس دارن، شب هم منجایا:  پشت کمرش گذاشتدست
  

  . نشهداری رم که بیمن جلوتر م:  برنا را بغل کردکامران
  
  .ی مرسـ
  

  ! مثالیدنی ددی عمی اومدم؛ی کم بمونکیپس : دی رژش کشی برداشت و روی دستمال کاغذفشی از کعاطفه
  
  ؟ی کنی چرا پاکش مـ
  
  . سوزهیپوست لبم م. فکر کنم جنسش خوب نبود:  اش انداختینی به بینیچ
  

  .ور باال دست و صورتت و بشمیرفت. ادی میبه نظر که عاد:  به لبش انداختی ترقی دقنگاه
  
  م؟ی بهش سر بزنمی تونیم.  شهره تنگ شدهی گم، دلم برایم...  اوهوم ـ
  

 م،ی زنی سر مهی می ری موندن، منای بابا اشیبچه ها پ:  عاطفه گذاشت و همراهش شدی پهلوی را رودستش
  اگر نه که بشه فردا؛ خوبه؟

  
  آره:  گرفتیقی عمنفس

  
 توانست یم.  بغلش بودی اندازه قای دقیی جورهاکی تخت و اسپرت کوتاه بود، اما ی با کفش هاقدش

نادرخان منتظرشان . همراه هم از پله ها باال رفتند.  سرش خم شودی و رواندازدیراحت دست دور کمرش ب
  .سالم: عاطفه را جلو راند.  بودستادهیا

  
  . رو داشته باشمشی سال پر برکتو پهی که از پا قدم خوبت شاالیا.  عروس خانمیخوش اومد_
  

   شما هم مبارکدیع.  ممنونیلیخ: دی نادر خان خندی خجالت زده از بوسه عاطفه
  

  . مبارکدتونیع: دی پدرش خم شد و شانه اش را بوسکنار
  
  . لبتون خندون باشهشهی تو هم مبارک پسرم؛ همدی عـ
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  .ادی درب از تنتونی خستگختمی دبش براتون ری قهوه هی:  آمدرونی بدست از آشپزخانه بینی سکامران

  
  !هیعال:  گذاشتزی رخت آوی را روکتش

  
  . کنزی زحمت آوی رو هم بنیا: ستادی مانتو به دست کنارش اعاطفه

  
   به دست و صورتت بزنی آبهی برو ـ
  

  ؟ی عمو کامی هم داری نخودینیریش: دی را مالشی کاناپه نشست و چشم های خوابالود روبرنا
  
  . بهت بدمای عمو جون، بمی دارـ
  

  د؟یسفارشم رس: ستادیکنار نادرخان ا.  زدندی ناخنک ملی ظرف آجی پاای و بردادبار
  
  . خونتون پارک کرداطیکامران برد تو ح, آره بابا جانـ
  

 معطل شتری بی پالک کمیبرا. آماده باشددی اش قرار بود قبل از عی سفارشنیماش.  سر تکان دادیراض
 کنارش ی چند وقتدیفقط با. بودی ضرورلی اتومبکیداشتن  عاطفه یبرا.  بوددهیشدند؛ اما باالخره رس

  . اش راحت شودی از بابت رانندگالشی نشست تا خیم
  

  .فکر کنم ماه عسل کوفتتون شد:  دستش دادی فنجانکامران
  

  .بایتقر ... یه: دی از قهوه را نوشیکم
  

  .اریبپس از دلش در:  آمدی منیی کامران به عاطفه بود که از پله ها پای اشاره
  

  !و؟یچ:  باال دادابرو
  

  خب زن داداش جان، شمال خوش گذشت؟:  شانه باال داد و سمت عاطفه رفتکامران
  

  !زن داداش؟: دی خندعاطفه
  

   گم عاطفه، حاال سفر خوب بود؟یشما بگو کامران منم م:  را سمتش گرفتینیری ظرف شکامران
  

  .یری نگدل درد:  نشست و دست دور شانه اش انداختای بردکنار
  

  .نه، مواظبم:  باال دادشانه
  

   ...ییبابا:  نشستشی پای از مبل باال آمد و روبرنا
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  .جانم: دی نرمش دست کشی موهایرو
  

 ی بازمی خوایعمو کامران گفته م.  بابا نادر؟ تو رو خدای خونه میبمون:  بودی نخودینیری پر از شدهانش
  .میکن
  

  ! بعدش هم فوتبالم؛ی کنی باکس بازکسی امی خوای مم،یآره بمون:  نشستزی خمی هم نایبرد
  

 به ماندن کند؟ سرش را باال و قی وقت کرده بود بچه ها را تشویکامران ک. دی را داخل دهان کشلبش
  . فکر کنمدیبا... هوووم :  کردنییپا
  

  ن؟یجون شهره راستش و بگو، فقط برا برنا برگشت:  انداخته بودرشی آشپزخانه گی گوشه شهره
  

  ؟ی کنیچرا باور نم... آره بخدا :  گذاشتینی را داخل سی چاوانیل.  اش گرفته بودخنده
  
. ارمیواال من از کاراتون سر در نم. نی برگشتی گفتدی و سرکه جوشریدلم مثل س:  را از دستش گرفتینیس
  !نی چند چندستی معلوم نن،یری من،یایم
  
  !شهره...  ااا ـ
  

  .نی شوهرت بششیاالنم برو پ:  اش را سفت کردی روسری گره
  
  . رو ببرمینیری پس بذار شـ
  
 ی اومدی نزن؛ مخصوصا وقتیزی و دست به چنی بشنی که خودت و شوهرت هستییهر جا. ارمی خودم مـ

  .یمهمون
  

  !چرا؟:  اش را خوردخنده
  
  ! بروایب.  تویری گی نمادی بگم ی هر چـ
  

 نشست دست ی منی زمی روی قد و قامتش بلند بود و وقت. آمد و کنار کوروش نشسترونی از شهره بجلوتر
  ؟ی پات و دراز کنی خوایم: دی کوروش کشی بازویدستش را رو. شدی راحت جمع نمشیو پا

  
  .شهره جان زحمت نکش.  نه، راحتمـ
  
  .دیی بفرما،ی چه زحمتـ
  

 دبدبه و کبکبه اش ی کوروش با همه نکهیا. ندی ببزبانی آمد که کوروش را مهمان و شهره را می مخوشش
 را شی موهای رهی گذاشت و گی پشتیشالش را لبه .  خوب بودیلی گذاشت خی احترام مشیبه خواسته ها

  مشهد خوش گذشت؟: باز کرد
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  . خوب بودیلی خ،ی شما خالیجا:  هم مقابلشان نشستشهره
  

گرفته بود و  ماند؛ قبل آمدنشان دوش ششی خط رینگاهش رو.  مشغول بودشی چاوانی با لکوروش
 لبخند شهره که شد یمتوجه ! ماچ آبداری داد برای صورت جان منیا. صورتش را برق انداخته بود
   حاج خانم چطوره؟زه،یچ: نگاهش را از کوروش گرفت

  
   سرد شد؟یآقا کوروش چا. خوبه، خونست:  کردی هنوز لبخند به لب نگاهش مشهره

  
   حاج خانم؟نی نه خوبه، قصد فروش نداره اـ
  
  .فکر نکنم بفروشه. نجاستی دونم واال، منبع درآمدش از ای نمـ
  
 ی کرد کوروش می روزها حس منی نظر داشته باشد، اما ایگری وقت دوست نداشت به پول کس دچیه

  . رم دنبال وام ازدواجیاون طرف سال م:  برداشتی کوچکینیریش.  مشکالت را حل کندیتواند همه 
  

  ؟ی چیاوام بر:  نگاهش کردکوروش
  

  .ستی است؛ مبلغش هم بد نگهی دیبهره اش کمتر از وام ها. دنی ازدواج وام میبا قباله :  باال دادشانه
  

  .ی نداریاجیبه پولش احت:  سر سمتش خم کردکوروش
  
  . کنمی شهره رهن می رو براگهی دی جاهی نجای اشی اصال با پول پای.  تو حسابمذارمشیم!  چرا ندارمـ
  

 گرفت؟ شانه باال ی داشت که وام ازدواج میرادیمگر چه ا. شم و ابرو آمد که ادامه ندهد چشی براشهره
  م؟یبر:  به ساعتش انداختیکوروش نگاه.  گذاشتی دستشی را داخل پشی چاوانیداد و ل

  
  .انینادرخان و آقا کامران هم م.  ماشی پایشهره جونم فردا ب. می برـ
  
  .نیشام بمون. نی داری چه عجله اـ
  

شالش را .  خواب رفته بود که صورتش در هم شدشیانگار پا. ستادی زانو گرفت و ای دست روکوروش
فردا منتظرت هستما .  کنهی میریبرنا هم حال نداره بهونه گ.  نادرخانشی پمیبچه ها رو گذاشت: برداشت

  .ایاز صبح ب... 
  

  .یای بمی شیخوشحال م: دی کتش را پوشکوروش
  

 کم ناخوش احوال کیحاج خانم . امیفردا صبح که فکر نکنم بتونم ب:  شان کردی ها همراه پلهنیی تا پاشهره
  .امی ببردش؛ بعد اون مادیبرادرزادش قراره ب. شده

  
  .من منتظرم: دی را بغل کرد و بوسشهره
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  . خود جر و بحث نکنی بیزایسر چ:  گوشش پچ پچ کردریز
  

   جر و بحث کردم؟یک: دشی بوسدوباره
  
  .ندیبه نادر خان هم سالم برسو. برو به سالمت:  پشت شانه اش ضربه زد دستبا
  

دستش را .  را اول کوچه پارک کرده بودندنیماش.  برسندابانی کوروش کوچه را قدم زدند تا به خهمراه
  .بچه ها زنگ نزدن:  کوروش حلقه کردیدور بازو

  
  . زنمیزنگ م خودمون و از همون جا ی خونه می ریاول م.  جاشون راحتهــ

  
  چرا؟:  نگاهش کردمتعجب

  
  .گمیحاال سوار شو، بهت م: دی کشرونی ببشی را از جنی ماشموتیر
  

 که بچه ها ی خودشان، آن هم وقتی رفتند خانه یم.  جلو نشست و کمربندش را بستی صندلیرو
ونم خودتون  خونه ادی ری مدیدار ... یخاک تو سرت عاط:  کج و کوله اش افتادیتازه دوزار.نبودند

  . هستیی خبراهی... غلط نکنم ... غلط نکنم ! دوتا
  

 شهی کرد همی می روزها سعنیا.  استدهی پوشیزی مانتو و شلوارش چه چری زدیای بادشی کرد تا تمرکز
  . دوش کوتاه داشتکی به اجی احتد؛ی گرفت و پوست لبش را جوابانی را سمت خشیرو. مرتب باشد

  
  مال منه؟ ... یوا:  نکشدغیاشت تا ج دهان گذی دستش را روکف

  
  .ما شماست:  به گوشش بوددهی چسبقای کوروش دقیصدا

  
 شدم ری غافلگیعنی ... هی عالیلی خنی ان،یا...  بگم ی دونم چیمن نم! شهیباورم نم:  آوردنیی را پادستش

  .واقعا دوسش دارم... دوسش دارم ...  دوسش دارم یلیخ... اممم ... 
  

  ؟یانقدر دوسش دار: رنگ بود کوروش کماخم
  
 نی همیبرا ... یوا...  که سوارش بشم رمی میمعلومه که دوسش دارم، دارم م:  صورت لبخند زدی پهنابه

  !نی از اری رو داشتم بغیزی توقع هر چیعنینه  ... میای بنی ای کردم که برایفکر نم!  خونه؟میاومد
  

 ی متیاحساس مالک.  خودشلیحظه شده بود اتومب لنیاز هم.  رفتنی را درز گرفت و سمت ماشحرفش
 پر ابهت را ی مشککی خودش بود ی قهیاگر سل. دی اش کشی کاپوت خوش تراش و نقره ای رویدست. کرد
 رد ها و داشبوی به روکش صندلی بغل نگاهی شهیاز ش.  بودی هم عالیکی نی داد، اما ای محیترج

 ذوق و شوق نشان داده یادی افتاد؛ انگار زشهی خودش در شرینگاهش به تصو.  بودی عالزیهمه چ. انداخت
  . بگمی دونم چینم... امم : ستادیخجالت زده صاف ا. بود

  
  .ی داراجی رفت و آمد احتی برالهی وسهی به یزی از هر چشتریفکر کردم ب. ی بگیزی چستی الزم نـ
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  . برام ارزش دارهیلی خیلی خن،یا. یممنونم که بفکرم بود:  کوروش نگاه کردی چشم هابه
  

  ؟ی سوارش بشی خوای نکردم، نمیکار:  تکان دادسر
  

  . کنمنی کوچولو تمرهی دیفکر کنم با...  دونم یاالن؟ نم:  دادهی کاپوت گذاشت و تکی را روشی هادست
  
  ؟ی مطمئنـ
  
  ؟ی از چـ
  
  .ی باهاش دور بزنی خوای که االن نمـ
  

 نمی کوتاه آموزش ببی دوره هی روش؟ فتهی خط بستی ن عروسکنی افیآره، ح: دی تکان داد و خندسر
  ؟ی موافقشه؛ی راحت مالمیخ
  
  .یفتی تا راه بمی باهاش دور بزنمی تونی چند روز منی تو هم-
  

  !م؟ی تونیم:  دست ها را به هم چسباندکف
  

  . زنگ به کامران بزنمهی:  را باال گرفتلشی موبای سر تکان داد و گوشدوباره
  
. دوست داشت به شکم بغلتد و بغلش کند.  و پر ستاره بوداهیآسمان س. دیپوت دراز کش کای پشت روبه

  . خوامتیم... خدا جون نوکرتم :  و دست راستش را باال گرفتدیخند
  

  .دنیچقدر زود خواب: دی کوروش را شنیصدا
  
  برنا خوب بود؟:  شدکشیکوروش نزد.  شد و نشستزی خمین

  
 که به زور به تخت یی بچه هایبرا. وروش را گرفت تا به ساعتش نگاه کند بودند؟ دست کدهی ها خواببچه

  دن؟یخواب:  صدا لب زدیب .دی رسی زود بنظر میلی خدنی رفتند قبل از نه خوابیم
  

 شی زاونوی کارها هم بلد بود؟ دست کوروش رونیاز ا.  داد و سر تکان دادلشی تحوی چشمککوروش
  .نهی و ببنی خونه که ماشمی کامران، آره اومدمیرگرد بروقتیممکنه د: نشست و لمسش کرد

  
شانس مارو باش، گفتم :  خواستند برگردند؟ با خودش غرغر کردیم.  را جمع کردشی آمد و پاقلقکش

: دی کشنشی کاپوت ماشی رویدست.می و برمینی و ببنی ماشمینگو اومد. میامشب قراره خودمون دو نفر باش
  !رسه سه بار نه با... عاشقتم 

  
 کوروش حبس شده ی پانی بشیآن قدر که زانوها.  شدکشی آن همه نزدی متوجه نشد کوروش کاصال
صورتشان مقابل هم .  استریی در حال تغییزهای چکی حس کرد ی آمادگچی هیب. سرش را باال گرفت. بود
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 که بودمئن مط.  کردی حس می شوماالتی هم فکر و خدهینشن.  کردی نبود اگر اشتباه فکر میعاط. بود
  ! هم لمس شدندی و شادنی طور نگاه کردن، بوسنیبه هم.  شودی جا ختم نمنیماجرا به هم

  
 بوسه اش نیاول.  کاربلد بودندیادی زشیخب، خب، لب ها.  کوروش انداختی لب های رویعی نگاه سرمین

 شب کی. ستی نی کار هر کسدنی طور بوسنیبا کوروش بود، اما حس و حالش آنقدر خوب بود که بداند ا
   است؟ه بود عروس شددهیشهره پرس.  رفته بودندشی پی خانه کمنی تخت اتاق خوابشان در همیرو
  

 رد شد و پشت شی کوروش از پهلویدست ها.  فکرش هرز نپردنی از اشتری خم کرد تا بنیی را به پاسرش
  ...عاطفه :  کاپوت قرار گرفتیسرش رو

  
 ی که ضربان قلبش را باال برده بود نشان منیهم.  نبودی کردن معمول صداکی صدا کردن اصال و ابدا نیا

 ی مرد منی مرد، همنیا. فتدی بیی اتفاق هاکی خواست واقعا ی بود که دلش مبیعج. داد چه خبر است
دست .  را دوست داشتد مرنیعاشق نشده بود، اما انگار ا. اندازدیتوانست قلبش را به تاالپ و تولوپ ب

 صورتش نشست، پوست تنش به ی نفس کوروش رویوقت.  کمرش نشست و نوازشش کردیود گیکوروش رو
 و دیخودش را جلو کش.  اش بچسبدنهی سانت جلو رفتن به سکی توانست با ی که مکیانقدر نزد. گزگز افتاد

 حس شی شانه های پهن و مردانه اش را رویحلقه شدن دست ها.  کوروش چسباندی نهیسرش را به س
پنجه . دی کشری تشی مچش را لمس کرد، مهره های کوروش کف دستش را باال آورد و با لب رویتوق..کرد

 ی کاپوت جلوی بدنش روینیسنگ. دادرونی صدا بی جمع شد و نفس حبس شده اش را بی معطلیاش ب
اش  مردانه راهنی اول پی دو دکمه یکی.  زددی اش را دقهی ی و بازدی اش را بوسقهی شقیرو.  بودنیماش

 به کوروش چسباند و شتریخودش را ب.  گردنش بکشدی گودی اش را روینیباز بود؛ وسوسه شد نوک ب
 دانست، اما به خودش جرات ی کوروش نمی هادنی نرم بوسای کرد ی وسوسه اش مقهی یباز.  شدزانشیآو

 ی داشت بدش م که تن و بدنشان مویی از مردهاد؛نرم بودن.  سراندرهی تی موهای اش را روینیداد و ب
 ی از جذابت هایکی شیاما حاال برا!  دو رو و پرز دار،ی سربازی پتویعنی یرانی گفت مرد ایشهره م. آمد

 لحظه از نوازش کی کوروش یدست ها. دی گردنش کشی روینیدوباره با نوک ب.  بودنیکوروش هم
 هی ... ی عاطیریبم:  و غر زد دندان فشردری لب زدی را که شننشهوف کرد. دنی از بوسشی و لب هاستادیا

  !قه؟ی به یدی چسبی رفتینقد و ول کرد. ادیمعلومه که خوشش نم. یستیماچ کردن هم بلد ن
  

 نییباال و پا.  آنکه سرش را عقب بکشد دست کوروش پشت گردنش را محکم تر گرفت و نگه داشتقبل
:  گوشش پچ پچ کردری و زدیکش شی موهاریانگشتانش را دوباره ز.  کردی پهنش را حس می نهیرفتن س

  ... باال میبر
  
  . شده بود خوب بودنشانی بی همه گرمانی که باعث ایزیهر چ.  رفتند باال، خوب بودیم
  

  نیی باال و پاجاناتی هری تحت تاثی اش هنوز هم کمنهی چند عضالت تنش آرام گرفته بود اما سهر
  
 صبر و آهسته ای بکر بودن خودش بود لش،یدل دانست ینم.  بودی منحصر بفردی شک تجربه یب. شدیم
 ینگران ضعف و ب.  کوروش نگاه کردی خالی و به جادی به پهلو چرخی روتختانیم.  رفتن کوروششیپ

 آماده یزی چشی خم شده تا براخچالی تنه داخل می توانست تصور کند که تا نی اش شده بود و میحال
  ! هم راحت نبودیلیپوست کلفت نباش، خ: راف کرد نداشت و به خودش اعتیمشکل خاص و حاد. کند
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 محله یدخترها.  کشدی ممارستانی شب حجله به دکتر و بی بود که کار عروس هادهی وقت ها شنیلیخ
 ی بودند و بدهی شنییزهای چمهیهمه شان نصف و ن.  کردندی مفی تعریادی زی داستان هارستانیوقت دب

.  افتادی می بدیلی خیدر تصورات دخترانه اش اتفاق ها. ند زدی هم حرف میآنکه مطمئن باشند برا
 ی کرد؛ فقط کمی که فکر میفقط نه به آن بد. مطمئنا تصوراتش حاال کامل شده بود. لبخندش را خورد

 ی لباس هاینگاهش رو.  بالش کوروش فشردی و سرش را رودی به جلو خزیکم. خاص و باز هم خاص
اسمش هر چه که . د تماشا کرده بولمی چند وقت قبل آخر شب فنیهم. د بود مانی پاتختی که لبه یمرتب

 بود که یی از آنها رخت و لباس هایکی.  بودادشی به قی جذابش دقی آمد، اما صحنه هایبود به ذهنش نم
  !ی عاطیبترک:  دندان گرفتریانگشت اشاره اش را ز.  راه در آمده و هر طرف پرت شده بودنیدر ب

  
هر .  دادرونینفسش را ب.  بوددهیهمه را مرتب چ.  کوروش را لمس کردراهنی پنیرد و آست را جلو بدستش

 نسبت به ی که کوروش حتنیهم.  دوست داشتشتری را بیکی نی گذاشت، ایدو صحنه را کنار هم که م
فقط : ذاشت هم گیپلک رو.  شدی قراری خواب بی براشیچشم ها.  کردی محترمانه رفتار مشیلباس ها

  .چرت کوچولو هی
  

 تنش یملحفه را رو. مطمئن بود پابرهنه است.  آمدی که از پله ها باال مدی کوروش را شنی قدم هایصدا
  .محکم کرد

  
  ؟یدی خوابزمی عاطفه، عزـ
  
  .دارمی بـ
  

  ؟یخوب: دی کششی موهای تخت نشست و دست روی لبه کنارش
  

  . نبودمیطور: زمزمه کرد.  نگاهش شدی شرم قاطیکم.  دادهی و به تاج تخت تکدی را باال کشخودش
  
  ی حتما ضعف داریخوب هم که باش: دی گونه اش کشی پشت دست روبا
  

 بود و زی چکیعمل کردن . دوباره گونه اش را نوازش کرد.  جمع کردی روتختری را زشی پاشی هاانگشت
 عسل ریش. ب زد لوانی از لیماگ را از دست کوروش گرفت و کم. یگری دزیحرف زدن راجع به آن چ

 ی خواست تا برای جرات میکم.  تر از صورت کوروش بودنییخط نگاهش پا.  کردنیریدهانش را ش
  . سر بلند کنددنشید
  

  .تمومش کن، برات خوبه:  کردوانی به لی ااشاره
  

  . خورمی نمگهیخوبه، د:  سردش شده بودیکم.  را جمع کردشی هاشانه
  
  .ی بهم بگی تونی می داری هر مشکل؟یم خوبمطمئن باش:  را از دستش گرفتوانیل
  

  . راحت باشهالتیخوبم، خ: چاندی را در هم پشیدست ها. شدی کرد حالش بهتر می بغلش ماگر
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 مردانه و درشت و یکی.  داشتیادی تفاوت زشانیدست ها.  را نرم فشردشی را گرفت و انگشت هادستش
. سرش را باال گرفت و به کوروش نگاه کرد.  شدانی خط در مکی شانیانگشت ها.  و کوچکفی ظریکی
 که به ندی اش را ببدهی درشت و کشی توانست چشم هایم. دادی تر نشان مرهی تهی ساری از صورتش زیمین

  .رمی دوش بگدیفکر کنم با:  به دستش آوردیمیفشار مال.  زل زده بودشانیدست ها
  

  . صبح که حالت بهترهیبمونه برا:  را باال آورد و چانه اش را لمس کرددستش
  
 ازیحالم خوبه، واقعا ن: ردی بگی دوش مفصلدی کرد بای نشست؟ سختش بود و حس می طور منی صبح همتا

  .به دوش گرفتن دارم
  

 راحت المی دراز بکش تا خی طورنی همگهی کم دکی... اومم : دی اش را بوسیشانی صورتش خم شد و پیرو
  .بشه

  
انگار .  و پچ پچ کرددی اش را بوسینی بی غهی تر تنیی پایکم.  هم رفتی روشی کوروش پلک های بوسه ریز
  .یری دوش بگیتونیبعدا هم م:  بودستادهی اتاق فالگوش ارونی بیکی
  
  ! هوم؟م؟ی بخوابی خواینم:  گردنش گذاشت و شانه اش را لمس کردی از دست ها را رویکی
  

 قلبش د،ی لبش را بوسی باالی کوروش گودیوقت. شدی که سرد شده بود، داغ می به همان سرعتبدنش
 را لمس ششی کوروش گذاشت و ته ری گونه ی جدا کرد و رونهیدست راستش را از س. دیمحکم تر کوب

ر یکوروش دوباره ز.  موها فرستادیانگشت ها را ال به ال. دی گوشش کشی آن طرف تر رویکم. کرد
  .. رفتن داشت و نه دلش رای نه پاحاال. گرفتی بعدتر دوش می کمدیشا.گوشش پچ پچ کرد

  
 دانست گوش به حرفش ی مدیهر چند بع.  استراحت کندی آوردن بچه ها رفته بود تا مثال عاطفه کمیبرا

 چند ساعت، خودش را نی شاد و سرحال عاطفه مطمئنش کرد که تمام ای پسرها و صدایاهویه. داده باشد
 نشسته زی میبرنا لبه . ذاشت و سمت آشپزخانه رفت گزی رخت آویکتش را رو.  کرده استیسرگرم کار

  ... خوام یمن دو تا م:  را گرفته بودرشی بزرگ شوانیبود و ل
  

 ... دی رسی بنظر مبای شده زی دم اسبی بند آشپزخانه و موهاشیبا پ.  اش را پر کردینی بی خانگکی کعطر
  !ن؟یومدی نبشید... امم ... چرا :  به دهان گذاشتکی از کی برش بزرگایبرد

  
. می زن عموم موندی وقت هم خونه ری خسته بودم؛تا دیلیمن خ:  به لبخند کمرنگ عاطفه بودحواسش

   ...میای نشد بگهید
  

 ی بود؛ تجربه شب اول زندگی خوبیلیعاطفه همراه خ.  دندان گرفت و رها کردری را زنشیی پالب
 که نیخوبه صبحونه خورد:  دادهیبه کانتر تک و چاندی پنهیدست دور س.  شان پررنگ و خاص بودییزناشو

  !نی آشپزخونه شدری سرازی طورنیا
  
  ... باال یسالم، فکر کردم رفت:  باالخره سر بلند کردش،ی صدادنی شنبا
  

  ؟ی پختکیسالم، ک:  را خاراندشی ابرودم



  ی خصوصیزندگ

  
 

 

734

  
 شهره و نادر ،انیباراد حواست به برنا باشه، گفتم بچه ها م:  دست گذاشت و سمتش آمدشی داخل پیبرش

 که گرفتم خوب ی آردنیفکر کنم ا.  خوب نشدهیلی دونم چرا خی درست کنم، اما نمکی کانیخان هم م
  !نیبب ... ستی نشهینبود؛ طعم هم

  
بچه ها دوست .  خوبهیری تر هم بگینیری امروز؛ شی برامی خوای موهیم:  را مقابلش گرفته بودی دستشیپ

 دستم به گهی د،ی و جا گذاشتی گوشدمیم بهت زنگ بزنم و بگم بعد دخواست! دارن، کامران و شهره هم
  .یای بند نبود و منتظر شدم بییجا
  

 یکم.  گفت هم نشدی که عاطفه میرادی ای متوجه یحت.  بودی عالشهی زد؛ مثل همکی از کی بزرگگاز
  ... رفت بگم ادمی رو ی زی چهی... اممم  ... زهیچ:  شد و پچ پچ کردکترشینزد

  
  ؟یچ: لقمه کردکی را کی کیاقب

  
  !هی ضروریعنی. گمی می ولشه،یاالن که نم:  چشم و ابرو به بچه ها اشاره کردبا
  
قبل .  بدون پالکش را دوست داشتی ساده ریزنج.  دادی تر نشان مدهی کششی چشم های دم اسبی موهابا

  حالت خوبه؟:  کرد صورتش گذاشت و گونه اش را لمسیآنکه دوباره سرگرم پسرها شود دست رو
  

 شی دوش گرفتن تنهای شده بودند و عاطفه بالفاصله براداریاز همان صبح که ب.  و تند سرتکان دادتند
خوشگل : دی گونه اش کشیبا انگشت شست نرم رو. ستی راحت نیلیگذاشت، متوجه شده بود که هنوز خ

   ...یشد
  

  خوشگل؟:  به خودش انداختی نگاهمتعحب
  

حواسش به رنگ الکش رفت، رز .  بند مشخص بودشی پری از زدشی سفی پفنی آستزیشوم. تکان دادسر
  . آمدی دست به عصا جلو می هم ناوارد نبود فقط کمیلیخ.  محبوبش را زده بودیمخمل

  
  !؟یی بابای کنی مکاری چیدار: دی سمتشان سرک کشزی می از روبرنا

  
...  بردم کی کیی بابایبرا... اا : ه عقب گذاشت بیعاطفه قدم بزرگ.  درهم برنا باعث خنده اش شداخم

 و کی کیباراد اضافه . یری دوش بگدی تو هم باایبرد... بدو . می کار داریلیبدو برو لباستو عوض کن که خ
  .بذار تو ظرف و درشو ببند

  
  . خوامیمن باز هم م:  غرغر کردبرنا

  
  .نی کارتون ببایست و عوض کن بحاال برو لبا...بعد نهار :  را دستمال کردزی تند معاطفه

  
  م؟ینی کارتون ببمی برییبابا:  شدزانشی و آودی پرنیی پازی از مبرنا
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نادر خان از . کردی آتش زده بود و متفکر دود میگاری به کامران بود که بعد صحبت با شهره سحواسش
  .شنی متی نکش، بچه ها اذگاریکامران جان بابا، تو خونه س:  نگاهشان کردنکی عیباال

  
  .دیببخش...  رو بالکن رمیم.  حواسم نبود،یاوک:  شدزی خمین

  
 ی برازم؛ی عزنی بشایعاطفه جان ب:  و سمت آشپزخانه رفتستادیا.  زانو گذاشتی معذب دست روشهره

   ...یینجای ایچ
  

  فر رو خاموش کردم:  دور گردن گره زده بودی را با مدل قشنگشالش
  
 هی به کانتر تکخچالی یدست دور کمرش حلقه کرد و گوشه .  نداشتنددی دییرای آشپزخانه به قسمت پذاز

  .یخسته نباش: داد
  

 تنهاست رونیشهره ب:  از لبش برداشتی کوتاهی سرش را جلو برد و بوسه یکم.  گل انداخته بودصورتش
...  
  
   ...میپس بر:  اش را پاک کندی تا رطوبت احتمالدی لبش کشی پشت دست روبا
  

دستش را پشت کمر .  بودندفیانقدر که کوچک و لط.  شده بودشیمعتاد لب ها. دشیدوباره بوس شد و خم
 ی پهلویپنجه اش را رو. نگاه شهره و نادر خان متوجه شان بود.  رفترونیعاطفه گذاشت و همراهش ب

 هر چند.  مبل مقابلش جا خوش کردیخودش هم رو. ندی کرد تا کنار شهره بنششیعاطفه فشرد و رها
 برنا بلند ی هم خنده هایگاه.  باراددادی و داد و بای بردی هایجرزن. شدی پسرها بلند می صداکباری قهیدق
  ؟ی دارنارویخبر آرش ا:  پوست گرفتیبینادر خان س. شدیم
  
   چطور؟م،ی حرف زدلی قبل سال تحوـ
  
  . نامزد کردهدیآناه:  زدی را نازک و دنباله دار برش مبی حوصله پوست سبا
  
  ؟یک! واقعا؟:  سمت نادر خان خم شدیمک
  
  .دی عدی و بازددی امروز مشکور و سرور اومده بودن دـ
  
  آشناست؟ ... ستمی نانیدر جر:  پا انداختی داد و پا روهی مبل تکی پشتبه
  
  . شناختهی رو مدی از قبل آناهیمنته.  استبهی نه بابا جان، انگار غرـ
  

  ؟ شدهیچ:  عاطفه هم جلب شده بودتوجه
  

  . نامزد کردهدیآناه:  باال دادشانه
  
  . خواهر آقا آرشم؟ی گی و می کی دونیشهره جون م. مبارک باشه! یبه سالمت...  اا ـ
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   مبارک باشه، مجرد بود مگه؟ـ
  

  ! من گشنمهی عاطم؟ی خوری شام میپس ک:  شدندری و برنا از پله ها سرازایبرد
  
  .می بخور جون برو عمو کامران و صدا بزن شامی بردـ
  

  . کمکتامیم:  شدزی خمی نشهره
  

  !گهی دی مهموننیاومد. نمیچی مزویخودم م...اصال ... نه : دی خندعاطفه
  

: همراهش وارد آشپزخانه شد. مدام دوست داشت تکرارش کند.  روز خوب بودکی مثل شروع شیلبخندها
  ؟ینی چی تو سالن رو مزیم
  
  ! فقط مونده غذادم،ی چزوی همه چـ
  

  .ی شی متی اذی طورنیا. ادی زنگ بزنم شهال خانم بدیبا:  را باال دادراهنشی پنیآست
  
  .ادی کنه و می استراحت می چند روزهیاون بنده خدا هم !  کنمی مکاری ذره کار؟ مگه چهی نی برا اـ
  

عاطفه از کنارش سرک .  کردنیی و فلفل تزجی را با هوشی و روختی را کنار مرغ رینی زمبی سی پوره
  !چه خوب شد: دیشک
  
  . شهی می روش عالی کم بکشکی روغن کف ظرف نی از همـ
  

  .می بریاون ظرف رو هم بده بعد م: دی غذا کشی را روی از آب و روغن زعفرانیکم
  

  ! های بلدیخوبه که آشپز: دی دست کششی بازویرو
  
   خوبه اون وقت؟شی چ_
  

  !ا من، شام با تونهارا ب:  و دهانش را جمع کرد و ابرو باال انداختلب
  

  !جونم؟: ردی لب و دهان پر عشوه بگنی محکم از ای بوسه کی کرد هوس
  

  !کوروش جان؟ ... گهی کار عادالنه دمیتقس:  و سرخوش شانه باال داددیخند
  
  . کردنیی را تزیسر تکان داد و ظرف بعد.  گرفته بودادی را ی راه و روش دلبرامدهین

  
  ! گرفتهی چه دردیلعنت: دی مالی را مشیعاطفه خم شده بود و مچ پا.  را باز کردراهنشی پی هادکمه
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  چرا؟ بخاطر کفشا؟:  زانو نشستی روکنارش
  

 دکتر خوب هیاز : دست انداخت و شال سرش را برداشت.  پوشش شال بودری هنوز زشیموها.  تکان دادسر
  .ششی پمی بررمی گیوقت م

  
  .بهتر شده االن ه؛یبخاطر خستگ...  خواد ینم: دیخند

  
  ؟یاالن درد ندار...  بخاطر کفشاست دیشا:  گذاشت و نوازشش کردشی مچ پای روپنجه

  
  . خسته شدمستادمی کفش خوشگال که نبود، سر پا اریتقص_
  

  .یشی بهتر میریدوش بگ:  را ماالندشی پامچ
  

  دن؟یبچه ها خواب... اوهوم :  دامنش جمع کردری را زپاها
  

  .خوابن: کرد بلند شود دستش را گرفت و کمک مچ
  
  .امی و مرمی گی پس من دوش مـ
  
  ... عاطفهـ
  

  ...جانم: ستادی اصاف
  

 و آرامش داشتن سخت بود؟ اقرار ی گفت خوشبختی میچه کس.  آمد صدا کند و جانم بشنودی مخوشش
  رای آرامشنیآن وقت ها همچ.  کردی دور، طرز فکرش با االن فرق میلی نه خی روزگاریکرد که روز

  .نداشت
  
   شده؟ی طورـ
  
 تو آشپزخونه که بچه ؟ی بهم بگی خواستی میامروز صبح چ:  تا تمرکز کنددی کششی دو ابرونی انگشت ببا

  !ها بودن
  
  ...امم ...  آهان ـ
  

  .گهیبگو د:  را باز کردنشی سر آستی هادکمه
  

 من، اه نکهی ای برایعنی...امم..  .می بکنی کارکی دیفکر کنم با... امم ...  ما یعنی گم من، یم:  پچ کردپچ
  ...امم ... 

  
  ! عاطفهـ
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  ! دو سالیکیحداقل تا .  خوام انقدر زود بچه دار بشمیمن نم: رونی را فوت کرد بنفسش
  

  بچه کجا بود؟:  درشت شدشی هاچشم
  

 قرص ای زهیمثل اون چ. گهی دمی استفاده کنییزای چهی دیخب با ... شبیما د... آقا کوروش ... اا :  زدغر
   ...یریشگی پیها
  
 یم:  پا و آن پا شدنی دلواپس بود که ایلیعاطفه انگار خ.  دهانش را گرفت تا نخنددی کف دست روبا

...  داشته باشه ها یرادی انکهینه ا. ستی خوب درست نیعنی ... می هم نکردیآخه هنوز عروس... ترسم خب 
  ...نه  ... می کنی که نمیخب کار بد

  
  .ری بگقی نفس عمهی. نیآفر... آروم باش  ... شیه: نداخت و بغلش کرد دورش ادست

  
  ... هستم زیمن مواظب همه چ:  و تکانش داددی کمرش کشیبا کف دست رو .رونی را فوت کرد بنفسش

  
  مطمئن باشم؟:  اش فاصله گرفتنهی از سنگران

  
  . دارهنهیاما برات هز... آره :  صورتش خم شدی زد و رویچشمک

  
  ؟ی انهی هز چهـ
  

  ! بهتگمیم:  فشردشنهی به سشتری بی و کمدی اش را بوسینی بنوک
  
   ...گهی خوب بگو دـ
  

  ! فکر کنمدیبا: را خورد لبخندش
  
   ...ـ
  

  .می زنیبعدا حرف م... اومم ... در مورد بچه هم : دشی بوسکوتاه
  

 نه یعنی! م؟یا بچه دار بش می خواینم! ؟ی کیعنیبعدا :  فرار کردشی و از بوسه هادی را عقب کشسرش
   ...عیه...  سازن ی گور هم بچه می به قول شهره مردا تا پای مهم باشه ها، ولیلی االن خنکهیا

  
  . دهانش را گرفت و نگاهش کردی رومحکم

  
  ! گه؟ی می چگهیشهره د... خب :  کرداخم

  
من هم  ... شهی نمری که د شمای گم برای میعنی: دی را از مقابل دهانش گرفت و پوست لبش را جودستش

  . وقت بذارمشتری رو درسم بدیبا
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آرش هم سن ...  و هشت سالمه یمحض اطالعت من فقط س:  دستانش را باز کرد تا عاطفه جدا شودی حلقه
  !منه و هنوز مجرده

  
  ...کوروش : دینال
  
  .می زنی در موردش حرف مگهی وقت دهی باشه؟ می ادامه ندای بـ
  

اصال : ستادیعاطفه مقابلش ا.  کردیعضالت شانه اش درد م. دی کشرونی را براهنشی پ تخت نشست وی لبه
  . خوامیاگه ناراحتت کردم معذرت م...  نداشتم یو ابدا منظور بد

  
 شکم یدست راستش را رو.  را به تن داشتیهنوز بلوز و دامن مهمان.  را باال گرفت و نگاهش کردسرش

 که تنها در ستی نی مساله انیاما ا!  وقتچی فکر نکردم؛هی اگهی دی بچه من واقعا به: صاف و تختش سراند
  .می زنیسر فرصت، وقتش که بود حرف م ... میری بگمیموردش تصم

  
  .باشه:  تکان دادسر

  
 داشتن چهار یعنی گری دی بچه کی د؛ی تخت دراز کشیبه پشت رو.  و رفتنش را به حمام تماشا کردستادیا

 بود که ی دنبال کسشهی همنکهی سماجت خودش افتاد، اادی. شدی مشتری و بشتریان ب شیبچه که تفاوت سن
  . راحت نبودیری گمی گرفت تصمی قرار مطی در شرایاما وقت. بچه نخواهد

  
.  گرفتی را مشی موهایسی بود و خدهیحوله اش را پوش.  آمدرونی تا عاطفه بدی طول کشقهی چند دقفقط

  !؟ی کنیتو واقعا به داشتن بچه فکر م: دی تخت به پهلو دراز کشیرو
  

  !حداقل االن نه ...یلیراستش نه خ:  سرش گرفت و حوله را چالندی را از رودستش
  

  .می شانسمون رو امتحان کنگهی دو سال دیکی می تونیم... خوبه :  تکان دادسر
  

  !واقعا؟:  قدم به جلو برداشت و کنارش نشستچند
  
 ی سرخیانگشت اشاره اش را رو. بعد حمامش را دوست داشتونیو لوسعطر شامپو .  دادی حمام میبو

  ه؟ینظرت چ ... می داشتگهی فکر دهی دی شاگهی دو سال دیکی: دی کششیگونه ها
  

  .خوبه:  تکان دادسر
  

 ایب: دشی و جلو کشچاندی حوله دور کمر عاطفه پیدستش را از رو.  گرفت و شامه اش داغ شدیگری دنفس
  ...نجایا

  
  ...خب  ... ی گفتی میداشت:  شانه و گردنش نگه داشتنیتلفن را ب یگوش

  
  .ی من دردسر درست کردیبرا:  شدی منیی باال و پاشی بود که صدای هم انگار دستش بند کارشهره
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 ادیمن که بهش نگفتم هر وقت جا نداشت ب...  بابا یا:  و داخل سبد انداختدی کشرونی برنا را بیروبالش
  ! توشیاونجا پ

  
  .گهی اومد دـ
  

   تو؟ی راش ندادرم،ی بمیاله:  تخت کنار زدی را از رولشی شد و ساای کرد و وارد اتاق بردینچ
  

 کم خرت و پرت کی رونی بامی خواستم بگهی خواب بود؛ دشی ساعت پکیتا ! راش ندادم؟:  غر غر کردشهره
  . شدداریبخرم ب

  
  االن احمد کجاست؟ موند تو خونه؟: کرد اضافه گری دی را را هم به لباس هاای شرت بردیت

  
  . شر نشه خوبهادی آره، صابر نـ
  

 خواستم برات دردسر یشهره بخدا من نم. خدا نکنه ... ادینه نم:  و سبد را بغل کرددی لبش را جوپوست
   ...لهی جمای صبورا شی زنم که بره پیاصال خودم باهاش حرف م.  احمد سوختیدلم برا. درست کنم

  
  . کنمی مشی کارکیمن .  به احمد و صابر نداشته باشی و بکن کارتی زندگنیبش... واد  خی نمـ
  
موها را از دور صورتش .  پسرها هنوز پهن بودی صبحانه زیم.  رفت و داخل آشپزخانه شدنیی پله ها پااز

  . بند بودییکاش دستش جا: عقب زد
  
  . آرهـ
  
   از کوروش بخوام احمد رو ببره رستوران؟_
  
   ؟ی گردی دنبال دردسر م؟ی شدوونهید... ه  نـ
  

   صابر؟یدست رو دست بذارم که بشه لنگه :  را جدا کردی روشن و رنگی ها لباس
  
  !ی عاطـ
  
 به یکالفه چنگ.  شکم و کمرش داشتری زی شدن درد بدداریاز وقت ب. دی به کمرش کشی و دستستادیا

 ی مایبه قول برد. مده بود تا آنها را به رستوران ببردکامران بعد صبحانه دنبال پسرها آ.  انداختشیموها
 گفتن دور از شتر میقدآخه قربون شکلت برم، از :  زدشیشهره صدا.  ناهار مردانه بخورندکیخواستند 

  .نیبخواب و خواب آشفته نب
  
حمد  کرد، اما ای بست و نگاهش هم نمی باشد؛ اگر احمد مثل صابر بود چشمش را مالی خی توانست بینم

 ی کارکی:  خم شدی کمرش گذاشت و کمیدستش را رو.  گرفتی دستش را مدی بایکس. هنوز بچه بود
  !یجون عاط...  شهره، تو رو جون من شتیبذار االن بمونه پ...  کنم یبراش م
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  !ی خب، قسم نده پدر صلواتیلی خـ
  

   خونه؟یری میدار: نگران جفت پاها را بهم چسباند.شدی مادی کم و زدردش
  
  ؟ی نداری سر کوچه، کاردمی رسگهید...  آره ـ
  
   نه، برو بسالمتـ
  

 زتی رفته وقت چادتی ،ی عاطیری بمیا:  به شکمش زدی کانتر گذاشت و چنگی را رولشی موبایگوش
  !گهی دیشده؟ البد برا همون دل درد دار

  
  .شهین به بدن حالت بهتر م نبات و گلپر بزهی:  گرفتشی را روی کترری و شختی روانی نبات داخل لی اتکه

  
 کارش به شرکت رفته یکوروش برا.  صبحانه شدزی را روشن کرد و مشغول جمع کردن میی لباسشونیماش
 دی دو روز عیکی نیا.  از خانه بخورند و شب مهمان نادر خان باشندرونیقرار بود ناهار را با هم ب. بود

 را داخل شکم جمع شی نشست و زانوهامنی نشیپه  کانایرو.  نادر خانیرفت و آمدشان شده بود خانه 
 دلش نخواهد اما وقت فکر کردن به نداشته نکهی نخواسته بود؛ نه ایادی زیزهای اش چیدر زندگ. کرد

 و دیبه پهلو دراز کش.  گذاشته بودارشی در اختزهای چیلی خی با کوروش سرابیزندگ.  را نداشتشیها
 مرد کی ،ی دوست داشتنی بچه تا خوب داشت؛ چند ی خانواده کی. کوسن پهن و تپل را محکم بغل کرد

  ...خوب 
  

 ادی چند وقت عادت کرده بود که هر وقت نیهم.  داد و به انگشتر حلقه اش نگاه کردرونی را بنفسش
قرار بود . رندی بگی ایقرار بود جشن کوچک و خودمان. کوروش و ازدواجشان افتاد به انگشترش نگاه کند

 که یفکر دور شدن از مرد.  راحت نبودگری شهره برود، اما جدا شدن از کوروش ددنی به د اوقاتیگاه
.  شد و آخش را درآوردشتری بیدرد کم.  و بم وجودش رسوخ کرده بود راحت نبودری روزها به تمام زنیا
   ...یآ:  شکمش فشردری شد و مشتش را ززی خمین

  
 برداشت و با فونی سمت اینگران چند قدم.  کس نبودچیمنتظر ه. ستدی باعث شد بافونی زنگ آیصدا

  . خوادی می چنیا! بر خرمگس معرکه سه سه بار نه بار صلوات:  آرش ابرو باال انداختدنید
  
  .بله:  اجبار جواب دادبه
  
  . سالم، آرشمـ
  

  .دییسالم بفرما: دی شکمش کشی روی را دوراندستش
  
   کوروش باهاتون تماس نگرفت؟ـ
  

   افتاده؟ی شده؟ اتفاقیچ:  شدنگران
  
  .کوروش قرار بود هماهنگ کنه. امی بیزی برداشتن چیفقط قرار بود برا.  نه نهـ
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  ... تو دییبفرما.  بهم نگفتیزی دونم، چی نمـ
  

:  کوروش را گرفتیشماره . دو تماس از دست رفته داشت.  را برداشتلشی داخل آشپزخانه و موبادیدو
  .الو

  
  .یخواستم زنگ بزنم خونه که خودت تماس گرفت.یجواب نداد تو؟ زنگ زدم یی کجاـ
  

 بپوشد و ی خواست لباس مناسب تریتا قبل آمدن آرش م.  رفترونی را خورد و از آشپزخانه بآخش
  ...آرش اومده :  سر کندیروسر

  
 و فمی خونه کادی اومد شرکت گفتم بیداشت م.  تماس گرفتم که بهت خبر بدمنی همیبرا.  دونمی مـ
  .ارهیب

  
 نیسابقه نداشت همچ.  اش نشسته بودیشانی پی رویعرق سرد.  تخت نشستی حس لبه ی و بدی پوشمانتو
  .متوجه تماست نشدم: دی صورتش کشیبا پشت دست رو.  را تجربه کندیدرد

  
  .ارهی تو کمد اتاق؛ بده بهش لطفا تا برام بفمی کزم،ی باشه عزـ
  

  .باشه:  را سر کردی نخشال
  

 دندان ریلبش را محکم ز.  شدی مشتریدردش هر لحظه ب.  شدزی خمی تخت گذاشت و نیا رو رلشیموبا
چند برگ .  طور کج و کوله مقابل آرش ظاهر شودنی خواست اینم.  کوروش را برداشتفیگرفت و ک

 بود سرعت ستادهی آشپزخانه اکی آرش که نزددنیبا د.  اش را گرفتیشانیدستمال برداشت و عرق پ
  .سالم:  دادشیه قدم ها بیشتریب

  
  . مبارکدتیع...  سالم از بنده خانوم ـ
  

  . کوروشفی کنیا.  شما هم مبارکدی ع،یمرس:  تکان دادسر
  

  . متاهل شدن باشهمیفکر کنم از عال!  کوروش سر به هوا نبودانیا: دی خندسرخوش
  

حس کرد رنگ از .  بود و برندهدی دندان درد شدنیع.  شودنیی شد تپش قلبش باال و پای باعث مدرد
  .دییبفرما: دی اش کشیشانی پیدوباره با دستمال رو. دهیصورتش پر

  
  !؟ی عاطفه جان، خوبـ
  

  !خوبم، کوروش منتظره ها:  کانتر گرفتی را لبه دستش
  

  ستن؟ی بچه ها نده؛یرنگ و روت پر:  براندازش کردیجد
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 و ی خراب مخ زنیآرش مشکور با سابقه  مانده بود تا نیهم. دیای نمانده بود آخ و واخش در بیزیچ
 کنه، یدندونم درد م:  گونه اش گذاشتیدستش را رو.  وجود داردی بفهمد مشکل زنانه اشی هاطنتیش

  .کوروش منتظره ... دییشما بفرما
  
   ...ی دندون پزشکی ریبعد با کوروش م!  شرکت؟نیای باهام بی خوای ماد؟ی از دستم برمی کمکـ
  

  .یمرس...  نه مسکن خوردم خوبم : باال انداختسر
  

  . رمیپس من م:  را گرفتفی قانع شده بود که کانگار
  
  . به سالمتـ
  

 یبه محض بسته شدن در ورود.  از آن در توانش نبودشتری بدرقه اش برداشت، اما بی قدم کوتاه براچند
   ...رمی میدارم م ... یآ: دو زانو نشست

  
 کجاست و نه توان باال رفتن از پله ها را داشت فشیست دفترچه و ک دانینه م.  کردی درست کار نمفکرش
  ...الو عاطفه :  کوروش را گرفتیچهار دست و پا سمت تلفن خانه رفت و شماره .  را برداردلشیتا موبا

  
  ...کوروش : دینال
  
   شده؟ عاطفه؟ی چـ
  
   ...رمی میدارم م:  شکمش را فشردری مشت زبا
  
  ؟یی عاطفه کجا؟ی گی می داری شده؟ چیچ:  بشنود راشی توانس وحشت صدایم
  

  ... تونم راه برم ینم...  خونه ایب... آخ :  راه گرفتاشکش
  
  ! چت شده؟ن؟ی زمیخورد ... امیدارم م ... امی درام مـ
  
  ... کنه ی دونم، شکمم درد می نمـ
  
 ریتا برسم بهت د ... نگیپارک رم یدارم م ... امی شکمت؟ باهام حرف بزن تا بی باشه؟ کجاسی نکنه اپاندـ
  . زنم اورژانسیاالن زنگ م ... شهیم
  

   ...ستی نسیآپاند...  خواد یاورژانس نم... نه : دینال
  

 خونه باشه کی نزددیآرش با:  زدی و حرف مدی دویانگار م. دی شنی مختهی کوروش را جسته و گریصدا
   ...مارستانی بارتی تونه بیتا من برسم م... 
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 لوس نی وقت از اچی بود؛ بعد از بلوغش هبی و غربی عجیادی درد زنیا.  خم شدشتری گفت و بی بلندآخ
  . کردی که تجربه می شدتنیحداقل نه به ا.  ماهانه نداشتی هایباز

  
  ...اصال ... اصال ...  آرش نه ـ
  
  !ه؟ی االن وقت لجبازـ
  

 امی خوام با اون بینم: شک کرد گرفت و عرق صورتش را خینفس.  نبود که کوروش سرش داد زدمهم
   ...مارستانیب

  
 کری رو اسپذارمی و میگوش. امیباهام حرف بزن تا ب...  رسم بهت یزود م... راه افتادم ...  خب یلی خـ

  باشه؟
  
   ...یای تا برمی دم نمیقول م:  خنده اش گرفتدی درد شدانیم
  

  !؟یدیشن...  کنم چارتی تا بدوباره تکرارش کن:  بوددهی جودهی کوروش پر خشم و جویصدا
  
 چسب سرمش انگشت یرو.  درد داشتی کرده بودند هنوز کمقی تزرشی که برای ای وجود مسکن قوبا

 ی بدون کفشش انداخت؛ صندل های به پاهاینگاه.  بوددهی تخت بخش اورژانس دراز کشیرو. دیکش
با کف ..  نهای تختش است ری زندیب خم شد تا بنیی سمت پاینگران کم.  بوددهی و خوشگلش را پوشیمخمل

 ماند که از ی حواسش مدیبا.  بوددهی دکتر خجالت کشیچقدر بابت حرف ها.  شکمش فشردیدست رو
کوروش پر اخم .  تعارف نام برده بودیدکتر ب.  کندزی کارها پرهیلی اش از خانهیچند روز قبل شروع ماه

قبل برخاستنش .ندازدی پاراوان بنی بیتا نگاه دزدک شود زی خمی کرد نیسع.  کردیبه دکتر جوان نگاه م
  !؟یبهتر:  آمدرونیکوروش از پشت پرده ب

  
 ... ارنی و دربنی اانیآره، بگو ب:  کرد مرتبش کندیبا دست سالمش سع.  آزاد شده بود دور گردنشالش

  .دستم خسته شد
  
  . تا سرمت تموم بشهی کشی م جا درازنیشما هم:  رامرتب کردشی و موهادی حوصله شالش را باال کشبا
  

  . موننی گردن خونه بعد پشت در میاالن بچه ها برم! گهی دمیبر... خوبم بخدا :  زدغر
  

 ی باشد؟ مثال منهی داشت که دست به سیچه معن. دیابرو در هم کش. ستادی انهی تختش دست به سکنار
   ...میبر: دیپهلو دراز کش زد و به یی صدایغر ب. ندی تختش بنشی مهربان تر لبه یتوانست کم

  
  .دمی پرسی ازت مدیبا:  هم گذاشتی روپلک

  
  !؟ی چـ
  

از اون شب به بعد ...  نه ای ی دوره ات هستکی که نزدنیهم:  گره شد، اما اخم نداشتشتری بشیابروها
  .اصال حواسم بهت نبود
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   ...گهی مونه دی مادمی ...حالم خوبه ...  خوبه، نه خوبم یعنی. ستی نیآهان، طور:  کردی سرفه اتک

  
   دردت کم شده؟ـ
  

 ینم! گری شد دوست داشتن دی هم منیا.  شدی نگران حالش متی وضعنی بود که در ای جور خوباصال
 ی میی جاکی دیبا.  طور بماندنی نداشت بگذارد همالیشد؟ کوروش آدم ابراز کردن نبود؛ هر چند خ

... داشت ... نداشت ... دوستش داشت . ان گرفت دندرینگران انگشتش را ز. گفت که دوستش دارد
  ...نداشت 

  
  . سرمت و بکشهادی بیکی بگم رمی مـ
  

 یکم.  را بست و داخل شدی سر و صدا در ورودیب. زدی چرت مونیزی مقابل تلوی کاناپه ی خانم روشهال
 ید تا کارها بوی گذراند؛ فرصت خوبی را در شرکت میهر روز چند ساعت.  گذشتیاز سه بعد از ظهر م

 ای تخت بردی رودبارا.  دست چپ انداخت و از پله ها باال رفتی را روفشیک. عقب مانده را جبران کند
 کتاب مصورش ی انداخته بود و دمر روچهی قالی روی هم بالشایبرد.  زدی حرف می بود و تلفندهیدراز کش

  ن؟یچطور: دی به چارچوب کوبیبا نوک انگشت ضربه ا. خم شده بود
  
  ...سالم ...  سالم بابا ـ
  
   سالم، برنا کجاست؟ـ
  

  . بودیبا عاط:  را از صورتش فاصله دادی گوشباراد
  

 و کتش را فیک.  تخت به خواب رفته بودندیبرنا و عاطفه هر دو رو.  تکان داد و سمت اتاقشان رفتسر
 ی صدا جمع و رویرا ب یلی فی و دفتر نقاشیمداد رنگ.  برنا را مرتب کردی گذاشت و دست و پانییپا

 و خوابش ه بودشی داد مشغول دوره کردن درس هایجزوه و کتاب عاطفه هم نشان م.  گذاشتیپاتخت
 صورتش ری تخت نشست و آرام مداد را از زیپشت سرش لبه .  گونه اش بودیته مداد رو. برده است

دست .  جابجا شدید و کم زی نقشی بودن جایانگار همان مداد اهرم سرش بود که به محض خال. دیکش
با بودنش و . شانیعاطفه شده بود آرامش زندگ.  تخت گذاشتی را باز کرد و دو طرف عاطفه روشیها

 ی نبود که هر کسیکار.  خانواده بودن کم نبودکیبه صورت غرق خوابش نگاه کرد؛ آرامش . حضورش
 ینادر خان گفته بود داشتن بعض.  عاطفه گذاشتیشانی پی روی نرمیبوسه . دیایبتواند از پس ان برب

 ساده و کمرنگ نی حدر بود یدختر خاص.  خواهد و داشتن عاطفه از همان نوع بودی ماقتی لزهایچ
  ...دوستت دارم :  صدا لب زدی گوشش چسباند و بریسرش را ز. بودنش

  
  ...سالم :  و چشم باز کرددی لرزشیپلک ها.  نفسش مور مور شدی گرمااز
  

   کردم؟دارتیسالم، ب:  نکندداریبرنا را ب پچ کرد تا پچ
  

  ... عادت کردم گهید... اوهوم : چاندی باال آورد و دور گردنش پدست
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  ؟ی خوندیدرس م: دی را خم کرد و مچ دستش را بوسسرش
  

 کمکم دیفکر کنم با.  سختهیاضیاوهوم، ر:  دستش را محکم تر کردی کرد و حلقه نیی را باال و پاسرش
  .یکن
  

  امشب خوبه؟: دی مچ دستش را بوسدوباره
  

  ! فکر کنمدیبا... امشب؟ امم :  و لوچه جمع کرد و سر تکان دادلب
  
  فکر کردن داره؟:  صورتش خم شدی روشتری و بدی خندطنتشی شبه
  

...  کنه ی سرعت قبول نمنی رو به ایشنهادی پنی دختر خوب همچهیآره، :  درشتش را غلتاندی هامردمک
   کنه؟یم
  

   ...می کار کنیاضی االن رنی هممیپاشو بر:  برداشتی محکمی بوسه
  

 من حالم زهی چیعنی ... شهیاالن نم.  همون شب خوبهیعنی!  شه کهینم...  االن؟ امم ؟یچ:  گرد کردچشم
  ! گم بعدایاز اون نظر م...  اصال ستی خوندن نیاضیمناسب ر

  
 آن یهمه . ه سال ها گمشان کرده بود بود کی خوبی حس های اش شروع همه ی عاطفه به زندگآمدن

  ! بدیبابا: دی برنا باعث شد پس بکشی عصبانیصدا. شدی اما حس مشد،ی نمدهی که کمبودش دییزهایچ
  

   برنا؟ی شدداریب: دی لبش کشی و محکم رودی هم از جا پرعاطفه
  
  !چرا؟!  بد؟یبابا:  برنا اخم کردی صورت اخمالوبه
  
  !ی و ببوسی عاطی خوای می وقتیریاجازه بگ از من دیبا:  رو غرغر کردپر
  
  ! بله؟ـ
  

  . ازشیری اجازه بگدی من پرنسس برنا شدم؛ باگه،یآره د:  چشم و ابرو آمدشی براعاطفه
  
: دی شکمش پف کرد و عقب کشیرو.  و خنده اش بلند شدغیج.  سمت خودشدی برنا را گرفت و کشیپا

  .می بخوری بستنمیپاشو دستو روت و بشور بر
  
  !یبستن...  هورا ـ
  

  .نیی هم بگو برن پاایبه باراد و برد: دیای بنیی تخت پای کرد از روکمک
  

  ! بابای کنه؟ افی تعرهی بقینره برا:  را دسته کردشی جزوه و کتاب هاعاطفه
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  .ممکنه بگه:  را باز کردراهنشی پی هادکمه
  
  ! خدا مرگم بدهـ
  
  ! عاطفهـ
  

  . تا همه رو خبر نکردهنیی پامی برایب:  بست سرشی و باالدی را شانه کششیموها
  
  . ره انقدر نگران نباشی مادشی:  برداشتی شرتی انداخت و تی را کنارراهنیپ

  
  .رهی نمادشی یچی شناسم هی که من می تخم جننیا:  دندان گرفتری ناخنش را زی گوشه

  
  !تخم جن؟! جانم؟:  باال دادابرو

  
   ...نییمن رفتم پا...  برنا بود؛ امم منظورم! نه تخم جن که نه ... عی هـ
  
  !؟یری کجا در منم،ی ببسای واـ
  

  ...عاطفه . نی زمی خوریم... ندو :  و حرص خورددی را از پله ها ددنشیدود
  

  ! نگران نباشفته،ینم.  و باالنیی دوئه پای پله ها میکل روز از رو: ستادی اتاقش ارونی بباراد
  
  !مطمئن؟: دی شرتش را پوشیت

  
  .آره:  تکان دادرس
  

با هم به تخت آمده . دی را مالشیپشت پلک ها.  عاطفه نگاه کردی خالی خورد و به جای تخت غلتیرو
 از یکم.  به ساعتش انداختی تخت نشست و نگاهینگران رو.  بوددهی عاطفه زودتر هم خوابیحت.بودند

 نور ریز. دیرا داخل آشپزخانه د رفت عاطفه نیی از پله ها که پادی پشت گردنش کشیدست. گذشتی مکی
 ی نشده؟ پس چرا انقدر بتی طور،یجون عاط: زدی و حرف مزی داده بود به مهی تکوارکوبیکمرنگ د

  ؟یحال
  

.  صدا دادی کمشیبه قدم ها.  طور ترسانده بودنی افتاده بود که عاطفه را ایحتما اتفاق بد.  شدنگران
  ام؟یمن ب: دی گونه اش کشید با پشت دست روقبل آن که برگرد.  حضورش شدیعاطفه متوجه 

  
   شده؟یچ: چاندی دور کمرش پدست

  
  .ستی نیزیچ:  باال دادشانه

  
 بنده نی بخواب، اریبرو بگ!  نشده، احمد شلوغش کردهیچیه: دی نشی می شهره را از داخل گوشیصدا

  خداحافظ.گهی کنم دیمن قطع م. ی کردداریخدا رو هم ب
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  ... شهره ـ
  

  .قطع کرده: از دست عاطفه گرفت را یگوش
  
 نیی باال و پاشی گلوبی داد و سیآن طور که آب دهانش را فرو م.  توانست حجم بغضش را حس کندیم
 ی چی بهم بگی تونی ماد؟ی از دستم برمیکار:  بازو نگه داشتانی داد و عاطفه را مهی تکزیبه م.  شدیم

   افتاده؟ی شهره اتفاقیشده؛ برا
  

  . بگه خوبهی شده باشه و الکشی ترسم طوریم:  هق کردهق
  
  ! چراهی گر،ی هـ
  
  .ی نشداری که بنیی اومدم پاد،یببخش: دی چشمش کشری پشت دست محکم زبا
  

   شده؟یچ. یستی ندمی شدم دداریب:  را گرفتدستش
  

   شهره؟شی پی من و ببرشهیم:  تکان دادسر
  

  ...حاضر شو . نکنهی خب، گریلیخ:  کردبغلش
  

  ؟ی بریم: اهش کرد نگناباور
  
  ؟ی بری خوای مگه نمـ
  
  ! چرا چراـ
  
  . پس برو حاضر شوـ
  

 ریبرو بگ...  خوبم غمبری به پری به پیعاط:  را برداشت و به شهره زنگ زدلی موبای رفتن عاطفه گوشبعد
  ! کنه که نصفه شب زنگ زد بهتکاری رو چیخدا بگم احمد! بخواب

  
  ... الو ـ
  
  ... الو، آقا کوروش ـ
  
  ... اونجا ارمشیدارم م.  بودشونی پریلی شده؟ عاطفه خی سالم، چـ
  
  !بخدا خوبم.  آخههی کارا چنی بابا، ایا.  نشدهیچی هـ
  
  . از دستم براومدی کاردی شادیبهم بگ. گهی شده دیزی چهی باالخره ـ
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 ی مادینه رو  و راه خوادیامروز داداشش پشت سرش م.  منشی اومده پهی بگم؛ احمد چند روزی واال چـ
 و نگرانش یحرفمون شد؛ احمد زنگ زد به عاط. که احمدو با خودش ببرهنجایآخر شب هم اومد ا. رهیگ

  .کرد
  

 ی خودش می به اصطالح برادر را سر جانی ادی بایکی.  صورت عاطفه مقابل چشمانش بودی هایکبود
 نبود که ی کمزی عاطفه هم چیراحت کرد، اما نای عاطفه نمی خانواده ری خودش را درگیلی خدیشا. نشاند

  . از کنارش رد شودالی خیراحت و ب
  
  .میای من و عاطفه مدی شما حاضر بشـ
  
  .امی که خودم از پسش برنستی نیمشکل!  تو رو خدانیای نـ
  

  . استزی عاطفه همه چی دانست که شهره برایم.  آمده استشی هم پی بود زد و خوردمطمئن
  
 چند هی. ستی عاطفه هم آورم ندی باشطی شرانی شما تو ای اما وقتن،یای برم دونم خودتون از پسشی مـ

  .دی کنکاری چدیری بگمی و بعد تصمدی بمونگهی دی جاهی یروز
  

  شهره است؟ حالش بده؟: ستادی حاضر و آماده مقابلش اعاطفه
  

  . خداحافظد؛یپس حاضر باش:  تکان دادسر
  

  شهره زنگ زد؟:  دندان گرفته بودری زلب
  

 که ادی از دستم برمی کاری اما وقت،ی بهم بگتی خانوادگی زندگیانتظار ندارم از همه :  گرفتینفس
  !؟ی متوجه ا،ی بهم خبر بددی رو آسون تر کنه باطیشرا

  
  ! کوروشـ
  
  . شهی می چنمی برن تو آپارتمان بمونن تا ببی چند روزهی ـ
  
  .می کنی من و شهره حلش مـ
  

 به من هم مربوط ییزای چهی ی ازدواج کردیفکر کنم وقت: دی ژاکتش را پوش را از دستش گرفت وچییسو
  !شهیم
  

  .ی روبرو بشی مشکالتنی خواستم با همچیفقط نم:  شال فرستادری آشفته اش را زیموها
  
 ؛ی کنی مهی نصف شب گر،ی شینگران م.  عاطفهشهی به من مربوط ممای مستقیری تو باهاشون درگی وقتـ

  . شمی باهاشون رو به رو نمی بگی تونیپس نم
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  ..متاسفم:  تکان داد و کنارش راه افتادسر
  

  نباش:چاندی دورش پدست
  
  ؟. نشنداری بچه ها بمیستی نی وقت_
  
   کنم خوبه؟ی شهال خانم هست؛ در رو هم قفل مـ
  

  ..خوبه: دستش را گرفت عاطفه
  

 یم.  شکسته شده بودی تازگمطمئن بود که به.  انداختی در ورودیشه،روی شی خالی به جاینگاه
 ها را جارو زده بود تا اثرشان شهیانگار شهره قبل آمدنشان ش. ندی پله ها ببی ها را روزهیتوانست خرده ر

 شهی داد؟ شی نشان منمرد بود و زورش را به ز.  دندان گرفت و رها کردری لبش را زیگوشه . را پاک کند
 ؟یپس چرا حاضر نشد: دی عاطفه را شنیصدا. است کرد گردن کلفت ی مالی شکست و خی خانه می

  !شهره
  
  نجا؟ی ای اومدینصف شب خودت و شوهرت و زابراه کرد! ؟ی بگم عاطی من بهت چـ
  

 راحت بخوابم و تو الیآره اومدم، من اون سر شهر با خ:  عاطفه آهسته شد تا جواب شهره را بدهدیصدا
   سر شهر تنت بلرزه؟نیا

  
  !ی عاطـ
  
  گو، صابر شهره رو کتک زد؟ احمد تو بـ
  

 هی:  کردی پنجره نشسته بود و خوابالود نگاهشان می لبه یپسر جوان درشت.  کرد و باال رفتیکی پله را دو
  ... به من زد و ی و دو تا درکونیپس گردن

  
  !احمد:دی غرشهره

  
  . سالمـ
  

  .دییسالم آقا کوروش، بفرما: دی آزادش را باال کشی روسردنشی با دشهره
  

  . باالیاومد: دی سمتش چرخعاطفه
  
  .سالم:  شدزی خمی ندنشیاحمد با د.  کردی مدیی را تااتشی در ذهنیقفل شکسته . ستادی در ارونیب

  
 فرش ی هنوز ال به الی اشهیممکن بود تکه ش.  بدون پوشش عاطفه انداختی به پای را داد و نگاهجوابش

  .ختهی خرده رهشی بپوش، شایب:  را سمتش گرفتیکفش راحت. باشد
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 برش نی زمیخدا از رو: دشی گشت و دی میداشت دنبال شکستگ. دی چرخکری در و پی عاطفه تند رونگاه
  .داره

  
  ..نی اومدی همه راه منی ادینبا.. شرمنده ام یلی تو،خدیبفرمائ: شدزی خمی نشهره

  
  . نکردمی کارـ
  

 T داغون نکننی از اشتری شهره اعصابم و بم؟ی اومدی مدی نبای چیبرا: ستادی مقابل شهره ای عصبعاطفه
  !میجمع کن بر

  
  ! و جمع کنم و برم؟می قربونت برم؟ خونه زندگمی کجا برـ
  

  !بکن پات:  به کفش اشاره کرد تا عاطفه بپوشددوباره
  
  . بگو کوروشیزی چهی تو ـ
  

  . گهی می چمینی کم آروم باش ببکی:  را نگه داشت تا راحت کفش به پا کندشیبازو
  
  .ی که تو گفتیی جامی برادی خواد بمونه؛ نمی مـ
  

.  آنجا بودی کتک کارکی اثر دیشا. دی چپش کشی بازوی هم کنار احمد نشست و با دست راست روشهره
 که عاطفه بارها و بارها در نیفکر کردن به ا.  بوددهی دی دفعات سر و صورت عاطفه را کبود و زخمیلیخ

پنجه اش .  کندنهی ک، استدهی که تا به حال ندی نسبت به مردشدید باعث م قرار گرفته باشیتی موقعنیچن
 نکهی هم اشهی هم حال و روز خودتون بهتر مد؛ی گم بمونی که میی چند روز جاهی! شهره جان: مشت شد

  .شهی مزاحمت نمیکس
  

 رمیفردا صبح م.  کنممی خودم و قادیمن که نبا. نجاستی امیخونه و زندگ: دی مالی را مشی هنوز بازوشهره
  ! دونه و صابری قانون مگهی بعد دسم،ی نوی متی و شکایکالنتر

  
  . کنهیبدتر م:  بوددهی احمد کلفت و نخراشیصدا

  
 تی مزاحمت امشب شکای ها ازش براهی چند تا از همساهیکاف. ستی ها نی راحتنی دفعه به انیا:  کرداخم
  .کنن

  
 خواد از ی میاصال چ. دی شما تنها باششمی موونهیوروش؛ من د گه کیراست م:  مقابل شهره زانو زدعاطفه

  جون ما؟
  
پاشو تو هم برو !  آخرمی زده به س،یحاال نه خونه داره نه زندگ.  روبراه بودزشونی بود همه چری تا نـ

  . کنمی رو حل مهی قضنیخونت، من فردا ا
  
  ! شهرهـ
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  . پاشوزم،یپاشو عز:  را گرفتشی کنار عاطفه خم شد و بازودی شهره را که دی غره چشم

  
 باز ی که اون عوضنجای خواد بمونه ای گه؟ می می چنیبب: دی لرزی اش از شدت بغض و خشم مچانه

 دونم یاون وقت م. ادی مونم تا بی جا منیاصال هم...  ذارم یمن نم.  بشه و دردسر درست کنهداشیپ
  . کنمکاریباهاش چ

  
  .نیی پارهی صدات مزم،ی آروم عزـ
  

  !ن؟یبب.  شهی از گور تو بلند مشای آتنی ایهمه :  احمد زدی پای روشهره
  

  !یری بمدمی کرد؛ ترسیبه من چه ، داشت خفت م:  کردغرولند
  
   کرد؟ی داشت خفت مگه؟ی شهره راست م؟ی چـ
  

  .اری بچه بنی ای آب براوانی لهیپاشو ! ی الهیالل ش: دی پر حرص به احمد توپشهره
  

  .ی هستی انقدر عصبانستی ننجایآروم باش، حاال که ا: دش نگه داشت را کنار خوعاطفه
  
  . نداشتمی از دستش زندگی دونی نم،ی دونی تو که نمـ
  

 آقا شی پ،ی کنی می طورنیا.  نشدهمیچی به جون خودت، به جون خودم ه،یعاط: ستادی کنارشان اشهره
  .یدیکوروش خجالتم م

  
  . آب و بخور بذار من با شهره حرف بزنمنیا: ش کرد کمر عاطفه گذاشت و نوازشی را رودستش

  
  .نیی پاای چند لحظه بهیشما :  شهره اشاره کردبه
  

:  لباسش فرو کردبیدستش را داخل ج.  شب سرد بودیهوا. ستادی در کوچه اکی آمد و نزدنیی پله پاچند
  . نباشنجای اگهی کن، اما امشب رو دتیفردا هم برو شکا. می برنیایباهام ب

  
  . کنمی متی شکارمیبهش گفتم م. ادی گرده، حداقل امشب نمی صابر بر نمـ
  
  .رهی گی شهره جان، عاطفه آورم نمـ
  

 نی اگهی ذارم دیمن نم.  راحت باشهالتی رو ببر، خیشما عاط:  پله نشستی جان بود که لبه ی بشیپاها
  .ی افتادشتیشما هم از خواب و آسا. فتهیاتفاق ب

  
تا االن اگه خودتون حلش .  تکرار بشهدی نباگهی اتفاق دنیا. ستی وقت شب ننین ما ا موضوع اصال اومدـ

 تموم زیهمه چ.  اسم و آدرسهی تلفن زدن و هیچاره اش .  انجام بدمی حاال اجازه بده من کارنیکرد
  .شهیم
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  .ی بشری خوام شما درگینم: بغضش را حس کرد.  سر تکان دادشهره

  
  . راحت باشهالتی شم؛ خی نمریدرگمن :  زدی عاطفه را محرف

  
  .می مونی جا منیهم:  گرفتی سر تکان داد و نفسدوباره

  
 ی دارم، کمکت میچند تا آشنا تو آگاه.  اومدنی کنم برایاصرار نم. ی دونی باشه، هر جور خودت مـ

  .کنن
  

  ان؟ی شد میچ: ستادی پله ها ای باالعاطفه
  

   ...نجای اایب:  را دراز کرددستش
  

  !نمتی بب؟ی کنی مهی شده؟ شهره گریچ:  آمدنیی را جمع کرد و پاشیوپانچ
  

  !هی چهیخوبم، گر:  سر تکان دادشهره
  

  .می زنیتو راه حرف م:  اش را محکم گرفتپنجه
  
  نجا؟ی بمونن ا؟ی اا چرا؟ شهره چـ
  

  ! خبر بودمی همه اتفاق افتاد و بنیا:  گرفتگارشی سری فندک زکامران
  
  . نشدهی طورـ
  
  شه؟ی مزاحمش نمگهید: اخم سر تکان داد پر
  

  .ادی جرات نکنه سمت شهره و عاطفه بگهی که درنی سخت بگینه، گفتم بهش حساب:  گرفتگارشی از سیکام
  
  ؟ی کردکاری برادر عاطفه چی براـ
  

 تونه درس بخونه و اگه ی خواد میبه شهره گفتم باهاش حرف بزنه؛ اگه م:  سبکش را باال دادوری پلنیآست
  . مشغولش کنمیینه که جا

  
   گفت؟ی چـ
  

  . نداده هنوزیجواب:  لبش را خاراندی گوشه
  
  . خوادی اهرم فشار مهی عقل، فکر کنم ی بی بچه ـ
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  .دی شاـ
  
  . تو هم بودی شهره چند روزنی همی پس براـ
  

  ؟ینگران شهره ا: رونی را فوت کرد بگاری سدود
  

  . کنمیحلش م:  چسباندوانی اواری اش را به دشانه
  

 خواست ی طور با تحکم منی که انیا.  نبودیزی شناخت آدم حل کردن چی که میکامران.  باال دادابرو
  .ادیاز پس مشکالتش برم:  دو انگشت تکاندنی را بگاریس.  بودبی اش با شهره را حل کند عجینگران

  
  .کرده ریی تغقمی کم سلکیحاال فکر کنم .  کردمی مشی رو ستای قوی زن هاشهی همـ
  
  .ی کنی می شوخـ
  

  ! بشمدهی دارم دازیواقعا ن.  بدههی به من تکیکی دارم که ازین! نه:  تکان دادسر
  
  . بگمی دونم چینم:  نرده فشردی را روگارشی سته
  
  . تومی برـ
  

 گرفته ادی بود و یعاطفه هم قو.  شدن داشتدهی به دازیبرادر چهل ساله اش ن.  کامران قدم برداشتکنار
 کرد که عاطفه چطور بار مشکالتش را سبک ی روزها حس منی و درشتش را حل کند؛ اما ازیمشکالت ربود 

 ی دارن حامدوست زن ها هم نی تریقو:  را لمس کردنشییلب پا.  گذارد تا کمکش کندی کند و میم
  .داشته باشن

  
  !ی خوان نه حامی زن ها همراه منی تری قوـ
  

   و همراه فرق دارن؟یحام: امران داخل شود را باز نگه داشت تا کی وروددر
  

  ! فرق دارنیلیخ:  کردنیی را باال و پاسرش
  
 آمد ی کرد؛ همراه اما قدم به قدم می متی بود که حمای کسیحام.  کردی راجع به فرقشان فکر مدیبا

عاطفه با . اه بود تا همری حامشتری بینقش خودش در زندگ.  شانه به شانهقایدق! نه عقب تر و نه جلوتر... 
  ! شدی گاه مهی هم تکیگاه.  کندهی شود، تا تکتی داشت تا حماازیعاطفه ن. شهره فرق داشت

  
  . گشنم شدگه،ی دنیایب: ستادی کاناپه ای رودنشانی با دبرنا

  
  !ی گرسنه اشهیتو هم:  غر زدایبرد

  
  .شمی گفته من تو سن رشدم و دارم بزرگ می عاطـ
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  !یشی مرد میدار: دی برنا کشی موهای را رودستش

  
  ارم؟ی درملیبی مرد شدم سـ
  
  .فکر کنم: دی اش خنددهی چشمان کشبه
  
   بشم؟ی عروسشهی پس مـ
  

  ؟ی ازدواج کنی با کی خوای حاال مشه،یبله که م:  کاناپه کنار برنا نشست و بغلش کردی روکامران
  

 به ی بزند اول غلتی خواست حرفیم.  گرفته بودادی کار را از عاطفه نیا.  را غلتاندشی مردمک هابرنا
 عاطفه یدلش هوا. دیلبش را داخل دهان کش.  کردی گردن خم می داد و سرش را روی مشیمردمک ها

 نی بود که با ماشیچند روز.  مرتب باشددی آناهی جشن نامزدی رفته بود تا براشگاهیبه آرا. را کرد
  . آوردرونی شلوارش ببی را از جلشی موبایگوش.  کردی می خانه رانندگکی نزدی هاابانیخودش در خ

  
  .ی خوام با شهره جون ازدواج کنم عمو کامی من مـ
  

  !؟یک:  چشم گرد کردکامران
  

  !من دوسش دارم.  هم مهربونهیلی خوشگله، خیلیشهره جون خ:  و تاب خوردچی خندان پبرنا
  
  .ت کنه خان رو رحمیخدا موس! یپسر کو ندارد نشان از جد پدر: دی صدا خندبا
  

  .ی هم سن خودت ازدواج کنیکی با دیتو با. شهره ازت بزرگتره برنا:  اخم کردکامران
  
  . نه، دوست ندارمـ
  
  . دختر خوشگل و مهربون هستی حتما تو مهد کلـ
  
  !ستین: دی کاناپه کوبی روپا
  

  شه؟ی می تو کالستون چهینکیبرنا پس اون دختر ع: دی خندایبرد
  

 ی زنگ بزن عاطییبابا: دیبرنا سمتش چرخ.  را داشتزی شر خبر همه چیبچه . رد نگاه کای به بردمتعجب
  . خندنی بهم منای ااد،یب

  
  .ستی عمو، آخه شهره اصال مناسب تو نمیدی نخندـ
  
  . کنهیخودش گفته باهام ازدباج م.  هستـ
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   کوروش؟ی شنویم!  هاهـ
  
  . آرهـ
  

  ...الو :  دور شدی قدمچند
  
  . سالمـ
  
  ارت تموم نشد؟ کک،ی علـ
  
  . کردمی کارکی بگم؟ من یزی چهی... امم .  موندهیلی نه، خـ
  
  !کار؟ی چـ
  

  . کم صبر داشته باشکی... حاال :  خنددی دندان گرفته و مری هم مطمئن بود لب زدهیند
  
  . خونهای تموم شده، برمی صـ
  
  .زوده، هنوز کارم تموم نشده!  نچـ
  
   مگه نه؟یموهاتو رنگ کرد... امم . نمبذار حدس بز:  پله ها باال رفتاز
  
  .ی بدجنسیلیخ! کوروش...  اا ـ
  

  !زدم به هدف: دیخند
  
  ! کنم، اهی می االن دوباره مشکنی اصال همـ
  
  .ی کردکاری چنمی ببایزود کارتو تموم کن ب. می اه و اوه ندارـ
  
  . تعارف نکن، رنگش رو هم حدس بزنـ
  

   آره؟،ینگ گرم و خوشرنگ باشه، اما فکر کنم روشن کرد رهی دادم ی محیترج:  را تر کردلبش
  
  .امی مگهی دو ساعت دیکی ـ
  

  !عاطفه: دی خنددوباره
  
  .ی بای باـ
  
  !گهی خونه دی گردی برمـ
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  . فردا خوشگل کنمی نامزدی خوام برایحاال، م: دی غش خندغش

  
  . بهم اطالع بدهیفتی باشه، راه مـ
  
  . چشمـ
  

 شهال خانم و نادر خان بمانند تا بتوانند شیقرار بود پسرها پ.  به تنش دادیوس تخت نشست و کش و قی لبه
 راهنی کمد پی داد و از بازرونینفسش را ب.  شان بودی رسمی مهماننیاول.  برونددی آناهیبه جشن نامزد

  .عاطفه را تماشا کرد
  
  !نی با امی شیم خواب تر ی و بمی خواب بودیب:  نسکافه را سمتش گرفت و کنارش نشستوانیل
  

 و یسبز و نارنج.  را عاطفه دوخته بودشیبالشتک ها.  دادهی و به بهار خواب تکچاندی دور کمرش پدست
  .شب خوبه:  تکان دادی را کموانشیل. قرمز

  
  !چرا؟:  پا انداختی داد و پا روهی شانه اش تکبه
  
  .شهی کس مزاحم خلوت آدم نمچی چون ساکت و آرومه و هـ
  
  !گهی سر خر دیب: دید خنزی رزیر
  
  ! عاطفهـ
  

   بگم؟یزی چهی... امم . من فقط عنوانش کردم.  بودنیخوب منظورت هم: دی خنددوباره
  
  . بگوـ
  
  . خواد لباس عروس بپوشمی دلم مـ
  
 هیسا.  خوشگل شده بودی هنوز عادت نکرده بود، اما حسابشی موهادیبه رنگ جد.  سرشانه نگاهش کرداز

   ...ی پوشیم: ش را دوست داشت ایروشن قرمز و مس
  

 هفته قبل از تموم شدن نی هممی تونی مم؟ی صبر کندیچرا با:  و سر تکان داددی را داخل دهان کشلبش
  شه؟یم. می چند نفرنی همم؛ی که نداریمهمان خاص. می کنی عروسدی عالتیتعط

  
   شده؟یچ: دی کشفشی ظری چانه ی شستش را روانگشت

  
  .یچیه:  باال دادشانه

  
  ؟یچیه:  چانه اش را لمس کردی رودوباره
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 کشه که بهت عادت کنم، اما ی طول میلی کردم خیقبال فکر م: دی را خم کرد و نوک انگشتش را بوسسرش

  . خونه دور باشمنی خوام از تو و ای لحظه هم نمهی یاالن حت
  
  ؟ی عادت کردـ
  

 که عاطفه نیهم.  همراهای باشد ی که حاممهم نبود.  دادهی و دوباره به شانه اش تکدی را جلو کشخودش
  . دور باشدی خواست لحظه ای که نمنیهم.  گفت خوب بودی مشی تمام روزش را برایحرف ها

  
 چند ماه کنار ست،ی که نروزینقل امروز و د.  با تو و بچه ها عادت کردمیبه زندگ: دی اش را شنزمزمه

  ؟ی کردتمی چقدر اذادتهی. شماهام
  
  دم؟ کرتتی اذی کـ
  

  .یچند دفعه اخراجم کرد. ادی بادتی هم دینبا: دی کوبشی پای رومشت
  

  !ادی نمادمیاصال :  سراندشی موهانی بپنجه
  
   ...ی کردی نگاه می جورهی هاه، تازه بهم ـ
  
  ؟یچه جور:  زدی خودش را به نفهمـ
  

  !گهی دی جورهیاز باال، ! یچپک:  کردغرغر
  
  .زمی دور عززی گذشته ها رو برـ
  
  .زمی دور عزختمیر:  شرت ور رفتی تی مارک کوچک رواب

  
  ؟ی بپوشی خوای می چه لباسـ
  
.  خوشگل بودنیلیخ!  لباس ها همه ماهدم؛ی دی آلبومهی شگاهیامروز تو آرا.  کنمفی بذار برات تعری واـ

  ... جون گفت که کار دوستش یبعد از کت
  
  ه؟ی جون کی کتـ
  

.  هم بودنگهیتازه چند نفر د. شگریخانم آرا:  و ذوق زده ادامه داددی بهار خواب باال کشی را روشیپاها
  . کردمی مشونی قاطی هم بود که من هی اال و الهی ،ی کتمه،ی سولماز، سمن، فهلو،ین

  
  گه؟ید:  کردقشی هم فشرد و تشویلب رو.  گفتن داشتی ماند تا صبح حرف برای ساکت ماگر
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 جور هی خونده، اما لباساش ی هست به اسم النا، طراحی خانمهی. م تو حرفیدی پرگه،ی گفتم دی داشتم مـ
من چرا رفتم .  زنهی طرح مکی ساده و شیلی خستنا؛ی نیونی عی لباس عروس هانیاز ا.  انیخوب

 بود ی نباتش که رنگدمی دراهنی پهی. عاشق مدل لباسا شدم.  خوندمی می طراحدی کوروش؟ بایحسابدار
...  
  
  ؟ی نباتـ
  
  ه؟ی چه رنگین دوی مـ
  

  زرد؟: دی نسکافه نوشگری دی باال داد و کمشانه
  

 یخانمه م.  کمرنگیلیخ.  کوچولو زردهی دی ذره سفهی کم کرم کی. رمینخ! زرد؟:  نگاهش کرددیناام
  .واشیگفت زرد 

  
  !یستی نیجد! واش؟یزرد :  باال دادابرو

  
 یجد! واش؟ی.  کوروشیمزه شد بایلیخ.  بودییمویمنظورش ل: دی عقب انداخت و غش غش خندسر

  !یستین
  

به :  اش چسباندنهیکنارش ولو شد و سر به س. دستش را گرفت و سمت خودش کشاندش. دی خنددوباره
  .نی و چری دامن پر از حرهی خوام با ی می نباتراهنیپ

  
  گه؟ی دـ
  
 کمربند هیس هم رو کمر لبا. ی کم زرشککی.  قرمزیلیالبته نه خ.  قرمز بپوشمی خوام کفشای امم، مـ

  . دارهیزرشک
  
  . دوسش دارمـ
  
  . منمـ
  

  . شهی تموم مدی عگهی دی هفته کی:  هم گذاشتی روپلک
  
  !تو رو خدا.  کوروشمی نداری کار خاصـ
  

   ...یعاط:  دستش را محکم تر کردی حلقه
  
  . هومـ
  
  ! هوم نه و بلهـ
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  .دییبله بله، بفرما: دیخند
  
  . چشماتو ببندـ
  
  ! چرا؟ـ
  
  .نجای ساکته ایلی خم؛یری کم آرامش بگکی ـ
  
  .میری آرامش بگمی بگم و بعد بریزی چهی ـ
  

  !؟یچ: دیخند
  
  . هم کردمگهی کار دکی امروز ـ
  

  کار؟یچ:  باز کردچشم
  
 یعصبان.  دم به شهرهیمنم الزم ندارم، اما م. ی خواستی دونم تو نمیم.  وام ازدواج کردمی رفتم تقاضاـ

   باشه؟گه،ینباش د
  
  !از دست تو:  داد و پلک بسترونی را بوفشپ

  
  !؟یاز دست من چ:  دادهی تککنارش

  
  !یچی هـ
  
  ... کوروش ـ
  
  ... جانم ـ
  
  !یچی هـ
  

    انی  پا
  

   کتاب ما در تلگرامکانال

goldjar@   
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   کتاب ما در تلگرامکانال

goldjar@   

  
  
  
  

  
jar.gold/com.Instagram  

  
  

  وب سایت

IR.BLOG.GOLDJAR 

COM.LOGFAB.2GOLDJAR 
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