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  .دادن اين فايل در سايت شما بدون تغيير و با ذكر منبع از نظر نويسنده بالمانع استقرار 

  .خواندن اين داستان به افراد زير شانزده سال توصيه نميشود
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  ... اينجا: در را گشود

  . درست اومدي: كنار رفت و دختر را به داخل دعوت كرد

  ...ميخواي همينجا وايسي؟ بيا تو: مهرداد به او نگاه كرد. دختر از در وارد شد و همانجا ايستاد

: گفت. تنهاي پر و خالي را نگاه ميكردمهرداد جلوتر به راه افتاده بود و سرگردان ميان كار. دختر كفشهايش را در آورد و وارد شد

  شناسنامه تو آوردي؟

ينجا همتا وقتي اينجا مشغول كاري . بذارش روي ميز: مهرداد رو به او كرد. دخترك در كيفش گشت و شناسنامه را بيرون كشيد

  .ميمونه

  .دختر بي حرفي سر تكان داد

  اسمت عاطفه بود؟... تو: ش ايستادمهرداد كه دست از گشتن برداشته بود به سمت او رفت و مقابل

  .بله: دختر زمزمه كرد

تو چكش . ولي مطمئن نيستم. جاشو عوض كردم... خوب... تا جايي كه تونستم. خوابش برده... توي اتاقه... سارا: مهرداد باز برگشت

  .منم به بقيه كارام ميرسم. كن

  .اين را گفت و جعبه اي را كه مقابل پايش بود تكاني داد

  .به همين سادگي. باور نميكرد كه شغل را به دست آورده است. فه مقابل بچه كه روي تختي گذاشته شده بود ايستادعاط

  .بي ضامن

  .بي اطالع والدينش

  .اينجا در آرامش ميتوانم درس بخوانم: به اطراف نگاهي كرد

  ...عاطفه: وجود صاحبخانه را در چارچوب در حس كرد

  .س نگو كه اينجا كار ميكنيبه هيچك: به سمت او چرخيد

  .و بسته اسكناسي به سمتش دراز شد

  .دلش هري ريخت

  

ميدانست كه آن دختر كوچك مو . او بچه ها را از لحظه تولد ميشناخت. آنقدر بچه بزرگ كرده بود كه بداند سارا گرسنه اش است

  .طاليي فقط ميتواند دو سه هفته سن داشته باشد

رو دل ... خوب نيستاين شير براش : اشت با وسائل خانه سر و كله ميزد و آنها را از كارتنها بيرون ميكشيد ايستادمقابل مهرداد كه د

  ...چربه... ميكنه
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  جدي ميگي؟: مهرداد دست از كار كشيد و به او خيره ماند

  . با چشمان درشت تيره اش، كه در تضادي عجيب با موهاي طالييش بودند تاييد كردعاطفه

  .اين شير واسه آدم بزرگا خوبه. نبهتره شير خشك بهش بدي:  شير را به سمت او گرفتتپاك

  .براش بگيري؟ داروخونه سر خيابونه... ميتوني: مهرداد دست در جيب كرد و چند اسكناس به او داد

  ...زياده: عاطفه نگاهي كرد

  .هرچي ديگه الزمه بگير: مهرداد شانه باال انداخت

  .و به كارش برگشت

  كجاست؟... مادرش: هنوز لباسهاي بيرونش را به تن داشت. عاطفه به سمت در رفت

  ...رفته: مهرداد قد راست كرد و زيرچشمي به او نگاهي كرد

  . تابستان خيابانهاي آن شهر كوچك روان شدوسطعاطفه مكثي كرد و سپس به سمت گرماي 

  

لحظه اي كه در روزنامه ها به دنبال كاري ميگشت، از . ن عروسك كوچك بازي ميكردآنجا كنار تخت نشسته بود و با آ. ديوانگي بود

تا آنكه . هركجا تماس گرفته بود مدرك خواسته بودند، ضامن، و هزار كوفت و زهرمار ديگر.  عق ميزد"پرستار بچه"ديدن هر عنوان 

  ".م شرايط ديگر پس از تماساعال. پرستار بچه، ترجيحاً خانم، تمام وقت": به آن آگهي برخورده بود

لعنت . از نفس افتاده بود و كارت تلفنش داشت ته ميكشيد. شرجي و داغ كنار باجه تلفن تكيه زده بوددر هواي . تماس گرفته بود

  :كسي تلفن را برداشته بود. ميفرستاد به آنها كه براي تماس شماره همراه اعالم ميكنند

  ...براي... آقا -

  چند سالته؟.براي آگهي زنگ زدي -

 ...دهجهي... من -

 جاي ديگه اي هم كار ميكني؟ -

 ...نه -

 .بايد باهات صحبت كنم. بيا اونجا... يه آدرس بهت ميدم -

  .به آن پول لعنتي نياز داشت. اما چاره اي نداشت. ميترسيد. نميفهميد چرا به يك پارك خوانده شده است. آدرس را گرفته بود

همانطور كه گفته بود يك كيف دوشي آبي و قرمز به همراه مرد . تي پوشيده بود آنجا منتظرش بودركابي و شلوار راحبوليز مردي كه 

تنها در . آدرس خانه اش را، انگيزه اش را، ساعاتي را كه ميتواند بماند. مقابل مرد ايستاده بود و مرد همه چيز را پرسيده بود. داشت
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آدرس خانه را كف دستش گذاشته . مچنين از ميزان حقوقش چيزي نگفته بودمورد آشناييش به بچه داري چيزي نپرسيده بود و ه

  .فردا صبح منتظرتم: بود

  حقوقش؟: عاطفه من و من كرده بود

  ...به شرطي  كه ثابت كني قابل اعتماد هستي... زياد: مهرداد لبخندي زده بود

  .عاطفه ايستاده بود و به رفتن او نگاه كرده بود

  .ترسيده بود

  .گري نداشتچاره دي

  

  ناهار چي ميخوري؟... عاطفه -

 مگه قرار نيست غذا هم درست كنم؟... من -

  ...نه يخچال داريم، نه ظرف كافي... هنوز وسائل آشپزخونه آماده نيست... امروز نه: مهرداد لبخندي زد

  تو چي ميخوري؟...  ساعت يازده گرسنه م ميشهمعلومه... از ساعت هشت صبح دارم اينا رو در ميارم: به ساعت نگاهي كرد و ادامه داد

  .فرقي نميكنه: عاطفه نگاهي به اطراف خانه انداخت

دوست نداشت .  چيز ديگري بيرون نيامده استكتاب و كاغذهاي لوله شدهدر كمال تعجب ميديد كه از جعبه ها جز لباس و مشتي 

  .عت توانسته بود كمي درس بخواند برايش كافي بودهمانقدر كه در آن چند سا. فضول به نظر برسد پس چيزي نپرسيد

سارا : دست و پايش را جمع كرد. غذا سفارش داده بود.  نشست و ديد كه مهرداد تلفن را قطع كرد در هالكنار ديوار آشپزخانه

  ...خوابيده

كنار . به يكي از ليوانها پريده بودپس از لحظاتي با دو ليوان چاي برگشت كه ل. مهرداد نگاهي به اتاق انداخت و به آشپزخانه رفت

  .ممنونم عاطفه: عاطفه و به فاصله اي از او نشست

  .هيچ جا به من كار نميدادن... من بايد از شما تشكر كنم: عاطفه ليوان را در دستش فشرد

اما . يگه به جز تو زنگ زدنپنج نفر د: در ميان كارتنها جعبه سيگارش را يافت و يكي را آتش زد. مهرداد آهي كشيد و از جا برخاست

  .ترسيده بودن. هيچكدومشون نيومدن سر قرار توي پارك

  ...شما... آقا: نگفت كه ترسيده بوده است. عاطفه پاهايش را در سينه جمع كرد

  .وقتي ميگي آقا حس ميكنم يه آدم زورگو هستم. به من بگو مهرداد: مهرداد سر جاي قبلي خود نشسته بود

اما انگار اين .  به سن و سال او را به نام كوچك صدا نكرده بود غريبه ايتا به حال مرد. رد و با تعجب نگريستشعاطفه سر بلند ك

  .شما از من نپرسيدين كه مدرك دارم يا نه: ادامه داد. شرايط كار بود
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  .همه دخترا از من واردترن: مهرداد با تاملي دود سيگارش را بيرون فرستاد

 من يه خواهر و :اما اين در ذاتش بود و مدت زيادي نميتوانست آنرا پنهان كند.  نداشت گستاخ به نظر برسدعاطفه يك جوري دوست

   اگه خرابكاري ميكردم چي؟اما... دو تا از برادرامو و بچه هاي دو تا خواهرامو بزرگ كردم، بلدم

  ...سارا از صبح تا حاال آرومه. اما نكردي: مهرداد از گوشه چشم نگاهش كرد

  ...بايد يكي معرفيش... پرستار بچه بايد مدرك داشته باشه... مهرداد... قاآ: عاطفه اصرار كرد

  .بيشتر از مدرك به اطمينان نياز دارم: مهرداد حرفش را بريد

  . منهاين اخالق. نميخوام هيچ حرفي از اين خونه بره بيرون... عاطفه: در چشمانش خيره شد. از ديوار كند و به سمت او چرخيد

انگار اين هماني نبود كه دو دقيقه قبل يك ليوان چاي داغ . تا آن لحظه اين حالت صاحبكارش را نديده بود. عاطفه خود را جمع كرد

  . به دستش داده بود

  .ر باشاما امانتدا. ميتوني درس هم بخوني. فقط كاراي خونه و بچه رو بكن: مهرداد به جاي خود برگشت و باز به مقابلش خيره ماند

  

  كي متكاي منو برداشته؟: در پله ها ايستاد و فرياد كشيد

 در راه پله نشسته بود، عروسكي را سامره. از پله ها پايين كشيد. صداي جيغ مادر خودش را ميشنيد كه سر بچه هاي فاطمه داد ميزد

:  صديقه را در راهرو يقه كردعاطفه. ي دليل ميخنديدكه با يك كف گير و تكه اي پارچه براي خود علم كرده بود در بغل داشت و ب

  !متكامو بده! تو برداشتي؟ بدشبازم 

  !من برنداشتم! ظهر دست امين بود:  ساله خود را از چنگ او رهانيدهشتصديقه 

امين . اد شده بودگاهي با خود فكر ميكرد كه اي كاش آن خانه به جاي ارتفاع، از طول و عرض زي. يك طبقه پله ديگر را پايين كشيد

  متكاي من كو؟! بميري! امين: را پشت در آشپزخانه طبقه اول يافت

عاطفه به دنبالش . امين از آشپزخانه زد بيرون. مادرش هنوز داشت سر برادر ناتني كوچكش غر ميزد كه دست در ديگ برنج نكند

هيچوقت نفهميده بود كه . تنها اتاق خواب طبقه اول يافتبه جايش به اتاقها سر كشيد و دست آخر متكايش را در كمد ديواري . نرفت

آتي از صبح تا حاال كجا : خواست از در بيرون برود كه صداي مادرش را شنيد. خانه به آن كوچكي چرا كمدهاي به آن بزرگي دارد

  !كارا رو بكنممن بدبخت بايد دست تنها ! فردا واسه ناهيد خواستگار مياد! بودي؟ هركدومتون بذارين برين يه جا

به مرگ خودم ناني ايندفعه قبول نكنه من : عاطفه كنار در آشپزخانه ايستاد و همچنان كه متكايش را در بغل ميفشرد با تهديد گفت

  چرا تكليف زندگيشو روشن نميكنه؟... ميدونم با

 يا خبرت شوهر كن بذار سمانه هم بره يا برو !خودتو جمع كن يه غلطي بكن: عاطفه صدايش را باال برد. ناهيد از اتاق پذيرايي غري زد

  تا كي ميخواي مفت بلمبوني؟ !  خرج اين دوتا توله سگتو دربيارسر كاري چيزي
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  جاتو تنگ كردم؟: ناهيد با تهديد از اتاق پريد بيرون

  ... اگه شماها نبودين... تنگ نكردي؟ نكردي؟ اگه: عاطفه متكايش را بيشتر به خود فشرد

 از ديگران جدا  كه به نرده ها تكيه داده بودجايي كه محدوده اش را  با يك مشت كارتن تا خورده.  و به خرپشته دويدبغضش را خورد

اگه تو : ناهيد در پله ها ايستاد. مهم اين بود كه محدوده خودش را داشت. مهم نبود كه زمستانها سرد بود و تابستانها گرم. ميكرد

  !هنبودي كه بابا نميرفت زن بگير

  ميمردي پسر ميشدي؟: مهشيد هم از ناكجا درآمد

هيچوقت نفهميده بود كه بايد بخندد يا . همچنان كه ميخنديد اشك ميريخت. عاطفه متكا را به خود فشرد و سر به ديوار تيكه داد

مادرش هنوز به . اي او پسر بياوردفاطمه سوگولي بابا شده بود و آمده بود تا بر. روز تولد او مصادف بود با ورود سوگلي به خانه. بگريد

ميگفت اگه اين يكي هم دختر بشه ميرم ":  كهخوبي ساعاتي پيش از تولد او را به ياد مي آورد و هنوز به خوبي بابا را زهرخند ميكرد

 تو  پسر گذاشت يههمين خدا بعدش! همين سال بعدش فاطي سامره رو زاييد! خدا نشسته بود، ديد دل من شكست! زن ميگيرم

  "!اي خدا شكرت! دومن من

  . عاطفه با تك تك اين كلمات خنديده بود و گريسته بود

به تندي پولها را . كيف دست دوز خودش را از آن بيرون كشيد. زيپ كنار متكا را باز كرد و دست به انتهاي كيسه ميان پنبه ها برد

اسكناس آبي رنگي كه آن روز صبح اول وقت دريافت كرده بود در كيف دستي برزنتي سبز و مشكي اش، كنار دسته  شمرد و آنها را

  .گذاشت

  هانيه مياي پشت بوم؟:  بود برداشت شدهگوشي تلفن را كه با يك سيم سر لخت به پايين وصل

  

 چيز انتخاب مهم نبود كه چه. مهرداد دردانه اش را با يك نگهدارنده بچه از گردنش آويزان كرده بود و ميان فروشگاه را ميگشت

كرم رنگ با چوبهاي قهوه اي مقابل يك نيم ست . سرو ساماني دهد"خانه اش"مهم اين بود كه چيزي انتخاب كند تا به . ميكرد

  .اينو فاكتور كن. همين: ايستاد

  ...اين:  رنگيك كاناپه آبي تيره

  ...چهارتا از اين: و صندلي كنار اپن آشپزخانه

  فقط همين؟:  او انداختمرد پشت ميز فروشگاه نگاهي به

 متري را هفتصدلحظه اي به خود لعنت فرستاد كه آن خانه . مهرداد باز هم گشت و به يك ميز نهار خوري چهار نفره اشاره كرد

نه يك واحد آپارتمان با . يك محل كامالً خصوصي ميخواستاو . اما چاره اي نداشت. بايد يك جاي كوچكتر را ميخريد. خريده است

  .به اضافه اين: به فروشنده گفت.  هايي در اطرافشهمسايه
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  .از مشتريهايي كه به راحتي و بي چانه زدن قانع ميشدند خوشش مي آمد. فروشنده شانه باال انداخت و نوشت

  لوازم اتاق بچه رو كجا ميتونم بخرم؟: مهرداد پرسيد

  

  

  : سال قبلهشت

  

  .رسم بود

 با يك گوني به استقبالش ميرفتند،  در تاريكيوارد خانه كه ميشد همه. اين رسم آنها بود. دهر كسي شب تولدش بايد كتك ميخور

وقتي آزاد ميشد با . دست و پايش را ميگرفتند و تا جان داشت كتكش ميزندند. آنرا بر سرش ميكشدند و پايين گوني را گره ميزدند

فرقي نميكرد كه شب تولدت به خانه برسي . همه دوستانش در دانشگاه و ،ك و خوردني و نوشيدني مواجه ميشدخانه اي پر از بادكن

  .اين رسم بود. بايد كتك ميخوردي. مهم اين بود كه همه آنقدر منتظر ميماندند تا تو بيايي. يا يك وقت ديگر

  

  !امشب يه سور بهتون ميزنم: بايد فكري ميكرد. امشب نبايد كتك ميخورد. دو سال گذشته را كتك خورده بود

  !جعفر آقا! جعفر آقا: كنار جدول ترمز كرد

  !ساكت آقا مهرداد! هيش: مرد رفتگر كه به جارويش تكيه زده بود و به جايي در تاريكي درون پارك خيره بود زمزمه كرد

  چي شده؟: مهرداد ماشين را خاموش كرد و چشم و گوش تيز كرد

  !اين دختره باز اومده! هيش: جعفر به سمت او برگشت

  چي ميگي؟: مهرداد از ماشينش پياده شد. ا دست به درون پارك اشاره كردو ب

  !بيا! بيا! فك كنم عين شماها دانشجوئه! اين دختره هر شب مياد اينجا! ببين مهرداد: جعفر او را يقه كرد

ول :  با صداي بلندي گفت.مهرداد گوش تيز كرد و صداي خنده ها و الس زدنهاي دخترك را شنيد. و او را به سمت ديگر پارك كشيد

  ...بيا بريم امشب نونت تو روغن! كن جعفر

  !نگاش كن ببين چه قد قشنگه! ساكت! هيش: جعفر با دست كثيفش دهان او را گرفت

 سانتي از مهرداد تنها پنج يا شش. بي نظير بود. اهي انداختمهرداد لحظه اي به اندام دخترك در زير تك چراغ پارك نگ. دروغ نبود

اما مهرداد در جا ماند و او را نگاه كرد كه با چند پسر . جعفر به تندي عقب كشيد و مخفي شد. دخترك رو گرداند. اهتر بودكوت

  چيزي شده؟: دست در جيب كرد و به سمتش گام برداشت. شهرستاني اراذل الس ميزند
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زيت قد صد و هشتاد و پنج سانتي اش همين  مهرداد هميشه فكر ميكرد كه م.دختر خودش را جمع كرد و پسرها پراكنده شدند

  شما؟: دختر خنده اي عصبي كرد. جاذبه: است

  .يه خاطر خواه: مهرداد به چشمان ميشي رنگ او خيره ماند

  تا حاال كجا بودي؟: دختر به سمتش رفت و با كف دست به شانه او زد

  مياي؟. امشب جشن تولدمه: مهرداد مقابلش ايستاد

  سوال داره؟: سمت بيرون پارك به راه افتاددختر پيش از او به 

امشب يه پول ! جعفر آقا بيا كارت دارم: گفت. مهرداد او را تعقيب كرد و ديد كه جعفر با لباس نارنجي شبرنگش از كنجي بيرون كشيد

  !خوب پيش من داري

  

  !نزنين بدبختو! اين مهرداد نيست! وايسين: بابك فرياد كشيد

با پوزخندي . مهرداد وارد شد و دختري را پشت سر داشت. گوني را باز كردند و جعفر را ديدند كه ميخنددچراغها را روشن كردند، 

  نه؟... تولدم مبارك: گفت

  !تولدت مبارك! آره زرنگ: بابك به دختري كه او به همراه داشت نگاهي كرد

  

  !اينجا چقدر قشنگ شده! واي -

  ...ليد هم برات ساختميه ك. ممنون: مهرداد در خانه را بست

  شما چرا انقدر به من اعتماد كردين؟... من: عاطفه به آرامي آنرا گرفت. و كليدي از جاكليدي تازه كوبيده شده به ديوار برداشت

  .اتاق دوم سمت راست. اتاق سارا هم آماده شده. چون تو به من اعتماد كردي: مهرداد نگاه به زير انداخت

باور نميكرد كه يك ميز تحرير و يك قفسه جاي كتاب هم .  تشكر كرد و به سمت اتاق دختر بچه به راه افتادعاطفه با لبخندي از او

  ...ميز... مهرداد... آقا: تقريباً به بيرون دويد. آنجاست

اسري قبول بشه كسي كه ميخواد دانشگاه سر... روي زمين بدنت درد ميگيره. مال توئه: مهرداد طول و عرض پنجره ها را اندازه ميزد

  .بايد خوب درس بخونه

  ...مهرداد... ممنونم مهر: عاطفه بي اختيار به ديوار تكيه زد

كار . بايد آشپزخونه رو تميز كني و ظرفا رو بچيني. صبحونه رو آماده كن. وسائل آشپزخونه هم رسيد: مهرداد دست از كارش نكشيد

  .خودته

  ...شيرش بايد آماده بشه... اول سارا: شدعاطفه به سرعت و با اعتماد از ديوار كنده 

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

 داستانهاي بي اجازه

 
8 

  .و به آشپزخانه رفت

آب را جوشاند و . پس لباسهاي بيرونش را در آورد و با تيشرت و شلوار جينش مشغول كار شد. حس كرد كه ميتواند خودش باشد

. براي من موردي نداره. در بيارياگه برات موردي نداره ميتوني روسريتو : مهرداد وارد شد و گفت. روي كابينتها را دستمال كشيد

  .اينجا رو خونه خودت بدون

.  به تندي شيشه شير بچه را پر كرد و به اتاق دويد.عاطفه نگاهي به او كرد و روسري اش را كه باالي سرش گره زده بود از سر باز كرد

لباسهاي او را يك به ...  چقدر لباس تنش كرده:انديشيد. بچه در خواب و بيداري بود. دخترك را بغل زد و او را نوازش كرد و بوسيد

. جايش را عوض كرد. يك از تنش بيرون آورد و تن لخت و دلچسپ او را با دستمالهاي مرطوبي كه روز قبل خريده بود پاك كرد

  .نوشتش خواهد بودفكر كرد كه اين بچه وسيله تغيير سر. به او خنديد و بوسيدش. پاهايش را پودر زد و ديد كه دخترك به او ميخندد

به مهرداد نگاه كرد كه نان را روي . صبحانه را روي ميز آماده يافت. بچه را در سبد گذاشت و به آشپزخانه رفت تا به بقيه كارها برسد

  ...تو هم دستت بند بود... گرسنه م بود... خوب: مهرداد گفت. ميز ميگذاشت

زياد : به آرامي گفت.  كنار پايش گذاشت و پشت يك فنجان چاي داغ نشستعاطفه سبد را. نشست و به او اشاره كرد كه بنشيند

  ...تنش عرق سوز ميشه... لباس تنش بود

  ...ترسيدم سرما بخوره: مهرداد خنديد

  ...بذار قوي بشه: عاطفه اخمي مادرانه كرد

اي : گفت. انگار دستور ميداد. ميبنددفهميد اولين بار است كه آن دختر مخاطبش را جمع ن.  دقيق نگاهش كرد،مهرداد با لبخندي

  ...نميدونم باهاش چه كار كنم... تا صبح چند بار بيدار ميشه... كاش يكي شبها هم بود

  ...شايد بعضي شبا بتونم بمونم: عاطفه مكثي كرد

  مطمئني؟: مهرداد كارد را در بشقاب گذاشت

  ...ميتونم راحت درس بخونم... اينجا آرومه... پول اضافه نميخوام: عاطفه به تندي نگاهش كرد

  ...فقط شرط منو يادت نره... اينجا رو خونه خودت بدون... گفتم كه... باشه: مهرداد سري جمباند

اگه بفهمن دندون تيز . هيچكس نميدونه من كار ميكنم. مطمئن باشين: ان خالي اش را برداشت و به سمت كتري رفتاستكعاطفه 

  .ميكنن واسه پوالم

  .من يه نفرم. منو جمع نبند... عاطفه: س عميقي كشيدمهرداد نف

... ناني... سمان... آتي. تو خونه ما، همه همديگه رو نصفه نيمه صدا ميكنن. آتي. عاطفه نه: عاطفه با لبخندي در جاي خود نشست

  ...، عباسامين، عليرضا، صمد. فقط پسرا كاملن... سامي... مشي... سِدي... كبي

  !چقدر بچه: را باال برده بود و او را خيره نگاه ميكردمهرداد ابروهايش 
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  !از دو تا مادر: عاطفه خنديد

  !من نگران بودم! خوبه: مهرداد چايش را هرتي نوشيد

  .ممنونم مهرداد... به هر حال: گفت. هر دو خنديدند و عاطفه با نگاهش بچه را چك كرد

  شگاه؟نميخواي بري دا... بگو ببينم... آتي: مهرداد نان را كه در دست داشت كناري گذاشت

 ...هيچكس بهم پول نداد... نتونستم برم... سراسري... شهرستان... كارداني الكترونيك... قبول شدم... امسال: عاطفه با سر تاييد كرد

... نم كه يادم نرهميخوام حسابي بخو...  حاال تا دو سال نميتونم شركت كنم.حتي پول تا اونجا رفتنو نداشتم چه برسه به بقيه ش

  ...ميخوام... ميخوام حسابي كار كنم و پول جمع كنم

  ....عاشق الكترونيكم... شريف. ميخوام الكترونيك تهران قبول بشم: به چشمان مهرداد خيره شد

  پدر داري؟... آتي: مهرداد نگاه به زير انداخت

يكي طالق گرفته با دوتا ... اينهمه دختر دم بخت... رو بده هنر كردهاون بدبخت بتونه خرج بقيه ... آره: عاطفه به تندي لقمه اي گرفت

قسم ... من كه به دنيا اومدم... رفت سر مامان بدبخت من زن آورد كه پسر دار بشه... اينهمه گفت پسر، پسر... بچه قد و نيمقد برگشته

يه سال بعدش فاطي بچه دار ... بود كه فاطي رو گرفتمامانم هنوز بيمارستان خوابيده ... خورد كه اگه دختر بشم ميره زن ميگيره

  ...يه دختر... شد

  ...ولي آرومه... همش يه سال از من كوچيكتره. بهش ميگن سندروم داون... عقب مونده: لقمه اش را با جرعه اي چاي بلعيد

  ...ميدونم چيه: مهرداد گفت

  ...روزمزده...  اونم با بنايي...بده هنر كردهبتونه خرج همينا رو ... حاال: به نگاه مهرداد برگشتعاطفه 

  ...پس زندگي سختي داري: مهرداد در صندلي پايين كشيد و لم داد

  ...كه اقالً سالمم... خدا رو شكر... نه: عاطفه مكثي كرد

كسي بچه ها رو . م واسه همين ميگم بعضي شبا ميتونم بمون:عاطفه لقمه ديگري براي خود ميگرفت. مهرداد لبخندي كمرنگ به او زد

ولي هرچند وقتي به . اگه مثالً يه هفته نري خونه تابلو ميشه. كسي هم نميفهمه. مشي خيلي شبا نمياد خونه. سرشماري نميكنه

. خواهرام منو باعث همه بدبختياشون ميدونن. من فكر كنم اگه برم كسي دنبالم نياد... البته. خونه سر بزني كسي نمي افته پي ات

از همه . همين عقب مونده هه. سامي رو بيشتر از همه دوست دارم... تو اون خونه...  ميدوني.ن بابا سر تو رفت زن گرفتهمش ميگ

  ...با اينكه دختر فاطيه... بهتره

  ...ميفهمم چي ميگي: مهرداد بي حركت نشسته بود

  چاي بريزم؟: پرسيد. ش را برداشتاستكانعاطفه برخاست و 

  چرا به من اعتماد كردي؟: پرسيد. ثبت دادمهرداد با سر پاسخ م
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كسي هم بيكار نيست ... ميگي چه كار كنم؟ كاري بلد نيستم: عاطفه با صداي تلق تولوق فراوان استكانها را شست و باز چاي ميريخت

  ! عمراً كسي ضامنم بشه!اونم با اين وضعي كه خواهر و برادرم دارن! پاشه بياد ضامن من بشه

كه يه وقتي اومدي تحقيق يا يه چيزي ... ميخوام بهت بگم. ببين: ادامه داد. ل مهرداد گذاشت و باز كنارش نشستاستكان را مقاب

. ضبط ماشين ميدزديد. عليرضا اآلن زندانه. وقتي سامره به دنيا اومد، چهار ماه بعدش مامان من عليرضا رو آورد. شنيدي جا نخوري

  ...ولي باالخره بايد خرجشو دربياره ديگه... ه سال از من بزرگترهي... زير خوابه... ببخشيدا... مهشيدم

  ....اوووف: مهرداد از صندلي كند و استكان را ميان دستانش گرفت

  برم؟: عاطفه نگاه تندي به او كرد

  كجا؟: مهرداد سر به او بلند كرد

  ..اگه مشكلي هست من ميرم...  نيستقصير منت... خانواده م اينجوريه... خوب... ببخشيد: عاطفه شانه باال انداخت

  مگه من چيزي گفتم آتي؟: مهرداد لبخندي بي روح تحويلش داد

  !بازم شير ميخواد: عاطفه بي تفاوت، نگاهش را به سارا چرخاند كه داشت براي گريستن آماده ميشد

  .و بي درنگ برخاست

  ...چه خوب كه اينجايي: مهرداد با خود انديشيد

  

  

  : قبل سالهشت

  

مهرداد خودش ميدانست . سونيا نامي بود كه خودش روي خودش گذاشته بود. نام شناسنامه ايش مريم بود. صدايش ميكردند سونيا

؟ در شهر به آن كوچكي، ندچطور چشمانش تا آنروز سونيا را نديده بود. حتي اين يكي را هم نشنيده بود. كه يك جورهايي پرت است

. مهرداد مينوشيد و نميخواست بپذيرد.  به درد يك شب ميخورد فقطي؟ امير شيرفهمش ميكرد كه سونيادر دانشكده به آن كوچك

... هت قول ميدمب! احمق تو چت شده؟ اين دختره از يه خوك هم حشريتره: امير در اتاق را قفل كرد و صورت او را در دست گرفت

  !مهموني خوابيده، با همه پسراي تو اين عد از اينكه با تو خوابيدامشب ب

  خوب كه چي؟: مهرداد موهاي مثل شب سونيا را به خاطر آورد

امير با خشم موهاي او را در دست گرفت و سرش . زانوهايش را در بغل جمع كرد و سر روي آنها گذاشت. ليوانش را روي زمين كوبيد

اين به درد يكي ! ميزنه تو ذوقت! ره به درد تو نميخورهاين دخت! تو حتي دوست دختر نداري! مهرداد تو اين كاره نيستي: را بلند كرد

  !ما يه شب كارمونو ميكنيم و همه چيو يادمون ميره! مث من و بابك ميخوره
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  !منم يادم ميره: مهرداد، مست، پوزخند زد

سه ميكني؟ اونا به گرد تو اينو با دختراي گوشه خيابوناي تهرون مقاي! مهرداد من تو رو ميشناسم: امير موهاي او را در مشت فشرد

  ! پاي اين نميرسن

تو اون دخترا رو فراموش نكردي، ميخواي اينو فراموش كني؟ ايني كه هر روز ! مهرداد: عصبي از جا بلند شد و در عرض اتاق قدم زد

عاشق !  عاشق ميشيتو با خنده يه دختر! من از يازده سالگي تو رو ميشناسم! تو دانشگاه باهاش چشم تو چشم ميشي؟ يه كم فكر كن

  !يه كسي بشو كه ارزششو داشته باشه

  ...داره... داره: مهرداد ليوان را از زمين برداشت و ته آن را به دنبال جرعه اي ديگر گشت

  !نداره: امير به تندي به او حمله كرد

  ... اينجابيا: مكث كرد. امير مستاصل به سمت در رفت و آن را گشود. مهرداد مست و بي رمق به او خنديد

  !بيا تماشا كن احمق... بلند شو: رو به او گرداند

به چارچوب تكيه زد و در ميان چشمان تارش، الهه يوناني . خود را به در رساند. مهرداد به سستي از جا برخاست و به ديوار تكيه زد

  .رداش را ديد كه نيمه برهنه، در ميان مهمانان ميرقصد و خود را به تن و بدن بابك ميفشا

گور باباي ... ه مرگ مادرم ديگه نه من نه توب... اگه بري طرفش: به فريادي خفه گفت. امير يقه اش را گرفت و روي تخت پرتش كرد

  !ده سال رفاقت

  .و به تندي از اتاق خارج شد

ته جيبش بسته كوچك اسكناسها را روي ميز كنار تخت ريخت و از . جيبهاي شلوارش را خالي كرد. مهرداد، منگ سيگاري آتش زد

با طرح گلهاي رز و  ،آويز درخشان. آن را باز كرد و زنجير طال را بيرون كشيد و مقابل چشمان خود گرفت. له شده اي را بيرون كشيد

ود قرار ب... ببخشيد مامان: زير لب گفت. ، مانند آونگي مقابل چشمانش به بازي در آمدداشتبر خود نه كه نگينهاي آبي و صورتي پروا

  ...ببخشيد... مال تو باشه

  

ب رفته و با دهان باز نفس  سامره را ديد كه به خوادر نور مهتاب چهره رنگ پريده و معصوم. عاطفه وارد اتاق خواب شد و در را بست

 كه همانروز عصر اي رنوزاد عروسك. به سمتش رفت و كف گيري را كه در پارچه اي پيچيده شده بود از آغوش او بيرون كشيد. ميكشد

  .خريده بود، در آغوش او گذاشت و پيشاني اش را بوسيد

  ...بيا رو پشت بوم... هانيه: در خرپشته تلفن را برداشت و شماره را گرفت
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كنارش نشست و دو شمعي .  ريزنقش و تيره پوست از تاريكي به او نزديك شد همسايه ديوار به ديوار،پشت ديوار نشسته بود كه دختر

عاطفه از بين وسائلي كه او روي زمين ريخته بود پاكت سيگار را برداشت و ديد كه او يك الك . كه با خود آورده بود روشن كردرا 

  چه خبر؟: هانيه پرسيد. نارنجي رنگ را برداشته و باز ميكند

  ...كف كردم... اين يارو همش سيگار ميكشه: عاطفه كه تازه سيگار را آتش زده بود كامي گرفت

  ...خوب تو هم بكش: گفت. ه باعث شد بند تاپش روي بازويش بيفتدكهانيه شانه هاي الغرش را باال انداخت 

  .بيرونم ميكنه. ول كن بابا: عاطفه رو از او برگرداند

  چيزي از حقوق نگفت؟: هانيه چانه اش را روي زانو گذاشته بود و ناخنهاي پايش را الك ميزد

اگه همون : پاسخ داد. ش افتاده بودياهكه در نور شمعها، سايه مژه هاي بلند و ريمل خورده اش بر گونه عاطفه نگاهي به او انداخت 

من رو ماهي سي چهل تومن حساب !  يعني ماهي دويست خيلي خوبه! باشه كه خيلي خوبه پسر،دويست تومني كه پريروز داده

  !ميكردم

  !ول تاكسيهخر شدي؟ سي چهل تومن كه فقط پ: هانيه خنده اي كرد

  !امشب خودش منو رسوند: عاطفه زمزمه كرد

چي ميگي؟ شايد ميخواسته مطمئن بشه خونت : هانيه سر بلند كرد. كامي گرفت و نگاهش را روي هانيه ثابت نگه داشت

  ...همينجاست

  ...هاني... شايد: عاطفه نگاهش را برداشت و شانه باال انداخت

  هوم؟: بود و مشغول آخرهاي كارش بود با دهاني بسته ادا كردهانيه كه باز چانه روي زانو گذاشته 

  !يه جوريه... از يارو خوشم مياد... ميدوني: عاطفه كامي گرفت

همش ميگه . ولي انگار يه چيزي رو قايم ميكنه... نه اينكه فك كني عاشقش شدم و اينا: عاطفه ادامه داد. هاينه ريز ريز خنديد

  . كار ميكنينميخوام كسي بفهمه تو اينجا

 حتي به هومن هم !منم به كسي نميگم! خوب تو كه به كسي نگفتي: يه پشتش را صاف كرد و در الك ارزان قيمتش را بستنها

  ...هيچي نگفتم

دويست تومنو يه ... اصالً:  سيگار را مقابل لبهاي هانيه گرفت.از هومن، دوست پسر هانيه هيچ خوشش نمي آمد. عاطفه آهي كشيد

  !م داد كه انگار ميخواد منو بخره تا حرفي نزنمجوري به

چيزي از زنش : عاطفه ادامه داد. شمع كوچكتر خاموش شد.  بي حواس دود را در صورت او بيرون داد و او چشمانش را بست،هانيه

  !انگار نه انگار وجود داره... نميگه

  د؟صداي چي بو... هيس: هانيه گفت. صداي پايي گفتگوي آنها را بر هم زد
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  كيه؟: به بلندي گفت. عاطفه شمع روشن را برداشت و به لبه پشت بام نزديك شد

  .صدايي نيامد

  !صداي پا اين باال زياد مياد... ول كن: هانيه پشت گردنش را بوسيد

  

مت راست و گاهي در طول و عرض اتاق راه ميرفت و از پنجره نرده كشيده شده كه گاهي س. سارا را بغل كرده بود و پشتش ميزد

 خانه سه نبش زيبايي بود، عاطفه هميشه دوست داشت بداند درون آن خانه ها چه .سمت چپش مي افتاد، بيرون را تماشا ميكرد

بچه در بغلش تكاني . دوست داشت براي يكبار هم كه شده درون آن خانه ها را كه هميشه از بيرون تماشا كرده بود، ببيند. ميگذرد

او را در تختش گذاشت و ديد كه چشمهايش باز است و انگار با چشمهاي تيله اي اش به او . فهميد كه آروغ زده استخورد و عاطفه 

  .لبخندي زد و گونه اش را نوازش كرد. ميخندد

ستكان به نظر ميرسيد كه به تازگي خانه را ترك كرده، چون عاطفه وقتي خواست ا. صبح كه به خانه برگشته بود، مهرداد خانه نبود

. به بچه رسيده بود و به سراغ آشپزخانه رفته بود تا بقيه كارها را سر و سامان دهد. روي ميز را بردارد و بشويد ديد كه هنوز گرم است

تميز كردن آشپزخانه تنها ساعتي طول كشيد و عاطفه وقتي يك ليوان . آن مرد وسائل زيادي نداشت و عاطفه خدا را شكر ميكرد

  . ريخت كه غذا را روي گاز گذاشته بودچاي براي خودش

پس همانجا كنار سارا كه در سبد . نخواست فضول يا سرخود به نظر برسد. مهرداد چيزي در مورد تميز كردن خانه به او نگفته بود

  .بود، در آشپزخانه ماند

  

  

  هشت سال قبل

  

  .سونيا بريم ناهار بخوريم -

. و مهرداد چشم و گوشش را روي همه حرفها و نگاههاي اطرافش ميبست.  به تازگي فهميده بوداين را. سونيا سر هيچ كالسي نميرفت

بقيه تا نيمه شب . آن شب كه آويز را به گردن سونيا انداخت، امير وسائل ضروري اش را برداشت، آنها را پشت پرايدش انداخت و رفت

  .سونيا دو روز كنارش ماند و امير برنگشت.  كه برخواهد گشتمهرداد به اتاق خالي امير نگاه كرد و با خود گفت. ماندند

. نگاهها را ميديد و حرفها را نشنيده، ميشنيد. در راهروي دانشكده سونيا، مهرداد قدم برميداشت و سونيا را پشت سر خود داشت

  .علني نكن. در جمع آفتابي نشو: آنها يك قانون داشتند. كلمات دوستانش با چند روز پيش فرق كرده بود

  مهرداد فكر ميكرد كه تا كي؟
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  .و اصرار ميكرد كه سونيا با او خواهد ماند

  .او را به خانه رساند تا دوشي بگيرد و لباسي عوض كند

موهاي سياه و بلند سونيا اطراف صورتش ريخته بود و چشمان ميشي و لبهاي گوشتي اش را . در رستوراني غذايشان را سفارش داد

  . پوشانده بود

  زنجيرو ننداختي؟: به گره شل روسري او نگاه كرد و چشمانش روي سفيدي گردن و سينه باز او چرخيد

  .خونه س: سونيا كه با تلفنش ور ميرفت سر بلند كرد

  .طال به رنگ پوستت مياد: مهرداد موهاي او را از صورتش كنار زد

  ! سشم جور ميكنهخوب هر كي خوشش مياد جن: سونيا گوشي تلفنش را داخل كيفش گذاشت

  .و خنديد

  .جنسش جور ميشه: مهرداد ليوان آب را برداشت

  

: در را گشود. فقط مهرداد بود كه با مشتي كاغذ بزرگ و لوله شده از پله ها باال مي آمد. عاطفه صداهايي شنيد و به سمت در رفت

  .سالم

  حالت خوبه؟. سالم: مهرداد لوله ها را كناري گذاشت و سارا را از بغل او گرفت

  .خوبم: عاطفه كاغذها را برداشت و به كناري گذاشت

مجبور شدم . بايد جايي ميرفتم. كاراي مهمي داشتم. نگران بودم نياي يا دير بياي و سارا تنها بمونه: مهرداد به سمت كاناپه رفت

  .تنهاش بذارم

  . دقيقه بود رفته بوديدوشايد . ز داغ بودوقتي رسيدم استكان چاييت هنو: عاطفه يك ليوان شربت به دستش داد

  .ممنون. خوبه: مهرداد به آسودگي نفس كشيد

  .اينجوري ميتونم باهات در تماس باشم. اين مال توئه. بيا: دست در جيب شلوارش كرد و يك گوشي را بيرون كشيد

  .اينجوري بهتره. ممنونم: عاطفه آنرا از دستش گرفت

  .ي بري خريد؟ خسته بودم حوصله نداشتم جايي معطل بشمميتون: شربتش را نوشيد و گفت

برش . يه بسته اسكناس توي كشو هست:  مهرداد زير چشمي پاييدش.عاطفه به سمت چوب لباسي دم در رفت و لباسهايش را پوشيد

  .بنويس چي ميخري. دار براي خريد خونه

  .حتماً: عاطفه كشو را بيرون آورد و پولها را برداشت

  .اسكناسها سر جايشان بودند. هنوز او را زير چشمي زير نظر داشت نفس راحتي كشيدمهرداد كه 
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  ...سارا رو هم ببرم؟ خوبه هوا بخوره... ميخواي: عاطفه به سمتش رفت

  .بعد از ظهر ميبريمش بيرون. گرمه: مهرداد به بچه كه روي پايش دست و پا تكان ميداد نگاه كرد

  .سارا انگشت شستش را ميگرفت

  چي بخرم؟: طفه پرسيدعا

  .هر چيز ديگه اي هم فكر ميكني الزمه بخر. هرچي براي پذيرايي از مهمون الزمه: مهرداد انديشيد

  .الاقل خيالش از بابت خانه راحت ميماند. همه چيز مرتب بود. به آسودگي نفس كشيد. عاطفه كه خارج شد مهرداد به آشپزخانه رفت

  

 چند ماه قبل .ه در هم لوله شده بودند الي بند لباس زير هانيه، كه از زير بند تاپش بيرون زده بود گذاشتعاطفه چند اسكناس را ك

  نگفتم؟ نگفتم اگه بخوام ميشه؟ : عاطفه با جديت گفت.  هانيه خنديد. و حاال آنرا پس ميدادپولي از او قرض كرده بود

  !روز اولي كه گفتي، گفتم ميشهاصالً از همون ! منم كه گفتم ميشه: هانيه باز خنديد

تا حاال . هر جا ميرم ميگن بايد كامپيوتر بلد باشي. من هيچ كاري پيدا نميكنم: سر روي شانه او گذاشت و چشم به ستاره ها دوخت

  ...هم كار نكردم، اصالً بلد نيستم

  ...درست ميشه: عاطفه او را به بغل فشرد

  .آتي خوش بحالت كه اقالً بچه داري بلدي -

 .شانس آوردم. به منم كار نميدادن -

 در روز اول كارشپس از لحظاتي با نصف پولي كه . بي حرف بلند شد و از در پشت بام به خرپشته رفت. از او جدا شد و نگاهش كرد

  .برو كالس كامپيوتر. بيا: از مهرداد گرفته بود برگشت و كنار هانيه نشست

  !واسه دانشگاه! اين پول نياز داريآتي؟ تو به : هانيه عقب كشيد و نگاهش كرد

  !تا دير نشده برو! بيا!  من بازم پول ميگيرم! تو وقتي پول الزم داشتم به من قرض دادي:عاطفه پول را مقابلش گرفت و اصرار كرد

... ت پس ميدمپول تو جيبيامو جمع ميكنم به:  گفت.نميدانست چه واكنشي بايد نشان دهد. هانيه با ترديد پولها را از دستش گرفت

  ...شايدم برم سر كار

تو هم بيا درساي افتاده تو . يه روز ميخوام از مهرداد مرخصي بگيرم سامره رو ببرم حموم: عاطفه پاهايش را در سينه جمع كرد و گفت

  .باهات كار كنم

نوعي . ال گذشته تفاوت دارديازده س كرد اين بوسه با همه بوسه ها درحس . عاطفه چشمهايش را بست. هانيه گونه اش را بوسيد

  . نفس عميقي به سينه هايش داد. سپاسگذاري مطلق در آن بود و عاطفه آرامش شرم را در آن حس ميكرد

  .غروب اومدم لباس پهن كنم يه پسره رو باالي اون خونه ديدم. آتي فك كنم يكي اينجا ما رو ميپاد: هانيه به زمزمه اي گفت
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  .يه بارم رو پشت بوم شما بود. دو سه بارم تو كوچه ديدمش: ادامه داد.  كوچه اشاره كردو با سر به خانه اي در ميان

  نكنه دزده؟: عاطفه سيگاري آتش زد

فك كنم همينه كه بعضي وقتا اينجا صداي پاشو . اسمش سعيده. نميدونم: هانيه فندك را از دست او گرفت و بيهوده آتشش كرد

  .ميشنويم

ما كه چيزي ... دزد هم باشه:  و روي آسفالت كف پشت بام، سرش را بر پاهاي هانيه گذاشت و دراز كشيدعاطفه خود را جابجا كرد

  .نداريم ببره

  .خوشم نمياد آمار بزنه: هانيه سيگاري از پاكت برداشت

  

: رفت و شماره مهرداد را گرفتمستاصل به سمت تلفن . عاطفه بچه را بغل كرده بود و بر پشتش ميزد، اما او لحظه اي آرام نميگرفت

  ببرمش دكتر؟. سارا نيم ساعته يه نفس گريه ميكنه... مهرداد

  ...زود ميرسه. نزديكه. تماس بگير و بگو بياد اونجا. توي دفترچه تلفن شماره دكتر دسترنج رو پيدا كن: مهرداد پاسخ داد

  .و بي حرف ديگري تماس را قطع كرد

  . را خاموش كردسارا با ذهني پر از سوال تلفن

  .مهرداد، سارا را از خانه بيرون نميبرد

  

  

  : سال پيشهشت

  

  ...حاضرم هر كاري برات بكنم... من تو رو دوست دارم... سونيا: مهرداد به نرمي بغلش كرد

  راست ميگي؟: سونيا از گوشه چشم نگاهش كرد

  ...همه چيزم دارم...  ترم ديگه تموم ميشهحداكثر پنج درسم... من مجبور نيستم برم سربازي: مهرداد نفس عميقي كشيد

  خوب؟: با لبخندي بر گوشه لب گفت. سونيا در جايش، رو به او غلتيد

  .مهرداد دست از دور كمر او برداشت و تاق باز خوابيد

  .هنوز پشتش درد ميكرد

اول به ديوار . ر از ناكجا پيدا شده بود و يقه اش كرده بودامي. صبح همانروز، امير آنچنان به ديوار كوبيده بودش كه او در جا نشسته بود

بي . مهرداد هم مجبور شده بود با او دست به يقه شود.  زده بود كتككوبيده بودش، بعد بلندش كرده بود و تا جايي كه ميخورد او را
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ميگفت كه با گشتن با سونيا نام . ا شده بودامير آخرين ضربه را هم زده بود و از او جد. اينكه بداند چرا، كتك ميزد و كتك ميخورد

ميگفت و . ميگفت كه در مهماني شب قبل او با شهرام بوده و شهرام تمام مدت تو را ريشخند كرده است. خودت را كثيف كرده اي

  .مهرداد بر شانه خود دستي كشيده  و قدم زنان و بي توجه از او دور شده بود. ميگفت

من تو رو . نذار به من بخندن... من حاضرم هر كاري برات بكنم. تو فقط با من باش: در كنارش بود ميگفتبه سونيا، كه حاال برهنه 

  .قيمتش رو ميدم. ميخوام سونيا

  .سونيا هم تاق باز خوابيد و نفس عميقي كشيد

  

عاطفه جورابهايش را از روي . ميگرددپسر وانمود ميكرد كه بر كف پشت بام به دنبال چيزي . عاطفه نگاه چپ چپي به پسر انداخت

. به خرپشته برگشت و سامره را ديد كه بر آخرين رديف پله هاي پشت بام نشسته و عروسك جديدش را نوازش ميكند. بند برداشت

  ...برو پايين پيش ناني...  سامي:گفت. كنارش نشست و مشغول پوشيدن جورابهايش شد

  ...شت بومميخوام برم پ: سامره نوزادش را بوسيد

  !نري رو پشت بوم! پشت بوم خطرناكه! ميري مي افتي: عاطفه به تندي نگاهش كرد

  .سامره به تندي برخاست و از پله ها پايين رفت تا به اتاق بازگردد

از آن كمد براي . سپس به سمت كمد چوبي تك دره كه سالها پيش در پاگرد پله ها گذاشته شده بود رفت. عاطفه مكثي كرد

پشت بام زد و درب آهني آنرا بر چفت . جعبه هايي را از آن بيرون آورد و توانست يك قفل بيابد. اري ابزار استفاده ميكردندنگهد

  !ميره ميفته!  نره پشت بوممواظب باش سامي:  دست مهشيد سپردكليدش را به

  

  حالش خوبه؟: سارا را از دست او گرفت. به سرعت خود را به خانه مهرداد رساند

  . عاليه. آره: هرداد لبخندي زدم

  .بقيه صبحونه رو آماده كن. چاي آماده س: به سمت اتاقش رفتو 

  .باشه: عاطفه سارا را داخل سبد كوچكش ميگذاشت تا او را با خود ببرد و جلوي چشم داشته باشد

 شب قبل شد كه پس از رفتن او ميز را چيد و مشغول شستن ظرفهاي. لباسهايش را عوض كرد و مشغول انجام دستور مهرداد شد

مهرداد از حمام بيرون آمده بود و موهاي خرمايي حالت دارش را با . به نظر ميرسيد مهرداد مهماني داشته است. كثيف شده بودند

  ...امشب ميتوني اينجا بموني؟ ميخوام يكي كنار سارا باشه... آتي: حوله اي كوچك خشك ميكرد

  .فقط بايد به يه نفر زنگ بزنم... آره: ز دستش بيرون آوردعاطفه دستكشهاي ظرفشويي را ا

  ...مگه نگفتي كسي نميدونه كه اينجا: مهرداد كمي مكث كرد
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  ...آخه ما هر شب رو پشت بوم... فقط بهش ميگم شب نيستم. يكي از دوستامه: عاطفه با تكان داد سر نفي كرد

  ...اهاش كار ميكنمب... آخه رياضي افتاده... درس ميخونيم: كمي مكث كرد

  رو پشت بوم؟: مهرداد به سمت كتري رفت و استكاني از كنار گاز برداشت

  !هميشه خدا كلي مهمون دارن. خونه اونا هم همينطور. آخه خونه ما خيلي كوچيك و شلوغه: عاطفه پاسخ داد

 بازيچه هايي كه . يافتيچه هاي مقابل چشمشبازي با بازمهرداد پشت ميز نشست و به داخل سبد سارا نگاهي انداخت و او را مشغول 

  ...اونم شب... رو پشت بوم خطرناكه دختر:  گفت.شايد فقط او ميديد، نه آدم بزرگها

ديواراش ... يه اتاق واسه خودم درست كردم... پنج شيش سالي هست. من هر شب تو خرپشته ميخوابم... نه بابا: عاطفه خنده اي كرد

  .مقواييه

  . به چشمان او ميخندد، خيره،نشست و ديد كه مهردادمقابل مهرداد 

  .به او لبخندي زد

ميخواستم بهت بگم يه شب در ... منو باش: هنوز نگاهش را برنميداشت. مهرداد تكه اي نان برداشت و در دستانش با آن بازي كرد

  ...ميون اينجا بموني

  !اشكال نداره! يه شب در ميون خوبه: عاطفه با دهان پر كمي چاي نوشيد و گفت

آنرا دوست . يك جور بي پروايي كودكانه در حركاتش بود. مهرداد نگاهي به چهره او كرد كه داشت تند و تند لقمه اش را ميجويد

  .از جا برخاست و از آشپزخانه خارج شد. داشت

را از درون سبد بلند كرد و يك به او . ميدانست آنهمه لباس كالفه اش ميكند. عاطفه به سارا كه سر و صدايي كرده بود نگاهي انداخت

  !آبو! آب بازي! اآلن ميريم حموم: با لحن كودكانه با او سخن ميگفت. يك لباسها را از تنش بيرون آورد

  .و با صورت سينه او را قلقلك داد

. را به سمت او گرفت خود را عقب كشيد و پاكت كوچكيمهرداد . به تندي برگشت. دستهاي مهرداد را بر شانه هاي خود حس كرد

  ...سر ماه نيست... اآلن: عاطفه همچنان كه سارا را در بغل داشت پاكت را گرفت و درون آنرا نگاهي كرد

  .به خاطر همين اولش در مورد حقوق چيزي نگفتم. من سر هر ماه حقوق نميدم: مهرداد به صندلي اش باز گشت

  .مشغول خوردن صبحانه اش شد

زير چشمي به درون پاكت كه كنار سارا گذاشته بودش نگاه . ش برگرداند و شيشه شير او را در دهانش گذاشتعاطفه سارا را به سبد

  .ميتوانست بفهمد كه باز دويست تومان دريافت كرده است. ميكرد
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  :هفت سال قبل

  

. بي آنكه در ظرف بريزد، كمي نان در آن زدماست را باز كرد و . مهرداد هميشه از غذاهاي آماده نفرت داشت. بابك شام گرفته بود

  !يه چيزي بخور: بابك اصرار كرد

  .سونيا گفته شام ميپزه با خودش مياره... ن خوبههمي: مهرداد گفت

  !اي ناكس: بابك نگاهش كرد و خنده معني داري به او كرد

  چيه؟: مهرداد زيرچشمي پاييدش

  دستپختش خوبه؟... هيچي: بابك بر شانه اش زد

  !جواب منو ميده: داد خنديدمهر

  ...اگه ميخواي باهاش ازدواج كني، چرا انقدر لفتش ميدي؟ تو كه همه چي داري: بابك نوشابه را از بطري بلعيد

  .مهرداد بي پاسخ نگاهش كرد

ولي كه باباي تو اون پ! ديگه هيچكس ندونه من و امير ميدونيم تو زندگي تو چه خبره! تو كه همه چي داري مهرداد: بابك اصرار كرد

  ...اون پاساژي كه به نامت كرد و رفت... اون سودي كه هر ماه مياد تو حساب تو... واست ميفرسته

  !اي كاش من يه ماه به جاي تو بودم پسر... اووووف: سر به اطراف جمباند

  . جنون نباشدمفلج و كنار مادري كه . كنار پدرش. ميخواست يك روز به جاي بابك باشد. مهرداد پاسخش نداد

  . ميخواست يك روز دغدغه پول داشته باشد

  .ميخواست يك روز دغدغه مادرش را نداشته باشد

  

كنار تاقچه پنجره نشست و جورابهايش را از .  كنار زد كه تصوير گوسفندهاي سفيد كوچك بر خود داشتندراضخيم عاطفه پرده هاي 

افكاري كه از ظهر به اين طرف به سر خود راه داده بود، . ان خالي و خلوت چشم دوختسيگاري آتش زد و به خياب. پا بيرون آورد

وقتي آن زن به خانه آمده بود .  قبل فهميده بود كه چقدر احمق بوده استنيم ساعت. در دل به خود ميخنديدحاال . احمقانه بودند

 براي عاطفه "خواهش"و اين .  كرده بود تنهايشان بگذارد"اهشخو"از عاطفه . مهرداد به او گفته بود كه ميخواهد با او تنها باشد

   چرا آنقدر به او باج ميداد؟ كند؟"خواهش"چرا صاحبكارش بايد از او . عجيب آمده بود

  .زن را، زيبايي را، پرستار بچه را، دكتر را. "ميخرد"با خود انديشيد كه او هرچه را اراده كند 

  ...بچه را. سارا را: او هر چه را بخواهد ميخرد: دويدميي، بدون در زدن به ذهنش انديشه ا. صداي موسيقي را ميشنيد

  .نميتوانست نفس بكشد
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  .سر چرخاند

  .به تخت سارا خيره ماند

  . كه زير نور نارنجي چراغ خوابش از هميشه زيباتر و خواستني تر بود،به چهره او

  ...چه فكرهايي ميكني: به تندي به خود آمد

چراغ روي ميز را روشن كرد و پولهايي را كه از كشو بيرون آورده بود . به سمت كشوي ميز تحرير رفتره پايين كشيد و از كنار پنج

  .مقابلش گذاشت تا بشمارد

  . بايد، به دست مي آورد كهبيش از آنچه

  

  !نذارين تنها بره تو كوچه! مراقبش باشين: عاطفه چهره اش را جدي كرد

از . عاطفه در خانه را بست و به سمت پله ها روان شد. ا كشيد تا او را با خود به خانه اش ببردل داد و دست سامره ردختر همسايه قو

صداي سمانه هم با آنها همراه . همانجا صداي بحثهاي بي پايان مادرش و زن بابايش را ميشنيد كه سر هيچ متلك بار هم ميكردند

  !ببر بريزرفتي بيرون قبض برقو ! مهشيد: ميشد

  .امين باز هم انگولكش ميكرد. صداي نق نق بچه ناهيد بلند شد

 در مقابل آينه قدي اولين پاگرد  لحظه ايباالي پله ها كشيد و تنها. عاطفه سر جمباند و تالش كرد همه آنها را از خود جدا كند

 باال رفت تا درگير جر و بحث هاي مهشيد و ناهيد در  همديگرپله تندي از يك طبقه به . توقف كرد تا نگاهي به سراپاي خود بيندازد

  ... هانيه بيا پشت بوم:  روي مشتي پتو و تشك ولو شد و شماره هانيه را گرفت،در خرپشته. طبقه دوم نشود

ي در سايه ساختمان پشت خانه، روي حصير. گوشي موبايلش را  برداشت و در جيب شلوارش انداخت و از در فلزي به پشت بام رفت

عاطفه بدون مكث .  پشت بام خودشان پريد و به او پيوست مترينشست و هانيه را ديد كه با يك بغل كتاب  از ارتفاع پنجاه سانتي

  اونايي كه اونروز بهت گفتم خوندي؟: كتابي را از دستش گرفت

  .آره.: هانيه نگاهش كرد

از روزي كه هشت . او را از سالها پيش ميشناخت.  يافته بود" شدنمستقل"روزي را به ياد آورد كه عاطفه را براي اولين بار مشتاق 

 به ن، پوستي سپيد مثل برف و چشماني روشبلند و خيليعاطفه دختري بود با موهاي . ساله بود و به آن خانه نقل مكان كرده بودند

پدرش خرده وسائل باقيمانده را از . ياد داشت هانيه هنوز روز اسباب كشي اشان را به . به شكل شگفت انگيزي تيره.رنگ قهوه اي تيره

عاطفه كنار در خانه شان ايستاده بود و دست دختر .  و مادرش آنها را به خانه ببرندني بوسش بيرون ميگذاشت تا برادر و خواهرانشمي

. مان دختر كنارش نبودآن نگاه، در چش. چشمان درشت و شفافش با كنجكاوي آنها را ميپاييد. چاق و خنده رويي را در دست داشت

 عاطفه بدون حرف دست خواهرش را كشيد و او را به. آن نگاه، مخصوص عاطفه بود و هانيه ميديد كه عاطفه با چشمانش او را ميكاود

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

 داستانهاي بي اجازه

 
21 

 هانيه هنوز برق سبز و سرخ . بيرون كشيدي اش كرد و مشتي تيله رنگي و درخشان خاك جيندست در جيب شلوار.  كوچه بردميانه

هانيه به آهستگي به . آنها را به دست خواهر عقب مانده اش داد و چيزي به او گفت  عاطفه. چه زيبا بودند؛ا را به ياد داشتتيله ه

عاطفه بر لب پياده رو نشست و . ديد كه خواهر او كنارش نشست و به بازي با تيله ها پرداخت. سمت او و خواهرش گام برداشت

كه آنرا از معلمش در مدرسه جايزه گرفته  گفت هانيهبه  بعدها .ديجيتالي نوي خود را تماشا كندآستين خود را باال داد تا ساعت 

از . به سرعت بلند شد و ايستاد. عاطفه با اخم متخاصمي نگاهش كرد. هانيه به او نزديك شد.  با دكمه هاي كنار آن ور ميرفت.است

من ميرم : هانيه گفت... ديدم: عاطفه گفت. ما تازه اومديم: هانيه گفت. شتتر بود و سر و وضع راحت تري نسبت به او دابلندهانيه 

  .منم ميرم كالس دوم: عاطفه حالت مهاجمش را ترك كرد و سر جاي خود نشست. كالس دوم

نديدن او مراقب خواهر كوچكترش بود كه كاري جز خ. در روزهاي بعد هانيه فهميد كه عاطفه چرا آنطور حالت مهاجم به خود ميگيرد

 كه باعث ميشد بچه هاي كوچه دستش بيندازند و راه ميرفت  وسامره يك جور عجيبي حرف ميزد. و گريستن و بازي كردن بلد نبود

  .اگر او را تنها گير مي آوردند، آزارش ميدادند

  .خودش چنين خواهر يا برادري نداشت.  سامره چه طور خواهر عاطفه بود كههانيه نميدانست

.  كه با هم به سمت مدرسه شان ميرفتند عاطفه برايش تعريف كرد كه در خانه هيچكس دوستش ندارديروز، در اولين  بعدروزچند 

  .گفت كه هيچكس سامره را هم دوست ندارد

 مادر بزرگ، يك . خودش كوچكترين بچه بود. خواهردو برادر داشت و يكاو در خانه شان . همه او را دوست داشتند. هانيه نميفهميد

 يك  فقطو البته.  هم داشت-كه چند سال بعد در فاجعه چپ شدن ميني بوسش در جاده جان سپرد-  يك پدر يك خاله مجرد و

هم دوست خيلي .  همه كساني كه در خانه اش بودند، او را دوست داشتند.نميدانست عاطفه چه طور دو مادر دارد.  داشتمادر

  .داشتند

با خط كش چوبي اي كه هر دفعه از يك جا كش ميرفت روي ميز . ش را به زور مبصر ميكردخود. عاطفه هميشه مبصر كالس ميشد

هنوز آن روزهاي كودكي را به ياد مي آورد كه عاطفه موهاي صافش را كه تا كمرش . ميزد و بچه ها را مجبور ميكرد از او حساب ببرند

هميشه خدا مقنعه اش كج بود و خط جلوي آن كنار .  انداختميرسيدند دم اسبي ميبست و از زير مقنعه سورمه اي اش بيرون مي

اين اولين كتك . عاطفه او را در حياط مدرسه، به باد كتك گرفته بود. يك روز يك نفر گفته بود خواهرت ديوانه است. گوشش بود

  .كاري عاطفه در مدرسه بود

عاطفه . ، در سايه ساختمان پشتي پشت بام عاطفه بوددومين درگيري فيزيكي، درست سه سال قبل از روز نشستن آنها روي حصير

اما مدير مدرسه .  در درسهاي فيزيك و رياضي و هندسه، مقابل ديگران تشويق شده بودهمان روز صبح به خاطر نمرات بيستش

 از آنبعد . ياد آوري كنددرس شيمي اش را به او فراموش نكرد كه همانجا، مقابل همه، نمره يازده زبان انگليسي او و نمره هفت و نيم 

يك نفر به ناظم اطالع داده بود كه هانيه در كيف خود لوازم آرايش . نگه داشته بودند به دفتر مدرسه خواسته بودند و همانجا هانيه را
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 و بعد هم صداي درگيري لفظي،. هانيه از انتهاي راهرو صداهايي شنيد. زنگ تفريح بود و هانيه هنوز هم در دفتر مدرسه بود. دارد

انگار . نيازي به پنهان شدن نبود. دزدكي كنار در دفتر كشيد و سرش را از در بيرون كرد. صداي عاطفه را تشخيص داده بود. فرياد

 خارج شد و ديد كه عاطفه دختري را كتك  مدرسههانيه از دفتر. همه كساني كه در مدرسه حضور داشتند به آنجا هجوم ميبردند

ديد كه عاطفه اشك . كشان كشان او را به سمت ديگري برد. ي او انداخت و به سختي او را از آن دختر جدا كردخود را رو. ميزند

ناظم عاطفه را گير آورده . دختر كتك خورده خود را جمع كرده بود و رفته بود. ناظم سوت زده بود و بچه ها را متفرق ميكرد. ميريزد

  . و فقط گريه ميكرداما عاطفه فقط. بود و سوال پيچش ميكرد

  .فقط و فقط گريه ميكرد

اين . آنجا، روي پشت بام، هانيه سر بلند كرد و به چهره مصمم عاطفه نگاه كرد كه داشت مشتق گرفتن را برايش توضيح ميداد

ازه همه به اند.  بودند كه سه سال پيش، روي همين پشت بام، در سرما، ميان برفها، اشك ريخته بودندييچشمها، همان چشمها

... به من ميگه خواهرت جنده س: عاطفه هق هق كنان گفته بود. به خاطر چيزهايي كه ناظرش بودند.  اشك ريخته بودندزمستان

به خدا سامي ديوونه ! سامي ديوونه نيست! هاني! هاني! ميگه سامي ديوونه س. سميگه هانيه هم جنده. هشيد جنده سميگه م

  !نيست

  ! ميدونم! ميدونم: فته بودهانيه او را در بغل گر

  !سامي ديوونه نيست! تو جنده نيستي: عاطفه هنوز هق هق ميكرد

ميخوام برم و ! ميخوام برم! هاني ميخوام برم... ميخوام برم: عاطفه خود را در آغوش او پنهان كرده بود. هانيه به بغل فشرده بودش

  ...كس سامي رو دوست ندارههيچ... هيچكس منو دوست نداره! سامي رو هم با خودم ببرم

پولدار ... بري سر كار...  اگه درس بخوني...دانشگاه قبول ميشي...  تو كه درست خوبه:سر او را نوازش كرده بود. هانيه مكث كرده بود

  ...سامي رو هم با خودت ميبري... بعد ميري... ميشي

  ...سامي رو ميبرم... مسامي رو ميبر... آره: به زمزمه گفته بود. عاطفه آرام گرفته بود

  حواست به من هست؟: در ظهر گرم تابستان، در سايه ساختمان پشت خانه، عاطفه سر بلند كرد

  ...هست... آره: نتوانست به گرمي به او لبخند نزند. هانيه به خود آمد

  

دور ميز كارو خوب جارو . جان اتاق منو مرتب كنآتي : مهرداد از اتاق كارش بيرون زد و سوئيچ ماشينش را از ميز كنار راهرو برداشت

  .كلي آشغال پاك كن ريخته... بزن

  .چشم: عاطفه كنار در اتاق سارا ايستاد

  . مهرداد را تماشا كرد كه خانه را ترك ميكند
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 به اتاق كار مهرداد سارا را با خود.  و تلوزيون را روشن كردآوردسارا را از تختش بيرون . به دستشويي رفت و آبي به صورت خود زد

 ميدانست كه  ماه كار كردن براي مهردادسه  بعد از ديگر. ديگر به در هم ريختگي اتاق كار عادت كرده بود. برد تا مقابل چشمش باشد

ت كه ديگر ميدانس. بايد كاغذهاي مچاله شده را دور بريزد و كاغذهاي تا نخورده را لوله كند و در سبدهاي بزرگ كنار ديوار بگذارد

فقط ميدانست . نميدانست معمار است يا نه. در همين حد ميدانست. يك جور مهندس. او طراح ساختمان بود. مهرداد چه كاره است

  . كه طرحهاي ساخت چيزي را روي آن كاغذهاي بزرگ و شفاف مي آورد

  . اين كارها وظيفه او بود.پالتر و كامپيوتر را خاموش كرد. كاغذ آويزان از پالتر را جمع كرد و زير آن گذاشت

ميدانست كه بايد آنها را از نقشه هايي كه .  كه با خط زيبايي نوشته ميشد".يسراي": امضاي مهرداد را پايين نقشه هايش ديده بود

پيش از آن با . كتابها و ماشين حساب مهندسي مهرداد را در قفسه اش قرار داد. امضاهاي ديگري روي خود داشتند جدا بگذارد

: ميتوانست تصور كند كه آن ماشين حساب چطور كار ميكند. لبخندي زد. ماشين حساب سينوس و لگاريتم چند عدد را حساب كرد

  .مثل ذهن او

مهرداد يك سيم رابط به او . خالي بيرون كشيد و آن را به برق زدنيمه جارو برقي را كه هميشه در همان اتاق بود از كمد ديواري 

عاطفه كليد . ميگفت كه نميخواهم كامپيوتر آسيبي ببيند. از او خواسته بود تا هميشه جارو برقي را به آن متصل كندنشان داده بود و 

.  را در دهانش فرو ميبردانگشتانشبه سارا نگاهي كرد كه . خبري از سر و صداي آن نشد. روشن كردن جارو برقي را فشار داد

 پاهاي  دستها وبا صبر او را به حمام برد و. تجربه اش به او ميگفت كه تالش بيهوده است. دميدانست كه نميتواند مانع اين كار او شو

سيم رابط را چك كرد و آنرا تا پشت يك رديف كشو كه . باز به جارو برقي برگشت و باز به بن بست خورد. صابون شستآب و او را با 

 سيم را كه كمي تكان داد، جارو برقي لحظه . بتواند پريز را چك كندمجبور شد كشو را حركت دهد تا. هميشه قفل بود رديابي كرد

آنرا از پريز جدا كرد تا تعميرش كند، از همان دسته .  متوجه شد كه سيم بر اثر فشار كشو احتماالً قطع شده است.اي روشن شد

  . كارها كه در خانه خودشان هميشه انجام ميداد

متوجه شد كه . آنرا برداشت.  كيسه سياه رنگي جلب توجه ميكرد چسپيده به آن، ون درست پشت آپشت گرد و خاك رديف كشو،

  . گوش تيز كرد و در را پاييد.  افتاده استها به پشت رديف كشوانتهاي كشو، از هاهنگام بستن يكي از كشو

  . او به چيزي ممنوعه دست پيدا كرده بود

  .چيزي از درون كشوهايي كه هميشه قفل بودند

  

  

  : سال قبلسه
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همش مال : گفت. مانينه تماشا ميكردطمهرداد با خونسردي سيگار ميكشيد و طرح بزرگش را با . امير، عصبي نگاهش ميكرد

  ...سونيا... سونياست

 ميتوني فكر ميكني اين طرح غير عملي رو... شركتت رو به نامش كردي: امير به زمزمه و با صدايي كه از عصبانيت گرفته بود ادا كرد

  براي اون بسازي؟

  .  روي ميز مقابلشان اشاره كرد سياه شدهسكيس و مشتي ابا نگاهي تحقير آميز به چند نقشه كلي

همه پروژه رو به عشق اون شروع ... اين شهر جديد مال سونياست... من اين كارو ميكنم... امير: مهرداد كامي عميق از سيگارش گرفت

  ... ه توي ذهن اون بودبا الهام از چيزي ك... كردم

؟ ش واسه خودش يه پنت هاوسهبرجهايي كه هر طبقهاز چي؟ از روياهاي يه دختر؟ ! الهام: امير به صندلي تكيه كرد و پوزخندي زد

! اين پروژه يعني ضرر! تو ديگه بزرگ شدي!  مهرداد بس كن تهران؟چسپيده به اونم درياچه و ساحل مصنوعي؟ باشگاه سواركاري؟

   جديد رو داره؟كل اجاره حتي يه اتاق توي اين شهركي پو

  .و من براش ميسازم. سونيا ميخواد اينو داشته باشه. پول ارزشي نداره: مهرداد عميق نگاهش كرد

ا تو به خاطر سوني...  واسش كردي، كافيههرچي تا حاال... مهرداد: به سمت پنجره رفت و بزرگراه را زير نظر گرفت. امير از جا برخاست

  ...بس كن... مادرتو گذاشتي آسايشگاه

-ام". مادر من اين اواخر غير قابل تحمل شده بود. تو با مادر من زندگي نكردي. امير: مهرداد برخاست تا قهوه اي براي خود آماده كند

  ...و اي كاش فقط خودشو بكشه. ذره ذره ميكشه.  شوخي نداره"اس

به زمين و زمان ايراد ... از همه چيز ميناليد... مادر من مجنون شده بود... ميكشتداشت منو : مكثي كرد و سر به زير انداخت

حتي حاضر به مصرف كردن دارو ... مادر من غير قابل تحمله... حاال ميفهمم چرا پدرم همه چيزو گذاشت واسه من و رفت... ميگرفت

  ...سالمه تكون بدهحتي حاضر نيست يه انگشتشو كه هنوز ...  فيزيوتراپي كه سهله...نيست

  ...اون مادرته: امير دستش را بر شيشه گذاشت

  دختري مثلاين همه ميدون دادن به. سونيا كورت كرده... انگار يه چيزايي رو نميفهمي... تو: امير ادامه داد. مهرداد سكوت كرد

  ... دست گربهمثل اينه كه گوشتو بسپاري... سونيا

  .همين بسه مهرداد. ديگه براش نكن. تا همينجا بسه: ديز بازگشته و قهوه خود را هم ميز مبرگشت و به مهرداد نگاه كرد كه به

  .اون زنمه: مهرداد سر بلند كرد و با نگاهي زهرآگين نگاهش كرد

ت من كسي كه بازم اومد سراغ. تو سونيا رو انتخاب كردي.  سال پيش بهت گفتم يا من يا سونياچهار... مهرداد: امير به سمت در رفت

  .اما ديگه برنميگردم. اينبار ميرم. بودم
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منتظر ميمونم تا تو بياي . من باز هم ميرم. مشكل اينه كه نميخواي بدوني. تو خيلي چيزها رو نميدوني: برگشت و به او خيره ماند

  .سراغ من

  ...روزي رو كه مياي سراغم، از همين االن ميبينم: كيفش را از روي يك صندلي برداشت

  . را ترك گفت"سونيا"م ديگري شركت بي كال

  

. حاال كه بايد وصل ميشد، وصل نميشد. به آن سيم رابط لعنت فرستاد. فقط آنقدر فرصت كرد كه همه چيز را به جاي خود برگرداند

شت تلفن سخن چند لحظه قبل، صداي در را شنيده بود و حاال ميشنيد كه مهرداد با كسي پ. نميخواست چيزي تغيير كرده باشد

دستپاچه، كيسه را كه هنوز نميدانست چه در خود دارد پشت ميز انداخت و به .  و وصل ماند وصل شدلحظه ايسيم در . ميگويد

... چه خانم مرتبي... به به: مهرداد وارد اتاق شد. تمام مدت مراقب بود كه سيم رابط تكاني نخورد. آرامي كشو را به جاي خود هل داد

  ...كنهدستت درد ن

  .خواهش ميكنم: يك جوري شرمگين بود. عاطفه زير چشمي پاييدش

  امشب هستي؟: مهرداد جيبهاي شلوارش را خالي ميكرد

  ...آره: عاطفه آخرين بخش را هم جارو كرد و با كشيدن نفس راحتي، جارو را خاموش كرد

 ...مهمون دارم... خوبه: مهرداد حوله اش را برداشت

. برگشت. سعي كرد بي تفاوت باشد. حضور بي حركت مهرداد را پشت سر خود حس كرد. د ديواري گذاشتعاطفه جارو را در كم

  .تولدت مبارك: مهرداد بسته كوچكي را به او دراز كرد

  

كنم طال فكر ن... نميدونم: گفت.  گل انداخته بودندي آخر شبعاطفه هانيه را ميديد كه در ژاكتش كز كرده بود و لپهايش از سرما

  ...باشه

  ...درش بيار... فكر كنم باشه: هانيه مچ دست او را در دست گرفت و گفت

يه شماره اينجا ... ايناها: هانيه براندازش كرد. عاطفه دستبندي را كه از مهرداد كادو گرفته بود از دست بيرون آورد و به هانيه سپرد

  ...احتماالً طالست. داره

  ...من نميفهمم چرا... تو همين مدت نزديك يه ميليون به من پول داده... هاني: گفت. ن كشيدعاطفه سيگاري از پاكت بيرو

  ...گفتي بهت گفته امانتدار باش: هانيه سيگار روشني را كه عاطفه به دستش ميداد از دست او گرفت

  گه اون چي داره كه ازش ميترسه؟مگه من قراره چه كار كنم؟ م. آره: عاطفه نفس عميقي در سرماي آخر شب روي پشت بام كشيد

  ...نميدونم: هانيه شانه باال انداخت
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  ...حس ميكنم... يه وقتايي... هانيه: عاطفه سر به شانه او گذاشت

  .سكوت كرد

  چي؟: هانيه به تنگ آمد

  ...حس ميكنم لياقت اينهمه رو ندارم... هيچي: عاطفه حرفش را بلعيد

  

عاطفه به او .  چيزي بود كه عاطفه ميگفت"خوشمزه".  او زد"خوشمزه"بوسه اي كوچك بر گونه . شتمهرداد، سارا را در آغوش دا

  !خانم كوچولو امروز سحر خيز شده: خنديد

دوست نداشت آن بچه را از آغوش . عاطفه با مكث او را بغل كرد. سارا صداهايي از خودش در آورد و آغوشش را براي عاطفه گشود

مهرداد سيب كوچكي را . سارا هميشه به سمت عاطفه ميرفت و عاطفه از آن خجالت ميكشيد.  هميشه اينطور بوداما.  بگيرد"پدرش"

بدون هيچ حرفي مشغول گاز زدن سيب شد و عاطفه را تماشا ميكرد كه سارا را . از سبد روي كابينت برداشت و به كابينتها تكيه زد

. نگاهي كه به هر كجا ميرفت، تعقيبش ميكرد. ي نگاه مهرداد را روي خود حس ميكردعاطفه سنگين. آماده ميكند تا صبحانه اش بدهد

. مهرداد بيش از آنكه حرف بزند، ميپرسيد. و هيچوقت نميدانست آن نگاه چه در پشت خود دارد. ديگر به آن نگاه عادت كرده بود

چرا كه روي صندلي . مهرداد انگار باز ميخواست شروع كند. اداما عاطفه به ناچار جواب ميد. گاهي با سوالهايش عاطفه را كالفه ميكرد

  چرا؟ چرا هيچكس ازت نميپرسه كجايي و چه كار ميكني؟: پشت ميز نشست و بي آنكه نگاهش را بردارد پرسيد

  .كسي به فكر من نيست: گفت. عاطفه كه قوطي شير خشك را از قفسه اي برداشته بود، مكث كرد و سپس در قفسه را بست

پس ... چرا؟ مگه ميشه؟ من نميفهمم عاطفه: هرداد با باقيمانده وسط سيب بازي ميكرد و سعي ميكرد آن را عمودي روي ميز بگذاردم

  مادرت؟

... ما... كاراي زيادي تو خونه هست... يعني... ي كوچيك دارهنوه هااون ... نميدونم... خوب: عاطفه بي حواس شير خشك را آماده ميكرد

يكي بايد كنارش . يعني خرابكاري ميكنه...  از پس كاراي خودش برنميادمرهفقط سا... د گرفتيم خودمون كارامونو بكنيماز بچگي يا

  ... گريه ش ميندازن...عصبانيش ميكنن. كسي حوصله شو نداره. باشه

  ي؟هرجاي ديگه كه دلت بخواد بري ميتوني بر... تو به جز اينجا... يعني: مهرداد حرفش را قطع كرد

  .آره... خوب: عاطفه كه هنوز پشتش به او بود شانه باال انداخت و تلخ خنديد

وقتي از مقابل گاز كنار كشيد تا به دخترك كه ديگر . عاطفه شيشه شير سارا را به هم ميزد و آنرا چك ميكرد. مهرداد ساكت شده بود

به چشمان او نگاه كرد و برگشت تا باقيمانده سيب نيم خورده مهرداد عميق . داشت بهانه ميگرفت برسد، مهرداد را پشت سر خود ديد

  .را به سطل آشغال بيندازد
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  : سال قبلسه

  

. ميتوانست صداي بابك و سونيا را بشنود.  كرد و در را بست خانهيدبه آرامي پشتش را به ورو. مهرداد در ورودي خانه اش مكث كرد

  ...يه ساعته منتظرتم. دير كردي مهرداد: بابك باالي پله ها منتظرش بود. انه قدم گذاشتكفشهايش را از پا بيرون آورد و به خ

  !معلومه كجايي؟ گوشيتم كه خاموشه! يه ساعته منتظرته: سونيا پشت سرش ظاهر شد

  يه چاي براي من مياري سونيا؟: مهرداد روي كاناپه وسط نشيمن نشست و سيگاري از روي ميز برداشت و آتش زد

مهرداد با دست گردن او را نوازش كرد و نگاهش را به بابك كه . يا از پله ها پايين آمد و در مسيرش بوسه اي بر موهاي مهرداد زدسون

  طرحو ديدي؟ شركت تو از پسش برمياد؟: هنوز باالي پله ها تماشايش ميكرد چرخاند

 رساني ايده آليمطمئن باش برق ... فرستادم براي تحليلو طرحت! صد در صد: بابك با قدمهايي مصمم و آرام از پله ها پايين آمد

  ! حتي فكر ژنراتور هم هستن!خواهي داشت

  قرارداد؟: در مبل تكي كنار او نشست و با لبخندي كمي شراب براي خود ريخت

  ... حتماً: مهرداد زيرچشمي نگاهش كرد

  ...قهوه برات دم كرده بودم: هرداد گذاشتسونيا روبروي بابك، روي مبل تك نفري ديگر نشست و چاي را مقابل م

  ...منو ياد مادربزرگم ميندازه! اونم تو همين استكاناي كمر باريك... فقط چاي: مهرداد با لذت استكان چاي خود را برداشت

 و خوش دامن كوتاهي پوشيده بود و مهرداد از همانجا ميتوانست رانهاي جذاب. سونيا يك پاي خود را روي پاي ديگرش انداخت

چيزي نگفت و .  لباس زير طاليي رنگ او را ميديدحتي. اليي درآمده بودند ببيندتراش او را كه يك هفته اي بود زير آفتاب به رنگ ط

  .بابك منو لحظه به لحظه در جريان بذار: نگاه بابك را كه ميان پاهاي سونيا بود به خود كشيد

  ...حتماً: بابك به خود آمد

  

  سامي كجاست؟! ؟ مامان مامان-

: گفت. مادرش برگهاي ريخته شده كف پاسيو خانه را جمع ميكرد. چند دقيقه اي بود كه با كالفگي به دنبال خواهرش ميگشت

  !داشت گريه ميكرد! نيم ساعت پيش تو خونه بود... نميدونم

  است؟چرا گريه ميكرد؟ اآلن كج: عاطفه با كالفگي به كنار در شيشه اي پاسيو ايستاد

  !نميدونم! نميدونم: مادرش عصبي ميشد

  !بابا مواظب اين باشين: عاطفه همچنان كه به سمت در خروجي طبقه اول ميرفت فرياد كشيد
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سمانه الگوهايش را وسط خانه پهن كرده بود و وقتي او . طبقه دوم را هم گشت و مهشيد و سمانه را مشغول خنده و شوخي يافت

تو هم صبح تا شب لباس عروسيتو : مكث كرد و سر او فرياد كشيد. بلند كردد سمانه را فرياهمشان ريخت پايش به آنها گرفت و به 

  سامي كجاست؟! بدوز

  !من چه ميدونم خبر مرگش كجا رفته! مانتوي مردمه دستمه! لباس من نيست: سمانه درآمد كه

شب نزديك ميشد و . به پشت بام دويد.  در پشت بام را باز يافتبه خرپشته رسيد و با نااميدي. عاطفه با كالفگي آنجا را هم ترك كرد

در دورتر، سامره را ديد كه با لباس پفكي مهماني اش . حيران وسط پشت بام ايستاد و اطرافش را نگاه كرد. سوز سردي مي وزيد

 من نگفتم نبايد تنهايي بياي پشت سامي؟ مگه: به سمتش دويد.  و براي نوزاد عروسكي اش الاليي ميخواند، از سرما ميلرزدنشسته

  بوم؟

  !لباس عروسي پوشيدم! ببين... من ديگه عروس شدم: سامره با خنده نگاهش كرد

  مگه نگفتم فقط تو مهموني بپوش؟! اين لباس مهمونيه! اين لباس عروسي نيست: عاطفه دست او را كشيد و از زمين بلندش كرد

  !دختر خوبي باش!  ني ني بريم پايينبيا با! بيا: او را به دنبال خود ميكشيد

عاطفه او . با عروسكش زمزمه ميكرد و چيزهايي را كه فقط خودش ميفهميد در گوش او ميخواند. سامره به آرامي به دنبالش روان شد

  .را به داخل هدايت كرد و خواست كه در را پشت سرش ببندد

با عصبانيت چفت در را انداخت و . ند، پشت كولري يافت كه ميپاييدشانپسري را كه چند ماه بود همراه هانيه روي پشت بام ميديد

  !اگه بياي مي افتي ميميري! سامره ديگه نبايد بياي باالي پشت بوم: بر سر سامره فرياد كشيد. قفل را به آن زد

  !ميفهمي؟ ديگه نيا اين باال! ميميري: و صدايش را باالتر برد

  .د نفهم خيره اش شد و بغض كر،سامره

  

لباسهاي گرم به او پوشانيد و او را بغل كرد تا به حياط . دو كتابي را كه از كتابخانه گرفته بود روي ميز گذاشت و به سمت سارا رفت

  .بيرون نبرش. فقط توي حياط: مهرداد تاكيد كرده بود. خانه ببرد

نگاه سارا گرم و پر . داشتن او نگاه مهرداد را بي شك.  نگريست چهره كنجكاو اوي او را تنش ميكرد، مكث كرد و بهنوقتي ژاكت بافت

انگار ميخواست . نگاهش سرد و عميق بود.  اما مهرداد.وقتي نگاهت ميكرد چشمهايش به جاهاي ديگر هم ميچرخيد. محبت بود

  .و عاطفه از آن متنفر شده بود. ن بكشدچيزي را از وجودت بيرو

بچه را كه . ند و حالت كركي خود را از دست داده بوددند و موهايش حاال بلندتر شدهتيره تر شده بوچشمها و موهاي سارا روز به روز 

در . اجازه نداشت.  باز هم مكث كرد"دوست داري بري بيرون؟": دست به سمت در دراز ميكرد تماشا كرد و به آرامي زمزمه كرد
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ا را در بغل داشت طول و عرض حياط را ميپيمود و بي حوصلگي بعد همچنان كه سار. خروجي خانه را گشود و قدم به حياط گذاشت

  .به آرامي برايش ترانه ميخواند و او را در بغل تكان ميداد. از ظهر پاييز را با او شريك ميشد

  چرا؟

  چرا مهرداد نميگذارد تو را بيرون ببرم؟

  چرا فقط بايد همراه او بروي؟

  مهرداد از چه چيز ميترسد؟

حتي توانسته بود چند بخش . زبان انگليسي اش بهتر شده بود. در درسهايش پيشرفت كرده بوداه، عاطفه روز به روز در اين پنج م

سارا در آن پنج ماه خوب رشد كرده بود و فقط دو بار مريض شده . هميشه از آن درس متنفر بود اما چاره اي نداشت. شيمي بخواند

اما نميخواست به خود اعتراف . عاطفه از اين بابت خوشنود بود. ادي بود و اذيت نميكرددر مجموع كودك ش. كم بهانه ميگرفت. بود

عاطفه حتي .  اين عاطفه را عصباني ميكردد هرگز پاسخ هيچ سوالي را نميداد؛مهردا. كند كه گاهي رفتار مهرداد برايش زننده است

 مهرداد كار اتفاق نيفتاده بود كه كسي با خانه تماس بگيرد و باهرگز . نميدانست او كجا كار ميكند، و اين برايش قابل هضم نبود

عاطفه يكبار بي .  شبه، به آن خانه پا نگذاشته بود به جز كارگري كه حياط را تميز ميكرد و زنهاي يكهرگز، هيچكس،. داشته باشد

اما اين كار . از خود منزجر شده بود.  گوش دادي ايستاد و به زمزمه هاي او و زند گوشاينكه خود بداند چرا، پشت در اتاق خواب مهردا

  .را كرده بود و حاال هيچ راه برگشتي نداشت

گرماي آب به تنش چسپيد و . در آن بعد از ظهر پاييز، سارا را كه به خواب رفته بود در تختش گذاشت و رفت تا دوشي بگيرد

درنگي كرد و خواست از فكر . ن و گردن خود را به داغي آب سپردسر بلند كرد و ت. حبابهاي شامپو به آرامي روي تنش پايين آمدند

  .دوست داشتن او هيچ معنايي نداشت. نميخواست به خود بگويد كه مهرداد را دوست دارد. اما نميتوانست. مهرداد بيرون آيد

  .استدرباره مهرداد كنجكاو شده به خود ميگفت 

  

دستش را دو طرف كشو . ا جابجا كند و كنجكاوي اي كه ميخوردش را سيراب كندخواست آنر. مقابل رديف كشوهاي قفل شده ايستاد

  .گذاشت و مكث كرد

  .برق دستبند دور مچ دستش بر چشمانش نشست

  .تولدت مبارك: صداي مهرداد در سرش پيچيد

  .بر خود نهيب زد و بي اينكه كشو را حركتي داده باشد از اتاق خارج شد
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  : سال قبلسه

  

هرگز . هرگز نميخواست بپذيرد. چشمهايش سونيا را ميپاييدند. داد جايي در تاريكي فرو رفته بود و با خود خلوت كرده بودمهر

  ."نگاه كرده بود"فقط . "ببيند"نميخواست 

چشمها و . دهر بار و در هر جمعي به گوشه اي خزيده بود و با الكل خلوت كرده بود، يا زني را پيدا كرده بود تا با او الس بزن

  "...او مال من است... دوستم دارد... او دوستم دارد": گوشهايش را ميبست و با خود ميگفت

 كه ند چشمانش اندام آسماني سونيا را ميپاييد، نشسته بود و ميان رقص فلش نور در تاريكيوباره در انتهاي راهروي خانه بهزادحاال د

:  كه از آشپزخانه بيرون مي آمد گفتهزادهمسر ب. ك كر كننده ميخواند و ميرقصيدهمراه موزيد و يدر اوج مستي اش فرياد ميكش

  !مهرداد جون نميرقصي؟ بيا وسط گرم ميشي

  ...بهزاد تنهاست... تو برو... ميام سميرا: مهرداد به ليوان كاغذي نيمه از ودكا در دست خود نگاه كرد

  . "اه كردنگ"در جشن تولد بهزاد، همانجا تنها نشست و باز هم 

 نگاه .حركات تند و مست آنها را نگاه كرد. مبين را نگاه كرد كه دست سونيا را گرفته و همراه او با موزيكي پر از باس و درامز ميرقصد

  .كرد كه مبين دست به اندام سونيا ميبرد

  ."ببيند"نميخواست 

  .ودكا را سر كشيد و برخاست

  !حسود! حسود: سونيا مستانه در آغوش او ميخنديد و فرياد ميكشيد. در بغلش كشيددر ميان سالن، سونيا را از مبين قاپيد و 

  ...من همين حاال ميخوامت... تو زن مني سونيا: مهرداد او را تنگ آغوش خود كشيد و در گوشش زمزمه كرد

  .راه خودشان را از ميان ديوانگان وسط سالن گشود و او را به اتاقي برد

  

  ...نميدونم چرا: از سيگار نم كشيده گرفت و گفتعاطفه كامي 

  .شايد دوست نداره كسي بچه شو ببينه... خيلي بهش فكر ميكني: شتر زير لحاف فرو رفت گفتيهانيه ب

همينجوري مي ايسته و زل . يه دفعه برميگردم و ميبينم پشت سرمه. دوست نداره؟ هانيه ديگه دارم ازش ميترسم: عاطفه سرد خنديد

   .از نگاهاش ميترسم.  بهمميزنه

اگه ميخواست كاري بكنه تا حاال : پوشاندهانيه آهي كشيد و بخاري كه از دهانش خارج شد، سفيد، در شب سياه مقابل صورتش را 

  ...تو پنج ماهه ميري اونجا. كرده بود
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ميگم به تو ... به خودم ميگم ول كنهمش . خودمم به اين فكر كردم. آره: داغي سيگار در سرما ميچسپيد. عاطفه باز كامي گرفت

  ...ولي... پولتو بگير و كارتو بكن... چه

  ولي چي؟: هانيه با بي حوصلگي گفت

ميچپه تو . هيچي از خودش نميگه. فقط سوال پيچم ميكنه... اصالً. اصالً حرف نميزنه... بازم ميترسم: عاطفه زيرچشمي نگاهش كرد

ميبرتش توي اتاق .  هرچند وقت يكبار هم دست يه زنو ميگيره و مياره پيش خودش.اتاق كارش و درو روي خودش قفل ميكنه

  ...دفعه بعد يه نفر ديگه... صبح كه زنه ميره، ديگه نمياد اونجا. خوابش و تا صبح نمياد بيرون

  يعني دوست دخترش نيست؟: هانيه انديشيد

  دوست دختر چيه؟... نه بابا: ادعاطفه خنديد و فتيله سيگار را روي آسفالت سرد پشت بام فشار د

  .هانيه آهي از نفهمي كشيد و به ديوار ساختمان پشت خانه عاطفه تكيه داد

  

  شام آماده س؟: پرسيدمهرداد . عاطفه نگاهي گذرا به او انداخت. مهرداد كنار در اتاق ايستاد و به عاطفه زل زد

  ...آره: عاطفه كتاب را بست و از پشت ميزش برخاست

در سر و صداي تلوزيون كه براي فرار از سكوت روشنش كرده بود ميز . مهرداد به سمت دستشويي رفت و عاطفه به سمت آشپزخانه

  سارا خوابيد؟: پرسيد. مهرداد با بسته قرصش مقابل او نشست. شام را چيد و پشت ميز نشست

  ...اوهوم: عاطفه همچنان كه بشقاب او را پر از غذا ميكرد گفت

  . ممنونم...آتي: زير و رو ميكرد تا خنك شودداد غذايش را مهر

تشكر الزم . من به خاطر اين كار حقوق ميگيرم... مهرداد: قاشق را در ظرف گذاشت و مستقيم به او نگاه كرد. عاطفه به تنگ آمد

  .نيست

. ت و عاطفه را هر لحظه ذله تر ميكردمهرداد نگاهش را برنميداش. انگار تلوزيون هم لحظه اي خفه شد. مهرداد سرد نگاهش كرد

  !تشكر الزم نيست: عاطفه نگاهش را از نگاه او گرفت و تكرار كرد

  .اين براي چيزاي ديگه س: مهرداد سر به اطراف جمباند

  مثالً؟: هنوز نميتوانست نگاهش كند. عاطفه مكث كرد

  ...خيلي چيزا: مهرداد تنها لبخندي بر لب نشاند

  .از عاطفه را سرگردان رها كردبه غذايش برگشت و ب
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  : سال قبلسه

  

ساعتي بود كه از مهماني تولد بهزاد بازگشته . مهرداد در كاناپه وسط خانه فرو رفته بود و كانالهاي تلوزيون را بي هدف عوض ميكرد

  . بودند و او هنوز لباسهايش را عوض نكرده بود

  ."ديده بود" آنشب براي اولين بار، بي آنكه خود بخواهد

   "چه وقت ظرفم لبريز خواهد شد؟"هميشه به اين انديشيده بود كه 

  .او مال من است. هيچوقت: به خود پاسخ ميداد. و هميشه از اين سوال گريخته بود

ل نگاهش كرد كه مقاب. ميدانست كه هنوز سرخوشي مستي در وجودش هست. آنشب، سونيا را ديد كه برهنه از حمام خانه خارج شد

: با خود انديشيد. آينه قدي كنار در ورودي اندام خود را برانداز ميكند و حوله را از سر باز ميكند تا موهاي خيسش را خشك كند

  ...چقدر قشنگي

. سونيا ترانه اي زير لب زمزمه ميكرد كه مهرداد اصالً آنرا نميشنيد.  نشست"او"بي حواس، سيگاري براي خود آتش كرد و به تماشاي 

حوله را . سونيا موهاي صاف و بلندش را، نيمه تر بر شانه هاي لختش ريخت و به سمت او رفت. ط ميديد كه لبهاي او ميجمبندفق

  ...فكر كنم كادوي ما از همه بهتر بود: گفت. كناري انداخت و خود را كنار مهرداد، تنگ آغوش او جا داد

  . اندمهرداد به ياد نمي آورد كادوها را چه وقت باز كرده

  شام ميخوري؟... هيچي نخوردي جيگري: سونيا سركج كرد و پرسيد

  .مهرداد با لبخند سردي بر گوشه لب، سرش را به نشانه نه تكان داد

  .هنوز نگاهش ميكرد و گرماي تنش را كنار خود حس ميكرد

  ...بيا بريم بازي... پس بيا: سونيا مصرانه برخاست

عطر موهاي ترش به مشام مهرداد . سونيا خود را در آغوش او انداخت. اما برنميخاست. نميكردمهرداد مقاومت . دست او را ميكشيد

  سونيا؟: مهرداد دست بر دست او گذاشت. كراواتش را باز ميكرد. سونيا گردنش را ميبوسيد. مهرداد عميق نفس كشيد. مينشست

  ...بايد برم قدم بزنم. من حالم بده: مه دادمهرداد ادا. سونيا با نگاهي جوابش را داد. حس كرد صدايش خفه است

 و با شل كرديقه پيراهن آستين كوتاه خود را . مهرداد برخاست و كراواتش را از گردن باز كرد. سونيا بي حرف از او فاصله گرفت

  ميخواي بريم دكتر؟: سونيا صدايش كرد.  به سمت در روان شدي ميان انگشتانشسيگار فيلتر قرمز

  ...زود برميگردم: ينكه بايستد گفتمهرداد بي ا

  

  !آماده شدي؟ بدو ديگه: هانيه پشت سرش ظاهر شد. عاطفه مقابل آينه ايستاده بود و دستپاچه آرايش ميكرد
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  !  سال سن و دوتا بچه عروسي گرفتنش چيه و پنجنميدونم با سي: عاطفه با كالفگي رژ گونه ميكشيد

حاال كه شوهر كرده بازم ولش نميكني؟ اين خواهرات چي ميكشن از دست ! غر ميزدي شوهر كن بروتا ديروز كه سرش : هانيه خنديد

  !تو

اعصاب ندارم، ... به جاي اين حرفا بيا واسه من سايه و خط چشم بكش: عاطفه برگشت و جعبه سايه چشم را در دست او گذاشت

  !ميزنم خودمو كور ميكنم

لباسشم ... مشي درستش كرد... ولي ناني خيلي قشنگ شد:  با چشمان بسته مقابلش ايستاده بودهانيه ايستاد و مشغول او شد كه حاال

  ...خيلي خوب بود

  ...واسه اون لباس دومادو خوب تيغ زد... آره: عاطفه پوزخند زد

  خوب چه اشكالي داره؟: هانيه شكايت كرد

من ميگم اين جماعت هرچي سرشون مياد تقصير : افتادوقتي پشت پلكش لمس ميشد به عطسه مي . عاطفه بي اختيار عطسه كرد

  ...گوش نكرد. پونزده سال ازت بزرگتره، باهاش نميسازي...  نشومنصورمن نيم وجب بچه بودم، بهش گفتم زن . خودشونه

ولي تو ... شمو دارمحاال من دادا... من و تو خيلي هنر كنيم گليم خودمونو از آب بكشيم بيرون... ول كن آتي: هانيه به آرامي خنديد

  چي؟

  راستي كجاست؟... من بايد مراقب سامي هم باشم: گفت. اين انديشه را از خود راند. فكر كرد كه مهرداد را دارد. عاطفه آهي كشيد

  .حتماً بردنش... ديدم آماده ش كردن: هانيه خيالش را راحت كرد. به تندي چشمانش را گشود

  ...زود باش بريم... هش خوش بگذرهچقدر امشب ب: عاطفه به لبخندي گفت

  

  

  : سال قبلسه

  

. به خود آمد و خود را در ميدان مركز شهر يافت.  را مينواخت و او بي هدف ميراند"ديوار" ،"ديويد گيلمور". مهرداد بي هدف ميراند

يكرد و هنوز آن وقت شب صدايش را خفه تلوزيون تبليغاتي دور ميدان تبليغ پخش م. هنوز آثاري از بيداري در ميدان پديدار بود

 كنار تاكسي هايشان منتظر مسافري بودند و با هم سيگار دود ميكردند و از هر جا ،هنوز راننده هاي تاكسي، تك و توك. نكرده بودند

يون تبليغاتي در ماشين وقتي آنها را ميديد نور تلوز . دور ميدان ميزد، آنها را ميديد و ميشنيد سوار بر ماشينشمهرداد كه. ميگفتند

مهرداد سيگاري را ميان انگشتان خود گرفت . و فقط همان يك قطعه را مينواخت.  به زيبايي مينواخت و مينواخت"گيلمور". مي افتاد
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هزارمين  ميدان را كه براي ."آجر" پر از ."ديوار"پر از . خلوت. آهسته. و باز هم دور زد. سردرگم. خلوت و خلوت. و باز دور ميدان زد

   كاره اي؟يحاجي چ: بار چرخيد شبحي با كف دست روي كاپوت ماشين زد

  چي كاره اي؟: دختر سياهپوشي شبح وار به پنجره او نزديك شد. به آرامي ترمز كرد

  چند؟:  كه در سراشيبي نرمي ميان درختان پايين ميرفتي به خيابانبه مقابلش نگاه ميكرد؛

  .نداري سي. ت داري بيسجا: دختر راست ايستاد

  .دارم. بيا باال: مهرداد قفل ها را باز كرد

  

  ...رختكن اينجاست. من قبالً اين تاالر اومدم. بيا: هانيه هدايتش كرد

 ناهيد را  از دور.با چشمانش مهمانان را كاويد.  اما مطمئن بود در ميان آنهمه آدم توجه كمي را جلب ميكندعاطفه دير رسيده بود؛

همچنان كه به دنبال هانيه ميرفت چشمانش . زيبا شده بود. هانيه راست ميگفت.  است سپيد پوش بر صدر مجلس نشستهديد كه

  هاني؟ سامي كو؟: ميكاويد

  ...حتماً همين دور و بره... بيا: هانيه به رختكن رسيده بود

آنها را ميديد كه منزجر كننده ميخندند و . را گرفتاز هر كس كه آشنا بود سراغ سامره . از هانيه جدا شد و به ميان مهمانان دويد

:  چرا هيچكس به فكر سامره نبود؟ به مادرش رسيد كه كنار عروس نشسته بود؛از همه اقوامش متنفر ميشد. اظهار بي اطالعي ميكنند

  مامان سامي كجاست؟

  نياورديش؟: مادرش نگاهش كرد

  چي؟ من بيارمش؟: عاطفه پس كشيد

  !گفتيم تو مياريش! خوابش برد ما هم اومديم! ميگفت ميخوام با آتي بيام! گريه ميكرد! نيومد: ستمادرش از جا برخا

  .ميدويد تا به اولين ماشيني كه از خيابان عبور ميكرد برسد. عاطفه منتظر نميشد

  

  

  : سال قبلسه

  

به حمام رفت تا . رانه اي از اتاق خواب به گوش ميرسيدت. و به خانه گوش كردوارد شد . سپيده دم سر زده بود كه در خانه را گشود

  ...گفتي زود ميام... ديشب نيومدي: سونيا ميگفت. بيرون كه آمد سونيا را ديد كه مقابل آينه اتاق خواب آرايش ميكند. دوشي بگيرد

  ...تو ماشين خوابم برد: نفس عميقي كشيد و حوله را از تن خود باز كرد
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  چرا تو ماشين؟: گفت. ش كردسونيا زير چشمي نگاه

  تا صبح به من زنگ نزدي؟... چرا: مهرداد نميتوانست بگذرد

  ...گفتم حتماً رفتي پيش بابك: سونيا خنديد

  ...زود بيدار شدي: مهرداد مكث كرد

  ...زود بيدار شدم... آره خوب: سونيا دستپاچه بود

  ...ببينمت: مهرداد چسپيدش

  ...تو نخوابيدي: به چشمان بي خواب او نگاه كرد

  ...خوابم نبرد: سونيا خود را رهانيد

  .سونيا، سونيايي ديگر بود

  . مهرداد بي حرف نگاهش كرد

   چرا داري بهم دروغ ميگي؟چرا؟ چرا بهم زنگ نزدي؟: باز پرسيد

 "عاشق سينه چاك"آن ديگر از . امير سالها بود كه درست ميگفت. امير راست ميگفت... آدمي ديگر. آدم ديگري شده بودمهرداد هم 

  .خبري نبود

  . شده بودند"باز"چشمان مهرداد 

  

عاطفه به سمتش رفت و التماس . راننده كمي جلوتر توقف كرد. مقابل ماشيني كه در تاريكي رد ميشد دست تكان داد و اصرار كرد

  !آقا تا سر پل ميبري؟ پنج تومن ميدم فقط عجله دارم: كرد

دوست . خون خونش را ميخورد. قلبش به شدت ميزد، صداي ضربان قلب خود را به وضوح ميشنيد. او سوار شدراننده اشاره كرد و 

هر زمان كه عاطفه قدم به خانه . وقتي او و هانيه آماده ميشدند، سامره در خانه نبود: داشت فرياد بكشد، دوست داشت گريه كند

  .گذاشته بود، سامره با خنده به استقبالش رفته بود

  .اولين باري بود كه با نبودن سامره، به دنبالش نگشته بود

  سامي؟ سامي؟: درست نفهميد چگونه در خانه را باز كرد و به خانه دويد

  .ديوانه وار ميگشت، درها را به هم ميكوبيد و ميگشت، طبقه اول، طبقه دوم، انباري ها، كمدها، هر كجا را كه ميتوانست

  .سامره هيچ جا نبود

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

 داستانهاي بي اجازه

 
36 

به .  در پشت بام را باز ديد همانجا بود كهنفهميد چطور خودش را باالي پله ها رساند و. يار نگاهش به پله هاي پشت بام دويدبي اخت

صدايي نامفهوم از جايي شنيد، از جايي . ميان آن ايستاد و نام سامره را فرياد كشيد. پشت بام دويد كه باراني نم نمك بر آن ميزد

  .جا رسيد به آن؛ كوچهميانسمت 

  .بلند گم شد- سايه اي را ديد كه به تندي در تاريكي پشت بامهاي كوتاه

باران بر موهاي كم . ريز ريز ميخنديد. سامره آنجا نشسته بود، با تنها لباس ميهماني اش كه به رنگ آبي بود، و نوزاد عروسكش در بغل

 ،بند بدلي اش در تاريكي شب، در نوري كه از اينجا و آنجا ميرسيدگردن. پشت تاج زده اش خورده بود و آنها را به سرش چسپانده بود

  .ندخنديد و لبانش ريز ريز ميندكردميدرخشيد و چشمانش عاطفه را نگاه مي

  .عاطفه هيچكدام آنها را نديد

  . استسعيدهانيه ميگفت كه نامش . سايه پسري كه چند وقتي بود آن دور و بر آفتابي ميشد را تشخيص داده بود

  سامره اون پسره اينجا بود؟: مقابل سامره ايستاد

  .اوهوم: سامره با خنده اي خجل سرش را به عالمت مثبت تكان داد

مگه نگفتم نيا رو پشت بودم؟ مگه نگفتم؟ : در گوش او سيلي زد. نفهم بود. خشمگين بود. بي اختيار بود. عاطفه مقابلش نشست

  اذيتت كرد؟ چه كارت كرد؟

  .قهر كرد و به خانه دويد. سامره بغض كرد

  

  .اي كاش ميتوانست بهتر از آن باشد

نگاهش كرد كه روي شكم خزيد و با . سارا را كه ورجه ورجه ميكرد از تختش بلند كرد و روي زمين گذاشت تا براي خودش بگردد

  .چشمان گردش اتاقش را كاويد

  .هنوز خود را سرزنش ميكرد كه غافل مانده است

  .بخشيد پسر باليي سر خواهرش آورده بود، او هرگز خود را نمياگر آن

جارو برقي را كه به برق زد، ديد كه . سارا را با اسباب بازيهايش گوشه هال خانه گذاشت و حصار را دورش كشيد تا آنجا را جارو كند

جارو را خاموش ميكرد . شغول بازي با او شدم. هنوز اين رفتار سارا به خنده اش مي انداخت. سارا مثل هميشه متعجب نگاهش ميكند

  .ميخنديد و ميخنديد. و ميگذاشت تا او به كارش برگردد، باز روشن ميكرد و به او كه متعجب برميگشت نگاه ميكرد

  .توانست ساعتي از فكر سامره بيرون برودمي

  آتي امشبو هستي؟: فترسيده، نرسيده گ. مثل هميشه ساعت يك و نيم ظهر. مهرداد به خانه بازگشته بود

  .عاطفه سرش را به عالمت مثبت تكان داد
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  مشكلي نداري؟. باشي بهتره. يكي از دوستاي قديميم امشب مهمونمه: مهرداد ادامه داد

  .ناهار هم آماده س. ميمونم. نه: عاطفه گفت

  

  

  : سال قبلسه

 

 سونيا؟ سونيا؟ -

  !؟ دير شدخاموشهچرا : اره اش را گرفتبه سمت تلفن رفت و شم. صدايي از جايي درنيامد

  اومدي مهرداد؟: سونيا با لباس خواب از اتاق بيرون آمد

  !پس كي ميخواي آماده بشي؟ پرواز دو ساعت ديگه س: مهرداد پي اش روان شد. به آشپزخانه رفت

  ...اآلن آماده ميشم: سونيا بي خيال به سمت يخچال رفت و بطري اي آب برداشت

  مهرداد؟ -

  تو كجا بودي؟... تو: مستاصل نگاهش را بين او و سونيا چرخاند. ندي برگشت و بابك را در چارچوب در يافتبه ت

  .قرارداد رو آوردم. توي نشيمن منتظرت بودم تا بياي -

  ...ميتونستي بياري شركت: نگاهش را از او گرفت و مقابل پنجره آشپزخانه ايستاد. مهرداد نفس در سينه حبس كرد

  .فكر كردم بيارم اينجا... خوب: ش درآمدبابك پشت

  .بذارش روي ميز: مهرداد بي تفاوت جوابش را داد

  .آماده شو: نتوانست نگاه تندي به سونيا كه هنوز لباس خواب بر تن داشت نيندازد

  

 رفت و لپ تاپش را او در صندلي اش فرو.  عصباني صندلي اش را ترك كرد و به دستشويي رفت،سونيا. بحثش در هواپيما باال گرفت

  .بيهوده در طرحهايش ميگشت. باز كرد

  .به تنگ آمده بود

  .امير چيزي ميدانست

  .تو نميخواي كه بدوني: امير گفته بود
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به ساعت نگاه ميكرد، مينشست، آبجو . پيمودمهرداد سيگار پشت سيگار روشن ميكرد و بي هدف طول و عرض اتاق پذيراييش را مي

به سارا نگاه ميكرد كه چشمانش او را دنبال ميكنند، و برخالف هميشه .  ساعت را نگاه ميكرد عقربه هاياز برميخاست و بازمينوشيد، ب

  .به سمتش نميرفت

  حالت خوبه مهرداد؟: پرسيد. عاطفه سارا را از روي زمين بلند كرد و در بغل گرفت

  ... ميترسم نياد...مهمونم دير كرده... اوهوم: مهرداد بي حواس نگاهش كرد

  ...خوب مياد... اگه قراره بياد: عاطفه سارا را در بغل جابجا كرد

  ...پشيمون بشه. ميترسم نياد: مهرداد، بيقرار روي كاناپه نشست

  .و باز نوشيد

 را او هم هيچ دردي از آنجا هنوز مهرداد را ميشنيد كه بيقرار است و ميدانست كه مداخله. عاطفه شانه باال انداخت و به اتاق سارا رفت

  .دوا نخواهد كرد

. او را كنار پنجره برد و خيابان را نشانش داد و به آرامي برايش قصه گفت. خود را با دختر كوچك سرگرم كرد و به بازي با او پرداخت

  .پرسيدسارا با كلماتي نامفهوم پاسخ ميداد و سوال مي

   اينطور منتظرش مانده بود؟او كه بود كه مهرداد. صداي زنگ خانه به خود آوردش

مهرداد . نگاه هاي سنگين مهمان مهرداد را حس ميكرد. مدتي در اتاق ماند و سپس به بهانه پذيرايي به جمع مهرداد و دوستش رفت

  .مهپرستار بچه... امير اون: ه ميگفتبي حوصل

 بهت زده بر جا نشسته و مهرداد را "امير"انست كه ميد.  ميكرد"حس"عاطفه همه اينها را . به مهرداد خيره شد. امير چشم تنگ كرد

  "ت؟بچه": و توانست لحن شكننده او را حس كند كه گفت. تماشا ميكند

  

  دو سال قبل

  

  !مريضه! توي خونه حبسم ميكنه! شكاكه! شكاكه آقاي قاضي: سونيا با تمام اعتماد به نفسش پا روي پا انداخته بود

  ...دوستش دارم... نميدونم... شايد مريضم: پ او فرو رفته بودمهرداد در صندلي سمت چ

  . زندگي اش نگاه ميكرد"همه چيز"زيرچشمي به 

  ...اگه وكيلم نبود!  نذاشتي پامو از خونه بذارم بيرونماههيه !  مريضي؟ تو مريضي"شايد": سونيا گر گرفت

  ...خانم سرايي: قاضي او را به آرامش دعوت ميكرد

  ! باشم"خانم سرايي"ديگه نميخوام : ميشدسونيا آرام ن
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  . كنمارائهآقاي قاضي اگر اجازه بفرماييد جزئيات شكايت موكلم و اسناد و شواهد ايشون رو : وكيلش برخاست

  .قاضي با اشاره سر به او اجازه ميداد

  

  .مهرداد هيچكدام را نميشنيد

  . بيمار است حقيقتاًحس ميكرد كه

  ...اشت اينطور سونيا را از دست ميداد؛ به همين سادگياو حقيقتاً بيمار بود كه د

  .خواستاو بيمار بود كه حق مسلم خودش را نمي

  .او بيمار بود

  .حاال زماني بود كه به قرصهايش نياز داشت

  

  .در سرماي خياباني كه دادگاه در آن قرار داشت، دست در جيب اوركتش كرد و سيگاري آتش زد

همسر پيشين  شركت، يعني  عاملميخواستم بدونين كه مدير... "سونيا"در مورد پروژه . آقاي سرايي: دوكيل سونيا به او نزديك ش

  . تصميم داره با شركت جديدي براي طراحي قرارداد ببندهشما

  .اطالع دارم خانم: مهرداد دود سيگارش را در صورت او بيرون داد

  ...شما ديگه براي طراحي و نظارت...  بگمخواستم: وكيل جلوي بيني اش را گرفت و خود را پس كشيد

  ...اطالع دارم خانم: مهرداد باز دود سيگارش را در صورت او بيرون داد و نگاه سردش را در نگاه او دوخت

  

  ...خواستم ازش يه بچه داشته باشم... خواستم... يه دختري رو صيغه كردم: مهرداد دستپاچه ظرف پسته را از دست عاطفه گرفت

پس كش موهايش را باز كرد و بي تفاوت به اتاق سارا . عاطفه ميدانست كه از او ميخواهد تنهايشان بگذارد. نگاهش را به عاطفه دوخت

  ؟هيچ خبري داريازش : صداي امير واضح بود. اما نميتوانست گوش نايستد. رفت

  ...نه:  كهعاطفه گوش به در چسپاند و تنها شنيد

او را مقابل خود بلند كرد و . به تندي او را از زمين بلند كرد و سعي كرد آرامش كند. ا او را به خود خوانداما صداي نق زدن سار

  !دستشويي براي شنيدن جاي بهتريه! جاتو خيس كردي؟ نكرده باشي هم عيبي نداره: نگاهش كرد

  .از خودش بدش مي آمد كه آنطور كنجكاو شده است

  ...ردبا بابك ازدواج ك: امير ميگفت

  ...بهت گفته بودم... من كه بهت گفتم مهرداد: اصرار ميكردميشنيد كه امير 
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  .مهرداد سكوت ميكرد

  

   حالت خوبه هاني؟-

  ... حقوقش خيلي خيلي كمه... هرجا ميرم واسه مصاحبه... ميدوني چيه آتي... آره خوبم: هانيه سعي داشت آرام باشد

  !نگران نباش درست ميشه گلم... باالخره هر كسي بايد از يه جايي شروع كنه: زش كردعاطفه به آرامي صورت او را نوا

  .به نرمي گونه او را بوسيد

  ...موبايل... ميگفت يكي از دوستاش واسه مغازه ش يه فروشنده ميخواد... هومن: هانيه به ديوار يخزده روي پشت بام تكيه داد

  تو مگه با هومن به هم نزدي؟: اما نتوانست. ابط او و هومن دخالت كنددوست نداشت در رو. عاطفه خواست سكوت كند

  ...دوباره بهش زنگ زدم ديگه... ولي خوب چه كار كنم؟ اون خيليا رو ميشناسه... چرا: هانيه سرد گفت

  ...من از هومن خوشم نمياد. راستشو بخواي... هانيه: عاطفه او را به خودش كشيد و بغلش كرد

  ... ديگه خودمم فهميدم چه آشغاليه... حق داري: ال انداختهانيه شانه با

  . نميتونستم بهت بگم. ونوس خيلي چيزا بهم گفته بود... ميدوني: عاطفه آهي كشيد

هروقت مامانش اينا ميرفتن بندرعباس همه شون جمع ميشدن اونجا و ... درباره خونه پويا اينا... به خودم گفت: هانيه پوزخندي زد

  . ميكردنهمه كاري

  !همه پسرا اين كارو ميكنن: عاطفه او را به بغل فشار داد و خنديد

  واقعاً؟: هانيه با مكثي پرسيد

  !مطمئن باش! آره: و عاطفه ادامه داد

  چرا زودتر بهم نگفتي؟. از هرچي پسره بدم مياد: گفت. كرداو هانيه خود را در بغل گم 

علي قبل از ! تو هيچوقت نتونستي باور كني كه من و علي فقط دوست بوديم! شدت نميتو باور: عاطفه او را از خود كند و فقط گفت

باور كن ! علي همه اين چيزا رو بهم گفته! اينكه بره سربازي يكي از بهترين دوستام بود، با اينكه همه خيال ميكردن دوست پسرمه

  !همه پسرا، اگه پاش بيفته اين كارا رو ميكنن

دخترا از اول خودشونو ... يعني... پسرا به دخترا ندارن... اون تعهدي رو كه دخترا به پسرا دارن... ميدوني چيه: پاندباز او را به خود چس

  ...متعهد ميدونن، ولي پسرا نه

  تو چي؟ خودتو متعهد ميكني؟: هانيه سر بلند كرد و به آرامي گونه او را بوسيد

تصوير مستاصل، . مهرداد در ذهنش بيداد ميكرد.  بگيرد رانش نقش بسته ناخودآگاه در ذهكعاطفه نتوانست جلوي تصويري 

  ؟ متعهد باشمآخه به كي! نه:  را از خود راندچشمهاي سرد مهرداد
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  : سال قبلدو

  

  مهرداد اينجا چه كار ميكني؟: سونيا از پشت آيفون گفت

  .ات حرف بزنمبايد باه: مهرداد جلوي در خانه، صورتش را به دوربين نزديك كرد

  !چي ميخواي؟ همينجا بگو: سونيا به تندي گفت

  .درو باز كن. "منه" هم اينجا خونه "هنوز"و !  دارم سونيا"خونه خودمو"هنوز كليد : مهرداد پوزخندي زد

  .دمپاييهايش را به پا كرد و موهايش را پشت سرش بست. سونيا با بي حوصلگي دكمه باز كردن در را فشرد

به آشپزخانه رفت و قوطي ودكايي براي خود . وارد شد و در را پشت سر خود بست. اغ گذشت و در ورودي خانه را باز يافتمهرداد از ب

 ماه اينجا رو خونه خودت ميدوني و ميري سر سهبعد از ... خوبه: در راه بازگشت به نشيمن، سونيا را طعنه زنان مقابلش يافت. باز كرد

  ...يخچال

  .ميخوام باهات حرف بزنم. بشين: به سونيا اشاره اي كرد. ز او گذشت و روي كاناپه ميان نشيمن نشستمهرداد بي پاسخ ا

  .سونيا مقابلش نشست و پاهاي لختش را روي هم انداخت

  سونيا؟ تو منو احمق فرض كردي؟:  خيره شدهامهرداد از قوطي نوشيد و به آن

  !برو دكتر. مهرداد تو مريضي: اشت و براي خود آتش كردخم شد و سيگاري از مقابلشان برد. سونيا سكوت كرد

  ...تو هنوزم قشنگي: به زمزمه گفت. مهرداد زيرچشمي او را پاييد

  قراره نباشم؟: سونيا پوزخندي زد

  .من دوستت دارم. سونيا: چشمانش را بست. مهرداد عقب كشيد و باز از قوطي نوشيد

  !همه چيزمو گرفتي! تو منو تو خونه حبس ميكردي! آزارم دادي! منو اذيت كردي! دبسه مهردا: سونيا عصبي و بيخود از جا پريد

  حق نداشتم؟: نميتوانست به او نگاه كند. مهرداد رو گرداند

  !نه كه نداشتي: سونيا جوابش را با فرياد داد

. نميتوانست باور كند. خنديد. يدادبه سونيا نگاه كرد كه با چشماني اشكبار دود سيگار را بيرون م. مهرداد در كاناپه فرو رفت

  ...من نميخواستم اذيتت كنم... سونيا: گفت. نميتوانست باور كند كه او اشك ميريزد

منو شكنجه ! تو منو حبس ميكردي! نميخواستي؟ ديگه ميخواستي چه كار كني؟ تو داشتي شكنجه م ميدادي: سونيا باز فرياد كشيد

  ! خدا زنگ ميزنم به پليسبه! برو بيرون مهرداد! روحي ميكردي
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  .ميخوام باهات حرف بزنم. بشين. آروم باش سونيا: بلند شد و براي خود سيگاري آتش كرد. مهرداد پوزخندي زد

  ...فقط بشين و گوش كن. بشين: صدايش خشمگين بود.  تا فرياد ديگر او را خفه كندفشردبازوي او را 

   .سونيا را ديد كه با چهره اي رنگ پريده نشست

  .تو با بابك بودي: مهرداد كامي از سيگارش گرفت و به چشمان او خيره شد

  !تو مريضي: از خود دفاع كندتا سونيا خواست 

  سونيا؟ چند نفر؟... شهاب... عرفان: مهرداد با خشم كنترل شده اش ادامه داد

  .سونيا پس كشيد

م آخرين بار كدوم لباس زيرتو واسه بابك پوشيده بودي؟ دلت دلت ميخواد برات بگ... سونيا: مهرداد مقابلش نشست و باز نوشيد

ميخواد برات دونه دونه حرفايي رو كه بهش زدي تكرار كنم؟ دلت ميخواد بهت بگم به شهاب چي ميگفتي؟ ميخواي بدوني عرفان چه 

  جوري از سينه هاي لختت تعريف ميكرد؟

دونه به دونه اون ... سونيا:  خيره ماند و سر جمباند زده نگاهش ميكردبه سونيا كه بهت. در مبل لم داد و كامي از سيگارش گرفت

 "خودم"يه دوربين توي اتاق خواب ... تماشا ميكنم تا ازت متنفر بشم.  رو تماشا ميكنم فيلماهرشب اون... كلمه ها رو از حفظم

  ...نيستم.. .اما نيستم سونيا. تو خيال كردي من احمقم... جاسازي كردم و از شما فيلم گرفتم

  ...اما باالخره ديدم. همه رو ميديدم و خودمو به نديدن ميزدم: مهرداد ادامه داد. سونيا الل بود. آهي كشيد

  ...حتي به وكيل احتياج نداشتم... ميتونستم با اون فيلما توي دادگاه هر كاري بكنم... سونيا من دوستت دارم: از مبل كند

من مريضم كه فيلماي عشق بازي زنم رو با ديگران ... من مريضم... آره: ر ليواني روي ميز خاموش كرد و سيگارش را دشانه باال انداخت

  ...تماشا ميكنم و به جاي اينكه باهاش قانوني برخورد كنم، حبسش ميكنم و ميخوام واسه خودم نگهش دارم

زندگيشو زهرمار ... اون اينجوريه... ه دنبال زندگيشمريضم كه وقتي ميگه طالق ميخوام به خودم ميگم بذار بر: عصبي خنده اي كرد

  ...نكن

تقاص تنفر منو با حبس شدن پس ... دوستت دارم و ازت متنفرم... سونيا: به آرامي به سونيا نزديك شد و كنارش نشست. بلند شد

  ...و بهت قول ميدم كه اينجوري تقاص تنفر منو پس نميدي... مهريه تو تمام و كمال ميدم... نميدي

  .دست به تن يخزده او برد و برهنه اش كرد. لب بر لبان سرد و بي حس سونيا گذاشت

  

  كيفم كو؟ هان؟ كيفم كو امين؟: امين را گير آورد و گوش او را پيچاند. عاطفه سرگردان در خانه به دنبال كيف دستي اش ميگشت

مامان : عاطفه به طبقه پايين رفت و بلند گفت.  و گريخت"نميدونم" به تندي گفت. امين خود را تابي داد و از دست او خالص شد

  كيف منو نديدي؟
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سامي يه چيزي قايم كرد زير پيرهنش رفت اتاق : مادرش كه از كمد ديواري آويزان بود و لباسهايي را در آن ميگذاشت پاسخش داد

  !باال

تاق طبقه باال يافت و ديد كه محتواي كيف دستي او را بيرون ريخته سامره را در ا. عاطفه يك پوف كشيد و باز از پله ها باال كشيد

  سامي؟ مگه نگفتم كار بد نكن؟ چرا رفتي سر كيف من؟ مگه خودت كيف نداري؟: به سمتش رفت. است

  آتي پول داري؟: كيف را به نرمي از او گرفت و به چهره خندان او نگاه كرد كه ميگفت

  !آره! نآره سامي جو: موهاي او را بوسيد

  !بريم واسه بچه م لباس بخريم: سامره دستش را گرفت و اصرارش كرد

  بچه ت كجاست سامي؟... باشه: عاطفه خنديد

بريم واسه ! من شوهر كردم: سامره اصرار كرد. به سمت آن رفت. به اطراف اتاق نگاهي كرد و ديد كه عروسك او در كنجي افتاده است

  !بچه م لباس بخريم

  !ناني شوهر كرده تو كه هنوز شوهر نكردي! سامي: دوباره كنار او نشست.  نگاهش كردعاطفه به دقت

  !لباس عروسي پوشيدم! من عروس شدم! چرا: سامره باز اصرار كرد

  .و با شرم خنديد

س لبا! سامي اون لباس عروسي نيست: گفت. به ساعت مچي اش نگاه كرد و دريافت كه ديرش شده است. عاطفه بي حوصله ميشد

  !تو لباس عروسي نداري! مهمونيه

  !من عروس شدم: سامره هنوز اصرار ميكرد. اتاق را ترك ميكرد تا به خانه مهرداد برود

  

  . بخواند و نه چيز ديگر"صاحبكار"تصميم گرفته بود از آن به بعد او را در ذهن خود .  را مقابل او گذاشت"صاحبكارش"استكان 

. اد بود مشغول زير و رو كردن نامه هايي بود كه صبح از صندوق پست جلوي در خانه جمع كرده بودصاحبكارش كه نامش مهرد

  به درد تو ميخورن؟... نميدونم تا كي بايد اين نامه هاي تبليغاتي كنكور صاحبخونه قبلي رو جمع كنم: گفت

لبخندي . مهرداد به او دراز كرده بود از دستش گرفتعاطفه دستش را با حوله اي كه از صندلي آويزان بود خشك كرد و كارتي را كه 

  ...يه كمي توي شيمي مشكل دارم... فقط... همه چيزم بلدم... همه جزوه ها توي كتابخونه هست... فكر نكنم: زد و گفت

  ...وگرنه كمكت ميكردم... هيچي از شيمي نميفهمم: مهرداد جرعه اي از چاي خود نوشيد و به زمزمه گفت

يعني راستش هيچوقت شيمي نخونده ... ميتونم بخونم... الزم نيست:  روي صندلي نشسته بود و تكه اي نان برميداشت گفتعاطفه كه

  ...با نمره ده... هميشه با تقلب پاس كرده بودم... بودم

  پس از اين كارا هم بلدي؟: مهرداد زير زيركي نگاهش كرد و خنديد
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  چه كاري؟: عاطفه جا خورد

  !تقلبو ميگم... شوخي كردم... هيچي: وح خودش را جمع ميكردمهرداد به وض

  ...همين. هنر ميكردم از رو دست بغل دستيم مينوشتم: نميخواست خودش را ببازد. عاطفه شانه باال انداخت

  خواهرت با شوهرش خوب كنار اومد؟... ببينم: مهرداد باز پرسيد

اگه هم ... خبر ندارم: پاسخ داد. باز هم با سوالهاي ناتمام مهرداد. ش داردصبح جمعه بود و عاطفه ميدانست كه روز درازي در پي

  ...مشكلي داشته باشن بي خبرم

  .زياد باهاشون رابطه خوبي ندارم. ترجيح ميدم بي خبر بمونم: ميدانست كه سوال بعدي چه خواهد بود

اگه بابام زن گرفته تقصير منه، مامانم ديسك .  چي ميدونناونا منو مقصر همه:  بي اينكه پرسيده شود پاسخ داد نيزو سوال بعدي را

  ...كمر گرفته تقصير منه، مشي اينكاره شده تقصير منه، حتي عقب موندگي سامي هم تقصير منه

  .عصبي بود

  .دست خودش نبود

  . چيزي در وجودش كتكش ميزد انگار كهبه يادش مي آمداين چيزها هروقت 

: مهرداد زمزمه كرد. ن چيزي را ميديدا كه چني بودبرق از سر عاطفه گذشت، اولين بار. شت گذامهرداد دست روي دست عاطفه

  ...تو هم يه آدمي مثل همه... تقصير تو نيست... آتي

  ...ناراحت ميشم. دست خودم نيست. آره: عاطفه به تندي دستش را از زير دست او كنار كشيد

  .ديگه الزم نيست در موردش صحبت كني... نميخواستم ناراحتت كنم... آتي: خفه گفت. مهرداد دستش را از روي ميز برداشت

  .دوست ندارم درباره خانواده م صحبت كنم. مهرداد: ، ميگفتو عاطفه پاسخش را داد، چيزي را كه مدتها بود ميخواست بگويد

  چرا زودتر نگفتي؟. ميفهممت: مهرداد سنگين نگاهش ميكرد

عاطفه به آرامي آنرا از گونه اش . وست نداشت اشك بريزد، اما آن قطره اشك بدون دعوت آمده بودد. عاطفه ناخواسته اشكي ريخت

  ...نميدونم: لرزان گفتبا لبهايي . د و شانه باال انداختزدو

  .ممتميفه. منم دوست ندارم درباره خانوادم حرف بزنم... آتي: مهرداد چايش را كه ديگر سرد بود برداشت و به سمت ظرفشويي رفت

  .تا اينكه ازم جدا شد. همسر من همه خانواده م بود... در حقيقت: براي خودش از كتري چاي گرم ريخت و در جاي قبلي خود نشست

  مادر سارا؟: عاطفه با ترديد پرسيد

  .مهرداد آهي كشيد و سر تكان داد

  .نگاهش را از عاطفه گرفت

  .عاطفه ميدانست كه بايد خفه شود
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  .مثل هميشه

  .خيلي خوب پيش ميره... درسا خوبه: پس گفت

  .خودش را به در نفهمي ميزد

  

  

  

  :يك سال قبل

  

  اَسمر خان؟ -

  .من نيستم... نه: ، خودش را جلوي بساطش جمع و جور كردكه حدود پنجاه سال داشتزن 

ميدونم ... اسمر خان:  بود نشستهگانمهرداد جلوي بساط دست فروشي او كه فقط شامل تعداد انگشت شماري جوراب رنگارنگ بچه

  .منو فالح فرستاده. خودتي

  .من اسمر نيستم. نميشناسم: زن خودش را به كوچه علي چپ ميزد

  ... تيغ ماهي ديروز ظهر پريد تو گلوي پسرتگفت بهت بگم نشون به اون نشوني كه: مهرداد كالفه ميشد

ن ؟ بچه تا)چيه( نه چه. )شدم (ماِ جان شينيمه، )بگو(ذليل بميري، زودتر به ... رهفقط اون خبر دا... هان: اسمر، به دقت نگاهش كرد

  ؟)نميشه (مهنه

  .موضوعش طوالنيه: مهرداد نگاهش نميكرد

اينجوري . پاشو بريم يه ناهار بهت بدم برات توضيح بدم:  جلوي زايشگاه دولتي اشاره كرد،با سر به ساندويچ فروشي در ميانه كوچه

  .ناجوره

  پشميبه اسمر نگاه كرد كه چادر كهنه اي به سر داشت و زير آن، روسري بزرگ. ي دو زانويش بلند شد و قامت راست كرداز رو

  . ديد كه زن به سرعت بساط كوچكش را جمع كرد و پي اش روان شدگلدار؛

  .يرممن ميخوام بچه مو از مادرش پس بگ... اسمر: روي صندلي هاي پالستيكي مغازه، روبروي او نشست

:  كردش نگاهتيز در صورت استخواني اش چهره اي مردانه به او ميداد، ،كشيدهاسمر با چشمان درشت و تيره رنگش كه كنار بيني 

  .)ميگي(ي ه ا م چهنميدانم. نمحرف بزن بي

 طالق گرفتيم بعد از اينكه. شش ماهشه. همسر قبلي من بارداره... گوش كن: مهرداد جلو كشيد تا حرفهايش به گوش كسي نرسد

  ...از من. باردار شد
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  از تو؟ چه طو؟: اسمر، مانند او آرنجش را روي ميز چرك گرفته پالستيكي گذاشت

  .اما مطمئنم كه اين بچه منه. اون با خيليا هست. تقريباً بهش تجاوز كردم: مهرداد سر تكان داد

   گفته؟)ودشخ (؟ خوش)توئه (هخبر داره؟ كه مال تون) خودش(خوش : اسمر عقب كشيد

. دوماهش بود كه ازدواج كرد. اما مطمئنم كه بچه مال منه. خودش نگفته... نه: مهرداد دستي در موهاي خود كشيد و سر تكان داد

  .ميخواد بچه رو نگه داره

 ري، پول نا)شهنمي(مه نه بچه ت )اين كار من نيست (! ني يهكار مه اي)! بچهببين (رولِه   سِي كو:اسمر خان تقريباً فرياد كشيد

نت زدفترچه ، با )خرجشو ميدي (دي مِ خرجش،)ميكنم (منَه واست فروشنده پيدا م)زايشگاه (شگاهاز پرورشگاه بياري، تو زا) نداري(

راست كار ( نه يه ولي بچه دزدي راست كار مه! مت كف دستت و به سال)ميذارم -مينهم (من مي، بچه)ميگيرم (م ميرُ پولني،ميخوابا

  !)تمن نيس

: مچ او را چسپيد. مهرداد به او نگاه كرد كه دست به كيسه بساطش برد تا برش دارد و برود. بلند شد و چادرش را دور خود جمع كرد

  !يه دقيقه صبر كن! يه دقيقه صبر كن اسمر

! بذار برات توضيح بدم! بر كنيه دقيقه ص: ادامه داد. منتظر شد تا فروشنده ساندويچهاي نه چندان دلچسپ را مقابلشان بگذارد و برود

  !من همه كاراي الزمو كردم

  !خواهش ميكنم! هرچي بخواي بهت ميدم اسمر: به زمزمه ميگفت

مه ني بچه دزدي راست كار ! )آهاي بچه عزيزم(م هه رولَكَ: سمر كالفه و بي حوصله، همچنان كه غالب اوقات بود، باز مقابلش نشستا

  !)نداره (رهاشوخي ن!  دردسر مي افتمبه! يه

تو كارگراي بيمارستانا رو ... اسمر: خيره شد پالستيكي ميزو پر خراش مهرداد كف دو دستش را بر پيشاني گذاشت و به صفحه كثيف 

  ميشناسي نه؟

  ؟هي كني ميخواكه چه؟ چه: اسمر مكثي كرد

  .مينه. فقط ميخوام جاي دوتا بچه رو برام عوض كني: مهرداد با چشمان بي رمقش نگاهش كرد

   بچه؟م دوا؟ كد)ميگي( چه مه اي: اسمر، عصبي هيس هيس ميكرد

سه ماه، شب و روز دويده بود؛ به هر . افتاد به دست آوردن همه چيزش از پا ميمهرداد نفس حرف زدن نداشت، ديگر داشت براي

درمانده ديگر .  و حيواني دمخور شده بود با هر انسان؛جهنم دره اي سر زده بود؛ با هر چسپ و نچسپي درافتاده بود و چانه زده بود

...  به مرده شغل دادمبهشون جا دادم، پول دادم،. يه زن و شوهرو پيدا كردم كه ميخوان بچه شونو در مقابل پول بدن... اسمر: بود

... دو روز اينور اونوريكي ... درست زماني به دنيا مياد كه بچه من به دنيا ميادش بچه اون زنو فرستادم پيش دكتر و مطمئنم قبلش

  !بچه اونم دختره
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حتي ميدونم ... همه چيزو درباره همسر گذشتم ميدونم... شايد بشه، شايد نشه. اسمر دارم قمار ميكنم: مچ دست اسمر را چسپيد

ماني كه استراحت  اما بعد از به دنيا اومدن بچه، تا ز...ميخواد كجا بچه شو به دنيا بياره و حتي ميدونم ميخواد اسمشو چي بذاره

  ... فقط توي بيمارستان فرصت دارم...ميكنه، دستم بهش نميرسه

اگه نشد، بچه ... اسمر... فالح بهم گفت توي اون بيمارستان آشنا داري كه برات كار ميكنه: مچ دست زن را كه در دست داشت، فشرد

  ...هر چقدر خواستي بفروشش... اي كه خريدم، مال تو

  ...نه از كس ديگه... و از همون مادر... من بچه خودمو ميخوام...  اسمر:به سختي آهي كشيد

  ميفهمي؟... از همون مادر: چشمانش را بست

  ؟)چنده(حاال مايه ت چه نه : گفت.  لب نشانداسمر خان، لبخند مخصوص پذيرفتن كارش را بر

  

  

  .هيچ نميفهميد. ير بود، به خانه مهرداد مي آمد، عصبي ميشد چرا وقتي آن مرد كه نامش ام كههيچ نميفهميد. عاطفه عصبي بود

. بي جهت او را دعوايي كرده بود و سارا بيهوده بهانه ميگرفت. حتي حاال نفهميده بود كه چرا بي جهت سارا را به گريه انداخته است

  . داشت ذله ميشد

امير ... چرا خودتو اينجا زنداني كردي؟ بيا بيرون... آتي: ايستادتاق او كشيده شده بود، در درگاه امهرداد كه با صداي گريه سارا به 

  !غريبه نيست

  .و به او لبخندي زد

امير كه همسن مهرداد به نظر ميرسيد و از او كوتاهتر و فربه . عاطفه با لبخندي ساختگي تشكر كرد و سارا را بغل زد و پي او روان شد

  .  داده بود و كانالهاي ماهواره را زير و رو ميكردتر بود، روي تك راحتي نشيمن پايين خانه لم

بايد مهمانداري . درست نميدانست بايد چه كند. عاطفه، سارا را كه حاال آرام و كنجكاو شده بود، روي زمين گذاشت و راست ايستاد

  .شايد اين بود كه عصبي اش ميكرد... كند، بنشيند، بايستد

  ...تكرار ديشبه... بزن اكشنامير : مهرداد روي كاناپه نشست و گفت

  ...چند سالي با هم زندگي كرديم... امير مثل برادر منه! راحت باش! آتي چرا ايستادي؟ بيا بشين: و رو به عاطفه كرد

در آغوش بلند رفت گپايه ميز كنارش را در دهان ميمهرداد، سارا را كه . عاطفه باز لبخندي ساخت و روي كاناپه كنار مهرداد نشست

  .كار پدر اميره... ده ساله س... شراب خوبيه... اگه دوست داري، واسه خودت شراب بريز: كرد

در   يواشكي،گرچه تنها دوبار،. خوب ميتوانست تصور كند ده ساله اش چه ميكند. چشمان عاطفه را ميرقصاندمردمك سرخي شراب، 

  . بودكدئين و يكبارش يك عرق سگي پر از .دن نوشيده بود"علي" رفيق شفيقش يك كوچه فرعي، در نيمه شبي، همراه
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  ...خوب... بدون سيگار:  گفت و با لبخندموذيانه

  !گفتم رودربايسي نكن: مهرداد خنديد

 ليوانش را ريخت و سيگاري پنجمپس يك .  هميشه شعارش بود"بايد مراقب باشم". عاطفه بر خود نهيب زد كه بايد مراقب باشد

  .آتش زد

همچنان كه سارا را در بغل داشت از جا بلند شد و به اتاقي در انتهاي .  انداخت و زيرچشمي عاطفه را پاييداميره مهرداد نيم نگاهي ب

  !آتي جان يه دقيقه بيا اينجا: عاطفه صدايش را شنيد. باالي خانه رفت

به اتاقي . "مراقب باش": هيب شدباز بر خود ن. گرمي شراب شيرين و غليظ پرش كرده بود. ، از جا برخاستبا سيگار در دستعاطفه 

كامي گرفت و سارا را روي زمين مشغول تالش براي .  و تقريباً خالي بود، وارد شد و او را آنجا يافتقرار داشتكه كنار اتاق مهرداد 

  ...ارميه سوال ازت د... آتي:  خانه باز ميشد ايستاده بودشمالمهرداد مقابل پنجره اي كه رو به حياط كوچك .  يافتحركت

  ظرفيتت چقدره؟: مهرداد ادامه داد.  به كنار او رفت، خاكستر سيگارشيهعاطفه، واماند

  يعني چي؟: عاطفه الي پنجره را گشود و خاكسترش را تكانيد

  چقدر ميتوني شراب بخوري؟: مهرداد نگاهش كرد

  !ردمدو سه بار بيشتر نخو... فكر كنم همين حاال هم گرفته... نميدونم: عاطفه خنديد

  ...سعي كن با امير حرف بزني... ازت يه خواهشي دارم: مهرداد دست بر شانه او گذاشت

ميخواست فرياد . همه مستي اش به باد رفت.  به او خيره ماند، با چشماني كه ناگهان تغيير حالت دادند و سرخي خشم گرفتند،عاطفه

  چي؟: بكشد

  !ميخوام كمكم كني! گوش كن! منظور بدي ندارم آتي: مهرداد، بي اختيار دستش را جلوي دهن او گذاشت

  چي ميگي مهرداد؟: عاطفه، با دستي كه حاال يخ كرده بود دستش را كنار زد

 ... خودتو بزن به مستي و خوش صحبتي...دو تا پيك ديگه بخور... كمكم كن... خواهش ميكنم: مهرداد به آرامي در گوش او زمزمه كرد

  ... ميخوام بهت اعتماد كنه... سر صحبتو با امير باز كن

مهرداد . حتي خطايي كوچك و قابل چشمپوشي. هرگز. هشت ماه خطايي از مهرداد سر نزده بود -هفتدر همه آن .  انديشيدعاطفه

  مراقبم هستي مهرداد؟... اگه مست شدم:  هنوز دست او را در دست داشت.اهلش نبود

  .بهت قول ميدم... بهت قول ميدم آتي عزيزم: مهرداد دستش را فشرد. به چشمان او خيره بود

انديشه اش، آن آن  از خودش و از .از اين حال، همه تنش يخ كرد. انگار تنها او ماند و مهرداد. لحظه اي دنياي اطراف عاطفه خالي شد

كه خوب مستش . عسلمثل . شراب شيرين و غليظ.  چقدر خوب بود كه اجازه داشت شراب بنوشد.انديشه ناخواسته اش، منزجر شد

  .ميكرد
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  .به خودش تكاني داد و از اتاق زد بيرون

  

  تاريخش؟: اسمر خان، نگاهش كرد

هيچ چيز نميتونه ... اسمر. همين حاال ميتوني نقدش كني: مهرداد كه تازه چك را نوشته بود، خودكار را در جيب سوييشرتش گذاشت

  .كارتو جبران كنه

  ! و مادرش احمق تر از اونه كه بفهمه اون بچه ش نيست: و ادامه دادپوزخندي زد

  .كردش پنهان اسمر چك را تا كرد و در جايي نامعلوم زير چادر

  ...عين پوست سونياست... پوستش... درست شبيه مادرشه: مهرداد نفس عميقي كشيد

  !)دصورتي ان(ه نهمه بچه ها صورتي: اسمر پوزخندي زد

  ...هنوزم عطر تن سونيا رو داره... عطرش... لطافتش... نه: دمهرداد سر تكان داد و نفي كر

  ...)ميخوايخاطرشو (خواي خاطرش مهخيلي : اسمر سرزنشگر گفت

  ...متنفر... ازش متنفرم اسمر:  باريدن گرفت در گرما، بي وقت،باران نم نمي. مهرداد سيگاري از جيب بيرون آورد

  . را ترك كردكوليراهش را كشيد و زن 

  

جرعه جرعه نوشيد و وانمود كرد . مهرداد را نگاه كرد كه با حواس جمع، با دختركش بازي ميكرد. عاطفه، مردد براي خودش ريخت

  امير آقا بريزم؟: بر لبه كاناپه، كنار امير كشيد. باز سيگاري آتش زد. كه آن فيلم را تماشا ميكند

  .ممنون... آره: امير به او چرخيد

عاطفه طلبكار نگاهش كرد و مهرداد با نگاهي ملتمس پاسخش را . را با اسباب بازيهايش رها كرد و كنار عاطفه جا گرفتمهرداد سارا 

حاال كس ديگري . انگار، وحشتي در عمق وجودش به او اين اجازه را نميداد. خودش داشت اين را ميفهميد. عاطفه مست نميشد. داد

  . "مراقب باش"در وجودش نشسته بود كه به او ميگفت 

  .اين فيلم قشنگيه: به سختي گفت

  .فوق العاده س. آره: امير بي اينكه او را نگاه كند، نوشيد

نميرسم فيلم ... من واسه كنكور ميخونم: بي توجه گفت. عاطفه دعا كرد كه زودتر آن فيلم تمام شود و او ماموريتش را پايان دهد

  ...ببينم

شما و مهرداد با هم زندگي : عاطفه او را پاييد و ادامه داد. وانمود كرد كه با همراهش صحبت ميكند. مهرداد برخاست و به اتاقش رفت

  ميكردين؟
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سعيد ميخواد باهام عروسي ... تو هم بيا عروسي. سعيد گفت ميخواد برام لباس عروس بخره:  در تنهايي خودش بازي ميكردمرهسا

  ...هميخواد برام لباس عروسي بخر... كنه

  .با عروسكش حرف ميزد

  

  ...حالت خوبه؟ معذرت ميخوام... آتي جون: كنارش گذاشتمهرداد كنار عاطفه نشست و ليواني 

به ياد مي آورد كه چند . به ياد مي آورد كه حالش بد شده است. سردش بود. فهميد كه شب رسيده است. عاطفه چشمانش را گشود

  اين چيه؟: پرسيد. نيم خيز شد و ليوان را برداشت. يدانست كه سر و وضع آشفته اي داردم. بار حالش به هم خورده است

  ...بهتر ميشي... بخور... آبليمو: مهرداد پاسخ داد

  ... منو ببخش: آهي كشيد و ادامه داد

  ...واقعاً زياد خوردم... من زياده روي كردم... نه: عاطفه خنديد و سر تكان داد

هيچي ... همه چيزو بهت ميگم آتي... به موقعش... ازت ممنونم: بوسه اي بر پشت دستش زد. رفت و لبخندي زدمهرداد دست او را گ

  . اينجوري به موقع به هدفم ميرسم...همين... فقط ميخوام امير بهت اعتماد كنه و ازت بخواد چيزي رو از من كش بري... ازت نميخوام

عاطفه موهاي آشفته خود را كنار زد . مهرداد او را روي تخت خودش خوابانده بود. اهش كرد او نگعاطفه آهي كشيد و در نور كم اتاقِ

  موضوع چيه؟... مهرداد: و پرسيد

عاطفه رد . سيگاري آتش زد و پاكتش را مقابل عاطفه گرفت. لحظه اي منگ شد. مهرداد كه كنار تخت نشسته بود، از جا بلند شد

  .همين... نكني عزيزمفقط بهم خيانت : مهرداد گفت. كرد

 چقدر از حس خوبي .چقدر از اين طرز حرف زدن او بدش مي آمد. نميتوانست دهانش را باز كند. لبهاي عاطفه خشكتر از قبل ميشد

  ...من ميرم يه دوش بگيرم:  به تندي بلند شد. به وجود خودش ميدويد متنفر بود اوكه از اين طرز حرف زدن

  . با سرماي برف خلوت كندرفت تا. مهرداد به كوچه زد

  

 زني طور گوش ميكرد؛ل كسي در دور دست موسيقي خا تيك بر آسفالت پشت بام ميريختند؛بلورهاي سفت و يخي برف با صداي تيك

 سگ همسايه زوزه ميكشيد، و عاطفه در پناه ساختمان پشت خانه بر پشت بام نشسته بود و سيگار سر بچه اش جيغ و داد ميكرد؛

.  هانيه كه گونه هايش از سرما سرخ ميشدند خود را به او رساند. بلورهاي يخ بر صورتش ميخوردند و بر آن آب ميشدند.ود ميكردد

  .كسي نيست. آتي بيا بريم خونه ما: گفت

  .كن گرم بشه، سامي رو ببرم حمومگرممنتظرم آب. تو برو خونه. اينجا رو دوست دارم: عاطفه به سستي گفت
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  چت شده؟. سرما ميخوري... آتي: كنارش نشست و به ديوار پشتش تكيه كردهانيه 

  .خوبم. چيزي نيست: گفت. خوب بود كه صورتش از برف خيس بود و هانيه نميديد كه او گريه كرده است. عاطفه شانه باال انداخت

  

.  عاطفه اجازه نداده او نوزادش را به حمام ببردسامره گريه كرده بود كه. در بخار و گرما، موهاي كم پشت سامره را با شامپو ميشست

اطفه، هنوز هم ع.  خراب ميشود، و در آخر بر سرش فرياد كشيده بود عروسكعاطفه با بي حوصلگي سعي كرده بود قانعش كند كه

 ميكرد كه هيچ مرتب با خود تكرار. هيچ اتفاقي نيفتاده بود. هنوز نميتوانست خودش را بابت شب گذشته ببخشد. حوصله بودبي

  . بيفتد كهاتفاقي نيفتاده، و هيچ اتفاقي قرار نيست

  .جنگي پر از سرزنش و انزجار. اما هنوز در درون خود جنگي داشت

  .او در عمق وجودش مهرداد را خواسته بود

  .او را خواسته بودحرف، بياي لحظهشب قبل، 

  

  تو چرا مريض نميشي؟... سامي: ددست بر شكم سامره كشي

  .ره نفهم نگاهش كردسام

با ... چرا تا آن لحظه نفهميده بود؟ حتي به فكرش خطور نكرده بود. لحظه اي همه تنش منجمد شد. يخ كرد. عاطفه سكوت كرد

  يادته آخرين بار كي مريض شدي؟... سامي: لكنت پرسيد

  .سامره هنوز نفهم بود و چيزهاي بي سرو تهي را بلغور ميكرد

  ...از او ميپرسم؟ او هفته گذشته را به خاطر ندارد: شنيدعاطفه هيچ كدام را نمي

  سامي چه كار كردي؟: بي اختيار فرياد كشيد. دست او را گرفت و به شدت تكان داد

  .سيلي اي در صورت بچه گانه او نشاند

  .سامره به گريه افتاد

  

  .عاطفه نميفهميد بايد به حال كه گريه كند

  .بايد بر سر كه فرياد بكشد

  ...سامره

  .و يا عاطفه

  او چه ميفهمد؟"
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  .من مقصرم

  "...من

  

بعد از خبر كردن هانيه، به پشت بام دويد و در ميان . نفهميد چطور خواهرش را خشك كرد، او را خواباند و خود را به خرپشته رساند

: مپاييهاي پالستيكي اش به پشت بام دويده بودتا لباس خانه و بدون جوراب با دهانيه با همان يك.  دست به سينه و لرزان ايستاد،آن

  چي شده آتي؟

آتي : هانيه او را به پناه ساختمان پشت كشيد. فقط دوستش را بغل زد و اشكهايش را روي شانه هاي او رها كرد. آتي ديگر جا نداشت

  تو از صبح تا حاال چه مرگته؟! منو نصف عمر كردي! بميري

  !بدبخت شدم هاني! فكر كنم سامي حامله شده!  شدمهاني بدبخت: عاطفه هق هق ميكرد

  چي شده؟: هانيه شوكه و بي حس شد

  ...مگه سامي هم ميتونه: باور نميكرد

  ؟تونهآره بابا چرا نمي: عاطفه كالفه شد

  حاال چه كارش كنم؟! بيچاره شدم: حاال گريستنش بي پروا و همراه ضجه بود

  تو مطمئني؟: فقط گفت.  حتي هيچ چيز نداشت تا بگويد و او را دلداري دهد.هانيه منگ بود و نميتوانست تصميم بگيرد

  ... ماه باشهفك كنم سه چهار! صالً حواسم نبودا! فكر كنم: عاطفه سرش را در دست گرفت

  چي؟: هانيه لكنت گرفت

! اهر برادراش گفتم مواظبش باشينچقدر به اين مثالً خو! كار اون پسره سعيده، مطمئنم... تقصير خودم بود: عاطفه هنوز ضجه ميزد

  !چقدر گفتم

بايد ... فردا بريم تا سامره آزمايش بده... بيا... آتي: هانيه او را سفت در بغل گرفت. ديگر نفسش باال نمي آمد. و در ادامه باز گريست

  ...مطمئن بشي

  ... ميبرمش...نيداغونم ها... شايد توهم زدم: خيس بود. رون كشيدعاطفه سيگاري از جيب كاپشنش بي

  

  امروز هستي مهرداد؟: عاطفه تعقيبش كرد تا از پله ها پايين آمد

  حال خواهرت خوب شد؟ سرما خورده بود؟... آره: مهرداد سر تكان داد

  يادته بهت گفتم دلم نميخواد درباره خانوادم حرف بزنم؟... مهرداد: عاطفه سر به زير انداخت

  ...معذرت ميخوام... آخ:  جلوي در رفته بود مكث كردمهرداد كه به سمت كشوهاي
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  .حاال ميخوام حرف بزنم... نه: عاطفه بي اينكه به او نگاه كند گفت

  ؟آتياتفاقي افتاده : كنارش نشست. مهرداد به سمت او رفت كه حاال روي آن مبل تك نفره، در خود كز كرده بود

ديگر برايش ... عاطفه دستش را پس نكشيد، نه مثل قبل. در هم ميفشردشاندستش را روي دست او گذاشت كه حاال روي زانويش 

فكر كنم كار ... اسمش سعيده... يه نفر... حامله شده... سامي... مهرداد: فقط چيزي را ميگفت كه همه دردش شده بود. اهميت نداشت

  ...اونه

  ...همون خواهرت كه: مهرداد بي حركت ماند

  !سامره ديوونه! همون كه همه ميگن ديوونه س! همون: دش فرياد كشيدعاطفه نميخواست بشنود، خو

ديگر حتي ناي گريه كردن . بي همه چيز مانده بود. خراب شده بود. دست از دست مهرداد بيرون كشيد و سرش را ميان آنها گرفت

  .نداشت

  ! پناه آوردهاون بهت: با خود انديشيد. ميدانست حاال وقت باختن نيست. مهرداد خودش را نباخت

  آتي مطمئني كار اون پسره؟: و دست بر شانه او گذاشت

. وقتي اسم سعيد مياد، فقط سرشو ميندازه پايين. سامي هيچي نميگه: عاطفه، همچنان كه كرخت سر در دستانش داشت، نفي كرد

  ...وقتي باهاش دعوا ميكنم كه بگه، فقط گريه ميكنه

... محله ما خيلي كوچيكه... آبروي سامره تو محل ميره... اگه شلوغش كنم و كار اون نباشه... دادمهر: سر بلند كرد و مهرداد را نگريست

  ... هيچي واسه من نميمونه... آبروي سامره كه بره

  اين پسره رو ميشناسي؟: پرسيد. مهرداد موهايش را نوازش كرد و ليواني آب به دستش داد

  .عاطفه با اشاره سر نفي كرد

  باهاش حرف زدي؟... آتي:  پايش نشستمهرداد پايين

اون تنها كسيه كه سامره اسمشو به ... چند بار وقتي سامي رفته بود روي پشت بوم، پسره هم اونجا بود: تنها گفت. عاطفه باز نفي كرد

  ...خاطر مياره

  بايد چه كار كنم؟... مهرداد: عاطفه ملتمس نگاهش كرد. مهرداد نفسي عميق كشيد

  ...سارا رو آماده كن... بلند شو: دمهرداد انديشي

  

از اين ... خسته شدم... مهرداد: منزجرتر از هميشه گفت. عاطفه دست به لبه شيشه ماشين گذاشته بود و سرش را به آن تكيه داده بود

هميشه .  زخم زدن مهرداد هميشه بهم...هميشه... هميشه حرف خوردم... ديگه بريدم... از اين همه نفهميشون... همه بي توجهيشون

  ...چوب اونا رو خوردم
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و اولين بار بود .  كه عاطفه اينطور با درونيترين احساساتش از خانواده اش ميگفت بودنخستين بار. مهرداد چيزي براي گفتن نداشت

بقيه ... يد همين باشهخونش با... همينه مهرداد: عاطفه دست از پيشاني برداشت.  او را درك كند"خستگي"كه مهرداد ميتوانست 

  ...فقط اين خونه رو نميشناسم... ميشناسمهاي اطرافو خونه

  .من باهاش حرف ميزنم. خودتو كنترل كن. زنگ بزن: به او دستور داد. مهرداد دختركش را از دست عاطفه گرفت

نگ زد و پيش از آنكه دست از باز ز. حس ميكرد همه تنش يخ كرده است. عاطفه سري جمباند و دست بر زنگ كوچك بلبلي فشرد

  جانم خانم؟: روي كليد زنگ بردارد، زني در را گشود

آقا سعيد : مهرداد پاسخ زن را داد. عاطفه به من و من افتاد؛ منگ بود و حس ميكرد عرقي به سردي قنديلهاي يخ بر پيشاني دارد

  خونه س؟

  ...بفرماييد تو: زن از جلوي در كنار رفت

 كوچك شد و عاطفه پي اش؛ به دنبال زني كه با چادر نمازش رو گرفته بود از راهروي كوچك گذشتند و به خانه مهرداد وارد راهروي

  .اما چشمانش به دنبال آن پسر ميگشت. عاطفه ميديد كه خانه كوچك و چند طبقه ايست، مثل خانه خودشان. وارد شدند

.  را صدا زد و خودش به آشپزخانه رفت"سعيد". اند و به سراغ اتاقي رفتآنها را بر مبلهاي راحتي قديمي ميان هال نشزن با اصرار 

  ).سالم(ئه آم : پسر در درگاه در ايستاد، با لكنت و زبان بريده گفت. انگار كور بود و نميديد. چشمان عاطفه تيره بود

تنها لحظه اي توانست دست عاطفه را در . ندمهرداد خواست او را كنترل كند، اما خودش هم ايستاده ما. عاطفه بي اختيار از جا جهيد

  ...آتي آروم باش: دست بگيرد و بفشارد؛ در گوش او زمزمه كرد

 خميده و زبان بريده، با آن عينك ته  پوست و استخوان ونميدانست آن پسر. خشم لجام گسيخته عاطفه در حيرتش گم شده بود

  .استكاني، چه ميتوانسته با خواهرش بكند

مادرش با استكانهاي كوچك چاي وارد . ن نشست، انگار عاطفه را شناخته بود، سر به زير انداخته بود و بي حرف مانده بودپسر مقابلشا

سعيد جان دوستاي شما : مادر پسر، نفهم و ظاهر دار، پرسيد. شد و مهرداد باالخره دخترش را از خود جدا كرد و روي زمين گذاشت

  هستن؟

اما مثل او نيست؛ مثل ... چقدر شبيه خواهر من است: عاطفه فكر كرد. ير انداخته بود و با شرم تاييد ميكردسر به ز. سعيد لبخند ميزد

  ...او بيمار نيست

اين دختر همسايه شماست : به آرامي به زن گفت. باز آنرا فشرد و به او حالي كرد كه حرفي نزند. مهرداد دست عاطفه را باز گرفت

  ...خانم

  ...چه دختر خانمي... به به... نديده بودمتون دخترم: ردزن دقيق نگاهش ك

  .عاطفه نميدانست بايد چه واكنشي نشان دهد
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  با آقا سعيد من امري داشتين؟:  باز رو به مهرداد كه بالغتر به نظر ميرسيد گفتزن

  با سامره چه كار داره؟... سعيد: مهرداد حرفهايش را مزه كرد

  !بهش گفتم نذار كسي بفهمه تا بريم صحبت كنيم... خدا مرگم بده: ش از جا پريدمادر. سعيد از شرم بيشتر خم شد

  .و چشم غره اي به پسرش رفت و به اتاق دويد

   چه كار كردي؟ منسعيد با خواهر: عاطفه بريده بود

  .با بغض و خفه حرف ميزد

  !كار اين نيست... حرف نزن:  در گوشش گفت به او سقلمه زد ومهرداد

  . را در اشكهايش ريخت و جاري كردعاطفه خشمش

سعيد : مادر سعيد با جعبه اي كوچك برگشت و آن انگشتري را كه نگين آبي بر خود داشت، مقابل چشمان مهرداد و عاطفه گرفت

  ...گفت قبول كرده باهام عروسي كنه... گفت سامره رو ديدم و باهاش حرف زدم

... مردونگيش از بين رفت...  سالش كه بود، رفت زير ماشين و زبونش بريدونزدهپپسر من : انگشتري را در كف دست مهرداد گذاشت

  ...عقلش نصف شد

  ... اداره برق نظافتچيه و درآمد دارهتوي ... عشقو ميفهمه... اما هنوزم دل داره: مادر، پر از درد ادامه داد

  . گريه ميكرد"عشق" از به سعيد نگاه ميكرد كه. عاطفه منگ و بي خود، ديگر صداي زن را نميشنيد

  

  پس كار كيه؟ -

مهرداد نميتوانست فكرش را جمع . عاطفه به ديوار تكيه زده بود و مهرداد را تماشا ميكرد كه عصبي سيگار دود ميكرد و راه ميرفت

  تو مطمئني كه حامله س آتي؟ آخه مطمئني؟: كند

سونوگرافيش توي كيفمه ! بچه ش توي تصوير مشخصه! ماهشهه نزديك سسونوگرافي گفت : عاطفه سر جمباند، با تمسخر گفت

  !مهرداد

  ...اون اصالً نميتونه... كار سعيد نيست: عاطفه سيگار را از دست او گرفت. مهرداد خودش را كنار او پهن كرد

  ...كار اون نيست. ..من مردي كه رو كه مردونگي نداشته باشه خوب ميشناسم... لحظه اي كه ديدمش فهميدم: مهرداد آهي كشيد

  مهرداد كار كيه؟ كار كدوم نامرد نمك به حروميه؟: صورتش از اشك خيس بود. عاطفه كامي گرفت و باز سيگار را به دست مهرداد داد

  مگه مهمه؟... آتي: با تامل گفت. مهرداد كام گرفت و دود را بيرون فرستاد

  مهم نيست؟:  ميخواست فرياد بكشدعاطفه
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نديدي اون پسر چه جوري براش اشك ... مهم اينه كه كسي از اين قضيه بويي نبره... مهم نيست... نه: راف جمباندمهرداد سر به اط

  ميريخت؟

  ...دلت مياد؟ ببين... آتي: دست به جيب شلوارش برد و جعبه انگشتري را بيرون كشيد

  آتي دلت مياد اينو ازش بگيري؟: فت بر خود داشت مقابل چشمانش گرارزان قيمتيرنگ  را كه نگين آبي  طالانگشتر

  ...رنگ لباس عروسيشه... درست رنگ لباسشه... خدايا ببين: عصبي ميخنديد. عاطفه با انگشتاني يخ كرده انگشتر را از جايش برداشت

  .خنده هايش به هق هق تبديل شدند

  ... فكر كنم بتونه برامون كاري بكنه... يه نفرو ميشناسم... آتي: مهرداد دست دور شانه هايش انداخت و موهايش را بوسيد

فردا صبح با هم ميريم سراغ ... پاشو برو يه چاي گرم درست كن... پاشو عزيزم: او را از خود جدا كرد و موهايش را از صورتش كنار زد

  ...اسمر

  

ي تو چه كار كردي؟ آخه چرا به من سام: به آرامي گفت. عاطفه مقابل خواهرش نشسته بود و موهاي كم پشت او را شانه ميزد

  نميگي؟

چرا نگفتي ميخواي با سعيد ... سامي من: عاطفه هنوز هم ميگفت. سامره ساكت به گل سرهايي كه در دست داشت نگاه ميكرد

 عروسي كني؟ آخه من انقد غريبه بودم؟ كي اومده بهت دست زده؟ كي جرات كرده بهت دست بزنه؟ به ناموس من؟ به عشق سعيد؟

  كي جرات كرده؟

  ...ديگه نميذارم... ديگه نه... سامي من: حس كرد ديگر با خودش حرف ميزند

  سامي به من گوش ميكني؟: با تحكم گفت. مقابلش نشست و صورت او را با دست بلند كرد

  زن باشه؟هر پسري به جز سعيد باهات حرف زد، باهاش حرف ن! سامره: سامره با سر تاييد كرد و نگاه به زير انداخت

  اگه با پسراي ديگه حرف بزني سعيد باهات عروسي نميكنه، فهميدي؟: عاطفه ادامه ميداد. سامره نگاهش كرد

  .با لبخندي پر از شرم، سرش را به نشانه تاييد تكان داد.  شدموج خندهسامره همچنان نگاهش كرد و نگاهش پر از 

  

  ... )عقب موندس(يه  ندهاعقب م... )ميگي(اين جور كه مه اي  ...نم قبول كنه يا نهنميدا: خان گفتاسمر 

  ! نميخوام كسي چيزي بفهمه!آبروش ميره! نفهميده! به خدا گناه داره... تو رو خدا خانم: عاطفه، سارا را در بغل خود جابجا كرد

  ...هر چي خواستي با من... تو قانعش كن... اسمر خان: مهرداد ادامه داد

  چه بشه) ببينم(به اينم : لگي نفس عميقي كشيداسمر با بي حوص
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 هرچي الزم باشه آماده ...ميخوام دكتر توي خونه من اين كارو بكن... اسمر: مهرداد، در مقابل بساط او، خود را به او نزديك كرد

  !و نميخوام ديرتر از اين بشه...  بهش بگو وضعش خاصه.ميكنم

  ...خدا خيرت بده اسمر خانم:  رنگ را از بساط او برداشت و پولش را جلوي او دراز كردزردعاطفه يك جوراب . اسمر شانه باال انداخت

  !چشاش انگار سونياس! راست گفتي! مادرشه) شبيه(دخترت شبي : اسمر با خنده گفت. همراه مهرداد از جلوي بساط او برخاست

  !بهت كه گفتم: مهرداد با لبخند جوابش را داد

  .او را به سمت ماشينش برددست عاطفه را گرفت و 

  

اين بچه تا : به فاطمه گفت. عاطفه، موهاي سامره را با سشوار خشك كرده بود و حاال لباسهاي او را از اين كمد و آن كشو جمع ميكرد

   حاال دوستم دعوتمون كرده تو شاخ شدي؟ تا حاال كجا بودي واسش مادري كني؟!حاال مسافرت نرفته

خيلي نگرانشي، بشين دو كلوم : با همان فريادش ادامه داد. ر حالي كه به چشمان فاطمه خيره شده بود، با فرياد گفتجمله آخر را د

 تا حاال يه ال لباس واسش تا حاال برديش حموم بشوريش؟ تا حاال موهاشو شونه زدي؟! دو تا چيز يادش بده! باهاش حرف بزن

  خريدي؟

  تشو بوسيدي؟اصالً تا حاال صور: خشمگينتر ميشد

 ، سر كوچه شان،ش در جيب ميگفت كه مهرداد همراهلرزش گوشي. لباسها را در ساك ريخت و دست خواهر ناتني اش را كشيد

  ...لباساشو پيدا نميكردم... ببخشيد مهرداد:  را جواب دادتلفننگران شده است، از در خانه كه خارج شد، 

  

 به جاي غريبه اي برود  كهكم پيش آمده بود. انه نشسته بود و حيرت زده به اطراف نگاه ميكردسامره، هنوز روي صندلي كنار آشپزخ

سارا كه ! خجالت نكش... بخور سامي: عاطفه بشقابي غذا جلويش گذاشت. لباس مهماني اش را نپوشيده باشدكه لي  در حا،و بنشيند

  ...بيدار شد ميارمش باهاش بازي كني

  ...امير مياد اينجا... شام بيشتر درست كن... آتي جان:  خاموش كرد و به سمت آنها رفتمهرداد گوشي بي سيم را

  ...ازت ممنونم... مهرداد: به مهرداد نزديك شد و مقابلش ايستاد. چيزي براي گفتن نداشت. عاطفه مكث كرد

  حاال فهميدي چرا ازت تشكر ميكردم؟: مهرداد دو انگشت بر لبان او گذاشت و لبخند زد

  ...و من احساس امنيت ميكردم... چون وقتي هيچكس نبود، تو اينجا بودي:  مهرداد ادامه داد.نفهم نگاهش كرد. منجمد شدعاطفه 

  

يك شكالت نارگيلي از ظرف روي اپن برداشت و مقابل سامره نشست كه غذايش را . او را رها كرد تا با لبهايي يخ كرده به كارش برسد

  فكر ميكني طاقت بياره؟: پرسيد. ند، و نگاهش را به عاطفه كه يك استكان چاي مقابلش گذاشت نچرخاندبه او خيره ما. ميخورد
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ميگفت خيلي ... ميگفت بچه سه ماهه رو بايد كورتاژ كنن...  يكي از دوستام...فقط دعا ميكنم: پاسخ شنيد. ش با عاطفه بودسوالروي 

  ...خطرناكه

هر كاري از دستم بربياد، ...  منم براش دعا ميكنم آتي... آره ميدونم:همانطور با دهان پر گفتمهرداد شكالت را در دهانش گذاشت و 

  .براش انجام ميدم

منم هر كاري از : پاسخ داد.  از روندو به ماهيتابه منتقل كرد و زير گاز را فندك زد بود،موادي را كه خرد كرده. عاطفه عصبي ميشد

  ...امير رو ميگم... دستم بربياد، برات ميكنم مهرداد

باز او را غافلگير . برخاست و پشت سر عاطفه ايستاد.  را فوت كرده بود دوباره آنرا در نعلبكي اش گذاشتمهرداد كه محتواي استكانش

عاطفه برگشت و باز او را پشت سر خود . عكس العملش را دوست داشت، دوست داشت كه ترس پنهان شده او را تماشا كند. ميكرد

  .صداي پاتو شنيدم كه اومدي پشت سرم: با تشر گفت. يافت

  ...امير همه كاراي الزمو انجام ميده... تو الزم نيست هيچ كاري بكني... عزيز دلم... آتي: مهرداد لبخندي زد

. انت نميكنمبهت خي: با بي ميلي ميگفت. پاكت سيگار او را برداشت و براي خود روشن كرد. عاطفه سر به زير انداخت و از او گذشت

  ...حداقل اين قول رو ميتونم بهت بدم

  .استكان چاي او را كه يخ كرده بود، برداشت و سر كشيد

  . كودكانه هايش را دوست داشت،مهرداد

  

)! بياد(تا راضي بشه بيايه ) شدم(ام بدبخت شي: به زمزمه در گوش مهرداد گفت. اسمر خان روسري اش را محكم پشت سرش گره زد

  )!كمكش(بيام وردسش ) من(گفت مه )! اين نيست(كارش اي ني 

  .دكتر مسكنهاي قوي به او خورانده بود. به او گفته بودند كه مريض است و دكتر بايد به او آمپولي بزند. سامره در اتاقي بود

كالفه، بچه را . شد و هم او را ذله كردانقدر تكانش داد كه هم خودش خسته . عاطفه سارا را در بغل داشت و بي دليل او را تكان ميداد

دكتر تو رو : دست به دامن آن مرد كه اسمر ادعا كرده بود دكتر است ميشد. روي زمين وسط نشيمن رها كرد و به باالي پله ها دويد

  !من همين يه دونه خواهرو دارم! خدا مواظبش باش

: و ميدانست كه رنگ پوست صورتش به رنگ گچ شده استلحظه اي حس كرد كه خون در رگهايش منجمد شده . خودش شوكه شد

  .من همين يه خواهرو دارم: اينبار نامطمئن. باز تكرار كرد. نميدانست چرا آن جمله آخر را ادا كرده است

  االن دارويي مصرف ميكنه؟: پرسيد. دكتر نگاهي به او انداخت

منتظر .  درد زيادي خواهد داشت...وگرنه نميتونستم كاري بكنم.. .خوب شد كه جا دارين: دكتر ادامه داد. عاطفه با سر نفي كرد

  .متاسفم. فريادهاش باشين
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  !تو رو خدا مواظبش باش: عاطفه بي اختيار دست او را در دست گرفت و چسپيد

گفت، نتونستم وقتي اسمر وضعشو : دكتر كه مرد الغر اندامي بود و عينك درشتي زده بود و ته لهجه شهرستاني داشت، سر تكان داد

  .اگه اين كار نشه معلوم نيست چه باليي سرش بياد. كمكتون نكنم

  من چه كار بايد بكنم؟: با كرختي گفت. سرد شدعاطفه 

  . قبالً تو بيمارستان ما كار ميكرده، يه چيزايي بلده.اسمر كافيه. هيچي: دكتر سر جمباند

  .نميخواست فكر كند كه اگر اتفاق ناگواري بيفتد بايد چه كند. دمهرداد به ديوار تكيه زده بود و با منگي، سيگار ميكشي

  ".او در خانه من است"

  ".من مسئولش هستم"

  .ميخواست فرار كند

  .اما اين افكار آنجا بودند

  .كنار او

  . بود به اواين خانه متعلق

  .و او داشت كار خالفي ميكرد

  .عاطفه به او پيوست

  .تكنارش نشست و سيگار را از لبش گرف

  .بهش بگو سعيد دوستش داره... حالش كه خوب شد: مهرداد جعبه مچاله شده را كه ساعتي بود در دست خود ميفشرد، به او دراز كرد

  .عاطفه جعبه را گرفت

  اون چي ميفهمه؟... اون از پس كاراي خودشم بر نمياد... اون حتي نميتونه ازدواج كنه:  اشك ميريخت و بي صدااختياربي 

  ...دوست داشتنو كه ميفهمه: با ترديد گفتمهرداد 

 اگه سعيد هيچوقت هم نياد سراغش، اون تا هميشه ...اون فقط تقليد ميكنه... مهرداد: عاطفه سر بلند كرد از روي شانه او را تماشا كرد

  ...ازدواج با سعيد زندگي ميكنهروياي با لذت 

  ...ميكنه "بازي"اون زندگي رو ... مهرداد: مكث كرد و كام گرفت

  . ميكنم"بازي"م زندگي رو  همن... مثل من: به آرامي گفت. مهرداد خنديد
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همه وجودش در . هنوز از درون خالي بود. عاطفه، ليوان چاي داغ را بين دستان خود گرفته بود و آنرا جلوي لبهايش نگه داشته بود

... نميتونم: به آرامي گفت.  بسكه لرزيده بود و ريخته بودده بودآب ش.  و ذره ذره ريخته بودساعت آب شده بودپنج و شش آن 

  ...تموم شد... نميتونم باور كنم مهرداد

فكر كنم امشب وقت ... برو... يه هفته اي هست كه هيچ درسي نخوندي... آتي: مهرداد همچنان كه نشسته بود، به سمت او چرخيد

  .درس خوندنه

باورم نميشه كه سامي سالم سالم ... تموم شد... امشب وقت استراحته مهرداد... نه: لبخندي زدعاطفه جرعه اي نوشيد و با آسودگي 

  ...باورم نميشه... توي جاش خوابيده

  ...نميدونم ميخواستم چه كار كنم... اگه تو نبودي مهرداد: نگاه به مهرداد دوخت

  . سرش نمي اومدتو كنار خواهرت بودي و اين بال... اگه من نبودم: مهرداد انديشيد

اين لذت را از . تمام شد": اما پس نكشيد. لحظه اي از خودش متنفر شد. عاطفه بي اختيار از جا جست و دست دور گردن او انداخت

  ".سرزنش باشد براي فردا. خودت نگير

  ...بهت قول ميدم...  برات ميكنمهر كاري كه بخواي... ممنونم مهرداد: عاطفه زمزمه كرد. مهرداد دست دور كمر او انداخت

  ...بيا اينجا: سپس او را از خود جدا كرد و دستش را در دست گرفت. مهرداد لحظه اي انديشيد

 هر كاري كه ...به او گفتم هر كاري": عاطفه لحظه اي انديشيد كه بايد همه چيز را براي او بگذارد. بلند شد و او را از پله ها باال برد

. او را به اتاق كارش برد و از او خواست كه جلوي ميز نقشه كشي اش بنشيند.  سمت اتاق خوابش نرفت اما مهرداد به"...بخواهي

مهرداد فايل را جلوي . عاطفه همان كار را كرد و ديد كه او فايل بزرگ چرمي مشكي رنگي را از پشت ميز كار فلزي اش بيرون كشيد

به خاطر همين . امير اينا رو ازت ميخواد... آتي: گفت. سياري روي هم بودندنقشه هاي تكميل شده ب. او گذاشت و زيپش را باز كرد

  ...ببين.  نمي اومد دعوت منو قبول نميكرد و، هيچوقتبه خاطر اين نبوداگر . اومد

  .اون اين نقشه ها رو ميخواد. "پروژه سونيا": به كاور روي نقشه ها اشاره كرد

  سارا؟مادر ... سونيا: عاطفه بي اختيار پرسيد

  ...كابوس زندگي من: مهرداد با سر تاييد كرد

هيچوقت بهش نگو كه اون مادر ... هيچوقت درباره سونيا با امير صحبت نكن... و هيچوقت.. .ازش متنفرم آتي:  ادامه دادبا انزجار

  .ساراست

  ...بهم خيانت نكني آتي: مقابل پايش نشست

  ".جوابم را داد"

  ".جواب داد"
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  .وستش داشتچقدر د

. شبيه مادرش. اسمر گفته بود كه شبيه سونياست. سارا را بغل كرده بود و تماشايش ميكرد كه انگار زيباترين كودك روي زمين بود

  .اسمر سونيا را ميشناخت؟ عاطفه هيچ نميدانست و هيچ نپرسيده بود

  .شايد روزي سر درددل مهرداد باز شود

  .شايد

  

بر سر خانواده اش داد و فرياد كرده بود كه . ه خانه فرستاده بود و زندگي عادي اش را از سر گرفته بود سامره را ببعد از ده روزي

سر كار رفتنهاي مهرداد يك خط در ميان شده بود و . "آنطور سخت سرما بخورد"مراقب او باشند و نگذارند به پشت بام برود تا 

هاي نقاشي و تيوبهاي رنگ روغن و روزي كه بوم. خانه و با طرحهايش ميگذراندعاطفه متوجه شده بود كه او بيشتر وقت خود را در 

هاي و البته نگاه. زندگي او شامل همان نقاشي ها بود و سارا و امير. قلم موها وارد خانه شدند، مهرداد ديگر هيچ از خانه تكان نخورد

ياد گرفت كه نبايد پلِت رنگ را . وها را با نفت بشويد و مرتب كندعاطفه ياد گرفت كه چه طور دستمالها و قلم م. تعقيب كننده عاطفه

خشك بعضي از آنها تميز كند؛ روزي كه آن كار را كرد، مهرداد به او خنديد و گفت كه رنگهاي روي آن را الزم داشتم، هرچند كه 

مهرداد . هاي كرم و صورتي بودوشني از رنگعاطفه هيچ نميفهميد كه چه چيز بر روي بوم شكل ميگيرد، همه بوم سايه ر. شده بودند

  .ساعتها وقت خود را صرف ساختن آن رنگها ميكرد

  

هرچه دم دست داشت به دهان ميبرد . سارا بزرگتر شده بود و از دردسرهايش كاسته شده بود، اما حاال مشكالت جديد درست ميكرد

 خانه كه درش در حياط خلوت باز ميشد و محل موتورخانه يشمالن ميدانست كه زيرزمي. و اين عاطفه را بيش از همه چيز ميترساند

به مهرداد اصرار ميكرد كه آنجا را سم پاشي كند و مهرداد هربار ميگفت كه آن كار را خواهد . شتا، سوسك و مارمولك در خود دبود

  .كرد و بعد فراموش ميكرد، فراموش ميكرد و در نقشه ها و نقاشي هايش گم ميشد

  

  . هر بار به عاطفه نزديكتر شده بودو امير،

  

 تنها در آن نشيمن مبلماني براي  و جور كردن نشيمن پايين خانه شد؛عاطفه سارا را ميان لگوهاي بزرگش رها كرد و مشغول جمع

اد آن خانه  بقيه خانه به جز آشپزخانه و اُپن آن و اتاقهاي خوابشان لخت بود، و عاطفه نميدانست كه چرا مهرد.نشستن وجود داشت
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مهرداد :  متكا را از روي كاناپه برداشت و آنرا به اتاق مهرداد برد تا در كمد بگذارد؛ از مهرداد پرسيد.بزرگ را خريده و پرش نميكند

  چرا خونه به اين بزرگي خريدي؟

  .رام عادي ترهتو يه خونه بزرگ زندگي ب... تو خونه بزرگي رشد كردم... خوب: مهرداد سر از كامپيوترش بيرون كشيد

... چرا وسيله براش نميخري؟ حتي يه فرش نداري... خوب: لبخندي زد. عاطفه باالي سرش رفت و ليوان او را از روي ميزش برداشت

  ...همه زمين لخته

   ميخوني؟"رشد و تربيت كودك"كتاب ... آتي: پرسيد. مهرداد برگشت و او را نگاه كرد

  ...دارم ازش يادداشت برميدارم... فكر كردم الزمه...  از كتابخونه گرفتماتاق سارا ديدي نه؟ تو ...آره: عاطفه با سر تاييد كرد

  يه چيزي رو ميدوني آتي؟: مهرداد دست او را چسپيد

  .عاطفه با نگاهش، پرسيد

  ...هيچوقت... هيچوقت اين كارو نميكرد... مادرش: مهرداد ادامه داد

اگه به جاي تو مادرش اينجا بود، هيچوقت توجهي به مارمولكاي توي ... آتي: ر ميزش نشانددست او را كشيد و او را روي صندلي كنا

هيچوقت براش مهم نبود اگه دست و پاهاي سارا روي زمين لخت اينجا يخ ميكرد، هيچوقت جوراباي بافتني گرم از ... زيرزمين نميكرد

  ...حقوق خودش براش نميخريد

  ...هيچوقت براش مهم نبود:  خيره ماندبه چشمان درشت و حيرت زده عاطفه

  !من پرستارشم... خوب: عاطفه به خود آمد و سر تكان داد

مجبور نيستي وقت آزادتو صرف ... اما وظيفه نداري از حقوق خودت براش لباس بخري... پرستارشي... آتي: مهرداد دست او را فشرد

  ...خوندن اون كتابا بكني

با شوخ . او فقط قيافه احمقها را به خود ميگرفت.  مهرداد بيش از آنچه به نظر ميرسد دقيق است كهفهميده بود. عاطفه تكاني خورد

  !اون جوراب كوچولوها خوشگل بودن... خوب: طبعي گفت

...  عصري بريم براي خونه وسيله انتخاب كنيم تابرو سارا رو آماده كن: گفت. مهرداد لبخندي زد و بوسه اي بر پشت دستش گذاشت

  .ميخوام با من بياي... و زندگي رو ميفهميت

  

در درگاه اتاق، با صداي مهرداد . عاطفه شگفت زده از جا برخاست و دستش را كه حاال سرد و بي حس بود از دست او بيرون كشيد

  ...آدما با هم فرق دارن... آتي: دوباره بر جا ماند

  .بوددر آن طرحهاي نامفهوم و پيچيده گم شده برگشت و او را نگاه كرد كه باز سر به مانيتورش برده و 
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عاطفه ويترينهاي رنگارنگ و . خيابان قدم ميزد ، و روي برفهاي گل شده آخر زمستاننمعاطفه دست هانيه را گرفته بود و زير باران نم

در خيابان ترافيك .  نميديد،رشان ميگذشتندد و از مقابل و كنانوراني مغازه ها را نميديد، مردمي را كه كاله تا زير گوش كشيده بودن

  !چه سرده: هانيه در خود جمع شد. شده بود و انگار همه ماشينها يك جا بوق ميزدند، اما آنها را هم نميديد و نميشنيد

  .م بخوريمربيا بريم يه چيز گ: عاطفه دست او را كشيد. و صداي لرزيدن در آورد

از كارت راضي هستي : اي كنار هانيه جا گرفتدر صندلي.  شير كاكائو سفارش دادش دو ليواناو را به كافه اي برد و در منگي خود

  هاني؟

  .چي بگم آتي؟ بهتر از بي كاريه: هانيه كاپشن خيسش را از تن بيرون آورد

  قرارداد نوشتي يا نه؟: گفت. عاطفه بي اعتنا به نگاه صاحب كافه سيگاري روشن كرد

  و نوشتي؟مگه ت: هانيه پوزخندي زد

  !مهرداد روز اول به من حقوق داد! مهرداد فرق ميكنه: عاطفه گر گرفت

  ...اگه راضي بودن نگهم ميدارن... گفته آزمايشي... ننوشتم... نه... خوب: هانيه وا رفت

اينجوري به ! ديگه رودو ماه تو رو آزمايشي نگه ميدارن، دو ماه يكي ! تو چه ساده اي بچه: عاطفه با عصبانيت دود را بيرون فرستاد

  !هيچكس حقوق نميدن

هميشه هم يه دختر خوشگلو دارن كه تو مغازه براشون مشتري جذب : منزجر ميشد، اما حقيقت داشت. دوست نداشت اين را بگويد

  !كنه

  !آتي: هانيه از جا پريد

 تو تعميرات بلدي؟ تو كدوم يكي از اينا رو تو مدل گوشي ميشناسي؟ تو از تجارت سر در مياري؟... واقعيته: عاطفه رو از او گرداند

  ...بلدي؟ تو فقط اونجايي كه مردمو توي مغازه نگه داري، همين

  ...ميشه بري طبقه باال دخترم؟ اينجا واسمون پاپوش درست ميكنن: صاحب كافه گفت. كامي ديگر گرفت

  .بيا باال: سر جمباند.  كه منگ و عصباني به او زل زده استبه چهره هانيه نگاه كرد و او را ديد. عاطفه برخاست و ليوانش را برداشت

من دوست ... من دوست ندارم تو اين كارو بكني... هاني:  ايستاد و رو به او گفت عاطفه. هانيه پي اش نميرفت.به سمت پله ها رفت

من ميدونم پي چي ...  رفت و آمد دارنييدونم چه جور آدمايي به اون موبايل فروشمن م... ندارم عروسك پشت ويترين يه مغازه باشي

  ...تو رو خدا بيا و بي خيال اين كار بشو! سالي يه بار يه مشتري ازش رد ميشه !موبايل نيستگوشي   فروشگاه اونجا اصالً...هستن

م از تونيگه نميد... هيچوقت نميفهمي من چي ميگم... تو يه شغل داري: هانيه كيف دستي و كاپشنش را از روي صندلي كنارش قاپيد

  ...داداشم پول تو جيبي بگيرم

  .به تندي كافه را ترك كرد
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  .عاطفه پي اش نرفت

سگي شده بود كه ميتوانست پاچه همه را، حتي . كجا مشغول به كار شده، آدم ديگري شده بودكه از عصر كه هانيه به او گفته بود 

  .بايد هانيه را از حقيقت اين كار مطلع ميكرد. يگفتاما بايد م. سكوت كرده بود، تا آن ساعت. صاحبش را بگيرد

  .اي كاش گوش كند

  

  جانم مهرداد؟: به تماس گوشي همراهش پاسخ داد

  كجايي آتي؟ -

 ميخواي بيام؟... من؟ دورو بر خونه تو -

... ميدوني كه.. .گفتم تو هم باشي...  شام هم همونجا هستيم.ميمونيمتا شب ... من و امير ميخوايم بريم جاده چالوس... راستش -

 ...سارا

 ...االن خودمو ميرسونم... آره آره، حتماً -

  .اي كاش ميتوانست از مهرداد كمك بگيرد

   تا به كي؟چقدر؟: بر خود نهيب زد

  .سيگارش را در زيرسيگاري چوبي خاموش كرد و از كافه خارج شد

  

  چه باليي سر سامره اومده؟... آتي: زدبه زمزمه حرف مي. مهشيد بازوي او را قاپيد و به كناري كشيدش

  چي شده؟: عاطفه با وحشت نگريستش

  اين حرفا چيه كه ميزنه؟! منو عمل كرده خون ميادميگه دكتر :  اتاقي كه عاطفه را به آن كشيده بود بست و مقابلش ايستادمهشيد درِ

ن كه حالش خوبه هان؟ چيزي نيست؟ خونريزيش كه بند اال: عاطفه به صداي خانه گوش داد و آنرا شلوغ يافت؛ پاسخ خواهرش را داد

  !اومد

  آتي چي ميگي؟ خونريزي چي؟ اين حرفا چيه سامره ميزنه؟: مهشيد روي صندلي كنار ميزي نشست

  !خدا رو شكر باالخره يه نفر تو اين خونه به اون توجه كرد: عاطفه نفس عميقي كشيد و روي صندلي مقابل او نشست

  .طعنه ميزد

   عمل چيه؟! سه هفته س آنتي بيوتيك ميخوره!چش شده بود؟ سرما نخورده بود، نگو كه باور نميكنم: اصرار كردمهشيد 
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پدرم در ! پدرم در اومد تا خالص شدم... مهشيد يه نفر به سامره تجاوز كرده بود: عاطفه چشمان خسته از تنهاييش را به او دوخت

  !ون رحم كردخدا بهم! سامره مرگو جلوي چشماش ديد! اومد

  ...چي ميگي؟ يعني: مهشيد منگ و مبهوت و الل به او زل زد

يعني اينكه من ! يعني اينكه هيچكس تو اين خونه به فكر اون نيست! يعني اينكه بچه شو سقط كرد! يعني! آره: عاطفه حرفش را بريد

  !آبروتونو حفظ كردم نذاشتم بعد از نه ماه بفهمين

  .بي اختيار فرياد ميكشيد

   پولشو  از كجا آوردي؟!دختر! عاطفه: هشيد دست او را گرفت و آرامش كردم

  ...تو رو خدا صداشو در نيار. مدتيه كار ميكنم: عاطفه نفسش را حبس كرد

  ...اما... باشه... اين چه حرفيه: مهشيد زمزمه كرد

يه كاري دست ! اين نميفهمه!  مراقبش باشتو رو خدا! تو رو به هرچي بهش ايمان داري مهشيد: عاطفه باز حرف او را قطع كرد

  مگه من قفل پشت بومو ندادم دست تو؟! خودش ميده

  !فكر نكردم انقدر مهم باشه... الزمش داشت... بابا ميخواستش: مهشيد شانه باال انداخت

 جماعت چشم ديدن اين! اين خونه زندگي رو جمع كن! جمعش كن مشي! همه چيز تو اين خونه مهمه! مهمه: عاطفه به تنگ آمد

تو رو جون هركي دوست داري ! مگت باش، فكر ميكنه دارم بهش متلك ميبه فاطي كه ميگم مراقب بچه! ، تو يه كاري بكننمنو ندار

آنتي امروزو به بهانه سرما خوردگي ! وضعش خيلي خطرناك شده! وگرنه مجبور ميشم سامي رو بفرستم آسايشگاه! يه كاري بكن

، اگه زخماي رحمش چرك ميكرد چي؟ اگه به جاي يه دكتر يه آدم شياد به تورم ميخورد چي؟ چه جوري بيوتيك بهش دادم

  ميخواستيم جمعش كنيم؟

من ميدونم چيزايي كه تو محل پشت سرت ميگن حقيقت داره، اما اقالً ... مشي: آهي كشيد و چشم از چشمان خواهرش برداشت

  ...هركي بايد به فكر خودش باشه... سرزنشت نميكنممن ... اينجا كار نميكني كه آبرومون بره

  ...اما نذار اينجوري آبرومون بره: دوباره به او نگاه كرد

  ...بعضي شبا نمياي خونه... شغلت چيه... تو... آتي: مهشيد نگاهش را از او دزديد

  ...شبكارن... اغلنپدر و مادرش ش... يه وقتايي تنهاست... بچه پرستاري ميكنم: عاطفه شانه باال انداخت

  .باز شانه اش را باال انداخت

  .در دروغ گفتن زياد وارد نبود

مرتب بهش بگو سرما خوردي، عمل ! نذار جلوي كسي اين حرفا رو بزنه! حواس اين دخترو پرت كن: خودش را جمع كرد و ادامه داد

  !من زياد خونه نيستم، از پسش برنميام! نكردي
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  اينو ميدونستي؟... تو از همه بهتري... آتي: از جايش بلند شد.  تكان دادمهشيد سري به عالمت موافقت

  

عاطفه و مهرداد . آوردند به خانه مي، در حياط و كارگرها آنها را از ميان گل و الي حاصل از آب شدن برفهاندوسائل خانه رسيده بود

د و عاطفه ميديد كه سارا با شوق و كنجكاوي آدمهاي تازه وارد را نگاه آنها را راهنمايي ميكردند تا هرچيز را در محل خود قرار دهن

د و تابلوهايي بر روي ند كف لخت آن خانه را ميپوشانن دارگليمبه هر حال خوشنود بود از اينكه چيزهايي به اسم قالي و . ميكند

  .د؛ خوشنود بود كه لبخند را بر لبهاي مهرداد ميديدن نصب ميشوهاديوار

  ...چقدر فرق كرده... ببين: تنها شدند، به اطراف نگاهي كرد و گفتباز كه 

  ...يه وقتي فكر ميكردم اطرافم بايد خلوت باشه تا بهتر فكر كنم... فكر ميكنم اينجوري بهتره: مهرداد با سر تاييد كرد

  !تو خيلي زياد فكر ميكني: عاطفه با شوخ طبعي گفت

  خيلي فكر ميكنم؟: كه هنوز كاور بر خود داشت نشستبر مبلي . لبخند بر لبان مهرداد خشكيد

نميشه فهميد به چي فكر ... منظورم اين بود كه... خوب: عاطفه كه از حرف بي فكر خود پشيمان شده بود پشت خود را به او كرد

  ...بديش اينه... ميكني

  !وري لعنتي؟ بر زبان مي آ نسنجيدهچرا اينطور افكارت را: چشمانش را بست و بر خود نهيب زد

  چرا سارا رو نميبري بيرون و براش لباس عيد نميخري؟... تا هوا خوبه... ميدوني: دست مهرداد را بر شانه اش حس كرد و از جا پريد

با كالسكه ببرش كه خسته : مهرداد چند اسكناس از جيب خود بيرون آورد و به او دراز كرد. عاطفه به تندي برگشت و به او خيره شد

  ... منم اينجا رو يه كم مرتب ميكنم... هر چي ديگه هم فكر ميكني الزمه بگير...نشي

  تنها؟: عاطفه شوكه شده بود

  .مطمئنم... پشيمون نميشم... برو: گفت. باز هم سرگردان شد و عصبي به راه رفتن پرداخت. مهرداد مكث كرد

  .عاطفه بي حرف ديگري سر به زير انداخت و به سمت پله ها روان شد

  

نبايد آنهمه پياده مي آمد، اما نميدانست چرا از آنجا سر در آورده است؛ كنار در مغازه ايستاد و داخل را تماشا كرد و هانيه را ديد كه 

ديد كه مكث كرد و با . ديد كه هانيه برگشت و از ديدن او جا خورد. با خنده رويي با يك زن و مرد كه مشتري بودند صحبت ميكند

عاطفه كالسكه را هل داد و از برآمدگي لبه در ردش كرد و همانجا ايستاد، و منتظر شد تا هانيه تنها . ه او اشاره كرد كه وارد شودسر ب

  ...سارا رو آوردم كه ببينيش... منو ببخش... هاني: گفت. باالخره مشتريها آنجا را ترك كردند. شود

  ...چقدر خوشگله: با لبخندي گفت. السكه صورتي رنگ نزديك شدهانيه از پشت پيشخوان بيرون كشيد و به او و ك

  .و خم شد و بوسه اي بر گونه سارا زد
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  ...من ميدونم كه تو چقدر به پول نياز داري... هاني: عاطفه سر به زير داشت

  .امشب ميخواستم باهات تماس بگيرم: هانيه حرفش را بريد

  . كه مهدي بياد، من بايد برمپنج دقيقه ديگه. عذرمو خواستن: ادامه دادهانيه . عاطفه سر بلند كرد و او را نگاه كرد

  پولتو دادن؟: عاطفه آهي از سر خشم كشيد

  .يك ماهم الكي هدر رفت. پولي ندادن... نه. راست ميگفتي... آزمايشي: پاسخ داد. هانيه پوزخندي زد؛ به خودش

  .با من مياي؟ ميخوام براي سارا خريد كنم:  پرسيد؛ نميخواست بحث كند و باز رابطه شان را كثيف كندعاطفه

  .كه ديگه به حرفت گوش كنم... قول ميدم... معلومه كه ميام: هانيه مكثي كرد و بعد او را در بغل گرفت

  

  ...اينو ببين... واي خدا جونم -

  ! ميادبه كفشاشم:  ياسي و آبي بود مقابل سارا گرفت و گفت كاهي وپيراهني را كه به رنگ

  !با اون كاله حصيري... يه جوراب شلواري آبي روشنم واسش بگير: هانيه تاييد كرد

 در "قصه هاي جزيره" سريالانگار اين بچه رو از تو : عاطفه خنديد. و به كاله حصيري كه گلهاي ياسي بر خود داشت اشاره كرد

  باباش به من چي ميگه؟! آوردن

بچه ! باباش پولداره! ن اصيل و خوشگلخيلي هم اين لباسا:  از دست دوستش گرفت تا آنرا وارسي كندهانيه شانه باال انداخت و لباس را

  !ش نبايد از اين لباساي چيني ارزون تنش كنه

  ...باباش كه نميدونم چه كارس، خيلي پولداره... راست ميگي: عاطفه تاييد كرد

و نميفهمم كه مگه مهرداد چش بوده كه زنش ولش كرده؟ اون هيچي ميدوني من چي رو نميفهمم؟ اين: نگاهش را به هانيه دوخت

  !آله اون يه مرد ايده!كم نداره

: هانيه دست از سر پيراهن كشيد و به فروشنده كه سرش شلوغ بود اشاره كرد كه آنرا بپيچد؛ نگاه معني داري به عاطفه انداخت

  !حرفاي تازه ميشنوم... خوب... خوب

قابل صورتش ريخته بود زير روسري پشت گوشش گذاشت و كيف پولش را به دست هانيه داد، در دروغ گفتن عاطفه موهايش را كه م

  .من جلوي در وسائل سفره رو ميخرم؛ از فردا شب هيچي گير نمياد. تو حساب كن، كاله رو هم بخر: هيچ مهارتي نداشت؛ گفت

  . منتظر فروشنده ماندهانيه با لبخند معني داري بر لب، كيف را از دست او گرفت و
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 "طوري"چرا آنطور شده بود؟ چرا آنطور حس ميكرد؟ آيا واقعاً افكارش . عاطفه مقابل بساط دستفروشي سفره هفت سين ايستاد

 "حرفهاي تازه"بودند؟ چرا تا در سرش بودند، عادي بودند، اما تا بر زبان مي آمدند طور ديگري ميشدند؟ چرا تا بر زبان مي آمدند 

  دند؟ميش

شكل گلش هم ! رو آب ميمونه... عطريه: فروشنده با صداي بلند كه همه بشنوند گفت. يك شمع را كه به شكل قلب بود برداشت

  !هست

دو تا گل قرمز :  شمع را در جاي خود گذاشت و گفت".طوري بود": عاطفه به خود آمد. و شمعي را كه به شكل گل بود به او دراز كرد

  ان؟عطري... بده

  !انم عطريااين! آره: فروشنده كهو 

  .برات پنج تومنم تخفيف گرفتم. گرفتم: صداي هانيه را كنار خود شنيد

  .مرسي: عاطفه با سستي به او نگاه كرد و لبخندي ساختگي زد

ش گوشي در لرز. آنچه را كه پسنديد از دستفروش خريداري كرد و همراه رفيق چند ساله اش در خيابان پر از جمعيت به راه افتاد

:  و كنار گوشش گذاشت روشن كرد بي اينكه نگاهي كنداش راجيبش به او ميگفت صاحبكارش ميخواهد با او صحبت كند؛ گوشي

  مهرداد؟

  امير؟ حال شما خوبه؟: با چشماني شگفت زده به هانيه برگشت و به او خيره شد

  

: ن چنان مملو از جمعيت بود كه او كلمه ها را يكي در ميان ميشنيد؛ پرسيدخيابا. دست هانيه را كشيد و او را به كوچه خلوت برد

  ...بفرماييد امير خان

هانيه با كالسكه بچه در كنجي ايستاده بود و عاطفه را تماشا ميكرد كه با چشماني در هم، تماسش را جواب داد و پس از دقيقه اي به 

  .او برگشت

  ...فكر ميكنم شروع شد... بريم هانيه:  همان حال گفتعاطفه دست بر دسته كالسكه گذاشت و به

  چي شده آتي؟ اين كي بود؟: هانيه كنار او قرار گرفت

  ...ميترسم... در مورد اين چيزي بهت نگفته بودم هاني: هانيه نفس عميقي از هواي سرد و مرطوب كشيد و گفت

  چي شده؟ امير كيه؟: هانيه تقريباً بر سرش فرياد كشيد

  ...ميترسم سارا سرما بخوره. فكر كنم بايد بريم يه جاي گرم بشينيم: خندي عصبي زدعاطفه لب
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... اين پسره: در همان محلي كه هميشه رفته بودند، دور يك ميز جا گرفتند و عاطفه توانست سارا را آرام كند؛ رو به هانيه گفت

  ... كنم تا اون يه چيزي رو از توي خونه كش برهبه امير كمكواد ازم ميخ... مهرداد چيزاي عجيب غريبي ازم ميخواد... دوست مهرداده

  چي؟: هانيه از جا پريد

اصالً نميدونم مهرداد از كجا ميدونه كه امير . نميدونم چرا امير ميخواد اونا رو كش بره. يه مشت نقشه س: عاطفه شانه باال انداخت

  ...ميخواد اين كارو بكنه

  واسه چي زنگ زده بود؟االن : هانيه سر به زير داشت

تا به موقعش بتونه ازم بخواد ... مهرداد از من خواست باهاش طوري برخورد كنم كه اون باهام احساس راحتي كنه: عاطفه پاسخ داد

  ...االن زنگ زده ميگه ميخوام براي دوست دخترم عيدي بخرم، فردا باهام بيا... نميفهمم... نقشه ها رو كش برم

  ...منم فردا بعد از ظهر باهاش قرار گذاشتم: داخت و ادامه دادباز شانه باال ان

...  توي حقوق دادن به تو هاي مهردادفكر نميكني اينهمه ولخرجي... آتي: هانيه، پر از انديشه، نگاهي به سارا انداخت و به عاطفه گفت

  ... شريك جرم بكنه شايد ميخواد تو رو...به خاطر يه كار خالف باشه؟ شايد اون ميخواد خالفي بكنه

  ...هاني... منم از همين ميترسم: عاطفه با چشمان تيره و كدرش كه حاال اشك به آنها دويده بود به او نگاه كرد

ميگه زنم همه زندگيم بود، تا ... حرفاش با هم جور در نمياد... هاني من از مهرداد هيچي نميدونم: دستهاي او را در دست خود گرفت

  .داينكه ازم جدا ش

 بعد از من ميخواد درباره ...به امير ميگه سارا بچه زن صيغه ايمه، بعد به من ميگه سارا بچه سونياست: سر به زير انداخت و ادامه داد

  ...سونيا هيچي به امير نگم

   چيه؟اگه زن داشته، اين وسط سونيا چه كارس؟ قضيه زن صيغه اي: سر بلند كرد و پر از سوال به چشمان هانيه نگاه كرد

هانيه دست از دست او بيرون كشيد و از بطري اي كه همان لحظه روي ميز گذاشته  شد كمي آب برايش در ليوان ريخت و به 

  ...خودتو بكش كنار... بكش كنار... آتي: گفت. دستش داد

خريداري شده مقابلش بازي نگاهش را به سارا كه در كالسكه بود و با بسته هاي . عاطفه جرعه اي آب نوشيد و اشكش را فرو داد

  .نميتونم همينجوري ولش كنم... اون خيلي بهم كمك كرده... نميتونم... نميتونم هاني: ميكرد دوخت و سر جمباند

  همينجوري؟ اگه پي سوء استفاده باشه چي؟: هانيه پوزخندي زد

  .ارم بيروناون به من اجازه داد سارا رو تنهايي بي... نميتونم هاني: عاطفه باز سر جمباند

  .اين يعني اينكه اون بهم اعتماد كرده... هاني: نگاهش را به دوستش چرخاند و ادامه داد

من :  انگار گلويش براي گفتن اين جمله قفل بود و او ميخواست طوري آنرا بگشايد؛ گفت،مكثي كرد و آب دهانش را قورت داد

  .نميتونم بهش خيانت كنم
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داشت ميفهميد چرا؛ موضوع . نميتوانست:  داشت ديوانه ميشد سرش را ميان دستانش گرفت؛.و باز هم سكوت. سكوت. سكوت كرد

  .عاطفه نميتوانست: كارهاي مهرداد نبود، موضوع اعتماد نبود، موضوع خيانت نبود؛ موضوع فقط اين بود

  

  ...بايد طاقت بيارم... بايد بتونم... بايد سر در بيارم: عاطفه دست بر سرويس طالي سفيد گرانقيمت كشيد و انديشيد

يه ساده ترش رو . به نظر من خيلي شلوغه:  بود نيم نگاهي كرد و گفت ماندهبه امير كه بر لبه پيشخوان تكيه زده بود و منتظر پاسخ او

  .بگير

  ون چطوره؟ا: نگاهش را بر ويترين باريك قفل شده پشت سر فروشنده چرخاند و يك سيني سرويس را با انگشت نشان داد

اشتباه . از لباس پوشيدنت فهميدم خيلي خوش سليقه اي: لبخندي زد. امير تكيه گاهش را رها كرد و به انتخاب عاطفه دقيق شد

  .نكردم

  .من جلوي در منتظرتم: عاطفه شانه باال انداخت

  .و از طال فروشي خارج شد

  .را داشتاحساس تن فروشي 

  .چندشش ميشد

  

  وقت داري؟:  كه پارك كرده بود بيرون ميكشيد، گفتامير ماشين را از جايي

  واسه چه كاري؟: عاطفه مكث كرد؛ شانه باال انداخت و گفت

  يا بايد بري خونه مهرداد؟. براي شام: امير به آينه بغل و اطرافش نگاه كرد و پايش را بر پدال گاز فشرد

  چه طور؟. وقت دارم: عاطفه پس از مكثي دوباره پاسخ داد

  .يه چيزي اونجا هست كه مال توئه. داشبورد رو باز كن... راستي... پس شام مهمون مني: ه او نگاه كرد و لبخندي زدامير ب

واسه اين كيو بردي : نميتوانست طعنه اش را نزند، با خنده اي ساختگي گفت. يك عطر: عاطفه همان كار را كرد و بسته اي را يافت

  برات انتخاب كنه؟

  . قهقهه اي دادامير جوابش را با

  

عاطفه شيشه عطر را كه به نظر گرانقيمت مي آمد روي تنها ميز آرايش خانه شان كه در اتاق خواب طبقه دوم بود گذاشت و سپس 

تنش را خشك كرد، لباسهايش را . احساس ميكرد چيزهايي به تنش چسپيده است كه بايد آنها را بشويد و بزدايد. دوشي گرفت
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يك سيب زرد را بيرون آورد و زير شير آب گرفت؛ امين به او .  آشپزخانه كه در طبقه اول بود رفت و يخچال را وارسي كردپوشيد و به

  !آجي ببين: نزديك شد و دامنش را كشيد

ست د. مقابل او نشست و آنچه را كه نشانش ميداد از دستش گرفت، يك كتاب رنگ آميزي بود كه به شكل ناشيانه اي رنگ شده بود

  !آفرين امين: در موهاي كشيد و گفت

 به بچه هاي ناهيد حسودي  اوعاطفه ميدانست كه. بودهم او حقيقتاً بد نبود و به عالوه دوست داشتني . نتوانست گونه اش را نبوسد

اي از بغل او در رفت و امين با خنده . با خود انديشيد كه بچه ها حقيقتاً بد نيستند. باز به او خنديد و در بغلش كشيد. ميكرده است

عاطفه به اتاق نشيمن همان طبقه رفت و خواهرانش را ديد كه جلوي تلوزيون دراز .  تا به بازيهايش برسدگريختبه جايي نامعلوم 

. ستاما باز انديشيد كه هميشه دور بوده ا. با خود انديشيد كه مدتهاست از آنها دور شده است. كشيده اند و سريالي را تماشا ميكنند

  ...سمانه: گفت. به چارچوب در تكيه داد و گازي از سيب زد. او هرگز يكي از آنها نبود

  ! ميبيني؟ قشنگه سريالواين: گفت. سمانه از سريال بيرون آمد و برگشت و او را نگاه كرد

  .بازم بابت اون شلوار قشنگي كه برام دوختي ممنونم. ممنونم: عاطفه شانه باال انداخت و گفت

  ...پولشو دادي... خواهش ميكنم: ه باز چشمانش را به تلوزيون دوختسمان

  .ميشه يه دامن و يه تاپ هم برام بدوزي؟ مدلشو انتخاب كردم، كشيدمش... نه: عاطفه ادامه داد

  پارچه خريدي؟: سمانه برگشت و باز نگاهش كرد

  .من بلد نيستم. خودت بخر. نه: عاطفه گاز ديگري زد و گفت

فرياد  بر سر عاطفه  . به پا خواستفرياد او و ديگر خواهرانش جوابش را بدهد اما انگار اتفاقي براي هنرپيشه ها افتاد و سمانه خواست

  !برو بعداً! باشه حاال: كشيد

دستهايش بي اختيار به اطراف افتادند و پاهايش برگشتند تا او را به خرپشته اش . عاطفه سيب نيمه گاز زده اش را بي خيال شد

  .مثل هميشه. ببرند

  .انديشيد كه هيچوقت نميتوانم مثل آنها باشم

  

صبح اول وقت بي جهت به يك كافي نت رفت و ايميلهايش را كه ماهها بود چك نكرده . حس بدي داشت. تمام شب را نخوابيده بود

ذف كرد، از حسابش خارج شد و راه خانه مهرداد با دو كليك همه آنها را ح. مثل هميشه يك مشت اراجيف در آنها بود. بود، چك كرد

 نگاهي به حياط .كليد را در قفل حياط چرخاند و كارگري را ديد كه مشغول تميز كردن و شستن حياط بود. را در پيش گرفت

 اف استخر اطر،انداخت كه باغچه هاي آن انگار سالها بود كه فراموش شده بودند؛ باغچه هاي بزرگ و كوچك در اين سو و آن سو
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 به راهرو كه وارد شد، متوجه شد مهرداد در . گلهاي رز سرما زده و هرس نشدهغچه هايي با، باخالي از آب و پر از شاخه هاي خشكيده

  گل نميكاري؟:  گفت طوري كه صدايش به او برسدآشپزخانه كاري ميكند،

  .بلد نيستم: مهرداد در درگاه راهرو ظاهر شد و پاسخ داد

  .ميگيرم. كاري نداره: فشهايش را باز كرده بود و ميگفتعاطفه بند ك

  سارا بيدار نشده؟: از او پرسيد. يستكفشها را از پا بيرون آورد و مهرداد را ديد كه منتظر او را مينگر

  امير چيزي نگفت؟... هنوز خوابه: مهرداد مكثي كرد و پاسخ داد

فقط يه سرويس طال واسه دوست دخترش . مثل اينكه ميخواد كم كم وارد بشه... نه: عاطفه لباسهايش را به چوب لباسي آويزان كرد

  .شام هم با هم بوديم. خريد و يه عطر واسه من

  چيزي شده مهرداد؟: پرسيد. وقتي برگشت مهرداد را عصبي يافت

  ...منو ببخش آتي كه مجبورت ميكنم اين كار بكني... نه... نه: مهرداد انديشه هايش را از خودش راند

  .به وضوح عصبي بود

اينا هيچوقت نميتونه كاري رو كه واسه سامي كرده جبران ... اين حرفو نزن... مهرداد: اينبار عاطفه به او نزديك شد و دستش را گرفت

  .كنه

  .نميخواست چهره مهرداد را ببيند. بي حرف ديگري به آشپزخانه رفت و زير كتري را روشن كرد

  .نذار خوش خواب بشه. ر كنبرو سارا رو بيدا: فقط گفت

  ...ديشب دير خوابيد: مهرداد براي خودش تست درست ميكرد

  مگه نگفتم بايد سر ساعت بخوابه؟: عاطفه با جديت گفت

  ...بهانه تو رو ميگرفت: به زمزمه گفت. تست را از دستگاه بيرون آورد و كمي شكالت روي آن كشيد. مهرداد سكوت كرد

  ... داي منخ: عاطفه نفس عميقي كشيد

  ...اين درست نيست... مهرداد: رو به مهرداد كرد

  .زود چايي دم كن، دارم ميميرم واسه يه چاي: روي صندلي نشست و گفت. مهرداد لبخندي كمرنگ زد و سر تكان داد

  .عاطفه فقط نگاهش كرد

  

 خراشي ، كشيده ميشدند و با هر كشيده شدنكلمات مثل سوهان ذهن بر چشمانش. هيچ نميتوانست بر مطالب كتابش تمركز كند

دوست داشت . دوست داشت زار بزند. به تندي كتاب را بست و سر بر كاغذهاي مقابلش روي ميز گذاشت. بر ذهنش بر جا ميگذاشتند

را قانع كند نميدانست با آن دو نيرويي كه در وجودش در كشمكش بودند چگونه بايد زندگي كند، نميتوانست هيچكدام . فرياد بكشد

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

 داستانهاي بي اجازه

 
73 

با دستاني سرد گوشي . زنگ تلفن تا عمق سلولهاي عصبي اش را سوراخ كرد و او را از جا پراند. بگذاردكه ميدان را براي ديگري خالي 

  .كلي كار پيش اومده. آتي جان من تا غروب نميام، توي پاساژم گير كردم: مهرداد گفت. تلفن را برداشت

سارا را در . پوزخندي زد. نخستين بار بود كه چيزي از پاساژ مهرداد ميشنيد. داحافظي قطع كردعاطفه فقط يك تاييد داد و بي خ

 دارد  همفكر كرد كه او. نتوانست او را نبوسد. حصارش ميان سفره اي نشاند و ظرف سرالك را جلويش گذاشت تا تفريحش را بكند

با هيچ چيز آن . فگي اخيرش تمركزش را و زندگي اش را ربوده بودكال. از جا برخاست و سيگاري براي خودش آتش زد. مرا ميدزدد

هرگز نميخواست مهرداد را . بي ترديد، هرگز نميخواست آنجا باشد، در آن خانه. نميتوانست كنار بيايد، هيچ بخش آن را نميخواست

روحش را  حاال آن آرزو داشت به خوبي و .انديشيد كه آرزويي كودكانه او را به آنجا كشيده است؛ آرزوي مستقل شدن. شناخته باشد

 را از پشت ميز "پروژه سونيا"كيف چرمي نقشه هاي . جلوي اتاق كار مهرداد درنگي كرد و وارد آن شد. جسمش را ميبلعيدميمكيد و 

وفاداري او را به آن نقشه هايي كه بايد . همه آن نقشه ها آنجا بودند. بيرون كشيد، آن را بر روي ميز گذاشت و زيپش را باز كرد

 نقشه ها را براي كپي گرفتن از  تاتنها ميخواست كه عاطفه به امير اجازه دهد. مهرداد هيچ چيز نخواسته بود. مهرداد ثابت ميكردند

  ".اين همه اثبات وفاداري بود". خانه خارج كند و به عالوه عاطفه نبايد سخني از سونيا به ميان مي آورد

زيپ كيف را كشيد و باز برق دستبند . هيچ نميفهميد. ند در چشم او بي معني بودهاهمه آن.  را نميفهميدهيچ خطي از آن نقشه ها

بر صندلي . كامي از سيگارش گرفت و كيف را به جاي خود برگرداند. هديه تولدش از سوي مهرداد، چشمانش را به بازي گرفت

 بسيار يتنها، هر بار انديشيده بود كه دستبند. هميدن قيمت آن نرفته بودهرگز به دنبال ف. نشست و دستبند را از دست خود باز كرد

  .زيباست

  .و حاال آن زيبايي حالش را به هم ميزد

  . هم ميزدرزيبايي گره خورده با عشق و سردرگمي و شايد خيانت، حال او را ب

با همه نيرويش رديف كشوهاي قفل را به .  برخاستدستنبد را كه از دست خود باز كرده بود بر ميز گذاشت و بدون ترديد كردن از جا

كيسه پالستيكي سياه . جلو هل داد، نميدانست كه آن كار ارزشي دارد و يا نه، به هر حال هرچه بود به امتحان كردنش مي ارزيد

 غبار شده بودند آن را با دستاني كه حاال آلوده به گردو. خاك گرفته تر از قبل، هنوز هم همانجا بود. رنگ، هنوز همان پشت بود

يك دفترچه حساب بانكي كه انگار يك ميليون سال قدمت داشت، و تنها دوهزار تومان در . گشود، و به كشف عظيمش پوزخندي زد

انديشيد . ميان كاغذهاي ديگري كه در هم تا شده بودند، دفترچه زرشكي رنگي توجهش را به خود جلب كرد. خود ذخيره كرده بود

. ديگر به خيانت فكر نميكرد؛ چيزي در آن كيسه آشغال نبود. آنرا گشود و مشغول وارسي صفحاتش شد. اسنامه باشدكه بايد شن

شايد يك وقتي . خوبي اش اين بود كه حاال مطمئن بود نام صاحبكارش مهرداد سرائي است، ديگر شماره شناسنامه اش را ميدانست

 حاال نام همسر پيشين مهرداد را هم .هرگز تا اين اندازه از مهرداد نميدانسته امانديشيد كه . مجبور ميشد از او شكايتي بكند
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 نام فرزندان در شناسنامه مهرداد تمحل ثب:  اما آنچه را كه پس از لحظاتي فهميد، همه تنش را تهي كرد.نامش مريم بود. ميدانست

  .خالي خالي بود

درست مثل ستون ثبت مرگ در شناسنامه . آن ستون خالي بود.  مقابل دوختنگاه به. همه جسم عاطفه در كسري از ثانيه خالي شد

  .خودش

  

حاال ... حاال فهميدم: به هانيه ميگفت. بر كف آسفالت پشت بام خانه شان به تندي قدم ميزد و سيگار دود ميكرد. عاطفه عصبي بود

اومد همه واكسناشو تو خونه ! اون خانم دكتر دسترنج!  بچه رو دزديدهشايد! نميدونم هانيه! فهميدم چرا نميخواست بچه رو ببره بيرون

  !اين بچه دزديه! چرا؟ چون بچه هويت نداره! زد

  !ميبرتش بيرون... حاال كه بزرگتر شده: پوزخند زد و ادامه داد

  !شايد هنوز شناسنامه نگرفته! بس كن آتي: هانيه نفس عميقي كشيد

  كي نه ماه واسه عزيز دردونه ش شناسنامه نميگيره؟! شهسارا نه ماه: عاطفه فرياد كشيد

ميگي چي؟ بچه رو دزديده ! آتي: گفت. آتش، چهره اش را در تاريكي شب روشن كرد. هانيه فندكي جلوي سيگاري بر لبانش گرفت

  !به امون خدا ميخواد بزرگش كنه؟ شايد يه مشكلي داره

  !عين سگ ميترسه چشم غريبه بهش بخوره!  بچه رو دزديدهكلش اينه كه مش:عاطفه مقابل پايش سرپا نشست و هيس هيس كرد

  .بكش كنار. بي خيال شو آتي: گفت. حرفش را مزه كرد. هانيه مكثي كرد

  .عاطفه كه باز ايستاده بود كامي از سيگارش گرفت و انديشيد

  

نش جواب نداده و مثل آدمهاي منگ لحظه ها را سر كرده ميدانست كه دو شبانه روز است به تلف. همه شب را بي هدف پرسه زده بود

  .جايي كه هيچ چيز از آن نميدانست. او نميخواست آن آرزوي ديگر او را به عمق جايي تاريك بكشد. اما يك نفر بايد ميبرد. است

 چه كار ميكني؟ اينجوري ميخواي خالص بشي؟ عطرشو كه تو سرته: در اعماق ذهنش مي انديشيد. جلوي سطل زباله ايستاد

  حرفاشو؟ چهارستون بدنشو؟ چشماشو؟ چشماي سارا رو؟ اونا رو ميخواي چه كار كني؟

هم به او التماس ميكرد و . چيزي در ته ذهنش هنوز فرياد ميكشيد. دست در جيب باراني اش كرد و تلفن همراهش را از جيب درآورد

 او را به سخره ميگرفت كه اگر نميخواهي اش، چرا زنگ تلفن را بسته اي و .به او التماس ميكرد كه نكن. هم او را به سخره ميگرفت

.  چشمانش را بر همه چيز بست.تعداد تماسهاي بي پاسخ گذاشته او را ميشمري؟ عدد باالي صفحه تلفن صد و يازده را نشان ميداد

، همه خواستن بي صداي  اوهمه نجابت. وار اوهمه چشمان او، همه حرفهاي او، همه اندام است. همه مهرداد. همه خودش. همه چيز

. باز هم داشت التماسش ميكرد. باز داشت تماس ميگرفت. صفحه تلفن روشن شد. گوشي تلفن را باال برد تا در سطل بيندازد. خودش
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بر سر اويي . د بكشداي كاش ميتوانست همه اينها را بر سر او فريا. چرا؟ مگر من كيستم؟ اينهمه پرستار بچه، دست از سر من بردار

هنوز . اي كاش ميتوانست. بر سر اويي كه همه آن ماهها امنيت برايش فراهم كرده بود. كه خواهرش را از يك رسوايي نجات داده بود

 و به گرفتدستش را مقابل صورتش . هنوز با روشن و خاموش شدن به او التماس ميكرد. صفحه تلفن روشن ميشد و خاموش ميشد

 لحظه شروع اولين سال نويش، لحظه شروع: با خود انديشيد.  نگاه كرد كه با هر روشن شدن پس زمينه، به او ميخنديدتصوير سارا

چگونه بدون حضور من غذا بخورد؟ چگونه بدون من به خواب برود؟ مهرداد برايش الاليي  بهارش، چگونه بي من تاب بياورد؟ اولين

  .نميخواند

  .ذاشتگوشي را در جيب باراني اش گ

  .اين درست نيست: عاطفه اي در ذهنش به او پشت كرد

  

  مهرداد؟: آرام صدا كرد. كليد را در قفل چرخاند و وارد راهرو شد

  .منو ببخش: به همان آرامي گفت. به آرامي راهرو را رد كرد و وارد نشيمن شد. صداي روشن شدن فندكي را تشخيص داد

  .حق داري. حق داري آتي: و كانالهاي تلوزيون بي صدا را عوض ميكرد پاسخ دادمهرداد كه بر مبلي نشسته بود 

فقط نگرانت . حق داري بترسي. تو يه دختر بچه اي. منم به جاي تو بودم نميتونستم به كسي اعتماد كنم: آهي كشيد و ادامه داد

  .لميخيالم راحت شد كه سا. تا اينكه ديروز ظهر سر كوچه تون ديدمت... خيلي. شدم

  .عيدت مبارك: فقط گفت. عاطفه روسري اش را از سر انداخت و روي مبل راحتي كنار او نشست

  عيد؟ كدوم عيد؟: مهرداد كامي از سيگارش گرفت

  سارا خوبه؟. همين عيدي كه همه چراغا رو خاموش كردي و اينجوري نشستي وسط خونه. همين عيد: عاطفه شانه باال انداخت

  .انقدر گريه كرد كه خوابش برد: را تكانيدمهرداد خاك سيگارش 

  اگه من برم؟. بد عادت شده: عاطفه لبخندي عصبي زد

  .من نگرانشم. يه فكري بكن. من دير يا زود بايد برم: عاطفه ادامه داد. مهرداد آهي كشيد

  .حتياج دارممن بهت ا. سارا بهت احتياج داره: مهرداد سيگارش را به دست ديگرش داد و دست عاطفه را چسپيد

يه كسي رو كه براش دايه . شايد وقتشه كه يه پرستار ديگه براش بگيري. مهرداد: عاطفه دستش را از دست او بيرون كشيد و گفت

  .بهتر از مادر نباشه

  ميخواي بري؟: مهرداد به چشمان او خيره شد

بعد ... كاري رو كه خواستي برات انجام ميدم: خ دادپاس. آن چشمها او را ميكشت. عاطفه هم جوابش را با خيره شدن در چشمانش داد

  .ميرم
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باور كن ... آتي: گفت. بي اختيار دود را در صورت عاطفه بيرون داد. مهرداد به تندي سيگارش را در زير سيگاري فشرد و خاموش كرد

اره خالفي ميكنه، اون اميره، نه اگه كسي د. به جون مادرم، به جون سارا قسم ميخورم. هيچ چيزي نيست كه بخواي نگرانش باشي

  !من

:  بي اختيار فرياد كشيد. با اين حرفهاي او، با اين حرف زدنهاي او از هم ميگسست.عاطفه بسته سيگار را از روي ميز مقابلش قاپيد

  پس اينهمه پنهانكاري واسه چيه؟ اين همه بازي چيه؟

  !بهم اعتماد كن... آتي: فقط گفت. پاسخي نداشت. مهرداد نگاهش را از او گرفت

رو : با نفسي حبس شده گفت. عاطفه عصبي فندك را روشن كرد و با گرفتن كامي از سيگار، همه وجود پاشيده خودش را جمع كرد

  چه حسابي؟

  .تو اين كارو نكن. خيليا به من خيانت كردن. فقط بهم اعتماد كن: مهرداد دست به سينه زد و در مبل فرو رفت

نميخواست او را مجبور به كاري . نميتوانست او را و سكوتش را بشكند. مهرداد سكوتش را نشكست؛ نميتوانست. عاطفه سكوت كرد

. و آن اين بود كه عاطفه همان فرشته نجاتش بود. اما همه آن چيزي كه ميدانست يك چيز بود. ديوانگي بود. كند كه مجبور بود

مهرداد به اين : عاطفه اش نفس عميقي كشيد. خانواده: همان بود.  هرگز نداشتشهماني كه سالها بود به دنبالش ميدويد؛ هماني كه

  .نميگن خيانت

  .بسمه. خيلي كشيدم. در حق من اين كارو نكن. بهش ميگن خيانت. آتي: مهرداد خود را به پشتي مبل فشرد

  ...داري منو ميكشي!  حرف بزنده. يه حرفي بزن. يه چيزي بگو: عاطفه كامي از سيگارش گرفت و عصبي به او نگاه كرد

يه چيزي : صدايش را پايين آورد تا فرياد نكشد. همان كه مدتها بود پنهانش ميكرد. ديگر اشكش سرازير شد. عاطفه بي نفس شده بود

  .يه چيزي بگو. بگو مهرداد

  چي بگم؟: مهرداد زير چشمي نگاهش كرد

حالمو به ! ديگه اسمشو نيار... پول نه... كه بتونم بهت اعتماد كنم... چيزييه : عاطفه چشمهايش كه حاال خون گريه ميكردند را بست

  !هم ميزني

  !يه چيزي بگو: چشمهايش را به صورت بي روح مهرداد دوخت. نفس عميقي كشيد و اشك ديگرش را بلعيد

  چي بگم؟ چي ميخواي بدوني؟: مهرداد نگاهش را به كف اتاق دوخته بود

  تو كي هستي؟ چه كاره اي؟ من چه جوري بهت اعتماد كنم؟: و را فشردعاطفه دست برد و بازوي ا

  ... ساختمونعمران و طراحمهندس ... من مهردادم: مهرداد سر به اطراف جمباند و انديشيد

  چي ميخواي؟ از جون من چي ميخواي؟! اينو ميدونم! بسه مهرداد: از او بريد. عاطفه بي اختيار از جايش پريد

  !بس كن: به تندي برگشت. باز فهميد كه مهرداد پشت سرش است. فت و مقابل اولين شب بهار ايستادبه سمت پنجره ر
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خودم نقشه ... الزم نيست... ميدونم كه از اين ارتباط با امير بدت مياد... تو داري منو ميكشي... آتي: مهرداد دست بر شانه اش گذاشت

  ...ها رو يه جوري به دستش ميرسونم

  ...موضوع اين نيست: را از ميان دست او بيرون كشيدعاطفه خودش 

چرا مادر سارا تا حاال حتي يه بار به ديدنش ... موضوع اين نيست مهرداد: به سمت ميز رفت و ته سيگارش را به زيرسيگاري انداخت

  نيومده؟

نميدونم چرا ...  اي رو هم كه داره، نميخوادميدونم بچه ديگه... مادرش اونو نميخواد: مهرداد دست به سينه ايستاد و او را تماشا كرد

  ...نميدونم ميخواد چه وقت، و از كي بابت اون بچه باج بگيره... نگهش داشته

  ...هرچقدر كه تو ميترسي... سارا وبال گردن من شده... آتي: دستهايش را آزاد كرد و به سمت عاطفه رفت

  ...من هزار برابر تو وحشت دارم... يدارقدر كه تو وحشت هر چ: دست بر شانه هاي او گذاشت و سر به زير افكند

  ...نجاتم بده... كمكم آتي: او را به آغوش كشيد و بوسه اي بر موهايش زد

  .لحظه اي در هم آغوشي او مكث كرد و سپس عجول و بيخود، او را رها كرد و به اتاقش دويد

  

پرده هايي كه به  و ؛به پنجره نگاه كرد كه نيمه باز بود. و سر قوطي ودكا را باز كردعاطفه در نور نارنجي رنگ اتاق خواب سارا نشست 

رويش را كشيد و بوسه اي بر . بي حوصله برخاست و به سمت تخت خواب سارا رفت. از نسيم خنك نيمه شب اول بهار ميرقصيدند

اما دير شده بود؛ سارا بيدار شد و به جاي . را بيدار كندعاطفه به تندي به كناري كشيد مبادا او . سارا تكاني خورد. گونه اش زد

لحظه اي بعد لبهايش پر از خنده شدند، پتويش را كنار زد و در جايش . بدخلقي، چشمان درشت ميشي رنگ خود را به او دوخت

 ديوانه ميشد؛ به سمتش رفت و عاطفه. دست دراز كرد و با كالمي نامفهوم عاطفه را به خود خواند. روي شكم خزيد تا عاطفه را ببيند

دلم برات تنگ شده بود سارا : گفت. در بغل بلندش كرد و گرم در آغوشش كشيد و تا جايي كه نفس داشت او را بو كشيد و بوسيدش

  !عشق من! كوچولو

ده بود؟ در او به چرا آنقدر به او وابسته ش. مثل پاره اي از تنش كه هيچ نميتوانست از خود جدايش كند. مثل يك تكه چسپ بود

  .بود؟ سارا مال دنياي ديگري بود. دنبال كه ميگشت؟ به دنبال مهرداد؟ او مال مهرداد نبود

  .روزي كه به دنبال شغل ميگشت، فكر اينجا را نكرده بود

  چرا فكر دل كندن از يك بچه پاك و شيرين را نكرده بود؟

  .بر خود لعنت فرستاد

از قوطي . چراغ باالي تخت او را روشن كرد و به ميزش برگشت. عروسكهايش را در تختش گذاشتسارا را به تخت خودش برگرداند و 

سارا با زباني نامفهوم كه فقط براي خودش و عروسكهايش قابل فهم بود مشغول بازي . ودكا نوشيد و سيگاري براي خودش آتش زد
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شنيد كه عاطفه  و بوي نم باران اتاق را برداشت ".ادر برگشته بودم": طرش رسيده بود؛ عاطفه برگشته بودشد، به امنيت و اطمينان خا

چشمهايش را بست و به صداي نفسهاي . صداي موسيقي را از اتاقش ميشنيد. مهرداد بيدار بود. اتومبيلي از ميان گودال آبي گذشت

  ... خوبخوبِ... خوبم: انديشيد. سارا و حرف زدن بي مفهوم او با خودش گوش كرد

  

  !چقدر خوبه كه يه دختر كوچولوي خوشگل آدمو از خواب بيدار كنه: مهرداد در جايش غلتيد و با خنده گفت

از نصفه شب : ، پرده هاي اتاق را كنار زد و گفتشده بود او از خواب بيدار شودعاطفه كه سارا را در بستر او گذاشته بود و باعث 

  .سه هم تنگ شده بوددلمون وا... منم بهش سخت نگرفتم... بيداره

  ...عاطفه ديگه اين كارو نكن: رو به عاطفه گفت. مهرداد در جايش نشست و سارا را در بغلش گرفت

ميدونم . ميدونم آتي: ميگفت. مهرداد سارا را در آغوش بلند كرد و پي اش رفت. عاطفه آهي كشيد و بي پاسخ از اتاق بيرون رفت

  !من هيچكسو ندارم. ولي من به كمكت احتياج دارم... سخته

: مهرداد به سمتش رفت و روي او را به خود گرداند. جمله آخرش را با چنان التماسي گفت كه عاطفه را جلوي پله ها ميخكوب كرد

  !راست ميگم... باور كن عاطفه

  .ميدونم: عاطفه به زمزمه گفت

 عاطفه يك استكان چاي تازه دم روي ميز برايش . مهرداد پي اش ميرفت.و راهش را كشيد و از پله ها به سمت آشپزخانه رفت

اما دست خودم . اصالً دلم نميخواد... دلم نميخواد به خيلي چيزا فكر كنم... ميدوني چيه مهرداد: براي خودش هم ميريخت. گذاشت

  .خودتو بذار به جاي من. نيست

ابل استكان چايش نشست و ديد كه عاطفه هم كنارش به آشپزخانه رفت و مق. مهرداد سارا روي زمين گذاشت تا براي خودش بچرخد

نشد يه بار برم خونه و بهم يه خسته . هميشه تا ظهر خواب بود... ميدوني: گفت. استكان را برداشت و به آن نگاه كرد. جا گرفت

مو ببنده و بهم باج مگه وقتي كه ميخواست دهن. من هيچوقت هيچ سهمي نداشتم. هميشه، همه چيزش واسه ديگران بود. نباشيد بگه

  .بده

  زنت؟: اما پرسيد. پرسد يا نهبمطمئن نبود كه بايد . عاطفه مكث كرد

تو دانشگاه . با بهترين دوستاي من رو هم ريخت. اون بدترين خيانتها رو به من كرد. ميدوني عاطفه: ادامه داد. درمهرداد با سر تاييد ك

با خودم . اما من چشممو رو همه اونا بستم. روني و خنده موقع مستيهاشونبين دوستام شدم سوژه خوشگذ. منو انگشت نما كرد

و بعد بدترين . اما نشد كه نشد. مهدبا خودم ميگفتم اول و آخرش مال خو. با خودم ميگفتم عوض ميشه. ميگفتم درست ميشه

  . شروع كرد به جمع كردن مدرك عليه منمن شروع كردم به جمع كردن مدرك عليه اون، و اون. اتفاقايي كه ممكن بود بيفته، افتاد
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. هيچوقت قصد نداشتم اين كارو بكنم. من هيچوقت هيچ مدركي رو عليهش استفاده نكردم: به چشمان عاطفه نگاه كرد و ادامه داد

  . مطمئن بودم كه اون استفاده ميكنه... اما اون. مدركها رو براي متنفر كردن خودم ميخواستم نه چيز ديگه

  .هميشه همينطور بود. عاطفه ميدانست كه به سكوتش ادامه خواهد داد. سكوت كرد

  ...اين باعث ميشه من بترسم. يا واضح بگو و همه چيزو بگو، يا چيزي نگو... مهرداد: گفت. عاطفه به استكانش نگاه ميكرد

  ...يه وقتي همه چيزو بهت ميگم. معذرت ميخوام: مهرداد چايش را نوشيد و گفت

  كي؟ وقتي شدم شريك جرمت؟: ش را به او دوختعاطفه نگاه

  !كدوم جرم؟ تو شريك هيچ جرمي نيستي و نميشي: مهرداد به بلندي خنديد

مهرداد نيشش را بست و با چشماني تار به سارا نگاه كرد كه در درگاه آشپزخانه . عاطفه برخاست تا براي خودش چاي ديگري بريزد

  .ازي ميكردنشسته بود و با مكعبهاي پارچه ايش ب

  ...همين روزا نقشه ها رو بخواد... فكر ميكنم... من به امير گفتم كه تعطيالت عيد خونه نيستم... آتي: گفت

  

  ...اون مثل يه بچه هفت ساله س... سامره نميتونه كاراي اوليه زندگيشو انجام بده... خانم: عاطفه رو به مادر سعيد گفت

اگه قبول كنن، بهت . شما با پدر و مادر صحبت كن... عاطفه خانم:  شان گيرش انداخته بود اصرار كردمادر سعيد كه در ميان كوچه

... اگه سامره رو از سعيد بگيرين سعيد زنده نميمونه... به جون همين يه بچه م قسم... به خدا... قول ميدم سعيد هيچي براش كم نذاره

  !اسامره همين كه كنارش باشه واسمون بسه به خد

: گفت. نيم ساعتي ميشد كه با آن زن سر و كله ميزد و به هيچ وجه نميتوانست او را قانع كند. عاطفه نگاهش را به كف كوچه انداخت

  ...ولي... من يه وقتي تعيين ميكنم تشريف بيارين... باشه

  !ديگه ولي نداره دخترم: مادر سعيد با اصرار و خنده گفت

  !اون بچه س به خدا! من ميدونم سامره شما رو اذيت ميكنه.. .آخه: عاطفه نگران نگاهش كرد

  !سامره هم عين دختر خودم... دل سعيد منو نشكن عاطفه جون: مادر سعيد مكثي كرد و گفت

. واقعاً تصميم نداشت حرفي از اين موضوع در خانه به ميان آورد. عاطفه از او خداحافظي كرد و به سمت خانه شان به راه افتاد

انديشيد كه . كه حاال وقتش نيست؛ ميدانست كه سمانه عاشق سينه چاكي دارد كه دارد پاشنه در خانه را از جا در مي آوردنست ميدا

  .بگذار اين تمام شود

همچنان كه . مهشيد در راه پله ها به او گفت كه همه به عيد ديدني رفته اند. خانه خلوت به نظر ميرسيد. كليد انداخت و وارد شد

  .كارت داشت... هاني هم اومد دنبالت: ايش را به پا ميكرد تا به جايي برود ادامه دادكفشه
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 با او قراري روي پشت بام گذاشت و ؛ و شماره خانه هانيه را گرفتسيد به خرپشته ر از دو طبقه پله باريك ديگر هم گذشت؛عاطفه

 ديد كه تميز شده اند و متوجه شد كه كسي وسائل خرپشته شيشه هاي پنجره چسپيده به سقف پشت بام را. لباسهايش را عوض كرد

  .در دل از خانواده اش تشكر كرد. را هم كه متعلق به او بودند مرتب كرده است

  

  

  بين تو و مهرداد چي ميگذره؟... راستشو بگو آتي: هانيه گفت

فكر ميكني چيزي هست كه من به ... هاني:  انداختعاطفه كه به ديوار ساختمان پشت خانه تكيه زده بود از روي شانه به او نگاه چپي

  تو نميگم؟ به تو؟

چيزي در مورد امير نگفته : گفت. انهانيه شانه باال انداخت و دسته اي باريك ديگر از موهاي سياه و صافش را جدا كرد تا ببافتش

  .بودي

  .مهرداد ميگه سارا وبال گردنم شده... هاني. جديهاما انگار خيلي . فكر نميكردم موضوعش جدي بشه: عاطفه آهي كشيد و پاسخ داد

  يعني چي؟: هانيه دست از بافتن دسته باريك موهايش كشيد و با تعجب گفت

من . ديگه برام مهم نيست اگه اون اسمشو ميذاره خيانت. من بايد بفهمم مهرداد چه كار ميكنه... هاني: اينبار عاطفه شانه باال انداخت

  .ميخوام بدونم با كي طرفم.  خودمبه خاطر. بايد بفهمم

  .بايد پاتو بكشي كنار. بهت كه گفتم: هانيه باز دسته موهايش را كه تا نيمه بافته بود پيدا كرد و مشغول شد

  .نميتونم... نميتونم هاني: عاطفه به زمزمه گفت

  .خوب شايد بتوني از امير حرف بكشي: گفت. هانيه مكثي كرد و نگاهش كرد

داشتم فكر ميكردم اگه امير از من بخواد نقشه ها ... ميدوني: فقط پاسخ داد. ه استدي به آن مي انديش بوده كهه مدتيعاطفه نگفت ك

  ...حتماً يه چيزي در مقابلش به من ميده... رو به دستش برسونم

  !بايد از يه راه ديگه وارد بشي! مطمئن باش در مقابلش حقيقتو بهت نميگه: هانيه خنديد

  ...با يه قرارداد پنج ساله و بيمه. در مقابلش يه شغل ميخوام. ميدونم كه يه شركت داره: اما به رويش نياورد. دشش شدعاطفه چن

  .فقط او را به بغل زد و صورتش را غرق بوسه كرد. هانيه مكث كرد و انديشيد

  

  .بوي خوبي دارن: عاطفه شمعهاي روي ميز را روشن كرد و گفت

  .ممنونم. آره: ي كاناپه نشسته بود و سعي ميكرد كتابي را بخواند سر بلند كردمهرداد كه رو

  .مشروب بخوريم. چراغا رو خاموش كن: كتاب را بست و ادامه داد
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  تو نور شمع؟: عاطفه خنديد

  مگه چيه؟: مهرداد خودش بلند شد

  .فقط يه كم خسته م... هيچي: عاطفه نميخواست

اقالً باعث ميشه كه خوب ... آتي:  بيرون آورده بود، آنرا كنار ليوانهايي كه مي آورد گذاشت و گفتمهرداد كه بطري خنكي از يخچال

  !بخوابي

عاطفه در .  را برداشت و دستگاه را روشن كرد موسيقيمهرداد ريموت دستگاه پخش. عاطفه شانه باال انداخت و روي كاناپه نشست

  .را بيدار شوداي كاش سا: عمق وجودش ميخواست كه آنجا نباشد

مهرداد ليوانش را . مهرداد برايش در ليوانش ريخت و عاطفه لبخندي مصنوعي تحويلش داد. اما سارا بيدار نشد و او هنوز هم آنجا بود

  ...به سالمتي تو كه بهترين هستي: باال برد

  ...براي سارا: عاطفه ليوانش را باال برد

  .و نوشيد

  ...اگه فقط تو رو زودتر ديده بودم: اما مهرداد هنوز نگاه روي او داشت

  چي؟: عاطفه از تندي عرق بيرون آمد

  ...هيچي... هيچي: مهرداد به خود آمد

  .و نوشيد

  .فردا با امير قرار دارم: گفت. عاطفه سيگاري آتش زد

  .نگفته بودي: مهرداد باز در ليوانش ريخت

  ...بايد سارا رو هم ببرم... داشتم فكر ميكردم. شامدعوت كرده واسه . فكر نكنم چيز مهمي باشه: عاطفه پاسخ داد

  چرا؟: مهرداد سيگار او را از دستش گرفت و كامي گرفت

  !مگه بهش نگفتي مسافرتي؟ خوب سارا تنها ميمونه: عاطفه خنديد

  !تو خيلي باهوشي دختر: مهرداد زير خنده زد

مهرداد به تندي او را به عقب هل .  و آنرا به حساب الكل گذاشتعاطفه نفسش را حبس كرد. او را در بغل كشيد و موهايش را بوسيد

  . موفقيت من و تواميدو اين به : داد و گفت

  ...نوش: عاطفه پيك نيمه اش را باال برد. ليوانش را باال برد
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. خدا ميدونه...  ببينمچه طوري ميتونستم اونو با بهترين دوستم... هيچكس نميدونه و نميفهمه... نميدوني عاطفه: مهرداد مست ميشد

هيچوقت نگفت ... امير بهم گفت يا من يا اون.. امير هميشه براي من يه چيز ديگه بود... اما امير... همه يه طرف... فقط خدا ميدونه

  ...هيچكدوممون

. نامفهومتر ميشدهرچه بيشتر مينوشيد بدتر و . حرفهايش نامفهوم ميشدند. متوجه ميشد كه او اشك ميريزد. عاطفه نگاهش ميكرد

  ...چيزهايي از داروهايش ميگفت؛ چيزهايي از اسمر. چيزهايي از فيلم و وكيل ميگفت

. عاطفه او را باور نميكرد. مهرداد مثل يك بچه سر بر پاهاي او گذاشت و دست او را در دست گرفت. اما عاطفه هيچكدام را نميفهميد

فقط توانست موهاي او را نوازش كند تا او به خواب . نان از درون خرد و شكسته باشدباور نميكرد آن ظاهر كه آنچنان استوار بود آنچ

  .رود

  .پتويي روي تن او كشيد و خود به رختخوابش رفت

  

امير كمي از كوكايش نوشيد و . ميخواست زودتر آن قائله را ختم كند. عاطفه اولين چيزي را كه در منو ديد انتخاب كرد و سفارش داد

  .منم تنها موندم. دوست دخترم رفته مسافرت: فتگ

  .يه سوپ جو هم واسه بچه بيارين: به گارسون گفت. عاطفه لبخندي ساخت و تحويل او داد

عاطفه دامن سارا را كه روي ميز نشانده بودش مرتب كرد و به امير . گارسون دفترچه اش را بست و منو را از روي ميز آنها برداشت

  .نميدونم مهرداد كي برميگرده. وندممنم تنها م: گفت

  ...غريبي نميكنه؟ سارا رو ميگم: امير نگاهش كرد

  .بهم عادت داره. نه زياد: عاطفه نفي كرد

  مادرشو ديدي؟... بچه خوشگليه: امير به سارا دقيق شد

  .فكر اينجا را نكرده بود. نفس عاطفه بند آمد

امير نبايد ميدانست كه سونيا مادر ساراست؛ هرچند كه حاال . د سونيا به امير نگويدمهرداد بارها از او خواسته بود كه چيزي در مور

موضوع اين بود كه سارا دختر . ميدانست كه مهرداد به او دروغ ميگويد، اما به امير هم دروغ گفته بود. خود عاطفه هم شك داشت

  ... مادرش بهش سر ميزنه...آره، آره: با ترديد جواب داد. او هيچ هويتي نداشت. هيچكس نبود

  مادرشو ديدي؟:  و باز پرسيدامير نگاهش كرد. كمي از نوشابه اش نوشيد

  .بقيه وقتا موقعي كه من نيستم و كار دارم مياد مراقبشه. فقط يك بار: عاطفه با خونسردي ساختگي شانه باال انداخت

  امشب نميتونست بياد كه من و تو تنها باشيم؟: امير خنديد

  .چند روزه خبري ازش نيست... نميدونم: خودش را جمع كرد. ر گرفتعاطفه گ
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  زن صيغه اي؟ بچه؟... از مهرداد بعيدهاين كارا : امير سر جمباند و نگاهش را به جاي نامعلومي پايين پله ها دوخت

  .ميگفت نميخوام تنها باشم: عاطفه قاشق را از دست سارا گرفت تا خطري برايش ايجاد نكند

  چه كار ميكني؟... از خودت بگو: هش را از ناكجا كند و به او دوختامير نگا

  .همين... براي كنكور ميخونم: گفت. عاطفه سرد خنديد و متوجه گارسون شد كه با سينيهاي غذا به سمتشان ميرفت

  ...هيچي ازم نمونده... درسهمش كار، ... ولي زياد خوب پيش نميره: ادامه داد. با اين وضع به هيچ جا نميرسيد. بر خودش نهيب زد

... اما. مهرداد پسر خوبيه: باز صحنه ميساخت. بي شك اين زمان، بهترين زمان زندگي اش بود. در دل به خود و جمله اخيرش خنديد

تنها انگار تو ... اصالً يه حساب ديگه اي رو تو داره ميدوني. روي تو خيلي حساب ميكنه... هيچي از خودش نميگه... خيلي مشكوكه

  .كسي هستي كه ميتونه وقتشو باهاش بگذرونه

. به امير نگاه كرد كه با پوزخندي بر لب مشغول مرتب كردن ظرفهاي غذا روي ميز بود. حالش از دروغگويي خودش به هم ميخورد

يه ازدواج . ي احساساتيهولي خيل. مهرداد بچه خوبيه: امير به حرف آمد. و انتظارش زياد هم طول نكشيد. منتظر او بود تا نم پس دهد

  .پشيمون شده بود. خودش دوباره اومد سراغم. منم مجبور شدم دورشو خط بكشم. هرچقدر بهش گفتم نكن، گوش نكرد. غلط داشت

  جدي ميگي؟: عاطفه خودش را به نفهمي زد

فقط همينقدر بهت .  يادآوري كنمدوست ندارم اون چيزا رو... مهم نيست... همه زندگيشو گذاشت واسه زنش: امير با سر تاييد كرد

  .بگم كه پسر خوبيه و ميتوني بهش اعتماد كني

  .خيالمو راحت كردي. ممنون: عاطفه خنديد و گفت

پس سوپ سارا كه رسيد، مشغول غذا دادن . نميدانست چرا آن غذا را سفارش داده، هيچ دوستش نداشت. مشغول بازي با غذايش شد

  مهرداد چقدر حقوق بهت ميده؟: ه غذايش بي حواس بودامير هم مانند او ب. به او شد

  . ميده چهارصدماهي سيصد. عالي: عاطفه شانه باال انداخت و قاشق كوچك را به دهان سارا نزديك كرد

  .نميتوانست به امير بگويد كه او بي حساب و كتاب خرجش ميكند. حساب نكرده بود چقدر از مهرداد ميگيرد. دروغ ميگفت

  ...پس به عنوان يه دختر هجده ساله. عاليه:  را به او دوختامير نگاهش

  .نوزده: عاطفه تصحيحش كرد

  .پس به عنوان يه دختر نوزده ساله درآمد خوبي داري: امير لبخندي زد و ادامه داد

  ...خيلي راضيم. آره: عاطفه با دستمالي دهان و لباس سارا را تميز كرد

دست سارا را كنار زد تا او در ظرف . ميدانست كه امير از كجا شروع خواهد كرد. ده بوداز شب قبل به همه جمله هايش انديشي

  ...ميدوني، خيلي مشكل داره. اونم خيلي دلش ميخواد يه كاري پيدا كنه... يه دوست صميمي دارم: نبرتش، ادامه داد

  ... كني؟ مهرداد چيزي سراغ نداشتامير تو ميتوني براش يه كاري پيدا: سارا را رها كرد و به امير نگاه انداخت
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حس كرد كه . عاطفه لحظه اي بر خود لعنت فرستاد؛ داشت همه چيز را لو ميداد. امير خوردن غذايش را متوقف كرد و مكثي كرد

  ...بيچاره شيش ماهه داره دنبال كار ميگرده: ادامه داد. پس قاشق را برداشت و لقمه اي به دهان برد. زيادي تند رفته است

  تايپ بلده؟ ميتونه تلفن جواب بده؟...  كار واسش دارممعلومه: فقط شنيد كه. نميتوانست به چهره امير نگاه كند

چهره امير ميگفت كه از چنين خواسته اي استقبال كرده است؛ عاطفه به تندي لقمه اش را . عاطفه سر بلند كرد و او را نگريست

  !خيلي زرنگه! ولي زرنگه. تازه رفته كالس: بلعيد و گفت

  ميتونه تا تهران بياد؟ تا چارديواري؟: پرسيد. امير كمي ساالد در ظرف خودش ريخت؛ غذايش را تمام كرده بود

  .خونه خواهرش هم همون نزديكيه، شايد بتونه اونجا بمونه... نزديكه! آره بابا: عاطفه شانه باال انداخت و خنديد

  !شماره منو بهش بده بگو زنگ بزنه! بگو بياد اونجا! ما يه دفتر اونجا داريم:  گفتامير بي اينكه نگاهش را از ظرفش بردارد

هر كاري بتونم برات انجام ميدم، ! باور كن هيچي نميتونست منو انقدر خوشحال كنه! ممنونم امير: با شعف گفت. عاطفه پرواز ميكرد

  !باور كن

  ...هر جا فكر كردي ميتونم كاري برات بكنم... ولي به هر حال.. .ميدونم كاري از دستم بر نمياد: سرش را پايين انداخت

  !خوبه كه تونستم كمكت كنم! حتماً! باشه: زيرچشمي امير را پاييد كه با خنده اي متفكر نگاهش ميكرد

  

نهادي براي نقشه ها و هنوز هم پيش... من چه احمقم: با خود انديشيد. عاطفه بي اشتها چند لقمه غذا خورد و كمي ساالد به سارا داد

  .نداده، و من هنوز نتوانسته ام از او براي قرارداد پنج ساله هانيه قولي بگيرم

  اسم مادر سارا چيه؟... راستي: امير او را از افكارش بيرون كشيد

  ...لييه اسم معمو... يه همچين چيزي... مريم... دقت نكردم... نميدونم: به تته پته افتاد. عاطفه باز ميخكوب ميشد

  چه شكليه؟: امير دست بردار نبود

  

فقط . به مهرداد نگفت كه بين او و امير چه گذشته و كالمي از مكالماتشان را براي او نگفت. همه چيز را از همه كس پنهان ميكرد

  تو مطمئني كه نقشه ها رو ميخواد؟... پرت پرته: گفت

  !اينو مطمئنم. اگه به خاطر نقشه ها نبود اصالً به تماس من جواب نميداد! ئنممعلومه كه مطم: مهرداد سيگاري روشن كرد و گفت

  ...دنبال يه چيز ديگه س... ولي من حس كردم: عاطفه، با انديشه گفت

  چي؟: مهرداد كه عصبي طول و عرض نشيمن را متر ميكرد ايستاد

  مگه دوست دختر نداره؟! من؟... نميدونم: كرد و انديشيدعاطفه كه روي كاناپه مقابل ميز نشسته بود و لوبيا خورد ميكرد مكثي 

  جدي ميگي؟ مگه چي گفت؟... آتي: مهرداد به تندي به سمتش رفت و كنارش نشست
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  ...از اين حرفا... ميگفت اگه سارا نبود من و تو تنها بوديم: عاطفه شانه باال انداخت و خنديد

  ...منو ببخش... تيمنو ببخش آ: مهرداد كامي گرفت و در خود فرو رفت

  ...منو كه ميشناسي... اشكالي نداره... اين حرفو نزن مهرداد: عاطفه دلداري اش داد

  ...ميدونم از پسش بر مياي... كامالً بهت اعتماد دارم:  بازش كشيد ومهرداد دستي بر موهاي روشن

مطمئن باش . گه خواست تو رو ببينه دعوتش كن اينجااينبار ا. يه روز دعوتش كن اينجا... آتي: گفت. برخاست و به سمت اتاقش رفت

  .كه حرف نقشه ها رو ميزنه

  . بود"سارا"انديشيد كه اين كار هيچ خطري نخواهد داشت؛ نه تا زماني كه امير به دنبال . عاطفه مكث كرد

  . بيمارستاني كه اسمر مقابل آن دستفروشي ميكرد را به ياد داشتمحلبه خوبي 

  

  !باورم نميشه! باورم نميشه! گفت ماهي سيصد تومن بهم حقوق ميده با اضافه كار! آتي: وي پاهايش بند نبودهانيه ر

قرار شده تو اتاق ! با الهام هم صحبت كردم، ميمونم خونه شون: گفت. عاطفه را بغل گرفته بود و مثل بچه ها باال و پايين ميپريد

  !ميگفت شبايي كه شوهرش شبكاره تنها نميمونهتازه الهام از خداشم بود، ! كيميا بخوابم

  !من هرچي دارم از تو دارم آتي: و باز هم عاطفه را در بغل فشرد. همه اينها را با ذوقي وصف ناشدني ميگفت

  اين چه حرفيه؟؟! برو بابا: عاطفه با شرم او را كنار زد

عاطفه به .  سمتش رفت و كنارش روي زيرانداز كوچك نشستسيگاري آتش زد و به هانيه نگاه كرد كه به. رفت و كنار ديوار نشست

  ...ميدوني چيه... يعني اصالً بحثش نشد... نشد از قرارداد چيزي بگم... يادت باشه قرارداد بنويسي... هاني: او گفت

  چيه؟: هانيه سيگاري از پاكت بيرون كشيد

. همش از مادر سارا از من ميپرسيد... نميدونم چرا. م دنبال ساراستفكر كن. من فكر نكنم امير دنبال نقشه ها باشه: عاطفه پاسخ داد

  ...هيچي با هم جور در نمياد هاني

اسم زن مهرداد مريم بوده، عاشق سونيا بوده، سارا . هيچي با هم جور درنمياد... اين چيزايي كه ميگي... منم نميفهمم: هانيه تاييد كرد

بعدم به تو ميگه به امير نگو اين بچه . ه ايمه، از اونطرف معلوم نيست واقعاً بچه كيهبچه سونياست، به امير گفته بچه زن صيغ

  .سونياست

  چرا؟. يعني مريم. از اونطرف ميگه زنم همه زندگيم بود: عاطفه كامي گرفت و انديشيد

  . هانيه شانه باال انداخت

  .سارا رو ميشناسه. سونيا رو ميشناسه... اسمر: عاطفه ادامه داد

  ميخواي باهات بيام؟: يه پرسيدهان
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مهرداد كه منو برده بود، تا يه ساعت خودشو ميزد به اون راه و وانمود ميكرد كه مهرداد . خوشش نمياد: عاطفه با سر جواب منفي داد

  .رو هم نميشناسه

  

رد از دست عاطفه فرار كند؛ از سارا مثل يك گربه ملوس و دلچسپ ميخنديد و سعي ميك. از قلقلك دادن سارا هيچ سير نميشد

   .قلقلكها و از بوسه هاي بي انتها

  !براش لواشك خريدم: مهرداد از حمام بيرون آمد و چيزي را از اتاقش برداشت

  !ديوونه شدي؟ مريض ميشه: عاطفه فرياد كشيد

  ... راستش بقيه پول سوپري بود، خورده نداشت... خودت بخور... خوب: مهرداد مكث كرد

به تو ميگن يه پدر :  همچنان كه نشسته بود لواشك را از او كه باالي سرش ايستاده بود گرفت و نگاه چپ چپي به او انداختعاطفه

  بچه كوچولو لواشك ميخوره؟! ايده آل

  !قرار نبود حاال حاالها بابا بشم! بابا من همش سي سالمه! اولين باريه كه پدر شدم: مهرداد خنديد

  !به خدا از دستم در رفت:  موهايش را خشك كند ادامه دادهمچنان كه ميرفت تا

  !ايندفعه مواظب باش: عاطفه سارا را رها كرد و بلند شد تا به آشپزخانه برود

  !خيلي مواظبم! ديگه سرم خورده به سنگ: مهرداد از اتاق گفت

همچنان كه .  ترشي در ظرفي كوچك شدزير خورش را كم كرد و مشغول ريختن. عاطفه با خود لبخندي زد و وارد آشپزخانه شد

  تو ديگه نميري سر كار نه؟:  پرسيد عاطفه.ظرفهاي نهار را روي ميز ميچيد مهرداد را ديد كه سارا را بغل كرده و به آشپزخانه مي آيد

  .قبالً هم نميرفتم... نه: مهرداد سارا را در صندلي خودش گذاشت و پاسخ داد

  چي؟: عاطفه مكث كرد

  .قبالً هم نميرفتم: را نگاه نميكردمهرداد او 

  قبل از عيد؟ ميرفتي سر كار؟: عاطفه متفكرانه پرسيد

  نهار چي داريم؟. ولش كن آتي... نه: مهرداد كه همچنان پشتش به او بود لبخندي بر لب نشاند

  ...فسنجون: د و به سمت گاز رفت تا غذا بكشدعاطفه بي خيال ش

  .نميخواست. شودنميخواست با او بحث كند و گيجتر 

خودش پشت ميز نشست و با خنده اي پر استهزاء به . غذاها را روي ميز شش نفره چوبي چيد و سرالك سارا را مقابلش گذاشت

  .تو خيلي اعصاب خورد كني مهرداد: مهرداد گفت
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ه جا كار كني و حقوق چي ميگي آتي؟ سر كار رفتن يعني اينكه بري ي: مهرداد كه خورش را روي برنجش ميريخت به او خنديد

  !من سر كار نميرفتم! خوب من اين كارو نميكردم؛ يه جايي ميرفتم واسه يه كار شخصي! بگيري

ديگه ... نه اينكه آدم تنبلي باشم... ببين اصالً احتياج به كار كردن ندارم: قاشقي غذا به دهان گذاشت و رو به نگاه عاطفه ادامه داد

. ترجيح ميدم اگر قراره كار كنم واسه پول نباشه! اساژ برام گذاشته كه اجاره شو ميگيرم، كلي سرمايه دارمبابام يه پ. انگيزه اي ندارم

  ...مثل نقاشي... دوست دارم يه كاري كنم كه يه لذتي واسه خودم داشته باشه

اگه ميخواستي دو دوتا چهار تا كني . ودقبالً هم كار ميكردم اما اونم به خاطر پول نب. هميشه همين بوده: چند قاشق خورد و ادامه داد

  .االن فقط نوع كارايي كه دوست دارم بكنم فرق كرده، همين. هيچي توش نبود. همه كارام فقط هزينه كردن بود

  .من فكر ميكردم ساختمون ميسازي: عاطفه كه غذايش را شروع كرده بود گفت

اگه با . مثالً اگه محيط يه جايي رو نميپسنديدم كارو نميگرفتم.  داشتماما ساختمونايي رو كه دوست. ميساختم. آره: مهرداد خنديد

  .هميشه انقدر دردسر داشتم كه جا واسه هيچي ديگه نداشتم. زندگي اينجوري بهتره... ميدوني. مشتري حال نميكردم ردش ميكردم

احساس ... االن كه اينا رو گفتي... ميدوني: به او گفت. تا آن زمان، مهرداد آنقدر از خودش نگفته بود. عاطفه نفس عميقي كشيد

  .ميكنم بهتر ميشناسمت مهرداد

  واقعاً؟: مهرداد غذايش را نجويده بلعيد

: به بهانه برداشتن آب بلند شد و خودش را نجات داد. عاطفه ميدانست كه لپهاي لعنتي اش گل انداخته اند. متعجب او را نگاه ميكرد

  !خودتو بذار جاي من! دت با آدمي كار ميكردم كه اصالً حرف نميزدفكر كن اينهمه م! واقعاً! آره

  واقعاً برات مهم بود؟: مهرداد به پشت برگشت و ديد كه او سارا را تميز ميكند

  .اين آدمو اذيت ميكنه... تو خيلي كم حرفي... مهرداد: برگشت و به او نگاه كرد. عاطفه مكث كرد

  !قول ميدم! وب از اين به بعد بيشتر حرف ميزنمخ: شانه باال انداخت. مهرداد خنديد

  .و مشغول بقيه غذايش شد

  .بي اغراق او فرق كرده بود. عاطفه حس ميكرد چيزي در او تغيير كرده است

  

ات بود، به تابلوي بيمارستان نگاه كرد و درگاه آنرا ديد زد؛ انگار ساعت مالق. عاطفه در انتهاي آن كوچه باريك و قديمي مكث كرد

نگاهش را به سمتي چرخاند كه اسمر بساطش را پهن كرده . جمعيت زيادي در حياط و جلوي در آن منتظر بودند، با دسته هاي گل

فكر . از همانجا ميتوانست تشخيص دهد كه زن حقيقتاً قصد خريد جوراب دارد، و نه چيز ديگر. بود و با يك زن چادر به سر چانه ميزد

خودش را جمع و جور كرد و به . انتخاب كرده است، چون ديد كه چند زن ديگر پاي بساط جورابهاي او ايستادندكرد ساعت بدي را 

  .يه كار خيلي مهم و فوري باهات دارم... اسمر: نزديكش نشست و به زمزمه گفتو كنار بساط او . سمت زن دستفروش رفت
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به كمكت احتياج : اطفه سر به زير انداخت و به همان زمزمه ادامه دادع. اسمر با چشمان گرگي و جذابش به او نگاه تلخي انداخت

  !دارم

  !شهه كثيف م! دستماليش نكن: اسمر جورابي را از دست زني بيرون كشيد و فرياد زد

  م ميدي؟يه ناهار بِ: رام شده از او پرسيدبه عاطفه برگشت و با صدايي آ

  .طفه به سمتي كه او اشاره كرده بود نگريست و با سر تاييد كردعا. و با سرش به ساندويچي ميان كوچه اشاره كرد

  .اسمر را در ساندويچي مالقات كرد

... ميدونم وظيفت اينه كه رازدار باشي... اسمر: نگاهش را به سويي ديگر دوخت و گفت. ميترسيد به چشمان پرجذبه و تند او نگاه كند

  سارا كيه؟... اما بايد بهم بگي... يعني اگه نبودي كه تا حاال دووم نمي آوردي

  !نميدونم: اسمر به صندلي اش تكيه زد و گفت

  !گفتي شبيه سونياست! تو مادرشو ميشناختي! بچه مهردادو ميگم: عاطفه باز نگاه از او ميگرفت

  !يه بار مادرشه ديده بودم: اسمر خودش را به نفهمي زد و پاسخ داد

هر وقت سر صحبتو باز ميكنه، شروع ! منو تحت فشار گذاشته!  دنبال هويت سارا ميگردهيه نفر داره... اسمر: عاطفه مستاصل بود

  !ميكنه از سارا پرسيدن

مهرداد به ! اسم سارا توي شناسنامه مهرداد نيست! من ميدونم سارا بچه مهرداد نيست... اسمر: اينبار ديگر نگاهش را به اسمر دوخت

  !هيچكس در مورد سارا حقيقتو نميگه

براي من مهم نيست سارا كيه و بچه كيه، مهم ... اسمر: عاطفه با صبر ادامه داد. ر همچنان بي تفاوت بود و نوشابه اي مينوشيداسم

  !اون آدمي كه گفتم دنبال ساراست، ظاهراً دنبال ضربه زدن به مهرداده! من نگران مهردادم! اينه كه مهرداد مي افته تو دردسر

 سارا رو از  كه مهردادبهم بگو! فقط بهم بگو سونيا كيه! ميترسم براش دردسر درست بشه! ن مهردادم اسمرنگرا: با خستگي ادامه داد

  !كسي ندزديده

. اينجا بود كه ديد اسمر دست از نوشيدن ذره ذره نوشابه اش كشيد و مكثي طوالني كرد. خوب بود كه به اسمر نگاه ميكرد

به وضوح تشخيص ميداد كه استرسي . عاطفه هنوز منتظر نگاهش ميكرد. به آن زدساندويچش را از دست گارسون گرفت و گازي 

هزينه ! خواهش ميكنم اينبارم كمكم كن! اسمر؟ تو يه بار به من كمك بزرگي كردي: عاطفه زمزمه كرد. چهره اش را فرا گرفته است

  !شو بهت ميدم

  ...نميشه).... بچهنميتونم (نم روله انميت: اسمر با خفگي گفت

  !ميترسم سارا رو ازش بگيرن!  مهرداد مي افته تو دردسر!ميتوني! چرا اسمر: عاطفه با نااميدي و ناله گفت

  تو چه كاره مهردادي؟: چشمان نافذش را روي صورت او خيره كرد. اسمر لقمه اش را بلعيد و با دستمالي دور دهانش را پاك كرد
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  !من پرستار بچه شم: عاطفه شانه باال انداخت

  .نم بگمانميت! همچي نگرانشي به خيالم زنش باشي: سمر فويل را از دور بقيه ساندويچش كنار زد و گفتا

  !اگه نگراني، ديگه پيشش كار نكن! مي افتي تو دردسر! رولهبرو دنبال كارت : باز نگاه تندش را به او انداخت

... ميخوام يه چيزي بهت بگم... اسمر: به زمزمه گفت. كردچشمانش را بست و نفسش را حبس . انگار آب سردي بر تن عاطفه ريختند

  ...نميتونم پيش مهرداد كار نكنم. حتي به دوست صميميم... تا به حال به هيچكس نگفتم

  ...من دوستش دارم... فيلم هم بازي نميكنم... نميتونم تركش كنم: مكثي كرد و نگاه به زير افكند

اگه ! نميشه بگم! مه با اي حرفا رام نميشم... دختر: رو به عاطفه گفت. د و ساالد سفارش داداسمر آخرين قطعه ساندويچش را هم خور

  !بگم خودم مي افتم دردسر

هر كاري بخواي ! به خدا من هيچ دردسري برات درست نميكنم: با التماس خواست. عاطفه به تندي نگاهش را بلند كرد و به او دوخت

  !هر كاري! برات ميكنم

  !نميشه: پاسخ داد. د را جلوي رويش كشيد و سس را روي آن خالي كرداسمر ساال

فقط بهم : هنوز التماس ميكرد. ريختديگر بي مهابا آنها را بيرون . ديگر نميتوانست اشكهايش را پنهان كند. اينبار عاطفه ذله شد

  !بگو وجود سارا تو خونه مهرداد مشكلي نداره... بگو

مطمئن ! هيچ مشكلي نداره: با خنده اي كه عاطفه تا به آنروز نديده بودش گفت.  گذاشته بود و ميجويداسمر كمي ساالد را در دهانش

  !باش

  

  !چقدر خوبه كه سيزده به در اينجام -

 جدي؟ مگه بيرون نميرفتي؟ -

چ كاري نداشتم كه هميشه خونه تنها ميموندم و تا غروب هي. حتي هانيه دوستم كه همسايه مونه. هميشه همه ميرفتن... نه -

 .بكنم

 چرا بيرون نميرفتي؟ -

وقتي باهاشون ميرم بيرون، . همه اولش خوشحال بودن، ولي غروب كه ميشد همه با هم دعواشون ميشد. حوصله م سر ميرفت -

 .خسته ميشم. همش از آدمايي حرف ميزنن كه من نميشناسمشون. همش حرف ميزنن

 به نظر تو امروز چه كار كنيم؟. پس اينطور -

 .به من مربوط نيست. هر كاري كه دلت ميخواد -

 .چرا به تو مربوط نيست؟ تو هم با مايي -
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 .خوب تو بايد تصميم بگيري، نه من -

 .من اين شهرو خوب نميشناسم. اما من ميخوام كه تو تصميم بگيري -

 .يلي شلوغهجاده چالوس هم االن خ. نميدونم براي سيزده به در بايد كجا رفت. منم خوب نميشناسم... راستش -

 .پس موافقي سيزده به در رو تو حياط بگذرونيم؟ اونجا ميتونيم يه كم هم شراب بخوريم -

  .كامالً موافقم -

ديد كه او . به دنبال مهرداد رفت و روي بالكن ايستاد. ژاكت سارا را از روي كاناپه برداشت و به تنش كرد. عاطفه به لبخند او جواب داد

  تو بهش گفتي تا بيستم مسافرتي؟. امير گفت آخر هفته مياد اينجا: گفت. ون مي آورد و در حياط ميگذاردصندليها را از زيرزمين بير

اگه الزم باشه مسافرت رو تمديد . گفتم بذار حسابي وقت داشته باشه. آره: مهرداد ميز تاشو را جلوي صندلي ها باز كرد و پاسخ داد

  .ميكنم

او را در روروئكش گذاشت و ميان حياط . روئك او را برداشت و از پله هاي تراس پايين رفتعاطفه بوسه اي بر صورت سارا زد و رو

ممكنه . ابريه: مهرداد روي صندلي نشست و آسمان را نگاه كرد. به آشپزخانه برگشت و خوراكي و شراب به حياط برد. رهايش كرد

  .بارون بياد

مگه ميشه؟ يعني دل مادر سارا براش تنگ ... مهرداد: ورت او برگرداند و گفتنگاه به ص. عاطفه به دنبال نگاهش رفت و تاييدش كرد

  نميشه؟

  ...ترجيح ميده كه سارا نباشه... نه... گفتم كه: مهرداد ليوانها را در سيني برگرداند و سر بطري شراب را گشود

آتي اون ده سال از تو بزرگتره، ...  با اون مقايسه ميكنمتو رو... وقتي... احمق... اون يه دختر احمقه: در ليوانهايشان ريخت و ادامه داد

  .اما نصف شعور تو رو نداره

  .مهرداد درست نيست كه منو با اون مقايسه كني: عاطفه ليوانش را برداشت و به محتوايش نگاه كرد

اگه به ... همين: گفت. تحويلش داد لبخندي با مكث و طوالني ،خيره در چشمهايش. مهرداد ليوانش را برداشت و آن را مقابل او گرفت

  ...جاي تو بود، ميخواست كه مقايسه بشه

  !ناهار كه درست كردي؟ چون ميخوام حسابي شراب بخورم، حسابي گرسنه م ميشه: گفت. ليوان به ليوان او زد و شراب را سر كشيد

  !وگرنه ناهار ميسوزه! فقط مواظبم باش مست نشم... آره: عاطفه پاسخ داد

پدر و مادرت ... مهرداد: پرسيدبا اميد به گرفتن جواب خودش ليوانهايشان را پر كرد و . عاطفه دل دل كرد. د و باز نوشيدندخنديدن

  كجا هستن؟ اتفاقي براشون افتاده؟

. بودم مريض شدمادرم وقتي دو ساله ... قصه ش طوالنيه آتي: به زمزمه گفت. مهرداد مكثي كرد و به آرامي ليوانش را مقابل او باال برد

با همه دنيا قطع . به هيچكس اجازه نميداد كمكش كنه. نه از نظر جسمي، بلكه از نظر روحي. روز به روز بدتر ميشد. ام اس داشت
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فكر ميكرد ديگه نميتونه . انقدر اينجوري سر كرد كه ديوونه شد. رابطه كرد و صبح تا شب مينشست تو اتاقش و زار زار گريه ميكرد

اما مادرم حاضر نبود از روي . اما دكتر ميگفت كه اون حتي ميتونه تنهايي از خونه بره بيرون يا بره مسافرت.  انجام بدههيچ كاري

مرد خوبي بود اما خسته . پدرم بريد. وقت و بي وقت خونه رو ميذاشت رو سرش و گريه ميكرد و فرياد ميكشيد. تخت تكون بخوره

... اگر طالق هم نميداد فرقي نميكرد، چون اونا سالها بود كه با هم زندگي نميكردن. بازي معاف بشممادرمو طالق داد تا من از سر. شد

  .من وقتي خواستم ازدواج كنم، مادرمو گذاشتم آسايشگاه. كانادا و بعد هم آمريكابعد نصف داراييشو به من داد و رفت 

 نميتوانست باور كند كه او كند كه او تا به اين اندازه تغيير كرده، عاطفه نميتوانست باور .مكث كرد و به چشمان عاطفه نگاه كرد

  .  اخيراً حس ميكرد كه اين صاحبكار جديدش، همان مهرداد قديم نيست چه بر سر او آمده بود؟جوابش را ميدهد؛

   ...ميدوني...  آتي چقدر خوبه كه دارم اينا رو بهت ميگم:ادامه داد نفس عميقي كشيد و مهرداد

: ادامه داد. اي ليوانش را نوشيد و نگاهش را به سارا دوخت كه با روروئكش به كنار بوته اي كشيده بود و دست به آن ميبردمحتو

وقتي ميديديش متوجه ميشدي كه حرف زدن . حاضر بود دارو بخوره يا نرمش كنهمادرم ديوونه شده بود، نه با كسي حرف ميزد، نه 

  ...راستش... دكتر گفت كه بايد بستري بشه.  نمي آورد، وقتي ميرفتم تو اتاقش جيغ ميكشيدديگه منو به ياد. يادش رفتهرو 

اون همه كسي بود كه من همه سالهاي ... نميخواستم آتي... راستش خودم نميخواستم بره: عصبي بود. ليوانهايشان را پر كردباز 

اصالً دلم . يه جورايي از مادرم وحشت داشتن. حتي خاله هامهمه اقواممون باهامون قطع رابطه كرده بودن، ... زندگيم داشتم

احساس ميكردم بي خانواده شدم، ... بازم احساس ميكردم يه چيزي رو گم كردم... حتي وقتي سونيا اومد... نميخواست مادرم بره

  ... ز قيد خانواده آزاد شده بوداون، انگار تازه ا... اما اون اهلش نبود. ميفهمي؟ ميخواستم با سونيا يه خانواده جديد بسازم

عاطفه مات و مبهوت او را نگاه ميكرد كه روي صندلي تاشويي كه زير اندامش گم شده بود فرو رفته بود و با . سيگاري روشن كرد

د حس ميكر. عاطفه دستش را كه خواست خاكستر سيگار را بتكاند گرفت. يادآوري همه آن خاطرات و بيانش، خودش را خالي ميكرد

  ...متاسفم مهرداد: دستش را فشرد و گفت. دست خودش يخ كرده است؛ دست مهرداد هنوز داغ بود

كسي . گاهي ميرم آسايشگاه و از دور تماشاش ميكنم... حداقل از نظر روحي... ش بهتر نشدهمادرم حال: مهرداد سر جمباند و گفت

من فكر ميكنم ... اون مغروره... ميدوني آتي... اون...  نزديك ميشنفقط دكترش و پرستارا به زور بهش... نميتونه بهش نزديك بشه

ميگه انقدر غصه خورده كه ترجيح داده . ميگه افسرده س. من نميفهمم... دكتر ميگه مغزش از كار افتاده... اون خيلي مغروره... همينه

  ...حتي خودش رو هم فراموش كنه

دلم ميخواد همه دردامو ...  خيلي دلم ميخواد بشينم يه دل سير با مادرم حرف بزنم...آتي: دست عاطفه را فشرد و در نگاه او گفت

شايد اصالً نميدونه ... نميدونم... اون ازم فرار ميكنه... اون نميفهمه... اما نميشه... دلم ميخواد بهش بگم باهام چه كار كردن... براش بگم

  ...كه من پسرشم
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 ،دستش را بر ميز. به تندي سيگاري آتش زد و بغضش را با شراب فرو داد. واست گريه كندمسخره بود اگر ميخ. عاطفه بغض داشت

يعني ... منم خيلي وقته مادر ندارم... يه كمي ميفهممت... مهرداد: زمزمه كرد. زير پيشاني اش گذاشت و به كف حياط خيره شد

ر، دكتر ميگفت ديگه نبايد كار كنه، يه زائده توي كمرش در اومده، ش دكتنقبل از عيد برد... نميتونم از اون بيچاره توقعي داشته باشم

ديگه برام مهم نيست كه بفهمن كار . ميخوام بعد از عيد بخوابونمش تا عمل كنه... اگر زياد كار كنه و راه بره، ممكنه نخاعش قطع بشه

يعني ... منم خيلي وقته كه با مادرم حرف نزدم... فتهميخوام با پدرم صحبت كنم كه پولو قبول كنه و به كسي نگه از من گر... ميكنم

  ...منم عين خودت داغونم... ننشستم يه دل سير باهاش حرف بزنم

تو خيلي به من :  نگاه از زمين گرفت و رو به مهرداد گفت".ديگر ميخواست درباره خانواده اش صحبت كند". همه آنها را بيرون ريخت

  ...ونم چه جوري بايد جبران كنمنميد... من... كمك كردي مهرداد

نميدونم درسته ... نميخواستم اينو بهت بگم: عاطفه ادامه داد. باز ليوانهايشان را پر كرد. مهرداد لبخندي در صورتش زد و چيزي نگفت

  ... دوست ندارم فكر ناجوري در مورد من بكني... يا نه

  چي رو؟: مهرداد به زمزمه گفت. رداد نگاه كندنميتوانست به مه. نگاهش را روي ليوان شرابش گذاشته بود

  ... امير... راستش: عاطفه نفس عميقي كشيد و گفت

  اون بي شرف چه كار كرده؟: مهرداد به تندي حرفش را بريد

  ...من يه كم نگرانم... اون همش در مورد سارا ميپرسه مهرداد... اما... هيچ كاري نكرده: عاطفه سر جمباند

  چرا نگراني؟: بلند سر دادمهرداد خنده اي 

  ...ميخواد بدونه كه اون كيه... مرتب درباره مادر سارا ميپرسه: عاطفه سر بلند كرد و با نگراني نگاهش كرد

  !اين نگرانت كرده؟ يه كاري ميكنم يه بار مادر سارا رو ببينه: مهرداد محتواي ليوانش را يك نفس نوشيد

  سونيا؟: عاطفه با ترديد پرسيد

  ...تو هم چيزي نگو... نميتونم بهش حقيقتو بگم... نه:  خنده اش را جمع كردمهرداد

  !چرا؟ من از همين ميترسم... مهرداد: عاطفه دو آرنجش را بر ميز گذاشت و دستهايش را در هم حلقه كرد

  !اون كسي بود كه سونيا رو از من گرفت: مهرداد با لبخندي ساختگي پاسخ داد

... آتي: همچنان كه به آخرين قطرات آن نگاه ميكرد كه در ليوانش ميچكيد ادامه داد. وان خودش خالي كردته شيشه شراب را در لي

  !اما اين رفاقت از پاي بست ويران بود... من و امير ده سال بود كه رفيق بوديم

  !اين خانه از پاي بست ويران است: سر جمباند. خنديد و بطري را به كناري گذاشت

  .وشيدبا انديشه، ن
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  حالت خوبه؟: عاطفه دستي در موهاي مهرداد كشيد

  !اما عرق بدجوري گرفتتم... شراب هيچي... آره: مهرداد روي صندلي آشپزخانه جابجا شد

  !خيلي خوردي: عاطفه بشقابي غذا مقابش گذاشت و گفت. خنديد و با حواس پرتي قاشقش را برداشت

  !سيزده به دره ديگه: را پر كردمهرداد شانه باال انداخت و قاشقش 

: همچنان كه سعي ميكرد غذايش را به او بخوراند گفت. عاطفه از خنده او خنديد و سارا را بغل زد و نشست. باز بي حواس خنديد

  ؟ گشنته سارا؟ بوف؟ نهمگه! گشنشه! قلقلي كوچولو خسته شد انقد امروز بازي كرد

.  بجودغذا راقاشقش را با دهان بلعيد و با دندانهاي تازه روييده اش سعي كرد . ه واداشتسارا از ته دل خنديد و عاطفه را به خند

  چرا نميخوري؟ دوست نداري؟: عاطفه قاشق ديگري مقابل دهان او گرفت و رو به مهرداد پرسيد

  ...ردمداشتم فكر ميك... مگه ميشه غذايي رو كه درست ميكني دوست نداشته باشم؟ ميدوني: مهرداد پاسخ داد

  به چي؟: عاطفه دور دهان سارا را با پيشبندش پاك كرد

  ...حيفه... فعالً نميخورم... نميخوام مستيم بپره: مهرداد قاشقش را در بشقاب گذاشت و گفت

 .خورداز آن عاطفه بشقاب او را مقابل خودش كشيد و قاشقي .  به نشيمن رفتدر مقابل نگاه تعقيب كننده عاطفه از جا برخاست و

آتي چه :  را شانه زد و لباسهايش را عوض كرد اوپس از آن موهاي. غذاي سارا را به او داد و بلندش كرد تا دست و صورتش را بشويد

  كار ميكني؟

  !االن ميام ظرفا رو ميشورم... ميخوام سارا رو بخوابونم: از اتاق خواب سارا جوابش را داد. مهرداد صدايش ميكرد

سارا ميدانست كه وقت خواب . ت و پرده هاي اتاقش را كشيد تا از ورود نور بعد از ظهر به اتاق جلوگيري كندسارا را در تختش گذاش

  .است

: پرسيد. ديد كه مهرداد در نشيمن پايين خانه نشسته است.  پايين رفتي خانهعاطفه در اتاق او را بست و از پله هاي نيم طبقه باال

  چاي ميخوري؟

  ! عرق ميخورم:مهرداد هنوز گرم بود

بر او . ظرفها را از روي ميز جمع ميكرد كه مهرداد را در آشپزخانه يافت و پاي يخچال. عاطفه خنده اي كرد و بي تفاوت به او گذشت

  !مهرداد حالت بد ميشه: نهيب زد

  !ول كن اين خونه داري رو! بيا! تو هم هيچي نخوردي: مهرداد بطري را برداشت و دست او را گرفت و كشيد

! مهرداد: مقابل كاناپه اي كه او نشست جا گرفت و نگاهش كرد. عاطفه پي اش رفت و به روشني ميدانست كه او مست مست است

  !برو بخواب! حالت بده

  ! يه زماني بود كه هفته اي يه بار ظرف ميشستيم! ول كن ظرفا رو: مهرداد يك پيك براي او ريخت و خودش مشغول بطري شد
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  !قابلمه ها رو مينداختيم دور: شيدمكث كرد و اندي

  !به سالمتي مهرداد: به او نگاهي كرد و گفت. عاطفه خنديد و ليوانش را برداشت

  !به سالمتي عاطفه! نه: مهرداد در مبل جلو كشيد

  !نرو آتي:  برخاست.فقط ميدانست كه خيلي مست است و كم كم داشت از او ميترسيد. عاطفه نميدانست او چطور مينوشد

  سيگار نميخواي؟: اطفه بي اينكه نگاهش كند گفتع

  !اي ول: مهرداد فرياد كشيد

هيچ تصميم نداشت به نشيمن برگردد، با خود انديشيد كه . عاطفه به اتاق كار او رفت و پاكت سيگارش را روي ميز كامپيوترش يافت

باز مهرداد بي سر و صدا :  روزهاي اول غافلگير شداما هنگامي كه برگشت، مثل قديم، مثل همان. او به زودي به خواب خواهد رفت

ميدونم ... ميدونم... آتي: گفت. مهرداد دست بر شانه هاي او گذاشت و نگاهش داشت. عاطفه پس كشيد. پشت سرش ظاهر شده بود

  ...اين داره منو ميكشه... اما بايد اينو بهت بگم... مستم

نست كه از درون خالي شده است؛ گرماي الكلي كه چند لحظه قبل خورده بود از تنش ميدا. عاطفه به نرمي خود را رهانيد. مكث كرد

  ...داره منو ميكشه... بايد اينو بهت بگم: مهرداد پس از سكوتي طوالني باز تكرار كرد. رخت بر بسته بود

  چي مهرداد؟ درباره سونيا؟: عاطفه خودش را جمع كرد و دست او را گرفت

  !آتي اسم اونو پيش من نيار:  زد و با فرياد گفت زلد و روي زمين نشاندش؛ به چشمان اومهرداد دست او را كشي

... خيلي خوب: سيگاري را با فندكي كه از كنار ميز قاپيد آتش زد و به دست او داد، آرام گفت. اما باز چيزي نگفت. عاطفه جا خورد

  چي شده مهرداد؟

  ...اين صورت كوچولو: چشمانش داشت ذره ذره صورت او را تماشا ميكرد.  دستش گرفتدر كمال ناباوري اش، مهرداد صورت او را در

  ...اين قلب مهربون كوچولو: دست بر ميان سينه او گذاشت

  ...اين موها: موهايش را نوازش كرد

  ...اين دست مهربون و پر محبت:  او را از بازو تا مچ نوازش كرد و بوييدهايدست

  ... من ديگه نميتونم بدون اونا زندگي كنم... كه شده همه زندگي منخيلي وقته: وختنگاهش را به چشمان او د

سنگي . نفسش بوي بغض ميداد. دود را در صورت او بيرون داد. سيگار او را از دستش كشيد و كامي عميق زد. عاطفه نفس نميكشيد

  ...  بودهسونيا خيلي نفهم: با خود انديشيد. همه گلو و سينه اش را پر كرده بود

بهتر ... پاشو برو يه دوش بگير... مستي... مهرداد: دست به سمتش دراز كرد. خود را از دستان او بيرون كشيد و روي پاهايش ايستاد

  ...ميشي
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خيلي وقت بود كه ... ميدونم كه مستم: بي اينكه به عاطفه نگاه كند گفت. مهرداد به ديوار پشت سرش تكيه زد و سر جمباند

  ...م اينا رو بهت بگمميخواست

  ...نميتونستم: به چشمان عاطفه نگاه كرد

اينم : ديوار نشست و آرنج بر زانو گذاشتدر كنار . سر بر زانوهايش گذاشت؛ عاطفه به اتاق سارا رفت و در را پشت سر خود قفل كرد

  ...نحسي سيزده

  .نميدانست چند ساعت همانجا نشسته است

  .ر اتاق كارش نشسته استو نميدانست مهرداد چند ساعت د

  .و حتي در اتاق سارا را نزده است

  

  ...شب شد... مهرداد بيدار شو: عاطفه، سارا را جلوي در اتاق مهرداد گذاشت و در را باز كرد

  ...بايد برم بيرون: به خود آمد. مهرداد در جايش غلتيد و به سارا كه كنار تختش باال ميكشيد بي توجه ماند

  ...من بايد برم خونه... تو بمون... نه: كه همچنان در درگاه ايستاده بود و دستش را بر چارچوب در گذاشته بود گفتعاطفه 

  كجا ميري؟... آتي: مهرداد از جا پريد

  .مراقب سارا باش. فردا صبح برميگردم: عاطفه كه برگشته بود مكث كرد و ايستاد

  

  ...منتظرتم... من سر پل ايستادم...  بيا بيروننه تو... داغونم... هاني... هاني -

دقايقي بعد سايه هانيه را تشخيص داد كه از كوچه شان بيرون آمد به تندي به سمتش . تماس را قطع كرد و كنج ديوار، منتظر ايستاد

  چي شده آتي؟: هانيه از دور ميگفت. از ديوار جدا شد. گام برداشت

  .د باهات حرف بزنمباي: عاطفه سرش را به زير انداخت

  

  چرا به من نگفته بودي؟: هانيه آهي كشيد.  در خياباني كه به ندرت اتومبيلي از آن ميگذشت، نشستند،بر نيمكتي ميان ميدان

  ...نميشه... منظورم اينه كه... نميشه... اما نميتونم. دوستش دارم هاني. احمقانه س: عاطفه سر به تاسف جمباند

  چرا نميشه آتي؟: لحظه اي بعد گفت.  زانوهايش گذاشته بود؛ روي نيمكت خم شده بود و مي انديشيدهانيه دو آرنجش را بر

! من زندگي رو يه جور ديگه ميبينم! اين چيزي نيست كه قرار بود باشه! اين هدف من نيست! نميشه هاني: عاطفه شانه باال انداخت

  !ب بدمنميتونم به خاطر داشتن يه شغل به خواسته هاي اون جوا

  !اون كه هنوز هيچي نخواسته: هانيه نفس عميقي كشيد
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  اگه بخواد چي؟: عاطفه مستاصل بود

ميدوني چي ! جور در نمياد! اگر ميخواست، همون موقع كه به سامره كمك كرد يه چيزي ميخواست! ببين آتي: هانيه باز انديشيد

  !داشتيتو هم كه ميگي دوستش ! ميگم؟ به نظر من اون فقط دوستت داره

. من فكر ميكنم همينه كه منو شوكه كرده... اصالً ازش انتظار نداشتم اين حرفا رو بزنه... راست ميگي: عاطفه پس از سكوتي پاسخ داد

  !ميفهمي؟ ميترسم! من از مهرداد ميترسم... هاني

فته اي سه روز به دفتر چارديواري امير گفت خودش ه... من بهت كمك ميكنم... ميدوني چيه: هانيه صاف نشست و به او نگاه كرد

  .مياد

  !من ميتونم بفهمم ميخوان چه كار كنن! نقشه ها رو واسه يه كاري ميخواد... اون حتماً: شانه باال انداخت و ادامه داد

 نقشه ها رو اون داره... اونم اينه كه امير داره خالف ميكنه... يه چيزي رو مطمئنم: دست سرد عاطفه را در دست گرفت و ادامه داد

  ...ميدزده

! اگه داره خالف ميكنه، هيچوقت نميذاره تو بفهمي داره چه كار ميكنه: عاطفه دستش را از دست او بيرون كشيد و پوزخندي زد

  .اون داره كار خالفي ميكنه... اون مخفي ميكنه... منم از همين ميترسم... همونطور كه مهرداد نميذاره من چيزي بفهمم

  

 هربار كه مهرداد را ميديد، در دل آرزو ميكرد كه .كارهاي خانه و درسهايش خود را سرگرم ميكرد و خودش را به نفهمي ميزدبا 

پيش از آن ميتوانست . نميتوانست خود را قانع كند كه از او شرم ميكند، هيچ اينطور نبود. ايكاش آن مكالمه بينشان اتفاق نيفتاده بود

حاال انگار ديواري آندو را از هم جدا كرده بود؛ حس ميكرد كه مهرداد .  شود و به راحتي با او حرف بزندبا گستاخي به او خيره

  .شرمگين است

: مهرداد از پله ها پايين آمد و بي آنكه به او نگاه كند گفت. كليد جمع شدن سيم جارو برقي را زد و منتظر شد تا سيم جمع شود

  .امير فقط نقشه ها رو ميخواد...  ميدماما بهت قول. ميدوني كه مراقبتم

  .من نگران نيستم مهرداد: عاطفه شانه باال انداخت و جارو برقي را برداشت تا آنرا به اتاق ببرد

  .اتفاقي نمي افته... برو بيرون. مهرداد الزم نيست خودتو توي اتاق حبس كني: از پله ها باال رفت و از همانجا ادامه داد

ميخوام ببينم كه رفيقم چقدر ميتونه پست . ترجيح ميدم بمونم و بفهمم چي ميگذره:  لحظه مقابل اتاق ظاهر شدمهرداد پس از چند

  .باشه

  ميفهمي چي ميگم آتي؟: پرسيد. مكثي كرد و لحظه اي كه عاطفه به سمتش چرخيد سر به زير انداخت

تو مست بودي، يه . مهرداد اينجوري نباش: دل كرد و گفتدل .  جوابش را داد و از او گذشت و به هال رفت"اوهوم"عاطفه با يك 

  .بيا بازم به همديگه نگاه كنيم. بيا با هم عادي باشيم. چيزي گفتي، تموم شد
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مهرداد سارا را بغل كرده بود و در درگاه . عاطفه به آشپزخانه رفت و مشغول تميز كردن روي كابينتها شد. مهرداد سكوتي طوالني كرد

سارا ناهار چي ... بوي غذا كه خيلي خوبه: مهرداد به او نگاه ميكرد. عاطفه برگشت و زيرپوستي به او لبخندي زد. تاده بودآشپزخانه ايس

  داره؟

  .هويج پلو: گفت.  در آن دو روز به اندازه دو سال از او فاصله گرفته است حس ميكرد.عاطفه سعي كرد عادي باشد

  درسا چطور پيش ميره؟: يدمهرداد روي صندلي پشت ميز نشست و پرس

  .هنوز سعي ميكرد به عاطفه نگاه كند

  .همه چيزاي ديگه رديفه. هنوز با شيمي ميجنگم: عاطفه پاسخ داد

  !يه معلم خصوصي بگير: مهرداد بيسكوييتي را از ظرفي كه گربه سراميكي روي آن نشسته بود برداشت؛ گفت

  !حاال خيلي وقت دارم! يه كاريش ميكنم! يستمهم ن: بيسكوييت را در دهان گذاشت؛ عاطفه خنديد

عاطفه يك استكان چاي مقابل او گذاشت و يكي براي خودش ريخت؛ مهرداد . مهرداد نفس عميقي كشيد و به پشتي صندلي تكيه داد

  !به عنوان صاحبكارت بهت دستور ميدم معلم خصوصي بگيري. من ميخوام تو موفق بشي! آتي: گفت

  .بگويد، خيره به او، كنارش پشت ميز نشستعاطفه بي آنكه چيزي 

  !وگرنه اخراجي: مهرداد بيسكوييت ديگري برداشت و آنرا نصف كرد و در چايش فرو برد

  . به مسخرگي اربابش خنديد به بيسكوييت خيس در دست او نگاه كرد وعاطفه سر جمباند و خنديد؛

  

روي مبل . داده بود، اما او توجهي نكرده بود و دست آخر با جعبه هاي پيتزا آمده بودامير شام گرفته بود؛ عاطفه چند بار به او تذكر 

  .ظهر به مهرداد زنگ زدم، خيلي خوشحال شد كه ميام اينجا: گفت. تك نفره نشست و به آن لم داد

  !به هر حال ممنونم كه دعوتو قبول كردي. آره بهم زنگ زد: عاطفه لبخندي ساختگي زد

امير، هاني در : به دنبال موضوعي مشترك گشت.  را مقابلش گذاشت و ديگر نميدانست كه بايد چه كند يا چه بگويدليوان شربت او

  .خيلي بهش كمك كردي. ممنونم. مورد كار بهم گفت

كي داريم اون دفتر رو براي پروژه اي كه همون نزدي! باالخره يه منشي واسه اون دفتر ميخواستم: امير خنديد و ليوانش را برداشت

چند مرتبه باهاش صحبت كردم، به . بيشتر در مورد اون پروژه بهت ميگم، اما خوب شد كه هانيه رو بهم معرفي كردي. تاسيس كرديم

  !نظر دختر زرنگ و سرزبون داري مياد

وقتي پاي ! و نديديخواهراش! سرزبون خوبي داره! آره: عاطفه خنديد و سارا را كه از دست و پايش باال ميرفت در بغل بلند كرد

  !حرفاشون ميشيني ديگه دلت نميخواد بلند بشي
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سارا مدتي به . سارا را به سمت حصارش ميبرد كه در سمتي از نشيمن بسته شده بود؛ او را در ميان آن گذاشت و درش را قفل كرد

كمي . ان شربت خودش را برداشتعاطفه در كاناپه نشست و ليو. نرده هاي حصارش چسپيد و بعد با اسباب بازيهايش سرگرم شد

  ...در مورد پروژه اي كه گفتي... راستي: انديشيد و سپس گفت

  

به عاطفه سپرده بود كه حتماً امير را در نشيمن پايين جا دهد تا او بتواند . مهرداد در اتاق كنار ورودي گوش ايستاده بود

  نزديك چارديواري هماني بود كه مهرداد ميگيرد؛ پروژهانديشيد كه عاطفه خوب مسيري را در پيش. صحبتهايشان را بشنود

  .ميخواست

  

اما فكر ميكنم دوباره بتونيم شروع .  كار خوابيد"مشكالت مالي"چند سالي به خاطر ... يه پروژه بزرگه: امير نفس عميقي كشيد و گفت

  ...كنيم

  

  .ت تنها چيزي بود كه حاال سونيا نداش"مشكالت مالي". مهرداد پوزخندي زد

  

مهرداد يه چيزي داره كه خيلي ميتونه ... حاال كه بحث پروژه شد... راستي: امير ليوان خالي اش را روي ميز گذاشت و ادامه داد

  !كمكمون كنه

  چي؟: پرسيد. پس به آرامي سيگاري را كه چند لحظه قبل برداشته بود آتش زد. عاطفه سعي ميكرد خونسرد باشد

  

  .در دل از عاطفه تشكر كرد و خودش يكي آتش زد. مهرداد بوي سيگار را شنيد

  

  !شون ميخوام ازيه كپي! يه سري نقشه س... چيز مهمي نيست: امير بي تفاوت گفت

  مهرداد تا كجا دست او را خوانده بود؟ چقدر اين رفيق قديمي اش را ميشناخت؟. عاطفه لحظه اي در خود فرو رفت

  ...االن بهش زنگ ميزنم و ميگم... باشه: رفتبا خونسردي برخاست و به سمت گوشي تلفن 

  ...گوش كن... آتي: هنوز چند قدم دور نشده بود كه امير بازويش را چسپيد

نميخوام ... اين يه چيزيه كه: امير دستش را كشيد و او را روي كاناپه نشاند. عاطفه كامي از سيگارش گرفت و نفهم به او نگاه كرد

  ...به خاطر همينم دارم از تو ميخوام. مهرداد چيزي در موردش بدونه

  چي ميگي؟ يعني ميخواي نقشه ها رو ازش بدزدي؟: عاطفه خنديد
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  !اسمشو هرچي ميخواي بذار! نه چيز ديگه! من فقط يه كپي ميخوام: امير به تندي گفت

  يعني نميخواي من چيزي به مهرداد بگم؟: عاطفه خودش را جمع كرد و خود را به حماقت زد

  ! معلومه كه نه: ا بي صبري پاسخ دادامير ب

سته شدي، تو هم دلت خ ميدونم كه !من ميتونم كاري كنم كه تو ديگه نيازي به كار كردن نداشته باشي! گوش كن: دستش را فشرد

  ...من ميتونم اينو بهت بدم! ميخواد مثل همه دختراي همسن و سالت خوش باشي و خوش بگذروني

يه قرارداد ده : پس از مكثي طوالني گفت. بايد به نظر دو دل مي آمد. گارش گرفت و يكي ديگر آتش زدعاطفه آخرين كام را از سي

  ...با بيمه، اضافه كار و مزايا.  بهش حقوق بده، هر سالم درصدي رو اضافه كنپونصدماهي . ساله با هانيه ببند

  

  ! دخترزرنگي: شگفت زده بود و ميخنديد. مهرداد در اتاق، با خود ميخنديد

  

ظرف يك ... تو فقط يك ساعت نقشه ها رو به من بده! هانيه با من... دختر تو چرا هيچي براي خودت نميخواي؟ باشه: امير كالفه بود

  !ساعت برميگردم

داد مهر! ميترسم يه وقتي سر برسه! زود برگرد: در راه، به تندي گفت. عاطفه بلند شد و او را به اتاق كار مهرداد راهنمايي كرد

  !اينجوريه

  ...ميدونم: امير پا به اتاق كار او گذاشت و گفت

  !يك ماه پيش بهم نشونشون داد! همينه! ايناهاش: به تندي به سمت فايل چرمي رفت

  !كمتر از يك ساعت برميگردم: با عجله صورت عاطفه را بوسيد و به سمت در رفت

  ...من يه چيزي براي خودم ميخوام... اين بيشتر برات خرج برميداره... ميرا: عاطفه در ميان اتاق ايستاده بود و سيگار دود ميكرد

  چي ميخواي؟: امير در درگاه ايستاد و به سمت او برگشت

  ...بعداً بهت ميگم... بايد در موردش فكر كنم: گفت. عاطفه خنديد

  !يكي طلب تو: امير با شوخ طبعي گفت

  

  !خنگ تر از اين آدم به عمرم نديدم: ا گرفت و لودگي كردمهرداد قهقهه ميزد؛ عاطفه پي اش ر

  ! نميكرد،اگه خنگ نبود اين كارايي رو كه در حق من كرد: مهرداد با خنده گفت

جالب بود سر نيم : گفت. جعبه هاي پيتزا را جمع ميكرد تا سارا دستكاريشان نكند. عاطفه بلند شد و مشغول جمع كردن ميز شد

  ! فكر كنم خيلي ازت ميترسه!ساعت برشون گردوند
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اگه بدونه اون چيزي كه بلند كرده يه بمب ! بايد بترسه آتي! بايدم بترسه: مهرداد نگاه معني داري به او كرد و با تمسخر گفت

  ...ساعتيه

سوييشرتش را از عاطفه قد راست كرد و با سوال به او خيره شد؛ مهرداد ليوان كوكايش را تا ته سر كشيد و بدون پاسخ دادن به او، 

  ...سارا رو به موقع بخوابون... من ميرم يه قدمي بزنم: روي دسته مبل برداشت و به تن كرد

  .و بي اعتنا به نگاه شگفت زده عاطفه خانه را ترك كرد

  

  مهرداد بيداري؟: عاطفه در اتاق مهرداد را زد و دست به كمر پشت آن ايستاد

  ...بيا تو: مهرداد پاسخ داد

موضوع بمب ساعتي چيه؟ ... مهرداد: عاطفه وارد شد و او را مشغول بوم نقاشي بي معني اش يافت؛ نگاهي گذرا به سطح آن انداخت

  من چه كار كردم مهرداد؟

آخر شب بود و نسيمي ماليم پرده هايي را كه مقابل پنجره باز . مهرداد دست از قلم مويش كشيد و دستهايش را با دستمالي پاك كرد

نخ سيگار را كه هميشه در جيب سينه تيشرتش يك . مهرداد به سمت آن پرده ها رفت و آنها را كنار زد. را ميپوشاندند، ميرقصاند

  .نگران نباش. تو هيچ كار بدي نكردي آتي: داشت بيرون كشيد و آتش زد

  پس چي مهرداد؟ بمب ساعتي چيه؟: عاطفه، كالفه روي صندلي كنار ميز كامپيوتر نشست

  همين بي خوابت كرده؟: مهرداد فيلتر سيگارش را به سمت لبهاي او گرفت و خنديد

  ...من بايد بدونم توي چي شريكم: عاطفه با دست، دست او را پس زد

اگه طمع نكنه، هيچ . امير بايد درس خوبي بگيره: مهرداد روي صندلي پشت ميز نورش كه ميز كارش هم به حساب مي آمد نشست

  ...اگه فقط طمع نكنه و بذاره همه چيز اونطور كه بايد پيش بره. فته آتياتفاقي نمي ا

  تو چي هستي؟ فرشته عبرت؟ ميخواي چه كار كني؟: عاطفه از جا پريد

  !همه چيز، درست سر جاي خودشه... نگران نباش... آتي: مهرداد به آرامي برخاست و مقابل او ايستاد

  ! نيست! نيست مهرداد: عاطفه با دست بر سينه او زد و هلش داد

  !بهت اطمينان ميدم! نگران نباش آتي: مهرداد نفس عميقي كشيد و پاسخ داد

  !هيچ اتفاق بدي نمي افته! خواهش ميكنم! آتي به من اعتماد كن: مقابل او زانو زد و دستهايش را بر كمر او گذاشت

  ميفهمي؟ تو چي ميگي؟! شهبمب ساعتي آدما رو ميك: عاطفه دستهاي او را پس زد؛ بغض كرده بود

مطمئن ... چيزي نيست... الكي ترسوندمت... معذرت ميخوام آتي: كامي عميق از سيگارش گرفتمهرداد مستاصل از جا برخاست و 

  ...باش
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  اوكي؟... فردا بايد بري سر كالس... برو بخواب عزيزم: باز به سمت او برگشت و موهاي باز او را نوازش كرد

  .ير افكند و بدون پاسخ اتاق را ترك كردعاطفه نگاه به ز

  

  !بايد باهات حرف بزنم... دارم ميتركم... خوب شد اومدي خونه هاني: به هانيه گفت

  ...ميام باال ده دقيقه ديگه... رن دارن ميخواهرم اينا: هانيه از پشت خط گفت

جايي را پيدا كرد كه باران خيسش نكند و همانجا . بام رفتعاطفه برخاست و ژاكتش را پوشيد و به پشت . و تماس را قطع كردند

  .ايستاد؛ چشمانش را بست و نفس عميقي كشيد

بوي نم باران با همه كثيفي هوا به ريه هايش دويد، اما او انگار نه انگار كه همين حاال مشتي اكسيژن به ريه هايش ريخته است، هنوز 

  مهرداد چه ميكرد؟: ميگفتمهرداد چه . پس باز نفس كشيد. هم كم داشت

 چيزي را به او تحفه ميداد كه مثل بمب ساعتي  مهرداداو دختري را نگه ميداشت كه مال خودش نبود، رفيقي داشت كه نارفيق بود و

 مهرداد كار خالفي ميكرد و عاطفه شريكش ميشد؛ در همه چيز. عاطفه پوزخندي زد؛ همه اينها با هم جور در مي آمدند. كار ميكرد

  .، از نگهداري از كودك بي نام و نشان و بي مادرش تا تحويل آن نقشه هاشريكش ميشد

  . به ديوار تكيه زد و سيگار لعنتي اش را روشن كرد، از آن منزجر بود؛ عطرش او را به ياد مهرداد مي انداخت

  .چقدر خوب بود اگر ميتوانستم او را رها كنم و همينجا شب و روزم را سر كنم"

  ديدن و شنيدن او هم ميتوانم زندگي كنم، نميتوانم؟بدون 

  "...نه كه نميتوانم

  .چشمانش بر نقطه اي نامعلوم در پيش رويش ثابت ماندند

  . به جايي زير پوست تنش و فكرش دويد،انديشه اي

  .آن انديشه همه فكر و جسمش را ميدزديد

  .انديشه فريب مهرداد بود كه او را به قعر جهنمش ميكشاند

  .ر پوستش مور مور شدزي

  .لذت آغوش مهرداد داشت خفه اش ميكرد

  

  ...حدس بزن اسم كوچيك مدير عامل شركت چيه و چي صداش ميكنن: هانيه كنار او نشست

  چي؟: عاطفه چشمان بي حواسش را به او دوخت

  . و صداش ميكنن سونيا. تو اسناد شركت ديدم.اسمش مريمه: هانيه پوزخندي زد
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  .ي رمق و نفهم به او خيره شده بودعاطفه همچنان ب

و حدس بزن شوهرش كيه: نده اش ادامه دادرَهانيه با همان حالت ب...  

  .فكرش كار نميكرد. عاطفه فقط توانست سر كج كند و به او بفهماند كه نميتواند حدس بزند

  .امير: هانيه جواب داد

  

عاطفه تمام مدت بي حوصله بود و . جلسه خواستگاري شبيه خاله بازي بود. كردعاطفه با بي حوصلگي دوشي گرفت و سامره را آماده 

 شمرد، توانست به  و پدر سعيد اويق را درباره ناتواني سامره برايدهن باز كرد و همه حقا. سعي ميكرد راي مادر سعيد را بزند

من سامره رو دوست . من نيستم كه بايد تصميم بگيرماما در نهايت اين : در آخر گفت. نگاههاي سرزنش آميز فاطمه بي تفاوت بماند

  . دارم، دلم نميخواد كسي سرزنشش كنه

  ...من سامره رو دوست دارم: تكرار كردمكثي كرد و در سكوت حيرت زده همه اعضاي خانواده اش 

چه كار كردي آتي؟ : ردمهشيد پي اش دويد و در راهروي ورودي خانه يقه اش ك. به تندي بلند شد و جلسه مسخره را ترك كرد

  ميفهمي چي ميگي؟

دلم نميخواد به خاطر چيزي كه دست خودش ! آره ميفهمم: عاطفه از دست او كه با دو دست شانه هايش را چسپيده بود بيرون كشيد

  !بذار از االن بدونن! نيست سرزنش بشه

... اونا سامره رو ميخوان. نگران نباشين. يد گفته بودمقبالً هم همه اينا رو به مادر سع: جلوي درگاه مكث كرد و رو به مهشيد كرد

  .اميدوارم كه ياد بگيره... مادرش ميگه همه كاراشو ميكنم و كم كم يادش ميدم

  .بي حرف ديگري از خانه بيرون زد

مسيري . تبه سرعت طول كوچه خودشان و كوچه مقابلشان را پيمود و از شيريني فروشي جعبه اي شيريني و مقداري خشكبار گرف

خواست تاكسي سوار شود كه باز مقابل . را به سمت شمال خيابان با پاي پياده پيمود و چند دسته گل وحشي از دستفروشي خريد

... نميتونم ولش كنم: در دل به خود خنديد. فروشگاه لباس ميخكوب شد و نتوانست آن لباس راحتي زرد را براي سارا نخواهد

  ... نميتونم

  .مرد فروشنده لباسها را در كيسه اي تحويلش داد. و آن را روي پيشخوان گذاشتپول را شمرد 

  .اين روزها، با مهرداد خوش برخورد شده بود

  . بود"نقشه"اين جزء 

  .بايد قفل زبان مهرداد را باز ميكرد
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  كسي خونه س؟: در خانه را گشود و به بلندي پرسيد

  خواستگاري چي شد؟: مهرداد به استقبالش رفت

كدوم ... اي بابا: عاطفه وسائلي را كه در دست داشت به سمت آشپزخانه برد تا گلها را در گلداني بگذارد، رو به مهرداد پاسخ داد

همه پي اين بودن كه يه جوري از شر سامي !  ميديدي چه جوري قربون صدقه سعيد ميرفت بايد فاطمه روخواستگاري مهرداد؟

  !خالص بشن

رو به مهرداد كه دست به سينه به ديوار . رد و روي ميز گذاشت؛ قيچي را برداشت و مشغول مرتب كردن گلها شدگلدان را پر از آب ك

  !بي گدار به آب بزنن، چه اتفاقايي ميتونه بيفتهفكر نميكنن اگه : تكيه زده بود و گوشش ميكرد ادامه داد

  !ذله ماز همين كاراشونه كه : گلها را در گلدان گذاشت و با شكايت گفت

  ...امير بهم زنگ زد: به نشيمن رفت و مهرداد را پي خود كشيد؛ مهرداد گفت

  خوب؟: عاطفه گلدان را روي ميز گذاشت و نگاهش كرد

  ...فكر نميكردم ديگه پيداش بشه... هيچي: مهرداد روبروي گلها روي كاناپه نشست و شانه باال انداخت

  ...مهرداد: خواست به دهان ببرد كه عاطفه دستش را چسپيد. ي برداشتخم شد و از ظرف كنار گلدان يك شيريني كشمش

  ... بخورينميتوني شام... نخور: عاطفه نگاه به زير انداخت و دست او را در دست فشرد

  .مهرداد دستش را بيرون كشيد و شيريني را به ظرف برگرداند. مدتي با دست او در دستش مكثي كرد و باز آنرا فشرد

  

  .ودخوري ميكردخ

به رديف كشوها نگاهي انداخت و بعد به تندي . روي صندلي مقابل كامپيوتر نشسته بود و سيگار ميكشيد و از درون با خود ميجنگيد

دست برد و كشوي كنارش را . كام ديگري از سيگارش گرفت و خاكسترش را بي حواس بر ميز پخش كرد. نگاهش را از آن برداشت

حدود يك ساعت وقت داشت؛ اينرا ميدانست، مهرداد . را از بين خرده ريزهاي ميان آن قاپيد و به تندي آنرا بستگشود؛ دسته كليد 

 از جا برخاست و ته سيگار را در زيرسيگاري فشرد و به سمت رديف .تماس گرفته بود و گفته بود تا يكساعت ديگر برنميگردد

ليدي كه در دست دارد، دو تا از آن كشوها را باز ميكنند، اينرا وقتي فهميده بود ميدانست كه دوتا از چند ك. كشوهاي قفل شده رفت

  .كه مهرداد آن كار را كرده بود

، چند قبض و سند تعدادي كپي از سند ازدواج باطل شدهچيز زيادي در آن نبود، فقط يك پرونده، . در كشوي بااليي را باز كرد

  .مالكيت و چند ديسك فشرده

مهرداد تمام آن . آنجا توانست چيزي را بيابد كه مشغوليت فكرش بود؛ چقدر احمق بود. ت و مشغول كشوي ديگر شددر كشو را بس

. پوزخندي زد. مدت خيال ميكرده است كه شناسنامه اش را گم كرده است، و حاال يك شناسنامه المثني از مهرداد در دستان او بود
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نبود، و البته نام سارا آنجا بود، با اثري از ثبت ازدواج ناموفقش . آنرا ورق زد. اش بودعكس جديد مهرداد بسيار بهتر از عكس قبلي 

شناسنامه را بست و باز مشغول گشتن شد؛ شناسنامه سارا را يافت با همان .  ماهده ماه دارد و نه دوتاريخ تولدي كه ميگفت او تنها 

 و صيغه نامه اي يافت، و اسناد ديگري كه ميگفتند سارا  باز گشتن را ادامه داده سرگردان شد وعاطف. تاريخ تولد، و مادري به نام مژده

  .  ماه داردست و تنها دوفرزند مژده و مهرداد ا

سيگاري آتش زد و . اسناد را به كشو ريخت و در آنرا باز قفل كرد .مهرداد هنوز دروغ ميگفت. بي معني و مسخره بود. عصبي قهقهه زد

  .سكها را بيرون كشيد، احتماالً نقشه و چيزهاي بي معني ديگري بودنداز كشوي بااليي دي

  .، ديگر آن عقيده را نداشت و مشغول تماشاي محتواي ديسكها شداما هنگامي كه مقابل كامپيوتر نشست

فيلمي كه . مهرداد مريض بود؟ او يك بيمار جنسي بود؟ پشت سر هم سيگار ميكشيد و حاال گريه هم ميكرد. بي اختيار ميلرزيد

به تندي يك ديسك خام برداشت و آن فيلمها براي خود كپي . مشخص بود پنهاني برداشته شده است او را به آن حال انداخته بود

  .همه چيز را به جاي خود برگرداند و به ودكاهاي مزخرف چيده شده در يخچال پناه برد. كرد

  

  چرا اين كارو ميكني؟: عاطفه به او خنديد.  فرو بردمهرداد يك بيسكوييت را نصف كرد و در چاييش

  چه كاري؟: مهرداد نگاهش كرد

گاه گاهي اتومبيلي محلي از خيابان اصلي كنار خانه ميگذشت و . ندآخر شب بود و خانه و محله در سكوتي دلنشين فرو رفته بود

ديك ميشد، و با گذر اتومبيل باز شروع به دور شدن صداي موزيك از دور نز. گاهي هم صداي موزيكي را به درون خانه ميفرستاد

كتاب  .عاطفه با خود كنار آمده بود و هنوز بر تصميمش استوار بود؛ فكر كرد كه از ابتدا ميدانسته كه مهرداد كار خالفي ميكند. ميكرد

  بيسكوييتو ميزني تو چاي؟: اد را بست و آنرا به كناري گذاشت، ديگر سرش از نام همه آن شاعرها گيج ميرفت؛ پاسخ دشادبيات

  بده؟: مهرداد شانه باال انداخت

آخه ... نه: چيزي در عمق وجودش از اين كار ميترسيد؛ اما به فاصله نزديكي از مهرداد نشست. عاطفه برخاست و كنار او نشست

  ...هميشه اين كار رو ميكني

  ...از طعمش خوشم مياد: مهرداد به نرمي خنديد

  مشروب ميخوري؟... سارا خوابش برده: عاطفه دل دلي كرد

  ...من حتماً ميخورم. فكر كردم ديگه دلت نميخواد با من هم پيمونه بشي: مهرداد همچنان كه به او نگاه ميكرد پاسخ داد

ان هاي مهستي ميزبلبوممهرداد دستگاه پخش موزيك را روشن كرد و عاطفه شنيد كه يكي از آ. عاطفه برخاست و ميز را آماده كرد

اين فول آلبوم رو به خاطر . پدرم مهستي رو خيلي دوست داشت: گفت. مهرداد در مبل لم داد و سيگاري آتش زد. شبش خواهد بود

  ...اون نگه داشتم
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  !خدا بيامرزتش. منم دوستش دارم: عاطفه نشست و در ليوانهايشان ودكا ريخت؛ گفت

به : ليوان خود را به ليوان او زد و گفت. ش را آتش زد و ليوانش را برداشتمهرداد ليوانش را برداشت و منتظر شد تا عاطفه سيگار

  .سالمتي تو، عاطفه، چون بهتريني

  ...ميدوني مهرداد: عاطفه گفت. مهرداد همه محتواي ليوانش را باال رفت. عاطفه زير لب چيزي گفت و جرعه جرعه نوشيد

وقتي قرار شد بعضي شبا اينجا :  آن چيزها را ميگويد به صورت او نگاه كندنميتوانست وقتي. برخاست و روي كاناپه كنار او نشست

  ...جداي از اينكه راحت درس ميخونم، احساس آرامش ميكنم... اينجا... بمونم، فكر نميكردم انقدر وابسته بشم

  ... بهت زدمروز با اون حرفايي كه اون... در حالي كه نبايد اينطور باشه: مهرداد باز در ليوانش ريخت و خنديد

  ...بايد اينطور باشه، اما نيست... ميخوام بگم كه... نميخوام اينو بگم... نه: عاطفه نوشيد و كامي از سيگارش گرفت؛ انديشيد

اون اتفاق نبايد مي . عاطفه من معذرت ميخوام: گفت. مهرداد خودش را جمع كرد و به او نگاه كرد كه ته ليوانش را هم سر كشيد

  .افتاد

باز در ليوانش ريخت، به قوطي ودكا التماس . گفتنش آنقدرها هم كه فكر ميكرد ساده نبود. در هم بود و هنوز مردد. اطفه انديشيدع

 به قوطي ديگري كه روي ميز بود نگاه كرد و آنرا گشود، باز در ليوانش ريخت، . نوشيد و نوشيد.كرد كه تمام نشود و آن تمام شد

مقابل نگاههاي متعجب و پر .  او آنطور كه بايد مست ميشد، مست نشودتاهرداد آنرا از دستش بدزدد نميخواست مپرش ميكرد، 

به پشتي تكيه . پرسش مهرداد باز سيگاري آتش زد و نفسش را حبس كرد و نصف محتواي ليوانش را بي نفس و بي ترديد سر كشيد

د را كه مي آمد تا پيشاني اش را لمس كند پس زد و باز كامي دست مهردا. چشمانش را بست. زد و كامي عميق از سيگارش گرفت

  .مهرداد من دوستت دارم: خفه گفت. گرفت

  .مهرداد من دوستت دارم: انگار سالها گذشت، تا او حواسش را كه هر لحظه دورتر ميشد فرا بخواند و باز بگويد

  .مهرداد پس كشيد

  آتي چي ميگي؟: از جا برخاست

  .من دوستت دارم: عاطفه خنده اي كرد

  .و باز تكرار كرد

  .چه گفتنش راحت ميشد

  .باز تكرار كرد

به : عصبي بود. از ليوان خودش نوشيد و با ترديد دست به موهاي او برد تا از صورتش كنارشان بزند. مهرداد با ترديد كنارش نشست

  ...خاطر همين ميخواستي با من مشروب

  .آره: عاطفه تلخ و معلق حرفش را بريد
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نه : مهرداد خواست آن را از دستش بگيرد كه عاطفه آنرا پس برد. ه تندي سيگارش را در زيرسيگاري فشرد و يكي ديگر آتش زدب

  ...بايد بهت ميگفتم... مهرداد

  ...آتي: مهرداد نگاه بي رمقي به او انداخت

  .عاطفه نگاهش را به او چرخاند

  ...آتي: مهرداد زير لبي تكرار كرد

  ...مه اين مدته: سر جمباند

  ...همه اين مدت... آره: عاطفه در يك متري زمين گفت

ا بدر ذهنش  .حتي در مستي اش به خاطر آورد كه هرگز صورت او را لمس نكرده است. دست برد و صورت مهرداد را نوازش كرد

 كه هميشه نگران سالمتش در آن بخشي از وجودش. آنقدر ميفهميد كه نبايد برخي چيزها را بر زبان بياورد. خودش حرف ميزد

در . به خود گفت كه در سرم آنها را تكرار ميكنم تا وسوسه نشوم و بر زبانشان نياورم. مستي هايش بود، حاال نگران حرفهايش شده بود

  سكوت به چشمان مهرداد خيره شد و بي صدا از سردي آنها پرسيد كه تو چه كرده اي؟ تو ميخواهي چه كني؟

  .دوستت دارم مهرداد: و بر زبان آورد

چه روزها و چه شبها در حسرت اين لحظه سوخته . عاطفه بي اختيار اشك ريخت. به بغل فشردش. مهرداد با ترديد در بغل كشيدش

  .با خود انديشيد كه به خوبي ارزش انتظار و مالمت را داشته است. چقدر خود را به خاطر اين سوختن مالمت كرده بود. بود

  . بر لبهاي مهرداد فشردند بود و عشق و هوس و خيانت از ترديد پر از اشك لذتبخشيلبهايش را كه

  .با دستهايش گردن او را نوازش كرد و دست به يقه او برد

  .مهرداد يخ كرده بود

  

  !لش پيدا كردممن اينو توي وسائ... ببين: در كافي نت، دست هانيه را كشيد و او را پشت پارتيشني در گوشه اي نشاند؛ گفت

هدست را به دست هانيه داد و به چهره او خيره شد؛ پس از . رام گذاشت و يكي از فايلهاي درون آنرا باز كرد-دي- ديسك را در سي

: هاينه هدست را از گوشهايش برداشت و به زمزمه گفت. چند ثانيه فيلم را متوقف كرد و هانيه را ديد كه شگفت زده به او نگاه ميكرد

  !ونياستاين س

  چي؟: عاطفه بي اختيار واكنش نشان داد و فرياد كشيد

  !اين سونياست: هانيه تاييد كرد. سكوت كردند و به اطرافشان گوش سپردند؛ ظاهراً كسي نميخواست تذكري دهد

  تو مطمئني؟: پرسيد. عاطفه پوزخندي زد و صفحه فيلم را مينيمايز كرد
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باز صفحه را بزرگ . هوه را از سيني اي كه تعارفشان ميكردند برداشت و مقابل خود گذاشتهانيه بي حوصله دو ليوان كاغذي پر از ق

  كي ميتونه در مورد اين چهره و اين قد و هيكل اشتباه كنه؟: كرد و به سونياي بي حركت در آن اشاره كرد

  ...راست ميگي... درست ميگي: عاطفه دقيق شد

  ...خوشگله: عصبي خنديد

  ...خيلي هم لشه... بهت كه گفتم: ت و كمي از قهوه كه هنوز داغ بود نوشيدهانيه فايل را بس

  ...مشخص بود: عاطفه ليوان كاغذي اش را برداشت

  ...چي به سرت آورده مهرداد: انديشيد

  چطور اين فيلما رو تماشا كرده؟: رو به هانيه كرد

اين حرفا رو بزنه و تو بشيني تماشا ... تو بغل يكي ديگه... زنت.. .تصور كن... نميدونم چطور تا حاال زنده مونده: هانيه پوزخندي زد

  .كني

  ...خيلياي ديگه هم تو اين سي دي ها هستن. "يه نفر ديگه بود"اي كاش فقط يك : عاطفه پر از درد بود

 دلت نميخواد تماشاشون اصالًتو هم ...  كنممن نتونستم همشو نگاه: ادامه داد. به دو سي دي ديگر مقابلشان، روي ميز اشاره كرد

  ...كني

  تو از كجا ميدوني؟: هانيه با شيطنتي كه تنها مخصوص خودش بود خنديد

  ...حق داري اگه يه بمب اتم بدي به دست امير: عاطفه به او خنديد و به فكر فرو رفت

  

شوق ديدن دوباره او همه تنش . ر خوابي آسماني يافتبه سراغ سارا رفت و او را نيز د. به خانه مهرداد كه رسيد، او هنوز در خواب بود

به آشپزخانه رفت و شنيد كه . به خود گفت كه به زودي بيدار ميشود. را براي بوسيدنش قلقلك داد و به سختي خود را كنترل كرد

    مگه نگفتم وقتي من نيستم نرو حموم؟:مهرداد به حمام رفته است؛ پشت در حمام درآمد كه

  ...شنيدم كه اومدي: ش را دادمهرداد جواب

آتي من : مهرداد پشتش در آمد و موهايش را بوسيد. به آشپزخانه رفت و مشغول جمع كردن ظرفهاي باالي ظرفشويي شدعاطفه 

  ...چطوره؟ صبح به خير

و شيده بود، و حاال اتمام شب گذشته را به او و دردهايش اندي. عاطفه چرخيد و با همه وجودش او را بغل زد و در آغوش خود فشردش

 عاطفه رو از او چيه؟ چي شده؟: مدتي او را در بغلش نگه داشت، تا آنكه مهرداد با خنده اي پرسيد .را براي هيچ چيز سرزنش نميكرد

با معده خالي :  تنش و موهاي خيسش سيگاري آتش زد و صداي عاطفه را در آورد برمهرداد با حوله. "هيچي"گرداند و فقط گفت 

  !ر نكشسيگا
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 و خنده اي "!سيگارو ننداز تو ظرفشويي": عاطفه خوشش آمد. مهرداد كه تنها يك كام گرفته بود سيگار را به ظرفشويي انداخت

  !شوخي كردم بابا: عاطفه به بلندي خنديد. مهرداد با نگاه بازنده اي آنرا جمع كرد و به سطل آشغال انداختش. شيطنت آميز كرد

  !منم شوخي كردم! ميدونم: ت و سيگار ديگري آتش زدمهرداد به سمت اپن رف

  !در مورد سيگار كشيدن شوخي نكردم: عاطفه با شگفتي گفت

  !منم چون باهات شوخي دارم خاموشش نميكنم: مهرداد شانه باال انداخت

  .اين خط را بشكندهيچوقت نميخواست . او هنوز صاحبكارش بود: شانه باال انداخت. عاطفه ابروانش را باال برد و انديشيد

همچنان كه انتظار داشت او حوالي ساعت هشت و نيم بيدار شد و مثل هميشه در تختش . سماور را روشن كرد و به اتاق سارا رفت

وارد آشپزخانه كه . او را از پله ها پايين برد. عاطفه به تمامي او را بوسيد و دست و صورتش را شست. چرخيد و به دنبال عاطفه گشت

  "!مياه": را به بلندي گفتشد سا

به سمت سارا و . مهرداد از صندلي برخاست و ته سيگارش را در ظرفشويي انداخت. عاطفه و مهرداد هر دو در جا ميخكوب شدند

  چي؟: عاطفه رفت و پرسيد

  !ميگه مهرداد: عاطفه به آرامي گفت

  !مياه: سارا تكرار كرد

  .او را غرق بوسه كرد. غل عاطفه ربودمهرداد مثل بچه اي از جا جست و سارا را از ب

  .عاطفه دست به سينه كنار چارچوب تكيه زد و شادي كودكانه او را تماشا كرد

  

  ...سرما ميخوري: ديد كه هانيه باز تاپ و دامني كوتاه به تن كرده، گفت. كنار هانيه نشست

  !عين مامانم حرف ميزني! تو هم!  گرم شدهبابا هوا ديگه: هانيه خنديد و برس الك را در شيشه آن فرو برد

  امشب خونه ميموني؟: هانيه ادامه داد. به حرف او خنديد

  بمونم اينجا چه كار كنم؟ به دعوا مرافه مامانم با فاطي گوش كنم؟... آخر شب كه خونه شلوغ شد ميرم... نه: عاطفه شانه باال انداخت

  !ما ميادصداشون تا خونه ! حقم داري: هانيه سوتي كشيد

ميدانست كه از اين بابت در . ميدانست كه صداي دعواهاي خانه شان همه كوچه را برميدارد. عاطفه شرمنده بود، اما چيزي نگفت

 كرده بود و سر "مردانگي" كه روزي ،حسن دوزنه.  ميشناختند"حسن دوزنه"پدرش را همه محل به نام . محل انگشت نما هستند

همه ميدانستند، مگر غير از اين بود؟ عاطفه خيلي وقت بود كه به آن عادت .  در خرج دادنشان مانده بودزنش هوو آورده بود و حاال

وقتي بچه تر بود و در دفاع از سامره قلدري ميكرد، مادرها به دنبال بچه هايشان مي آمدند، . داشت؛ او با اين كنايه ها بزرگ شده بود

 هيچكس با عاطفه يا خواهران و برادرانش "مگه نگفتم با بچه حسن دوزنه حرف نزن؟": گفتندآنها را به خانه ميبردند و به آنها مي
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دوست نميشد، آنها بچه هاي حسن دوزنه بودند، آنها قلدر و بي ادب بودند، آنها دزد بودند، آنها بچه هاي حسن دوزنه بودند، حسن 

رپا نگه دارد و به همه جاي كشور سر ميكشيد براي لقمه اي نان  را س"خانواده اش"دوزنه اي كه حاال شب و روز جان ميكند تا 

حسن دوزنه خيلي وقت بود كه فراموش كرده بود بچه هايش بزرگ شده اند، اما هنوز بچه هاي حسن دوزنه هستند؛ بچه . كارگري

  .هاي حسن دوزنه هستند، پس همه چيز هستند

قراره اين هفته هر شب . فردا وسيله هامو ميبرم خونه خواهرم: هانيه گفت.  كردعاطفه بي اختيار آهي كشيد و زانوانش را در بغل جمع

  ...اينجوري خوبه، چون ميتونم اضافه كار هم وايسم .پيشش بمونم

تو دختر باعرضه اي ... ميدوني... هاني من خيلي برات خوشحالم: عاطفه سرش را يكوري روي زانويش گذاشت و به آرامي گفت

  ...هستي

  !آتي من هرچي دارم به خاطر توئه! آتي: گاهش كرد، با همه نگاهش قربان صدقه اش ميرفتهانيه ن

  .و او را يكوري بغل زد

 خوب راه  ماهكي دويامير ميگفت تو اين ... تنبلي نكردي... ميدوني... خودت خواستي... هاني: عاطفه دست بر بازوي او گذاشت و گفت

  ...افتادي

  مگه ديديش؟: اه كرد و آنها را با سر انگشتش چك كردهانيه به ناخنهاي پايش نگ

  ... ديشب اونجا بود... آره: عاطفه راست نشست و گفت

  !عجب رويي داره اين بشر: هانيه پوزخندي زد

  .دنديد و به ساختمان روبرويش خيره مانعاطفه به سردي خ

  

  ...يخواستي بدوني چيههميشه م... نقاشي تموم شد: مهرداد در اتاق سارا را باز كرد

مهرداد از صبح خود را در اتاقش حبس كرده بود و كارش . عاطفه سر از تستهاي كالفه كننده اش برداشت و نگاهش را به او بلند كرد

  ...االن ميام: عاطفه لبخندي خسته به او تحويل داد. را تمام كرده بود

 به خواب بعد از ظهرش فرو رفته بود و در آرامش و بي خبري كودكانه سارا را چك كرد كه. كتابهايش را عالمت گذاشت و برخاست

به او  عاطفه. بر تنش نشانده بود و لباسهايش را به تنش چسپانده بود آخر بهار عرق  و مرطوبگرماي بي معني. اش سر ميكرد

  . را ميشناسد"آيي" و "مياه"حسودي كرد كه از همه دنيا فقط 

اما اين چيزي بود كه يه وقتي ديدم و همه ... شايد فكر كني مريضم: مهرداد مقابل تابلويش ايستاده بود. وارد اتاق كار مهرداد شد

  ...زندگيمو خراب كرد
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تابلو، تصوير . نيازي به توضيح مهرداد نداشت. عاطفه آهي از سر درد كشيد. به عاطفه اشاره كرد تا نزدش برود و مقابل تابلو قرار گيرد

  .ا بود در آغوش كسي كه چهره اش مشخص نبودبرهنه اي از سوني

  ...اون سونياست: مهرداد با انگشت سونيا را نشان داد

  ...نميدونستم كدوم يكيشونو بكشم: به ديگري اشاره كرد و مكث كرد

  چي به سرت آورده مهرداد؟ باهات چه كار كرده؟: عاطفه به تندي به بغلش زد و سر و سينه او را پر از بوسه كرد

  ...همه چيزو برات تعريف ميكنم... يه وقتي: داد نوازشش كردمهر

  

جارو را خاموش كرد و به سمت گوشي اش رفت؛ در راهش سارا را دعوا . در همهمه جارو برقي صداي زنگ تلفنش را تشخيص داد

  سارا؟ سارا؟ دست به مجسمه؟: كرد

  چيه هاني؟:  عاطفه گوشي اش را روشن كرد.اخم كرد و سارا كنار كشيد؛ به بازي با عروسكش پرداخت

  ...سونيا و امير... آتي: هاني به زمزمه حرف ميزد

  چي شده هاني؟: عاطفه صداي گوشي اش را بلند كرد. نيمه روز بود و هانيه از شركت امير تماس ميگرفت

  !ستاالن اينجا! درست همسن سارا... اونا يه دختر دارن: هانيه با همان تن صدا ادامه داد

  !بهم نگو اسمش ساراست: عاطفه پوزخندي زد

  !مهم اينه كه همسن ساراست! گلنار، يه همچين چيزايي! چه ميدونم اسمش چيه! نه: هانيه كالفه گفت

  ... درست نيست يه چيزي:عاطفه انديشيد

  !منم همينو ميگم: فريادي خفه گفتحرص و با دندانها را به هم فشرد و هانيه 

  

بيمارستاني كه در انتهاي كوچه اي قرار داشت و با نرده هاي سفيد تازه رنگ شده محصور شده . از هم مقابل بيمارستان بودعاطفه ب

بيمارستان دو طبقه اي كه . بود؛ دو در داشت كه يكي به ساختمان اصلي بيمارستان ميرسيد و ديگري به قسمت اورژانس

 در بخش شمالي بيمارستان كوچه اي باريك و غير ماشين رو قرار داشت كه عاطفه .ساختمانهاي پراكنده اي در اطراف خود داشت

از صاحب مغازه خرده فروشي درباره او پرسيده بود، و مرد . دو بار سر زده بود اما اسمر آنجا نبود. ميدانست اسمر را آنجا خواهد يافت

چشمانش به دنبال اسمر خان اال باز با اميدواري آنجا بود و ح. گفته بود كه احتماالً روزي در وسط هفته سرو كله اش پيدا شود

 تو ...اسمر:  و مطمئن مقابلش ايستادبه سمتش رفت. او را تشخيص داد كه مشغول پهن كردن بساط خاك گرفته اش بود. ميگشت

  سونيا رو ديده بودي؟ مادر سارا رو؟

  ...برو... آره: اسمر چپ چپ نگاهش كرد
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! بسه اسمر: نان، روي دو زانو مقابل او نشست و با دست بر شانه او زد؛ ديگر نميترسيد به چشمان او نگاه كندعاطفه محكم و با اطمي

  اگر سارا بچه سونياست، پس اون يكي بچه از كجا اومده؟! سونيا االن يه بچه پيشش داره! بگو مهرداد چه كار كرده

مهرداد چه : عاطفه تقريباً فرياد كشيد.  توك جورابهاي روي بساطش شداسمر نگاه از او گرداند و عصبي مشغول جابجا كردن تك و

  كار كرده؟ 

  چرا از خودش نميپرسي؟: اسمر هم جوابش را با فرياد داد

  ميخواي مهرداد بيفته تو دردسر؟! يه نفر دنبال هويت ساراست! بهم نميگه: عاطفه مستاصل و بي طاقت گفت

چرا نميفهمي؟ فقط ! من تنها كسي هستم كه ميتونم كمكش كنم: ار صورت او را به خود چرخاندعاطفه با اصر. اسمر رو از او گرداند

  !همين! بايد بدونم حقيقت چيه كه يه وقتي خراب نكنم

  اون بچه رو از سونيا دزديده مگه نه؟... بهم بگو: عاطفه سر گيجه گرفته بود. اسمر با سكوتش و رو گرداندنش او را ميكشت

اينو ميفهمي؟ . از نظر من قابل توجيهه... اگر هم دزديده باشه: عاطفه ادامه داد. فاوتي و نشنيدن حرفهاي او اصرار داشتاسمر به بي ت

  فقط بگو دزديده يا نه؟ فقط آره يا نه؟! اما من بايد اينو بدونم

  .ديگه هم پيدات نشه.  برو. كردهشبا يه بچه ديگه عوض: در اوج نااميدي اش، اسمر پاسخش را داد. جمله آخر را به التماس گفت

  .به چشمان عاطفه نگاه نميكرد

  . خشك شده نشسته بود، دور و دورتر شديش،به تندي بساطش را جمع كرد و از عاطفه كه بر جا

  

  مادرتو آوردين خونه؟: لباسهايش را به چوب لباسي آويزان ميكرد كه مهرداد پرسيد

  .اصالً نبايد حركت كنه. ناني پيشش مونده.  آره:عاطفه به او برگشت و پاسخ داد

  .من ميتونم يه مدت سارا رو نگه دارم. اگر بخواي ميتوني بري خونه... آتي: مهرداد ريموت تلوزيون را برداشت و مقابل آن نشست

  .دارم اونجا باشمدوست ن... و راستش... خواهرام هستن. الزم نيست... نه مهرداد: عاطفه به نشيمن رفت و كنار او ايستاد

  .اما هر وقت الزم بود برو... باشه: مهرداد تلوزيون را روشن كرد و گفت. دست بر پشتي مبل گذاشت و سر به زير انداخت

  چي بهش بگم؟... اگر امير دوباره در مورد مادر سارا از من پرسيد... مهرداد: عاطفه به تندي روي كاناپه نشست

  تماس گرفت؟: و به او دقيق شدمهرداد تلوزيون را خاموش كرد 

نميخوام بيفتي ... نميخوام خرابكاري كنم... اما امروز به اين مساله فكر ميكردم... نه: عاطفه به تندي سرش را به عالمت منفي تكان داد

  ميفهمي؟! تو دردسر

  ...منونمم... آتي: پس از مكثي طوالني پرسيد. سكوت كرد و دست او را گرفت. مهرداد لحظه اي شوكه شد

  ...واقعاً نميخوام... نه: عاطفه سر به زير انداخت
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  .نميتوانست به او بگويد پس از كاري كه سونيا با تو كرده، نميخواهم. بقيه حرفش را خورد

  ميفهمي؟. بايد روي من حساب كني... هرچي كه هست... مهرداد: باز نگاهش را به او دوخت و ادامه داد

بگو از مهرداد قول . بگو االن تركيه زندگي ميكنه. بهش بگو اسم مادرش مژده س... آره: پاسخ داد. تش زدمهرداد بوسه اي بر پشت دس

  . گرفته بوده كه بچه رو بهش ميده، به شرطي كه مهرداد بفرستتش تركيه

  ...اوندفعه كه سوال پيچم كرده بود، بهش گفته بودم مادرش چند دفعه اومده ديدنش: عاطفه خنده اي كرد

  واقعاً؟: هرداد دقيق نگاهش كردم

  .عاطفه تاييد كرد

  . ماهه كه زمان صيغه تموم شدهيك.  ماهه كه رفته تركيهيكمژده ... خوب: مهرداد گفت

  .در انديشه اي تلخ، باز تلوزيون وراج را روشن كرد و به رقص آذربايجاني خيره شد. دست عاطفه را فشرد و سپس رهايش كرد

  . آن قصه حقيقت دارد"باج دادن"عاطفه حدس زد كه بخش 

  

  ...نميدوني چه اصراري داره كه بيام به مامانم سر بزنم: عاطفه گفت. ب بود و همراه هانيه در طول كوچه تاريكشان قدم ميزدندش

  ...بيچاره: هانيه آهي كشيد

اي كاش ... بگم كه از مشكالتش خبر دارماي كاش ميتونستم بهش ... دلم براش ميسوزه هاني: عاطفه از فكر بيرون آمد و گفت

  ...ميشد

  .اونوقت ميفهمه فضولي كردي... هيچوقت اين كارو نكن: هانيه به سرعت گفت

  .هيچوقت نميگم. درسته: عاطفه با خنده تاييد كرد

  .اون خيلي تنهاست... اما: مكثي كرد و خنده اش سرد شد

  ...نميدوني. تو نميدوني چقدر مهربونه... ي دوستش دارممن خيل. هاني: از قدم زدن ايستاد و به زمزمه گفت

  ...اي كاش ميتونستم براش يه كاري بكنم: با قدمهايي آرام باز خود را به هانيه كه جلو افتاده بود رساند و ادامه داد

  مثالً چه كاري؟: هانيه بر لب پياده رو راه ميرفت؛ پرسيد

  .كه همه چيز يادش بره... دوست دارم يه جوري آرومش كنم... منميدون: عاطفه انديشيد و شانه باال انداخت

  .سونيا لياقت سارا رو نداره... برام مهم نيست اگر سارا رو دزديده: مكثي كرد و به زمزمه ادامه داد

  .باور كن كه نداره: هانيه به صورتش لبخند زد

  ...اونم حيفه... تهاون بچه اي كه مهرداد به سونيا انداخ: ريز ريز خنديد و ادامه داد

  مياي؟. ميخوام برم خونه سعيد به سامي سر بزنم. بيا بريم شام بگيريم: به سر خيابان اشاره كردعاطفه 
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  ...آره: هانيه به سمتش رفت

  

  ...همين قشنگه: عاطفه مقابل ويترين ايستاد و با خود فكر كرد

حالت ! آتي: برگشت و او را ديد كه به سمتش مي آمد. ر امير را تشخيص دادخواست از در وارد مغازه شود كه در شيشه انعكاس تصوي

  چطوره؟

  خوبي؟. ممنون: عاطفه لبخندي بر چهره نشاند

  اومدي خريد؟ -

 ...ميخواستم اين پيرهنو بخرم... آره -

  ...بيا: امير دستش را گرفت و به داخل بردش

وقتي ديگر، چيز ديگري را كه فكر كرد . نميخواست امير براي آن بپردازد. عاطفه وانمود كرد كه لباس را در تن خود نپسنديده است

  .ميگيرد

  ميري خونه مهرداد؟: امير پرسيد

  ميخواي بريم يه بستني بخوريم؟: از او پرسيد. عاطفه در دل خنديد. امير گفت كه ميخواسته شب سري به او بزند. عاطفه تاييد كرد

  ردي؟فكراتو ك: امير با خنده اي پاسخ داد

  درباره چي؟: عاطفه با تعجب نگاهش كرد

  !درباره طلبت: امير پاسخش داد

فقط ظاهر سازي كرده . به ياد آورد كه به امير گفته است كه چيزي هم براي خودش خواهد خواست. عاطفه به كل فراموش كرده بود

  ...هنوز نه: اما آن لحظه خودش را جمع كرد و با جديت گفت. بود

  

  . قابل هم نشستنددر يك كافه م

ميخوام بهت بگم كه . از هانيه خوشم اومده: امير رو به او گفت. عاطفه سيگاري براي خود روشن كرد و بستني شكالتي سفارش داد

  .ضرر نكردم

  نقشه ها رو براي چي ميخواستي؟: عاطفه به تندي پرسيد

  .گفتم كه پروژه شروع شد، اما ادامه پيدا نكرد. شميخواستم بسازم... خوب: امير شانه باال انداخت، يك وري نشست و گفت

  چرا از خود مهرداد نخواستي؟... امير: عاطفه دو آرنجش را بر ميز گذاشت و به او دقيق شد

  .نميخواست كه اون پروژه به اون شكل تموم بشه. نميخواست: امير بي تفاوت گفت
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  ...هيچكس. ت اون طرحو بريزهو هيچكس جز مهرداد نميتونس: رو به عاطفه كرد و ادامه داد

  .ميتونستي ازش بخري... امير: عاطفه كامي گرفت

  به چه قيمت؟ به چه قيمت كه بتونم مهردادو قانع كنم؟: امير پوزخندي زد

  .اينو بفهم. مهرداد رو با هيچي نميشه خريد: اخم كرد و ادامه داد

  پس منو خريدي؟ ارزون بودم؟: عاطفه سر جمباند

  !اين چه حرفيه؟ من ازت كمك خواستم! آتي جون! آتي: مهربان به خود گرفتامير چهره اي 

معامله من و تو هنوز ... اينو بدون... امير: دود را در صورت امير بيرون داد. عاطفه شانه باال انداخت و كامي عميق از سيگارش گرفت

  ...تموم نشده

  .ميدونم: امير سر به زير انداخت

من نميدونم توي اون نقشه ها چي هست كه اونقدر ... ميتونم همه چيزو به مهرداد بگم... ميدوني كه:  گفتعاطفه با پوزخندي بر لب

  ...اما بايد قيمتشو بدي. برات ارزش داره

  .امير سري تكان داد

 چند وقت پيش ...اونهمه از مادر سارا پرسيدي... راستي: گفت. عاطفه بستني هايشان را از گارسون گرفت و مقابل خودشان گذاشت

  ... اومده بود اونجا

  خوب؟: امير كنجكاو شد؛ عاطفه به وضوح آنرا تشخيص داد

  ...همين. مهرداد ميگفت داره ميره تركيه: عاطفه قاشقي از بستني را به دهانش گذاشت

تو مطمئني كه :  زبان آوردباالخره آنچه را كه عاطفه منتظر شنيدنش بود بر. با قاشق بستني اش را بر هم ميزد. امير دست دست كرد

  اون مادرشه؟

  چطور؟ ... مطمئنم... آره: عاطفه خود را براي اين لحظه آماده كرده بود؛ چه خوب بود كه ميدانست؛ چه خوب بود كه خطايي نميكرد

  ...از دستش در رفته... بيشتر فكر ميكنم... من شك دارم: امير با همان حالش پاسخ داد

  تو چرا انقدر دنبالشي؟... حاال كه شده... حاال گيريم از دستش در رفته باشه... خوب: كردعاطفه با شيطنت نگاهش 

داره يه جايي به من دروغ ...  حس ميكنم!بچه؟ اصالً با هم جور در نمياد... مهرداد... آخه من نميفهمم... نه: امير اخم در هم كشيد

  !ميگه

  چرا؟: عاطفه خنده اي بلند كرد

  ! دنبال دردسر نميگرده!تو انگار مهرداد رو نميشناسي!  آتي:امير نگاهش كرد

  !همه اميد زندگيشه! اون براش دردسر نيست! مهرداد عاشق ساراست! امير: عاطفه هم نگاهش را به چشمان خيره او دوخت
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  مگه مهمه؟... حاال گيريم از دستش در رفته باشه: صدايش را پايين آورد و ادامه داد

  ...راست ميگي... راست ميگي: نداختشانه باال اامير 

  

  ...سارا خوابش برد: عاطفه كنارش ايستاد و ليوان آب را به سمتش گرفت

سارا رو خيلي خوب ... تو... آتي: مهرداد ليوان را از دستش گرفت و از ميز كنار تختش قوطي قرصهايش را برداشت و در آن را باز كرد

  ...بار آوردي

هميشه تو كارام دخالت ميكردن، منم ميكشيدم ... هميشه دلم ميخواست يه بچه رو درست تربيت كنم... ميدوني: عاطفه لبخندي زد

  ...انگار تو ذاتم بود. اما هميشه ميدونستم كه بايد با يه بچه چه كار كرد... كنار

تو : مهرداد پرسيد. عاطفه كنارش نشست. دمهرداد كه دارويش را خورده بود ليوان را روي ميز گذاشت و با دست به كنارش اشاره كر

  اين چيزا رو از كجا ياد گرفتي؟

  لقمان را پرسيدند ادب از كه آموختي؟... خوب: عاطفه انديشيد

  !از بي ادبان: مهرداد بلند خنديد و با او ادامه داد

... خيلي ازت ممنونم: ه آغوش خود كشيدمهرداد دست به گردن او انداخت و او را ب. عاطفه سر به زير انداخت و شرمنده لبخندي زد

  .هيچكس به خوبي تو از پسش بر نمي اومد

  ...تو درباره ازدواجهاي من ميدوني... آتي: گفت. با دست صورت او را بلند كرد و بوسه اي بر لبانش زد

  چند تا ازدواج؟: عاطفه با تعجب نگاهش كرد

دومي از روي ... ميخوام بدوني... اما...  هموني كه بهش ميگن صيغه... يه دونه همو ... بود ازدواجيه...  راستشخوب: مهرداد تصحيح كرد

  . نه چيز ديگه. اجبار بود

  ...خوب: عاطفه همانطور نگاهش ميكرد

اولي ... اگه راستشو بخواي... ميخوام بگم تو دومين كسي هستي كه من اينطور دوستش دارم... آتي: مهرداد موهايش را نوازش ميكرد

  ...اما تو... سونيا هيچي براي عاشق شدن نداشت... كور شدم. من درباره سونيا اشتباه كردم... تيهس

تو دختري نيستي كه آدم با ... تو يه چيز ديگه هستي: دست به گردن او برد و انگشتانش را البالي موهاي نيمه باز كنار گوشش كشيد

آدم وقتي به قشنگيت پي ميبره كه ... تو بي اندازه خوشگلي... آدمو كور نميكني... همنظورم اينه ك... مات و مبهوت بمونهيه بار ديدنش 

...  ميدوني...اونوقت آدم ميفهمه كه تو قشنگترين دختر دنيايي... بعد... مستقيم به چهره ت نگاه كنه، وقتي حرف ميزني تماشات كنه

  .انگار اين خاصيت توئه... همه قشنگيتو پنهان ميكني
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دلم نميخواد خيال كني كه ميخوام ... دلم نميخواد: مهرداد باز صورت او را به خود بلند كرد. ديد و نگاه به زير انداختعاطفه خن

ميخوام بدوني ... تا حاال توي رابطمون جرات نكردم پامو از گليمم درازتر كنم... واسه همينم... كوچكترين سوء استفاده اي ازت بكنم

  ...كه براي من خيلي عزيزي

  فكر كردي نميدونم؟... مهرداد: مستقيم به چشمان او نگاه ميكرد. عاطفه دستانش را بلند كرد و به دور گردن او انداخت

من ميخوام يه سري اصولم رو واسه تو زير پا ... ميدوني: از او جدا شد و ادامه داد. او را به خود نزديك كرد و لبانش را بر لبان او فشرد

  ...بذارم

  !نه آتي: ه تندي او را پس زدمهرداد ب

  ...براي من ارزشش رو داري... تو... مهرداد: عاطفه بازوي او را چسپيد

خيلي با ... اون شبي كه مست بودي... نميتونم... من نميتونم آتي: به سمت پنجره رفت و نگاهش را به بيرون دوخت. مهرداد از جا پريد

  ...تو برام خيلي ارزش داري... دون كه به هيچ وجه اين كار رو نميكنمو ب... خودم كلنجار رفتم كه اين كارو نكنم

  ...دوستت دارم: عاطفه از پشت بغلش زد

  .از او جدا شد

  

  يعني ميگي تا حاال هيچ كاري نكردين؟: هانيه با تعجب نگاهش كرد

  ...نه اونطور كه بايد... اما... هيچ كاري كه نه... نه: عاطفه به تندي پاسخ داد

  نگه داشتي واسه سرجهازيت؟! بابا تو ديگه كي هستي: هانيه به ديوار تكيه داد و گفت

  !واسه من مهمه هاني! معلومه: عاطفه خنديد و با عالقه به او نگاه كرد

  !معلومه كه نگه داشتي واسه سر جهازيت! چي ميگم! منو باش: هانيه هم همراه او خنديد

  ...برام مهم نيست اگه مهرداد بخواد... اما: يدعاطفه خنده اش را بست و آهي كش

  !التماسشم كني اين كارو نميكنه! بچه شدي؟ اون هيچوقت اين كارو نميكنه: هانيه چپ چپ نگاهش كرد و سر تكان داد

  .ميفهمي؟ مهرداد واسه من مهمه. من اينو به خاطر اون ميخوام: عاطفه نفس عميقي كشيد

  قبول ميكني؟... اگه ازت بخواد باهاش ازدواج كني:  تفاوت گفتهانيه موهايش را باز كرد و بي

  ...قبول ميكنم... آره: عاطفه انديشيد

  بگو چرا قبول نكنم؟: هانيه همانطور كه نشسته بود با يك دست او را از كمر به بغل خود كشيد و با شادي گفت

چيزي به امير داد كه به گفته خودش . سارا رو دزديده...  كنمبه هزار تا دليل نبايد قبول: عاطفه دست بر دست او روي كمرش گذاشت

  .چون بهش حق ميدم... اما قبول ميكنم. من نبايد قبول كنم. يه بمب ساعتيه
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هر كار تازه اي كه از او .  اين چيزي بود كه لذتي غير قابل توصيف را براي عاطفه مي آورد".بزرگ شده است". سارا، بزرگ شده بود

.  ميزد، عاطفه را به تحسينش وا ميداشت؛ مهرداد او را مسخره ميكرد، ميگفت كه انگار نميدانستي قرار است اين كارها را هم بكندسر

  .عاطفه اما، به او توجهي نداشت، براي هر لحظه سارا، پر پر ميزد

وهاي خرماييش ميزد، و او را براي گشتن به  يك ربان سبز به معاطفه آنرا به تنش ميكرد،. سارا عاشق لباس سرهمي سبز رنگش بود

اما وقتي برميگشت، جدا كردن آن لباس از او تقريباً محال بود، سارا تا مدتي بهانه ميگرفت؛ و عاطفه فهميد كه بهتر . خيابان ميبرد

  .ود نرم و خواستني بآن لباس حق داشت، پارچهسارا است ديگر آن لباس را به تنش نكند تا او بد عنق نشود؛ 

او را در كالسكه اش نشاند و براي خريد كردن به . اينبار يك سارافن آبي رنگ به تنش كرد و كاله كاهي رنگ او را به سرش گذاشت

وقتي بين قفسه ها ميگشت، بايد هر چند لحظه اي درون كالسكه سارا را چك  ميكرد، سارا بسته اي براي خود . فروشگاه رفت

  .ردبرميداشت و به رويش نمي آو

  

  آتي؟: همچنان كه بين قفسه ها به دنبال پاكت فريزر ميگشت، صدايي آشنا شنيد

  !سالم سمان: به تندي برگشت؛ فكر اينجا را نكرده بود

  تو اينجا چه كار ميكني؟: سمانه با تعجب به او نزديك شد

  !االن مياد... ر داشتاالن يه جايي كا... با يكي از دوستام اومديم خريد... من: عاطفه به من و من افتاد

  ...چرا خالي ميبندي؟ مشي به من گفت كار ميكني: سمانه سراپايش را برانداز كرد و نفسي عميق كشيد

  .خوشحالم كه در مورد شغلت دروغ نگفتي: نگاهي به سارا انداخت و ادامه داد

  !تو يه وقتي نياي خونه من: تسمانه كمي براندازش كرد و گف. عاطفه سر به زير انداخت؛ يك جورهايي شرمنده بود

... من با شماها جور نيستم... سمان: پاسخ داد. سمانه را پي خود كشيد. عاطفه شانه باال انداخت و دوباره آرام بين قفسه ها به راه افتاد

  !نميتونم قاطيتون بشم

  !پيشميه ناهار بيا ! نميخوايم كه با هم الو بتركونيم: سمانه كه تقريباً پشت سرش بود گفت

  .باشه: عاطفه زيرپوستي خنديد

  . هنوز شرمنده بود

  .ازت ممنونيم... بابت عمل جراحي مامان... آتي: دست سمانه را بر شانه خود حس كرد

  .وظيفمه. چيزي نبود: عاطفه دستپاچه خنديد و با شانه خود دست او را كنار زد

   خوبه؟رابطت با شوهرت: كرد و ادامه دادرو به خواهرش 
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  !عاشقشم: ن سمانه درخشيدچشما

  ...نميتوني تصور كني كه چقدر. خيلي برات خوشحالم سمان: عاطفه به رديفهاي اجناس برگشت

  

 بهترين  سال قرار داشت،گرمترين فصل ميانيترين روزهاي  وقتي كه خورشيد درست در ميان آسمانِروزي از روزهاي نيمه تابستان،

او يك تاپ و يك شلوارك راحتي پوشيده بود و تقريباً برهنه بود، اما .  و طاقتش را ببرد را كالفه كندروزي بود كه ميتوانست عاطفه

! از تابستون متنفرم: غر زد. حتي رفتن به زير دوش آب سرد و حاال ايستادن مقابل كولر هم نتوانسته بود از كالفگي اش كم كند

  !متنفر

  گه فردا تولد من باشه؟حتي ا: مهرداد سر از روزنامه بيرون كشيد

  !حتي اگه فردا تولد تو باشه:  تاييد كردپر از جنب و جوشعاطفه، 

 مهرداد پاييدش و باز به روزنامه. به سراغ يخچال رفت و بطري آب سرد را بيرون كشيد و نوشيد و نوشيد. موهايش خيس و يخ بودند

  تو از كي تا حاال روزنامه ميخوني؟: شد ظاهر عاطفه با بطري باالي پشت سر او كه نشسته بود. سر برد

  . ميخوام ماشينو عوض كنم: بردسرش مهرداد صفحه آگهي را باالي 

  تو از چه ماشيني خوشت مياد؟: مهرداد پرسيد. عاطفه شانه باال انداخت

  !اونم از كي! چه سوااليي ميكني! اي بابا:  ولو شدروي مبل مقابلشعاطفه 

  .خود اشاره كردو با انگشت اشاره اش به كله 

  مگه تو چته؟: مهرداد زيرچشمي نگاهش كرد

  !من حتي اسمشو نميدونم! اين ماشيني كه االن سوار ميشي: عاطفه در بطري را گشود

منم خيلي چيزا رو در مورد تو نميدونم :  نشست، روي دسته مبلبرخاست و تنگ كنارش. مهرداد روزنامه را بست و قهقهه را سر داد

  !تمهم نيس! آتي

  مثالً چي؟... هان: عاطفه زيرچشمي نگاهش كرد

  !چرا تو خونه شما همه اسمها مخففه... مثالً اينكه: مهرداد انديشيد

  .همه يا مخففن، يا لقب دارن. يه جورايي تو خانواده مده: عاطفه به پشتي تكيه زد

  مخفف من چي ميشه؟... خوب: مهرداد باز فكر كرد

  !فقط دخترا! پسرا نه: عاطفه بي حوصله گفت

   ساري؟مخفف سارا چي ميشه؟: مهرداد با بازيگوشي اصرار كرد

  !حوصله ندارم! اذيت نكن مهرداد: عاطفه با كالفگي كودكانه اي نشگوني از ران پايش گرفت

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

 داستانهاي بي اجازه

 
119 

تو اين مسائل   كهياين حرفا چيه كه ميزني؟ اگه تو ماشين رو انتخاب نكني، كي انتخاب كنه؟ سار! تو اذيت نكن: مهرداد به بغلش زد

  !كالً پرته

  . سرما ميخوري.بيا موهاتو خشك كن عزيزم: او را در بغل بلند كرد. مهرداد به هدفش رسيد. عاطفه از اين حرفش به خنده افتاد

  چطور تونستي؟... سونيا: باز انديشيد. عاطفه كمي نگاهش كرد و بعد در آغوش او، دستانش را به دور گردن او حلقه كرد

و را مثل كودكي پنج ساله بر صندلي مينشاند، موهاي بلندش را شانه ميكرد و ميبست، صورتش را نوازش ميكرد و او را مهرداد ا

  .ميبوسيد؛ و هرگز اصول عاطفه را زير پا نميگذاشت

  

ك بسته بيسكوييت پاي و ي. خيلي خنده دار بود اگر ميخواست با حقوقي كه مهرداد به جيبش ميريخت، برايش هديه اي گرانبها بخرد

كيك . يك جعبه براوني گرفت، همراه با بيسكوييتهاي كوچكي كه ميدانست مورد عالقه مهرداد هستند؛ تا آنها را در چاي بزند

  .ي خانه او شد راهيك پاكت پرتقال تحويل گرفت و همراه كوچكي را كه برايش سفارش داده بود

عاطفه به خنده افتاد وقتي او را تصور كرد كه نشسته و آنهمه بادكنكهاي . فته بودمهرداد، بيش از همه كس خودش را تحويل گر

  !ميدوني كه... بيشتر به خاطر سارا بود: مهرداد توجيه ميكرد. سارا در ميان آنها شاد بود. رنگي را باد كرده است

  !ميدونم! آره عزيزم: عاطفه با عشوه اي ساختگي پاسخ داد

  !آخ جون براوني: دست او گرفتمهرداد بسته ها را از 

  !بيشتر به خاطر سارا بود: عاطفه زيركانه به او خنديد

عاطفه كه همان لحظه مانتويش را به چوب لباسي آويزان كرده بود فرياد . مهرداد دست در كيسه كرد و بسته براوني را بيرون كشيد

  !كادو تولدته! نخور: كشيد

  اينا هم هستن؟: ندي پاي و بيسكوييت ها را بيرون كشيدبه ت. مهرداد به سمتش دويد و بغلش زد

  !آخه هيچي نميتونستم واست بگيرم! ميدونم ضايه س: عاطفه يك جوري خجالت كشيد

  !آتي! آتي: مهرداد مچ دستش را گرفت

من !  بهترين هديه ساين براي من! چرا ضايه س؟ تو ميدوني من چي دوست دارم: مهرداد ادامه داد. عاطفه نگاهش را به او بلند كرد

  !هيچوقت همچين چيزي رو نداشتم

  چي رو؟: عاطفه انديشيد

  ميفهمي؟! اينو كه يه نفر بدونه من چي دوست دارم: مهرداد كالفه توضيح داد

  !بذار موقع باز كردن كادوها! پس حاال بازشون نكن: سينه اش را بوسيد و گفت. عاطفه به نرمي در بغل گرفتش
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عاطفه كيك را از روي كشوي چوب لباسي جلوي در برداشت تا در يخچال . ته هاي عاطفه را روي اپن گذاشتمهرداد خنديد و بس

  ...پيش سامي بودم... مهرداد: گفت. بگذارد

باور ... مهرداد: كي به دستش ميدادكناز آشپزخانه خارج شد و نگاهش را به مهرداد دوخت كه سارا را از روي زمين بلند ميكرد و باد

  ...باور نميكنم كه ياد گرفته املت درست كنه... يكنم كه ياد گرفته خودشو تميز حموم كنهنم

  !نگران نباش. ياد ميگيره... آتي: مهرداد همچنان كه سارا را در بغل داشت به سمتش رفت

من . يزي بهش ياد ندادهيچوقت هيچكس چ... مهرداد: گفت. عاطفه بسته سيگار را از روي ميز آشپزخانه برداشت و به نشيمن رفت

اما مادر .  موهاشو خوب شونه بزنه و بند كفشاشو ببنده دندوناشو مسواك بزنه،فقط تونستم يادش بدم كه درست لباس تنش كنه،

  ...سعيد براش سنگ تموم گذاشته

... خيالم راحت شد: بودنفس عميقي از سر آسودگي كشيد و نگاه به مهرداد بلند كرد كه حاال روي مبل كرم رنگ كنارش جا گرفته 

  ...خيلي براش خوشحالم

 روي كاناپه عاطفهك را در مشت بگيرد روي زمين گذاشت و كنار كنمهرداد دخترش را كه هنوز سعي ميكرد با كف دستش باد

  يه چيزي رو ميدوني؟... من هميشه تحسينت ميكنم... آتي: او را در بغل گرفت و گفت. نشست

  ...تو يه مادر بدون بچه اي: د كرد و مهرداد پاسخ دادعاطفه سر به چهره او بلن

  ...براي سارا مادري... براي من مادري... تو براي خواهرات مادري: مهرداد ادامه داد. عاطفه سكوت كرد و سر به زير انداخت

بريم شهر بازي؟ دير ميشه تعطيل مگه نگفتي سارا رو ب! پاشو تولد بگيريم: گفت. عاطفه خنده اي آرام كرد و خود را در آغوش او فشرد

  !ميشه ها

  خوب شد سارا هست كه ما بريم شهر بازي مگه نه؟: مهرداد از جا برخاست

  

  چه اتفاقي در حال جريان است، فقط ميدانست كه شبيه همان اتفاقي است كه چند وقت پيش هم رخ داده بود؛ كهسارا نميدانست

 و ند ميدادي صداي ترسناكي ميدادشان شده بود كه اگر خيلي محكم دستشان ميزدي و فشارهمه دنيا پر از چيزهاي عجيب رنگي

 دورش نشسته بودند و " دنياروشنِهمه آدمهاي " يك چيز گرد و خوشمزه آنجا بود كه مدادهايي رويش روشن بودند و ؛ندغيب ميشد

فرقش اين بود كه دفعه قبل .  رفتند خاموش شدند و و روشنيها كرد"پوف" "مياه"بعد . شعر ميخواندند و دستهاي او را بر هم ميزدند

  وسارا ياد گرفت كه هر بار كه يك چيز گرد.  را بوس ميكردند"مياه"همه او را بوس كرده بودند و حاال همه به اضافه او داشتند 

  .، يك نفر را بوس ميكنند و دنيا پر از چيزهاي دست نيافتني و رنگي ميشودخوشمزه مي آيد

  

  !حاال وقت شرابه! خوب: مهرداد قسمتي از كيك را در ظرف گذاشت
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  !مهرداد مست نشي: عاطفه برايش ريخت

  با شرابِ دوساله موسيو؟: مهرداد با پوزخندي گفت

عاطفه كمي كيك در ظرف سارا ريخت و او را ميان سفره اش در حصار نشاند تا با آسودگي كامل آنرا بخورد و از لحظه لحظه اش 

  . ببردلذت 

  

  .سارا با ده انگشتش در خامه هاي كيك رفت

  

  چه جوري ميخواي اون جا رو تميز كني؟: از عاطفه پرسيد. مهرداد به او خنديد و نوشيد

  !بذار خوش باشه! يه شبه ديگه: عاطفه جواب داد

  !يه ساعت ديگه كه خواستي تميزش كني ببريمش بيرون، ميبينمت: مهرداد سر تكان داد

  !بذاري داد و بيدادامو بكنما: يد و با انگشت اشاره اش، او را تهديد كردعاطفه خند

  جرات دارم حرف بزنم؟: مهرداد شانه باال انداخت

  آتي اون گوشي توئه؟:  به جايي روي ميز عسلي كنار شومينه خيره شدمكث كرد و. از شرابش نوشيد

  !يه لحظه ديدم روشن شد!  يكي داره بهش زنگ ميزنهانگار: مهرداد گفت. عاطفه نگاهش را تعقيب كرد و تاييد كرد

هانيه : با سردرگمي گفت. عاطفه برخاست؛ مهرداد اشتباه نميكرد، هانيه بارها از شركت و بعد از خانه خواهرش با او تماس گرفته بود

  !كال داره-ه تا ميسن! س

هانيه، پر از شكايت پشت . ت كه گوشي را به دستش بدهداز خواهر او خواس. به تندي شماره اش را گرفت و به ليوان شرابش برگشت

  آتي كجايي؟ : خط بود

  چي شده؟:  پرسيدنگرانيعاطفه با 

اون ... آتي: هانيه به آرامي پاسخش را داد.  تا كسي به گفتگويش پي نبردهانيه مكثي كرد؛ عاطفه فهميد كه جايش را عوض ميكند

  !يه مشكل بزرگ! مشكل دارن... نقشه ها

  چي شده؟ تو از كجا ميدوني؟: در را پشت سر خود بست. فه نگاهي طوالني به مهرداد انداخت؛ برخاست و به اتاق سارا رفتعاط

اونا پروژه رو شروع كردن و امير ... يه پسري به اسم شهياد توي شركت كار ميكرد: هانيه نفس عميقي كشيد و پر از خستگي گفت

  اميربهشهياد . امروز ديگه بدجور دعواشون شد، تو شركت داد و بيداد شد... ا امير دعواش شدچند وقت پيش شهياد ب... خيلي راضيه

  !ميگفت كه نقشه ها رو محاسبه كرده، ميگفت اين برجها درست يك سال و ده ماه بعد از كامل شدن، همه با هم فرو ميريزن

  بمب ساعتي؟: عاطفه، به سردي يك كوه يخ ميشد
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  ...ب ساعتيبم: هانيه تاييد كرد

 ... امير ميگفت فندانسيون رو ريختن و روش ساخته شده، ديگه نميشه تغييرش داد... شهياد ميگفت فندانسيون مشكل داره: ادامه داد

  ...امير شهياد رو اخراج كرد

  ...اين خانه از پاي بست ويران است... اين رفاقت از پاي بست خراب بود: عاطفه، مستاصل حرفش را بريد

به نزد مهرداد ميرفت كه در نشيمن پايين خانه اش نشسته بود و . نيه گفت كه با او تماس خواهد گرفت و تماسش را قطع كردبه ها

مقابل چشمان تار و پر از . مهرداد تكاني به خود داد و ليوان او را نيز پر از شراب كرد .شراب موسيو را مينوشيد؛ عاطفه مقابلش نشست

 و مقابل ي سينه تي شرتش كه هميشه يك نخ سيگار در آن داشت، حلقه اي درخشان را بيرون آوردظلمت عاطفه، از جيب رو

  آتي؟ با من ازدواج ميكني؟: چشمان او گرفت

  

 داشت مثل روشني "آيي" خيره شد، انگار "آيي"سارا، با دستهاي خامه ايش ميله هاي حصارش را گرفت و روي دو پايش ايستاد؛ به 

 دور شده "پوفِ مياه" يك  با لحظه لحظه داشت دور ميشد، مثل آن روشنيها كه.خاموش ميشد گرد خوشمزه، مدادهاي روي چيز

  .بودند

  

  .حاال فقط سونيا نبود، حتي امير و سارا هم نبودند. عاطفه بغض داشت؛ درد داشت

  .حاال همه آدمهايي بودند كه قرار بود در آن برجهاي رويايي كار و زندگي كنند

  مهرداد؟ تو چه كار كردي؟: بريده بريده پرسيدعاطفه، 

  

  مهرداد تو داري چه كار ميكني؟: عاطفه باز پرسيد. مهرداد حلقه را نگاه كرد و باز نگاهش را به عاطفه برد

 جيب برگرداند؛ حلقه را به. چشمانش بي روحتر از آن بودند كه مهرداد انتظار انديشيدن به پيشنهاد او را از سوي آنها داشته باشد

  تو ميخواي آدما رو بكشي؟: عاطفه داشت له ميشد. چشمانش را به زير انداخت و باز از شرابش نوشيد

: به زمزمه گفت. عاطفه داشت ميمرد، حقيقتاً لحظه لحظه ميمرد. در سكوتي كشنده به او خيره شد. مهرداد به تندي نگاهش كرد

  ...مهرداد من همه چيزو ميدونم

اگر حقيقت اون نقشه ها رو به امير نگي، اگر ... مهرداد: عاطفه ادامه داد. نمي انديشيد؛ انديشه اش مرده بود... نه.  كج كردمهرداد سر

  ...همين فردا جلوي ساخت اون شهرك رو نگيري

  ...همه چيزو درباره سارا به امير ميگم: مكثي كرد و نگاه به زير انداخت

  ...مردم بي گناه نبايد تقاصش رو پس بدن... امير به تو بد كرد... ونيا به تو بد كردس:  بلند كردمهردادباز نگاه به 
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  ...پس ميدوني: سر تكان داد. مهرداد جرعه اي نوشيد

  ...و همه چيزو به امير ميگم... همه چيزو: عاطفه به اصرار گفت

هيچ اتفاقي قرار نيست كه ... آتي: رد و آتشش زدتك نخ سيگارش را از جيبش بيرون آو. مهرداد ليوان شرابش را روي ميز گذاشت

  .بيفته

  بمب ساعتي؟ پاي بست؟: عاطفه پوزخندي زد

  !بذار همه چيز اونطور كه قراره پيش بره. بهم اعتماد كن: به خفگي تكرار كرد. مهرداد نفس عميقي كشيد و كامي گرفت

  !نميذارم! نه: ياد كشيدفر. باور نميكرد كه مهرداد آنطور سخن بگويد. عاطفه از جا پريد

بمون و بذار برات بگم كه چه اتفاقي ! گوش كن: خواست از نشيمن خارج شود كه مهرداد با دو دستش شانه هاي او را از پشت چسپيد

  !داره مي افته

  

اين مهم بود كه ديگري با برايم مهم نبود كه ديگران درباره ام چه ميگويند، برايم . آن شب، شايد اولين شبي بود كه حسادت كردم

آن شب وقتي . مثل اين بود كه روحم را با ديگري شريك بودم، مثل اين بود كه نفسم را با ديگري شريك بودم. سونياي من خوش بود

نميتوانستم كنار سونيا باشم، نميتوانستم كنارش باشم وقتي كه او ساعتي . به خانه برگشتم، حسادت و سرزنش همه تنم را ميخورد

  .پيش دست كس ديگري را بر تن آسماني اش داشت

از خانه دور شده بودم، حس ميكردم كه هرگز نخواهم . ميراندم و نميتوانستم به هيچ چيز بينديشم. بي هدف در شهر رانندگي ميكردم

شروع به . اتومبيلم شدبي هدف و مجنون ميراندم، تا آنكه نميدانم از كجا، دختري تن فروش سوار بر . توانست به خانه ام برگردم

سوارش كرده بودم تا ور برند، بلكه بتوانم لحظه اي مثل ديگران باشم تا با وجود زن . هرزگي كرد، و من حتي نميخواستم با او بخوابم

انيم  به او گفته بودم كه جايي دارم تا شب را با هم بگذرتن فروش كنارم نشست؛زن . ديگري در كنار خودم، معشوقم را فراموش كنم

  چند وقته اين كارو ميكني؟: از او پرسيدم. و او منتظر بود تا او را به آنجا ببرم

  چه طور؟. چند سالي هست: زن پاسخ داد

  كارت رو دوست داري؟... همينجوري: من گفتم

فقط ! نيمگه ميشه كسي از اين كار بدش بياد؟ هرشب با يه آقاي خوش تيپ، هر شب كلي پول به جيب ميز: زن به تلخي گفت

  !اونجايي كه كار ميكني، بايد شناس باشي كه زيرآبت نخوره

  شبي چقدر در مياري جيگر؟: شيريني تلخي ميشدم؛ باز پرسيدم. خودم را به لودگي زدم

  !به تو نميگم! اي جون: زن خنده اي جلف كرد
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كاسبيمو كساد ! من پياده ميشم! ونو ميچرخيتو چه غلطي ميكني؟ يه ساعته داري همين خياب: فرياد زن در آمد كه. به زور خنديدم

  !كردي

  .همينجا باش: دست در جيب كردم و يك تراول به او دادم

  .ميدونم چته: پس از سكوتي طوالني گفت. مشت مچاله كرد در زن تراول را برانداز كرد و آنرا

  جدي؟ چمه؟: پرسيدم

  . باهات موندهه خاطر پولتبفقط . زنت دوستت نداره. بچه نباش: زن آهي كشيد و پاسخ داد

  .تو زمين بزن ما نيستي: به من نگاه كرد و گفت

يكي از همان تن فروشاني بود كه چنگي به دل نميزدند، . كنار خيابان پارك كردم و او را برانداز كردم. باورم نميشد، شوكه شده بودم

چند سالي هست كه اين ... گفتم كه: تش زد و ادامه دادبراي خودش سيگاري آ. بوي گند تن هزار مرد را از وجود آنها حس ميكردي

 اين وقت شب، اينجوري، با اين لباس راه افتادي توي .انقدر خوشگله كه كور شدي. چشماتو كور كرده. مثل تو زياد ديدم. كارو ميكنم

تو پسر . چشماتو باز كن. رش بيا بيروناز فك. اما افتاده بچه جون. ، و وانمود ميكني كه هيچ اتفاقي نيفتادهخيابون، بوي الكل ميدي

  .خوبي هستي

يه . اسمم مژده س: در را باز كرد، تراول را روي داشبورد گذاشت، به همراه تكه كاغذي. من مثل يك آدم مسخ شده گوشش ميكردم

  .وقتي كاري داشتي با من تماس بگير

  

حاال ميفهميدم كه چهره ام كه هميشه خسته در آينه . داده بودانگار چيزي تكانم . آدم ديگري شده بودم. صبح زود به خانه برگشتم

هر روز چهره ام را در آينه ميديدم اما به حرفش گوش نميكردم، اما آن شب، مژده حرف . به من چه بگويدكه مينشست، سعي داشته 

  .دل من را به من زد

ح روي پروژه كار ميكردم، محاسبه ميكردم، ميكشيدم، و باز به شركت ميرفتم و تا صب. بي خوابيهاي شبانه ام داشت ديوانه ام ميكرد

هربار كه به خانه ميرفتم، يا آنجا . از سونيا فراري شده بودم. فكر ميكردم كه اشتباه ميكنم، باز به بن بست ميخوردممحاسبه ميكردم و 

هم دوستش ميداشتم و هم . يگري را ميدادنميتوانستم به خودم دروغ بگويم، احمق نبودم، بوي تن كس د. نبود و يا در خواب بود

احمق آنچه مرا آزار ميداد رفتار جلف او با رفقايم بود؛ . اينكه هيچ جور نميتوانستم به خودم ثابت كنم كه او با ديگري ارتباط دارد

  .نبودم، هربار كه وارد ميشدم، خودش را جمع ميكرد و مشغول تعريف از من ميشد

. كابوسهاي گنگي داشتم، از سويي رفتار سونيا آزارم ميداد و از سويي طرحهاي پروژه.  به خواب نميرفتمگاهي يك هفته و شبانه روز

  شهرك را سونيا آن. آخرين اشتباهم باشد ميتوانست،، اولين اشتباه من كافي بودك شهرآن براي نابود كردن يك اشتباه من

  . بودمميخواست، و من بر سر دوراهي خواستن او و نخواستن خودم
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با مژده تماس .  كه انگار كس ديگري در وجود من نشسته بود و برايم تصميم ميگرفتندبي خوابي و سرگيجه هايم به جايي رسيد

كسي كه به جاي من تصميم ميگرفت او را استخدام كرد تا . گرفتم، اما نه  براي كاري كه او داشت، بلكه براي كاري كه خودم داشتم

 كسي كه به جاي من تصميم ميگرفت، يك اتومبيل زير پاي او گذاشت و او را در شركت استخدام كرد تا امور .جاسوسي زن مرا بكند

كسي كه به جاي من تصميم ميگرفت، به او آموخت چگونه با ركوردر تلفن سانترال . رفاهي را از قبيل نظافت و پخت نهار انجام دهد

  .كار كند و مكالمات همسرم را ضبط كند

  .نزجر كننده بودنتيجه م

 به آپارتمانم در چند خيابان سه ماهه  خارجيمن به يك مسافرت. مژده اصرار داشت كه سونيا خصوصاً با بابك سر و سري دارد

فيلمهايي را كه دوربين جاسازي شده ام از عشقبازي همسرم با كساني كه آنطرفتر از شركت رفتم، و هر روز ظهر به خانه برگشتم تا 

محاسبه ميكردم . هر شب تماشا كردم و طرحها را كشيدم. هر شب آنها را تماشا كردم. ن و يا غريبه ها گرفته بود، بردارمميشناختمشا

. محاسبه ميكردم و او را تماشا ميكردم كه زيباييش را به همه هديه ميكرد. و به صداي ناله معشوقم زير تن ديگران گوش ميكردم

  .دم كه چرامحاسبه ميكردم و از خودم ميپرسي

طرح را تغيير دادم و مجبور شدم بعضي چيزها را . محاسباتم ميگفت كه برج بعد از يك سال و ده ماه از پايان ساخت، فرو ميريزد

  .اما آنچه را كه ميخواستم، در آن نميافتم. حذف كنم

  .يم را گرفتمهاطولي نكشيد كه جواب چراو 

مكالمات پشت تلفن، بلكه آنهايي را كه مژده با قرار دادن گوشي تلفن همراهش در يكي نه . مكالمات ضبط شده سونيا جوابم را دادند

  .از اتاقهاي شركت ضبط كرده بود

وقتي صداي امير را . مژده خود را به آپارتمان من رساند و گفت كه آن مرد را تا به حال نديده بوده است؛ ميگفت كه نامش امير است

آنچنان با سونيا سخن ميگفت كه انگار همه اين سالها حتي ثانيه اي از هم دور نبوده اند، . راب كردندشنيدم، گويي دنيا را بر سرم خ

سونيا ميگفت كه به محض آنكه مهرداد طرح را تمام كند و به اجرا بيفتد، از او جدا خواهم . انگار كه از روز ازل يكديگر را ميشناختند

تو همه ... اس بگيره و رو دستم بمونه-من نميخوام بچه م ام... راست ميگفتي... امير:  گفتبه امير. چيزي كه فهميدم نابودم كرد. شد

اونم مثل مادرش ديوونه ...  مهرداد احمقه!پولمو بگيرم و حال كنم! حاال حاالها بايد حال كنم!  من خوشگلم...اين سالها راست ميگفتي

  !س

  ... فتممن از روز اول بهت گ... عزيزم: امير به او ميگفت

  .هزار بار به آن مكالمه گوش كردم. اين عين كلماتشان بود

  .اس، حتي ثابت هم نشده است- و سونياي احمق هيچ نميدانست كه هنوز ارثي بودن بيماري ام

  .بله
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و حاال آنجا .  امبه سونيا اخطار كرده بود كه من احمق و ديوانه. امير همانطور كه از روز اول به من گفته بود، به سونيا هم گفته بود

  .منتظر پروژه من، هماني كه بارها براي ريختن طرحش سرزنشم كرده بود و به تمسخرم گرفته بود. نشسته بود، منتظر ثروت من

. در همه دوران مدرسه و دانشگاه همكالسي ام بود، اما ميدانستم كه هرگز درسش را تمام نكرده است. امير يك الابالي عالف شده بود

  .هيچوقت نميخواستم به سراغش بروم. فود زده بود و هفته اي يكبار به آن سر ميزديك فست 

انگار با فهميدن حقيقت، خودم را پيدا كردم و .  ريختندم انگار آبي بود كه بر آتش براي من، شنيدن آن مكالمه.خودم را جمع كردم

  .حد و حدود زندگي ام را شناختم

  .دو شبانه روز، يك سر خوابيدم

چشمم به نقشه هاي پهن شده كف آپارتمان . ي بيدار شدم، تا چند دقيقه هيچ چيز را به خاطر نمي آوردم و خودم را نميشناختموقت

مثل يك آدم طلسم شده كنار نقشه ها نشستم و آنچه را كه يك . افتاد و آن لحظه به ياد آوردم كه كيستم، كجا هستم و چه ميكنم

بعد از يك سال و چند . محاسبه آن سطح از پاي بست، نماز روزانه ام شده بود. كردم، باز محاسبه كردمسالي بود به اشتباه محاسبه مي

متوجه شدم كه آن . ميكرده امن ياشتباههيچ تنها در چند ثانيه، متوجه شدم كه تمام آن مدت، . ماه، به حماقت خودم پي بردم

بعد از يك سال و ده ماه تنها شهرك متوجه شدم كه كابوس فرو ريختن . يختبرجها، با همان محاسبات قبلي ام، هرگز فرو نخواهند ر

  .يك خواب بوده است، خوابي كه ممكن نبود با آن محاسبات تعبير شود

به او گفتم كه حق ندارد . به خانه برگشتم و سونيا را در بخشي از خانه حبس كردم و برايش خدمتكاري گرفتم. ميتوانستم نفس بكشم

  .حس ميكردم كه هوا سبك شده است؛ روياي سونيا را ميساختم و او را براي خودم داشتم. ارج شوداز خانه خ

. ميدانستم كه هر كسي، درباره طرح اصلي ام همان اشتباهي را ميكند كه من طي يك سال گذشته ميكردم. پي گرفتن مجوز بودم

  . پس طرح دوم را به جريان انداختم و رويش مجوز گرفتم

  . سونيا رفته است كهاز ظهر به خانه برگشتم و دريافتميك بعد 

سونيا براي عياشي كردن به دنيا آمده بود، نه . سونيا مرا نميخواست. نيازي به اثبات هيچ چيز نبود. پس از چند ماه از او جدا شدم

 خانه به نامش كردم، او همراه آنها و فقط آنچه را كه او ميخواست و به عنوان مهريه اش بود در قالب شركت و يك. براي زندگي كردن

  .همراه زمينهاي شهركش رفت

  .سونيا هرگز مال من نبود

  .من احمق بودم... و راست ميگفت

  .احمق بودم، اما نه آنطور كه او خيال ميكرد

 ميگفتم كه من هم يكي مثل به خودم. و آن روزي كه به او گفتم، نتوانستم از او بگذرم. بايد اين را ميدانست؛ و من اين را به او گفتم

مژده به من خبر داد كه او باردار شده و . و نتيجه آن عشقبازي، ترديدي شد كه پس از باردار شدن او در من به وجود آمد. همه
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او امير تقريباً هر روز به شركت سونيا ميرفت و به پرو پايش ميپيچيد، مژده گفت كه امير از . نميداند كه از چه كسي باردار است

  .خواسته كه با وي ازدواج كند

هم بچه اش را داشت و خطري تهديدش نميكرد، . سونيا، عاقلتر از آن بود كه بي غيرتي مثل امير را به عنوان همسرش انتخاب نكند

  .هم شوهرش را داشت و هم كثافتكاري اش را ميكرد؛ و البته سرزنشهاي اقوام بدوي اش را هم نميشنيد

 اگر اما.  ممكن بود كه آن بچه مال من نباشد.يك سو ترديد بود، و يك سو اطمينان. كر بچه سونيا بيرون بروممن نميتوانستم از ف

حتي درصدي وجود داشت كه آن بچه، بچه من باشد، هيچ نميخواستم زير دست بي ناموسهايي مثل سونيا و امير بزرگ شود، خود 

 و هيچ نميخواستم كه سونيا، در .ه ام مادري ميكند و امير حرامزاده ميخوانتشخوري ميكردم، نميتوانستم ببينم كه سونيا براي بچ

باجي كه بايد به سونيا ميدادم ارزشي نداشت، اما اگر او بچه من . هيچ زماني از معصوميت آن بچه براي باج گرفتن از من استفاده كند

  . سونيا شودبود، گوشش از اين حرف پر ميشد؛ و من نميخواستم كه او وسيله عياشي

و اين را مديون كمك . به هر جهنم دره اي سر زدم تا توانستم سارا را با نوزاد دختري كه براي پدر و مادرش زيادي بود، عوض كنم

  .اسمر و كارگري در بيمارستان هستم

داشت و تنها كسي بود كه از او از همه چيز من خبر . مژده را از شركت بيرون كشيدم و تامينش كردم تا نقش مادر سارا را بازي كند

او را به عقد موقت در آوردم تا در زمان . نزديك ديده بود چه باليي بر سرم آمده، و تنها كسي بود كه ميتوانستم اطمينانش كنم

ردم ببرم،  تا زماني كه مدارك سارا آماده نبود، شب و روز نداشتم و جرات نداشتم او را در انظار م.مناسب براي سارا شناسنامه بگيرم

  . از طريق اسمر گواهي جعلي براي والدت سارا جور كردم و توانستم به او هويت ببخشماما باالخره

  . نميتوانستم آرام بنشينم. بايد زهرم را به امير ميريختم

رفيق قديمي كه مثل يك امير را به تله انداختم و . ماهها محاسبه كردم، شبيه سازي كردم و از ويران نشدن شهرك اطمينان يافتم

همه رازهايش را با او در ميان ميگذارد، برايش شرح دادم كه زيربنايي كه در زمينها ريخته شده، مربوط به طرحهايي نيست كه سونيا 

از سويي درخشش طرح من چشمانش را . طرح اصلي را به او نشان دادم و وانمود كردم كه سونيا رو دست خورده است. در اختيار دارد

  . بوي سودي غيرقابل تصور به مشامش خورده بود و نميتوانست آرام بنشيند و از سوييبودگرفته 

طرحها را برد و هر كس كه ديد،  گفت كه آن شهرك . مجبور بود كه مهندس استخدام كند. امير سواد پياده سازي طرح را نداشت

  .فرو ميريزد؛ همچنان كه خود من يك سال همان تصور را داشتم

 شايعه خراب شدن طرح بيفتد و ميدانستم كه سونيا با اين ،همين كافي بود كه در بازار تبليغ شهرك.  براي من كافي بوداما همين

  .شايعه به گل خواهد نشست
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ميخواستم كه امير و سونيا آنچه را كه با نابود كردن من به دست آورده بودند، با نابود شدن سرمايه شان از . من پولم را نميخواستم

بازار كار خود را ، ضامن بمب كشيده شد، و من نشسته ام تا شايعات امير نقشه ها را از اتاق من بيرون بردآن روز كه . ست بدهندد

  .انجام دهد و باز مهندسين ناظر را به سايت بفرستد؛ و آن لحظه اي كه پروژه ابطال شود، من به هدفم رسيده ام

  

  .باور نميكنم.  باور نميكنم مهردادمن: عاطفه عصبي سيگار ميكشيد

  ... فقط جلوي پروژه رو بگير: سيگارش را كه نيمه شده بود در زير سيگاري فشرد و از جا برخاست

. بودبه مهرداد نگاه كرد كه سر به زير انداخته و به ليوان خالي شرابش زل زده . مكث كرد و برگشت. به سمت اتاق سارا به راه افتاد

  .من نميتونم بهت اعتماد كنم.. .مهرداد: گفت

  .لوازمش را در ساكش ريخت و از خانه خارج شد

  .سارا به گريه افتاد

  .مهرداد هيچ به دنبالش نرفت

  .نفس عميقي كشيد و سيگاري براي خود آتش زد

  

  آتي؟ آتي حالت خوبه؟: دستي او را تكان داد و از خواب بيدارش كرد

  ساعت چنده؟: موهايش را از صورتش كنار زد و با خستگي پرسيد. باالي سر خود يافتبه پهلو چرخيد و مهشيد را 

  .ده و نيم: مهشيد همانطور آرام جواب داد

  .عاطفه ناگهان بي اختيار از جا پريد، اما دريافت كه هيچ دير نيست؛ او هيچ جا را نداشت كه برود

و دريافت كه دو روزي هست كه هيچ .  كه دو روزي هست كه هيچ چيز ندارددوباره گريه هاي دو روز پيشش را به ياد آورد و دريافت

چيز دير نميشود، نه بيدار كردن و نگهداري از سارا، نه درست كردن نهار، نه تميز كردن خانه، نه خواندن درسها طبق برنامه؛ در اين 

  .چرا كه زندگي تمام شده بود. زندگي ديگر هيچ چيز دير نميشد

  !تو دو روزه چه مرگته؟ صداي گريه ت تا پايين مياد... آتي: نشستمهشيد كنارش 

  .عاطفه در جاي خود نشست و پاسخي نداد

بسته سيگارش را برداشت .  دادشاندو مسكن را از كنار تشكش قاپيد و با آب مانده اي از قبل كه در بطري بود پايين. معده درد داشت

  .يد نگاهي كرد و از پله ها پايين رفتمهش. و از در پشت بام، از خرپشته خارج شد
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به افق زل . دو روز بود كه همه ساعتهايش صرف نشستن روي لبه پنجاه سانتي متري پشت بام خانه هانيه و كشيدن سيگار شده بود

دو . شيدگاهي روي زمين دراز ميك. گاهي كنار ديوار مينشست و زانوهايش را بغل ميكرد. ميزد، اشك ميريخت و سيگار دود ميكرد

  .نفس ميكشيد و مرده بود. عاشق بود و ميترسيد. فقط اشك ميريخت و ميلرزيد. روز بود كه حتي به ياد نمي آورد كه نامش چيست

. بازوهايش ميلرزيدند، پاها و كمرش خالي بودند. روي آسفالت داغ پشت بام دراز كشيده بود و زانوهايش را در شكمش جمع كرده بود

  . خود را منقبض كرد. نش شده بودند، انگار از بدو تولدش با هميش ريزش اشك زندگي ميكرده استاشكش كه جزء چشما

  

  .هيچ كاري نميشود كرد"

  آبي است كه بر زمين ريخته؛

  ".و من نيز مسئول كشته شدن همه آن آدمها هستم

  

ميخواست با همين عذاب وجدان، همينجا روي . ستو هنوز هم آنچنان مهرداد را كوركورانه ميپرستيد كه نميتوانست دم بزند؛ نميتوان

  .همين آسفالت داغ بميرد

  

  .اين را ميگذارم پاي دوست داشتن او"

  .پاي دوست داشتن سارا

  .نميتوانم به كسي چيزي بگويم

  .تو مقصري عاطفه، تنها خود تو

  ".پس به تنهايي بمير

  

هيچ نخوابيده بود، مگر آن وقتي كه آنقدر گريسته بود كه از . ت بام بودهنوز روي همان پش. يك هفته از آشوب عاطفه ميگذشت

صداي آشنايي شنيد؛ .  باشد، روي پشت بام قدم ميزدفرار كردهبا حال آدمي كه از آسايشگاه مجانين . خستگي بيهوش شده بود

  ب نميدي؟آتي؟ تو اينجايي؟ چرا گوشيتو جوا: صدايي قديمي كه خاطرات بدي را به خاطرش مي آورد

  تو چرا اينجوري شدي؟: صورتش را با دست بلند كرد. هانيه مقابلش ايستاد

عاطفه دختركي بود مثل يك كوه، با شانه هايي كه راست . آن كسي كه مقابلش ايستاده بود، عاطفه نبود. هانيه حقيقتاً وحشت ميكرد

د كه يك كوه بر دوشش خراب شده بود؛ آن دختر چشمان آن دختر كه آن لحظه مقابلش ايستاده بود، دختري بو. و گشوده بودند

 و در مدرسه با يك خط كش به بچه ، مقابل همه قد علم ميكردعاطفه اي را نداشت كه با ساعت ديجيتالي هديه معلمش بازي ميكرد
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ا با كف دست  عاطفه حتي در سرم. دو چشمش داشتانهاي ديگر زور ميگفت، آن دختر دو سنگ كدر هزار ساله به جاي مردمك

شانه ها را نميماليد و نميلرزيد، اما آن دختر كه آن لحظه مقابل هانيه ايستاده بود، در گرماي دم كرده شب تابستان، به تندي شانه 

  .هاي الغر و خشكيده اش را ميماليد و مثل بيد ميلرزيد

  آتي؟ آتي؟: هانيه با دستپاچگي تكانش داد

آتي؟ حرف : هانيه نميدانست كه چه چيز او را به اين حال انداخته. ي حواسش را به او دوختعاطفه همچنان كه ميلرزيد، چشمان ب

  !منو كشتي! بزن

  !همه ميميرن... ميريزه... برج: عاطفه مثل يك آدم منگ، بلند بلند فكر ميكرد

  !آتي؟ ميشنوي؟ كنسل شد! پروژه كنسل شد! آتي: هانيه بي اختيار در صورت او سيلي زد. چشمانش بي حواس تكان ميخوردند

  ميريزه؟: بعد انگار كه از خوابي بيدار شده باشد گفت. عاطفه مدتي نگاهش كرد

  !برج كنسل شد! تموم شد! آتي: هانيه باز تكرار كرد

  تو غذا خوردي؟ خوابيدي؟ حالت خوبه؟: صورت او را در دست گرفته بود و تكانش ميداد

  ...بذار بخوابم... بذار: زمزمه كرد. خزيد و دراز كشيدعاطفه به آرامي روي زمين نشست و در جا 

  

تا كي ميخواي بشيني تو اين خرپشته زوار در رفته و يه كله درس بخوني؟ دو هفته س ! آتي: هانيه از پله ها باال آمد و مقابل او زانو زد

  !از خونه نرفتي بيرون

  چه كار ديگه اي دارم كه بكنم؟: فته اش را به او دوختعاطفه به سستي سر از كتابش بلند كرد و چشمان گود ر

ول كردم، اما اون كارو منم بيكار شدم، درسته كه خودم ! تو اينجوري نبودي آتي! بس كن: هانيه روي زانوهايش به سمت او رفت

  !باالخره بيكاريه

  ...من فكر نميكردم مهرداد اينجوري باشه... موضوع اين نيست: عاطفه سر جمباند

  هنوزم فكر ميكني مهرداد پروژه رو كنسل كرده چون ميترسيده تو از سارا چيزي به امير بگي؟: انيه مقابلش نشسته

  ... اما هنوزم: عاطفه با سر تاييد كرد

  هنوزم چي؟: هانيه پرسيد. سكوت كرد

تو ميتوني بري برام ... هاني...  موندهم خونه مهردادكلي از وسائال: گفت. عاطفه تكاني خورد و آن عشق ديوانه وار را از خود راند

  پسشون بگيري؟

  !مردم از بس تو اينجا نشستي! به شرطي كه االن بلند بشي با هم بريم بيرون: هانيه مچ دستش را گرفت
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 حركاتش كند شده بودند و كمتر حرف ميزد. همه تنش از يكجا نشستن درد ميكرد. عاطفه به آرامي كتابش را بست و از جا برخاست

او با يك بطري آب و كتابهايش زندگي . حتي حال نداشت برود و براي خودش يك پاكت سيگار بگيرد. و يا به سوالي پاسخ ميگفت

  .ميكرد

  !زود باش آماده شو: هانيه دست او را گرفت و از پله ها به پايين هدايتش كرد

  

  

وارد كوچه مقابل كه . ي به آن نگاهي انداخت؛ نميشناختشعاطفه زيرچشم. از كوچه كه خارج شدند، يك اتومبيل پي اشان را گرفت

  آتي؟: شدند، اتومبيل كنارش قرار گرفت

  

  .عاطفه پس كشيد

  ...آتي يه لحظه گوش كن: مقابل عاطفه ايستاد. مهرداد همانجا در وسط كوچه از ماشينش پياده شد

  ...شنيدم پروژه رو كنسل كردي: عاطفه با پوزخندي گفت

از پنجره دست به داخل برد و از روي صندلي . مهرداد دست عاطفه را گرفت و او را به سمت كمك راننده برد. از آن دو دور شدهانيه 

  .مال توئه... اينا... كنسل نشده... نه: چيزي را برداشت

ا حركت كند دستانش از مهرداد تنها آن چيزي را كه به او دراز ميشد، ب. عاطفه بي رمقتر از آن بود كه بتواند با او جروبحث كند

  .االن تو صاحبشي... براي تو... از امير خريدم... پروژه رو: مهرداد بي طاقت شد. گرفت

  خريدي؟: برقي به ولتاژ هزاران ولت از وجود عاطفه گذشت

  ...باخت بودبراش بدترين ... همين كه رفتم سر پروژه، اونجا گيرش آوردم و همه چيزو زدم تو روش: مهرداد لبخندي زد

زير همه آنها، . حركاتش به شكلي عصبي سريع شدند؛ اسناد را باز ميكرد و باور نميكرد كه به نام خودش است. عاطفه عصبي شد

  مهرداد؟ تو اينهمه ضرر كردي؟: لكنت گرفته بود. شناسنامه خود را يافت كه روز اول كارش به مهرداد سپرده بود

  ضرر كردم؟: ا كنار انگشت اشاره اش صورت او را نوازش كردمهرداد ب. به چشمان او خيره شد

  .ميسازمش، يك سال و ده ماه صبر ميكنم، تا ببيني كه هيچ اتفاقي نمي افته: مهرداد ادامه داد. عاطفه چشم به زير انداخت

  .هيچوقت درباره سارا، چيزي به امير نميگفتم... من: عاطفه من و من ميكرد

به راحتي . پدر من گرين كارت آمريكا رو داره. به خاطر ترس اين كارو نكردم... من نترسيدم... آتي: تمهرداد پس از سكوتي گف

  . من نترسيدم...فقط به خاطر مادرم موندم، مادري كه با ديدن من فرياد ميكشه. ميتونستم جمع كنم و برم

  ر كردي؟تو اينهمه ضر... چقدر احمق بودم: به زمزمه گفت. عاطفه نفس عميقي كشيد
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  .هيچ ضرر نكردم: مهرداد با دو دست شانه هاي او را گرفت

  با من ازدواج ميكني؟: دست در جيبش كرد و حلقه را بيرون آورد

 خواستگاري "حسن دوزنه"ميدوني كه داري از دختر : به دستان مهرداد خيره شد و پرسيد. عاطفه، ميان كوچه به حلقه نگاه كرد

  ميكني؟

 كه حتي  اينو ميدونم كه من مردي هستم كه زنش بهش خيانت كرده، اون زنو طالق داده، يه بچه حرومزاده روفقط: مهرداد خنديد

 دزديده، يك زن ديگه رو يك سال عقد كرده، با تن فروشاي رنگوارنگ خوابيده، و حاال به  زن از اونمطمئن نيست بچه خودش باشه

  .نيا خواستگاري ميكنهخودش جرات داده و از قشنگترين و بهترين دختر د

  .آره... تو بردي: عاطفه لبخندي زد و حلقه را كه هنوز با اصرار به سمتش دراز بود گرفت

  .سونيا خيلي احمق بوده: حلقه را در دست انداخت و به چشمان مهرداد خيره شد

  كجاست؟... سارا: مكثي كرد و پا به پا كرد

  .پيش پرستار جديدش: مهرداد پاسخ داد

هنوزم بهانه شهربازي اي رو كه شب تولد من بهش قول داده ... ميدوني: مهرداد ادامه داد. شرمنده بود. ا سكوت نگاهش كردعاطفه ب

  ...بوديم ميگيره

  ...بهانه پشمكاي بزرگ رنگي رو ميگيره: سر به زير انداخت و خنديد

  ك هم دوست داره؟پشم... سارا: عاطفه زيرپوستي خنديد و پشت دستش را بر شكم مهرداد گذاشت

  !ببرش شهر بازي تا ببيني: مهرداد با شيطنت پاسخ داد

 با اين همه عالقه به "سارا": عاطفه با خنده اي از ته دل، با پشت دستش كه بر شكم مهرداد بود، دو بار پشت سر هم بر آن زد

  ! تنها ميگذاره"مادرشو"شيريني، باالخره مرض قند ميگيره، زود ميميره و 

  

  .بهت قول ميدم... ديگه شيريني و بيسكوييت نميخورم... آتي: گفت.  دست برد و دو دست او را در دست گرفتمهرداد

  .حتي كيك براوني هم نميخورم: ادامه داد. مكث كرد

  پايان
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