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!ستین دیشیندیاگر هر روز ب یکه هست حت یینام خدابه 

من

تو

او

...!يگرید

:مقدمه

.مییهمه تنها انیم نیرا و در ا يگریمرا و تو د يگریتو را دوست دارم و د من

» یعتیشر یدکتر عل «

****

سرشت زمانه است نیا

سرگردان يافسوس ها ي رهیزنج

است رتیس وید يرسم واد نیا

جا نیاز هم من

جا نیا درست

یفان يایدن نیهم

بدرودها نیا در

وانفسا امیا نیا در

:میگو یوارانه م ادیفر

عاشق تو هستم من

عاشق او تو

يگریعاشق د او

...

ییبا تنها زیو گالو میدرد مند همه
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یکس یهمه ب نیبه ستوه آمد از ا جان

یهم نفس یدرد مشترك ب و

ر. دیخورش

هیهمسا: اول فصل

 دیکرد چطور با یشده بود و فکر م رهیتوجه به زمان و مکان به رو به رو خ یفرو رفته اند ب شانهیدرو يمسخ شده که در خلسه  يانسان ها مانند

 میخودش تصم يبرا دیکرد خودش با یفکر م یو درماندگ یچارگیب نیدر ع. افسانه در امان بماند يشده  يزیبرنامه ر یاز دست بعداز ظهر سگ

.آمده بود رونیاز خلسه ب. داد یاش ادامه م یبا همان سرعت چهل به رانندگ یعقب لیبوق بوق اتومب يبا صدا. گرانید نه ردیبگ

: کنارش آمد و گفت يو شش نقره ا ستیدو

.شو ییلباس شو نیبرو سوار ماش ـ

: طعنه با حرص گفت نیتنگ شده در جواب ا ییچشم ها با

.اونم دارم ينامه  یاتفاقا گواه ـ

سرعتش را . مرد مزاحم را نشنود يضبطش را بلند کرد تا تکه و طعنه ها يو صدا دیرا باال کش شهیبا همان سرعت به راهش ادامه داد و ش و

.کرد شتریب

. را به چشم زد دشیسف اهیس سیپل نکیع. کرد یم یبا آهنگ هم خوان همراه

It’s been so long that I haven’t seen your face 

دمیوقته که صورتت رو ند یلیخ

Im tryna be strong

باشم يکنم که قو یم یسع دارم

But the strength I have is washing away

دم یقوام رو دارم از دست م یول

It wont be long before i get you by my side

بود یمن خواه شیکشه که پ ینم یطول

And just hold you, tease you, squeeze you till

فشارمت تا یکنم، م یم تتیکنم، اذ یبغلت م و

I was fill all my mind

ذهنم رو پر کنه تمام

I wanna make up right now now now

رمیبگ میاالن تصم نیخوام هم یم

I wanna make up right now now now

رمیبگ میاالن تصم نیخوام هم یم
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Wish we never broke up right now now now

میشد یوقت از هم جدا نم چیه کاش

we need to link up right now now now

میهم برگرد شیباز دوباره پ دیبا

I wanna make up right now now now

رمیبگ میاالن تصم نیخوام هم یم

I wanna make up right now now now

رمیبگ میاالن تصم نیخوام هم یم

Wish we never broke up right now now now

میشد یوقت از هم جدا نم چیه کاش

we need to link up right now now now

میهم برگرد شیباز دوباره پ دیبا

Girl I know mistake were made between us two

ما به وجود اومد نیب یدونم اشتباهات یم دختر

And we show our eyes that now even says somethings weren’t true

نداشتن قتیکه االن معلوم شد حق میرو زد ییبا چشمانمون حرف ها و

watch you go and haven’t seen my girl since then

دمتیند گهیو از اون موقع د دمیرو د رفتنت

why can it be the way it was

شدیم يجور نیا دیبا چرا

coz you were my homie lover friend

من يعشاق دوستا يهم خونه  يتو بود چون

I can’t lie

تونم دروغ بگم ینم

I miss you much

دلم برات تنگ شده یلیخ

Watching everyday that goes by

کنم ینگاه م شهیم يکه سپر ییبه تک تک روزا دارم

I miss you much

دلم برات تنگ شده یلیخ

Tell i get you back Im gone try

کنم یو م میخوام برت گردونم و سع یکه م گمیت مبه دارم

coz you are the apple in my eye

یتو نور چشم من چون
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Girl I miss you much

برات تنگ شده یلیدلم خ دختر

Watching everyday that goes by

کنم ینگاه م شهیم يکه سپر ییبه تک تک روزا دارم

I miss you much

دهدلم برات تنگ ش یلیخ

Tell i get you back Im gone try

کنم یو م میخوام برت گردونم و سع یکه م گمیبهت م دارم

I miss you much

دلم برات تنگ شده یلیخ

coz you are the apple in my eye

یتو نور چشم من چون

Girl I miss you much

برات تنگ شده یلیدلم خ دختر

I want you to fly with me

یم با من پرواز کنخوا یم

want you to fly

یخوام پرواز کن یم

I miss how you lie with me

با تو تنگ شده دنیدراز کش يبرا دلم

miss I how you lie

دروغات تنگ شده يبرا دلم

jus wish you could dine with me

میباز با هم غذا بخور شدیم کاش

wish you could dine

میبخور با هم غذا شدیم کاش

the one that’ll grind with me with me

ذاشتم یکه سر کارش م يبود یکس تنها

said the one that’ll grind with me

ذاشتم یکه سر کارش م يبود یکس تنها

I want you to fly with me

یخوام با من پرواز کن یم

want you to fly

یخوام پرواز کن یم
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I miss how you lie with me

با تو تنگ شده دنیدراز کش يبرا دلم

miss I how you lie

دروغات تنگ شده يبرا دلم

jus wish you could dine with me

میباز با هم غذا بخور شدیم کاش

wish you could dine

میبا هم غذا بخور شدیم کاش

the one that’ll grind with me with me

اشتمذ یکه سر کارش م يبود یکس تنها

said the one that’ll grind with me

ذاشتم یکه سر کارش م يبود یکس تنها

I wanna make up right now now now

رمیبگ میاالن تصم نیخوام هم یم

I wanna make up right now now now

رمیبگ میاالن تصم نیخوام هم یم

Wish we never broke up right now now now

میشد یز هم جدا نموقت ا چیه کاش

we need to link up right now now now

میهم برگرد شیباز دوباره پ دیبا

. شد ادهیپارك کرد و پ یشگیهم يرا در جا لیاتومب

.سالم مهندس آرمند: نگهبان

.سالم مهندس آرمند: خدمات مسئول

.آسانسور شد سوار

.سالم مهندس آرمند: یآبدارچ

.نجو تایسالم آرم:  یمنش

: با حرص گفت تایآرم

پرستو؟ ـ

: زد و گفت يلبخند پرستو

.باشه بابا خانم مهندس ـ

: داد و گفت هیگذاشت و به آن ها تک زیعرض م يرا رو شیها دست
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قدر شلوغه؟ نیجا ا نیامروز چرا ا ـ

.یبا همشون مصاحبه کن دیبا. استخدام حسابدار يبرا: پرستو

: با داد گفت بایتقر

همشون؟ ـ

با من مصاحبه کن؟ يخوا یپ نَ پ م: پرستو

: گفت ظیبا غ تایآرم

اومد؟ عیشف يافتاده تو دهنت؟ آقا هیلفظ احمقانه چ نیا ـ

.بودن یهم راض یلیدادم و خ لیکارشون و تحو. بله: پرستو

 هیبگو  يزیبه پرو. کم گنده رو ندارمساعت دو رو هم کنسل کن؛ اعصاب اون مردك ش يجلسه . تا آخر هفته سفارش قبول نکن. خوبه: تایآرم

بود که براشون  یسفارش نیآخر نیبه شرکت روشنا هم زنگ بزن بگو سفارششون آماده است و بگو ا. و بهم بده ریماه اخ نیاز فروش ا ستیل

 کیآنت زاتیبراتون تجه نیاز همون شرکت هم بخوا نیبند یهمزمان قرداد م گهیشرکت د هیآرمند گفت شما که با  یگیبهش م. میآماده کرد

؟یاوک. وارد کنه

: زد و گفت يلبخند پرستو

تو سرم کنم؟ یهمه آدم چه خاک نیمن با ا. بابا یاوک ـ

.تو اتاق من ایخودت ب نیمراجع يبا پرونده  گهید ي قهیده دق: تایرم آ

گه؟ید... چشم: پرستو

با  ینینش. سبز داغ باشه ها يچا. تلفن داشتم وصل نکن هیتا ظهر هم اگه از ترک .گلوم خشک شده. ارهیسبز ب يچا هیبه داوود بگو برام : تایآرم

.داوود به چرت و پرت گفتن

.دیوارد اتاق شد و در را کوب و

قرار  یدر کنج اتاق مربع دیرس یدر اتاقش سه گلدان کاکتوس بود و هفت بابمو که قدشان تا سقف م. بود اهیس شیاتاق بزرگ که سر تا پا کی

 یرمان هم به چشم م یو حت یرانیو ا یخارج يکه پر از پرونده و زونکن و کتاب ها اهیس يزدند و کتابخانه  یبرق م دیسف يها یکاش. شتدا

قاب عکس قرار داشت  کی شیکه رو یبزرگ زیو م اهیچرم با روکش س يمبل ها. در اتاقش وجود داشت یهم به طور اختصاص ییستشود. خورد

.قرار داشت زیم يهم رو دیو سف اهیدو تلفن س. که داخلش خودکار و مداد گذاشته بود یتیوتو وستریس سلبا عک وانیل کیو 

.دیکش يتمام قد يرا به سمت پنجره  یصندل

راحت بود  اریاش بس یکه پشت اهشیس یصندل يرو زیپشت م. و سوزن ته گرد رهیقرار داشت به همراه پانچ و منگنه و گ زیم يرو میتقو کی

.دیبه سمت خودش کش زیم يرا رو نتیدستگاه پر. گذاشت زیم يلپ تاپش را رو. ستنش

.اتاق باز شد در

گفت و آقا داوود خارج نشده که پرستو  يتشکر تایآرم. گذاشت زیم يسبزش را رو يبود وارد اتاق شد و چا يقا داوود که مرد سالخورده ا آ
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.داخل شد

: مبل پهن شد و گفت يرو

.و سه نفر بودن یس. خوره رو جدا کردم یکه به دردمون م یینایخب ا ـ

 يعمل شده و لب ها ینیو صورت گرد و ب يکج و معوج سورمه ا يو مقنعه  یمشک یخفاش يتپلش و مانتو کلیبا آن ه. شد رهیبه او خ تایآرم

 یکیآمد ساده باشد اما  یاش نم افهیهرچند به ق. ختیر یاش م یشانیپ يو نامرتب رو يکه چتر يبلوند يبه انضمام موها. با نمک بود يپروتز

 يتنها مانتو یخفاش يمدل مانتو نیخودش ا يبلند بپوشند و به گفته  يبود که کارکنان ساده باشند و مانتو نیشرکت هم يها العملاز دستور

.بلندش است

: و گفت دیکش یقینفس عم پرستو

.خوندن يو سه نفر همشون حسابدار یس نیاز ا ـ

م؟یارشد دار: تایآرم

.ادیآره، ز: پرستو

.که ارشد دارن و جدا کن ییاونا: تایآرم

: مشغول بود که گفت قهیده دق پرستو

.هفده نفر ارشدشون تموم شده ـ

چقدره؟ شونیکار يسابقه : تایارم

: اعالم کرد قهیدوباره در پرونده ها فرو رفت و بعد از چند دق پرستو

.سال سابقه هم دارن شیهم حداقل پنج ش ها یبعض. هاشون صفر یبعض ـ

: لپ تاپش بلند کرد و گفت يسرش را از باال. دیچرخ یم نترنتیدر ا تایآرم

.چهار سال سابقه به باال رو جدا کن. خوبه ـ

: با اخم گفت پرستو

؟یبفرستمشون داخل باهاشون مصاحبه کن گه؟یهشت نفرن امر د.... خب ـ

ت نفرن؟هش یگفت. ستیالزم ن: تایآرم

.آره: پرستو

هستن؟ کدوما استعفا دادن؟ یکدوما اخراج: تایآرم

.هم خودشون استعفا دادن هیبق. کرده ورشکست شده یکه توش کار م یشرکت شونیکی. هستن یسه تاشون اخراج: پرستو

.خوبه: تایآرم

ها صادقانه گفته بودند اخراج  یکه بعض نیاز ا. شدیچه مگذاشت  یقسمت را نم نیکرده بود ا یاستخدام طراح يکه برا یفکر کرد اگر در فرم و

!داد یصداقت در کار را نشان م نیآمد ا یشدند خوشش م
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: با مکث گفت تایآرم

ه؟یسه نفرن؟ سن هاشون چطور یگفت. نایخب از ا ـ

.سالشه یس شونمیکی... هفت سال ستیب یکی... و سه سالشه یس شونیکی: پرستو

.ندارم يبچه باز يحوصله . خوره یله به دردم نمهفت سا ستیب: تایرم آ

!ساله 25خانم . ینه که خودت مامان بزرگ... یآخ: پرستو

: زد و گفت يلبخند تایآرم

...دوتا نیاز ا ـ

: زد و گفت یبرق شیچشم ها پرستو

مصاحبه؟ يبفرستمشون برا ـ

کدومشون زنه کدومشون مرد؟... نه: تایرم آ

: تو گف دیکش یپوف پرستو

.سالشه زنه یکه س نیا ـ

: قالب کرد و گفت نهیس يرا جلو شیدست ها تایرم آ

.هم خواهش کن سالن و خلوت کنن هیاز بق. دختره استخدامه. حفظ کن شهیو هم تیحس نژاد پرست... خوبه ـ

: و گفت دیکش یو کسل قینفس عم پرستو

....يدید یها رو م چارهیب. یهست یک گهیواقعا تو د ـ

نماست؟یمگه س: تایآرم

...يگشاد یلیواقعا خ: پرستو

: گفت غیبا ج تایآرم

.پرستو مودب باش ـ

: و گفت دیخند پرستو

.ستیفکر نکن حواسم ن. ياریو سر استخدام درم يباز نیهم شهیهم ـ

.پاشو برو حرف نزن: تایآرم

: گفت تایخواست برود که آرم پرستو

.تاقم باهاش حرف بزنمدختره رو بفرست تو ا نیا... پرستو ـ

: زد و گفت يلبخند پرستو

!چه عجب ـ

.شد رهیو به سقف خ دیکش یقینفس عم تایآرم
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: گفت یتلفن با کسل يصدا با

.پرستو گفتم وصل نکن ـ

.خواهرتون افسانه است: پرستو

.دیچیافسانه در گوشش پ یغیج غیج يگفت و صدا يا باشه

.کنم یات م چارهیب يایبه خدا اگه عصر ن: افسانه

به سرم کنم؟ هان؟ یمن نخوام ازدواج کنم چه خاک: تایآرم

.ادیباور کن ازش خوشت م. نشیبرو بب ایب قهیدق هی تایآرم. خاك رس: افسانه

.ادیخوشم نم يمرد چیمن از ه: تایآرم

: گفت یبا کالفگ افسانه

 یم ییجورا هیدونم  یرستوران چون من م نیدنبالت که با هم بر ادیم اریماز. برنامه هم عوض شده. من حوصله ندارم باهات بحث کنم نیبب ـ

.یچونیپ

.تماس را قطع کرد دیقبل از آن که خداحافظ بگو و

.مگر دستش به او نرسد. افسانه دورش زد. در دستش خشک شده بود یبا دهان باز گوش تایآرم

: گفت یکه م دیزد شن یپرستو را که طبق معمول با ولوم باال حرف م يو صدا دیکش یآه

که بنده ازش اطالع ندارم؟ هیچطور قرار ـ

.اتاق و باز کردم در

: و گفت دیکش یقینفس عم اریماز دنید با

؟ییخانم رضا ـ

: با اخم به او گفت پرستو

بله؟ ـ

: گفت اریلبخند رو به ماز با

.کهیساعت  ؟يچه زود اومد. سالم ـ

: گفت تایرو به آرمبه پرستو کرد و  ینگاه فاتح اریماز

.گهید کهیکجا زوده؟ به قول خودت ساعت . سالم ـ

: دست داد و گفت اریو با ماز دیکش یقیعم نفس

.امیم شمیکم کارهام و سر و سامون بدم، آماده م هیخب من  ـ

: زد و گفت يلبخند اریماز

.نمیش یجا م نیمن هم. باشه ـ
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: رو به پرستو گفت تایآرم

.ارنیبراشون ب نسکافه هیبگو  ـ

.وارد اتاق شد و در را محکم بست و

شد؟ دایاز کجا پ نیا

را برداشت و از  لشیو وسا فیگفت ک یم راهیکه به افسانه بد و ب یلپ تاپش را خاموش کرد و پرونده ها را جا به جا کرد و در حال یکالفگ با

.اتاق خارج شد

.چند نکته به پرستو هم گام با او از شرکت خارج شد ي هیبعد از توص تایزد و آرم يخنداو لب دنیکه نسکافه اش را خورده بود با د اریماز

؟يآورد نیماش: اریماز

.نگهیآره، تو پارک: تایآرم

.میر یتو م نیپس با ماش: اریماز

: و گفت دیکش ينفس کالفه ا تایآرم

.باشه ـ

: گفت اریسوار شود که ماز خواست

من برونم؟ يبدتونم خواهش کنم اجازه  یم ـ

: را باال داد و گفت شیابرو يتا کی تایآرم

چرا؟ ـ

داره؟ یاشکال... يطور نیهم: اریماز

.دیایخودتون ب لیکنم با اتومب یمن رانندگ دیاگه دوست ندار. یشخص ي لهیوس هیآدم مثل مسواکه،  نیماش. البته: تایآرم

.نارش نشستدر هم بود و ک اریماز ياخم ها. سمت راننده سوار شد و

گفت و  یم قشیخورد، از عال یبار سوم بود که با او نهار م نیا بایتقر. بار نهار بخورد کی یبا پسر دوست مادرش ماه دیدانست چرا با ینم اصال

. دیشن یم يتکرار يحرف ها

و قامتش بد نبود،  پیت یآب راهنیو پ يمداد با آن کت و شلوار نوك. هم دنبالش راه افتاد تایشد و آرم ادهیپ اریماز. رستوران توقف کرد يجلو

. بد نبود ياما فقط در حد کلمه 

از صد بار  شتریحرف زدن ب نیگرفت و ح یم ياریآب دوغ خ يژست ها. کرد یبرخورد م یرسم... زد یحرف م یرسم... کرد یرفتار م یرسم

!گفت یدر واقع م

: بود گفت ستادهیسرش ا يخدمت که مثل برج زهرمار باال شیبه پو رو  دیکش یقیکرد نفس عم یکه به منو نگاه م یحال در

.ییمویپلو با قزل، ساالد فصل، دلستر ل يخورم و سبز یمن سوپ جو م ـ

. دیکش یقینفس عم اریماز
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ساده تفاهم  يزهایچ نیدر ا یوقت. ها از دلستر متنفر است یدنیو از نوش دیآ یدوست ندارد، سوپ جو خوشش نم یدانست که ماه یم تایآرم

!زهایچ ي هیبه حال بق ينداشتند وا

.اهیس يخودش برگ سفارش داد و نوشابه  يهم برا اریماز

: دیگشت تا با آن استارت بزند و بگو یم يکرد دنبال کلمه ا یکه به اطراف نگاه م یحال در

.ادیاز تو بدم م ـ

. ازدواج بود نیکرد هم یفصل فکر نم نیکه در ا يزیتنها چ به

: زد و گفت يلبخند اریازم

ست؟یهوا خوبه ن ـ

: رفت و گفت يچشم غره ا تایآرم

.نه، سرده ـ

: گفت تایسکوت کرد و آرم اریماز

خب چه خبر؟ ـ

ره؟یم شیشرکت خوب پ يتو چه خبر؟ کارها. یسالمت: اریماز

.گفت شهیم: تایآرم

؟ياون شرکت وقت گذروند يقدر تو نیا يخسته نشد: اریماز

. که منتظرش بود زده شد یفکر کرد چه خوب استارت بحث تایآرم

: به سمت او خم شد و گفت اریماز

.روشن بشه فمیخوام امروز تکل یمن م ـ

.نظر و دارم نیاتفاقا منم هم. چه خوب: تایآرم

: چانه اش برد و گفت ریرا ز شیدست ها اریماز

 یدونم چقدر طرز فکرم راجع بهت م یاما نم ،يایقرارها م نیبه اصرار خواهرت به ادونم که  یم نمیا ،يبه من ندار یدونم احساس مثبت یم ـ

.تونه درست باشه

.فکر کرد پس باهوش است تایآرم

: و گفت دیکش یقیعم نفس

؟یشیاگه بگم صد درصد ناراحت م ـ

: حال خودش را کنترل کرد و گفت نیبا ا. شوکه شد اریماز

... نه ـ

.کنم یازدواج فکر نممن به . خوبه: تایآرم
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باشم؟ دواریتونم ام یبعدش م ؟یتا ک: اریماز

: باز کرد و گفت عیرا بست و سر شیبار چشم ها کی تایآرم

.نه، کال قصد ازدواج ندارم ـ

: با تعجب گفت اریماز

؟یمجرد بمون يخوا یتا آخر عمر م ـ

داره؟ یاشکال: تایآرم

به پوستت بنداز؟  ینگاه هی. یتا شب تو شرکت از صبح. به خودت بنداز ینگاه هی: اریماز

: زد و گفت يلبخند تایآرم

.یهست ییبایدکتر پوست و ز هیخب تو که  ـ

: و گفت دیکش یقینفس عم اریماز

.یدوست رو کمکم حساب کن هیمثل  شمیخوشحال م یول ،یخواد مجبور باش یدلم نم ـ

: و گفت دیکش ینفس راحت تایآرم

.یقدر با جنبه باش نیکردم ا یاومد نه فکر م یم شیوقت نه فرصتش پ چیحرف ها رو بهت بزنم، اما ه نیخوام هم یمنم مدت هاست م ـ

: زد و گفت يلبخند اریماز

 يدیدونم که ام یحاال نه با من چون م. ات هم باش ندهیبه فکر آ. بشه رید یلیترسم خ یم یول ،یها هست نیبهتر قیمطمئنم که ال تایآرم ـ

...اما  ،ستین

: حرفش آمد و گفت انیو از جا بلند شد و م دیکش یقینفس عم تایآرم

.خداحافظ. یبرس يخوا یکه م يزیبه چ دوارمیام. ستیو فردا برام مهم ن روزید. کنم یم یمن در لحظه زندگ ـ

: با غر گفت اریماز

.حداقل من و برسون ـ

: زد و گفت يلبخند تایآرم

.خوام یواقعا معذرت م... يوا ـ

: کرد گفت یکه غرولند م ینیدر ح. زد و حساب کرد و پشت سرش راه افتاد يلبخند اریماز

.آدم محتاج زن جماعت نشه ـ

: نشست و گفت لیرفت و داخل اتومب يچشم غره ا تایآرم

نه؟ یمراقب حرف زدنت هست ـ

.کنم یم یسع: اریماز

: ه بود رساند و گفترا پارك کرد لشیشرکت که اتومب ياو را جلو تایآرم
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...ریچند وقت اخ نیخب ممنون بابت ا ـ

.مونم یکه عاشقت هستم و م یدون یم: اریماز

: زد و گفت يپوزخند تایآرم

.اریوجود نداره ماز یگیکه تو م يزیچ نیا ـ

: با تعجب گفت اریماز

؟یچ ـ

!عشق: تایآرم

: شد و گفت ادهیپ لیزد و از اتومب يلبخند اریماز

.به کل فراموش کردم... یراست. حساب کن مینداره اما رو دوست بیع یکن یعشقم حساب نمرو  ـ

رو؟ یچ: تایآرم

داره، بفرستمش ؟ لهیبه وس ازیکردن مطبش ن ریدا ياز دوستام برا یکی: اریماز

.میکن ینم یکه تک فروش یدون یم: تایآرم

: مکث ادامه داد با

...یشناس یمن و که م یبگه که از طرف تو اومده چون منش. ادیبهش بگو تا آخر هفته ب. باشه یول ـ

.و منضبط قهیخوشم اومد دق. اتفاقا بهش سالم برسون: اریماز

.خودم نیع: تایآرم

.به افسانه سالم برسون: و گفت دیخند اریماز

.حتما: تایآرم

.شد و رفت لشیسوار اتومب یکوتاه یبعد از خداحافظ اریماز و

 کیرا ش اریداد که ماز یبه افسانه گزارش م دیبا. به سمت خانه راند. هم نداشتند یو به خصوص نیکار سنگ. به شرکت را نداشترفتن  ي حوصله

.دك کرد

 نیکه ا یمهندس یعنی. خانه را دوست نداشت نیا. زد یبه او چشمک م يسورمه ا یمشک یتیسنگ گران يبا نما یبرج آب. شد ادهیپ لیاتومب از

شانه جا به  يرا رو فشیک یبا خستگ. دهم را فشرد يبه سمت آسانسور رفت و طبقه  میمستق. وارد مجتمع شد. خته بود دوست نداشتخانه را سا

.اوردیشد که لپ تاپش را خرکش کند و با خودش ببرد و ب یاگر به کل کارکنان شرکت اعتماد داشت ناچار نم. جا کرد

: دستش بود گفت يچا ینیکه س افسانه دنیبا د. باز کرد دیرا با کل در

.يچه زود اومد. سالم ـ

: با تعجب گفت تایـرم

واسه منه؟ ییچا نیا ـ
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.خسته است. ییو ببر بده به واحد رو به رو نیا. نه: افسانه

: مات مانده بود که افسانه با تشر گفت تایـرم

.گهیببرش د ـ

.تلفن بلند شد يبدهد صدا حیرا ا زدستش گرفت و افسانه تا بخواهد توض ینیس تایآرم

به  يتقه ا دیرس یبه نظر شلوغ م دیجد يها هیبود و حاال با ورود همسا یبود خال یدر واحد رو به رو که چند ماه. رفت رونیهم از خانه ب تایآرم

: در زد و گفت

.سالم ـ

: کارتون ها به او رساند و گفت يخودش را از البه ال يپسر

.دیدیزحمت کش. سالم ـ

: به او کرد و گفت ینگاه تایـرم

.دیخوش اومد. کنم یخواهش م ـ

: زد و گفت يجوان لبخند پسر

.ممنون ـ

 يسورمه ا نیج کیو  یآب راهنیپ کی. قدش بلند بود. بودند تعارف زد ستادهیکه آن جا ا يرا از دست او گرفت و به سه کارگر يچا ینیس و

 ي هیگر يصدا. دیرس یخسته به نظر م. يقهوه ا ییو چشم ها شیداشت و ته ر ییخرما يموها. خاك شده بود شیبود که سر تا پا دهیپوش

.را به دست کارگر رساند و بدو بدو به اتاق رفت ینیجوان س سرآمد که پ ينوزاد

.کرد یخانه نگاه م لیبود و به وسا ستادهیهنوز آن جا ا تایـرم

و چند تابلو به  نیو چند ينهار خور زیکتابخانه و م. چرك بود یم که پهن شده بود صورته یفرش. بودند رهیاسپورت و بنفش ت یها همگ مبل

.خانه را نداشت کیهنوز فرم . داده شده بود هیتک واریاز د يگوشه ا

حرف  لشیوباکه با م ینیپنج ماهه که در آغوشش بود ح بایتقر يدختر کوچولو کیداشت با چشم به دنبال خانم خانه بگردد پسر جوان با  یسع

.و حساب کتاب کارگرها را بدهد اوردیپولش را در ب فیکرد تا ک بشیزد، دست در ج یم

: زد و گفت يو پسر جوان لبخند دیکش ینیه تایجعبه کله پا شود که آرم کیبه  شیکردن پا ریبود به خاطر گ کیلحظه نزد کی اما

.یلحظه گوش هی ـ

: گفت تایرو به آرم و

.تر ما دست شمادخ نیلحظه ا هی ـ

با  یکه دو گوش ییخرما يداشت با موها يدرشت قهوه ا يچشم ها. دختر بچه را در آغوشش گرفت. مقابل عمل انجام شده قرار گرفت تایآرم

 ریداشت تصو رتیبا ح. بود زانیسرخش آب دهانش آو يبود و از لب ها دهیپوش یصورت ییسرپا. بسته شده بود یکفش دوزک يها رهیگ

 تایبود که آرم یسرخ بود، اما آن قدر خواستن شیبود و لپ ها سیاش خ يدرشت قهوه ا يکه چشم ها نیبا ا. کرد یم ییرا شناسا تایآرم
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نشست و  یمبل يرو. دینرمش را بوس يموها يرو. دیکش یقینفس عم تایآرم. داد یپودر بچه م يبو. به خودش چسباند شتریزد و او را ب يلبخند

.اندنش شیپا ياو را رو

: را بچگانه کرد و گفت شیصدا تایآرم. افتاد یم هیداشت باز به گر بچه

؟یکن یم هیگر یخانم خانما واسه چ ـ

نشست و  یاو با خستگ ییمبل رو به رو يبسته شدن در آمد و پسر جوان رو يکرد صدا یمسخره سر بچه را گرم م يکه با شکلک ها یحال در

: گفت

د؟یافسانه خانم هست شما خواهر. واقعا شرمنده ـ

!افسانه خانم... پسر خاله شده است عیفکر کرد چه سر تایآرم

بله، چطور؟: تایـرم

.شما ییخوشبختم از آشنا. مرصاد برومند. منم مرصاد هستم. از شباهتتون متوجه شدم یچیه -

مادرش بسپارد که متوجه شد جز او و مرصاد و  خواست بچه را به آغوش یزد و از جا برخاست و م یمصنوع يلبخند! شد یمیصم يادیز گرید

.داخل خانه باشد یکس دیآ یدختر کوچک به نظر نم نیا

: با لبخند بچه را از او گرفت و گفت مرصاد

.دیاز حد تشکر کن شیازشون ب. میامروز واقعا باعث زحمت شما و خواهرتون شد یراست ـ

: فترا برداشت و گ یخال يها وانیل يمحتو ینیس تایآرم

.میبا شما خوشبخت ییاز آشنا. کنم یخواهش م ـ

: دیرفت که مرصاد پرس یم يسمت در ورود به

بود؟ یاسم تون چ ـ

: گفت یبا اخم واضح تایآرم

.میآرمند هست ـ

.از لطفتون یبه هر حال مرس. آهان، بله: مرصاد

: و مرصاد گفت دیدختر کوچولو کش يبه گونه  یدست تایآرم

؟يکرد یفظخداحا نینگ ـ

توجه به او خودش را داخل  یب تایآرم. مرصاد ده بار تشکر کرد. از خانه خارج شد يگرید يکالم اضافه  چیه یزد و ب نیبه نگ يلبخند تایآرم

.خانه پرتاب کرد

.پسرخاله شده بود امدهین. زد یچقدر راحت حرف م. کوفت... مرصاد هستم. را درآورد شیادا. وارد خانه شد تایآرم

.شود یبلند م يآتش از کدام گور نیدانست ا یم

: زد و گفت يلبخند افسانه
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؟يکرد ارتیو ز دیجد ي هیهمسا ـ

: گفت ظیبا غ تایآرم

.افسانه خانم گهیداره م یذاره نه برم یکه نه م يرفتار کرد يچطور ستیاز صبح تا حاال معلوم ن ـ

 ده؟یجا رو خر نیا یدون یم. میا هیخب همسا: افسانه

.کالس یب يپسره . ومدیاصال ازش خوشم ن: تایآرم

: زد و گفت يلبخند افسانه

کالسه؟ یب اروی يدیتو سه سوت فهم يحاال تو چطور ـ

.از لحن و منش و رفتارش کامال مشخص بود: تایآرم

: با اخم گفت و

.زنن متنفرم یم کیت يطور نیا هیکه با بق ییاز مردا. زنش چارهیب ـ

اصال از کجا معلوم زن داشته باشه؟. ابابرو ب: افسانه

: کاناپه پهن شد و گفت يرو تایـرم

؟یعنی يدیزنش و از صبح ند ـ

: نشست و گفت ییمبل رو به رو يرو افسانه

.هیخوردن یلیدخترش خ یشدم، ول الیخیب ادیخوشش ن دیشا دمیخواستم ازش بپرسم د یه. نه بابا ـ

: زد و گفت يلبخند تایآرم

.نینگآره،  ـ

: چهار تا شد و گفت شیچشم ها افسانه

؟يدیاسمش و از کجا فهم. يخواهرم، راه افتاد نیآفر ـ

: آمد و گفت یکش و قوس تایآرم

.اسم خودشم مرصاده. خودش گفت ـ

: زد غیج افسانه

؟يدیفهم نمیا ؟یگیراست م ـ

: با تعجب گفت تایآرم

.خب خودش گفت ـ

: گفت ظیبا غ افسانه

.فقط به من گفت برومندکثافت  ـ

: را باال داد و گفت شیابرو يتا کی تایآرم
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.به من گفت مرصاد برومند یول ـ

: هم زمان گفتند یتفاوت یبا ب تایو آرم ظیبا غ افسانه

!طرف زن داره یول ـ

: از جا بلند شد و گفت افسانه

ن؟یدیرس يا جهیباالخره به نت. کن فیتعر اریاز ماز ایبرو لباسات و عوض کن ب ـ

.و ردش کردم و خالص اریماز. خوب خوب جیبه نتا. زمیآره عز:  تایآرم

.نبند یخال: افسانه

.فقط بلده غذا رو به آدم زهر کنه شعورینهار بخورم؟ ب یهر هفته ه نمینره غول بش نیکه با ا کارمیقدر ب نیمن ا يفکر کرد: تایآرم

: با تاسف گفت افسانه

!ر؟ دکتر بود، اونم متخصصبهت اریاز ماز گهید ـ

؟یمامان رفته تو جاش نشست. من دخالت نکن يبه بعد هم تو کارا نیاز ا. تخصصش تو سرش بخوره: تایآرم

.احمد هم پسر شده، اسمش و هم گذاشتن سام يبچه . بابا هم سالم رسوند. گفت حواسم بهت باشه. اتفاقا تلفن مامان بود: افسانه

: زد و گفت يلبخند تایآرم

...یسام. چرخه یبه دهنم نم یسام خال... سام... یخیسام؟ چه اسم . عمه فداش بشه ـ

: گفت یخاص يبا ادا افسانه

.نقطه باشه یدوست داشتن اسم بچه اشون تک و ساده و ب. سما جونه شیفرما ـ

شه؟یم یحاال مثال اسم نقطه دار چ: تایآرم

سما رو چپ و . و نگاه کن یزرنگ نیحاال ا. نقطه باشه یب دینقطه است، سام هم با یه است، سما بنقط یکه احمد ب نهیالبد استداللش ا: افسانه

.سام شهیم یراست کن

؟يکار دار یخب تو چ: تایآرم

.ارمیدرب يکنم خواهر شوهر باز یم یدارم سع: افسانه

گردن؟ یبرم ینگفتن ک نایمامان ا. باشه ریقدمش خ شاالیا: تایآرم

.ها يتو چه خجسته ا. ستنیبهتر ن. نتشیعمه مرجان و بب شیسر بره سوئد پ هی خوادیبابا هم گفت م ششون،یمونه پ ین که مماما: افسانه

: و گفت دیکش یقینفس عم تایآرم

.خسته ام رمیدوش بگ هی رمیم آ

.وارد حمام شد تایتکان داد و آرم يسر افسانه

!نقطه است یلحظه فکر کرد اسم مرصاد هم ب کی

!ربع هم با او آشنا نشده بود کی. کرد یهم فکر م یداشت به چه کس. را تکان داد شسر
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.شد رهیبه خودش خ نهیآ در

سوخته  يقهوه ا يچشم ها. تر از گندمگون داشت رهیدو درجه ت یکیشد به قطع گفت سبزه، اما نسبتا  یکه نم یگرد و پوست گندمگون صورت

آن . چپش داشت يابرو ریهم ز ينقطه ا یخال کوچک مشک کی. دیدرخش یاش م یکمان میسبتا ضخن يابرو ها ریز دهیکش یاش درشت و کم

برجسته که به  ییگرد و لب ها يسرباال و چانه ا يعمل شده  ینیب. نگاه کرد نهیزد و به آ یپوزخند تلخ! شوهر پررو بکه دارد خال ابرو صاح

. آمد یم عیضا يادیبه نظرش ز ییدست، اما دو تا جلو کیو  دیصاف و سف يدندان ها .دادند یاش برجسته تر نشان م یخاطر دو دندان خرگوش

.بد است یلیخ ایخوب است  یلیداشته باشد خ اتوانست ادع ینم یلیهر چند خ

.بود یاستخوان يادیافسانه ز گرید. متوسط و پر. در کل نه الغر بود نه چاق. بود کیکمرش بار. داشت یمتوسط قد

برجسته و خوش فرم افسانه  يپزشک عمل کرده بودند اما تمام فرقشان در لب ها کیشان را نزد  ینیجفتشان هم ب. بود یکیرو ها چشم و اب مد

موضوع را عقب انداخت  نیاما او آن قدر ا... کرد و خالص یکش میس رستانیاو در دب. نبودند یافسانه خرگوش يآن که دندان ها يبود به اضافه 

.باشد یکش میس شیسال دندان ها يو اند ستیآمد با ب یم خجالتش حاالکه 

 شیفرستاد بازوها یم شیآنها داخل موها يشست شو يرا برا شیدست ها یبود که وقت اهشیس يفرفر يموها دیبال یکه به آن م يزیچ تنها

مادرش  يپدرش صاف بود و موها يموهابود که  یدر حال نیا. بودند یتیلخت و چوب کبر شیکردند و افسانه موها یذوق ذوق م یاز خستگ

!از صاف و فر یبیمجعد شده بود ترک شیو احمد موها يفرفر

.و به آشپزخانه رفت چاندیدور سرش پ یبستن فیو حوله را مثل ق دیبود پوش شیکه تا زانو یو دامن کوتاه یتاپ مشک کی

: ت و گفتنشس یصندل يرو. ساعت تازه هفت عصر بود. با املت منتظرش بود افسانه

چه خبر؟  ـ

: خودش گرفت و گفت يبرا یبزرگ يلقمه  افسانه

.گردم یفعال که دنبال کار م ـ

: گفت ظیبا غ تایآرم

داره؟ یحاال مثال شرکت ما چه مشکل ـ

بس  يدرآورد يباز سییعمر واسم ر هی. دستت باشم و به بکن نکن هات گوش بدم ریعمر ز هی ادیکه بدم م یدون یم. ییمشکلش تو: افسانه

.بود

: با حرص گفت تایآرم

.لهیدادم وگرنه کادر شرکتم تکم شنهادیمن فقط پ. به جهنم ـ

.کنهیهم م یاوه چه شرکت شرکت: افسانه

داره؟ یاشکال: تایآرم

: با حرص گفت افسانه

.ها ستیتور دریو خودم بشم ل باز کنه یآژانس مسافرت هیکنم تا برام  یمنم بلد بودم بابا رو با هزار منت راض. زمینه عز ـ
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:مسخره گفت تایآرم

؟یچرا پس نگفت ـ

 تیریاصال فکر نکنم مد یعنیکه عمرا پام و تو شرکتت بذارم،  یکیمن . شما هم راحت باش. ادیبدم م يباز نیریچون از خودش: افسانه

. يدیصبح تا شب شب تا صبح تو اون شرکت پوس. یبکش کنواختتی یزندگ نیبه ا یدست هیکن  یتو هم سع. ادیشرکت تو ب يبه کارا يجهانگرد

.که همه بهت بگن خانم مهندس نهیامثال کل افتخارت 

.از جا بلند شد و به اتاقش رفت يبا دلخور و

.رفت یگذاشت م یم دهیکرد و جواب نشن یکرد و بزرگ م یخودش بحث را شروع م. طور بود نیهم شهیهم

.دیآ یاش هم به کارش نم يداد فکر کرد آشپز یاملت شور را به زور آب فرو مکه آن  یمحلش نداد در حال تایآرم

نقش  شهیاز او کوچکتر نبود اما به هرحال هم شتریسال ب کی. بزرگ شده بود گریاو د. افسانه را نداشت يفکر کردن به غرغرها ي حوصله

از  ندیو بگو اورندیبود که پدر و مادرش مدام نام او را به زبان ب یخوب م دیآن قدر با. کردن سخت بود فایخواهر بزرگتر خوب و موفق را ا

و  شدیشد ناراحت م یجمله گفته نم نیروز ا کیکه اگر  نیعذاب از ا. موجب غرور یگاه شد،یعبارت موجب عذاب م نیا یگاه. ریاد بگی تایآرم

 يگریخوردن سود د نیبا سر به زم تیآورد که در نها یه مبه همرا شیکرده است و هر روز گفتنش هم غرور کاذب برا يکرد کم کار یفکر م

.نداشت

.کاناپه ولو شد يرا شست و رو ظروف

فرش . کردند یخانواده تالششان را م ياعضا يممکن بود اما همه  ریغ باینگه داشتن آن ها تقر زیکه تم يریبه رنگ ش ییو مبل ها کاناپه

خانه سه  نیکه در ا نیا یمعن. ییطال يکارامل بود با رگه ها هیکه رنگشان شب لیو است یسلطنت يو مبل ها یفندق يو بوفه  یدستبافت شکوالت

مدل  يآمد خب از مبل ها یبودند و اگر مهمان م منیآن ها اکثرا در نش. دستش کامال بال استفاده بود کیرسما . دیفهم یباشد را نم لدست مب

که  یخانگ ينمایو س ونیزیقرار داشت در سمت راست تلو یخانوادگ يقاب عکس ها ي هیلک شیکه رو يگرد زیم. کردند یاستفاده م یسلطنت

بوفه هم . ییرایسمتش به پذ کیاختصاص داشت و  منیسمتش به نش کی یبزرگ یلیهال مستط. خورد قد علم کرده بود یبه چشم م واریوسط د

 یم دكیلقب جا پر کن را  شتریب دیشا. دیآ یبه چه کار خانه م دیموسط هم آن دست سوم مبل که آخر هم نفه. قرار داشت ییرایدر سمت پذ

.و کرم بودند یشکالت يکه تماما پارچه  ییمبل ها. دندیکش

قرار  ينهارخور يدوازده نفره  زیم کیبلند  هیپا يها یبه جز آن صندل نشییرا فرا گرفته بود و پا یلیضلع هال مستط کیاپن  ي آشپزخانه

.جا پر کن ست بود يست باشد با آن مبل ها لیو است یمدل سلطنت يکه با مبل ها آن يداشت که به جا

دکور بود تا مورد استفاده، هم  شتریکه ب یمیتلفن قد کیکرد و  یوقت را اعالم م شیساعت زنگ دار بلند قامت که هر ساعت با ضربه و نوا کی

 یدگیرس شیبه کارها یبه سمت اتاقش رفت تا کم. را نداشت ونیزیتلو ياشاتم يحوصله . جا پر کن قرار داشت يکنار مبل ها یعسل زیم يرو

.کند

بود  يقاب عکس که پازل هزار تکه ا کی ؛یمشک يفرفورژه  ي نهیآ زیتخت و م. بود یمشک واریست اتاقش مثل ست دفترش به جز رنگ د کل

 يبایز يکلبه  کیاتاق خودش نصب کرد،  واریبود پس به د دهیخربا افسانه آن را تمام کرده بودند و چون خودش آن را  شدیم یکه چند ماه
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 ياز عکس ها دیو سف اهیچهار قاب عکس کوچک س. بود دهیچیکه زوج بودند و گردن درازشان در هم پ بایز يبرکه و دو قو کیبود و  یجنگل

.خورد یقاب بزرگ پازل هزار تکه به چشم م يهم درست رو به رو يریفروغ و سهراب و شاملو و مش

و  يواریکمد د. بود شیلپتاپش رو فیکه ک ریتحر زیم کی. خورد یساعت شماطه دار به چشم م کیاش هم جز عطر و ادکلون،  نهیآ زیم يرو

.اتاقش بود لیکتابخانه ختم وسا

باشد تکرار نبود،  شیسر جا زیکه همه چ نیا. نبود يهم تکرار چیاش ه یزندگ. برد آن قدر غلت زده بود و فکر کرده بود یصبح خوابش نم تا

.نظم بود

.عجله از خانه خارج شد با

کرم مورد عالقه اش را هم با  يکه مانتو نیا... چیخواب ماندن ه نیاش باعث شود که صبح را خواب بماند و ا یذهن يها يریدرگ شدینم باورش

.داد یدلش قرار م ياتو بسوزاند را کجا

.افسانه را بدون اجازه اش بپوشد هم متنفر بود ينتو هااز ما یکیکه مجبور بود تا  نیا از

به محض باز شدن در . اوردیب رونیرا ب چشیفرو رفت تا سو فشیداد در ک یرا فشار م نگیپارک يکه دکمه  یدر حال. عجله وارد آسانسور شد با

.نرم و نسبتا خوشبو برخورد یبود که حس کرد به جسم فشیآسانسور هنوز در سرش در ک

 يکرد و دورش زد و به سمت پورشه  یکوتاه یقرار داشت عذرخواه شیکه رو به رو يپسر جوان و چهار شانه ا دنیبا د. را بلند کرد شسر

و دوباره وارد  دیکوب نیرا به زم شیساعت با حرص پا يعقربه ها دنیبا د. نکرده بود دایرا پ چشیبود که هنوز سوئ یدرحال نیا. رفت دشیسف

.آن پسرك جوان بود ياحتماال در گرو یچرا که اول... البته آسانسور دوم ساختمان. آسانسور شد

دانست افسانه از خواب ناز صبحش دل  یم دیچرخاند، چرا که بع یرا درقفل در خانه م دیکه کل یگفت در حال یم راهیحرص به خودش بد و ب با

.زدیگشودن در از جا برخ يبکند و تنها برا

.گفت ییبلند باال ریمرصاد سالم صبح بخ. آن را برداشت و از خانه خارج شد. بود ينهارخور زیم يطبق حدسش رو چشیسوئرا باز کرد و  در

: و گفت دیبه سمتش چرخ شیصدا دنیشن با

.سالم ـ

: را به دست او داد و گفت نیشده که مرصاد نگ رمید دیبگو خواست

.امیباشه تا من ب شتونیپ نیلحظه ا هی ـ

. زد یانگار تلفن زنگ م. وارد خانه شدبدو  و

با سر انگشت لپ او را نوازش کرد که در . به صورتش مهمان کرد يلبخند يبلند ي ازهیبا خم نیکه نگ یکرد و درحال ییپا و آن پا نیا تایآرم

.مقنعه اش برگرداند يرو ریش یمنتظره کم ریاتفاق کامال غ کی

... ياریصبح بد باز اول . دیایمانده بود اشکش در ب کم

 نیو با بغض نگاهش کرد و چشمان درشتش پر از اشک شد که جالد هم آن جا بود سر ا دیداد بکشد که او چنان لب برچ نیسر نگ خواست

.سرش ياصال فدا. زد یداد نم يطفلک کوچک نخود
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: به صورتش زد و گفت يلبخند تایآرم

.ها یکن هیلوس گر يدخترا نیع نمینب. بخشمت یباشه م ـ

.زد يتکان داد و لبخند ییباشد دست و پا دهیحرف او را فهم یانگار که معن نینگ

 يدو دندان کوچک در لثه  دنشیو با خند دیخند نینگ. را پاك کرد نیآورد و دور دهان نگ رونیرا ب يدستمال کاغذ فشیاز ک یبه سخت تایآرم

.را نشان داد نشییپا يآورده بودند در لثه  رونیباال و دو تا که تازه سر ب

: و گفت دیکرد که مرصاد رس یبا ذوق نگاهش م تایآرم

... دیتو رو خدا ببخش ـ

!تایآرم يمقنعه . دیحرف در دهانش ماس و

: با حرص گفت مرصاد

؟يکار کرد یچ نینگ ـ

: بچه را به دست او داد و گفت تایآرم

.نداره یاشکال ـ

.کرد ضیتعو یمشک يمقنعه  کیخودش را داخل خانه پرت کرد و مقنعه اش را با  عیاد باشد سراز جانب مرص یبدون آن که منتظر حرف و

 يداد وا یجواب پس م يتا اطالع ثانو دیکه از افسانه بدون اجازه اش قرض گرفته بود را با ییهمان مانتو. بود زیهم اتو داشت هم تم خوشبختانه

.دوم یبه حال جنس مقروض

: مرصاد جلو امد و گفتخانه خارج شد که  از

.خوام یمعذرت م. تو رو خدا شرمنده ـ

: گفت زیتعارف آم یلحن با

.ستیکنم، مهم ن یخواهش م ـ

حاال . در شرکت بود قهیدق یراس ساعت هفت و س شهیهم. بود قهیساعت هشت و پانزده دق. به ساعتش نگاه کرد. آسانسور را فشار داد ي دگمه

.فته بودتا سرکوچه هم نر یهنوز حت

.شد ینم نیبهتر از ا. شدند یها باز نم آسانسور

: پوزش طلبانه گفت یبا لحن مرصاد

.شهیم يطور نیخوره ا یکه روش م رمیش. خوردن هنوز عادت نکرده یکمک يبه غذا. شهیم يطور نیدونم چرا ا یبه خدا نم ـ

بدهد؟ ریبه بچه ش دیایاو ب ست؟یفکر کرد منظورش چ تایآرم

. دیمرصاد چه بگو يدانست در جواب درد و دل ها یو نم دیکش یقیعم نفس

به  ندازدیب ینگاه تایکه به آرم نیبدون ا. بود دهیتا به حال او را در ساختمان ند. آمد رونینرم از آن ب يخوشبو واریباز شد و همان د آسانسور

.مرصاد رفت يخانه  يسمت در ورود
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: کرد و گفت یاهم مرصاد

.برادرم هستن شونیم، اخان تایآرم ـ

: رو به پسر گفت و

.واحد رو به رو ي هیهمسا شونمیا ـ

: و گفت دیکش یقینفس عم تایآرم

.خوشبختم. کردم ارتتونیز نگمیبله تو پارک ـ

: داخل آسانسور بپرد که همان پسر گفت خواست

.دمیمن شما رو ند یول ـ

.محکم به او برخورده بود شیپ یقیت؟ او دقااس فیقدر حافظه اش ضع نیباتعجب فکر کرد ا تایآرم

: گفت مرصاد

شون؟یدیند نگیتو پارک یعنی ـ

: زد و گفت يپوزخند مسخره ا پسر

!به هرحال خوشبختم. ننیب یمن و م هیبق نمیب یو نم یمن اصوال کس ـ

.خصمتش ریادب و غ یلحظه فکر کرد چقدر ب کی. دیجواب چه بگو نیدانست در جواب ا ینم تایآرم

.جواب بود نیسکوت بهتر. آسانسور شد وارد

و دو چشم  نیمرصاد و نگ يآسانسور به رو يکه درها ینیرا فشار داد در ح یپ يدکمه . او را هم نداشت يحوصله . کرد يبا يبا شیبرا نینگ

.کرد بسته شد یدرشت که هنوز به او نگاه م یمشک

 هیو بق ندیب یو نم یداشت که او کس ییچه معنا نیا. ستیسرشان ن يزیحد از تشخص و شعور چوا نیا نیداد و فکر کرد کال ساکن هیتک نهیآ به

نند؟یب یاو را م

.را گرفت نیفورا سوار شد و گاز ماش. رفت لشیتند به سمت اتومب يگام ها با

.رصاد داشتبا م یاصال مهم نبود که آن پسرك چندش چه نسبت. دیکش یقینفس عم. کرد یاو را برادر معرف مرصاد

.گذرد فحش ندهد یم شیها هیثان يکه به کند يداشت به چراغ قرمز یو سع دیکش یقیعم نفس

.بود قهیساعت هشت و چهل و پنج دق. دیکش یقیساختمان شرکت نفس عم دنید با

« : نوشته شده بود شیرو يکه با خط بد يکاغذ چروك آ چهار يورقه  دنیبا د. دیرا پارك کرد و به سمت آسانسور دو لیعجله اتومب با

» ریآسانسور در دست تام

.رفت یباال م یکیاو را نوشته بود، با حرص به سمت پله ها رفت و دو تا  یچه کس ستیاما معلوم ن... البته ریتعم

.افتاده بود به نفس نفس. زیت يپنج طبقه با پله ها. داد یکرد و او با سر جواب م یسالم م یگذشت کس یهر کدام از طبقات که م از

: گفت دنشیو پرستو با د دیکش یقیمشغول بود، نفس عم زشیپرستو که پشت م دنید با
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منتظرت هستن؟ یاز ک یدون یم یمیکر يمعتمد و آقا يآقا ؟ییکجا تایآرم يوا ـ

.بود قهیبا او قرار داشت و االن ساعت هشت و پنجاه دق قهیدق یساعت هشت و س... بزرگ معتمد يخدا

پنج شنبه  يرو ادهیپ. رفت یتمام جمعه ها را به کوه م. دیبه صورتش پاش خیمشت آب  کیآبدارخانه رفت و بدون توجه به آقا داوود سمت  به

 یرا م یشرکت جان آدم يپله ها نیکرد تا سالمت باشد، اما ا یورزش م یمعمول يدر حد. کرد یفرد شنا م يروزها. شد یعصرش ترك نم

.گرفتند

:بود گفت امدهیکه او هنوز نفسش سر جا ن ینیصورتش را خشک کرد و رو به پرستو ح يخورد و با دستمال کاغذ ریز شآب ا وانیل دو

االن کجان؟ ـ

: که مخصوص جلسات شرکت بود را نشان داد و گفت یاتاق پرستو

.وقته منتظرت هستن یلیخ ـ

: پرستو گفت روبه

من خوبم؟ ـ

: تکان داد و گفت يسر پرستو

بهت بدم؟ يخوا یم رژ ـ

: تکان داد و گفت يسر تایآرم

.رینخ ـ

: رفت گفت یکه به اتاق م یو در حال دیپا چرخ يپاشنه  يرو و

.ساده باشن دیکه تو شرکت کارکنان با یدون یم ـ

: گفت ظیبا غ پرستو

.رژه بابا هی ـ

: را باال داد و گفت شیابروها تایآرم

. مونه یاك ممسو نیع. کس نده چیرژت و به ه ـ

: تکان داد و گفت يسر پرستو

.برو بابا دلت خوشه ـ

پرونده ها . نشست زشیتکان داد و پشت م يسر. مردها به احترامش بلند شدند. به در نواخت و وارد اتاق شد يتقه ا. به سمت اتاق رفت تایآرم

: گفت يمرد يکامل و بدون نقص است با صداکرده است  میکه تنظ يکرد مفاد قرار داد یکه فکر م ینیرا باز کرد و در ح

ارن؟ینم فیخانم آرمند تشر ـ

: با تعجب گفت تایآرم

.خودم هستم ـ
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: جا به جا شد و گفت شیزد و سر جا یلبخند مزخرف مرد

.منظورم خانم آرمند بزرگ هستن ـ

: با همان تعجب گفت تایآرم

هست؟ یلمشک. نداره، من ارمند هستم کیخب آرمند بزرگ و کوچ ـ

: گفت رتیبا ح مرد

شه؟ینم تیحما يا گهیشرکت متعلق به خود شماست؟ از طرف شخص د نیا یعنی ـ

: اش را چند بار فشار داد و گفت يداد و خودکار فشار هیاش تک یصندل یبه پشت تایآرم

د؟یکرد يفکر نیچرا چن. ریخب خ ـ

: زد و گفت يلبخند چندش آور مرد

...رشیقرار داد ببندم که مد یشرکتکردم با  یخب فکر نم ـ

: تر شد و گفت قیعم لبخندش

.میدر کنار هم داشته باش یخوب يکار ي ندهیآ دوارمیام. ستیخب مهم ن ـ

. ندیکه سکوت کرده بود بنش يآن مرد يکه رو به رو يطور. حال از جا بلند شد و به سمتشان رفت نیبا ا. آمد یمرد خوشش نم ي رهینگاه خ از

!مهم کار بود و تنها کار. نشان بدهد یمسائل توجه نیتوانست به ا ینم يکار ي طهیبود، اما در ح زیه یکم یکی نیا

شرکت  نیلحظه آرزو کرد کاش ا کی. نبرده بود ادیآن مردك شکم گنده معتمد را از  زیه يهنوز نگاه ها. نشسته بود زشیپشت م یخستگ با

...زاریب... بود زاریاز مردها ب. استقالل را داشت يآرزو شهیدش بود که همبه پدرش متصل بود اما بعد فکر کرد خو

.را نداشت یکی نیا يحوصله . دیکش یقیآه عم اریاسم ماز دنیبا د. اش زنگ خورد یگوش

: جواب داد و گفت یکسل با

بله؟ ـ

؟یخوب تایسالم آرم: اریماز

؟یتو خوب. ممنون: تایآرم

؟یشرکت ؟ییچه خبر؟ کجا یمرس: اریماز

آره چطور؟. یسالمت: تایآرم

ره؟یم شیکارا خوب پ. يطور نیهم: اریماز

. ستیبدك ن: تایآرم

: گفت یاحوالپرس یبعد از کم اریمهم باشد؟ ماز اریماز يبرا دیچرا موضوع کار با. اش گرفته بود خنده

خب افسانه خوبه؟ ـ

: چانه اش گذاشت و گفت ریدستش را ز تایآرم
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چطورن؟ یسالم يفرح جون خوبه؟ آقا .بله خوبه ـ

چه خبر؟ گهید. خوبن: اریماز

: با حرص گفت تایآرم

؟يکار دار یچ یبگ يخوا ینم اریماز ـ

: و گفت دیپشت تلفن خند اریماز

؟یشیم یگم چرا عصبان یباشه م ـ

: و گفت دیکش یقینفس عم تایآرم

.خب آخه کار دارم ـ

...سفارش بده تیونیمطبش  يخواد برا یبودم م گفته... اون دوستم که بود: اریماز

. ستین ادشیوانمود کرد که  يحال طور نیآمد، با ا ادشی تایآرم

: حال گفت نیهم در

کنم  یعرضه کننده رو بهت معرف ياز شرکت ها یکیتونم  یم. میفروش یکنم و به شرکت ها عمده م یوارد م. میندار یما که تک فروش یول ـ

.کنه دیجا خر که بره از همون

.سراغت ادیتونه ب یمن گفتم که امروز م یول: اریماز

: اش زد و گفت یشانیبا کف دست به پ تایآرم

تو عمل انجام شده، نه؟ يذار یخوبه من و م ـ

کنسلش کنم؟ يخوا یخب م. بفرستمش يباور کن خودت گفته بود: اریماز

ساعت چند؟. نه، باشه: تایآرم

.رسه یم میدوازده و ن: اریماز

گه؟یخب امر د. باشه: تایارم

. یازت ممنونم خانم: اریماز

: چندشش شد و گفت تایآرم

.فعال خداحافظ. به کارام برسم دیخب من با ـ

دوباره به ساعت نگاه کرد و . داد یرا نشان م قهیو پنج دق ستیدوازده و ب. شد رهیاش لم داد و به ساعت خ یصندل يرو. تماس را قطع کرد و

: گفت یپرستو که با بدعنق يصدا. زنگ خورد زشیم يمان لحظه تلفن روه

.... ننوشتم که يزیمن تو پرونده ام چ یگه باهات قرار داشته ول یاومده م ییآقا هی ـ

.ستادیدر اتاقش ا ياو مات جلو دنیبا د. را قطع کرد و خودش از اتاق خارج شد تماس

جفتشان . ندیتوانست آدم ها را بب یپس م. خوب بود. جا نداشت نیرا ا دنشیاو زل زده بود و انتظار دمات و مبهوت به . هم تعجب کرده بود او
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.شده بودند رهیزده به هم خ رتیح

 یمشک يموها. و کفش چرم قابل توجه بود یطوس راهنیبا پ یرسم یدر آن کت و شلوار مشک. چهار شانه بود. داشت يبه نسبت بلند قد

که  یلیبه انضمام ساعت است. هم در دست چپش بود یچرم مشک فیک کی. صورتش اصالح شده بود. مد روز کوتاه شده بود داشت که با یپرپشت

اندازند؟ یرا که در دست راست نم اعتس. در دست راستش بود

!نبود ياز دست ها حلقه ا کی چیبود که در ه نیکرد اما موضوع ا یلحظه دست چپ و راستش را قاط کی

با  یو مشک رهیفوق العاده ت يچشم ها. شده بود نیمز دیسف ریزنج کیاش به  دهیگردن کش. داشت يو پوست به نسبت سبزه ا گرد صورت

با . چشمانش بود يخط صاف باال کی. و زنانه کیبود نه بار مینه ضخ شیابروها. ادامه داشت قهیکه تا سمت شق شیتر از موها یمشک ییابروها

خط نازك  کیو . مات بود یهم صورت شیلب ها. بود اما آن قدر بزرگ نبود که در ذوق بزند یگوشت یاش کم ینیب! لو مقبو بمتناس يفاصله ا

 ریتوانستند ش یتولد لب پاره داشتند و نم نیبودند و ح يکه لب شکر ییدرست مثل بچه ها. تا لب باال داشت ینیب نییهم از پا هیبخ يجا

.بخورند

...نداشت اما با آن طنتیاش ش افهیق دینبود شا هیبخ ياگر آن خط نازك جا یعنی. کرد یخط بانمکش م آن

.بود دهیچیداد هم در فضا پ یکه صبح م يعطر يبو! نبود يگاریپس س. بودند دیسف شیدندان ها. کرد ینگاه م يا مهیلبخند نصفه ن با

!بانمک يسبزه  يلب شکر. توانست به او نسبت دهد یکل سه صفت را م در

: رفت گفت یکه به سمت او م یحال در

.دیداشته باش يا یفکر نکنم شما با من قرار رسم ـ

: بود گفت يکه زور يا مهیو با لبخند نصفه ن دیکش یاز کالفگ یقیعم نفس

!خانم آرمند شمیمزاحمتون م یسالم اریاز طرف ماز ـ

: زد وگفت يشخندین تایآرم

.دیاریب فیفردا تشر دیتون یاگه م. متاسفانه امروز وقتم پره... آه، بله ـ

: به پرستو گفت رو

...مالقات نبود يبرا یاگر هم ساعت خال. تا آخر هفته تاینها ای دیوقت بد هیفردا  يبرا شونیلطفا به ا ییخانم ر ضا ـ

: و گفت دیسمت او چرخ به

.اون روز وقتم به نسبت آزاد باشهکنم  یفکر م د؟یایبه شرکت ب دیتون یم ندهیآ يهفته  يشنبه  يشما برا... ام ـ

: متعجب گفت یکه باال داده بود و نگاه ییابروها با

نبود؟ يا گهید یوقت خال ـ

: داد و گفت هیپرستو تک زیبه م نهیدست به س تایآرم

شرکت به صورت فشرده  يرنامه ب ندهیبوده، وگرنه تا ماه آ اریساله با ماز نیچند یهم به خاطر دوست نیهم. که سرم به شدت شلوغه دینیب یم ـ

.است
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: زد و گفت يمرموزانه ا لبخند

درسته؟ د،یپس تا شنبه شما وقت ندار ـ

: کرد و گفت زیرا ر شیچشم ها تایآرم

.قایدق ـ

: گفت ییرو به رضا تایآرم يکمال ناباور در

ساعت خوبه؟ نیهم. شمیمزاحم م گهید يخب پس من همون شنبه  ـ

: چک کرد و گفت وترشیرفت که پرستو در کامپ یبه سمت اتاقش م. نبود بماند يازین گرید تایآرم

؟يشما اقا. ساعت نیبله هم ـ

: گفت تایرو به آرم ياو هم با لبخند. تا نامش را بشنود ستادیدر اتاق ا يجلو تایآرم

.برانوش برومند... برانوش هستم ـ

: با مکث گفت پرستو

... برانوش؟ بله ـ

.کرد پیتا ستیر لنامش را د و

!برانوش. داشت یچه اسم. رفت زشیبه سمت م تایآرم. بسته شدن در اتاق يصدا و

صد رحمت . بود یتیشخص یعکس العمل را نشان داد؟ واقعا که عجب آدم ب نیحرف صبح ا یکه به خاطر تالف دیفهم یعنی. نشست زشیم پشت

.داشت يشتریب یحداقل شعور اجتماع. به مرصاد

.نرسد اریمگر دستش به ماز. شناخت یآن ها را م اریپس ماز. به هم نداشتند یشباهت چیه افهیلحاظ ق از البته

پس . است یدانست که آن جا خال یبود و م دهیپرس ییاز واحد رو به رو اریکه پدر و مادرش به لندن سفر کنند فرح جون مادر ماز نیاز ا قبل

.بوده است احتماالفرح جون  ای اریمنزل هم کار ماز شنهادیپ

!پسرك مغرور چندش آور. خوب حالش را گرفت. خودش بود. فرو رفت وترشیکامپ در

*****

.پرت کرد لشیرا در اتومب فشیک

. لحظه کیقدر از نگاه و حرکاتش بدش آمده بود، آن هم فقط در  نیدانست چرا ا ینم. و افاده اش سیبا آن ف. عامل شرکت بود ریمد پس

کال با چشم غره و  ای. کرد یم یکرد و چشم در چشم عذرخواه یحداقل نگاهش م ایکرد  یم یهم اگر محترمانه تر عذرخواه نگیصبح در پارک

و  سیمغرور و پرف ياز آن دختر ها. و خفه اش کند ردیخرخره اش را بگ ینداشت دو دست لیقدر م نیکرد االن ا ینگاهش نم نییاز باال به پا

.بود شیتیافاده و ت

.دیچیدر گوشش پ اریماز يکرد صدا یضبط را کم م يکرد و صدا یاش را روشن م يکه هندزفر یاش را گرفت و در حال يکمر ازگ
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بله؟: اریماز

گه؟یبود د یک نیا. بله و مرض: برانوش

: با تعجب گفت اریماز

بود؟ یک یک ـ

.آرمند تایسرکار خانم مهندس آرم: برانوش

من خودم به هزار نفر وقت ... به درك... با خودش فکر کرد، وقت ندارم. داد یهم م تشیکه به شخص یتنها صفت قایدق. دارد یخیاسم  چقدر

!باش الیخ نیبه هم... شنبه... دمیم

: داد گفت با

مونه؟یکه همون همسا نیا ـ

: با خنده گفت اریماز

ه؟یمگه چ. خب باشه ـ

: گفت یحرص برانوش

ره؟یگ یسگ پاچه م نیکه ع نیا ؟يکرد یتو به من آدم معرف ـ

.شهیبعد درست م رهیخواد زهر چشم بگ یم. هیاولش اون طور: اریماز

: با خنده گفت و

بهت گفت؟ یچ ـ

: با حرص گفت برانوش

.کشمت یدستم بهت برسه م اریماز م؟یتو خونه تحملش کن دیعمرم با هیحاال  ـ

: و گفت دیخند اریماز

.خرده بدقلقه هیفقط  ست،ین يدختر بد. ران نباشنگ. بد زده تو برجکت ه؟یچ ـ

ش؟یریبگ یخواست یهمونه که م نیا: برانوش

: با خنده گفت اریماز

.رتشیخواست برام بگ یمن که نه، مامانم م ـ

: با داد گفت برانوش

کرد؟ یخونه بود به ما معرف نیا. مگر دستم به مامانت نرسه ـ

: گفت دادیاد و بو برانوش با د دیخند یفقط م اریماز

.دم یبه دو هزار نفر وقت م يخواست بزنم تو صورتش بگم من خودم روز یدلم م. تا شنبه وقت ندارم گهیاحمق به من م يدختره  ـ

: با خنده گفت اریماز
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.برانوش يا وونهید ـ

: با حرص گفت برانوش

.شنهاداتتیپ نیمرده شورت و رو ببرن با ا ـ

.ضبط را بلند کرد ياتماس را قطع کرد و صد و

.ضبط را بلند کرد يتماس را قطع کرد و صدا و

اش را به چشمش زد و  یمشک یگوچ نکیبود، ع ستادهیا ابانیدختر که کنار خ کی دنیخورد با د یحرص م اریکه همچنان از دست ماز یحال در

.دختر بوق زد يبرا

: جلو عقب رفتن باالخره سوار شد و گفت یازکم بعد

.ط تا جردن من و برسونپس فق ـ

: زد و گفت يلبخند برانوش

م؟ینهار و با هم باش يخوا ینم یعنی ـ

: زد و گفت يلبخند يبا طناز دختر

.یگن ال یبهم م. چرا که نه؟ من الهام هستم ـ

.افتاد فهیلط کی ادیلحظه  کی

: گرفت و گفت ییدختر را به عالمت آشنا دست

.کنن یدام مص یمنم برانوشم، بچه ها بران ـ

.را پر کرد  نیماش يالهام فضا يپر عشوه  يخنده  يصدا

: دیمکث پرس یکم با

صدات کنم؟ یمن چ ـ

: زد و گفت يلبخند برانوش

.فرشته ،يشاد ما،یش. يدوست دار یهرچ ـ

: دیو پرس دیباز خند الهام

خونه ات کجاست فرشته؟. خب باشه فرشته ـ

.همون فرشته: برانوش

.مینیش یم هیهم الهما : الهام

.ادیبه اسمتم م: برانوش

: و گفت دیخند الهام

خب چند سالته؟ ـ
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؟يدوست دار یتو چ: برانوش

.یزن یکمتر م یو هفت هشت سالت باشه، ول ستیمن دوست دارم ب... من؟ ام: الهام

: و گفت دیخند برانوش

.و هفتم ستیهمون ب ینه ول ـ

: زد و گفت يلبخند الهام

خوره؟ یچند مبه من  ـ

 نینگ ینیبرجسته بود و کنار ب شیلب ها. مدفون بود هیو سا شیعالم آرا کی ریاش ز يقهوه ا يچشم ها. به صورتش کرد ینگاه برانوش

 پیکمرنگ خواسته بود ت یو شال صورت یشمیسبز کمرنگ و شلوار  يبا مانتو يدود بیغر بیعج ي هیبود و با آن سا یهشت شیابروها. داشت

!ند، جان خودشضد بز

: با مکث گفت برانوش

.طورا نیو سه ا ستیب... فکر کنم... خب بهت ـ

: با عشوه گفت الهام

.حدست درست بود. یتو چه باهوش زمیعز يوا ـ

: را باال داد و گفت شیابروها برانوش

.يخور یم شتریب یول ـ

: کرد و گفت یاخم الهام

.بد نشو گهید ـ

: کرد گفت یم يکه دستش را گرفت و با انگشتانش باز یلزد و درحا يلبخند برانوش

.یخوشگل یباشه گلم، ول ـ

.دیبه او زل زده بود چرخ میبه سمت برانوش که مستق يا رهیخلوت بود، با نگاه خ يکوچه  کیکه در  لیاتومب ستیزد و با ا يلبخند الهام

شد؛ به  یمتوجه آن ها نم یآن قدر کوچه خلوت و پر درخت بود که کس. شتاش را بردا يبرانوش روسر. تر کرد کیخودش را به او نزد الهام

.بود يهم دود لیاتومب يها شهیخصوص ش

...!کرد و کیاو فرو کرد و صورتش را به او نزد اهیس يو الهام دستش را در موها دیاو را به سمت خودش کش برانوش

او را باز کند اما برانوش دستش را  راهنیپ يخواست او هم متقابال دکمه ها. کرد یرا باز م شیمانتو يدکمه ها یحس کرد برانوش به آرام و

: گوشش گفت ریز يآهسته ا يپس زد و با صدا

زم؟یباشه عز م،یکن یم لشیخونه تکم ـ

.نگفت يزیچ الهام

.ظهر بود کی کینزد ساعت
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: با سر انگشت رژ دور لب برانوش را پاك کرد و گفت الهام

؟يخونه دار ـ

.ادهیتا شب وقت ز. ایحاال کوتاه ب: برانوش

: و برانوش گفت دیخند الهام

.نیریو ش... يخوشمزه ا ـ

: زد و برانوش گفت يلبخند الهام

.مایخب ما قرار بود نهار بخور ـ

.کرد  دیرا تجد ششیرا درست کرد و آرا شیبا سر موافقت کرد و لباس ها الهام

ها را  نیگران تر. برانوش منو را باز کرد. راه افتادند يزیالهام باز کرد و با هم به سمت م يدر را برا. ستادیا یلیدرب رستوران شک يجلو

: بود گفت رهیالهام خ يذوق زده  يکه به چشم ها یسفارش داد و در حال

از خودت بگو؟ کمی زمیخب عز ـ

که پشت سر الهام  يبرانوش هم به دختر. ا به کار گرفته بودجذاب است مخ برانوش ر يادیکرد ز یکه فکر م یبا شوق و ذوق و لحن الهام

.کرد یداد نگاه م یگوش م کینشسته بود و موز

را  شیبرانوش کامل غذا. چندش آورش صرف شد يها و حرف ها يالهام و مسخره باز يها یپر حرف نیغذا در ح. ها را آوردند سفارش

.خورده بود و با دسر مشغول بود

: گفت يزیبرانگ نیتحسبا لبخند  الهام

.زمیعز نهیریغذا خوردنتم ش یحت ـ

: را باال داد و گفت شیابرو يتا کی برانوش

.نیتر نیریرسه ش یتو که نم يبه پا ـ

: را درآورد و گفت چشیسوئ... بوق بوق يبا حس صدا و

.پارك کردم ییو بد جا نیفکر کنم ماش ـ

: و گفتجا بلند شد و الهام هم متعاقبا بلند شد  از

 ام؟یمنم ب ـ

: زد و گفت ینیو دلنش بایلبخند ز برانوش

...غذات که تموم نشده. گردم یبرم گهید نیمن دو م نیتو بش. زمینه عز ـ

.شدم ریس: الهام

.گردم گلم یاالن برم. خوام دسر سفارش بدم یمن تازه م نیبش: برانوش

.زد و نشست و منتظر شد يلبخند الهام
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کشد؟ یرا جابه جا کردن و پارك کردن مگر چقدر طول م لیاتومب کیالهام به تک و تا افتاده بود که .... قهیدقشد پنج  نیم دو

.را برداشت فشیاز جا بلند شد و ک. کرد ینگاه م يشتریبار با دقت ب نیا... قهیشد پانزده دق قهیدق پنج

: خدمت جلو آمد و گفت شیپ

د؟یبر یم فیتشر ـ

: گفت زد و يلبخند الهام

.بله ـ

.زیصورت حساب م نیا: خدمت شیپ

: با تعجب گفت الهام

مگه حساب نشده؟ ـ

: زد و گفت يخدمت لبخند شیپ

.ریخ ـ

.خشکش زده بود الهام

!اش علف سبز شود یچرم صندل يکه رو ندیسه تا چهار راه جلوتر از رستوران فکر کرد حاال انقدر بنش برانوش

: داده بود امیمرصاد پ. شد رهیصفحه اش خاش به  یگوش امیپ يصدا با

»! باز يریبگ رایکت يژل، ژل بچه، نر+ خشک  ریش+ پوشک  «

زد و  يداروخانه لبخند دنیبا د. رفت یرا خالف م یزد و قسمت یدور م دیبا. و فرمان را به سمت چهار راه چرخاند دیکش یقینفس عم برانوش

.سوبله پارك کرد و وارد داروخانه شد

.داد هیآسانسور تک ي نهیرا برداشت و به آ شیها دیخر. داشت يروز پر مشغله ا. دیکش یمجتمع نفس راحت دنیبا د. از هفت گذشته بود تساع

.و باز شدن در، از آسانسور خارج شد یزن فیظر ياعالم طبقه توسط صدا با

: مرصاد با حرص در را باز کرد و گفت. لگد دو ضربه به در زد با

.دیترس نیر نگزهرما ـ

 دنیمرصاد با د. بود چه خبر که خبر خودش در را باز کرد دهیهنوز نپرس. را جابه جا کرد و خم شد تا بند کفشش را باز کند دهایخر برانوش

.زد و سالم کرد يبود لبخند یجانیانگار صورتش ه یافسانه که کم

: تکان داد و گفت ياو و برانوش سر يهم برا افسانه

برومند؟ يقاآ نیخوب ـ

زد و افسانه  يشخندیحال به فکرش ن نیبا ا. دانست دخترش باشد یم دیبع. احتماال خواهر همان فوالد زره بود نیا. کرد یبه او نگاه م برانوش

.کرد یپا و آن پا م نیدر آسانسور ا يهم جلو

.زدیدر آسانسور بسته بال بال م يافسانه جلوبود و  رهیخ حیمل يمرصاد به افسانه با لبخند. کفشش کور شده بود يگره  برانوش
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: با لبخند گفت مرصاد

افتاده؟ یاتفاق ـ

: سرش بود را نسبتا مرتب کرد و گفت  يشالش را که کج و کوله رو افسانه

بگم؟ يراستش چطور ـ

:کرده بود گفترا در هم قالب  شیکه دست ها یکرد و بعد در حال یآمد نگاه یمن من به آسانسور که باال نم یکم با

.کمکمون ادیو بفرسته ب یکیآقا رضا بگم  شیخوام برم پ یم نیمون مشکل داره به خاطر هم ییدستشو ـ

: زد و گفت يلبخند مرصاد

.داخل دییهست بفرما یخب اگه مشکل ـ

.کرد یکه به برانوش اشاره کرد او را هم معرف یدرحال و

برانوش که باالخره از دست آن . کرد یمرصاد هنوز تعارف م. زد يابلش از دهان افسانه لبخندمتق دنیبا گفتن لفظ خوشبختم و با شن برانوش

.کرد یآن ها را نگاه م يدو نفره  يبود و مذاکره  ستادهیکور خالص شده بود، ا يگره 

با ! عزب داشت در هر صورت آقا رضا هم سه پسر. شد داریسرا ییاستفاده از دستشو الیخ یتعارف کرد و افسانه ب گریبار د کی مرصاد

.وارد خانه شد و برانوش هم پشت سرشان داخل شد یشرمندگ

.داخل رو رورکش بود به سمتش هجوم آورد نیکه نگ یحال در

. درآمده بود عوض کرد ینسبتا کهنه که به مصرف خانگ نیج کیو  دیشرت سف یت کیرا با  شیلباس ها. توجه به او به سمت اتاقش رفت یب

.شد رهیزد به برانوش خ یکه داشت پنج انگشتش را مک م ینیو ح ستادیمقابل برانوش ا. ا سر و صدا وارد اتاق شدب نینگ

کرد چرا  ینم فایا ینقش چیسرش ه يکوچک که رو پسیکل کیدرشت و  يبا آن چشم ها نیو نگ دیروروکش را به سمت خودش کش برانوش

.ده بودبود، به او زل ز ختهیصورتش ر يرو شیکه موها

.زد يکوچکش بوسه ا يبرانوش به دست ها. صورت او گذاشت يکف دستش را رو نینگ. او را در آغوش گرفت برانوش

.کرد یبرانوش فقط نگاهش م. اوردیاز خودش در ب ییکرد صداها یم یسع یبا تف مال نینگ

: در اتاق گفت ياحساس حضور مرصاد جلو با

؟يریم يدار ـ

 ؟یپودر بچه چرا گرفت ر؟یژل بگ ایمگه بهت نگفتم کرم . زهیپوشکشم تم. و خورده رشیش: مرصاد

: با حرص گفت برانوش

کنه؟یم یحاال چه فرق ـ

: و گفت دیکش یقینفس عم مرصاد

.سوزه یبدتر م شهیم ریخم یزنیپودر که به پاش م ـ

: زد و گفت يلبخند. بود ستادهیبدهد که افسانه در هال ا یخواست جواب برانوش
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مرصاد خان؟ نیلوله کش دار يشما شماره . مزاحمتون شدما دیببخش ـ

: زد و گفت يلبخند مرصاد

.ارمیاالن براتون م. داره یکیبرانوش  ـ

: زد و گفت نیبه نگ يلبخند افسانه

سم؟یعس یخوب. به به خانم خوشگله ـ

به دست افسانه  يشماره ا زدیحرف م لشیکه با موبا ید در حالو افسانه او را در آغوش گرفت و مرصا دیخودش را به سمت افسانه کش نینگ

.کرد یزد مرصاد از برانوش و افسانه خداحافظ يبوسه ا نینگ يکه به موها ینیداد و افسانه با لبخند تشکر کرد و ح

چرا ماند؟ نیلحظه ماند که نگ کی افسانه

: به آشپزخانه رفت و گفت برانوش

ن؟یخور یشربت آب پرتقال م. است ختهیجا هنوز بهم ر نیشرمنده ا ـ

.کنم یرفع زحمت م گهیمن د. نه ممنون از لطفتون: افسانه

.شمیممنون هم م یازتون کل نیو نگه دار نینگ نیهم به من کمک کن هیثان هیحاال : برانوش

.کرد یم يشالش باز يها شهیبا ر نینگ. نشست یمبل يزد و ناچارا رو يلبخند افسانه

بپرسد  یاز هرگونه حس فضول يو عار يکامال عاد یداشت سوالش را با لحن یکه سع یدر حال. زد یدو دو م ياز کنجکاو شیها چشم افسانه

: گفت

آقا مرصاد چند ساله ازدواج کردن؟ ـ

: زد و گفت  ياز سواالتش بود، اما برانوش لبخند یکی نیا

چطور؟... مرصاد که مجرده ـ

!کرد یم یکوچک تنها زندگ نیهمسرش مرده بود و او با نگ ایطالق گرفته بود  ایاحتماال . حدسش درست بود پس

: در همان حال گفت. بود ختهیهنوز معادالتش به هم ر. را باال داد شیابروها افسانه

د؟یکن یبا آقا مرصاد زندگ دیشما هم اومد. يطور نیهم یچیه ـ

....اج نیاما ا. کمکم ادیم یمرصاد گاه یعنی. نه: برانوش

: گفت یجانیکامال ه یبا لحن افسانه

شماست؟ يجا برا نیا یعنی ـ

: گذاشت و گفت شیآب پرتقال را جلو ي دهیالغر و کش وانیدو ل يمحتو ینیس برانوش

داره؟ یاشکال ـ

: کرد و گفت یاهم افسانه

و نبرد؟ نیپس آقا مرصاد چرا نگ... نه ـ
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: با تعجب گفت برانوش

کجا ببرتش؟ ـ

زنه؟ یبهتون سر م ادیفقط م... کنه یجا زندگ نیا ستیقرار ن نیخب مگه نگفت: نهافسا

و کجا ببره؟ نینگ یول... خب چرا: برانوش

: و گفت دیکش یقینفس عم. توانست منظورش را برساند ینم افسانه

ست؟یمگه دخترش ن... گهیو ببره د نیخب نگ ـ

: گفت تیبه مالک ختهیکامال آم یوش افسانه گرفت و با حسرا از آغ نیرا باال داد و نگ شیابروها برانوش

.دختر منه نینگ ـ

: زد غیج بایتقر افسانه

دختر شماست؟ ـ

 یکم چارهیانگار دخترك ب. کرد یبرانوش متعجب به او نگاه م. بدهد حیتوض دیافسانه حس کرد با. از رفتار او به کل شوکه شده بود برانوش

.زد یم نیریش

: و گفت دیاز آب پرتقال نوش یکرد و کم يرفه اتک س افسانه

... چه جالب يوا... دیدون یآخه م... یعنی ـ

: کرد و گفت یاهم باز

ستن؟یآقا مرصاد ن د؟یما هست ي هیشما همسا یعنی ـ

... نیبودم به خاطر هم ریمقدار درگ هیچند وقت من  نیراستش ا. مرصاد فقط اومده بود کمکم: برانوش

.دختر آقا مرصاده نیکردم نگ یمن فکر م دیدون یآخه م. ان چه جالبآه: افسانه

: زد و گفت يلبخند محو برانوش

.شهیسرش م ياز من بچه دار شتریب. سرش بوده ياز من باال شتریب ییالبته مرصاد خدا... ستینه ن ـ

: گفت يو کامال مشهود فیبا اخم ظر افسانه

ست؟یمگه مجرد ن ـ

: داد و گفت نیرا به دست نگ چشییداد و سو هیبه مبل تک برانوش

.فهمه یاز من م شتریذره ب هی. داره یتخصص اطفال داخل یخب چرا ول ـ

:و گفت دیکش ینفس راحت افسانه

...آهان از اون لحاظ ـ

!داشت گریورژن د کیهم  یکی نیمدل بود ا کیخواهرش . زد یدختر جدا مشنگ م نیا. خنده اش گرفته بود برانوش

: باز احمقانه گفت فسانها
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.دیما هست ي هیپس شما همسا ـ

: زد و گفت یقیواضح لبخند عم برانوش

.بله با اجازتون ـ

.میش یخوشحالم م. کنم یخواهش م: افسانه

خوشحال شود؟ دیبا يزیدختر از چه چ نیفکر کرد ا برانوش

: و گفت دیشربتش را سر کش يته مانده  افسانه

.دمیو ند من همسرتون یراست ـ

!بود ییخدا يشده  چاندهیدخترك پ رایز چاندیخواست او را بپ یبس است؛ اما انقدر ساده بود که نم یفضول گریفکر کرد د برانوش

: کرد گفت یذوق م نیداد و نگ یتکان تکان م شیپا يرا رو نیکه نگ یحال در

...نیبعد از تولد نگ م؛یمن و همسرم متارکه کرد ـ

.آهان: افسانه

.گرفته بود ییچاه دستشو. زد یرفت به لوله کش زنگ م یم دیبا. نمانده بود یسوال و رفع ابهام گرید

.جا بلند شد و برانوش هم بلند شد از

: ساده گفت یبا لحن افسانه

.کنم ینم غیدر دیخواست یکمک ـ

: زد و گفت يلبخند برانوش

.بود باز هم درخدمتم یمشکل. ممنون از شما ـ

.را نوازش کرد و به سمت واحدشان رفت نیصورت نگ افسانه

.منزل بود تایکاش آرم. زد یفوران م شیجور اطالعات از سر و رو نیهم. گذاشت یم انیدرم یاطالعات را با کس نیا دیبا

با  شانیچرا اسم هانداشت؟  یکیچطور او زن داشت آن . دیرس یلوله کش را گرفت و فکر کرد برانوش از مرصاد کوچکتر به نظر م ي شماره

نزد  یتا هفت سالگ دیمگر بچه نبا... چه؟ چرا متراکه کرده بود؟ چقدر راحت گفت متارکه یعنیتا آسمان فرق داشت؟ اصال برانوش  نیهم زم

برانوش او را نزد خود داشت؟ چطورمادرش باشد 

!متخصص اطفال بود؟ چه خوب مرصاد

.بود بیو غر بیآن دو برادر عج ریدهد هنوز ذهنش درگ حیداشت آدرس را توض یاشت سعد یظیفوق غل يکه لهجه  يکه به مرد یحال در

زد زن داشت، بچه هم داشت، تازه متارکه هم کرده بود؟ یبچه تر م سشیمرصاد که بزرگ بود زن نداشت اما برانوش که ف چرا

. شالش را مرتب کرد. کرد در را باز. زنگ به صدا درآمد يگذشت تا صدا یساعت کی. مبل پهن شده بود يرو

 کیساله که لباس  يو خرده ا یحال اجازه داد آن دو مرد نسبتا س نیبا ا د؟یایهم ب تایلحظه ماند که چرا صبر نکرد تا آرم کیدو نفر  دنید با

تا خورده بود وارد خانه داد و کفش جفتشان هم از پاشنه  یگند م يبو شانیداشتند و صورتشان تا بناگوش سرخ بود و جوراب ها یمشک يسره 
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.گرفت در را باز بگذارد میتصم تیدر نها. باز بگذارد ایدانست در را ببند  یافسانه مستاصل نم. ندشو

 یمشنگ که کم يآن هم آن افسانه ... که افسانه تنها بود يدر خانه ا... دو مرد دنید. کرد ینگاه م یبه خاطر سر و صدا از پشت چشم برانوش

.. .زد یم نیریش

. هم بودند نیع یلیکه او مرصاد خ نیحاال نه ا. قدر متفاوت بودند نیبود که دو خواهر ا بیعج. گذاشت یم بشیصد تا مثل افسانه را در ج تایآرم

ت که در را داش نیحداقل عقل ا. در خانه باز بود. انداخت یبه واحد رو به رو نگاه گریبار د. زد موضوع آن ها متفاوت است بیبعد به خودش نه

.نبندد بهیخودش و دو مرد غر يرا به رو

 رونیبخشد انگشتش را از دهان او ب امیرا با شصت برانوش الت شیکرد خارش لثه ها یم یکه سع نیشصتش به نگ يدر رو یاحساس سوزش با

: آورد وگفت

دختر خانم؟ یزن یهم پاتک م يبه خود ـ

. خوشمزه تر بود  یکیآن . گشت یچشم دنبال انگشت برانوش مبا . امدیخوشش ن. انگشتش را در دهانش کرد نینگ

. دوست داشت آن باال باشد. داد یدست و پا تکان م نینگ. کرد رفت یم یمبل گذاشت و به سمت تلفن که داشت خودکش ياو را رو برانوش

.انقدر نق نق کرد تا برانوش دوباره او را بلند کند

.کند  یمعرف نینگ يپرستار برا کیو  دیایقرار است نرگس به آن جا بکرد که آخر هفته  یمرصاد صحبت م با

.داشت يچسه دندان چه نفوذ کی. حس کرد در شصتش سوزن فرو کردند باز

: تلفن داد زد يمرصاد پا. دیکش غیج نیرا از دهان او درآورد و نگ شصتش

؟يکرد کارشیچ ـ

: گفت یحرص برانوش

.نشده  یچیه ـ

: با حرص گفت مرصاد

.يسگ بد يزنمت صدا یانقدر م امیم یدست روش بلند کن گهیبار د هیبه خدا  ـ

: گفت يبا لحن آهسته ا برانوش

.ندارم شینه به خدا من کار ـ

...!بکشد رونیحق نداشت انگشتش را از دهان او ب. اخم کرده بود نینگ. تماس را قطع کرد یکوتاه ياز مکالمه  بعد

کاش به آقا رضا ... امان بگذارد و برود یداد خانه را ب یم حیکرد که افسانه ترج ینگاه م يزیانقدر با ه یکی. آمد یم اهن و اوهون مردها يصدا

.آمد باال یزد و م یزنگ م

.نگاه کرد نیبه نگ برانوش

: مکث گفت یکم با

اون جا؟ میبر یگیم یعنی ـ
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: تکان داد و برانوش گفت ییدست و پا نینگ

؟یفوالد زره اون جا بود چ يفقط اگه اون دختره .  میخب بر یلیخ ـ

.دیو صورتش را محکم بوس دیکرد و برانوش خند يعطسه ا نینگ

.کرد و وارد راه رو شد یدست به آن دست نیرا از ا نیرا برداشت و نگ دیبرانوش کل. بود زانیآب دهانش آو نینگ

: صدا زد آهسته

خانم آرمند؟ ـ

:ر حاضر شد و گفتد يبا لبخند جلو افسانه

 ن؟ییشما ـ

ست؟یکمک الزم ن ن؟یخوب: برانوش

: زد و گفت يلبخند افسانه

.از لطفتون یمرس ـ

: از لوله کش ها آمد که گفت یکی يصدا و

.... نیخانم جان ا ـ

:برانوش حرفش را خورد و گفت دنید با

.سالم آقا ـ

:حکم بود گفتو مت يجد یکه کم یو با لحن ستادیدست به کمر ا برانوش

کارتون تموم شد؟ ـ

.االن آقا: مرد

: رو به هم کارش گفت و

.اصغر بجنب ـ

خانه  ونیبود و به دکوراس ستادهیا ییدر دستشو يبرانوش هم جلو. زدیبر يرا درآغوش گرفت و رفت به آشپزخانه تا چا نیبا لبخند نگ افسانه

.کرد ینگاه م

.در را باز کرد دیبا کل تایآرم. نه شب بود کینزد ساعت

: با غرغر گفت افسانه

؟ییمعلومه کجا چیه ـ

: و گفت دیمقنعه اش را از سرش کش یبا خستگ تایآرم

.که نگاه نکردم ساعت بود يزیقدر کار داشتم که به تنها چ نیامروز ا ـ

: با حرص گفت افسانه
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؟يداد یو جواب نم لتیموبا یواسه چ... يایم یک... يریم یک ستیمعلوم ن ـ

: را برداشت و گفت یکیشربت بود  وانیدو ل يکه محتو ینیس دنیکه با د یمبل نشست و درحال يرو تایآرم

.یرس یچه به خودتم م ـ

: شربت گفت دنینوش درحال

.جلسه داشتم، پوزش ـ

.خورد یوول م شیپا يال يزیقلپ نخورده بود که حس کرد چ کی

: گذاشت و او را بلند کرد و گفت زیم يرا رو وانیل با تعجب نینگ دنیگرفت با د نییرا پا سرش

کنه؟ یکار م یجا چ نیا نیا ـ

: بود با غر گفت ستادهیاپن ا يحرص از جا بلند شد و رو به افسانه که در آشپزخانه بود و او هم جلو با

مرصاد؟ يلـله  ينشده شد یچیهنوز ه ـ

: کرد گفت یره مکه با ابرو اشا یو درحال ستادیا شیرو به رو افسانه

ه؟یچ یدون یآخه م... نه ـ

: گفت تیبا عصبان تایآرم

خدا رحم . فروخته هیو چ هیکس و کارشون ک ستیاحمق و بگو که برداشته خونه رو به دو نفر که معلوم ن ياون گودرز. هیخوام بدونم چ ینم ـ

ساختمون تاهل نبود؟  نیو هم انتخاب کرده؟ مگه شرط ا یبرداشته ک. مییدونه اکثر وقتا من و تو خونه تنها یم. شناسه یعمره م هیکرده ما رو 

.احمق ي کهیتمر

شربتش را برداشت و  وانیرا به دست افسانه داد خم شد ل نیکه نگ یدر حال. هست درست مثل برادرش یکیفکر کرد مرصاد هم احتماال  و

: گفت

.بچه هم از پرورشگاه آوردن نیگفتم همجنس بازن ا یبود م کایگه آمربه خدا ا. خونه هیبچه تو  هیفهمم دو تا پسر و  یمن نم ـ

: شکست گفت یرا م شیکه مفصل انگشت ها یو افسانه در حال دیاز شربتش را نوش یکم

.که ستشیآپارتمان که مال آقا مرصاد ن نیبعدشم ا. نه به خدا ـ

اعتماد کرده؟ برادر  نایا یبه چ يموندم گودرز یکیواقعا من . یدا کنپشت سرشم اسمش و آقا ص يکه بخوا ستین ياون اصال در حد: تایآرم

.بده ینادون و چ يآدما نیمونه جواب ا یواقعا آدم م» . نمیب یو نم یمن اصوال کس« : گهیسالم م يبه جا دهیمن و د یکودنش صبح

.دینفس سر کش کیشربتش را  يانده ته م تایآرم. در سرش زد یمبل پرت کرد افسانه دو دست يرا رو شیکه مانتو یحال در

: را باز کرد و گفت پسشیکرد کل یکه هنوز غر غر م یحال در

احمق خدا رحم کرده به من فعال محتاجه  يپسره . خوره یدو نفر از پشت کوه دراومده بهم م نیحالم از ا یکیفقط من . بگه یمونه چ یآدم م ـ

از قدم بردارم؟  یقدم نایامثال ا نیا يکه برا میفکر کرده من آدم. ستیفت بگه اصال برام مهم نگ یهرچ ارمیماز. منم عمرا کارش و راه بندازم

...کور خونده

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


کاربر  انجمن نودهشتیا خورشید |! دیگري...او...تو...من                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 42

.دیبود آن را هم با سر و صدا و ملچ مولوچ نوش وانیقطره هنوز ته ل کی

کرده بود و پوست خوش رنگش  زانیش آوکه به ناف يستاره مانند يکه بندش دور گردنش بود و ناف و حلقه  دیسف يتنه  مهیآن تاپ مدل ن با

.و چشم در چشم برانوش شد دیپا چرخ يپاشنه  يرو د،یکش یبود م ستادهیرا به رخ برانوش که پشت سرش ا

رساند  یبه او م يزینفر چ کی... يچادر کی. به سرفه افتاد دیپر شیحس کرد آب دهانش را قورت نداده در گلو تایکرد و آرم یاهم برانوش

.بپوشد

 دیایتا حالش جا ب دیکوب یم تایآرم يگرفته بود و با مشت به کمر برهنه  یدست کیرا  نیبه سمت افسانه که نگ. کرد یهنوز نگاهش م برانوش

: را در آغوشش گرفت و گفت نیرفت و نگ

.ریشبتون بخ. مشکلش حل شد. دیاستفاده نکن ییساعت از دستشو کیتا . مزاحم شدم دیببخش ـ

.داد یتکان م يبا يکرد دست مشت شده اش را به عالمت با یکه از خودش خارج م ییبوبو يبا صدا نینگ

.هنوز مات آن جا بود تایآرم. بسته شد يآهسته ا يدر با صدا. خشکش زده بود افسانه

از واکنش درد  غشیج يدابعد ص قهیلورل چهار دق یلحظه سوخت و مثل استنل کی تایزد و آرم تایبا کف دست محکم به کمر لخت آرم افسانه

.بلند شد

: افسانه با داد گفت دیکلمه بگو کیبخواهد  تایکه آرم نیاز ا قبل

....االغ نفهم... ساعت تمام برات چشم و ابرو اومدم کی ـ

؟یزودتر نگفت یواسه چ... به درك: تایآرم

: گفت دیمال یکه کمرش را م یکرد و از واکنش افسانه درحال یداشت خودش را نوازش م هنوز

کرد؟ یکار م یجا چ نینره خر ا نیاصال ا ـ

: را داشت گفت دنیکش سیحمله کردن و گ يکه کامال آماده  یبا اخم و دندان قروچه درحال افسانه

.اومده بود من تنها نباشم چارهیب ـ

: گفت غیبا ج تایآرم

؟یاومده که تو تنها نباش ؟یچ ـ

.داد چرا یم حیخب توض. آرام شد یکم افسانه

چاه  ي نهیهز چارهیب. بودن زیچون جفتشون ه. بود ستادهیسر اون دو نفر وا ياومده بود باال. انیچاه گرفته بود منم زنگ زدم دو نفر ب: گفت

خدا لعنتت کنه ... اَه... اونا رو بلند کرده بود لیرفته بود دستاش و بشوره چون به خاطر کمک وسا قههیدق هیاالنم . مستراح مارم اون حساب کرد

.آبرومون رفت... يریبم... تایآرم

فقط . ناراحت بود اما نه تا حد افسانه یعنی. کرد ینم یبود که اصال احساس ناراحت نیمشکل داشت، اما موضوع ا هیقض نیخودش هم با ا تایآرم

.او ظاهر شده بود يجلو یختیبود که با چه ر نیمشکلش ا

...اش که دورش را گرفته بودند يفرفر يو موها دیبه تاپش کش یدست
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.گرفت یدوش م دیبا

: رفت بلند بلند گفت یکه به سمت حمام م یدر حال.  ندیاوصاف ممکن نبود برانوش او را بب نیو با ا دیبود که قرار شنبه مال نیمهم ا. جهنم به

.شام و بذار داغ بشه ـ

کاناپه  يو رو دیپوش رهیت یتاپ و شلوارك صورت کی. زود کارش تمام شد یلیخ. ام شدوارد حم. اصال مهم نبود. دیکه د دیگونه د نیاو را ا اصال

: در آغوشش پرت کرد و گفت یافسانه سه تا اسکناس ده هزار تومان. لم داد

.برو خودت حساب کن ـ

: با تعجب گفت تایآرم

گه؟ید هیچ نیا ـ

.پول گنیتو دهات ما بهش م. هیکوفته قلقل: افسانه

: و گفت دیکش یافسانه پوف. پ چپ نگاهش کردچ تایآرم

باهاش تعارف کردم که بعدا  یحساب کرد و منم کل عیپولم دم دستم نبود اون سر فیمن اون موقع ک. که به لوله کش ها داد هیتومن یس نیا ـ

.یدست بوس يبر یخودت م. عمرا برم تو روش و پول و بهش بدم يکه تو زد يگند نیاالن با ا. کنم یباهاش حساب م

و چنگالش را وسط بشقاب  دیکش یخودش ماکاران يبرا ینشست و کم یصندل يرو زیپشت م. محلش نگذاشت و به سمت آشپزخانه رفت تایآرم

: نشست و گفت شیافسانه رو به رو. دیکش یفیخف غیج یاز داغ. و بعد به دهانش گذاشت چاندیفرو کرد و سه دور آن را پ

؟يدیها فهم ینک یکه گفتم و م يکار ـ

.عنتر نیکنم اما عمرا برم سراغ ا یبعدا با مرصاد حساب م: تایآرم

.یزن یحرف م يطور نیا شهیم تیمودب يقدر ادعا نیا... ادب یب: افسانه

: با دهان پر گفت تایآرم

.يآدم ها الزم دارن که بهشون فحش بد یبعض ـ

.میچشم تو چشم بش نایعمر با ا هیما قراره : افسانه

: دوغش را برداشت و گفت وانیل تایآرم

....چشم تو چشم انگار چه خبره یگیم نیهمچ. گهیدو بار به مرصاد سر بزنه د یکی یخواد ماه یفوقش برانوش م ه؟یعمر چ هی... اوو ـ

.نه مرصاد نهیآخه احمق جون خونه مال ا: افسانه

: کرد و گفت کیدوغش را به لبش نزد وانیل تایآرم

؟یچ یعنی ـ

برانوش . کمک اومده بود يمرصاد فقط برا. دختر برانوشه نمینگ. دهیکردم خونه مال مرصاده اما برانوش خونه رو خر یمنم فکر م: افسانه

!مونه هیهمسا

.کرد یصورت افسانه خال يکه در دهانش بود را رو یتمام دوغ تایآرم
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 یازدواج کرده بود و حلقه دستش نم یعنیگفت، فکر کرد  یچندش مو نکبت نکبت و چندش  دیکش یم غیتوجه به افسانه که فقط ج یب

انداخت؟

.خورد یکردند به هم م یکه حلقه دستشان نم ییاز مردها حالش

: صورتش را شست و با غرگفت افسانه

.یهست یعوض یلیخ ـ

: رو به افسانه گفت. بود يزینبود در آن لحظه چه چ مهم

؟يدیزنش و هم د ـ

: را باال داد و گفت شیابرو يتا کی افسانه

زنش؟ مگه من گفتم زن داره؟ ـ

: نشست و گفت نهیدست به س تایآرم

کرده؟ دایدخترش از آسمون نزول پ نیا ـ

: زد و گفت يلبخند افسانه

.از زنش جدا شده ـ

.ندازدیگفت و فکر کرد خب حق دارد حلقه ن یظیآهان غل تایآرم

... گفت یده تا بدترش هم م ستادهیکرد پشت سرش ا یدرصد فکر م کینبود بلکه اگر  مانید نه تنها پشکه زده بو ییحال از حرف ها نیا با

...فقط با ظاهرش مشکل داشت

.نداشت یفرق یلیداد، پس خ یهمه جوالن م يرفته بود هم با شلوارك و تاپ جلو وركیویکه نزد احمد به ن یخودش فکر کرد در مسافرت با

اسم برانوش  يو به پرستو معنا ندینحس او را در شرکت بب يکه شنبه مجبور نبود چهره  نیهم! کرد یرا چه م یمان بدهتو یس! احمق ي پسره

!دیارز یدهد خودش صد تا م حیدانست دوباره توض یرا که خودش هم نم

.کرد یرا محکم گرفته بود و تناول م ریش شهیبا ملچ مولوچ خودش ش نینگ. کاناپه ولو شده بود يرو

...کرد یکرد اما در واقع فکر م یبود و مثال فوتبال تماشا م رهیخ ونیزیتلو يبه صفحه  برانوش

.کندیدانست که از احمق بودن خودش است که دارد به آن فکر م یکه با تمام احمقانه بودنش خودش م ياحمقانه ا زیچ به

.را انداخت رشیش شهیش نینگ

 نیدر دهان نگ يطور نیرا هم فتدیم نیکه به زم يزیگفت چ یمرصاد افتاد که م دادیداد و ب ادیما خم شد آن را به دستش بدهد ا برانوش

.نگذارد

. برانوش محلش نگذاشت. دیکش غیج نینگ. دیاز جا بلند شد تا سرش را بشو یکالفگ با

فرو  شیهوا در پا یپونز کوچک ب کی. گشتو گزارش گر فوتبال در سرش بود به هال باز نینگ غیج يکرد و صدا یکه هنوز فکر م یحال در

را در  شهیش. را خاموش کرد ونیزیتلو. را بغل گرفت نیمبل نشست و نگ يرو یبا کالفگ. مخلوط شد زیآخ خودش هم با همه چ يرفت و صدا
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. شد رهیدهانش گذاشته و به سقف خ

سه نفره که  يکاناپه  يرو به رو وارید يکه رو یك ساعتتا کیت یحت. نداشت دنیشن يبرا يگرید زیخوردن دخترش چ ریش يسر و صدا جز

.نداشت ياش نصب شده بود و هنوز باتر یخانگ ينمایو دم و دستگاه س يد یال س ونیزیتلو ينشسته بود درست باال شیرو

.زد یآهسته به پشتش ضربه م. بلندش کرد. شده بود ریس یعنیرا پس زد،  شهیش نینگ. کاناپه دراز کرد يرو به رو یعسل زیم يرا رو شیپاها

 یدرشت تیخسته بود و در نها شیچشم ها. نشاند شیزانو يرا رو نینگ. دخترش را دوست داشت يبو. داد یم یخوب يبو. دیکش یقیعم نفس

.خمار شده بود

.کرد یکه در گردنش بود نگاه يکادیبه وان ... حالت چشم ها و فرم صورتش. شباهتش به خودش بود ي همه

.داد یرا نشان م نیصورتش ا يتک تک اجزا... خسته بود نینگ... که تازه در آن ساکن شده بود ينه اخا به

.نفره اش نشست کیتخت  يپر از نرده گذاشت و خودش هم لبه  یو صورت دیاو را داخل تخت سف. رفت نیاتاق مشترك خودش و نگ به

.شده بود رهیخ نینگ يهم به چشم ها او. کرد یرا باال داده بود و به او نگاه م شیپاها نینگ

: گفت یکالفگ با

...گهیخب بخواب د ـ

.دیخند نینگ

: زد و گفت يهم لبخند برانوش

.يخند یمامانت م نیع ـ

.دیخند یهنوز م نینگ

: تخت پهن شد و به پهلو غلت زد و به او نگاه کرد و گفت يرو برانوش

.برد یکاش تو رو هم با خودش م ـ

.را گرفته بود شیشصت پاهاهنوز  نینگ

: و گفت دیکش یآه برانوش

تو دعوت نامه فرستاد؟ يواسه  یک ـ

: و گفت دیکش شیبود را رو ندرالیس راهنیاش که پ یآب يکرد و برانوش بلند شد و پتو يعطسه ا نینگ

.یبش ضیمر نمینب ـ

. افتاد یداشت به نق نق کردن م. توانست یت آن را کنار بزند نمخواس یم. آمد یاز پتو خوشش نم. را ول کرد شیپاها. خسته شده بود نینگ

: و گفت دیکش ينفس کالفه ا برانوش

کار کنم؟ یمن با تو چ ـ

: را خاموش کرد و گفت چراغ

. الال کن ریبگ ـ

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


کاربر  انجمن نودهشتیا خورشید |! دیگري...او...تو...من                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 46

!دیجا رس نیکرد چطور به ا یهنوز داشت فکر م یکیدر تار. نق نق کرد برانوش محل نداد یکم نینگ

. خسته نبود اما حوصله نداشت. تازه سر شب بود. آمد یاز واحد رو به رو م کیموز يصدا

. پوستش هم خوش رنگ بود. داشت يو پر کیکمرِ بار. نافش قشنگ بود نگیسیپر. داشت یدرست وحساب هیتنب کیبه  اجیاحت تایآرم نیا

 نیریطناز و ش ششینوع گو. نداشت تیاش هم اصال جد یگبود که لحن حرف زدن خان نیموضوع ا. کرد یفرش هم چهره اش را طناز م يموها

.توانست نسبتا لبخند بزند یم یپرورشگاه نیبا مرصاد و نگ يعبارت همجنس باز ادیهنوز هم با . نبود يسر کار در خانه خبر تیاز جد. بود

!ندازدیبال بدهد و او را به غلط کردن بکه در سرش بود پر و  یفکرش را مشغول کند و به طرح شدیم. کرد ینبود که تظاهر م يزیچ پس

.را دوست داشت نیا

.کننده بود جیدفعات گ یمثل باق امیمتن پ. آن را برداشت لشیکوتاه موبا امیپ يصدا با

». بوسم یو م نیماه نگ يرو. حالت چطوره؟ فقط خواستم احوالت و بپرسم...  زمیسالم عز «

.داشت ینگه م گرید ي پوشه کیدر  شهیشماره را هم نیا يها امیپ

: نوشت یم ییاز جدا قبل

». بوسم یو الدن را م نیماه نگ يرو «

: نوشت یم ییاز جدا بعد

»... الدن مناسب تو نبود «

.نوشت یتنها م نید از نگ.حاال مدت ها ب و

دو سه بار اول جواب داد اما بعد از جدا شدن . دفرستا یم غامیجداگانه پ يشماره  کیاز  شهیکرده بود خط او را دنبال کند اما هم یسع يبار چند

 یبه او م یحس. الدن باشد ياز سمت و سو یداد از کس یاز او نداشت احتمال م یغامیپ ییاگر قبل از جدا. کرد یفکر نم یکی نیبه ا گریاز الدن د

.دانست یبود که م يزیتنها چ نیا. نبودها فرستنده اش قطعا از جنس خودش  امیپ نیا... دختر جوان کی دیاشای... زن است کیگفت 

 یرا م شیبا پشت دست چشم ها. شد دارینکند اما ب دارشیکرد ب یم یسع. کرد یعوض م دیکهنه اش را با. از جا بلند شد. وول خورد یکم نینگ

تخت خودش خوابانده بود  يرا رواو . ساعت سه صبح بود. دینوش یبا چشم بسته م. آماده کرد و در دهانش گذاشت ریش شهیش کی يفور. دیمال

.را گرفته بود ریش شهیو ش

!تخت نشسته بود تا اگر خوابش هم برد او له نشود نییکه مبادا لهش کند خودش پا نیترس ا از

ن هم آن از شرکت آ. کند یآمده است که به کررات آن را استفاده م نیسنگ ییواحد رو به رو ي هیهمسا يبرا دنیقدر حرف ند نیکرد ا فکر

!هم بود واقعا یدنیچه د... دیاو را د یچقدر در روز ه... از االن

...شنبه: دوم فصل

وارد  یشرکت يسفارشات مرغوب را برا نیا. کرد یم ادداشتیدستش باد کرده بود را  يکه رو ییکارش نشسته بود و اقالم جنس ها زیم پشت

نبود اما دوست نداشت  يهر چند مشکل چندان حاد. چه کار کند دیدانست با ینم گذشت و حاال یاش م یکرده بود که دو هفته از ورشکستگ
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.دستش بود يشد اما هنوز رو یفروخته م دیباشد که با یاسانبار پر از اجن

 یچندان فرق شیبرا ادتریکم و ز گریشرخر د کیهست که  دیدانست طرف حسابش انقدر ناام یم. نبود که چک دست شرخر بدهد یآدم

.آمد یبه کارش م يادیوقت ها ز یلیرفتار جوان زنانه اش خ نیچه بسا هم .نکند

بود که  يبازار ياز آن کله گنده ها یکیاز طرف . را هنوز نتوانسته بود پرداخت کند یچک تپل. کرد یم یشرکت را بررس يکتاب ها حساب

. ردیدستش را بگ ینداشت تا مبلغ يدیشرکت سهند هم ام یبا ورشکستگ. خواست یهم سرش آوار شده بودند و او فقط مهلت م يدو بار یکی

.شدیعده مرد نامرد زبان نفهم دهان به دهان م کیبا  دیامروز فردا بود که باز با. کرد یم يگریفکر د دیبا

.را برداشت یزنگ تلفن گوش يصدا با

بفرستمشون داخل؟. نیقرار مالقات دار: پرستو

.با گفتن اوهوم تماس را قطع کرد. شکم گنده نباشد یمیبود آن کر دواریام. دقرار دار یآمد با چه کس ینم ادشی

.سرش را بلند کرد. تقه به در خورد دو

و  راهنیتوانست رنگ پ ینم... يو اُور کت نوك مداد یطوس یج & يد يها یو کتان یمشک زلیشلوار د. دیاز لباس اسپورتش فهم. بود مرد

.پنهان شده بود یرنگ يها ومیلیپر از ل کیسبد ش کیشت دهد چرا که پ صیچهره اش را تشخ

: شد آهسته گفت یسوق داده نم يگرینبود و فکرش جز او به سمت شخص د لیقدر الغر و خوش استا نیا اریکرد ماز یکه فکر م یحال در

.دییبفرما ـ

.جوان از پشت سبد با لبخند سالم کرد مرد

 کیدر شرکت با ... کیونیو  کیجا؟ بعد از آن اعتراف ش نیاو ا. فتدیبود پس ب کینزد. رش سبز شدس يبرانوش هزاران هزار شاخ رو دنید با

دانست  یم. اش کل اتاق را پر کرده بود یگوچ يبو... دیبار یاش م یج & ياز نوك سر تا نوك کفش د یکه جنتلمن يا افهیبا ق ومیلیسبد ل

.اما فرد مورد نظر برانوش نبودگرفته بود،  یکس يبو را برا نیقبال ا. است یگوچ

بود، منتظر  ستادهیا یمبل چرم يجلو. گذاشت زیم يسبد را رو... اصالح شده یبا صورت هیبا همان خط نازك بخ... طرفه کیلبخند  کی با

...بود دینیبنش دییدرخواست بفرما

با ... میآن تا... خوش قول خوش وقت... قهیدق یدوازده و سشنبه ساعت . بود ستادهیا خیفرو کرده باشند س شیدر جا یکه چوب یمثل کس تایآرم

!که حلقه نداشتند ییو دست ها... یرنگ يها ومیلیسبد ل کی

: کرد و گفت یاهم

. سالم  ـ

: با همان ژست خاص خودش گفت برانوش

.نکرده باشم رید دوارمیام ـ

آدم  يبود و برا فشیاش را که در ک یآکات هزار و پانصد تومان ياسپردانست اوست حتما  یاگر م. مقنعه اش را مرتب کرد یدو دست تایآرم

!گرفت یم یدوش نسب کیکرد و  یکرد حداقل االن مصرف م یمثل معتمد هم استفاده نم يها
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: تلفن را با هول برداشت و گفت تایمبل نشست و آرم يرو برانوش

...به آقا داوود بگو برامون... ییخانم رضا یعنی... پرستو ـ

.دارد لیبرانوش چه م دیافتاد نپرس ادشی و

: دهانش را فرو داد و گفت آب

قهوه؟ نسکافه؟ ؟يچا ـ

. گذشت شهیشرکت شما نم ياز قهوه : برانوش

ا بابت خدا ر نیبا او چشم در چشم نشده بود و از ا گریاش د یبعد از آن سخنران. وز وز کرد و مقابل برانوش نشست یجمله را در گوش تایآرم

داشت مخ افسانه را به  یبود که سع يهزار تومان بدهکار یبازگشته است و تمام دغدغه اش آن س يطبق روال عاد زیکرد که همه چ یشکر م

هم تنگش بزند، چرا که در عالم  یعذرخواه کیکند  میتقد یخودش برود دو دست دیو او ببرد؛ اما افسانه اعتقاد داشت که با ردیکار بگ

.شدیزشت محسوب م یحرکت کل نیا یگیهمسا

. قهوه را به برانوش تعارف کرد ینیس. بعد آقا داوود وارد شد یقیدقا

: طرفه گفت کیبا همان لبخند  برانوش

.خانم ها مقدم ترن ـ

.بگذارد و زودتر برود زیم يرا رو ینیابرو به داوود فهماند س يبا اشاره  تایآرم

: انداخت و گفت شیپا يرورا  شیبسته شدن در اتاق برانوش پا با

 نیبه خاطر هم. اعصابم متشنج بود یکم دارمونیاون روز اول د. بهتون بدهکارم یعذرخواه هیبزنم  یکه بخوام حرف نیراستش قبل از ا ـ

.تونم بگم متاسفم یفقط م. داشته باشم که درخور شان شما باشه ينتونستم برخورد

 دیاو هم با ایتواند داشته باشد؟ آ یم يها یچه معن یعذرخواه نیرا بست و با من من فکر کرد ا آن. باز است يادیحس کرد دهانش ز تایآرم

کرد؟ یجا چه م نیکند؟ اصال او ا یمتقابال عذرخواه

.کرد یبرانوش هنوز با لبخند نگاه م. شدیبود به خونش تشنه م يگریآن حرف ها هر کس د با

. زد یباالخره م یحرف کی دیبا. کرده بود زیرا ر شیچشم ها تایآرم

استفاده کند و فعل و مفعول را گم نکند چون برانوش  نیجمله اش کلمات سنگ يکرد برا یم یگشت و سع یکه دنبال کلمه و جمله م یحال در

. و لفظ قلم حرف زده بود یمحترمانه و کتاب يادیز

 یم بیعج يادیجا ز نیفقط حضورش ا. بود دهیش هم انگار فهماو رفتارش بد بود خود. نکند یگرفت عذرخواه میو تصم دیکش یقیعم نفس

.نمود

: برداشت و گفت يخودش ابتدا قهوه ا ینیاشاره به س با

... دییبفرما... خب من درخدمتتون هستم ـ

.دیبفرما ششیفرما نیبود که قهوه اش را هم در ح نیزد، دوم ا یم دیبود که برانوش با یاول منظورش حرف. دو وجهه داشت دشییبفرما
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: زد و گفت يلبخند برانوش

.دارم کیمطب کوچ هی ـ

؟یدندون پزشک: تایآرم

. گفت شهیم: برانوش

اد؟یبرم یخب؟ از من چه کمک: تایآرم

.همکار هم دارم هیالزم دارم، چون  يدو سر بایتقر. دارم زاتیبه تجه اجیکارم احت يبرا: برانوش

: گذاشت و گفت شیرا رو به رو یخانه رفت و ژورنالاز جا بلند شد و به سمت کتاب تایآرم

. کنم یمن براتون فراهم م دیخب شما انتخاب کن ـ

: گذاشت و گفت يگرید زیم يسبد گل را برداشت و رو تایآرم

. بابت گل ها ممنون ـ

.ناقابله يادیشما ز نیشرکت وز يالبته برا. کنم یخواهش م: برانوش

.هستن بایز یلیخ... به هرحال تشکر: تایآرم

.شما ییباینه به ز: برانوش

کال عادت . لحنش است دیپسرخاله نشده بود؟ فکر کرد شا يادیز. سرش را در ژورنال فرو کرده بود. دیخورد و به سمت او چرخ یتکان تایآرم

... هیآدم ها گرفته تا بق دنیاز آن ند. بپراند يطور نیهم يزیچ کیداشت 

.فرو رفت وترشینشست و در کامپ زشیرا تکان داد و پشت م سرش

 يکه رو یو قارقار کالغ ابانیدر خ لیاتومب کی ریتاك ساعت و دزدگ کیژورنال و ت يگالسه  يورق ها يصدا. هم سکوت کرده بود برانوش

.موجود فضا بود يبود، تنها صدا تایاتاق آرم يپنجره  يکه درست رو به رو یبرق يها میس

: پولش را درآورد ومقابل برانوش نشست و گفت فیرفت و ک فشیو به سمت ک دیکش یقینفس عم تایآرم

کنم؟ متونیبابت لوله کش ها چقدر تقد ـ

: سرش را بلند کرد و گفت برانوش

ه؟یچه حرف. کنم یخواهش م... لوله کش؟ آهان ـ

: و گفت دیکش یقینفس عم تایآرم

.نباشم یکس نید ریدم ز یم حیترج ـ

: به سمت چپ خم کرد و گفت یو گردنش را کم زد يلبخند برانوش

.گذاشت نیلطف و د هیصراحت بشه اسم  نیفکر نکنم به ا ن؟ید ـ

.داد هیمبل تک یبه پشت تایآرم

دخترانه  فیداشت؛ برانوش داشت به آن ک یصورت ونیپاپ کیگوش چپش هم  يبود و رو یتیمعروف ک يعکس گربه  شیکه رو دشیسف فیک
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.کرد یو بچگانه نگاه م

: بود گذاشت و گفت یلیپول مستط فیک يکه رو يریتصو يدستش را رو تایآرم

کنم؟ میچقدر تقد د؟یخب نفرمود ـ

: زد و گفت یلبخند کج برانوش

. دییکنم خانم آرمند نفرما یخواهش م ـ

: را مقابلش گذاشت و گفت يباز تعارف بکند که برانوش صفحه ا خواست

براتون مقدوره؟. زاتشیتمام تجه با تیونی نیدو تا از هم ـ

.در انبار موجود بود شیگذاشته بود که ده تا يزیچ يدست رو... بود یعال

: را باال داد و گفت شیابرو يتا کیو  دیکش یقیعم نفس

... البته ـ

:و گفت دیکش یقینفس عم. ندیشبانه روز باز بب کی ياما حوصله نداشت برانوش را در فاصله ... فردا دیبگو خواست

.سفارشتون آماده است دیاریب فیپس فردا ساعت نه صبح تشر ـ

ع؟یجدا؟ چه سر: برانوش

ن؟یاریب فیتشر گهید يهفته  نیخوا یم: تایآرم

: زد و گفت يلبخند برانوش

ساعت نه صبح؟ دیفرمود. رسم ینه همون پس فردا خدمتتون م ـ

.را فرمود نیبله هم. صورتش به کل مچاله شد تایآرم

: آورد گفت رونیاش ب یتیک دیسف فیاز ک یکه سه اسکناس ده هزار تومان یحال در

.دیکنم تعارف نکن یخواهش م. بهتره حسابم با شما صاف باشه ـ

. ادیم شیمسائل پ یلیخ یگیبه هر حال در عوالم همسا. هرگز خانم:  برانوش

!گرید ریخب بگ. کرد یتعارف م دیباز با. را باال داد شیابرو يتا کی تایآرم

: حرص گفت با

.بهتره میبدهکار نباش یبه کس یگیدر عوالم همسا ـ

. بنده حساب نکردم که بدهکارتون کنم یول:  برانوش

... باشه: تایآرم

.خوب بود نیا. ردیپذ یحرف را م عیبرانوش فکر کرد چه سر. پولش گذاشت فیها را در ک پول

: رفت و گفت زشیبه سمت م تایآرم

. هم ندارم یبهتون بده يطور نیا. کنم یکم م تیونیمن از حساب  پس ـ
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برود که اگر قرار بود . بدهد يبماند و سوار ینبود که بدهکار کس یچه وضعش بود؟ پس آدم گرید نیا. دیکلمه در دهانش ماس برانوش

 يزیسخت تر از آن چ. از شرکت خارج شد یکوتاه یظاز جا بلند شد و بعد از خداحاف. شدیطلبکار م یهمچنان آن جا باشد معلوم نبود چه کس

!تظاهر کنند یندارند که به سخت یاجیسخت احت يبعد فکر کرد آدم ها. کرد یمبود که فکرش را 

.حاال حاال ها با او کار داشت. زد يمندانه ا روزیپ لبخند

 اوردیرا ب نیاول نگ ای اوردیرا ب نیه مهد کودك برود و نگسر به مطبش بزند و بعد ب کیکرد  یم يزیکه برنامه ر یدرحال. فرمان نشست پشت

.سمت شاگردش خورد سرش را به آن سمت کج کرد ي شهیکه به ش يبعد به مطبش سر بزند با تقه ا

. کرد یبا لبخند نگاهش م شهیدختر عروسک پشت ش کی

: زد و گفت يریداد و لبخند نفس گ نییرا پا شهیش

د؟ییبفرما ـ

: گفت يخاص و حرفه ابا لحن  دختر

د؟یبرسون رگاهیتعم هی يتونم خواهش کنم من و جلو یم. کنه یحرکت نم نمیمن ماش دیبخش یم ـ

سانتافه و حرکت نکردن؟ . به عقب نگاه کرد نهیاز آ برانوش

: گفت یعقب لیباال انداخت و با اشاره به اتومب يدیق یبا ب يشانه ا برانوش

مال شماست؟ ـ

.چش شده ستیصبح معلوم ن از. بله: دختر

.رسونمتون یگاه م ریبه تعم دیسوار ش دییبفرما: برانوش

برانوش هم . داشت مرتب کند، سوار شد یباز مانده بودند را سع شیدکمه ها يکه ال یشمی ياش را با مانتو يکه شال سبز فسفر یدر حال دختر

.بود یشانس ینیواقعا عمل ب. رف عمل شده بودداشت که مزخ ییسرباال زیت ینیب. حواسش به او بود یچشم ریز

 يرو يادیدر کل ز. با آن لنز سبز بدك نبود شیاما چشم ها د،یرس یگوشش م يتا پرده  شیلب ها دیخند یم یوقت. بزرگ بود يادیز دهانش

. تحملش کرد یقیدقا شدیخودش کار کرده بود اما خب م

کردم؟ یمن خودم و بهت معرف یراست: دختر

دم؟یمگه من ازت پرس:  برانوش

.نگفت يزیسرخورده چ دختر

مخش کار کرده  يرو يادیز یمهندس قالب نیا. حوصله بود یب يادیز فیح. کمربندش را بست و حرکت کرد. هم سکوت کرده بود برانوش

کرد؟ یکم م تیونی ي نهیچه از هز یعنی. بود

.بود یرد عوضک یپس همان اندازه که فکر م. دیکش نییکرکره را پا تایآرم

: تلفن به پرستو گفت با

.فنجونا رو جمع کنه ادیبه داوود بگو ب ـ

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


کاربر  انجمن نودهشتیا خورشید |! دیگري...او...تو...من                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 52

!ندازدیداشت به سطل آشغال ب فهیرا هم وظ ومیلیل يگل ها تایخروج با دستور آرم نیح. وارد اتاق شد عیسر یلیخ داوود

.کرد وارد مهد شد یرا قفل م لیاتومبکه در  یدر حال. عقب مرتب کرد یصندل يمخصوص بچه بود رو یرا که صندل نینگ يجا

: زد گفت یکه به او لبخند م یدر حال یجوان دختر

.خانم شما نینگ نمیا. سرحال بود یلیامروز خ ـ

: گفت نیرا بغل کرد و رو به نگ نینگ برانوش

؟يکرد یخدافظ مایاز خاله ش ـ

زد و او را  يبوسه ا شیموها يبرانوش رو. وش پدرش فرو رفته بوددر آغ. محلش نگذاشت نیو نگ دیرا بوس نیزد و صورت نگ يلبخند مایش

برانوش با اخم . گوش موش را در دهانش کرد نینگ. کرد را به دستش داد یم زانیآو شهیش يجلو شهیکه هم يا يموش خاکستر. عقب نشاند

: گفت

.نینکن نگ ـ

.رده بودکه هنوز گوش موش را در دهانش ک یبه برانوش نگاه کرد درحال نینگ

: و گفت دیبه عقب چرخ برانوش

.شهیاالن دهنت پر پرز م ؟يخور یرو م یچ. ستیخوشمزه ن ـ

داشت زبانش را از  یسع یکه دو دست یاش داد و در حال ینیبه ب ینیچ. انداخته بود رونیزبانش را ب. را از دهانش درآورد يگوش پارچه ا نینگ

.کرد ینق نق مهستند پاك کند  یدانست چ یکه نم ییزهایچ

.فتدیب هیخورد و کم مانده بود به گر یحوصله اش سر رفته بود و با سر و صدا وول م نینگ. محلش نگذاشت و حرکت کرد برانوش

که  یدر حال. کند يباز نیتوانست با نگ یحداقل االن دستش بند فرمان بود و نم. را که از آن نفرت داشت را بگذارد يزیمجبور بود چ برانوش

.دیمانکن به گوشش رس یساس ينکره  يکرد صدا یرا روشن م لیش اتومبپخ

.بگذراند ریبه خ خدا

. صدا کم بود یعنی نیا. کرد ینق نق م نیداشت؟ نگ يزیمردك چه چ نیمعلوم نبود ا. آمد یخوشش م نینگ. کرد یبه عقب نگاه م نهیآ از

.ه شوکه شده بود چقدر صدا بلند استلحظ کی. درشت شد نینگ يچشم ها. مجبور شد صدا را بلند کند

:دیچیدر فضا پ یساس يآمد صدا یداد و از چانه تا بلوزش کش م یقورت نم جانیکه آب دهانش را از ه یحال در

... ناش ناشیبکن ن ینین ینین... ناش ناشیبکن ن ینین ینین

.دیخند یکوچک مشت شده در جا مشغول بود و م يبا دست ها نینگ و

.دیخند یمراحت  چقدر

نداشت اما  یهماهنگ یناش ساس ناشیهرچند شورلت، بلیزرش اصال با آهنگ ن. به او لقب سرخوش را ندهد چون واقعا نبود یبود کس دواریام

 لیرا عقب اتومب نینگ یدرصد هم کس کیبود که به احتمال  نیبدتر از همه بود ا یلیکه خ يزیرا هم نداشت؛ اما چ نینق نق کردن نگ يحوصله 

!گفتند خجسته یبه او م يادیدهد و پس حتما همه ز یم يچه قر که دید ینم
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کرد  یفکر م یگه گاه. دیکش یهم آه م یگه گاه. زد یم ياجبارا لبخند یگه گاه. کرد یبه او نگاه م نهیاز آ یگه گاه. گفت ینم يزیچ برانوش

!را تنگ کرده است؟ ایدن يکرد حاال که هست مگر کجا یفکر م یگه گاه شد؟یاگر او نبود چه م

را  نیآغوش را دور گردنش انداخت و نگ. را برداشت نیاز عقب ساك نگ. را پارك کرد لیو اتومب دیکش یقینفس عم دیسف يخانه با نما دنید با

پدرش  يپر دکمه  ي نهیس دشید يکه نما یبود، البته نه وقت یخوب یمجان يسوار. آمد یخوشش م نیاز ا نینگ. داخل آن گذاشت متیبا مال

کرد  یم هیگر نیو انقدر نگ راهنشیبه آن سمت باشد نه به سمت خودش و پ نینگ يویو دیکرد که با یوقت ها برانوش فراموش م یبعض. باشد

: سرش گذاشت و گفت يکرد و برانوش کالهش را رو يعطسه ا نینگ. را تماشا کند رونیتا بفهمد که او حق دارد ب

.ایخور یسرما م يدار نیبب ـ

.در را باز کرد یبه آرام. آن جا را داشت دیهنوز کل. کرد بشیدست در ج. شانه اش انداخت يساك را رو. نگفت يزیچ نینگ

 یکه هرکس یکیونیو  کیش يها يو گل کار دیسف يبا نما زیو همه چ لیتکم زیو استخر و همه چ ییالیو يخانه  کیبود و  یبزرگ يهکتار باغ

.از آن ها نبود يقادر به نگه دار

: دیرفت، برانوش پرس یم نینگ يکه قربان صدقه  ینرگس به او سالم کرد و درحال. و وارد خانه شد دیکش یقیمرصاد نفس عم لیاتومب دنید با

بانو خونه است؟ ـ

.کردم دایپرستار پ هی یراست ن؟یشما خوب. بله آقا: نرگس

: خارج شد و گفت یمرصاد از اتاق. شده بود رید گرید خواست آن جا بماند اما ینم. کرد یمن من برانوش

ورا؟ نیاز ا... چه عجب ـ

.خواست با او چشم در چشم شود ینم. گشت یهنوز با چشم دنبال بانو م برانوش

.بحث نداشت ي حوصله

.و کرم بود يخانه به کل قهوه ا ينما

جال داده شده، که دو طرف  یچوب یداشت و دو اسب وحش ییرنگ و طال یفندق يکه نرده ها یچیمارپ يگرفته بود، تا پله ها يورود یدر چوب از

و دم و دستگاهش  ونیزیو تلو یراحت يکه دور تا دورش مبل ها يپارکت بود و به جز سالن گرد نیکف زم. بودند ستادهیدو پا ا ينرده ها رو

.کرد یهجده نفره هم ست مبلمان را کامل م يناهار خور زیم کیبود، 

. جدا بود یو ظروف شاه عباس ستالیمخصوص ظروف کر ي هبوف

 يطبقه  منینش. شد ینم دهید هیآشپزخانه هم در ورود اول. قرار داشت چیمارپ يپله  ریکنسولش هم درست ز زیو م ییو شمعدان طال نهیآ

. باال يهم عموما طبقه  یاز مهمانان رسم ییرایبود و محل پذ نییپا

:داد گفت یمرصاد مرا به  نیکه نگ یحال در

؟يدار یامشب و نگه اش م ـ

ـ مگه امشب چه خبره؟ مرصاد

:داد و گفت هیتک واریبه د برانوش
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...نیدعوتم، به خاطر هم ییجا ـ

 نیکه مبادا نگ ختیر یاراده دلش م یکرد و برانوش کامال ب یاز ذوق از خنده غش م نیکرد و نگ یرا به باال پرت م نیکه نگ یدر حال مرصاد

:و گفت دیدست آخر هم او را از دست مرصاد کش فتد،یب

.ولش کن ش،یکشت ـ

؟یـ کجا دعوت مرصاد

. برم دیحاال گفتم شا ه،یمهمون هیـ  برانوش

:را دست مرصاد داد، اما رو به نرگس گفت نیگذاشت و نگ نیزم يکرد و برانوش ساك را رو زیرا ر شیچشم ها مرصاد

.ممنون... هگینرگس خانم مراقبش باش د ـ

؟ینیبانو رو بب یخواست یـ نم مرصاد

:و گفت دیکش یقینفس عم برانوش

.سالم من و بهش برسون ـ

:و گفت دیرا کش شیبرود که مرصاد بازو خواست

برانوش؟ ـ

:انداخت و گفت نییسرش را پا برانوش

بهش بگم؟ یمن برم چ ـ

؟یگفت یم یقبال چ ـ

:انداخت و گفت نییبود، سرش را پا دهستایپله ها ا يبانو که رو دنید با

.سالم ـ

:و گفت ستادیا شیکرد و به سمتش آمد و رو به رو یمانده را تند ط یباق يچند پله  بانو

!یکن یپس از من فرار م! چه عجب ـ

:گفت نییهمچنان سر پا برانوش

.بودم ریکم درگ هی دیببخش ـ

:گفت یبا لحن مرتعش بانو

؟یسر بزن هیبه مادرت هم  يدیکه نرس يبود ریقدر درگ نیا ـ

:که پر از اشک بود گفت ییسرش را باال گرفت و بانو با چشم ها برانوش

 ستم؟یمن مادرت ن یبگ يخوا ینکنه م ه؟یچ ـ

.نزد یحرف برانوش

:که در آغوش مرصاد بود انداخت و رو به برانوش گفت نیبه نگ ینگاه بانو
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؟یمون یناهار م ـ

.برم دیو، کار دارم باـ نه بان برانوش

!مثل پتک بود بر سر بانو بانو؟

:داشت گفت يکه لرزش آشکار ییصدا با

تا حاال؟ یبانو؟ حاال شدم بانو؟ از ک ـ

:جا به جا شد و گفت شیسر جا یکم برانوش

! دیبانو بود شهیهم ـ

:زد و گفت يپوزخند بانو

! زبون باز و غد و مغرور ،یپدرت نیحقا که ع ـ

:و گفت دیکش یقینفس عم برانوش

.پس خداحافظ ـ

:برود که بانو با تشر گفت خواست

!جا ببر نیبچه ات رو هم از ا ـ

.شد رهیبا تعجب به بانو خ برانوش

.داد یرا در هوا تکان م شیو پاها دیمک یکرد و انگشتانش را م یدر آغوش مرصاد بود و با تعجب نگاه م نینگ

:گفت يخفه ا يبا صدا بانو

!نداره، ببرش ییجا نجایدخترت هم ا. ستیبرادرت ن نیپس ا ستم،یمن مادرت ن یوقت ـ

.ماتش برده بود برانوش

:دخالت کرد و گفت مرصاد

؟یگ یم يدار یمامان چ ـ

:که دستش را گرفته بود گفت یبه سمت بانو رفت و در حال نرگس

.ها شهیروع ماالن باز سردردتون ش ن،ینیبش نیایب قهیدق هیخانم جان شما  ـ

:گفت ظیبا حرص دستش را از دست او در آورد و با غ بانو

.نرگس برو به کارت برس ـ

:رو به برانوش گفت و

بهت نگه؟  یچیکس هم ه چیو ه یدلت خواست بکن يهر کار يفکر کرد ـ

. دیشن یحرف ها را م نیبار اول نبود که ا نیا. داد سکوت کند یم حیترج. زد ینم یحرف برانوش

. بکشد ادیخواست او را بزند و با تمام قوا سرش فر یکه دلش م ییکرد، تا جا یترش م یسکوت برانوش، عصب نیبود و هم یعصب بانو
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.مهم نبود شیبانو انگار اصال برا يعز و جز کردن ها. گرفته بود یتفاوت یظاهر ب. زد ینم یحرف برانوش

.دیکش یرا به رخش م زیاز او سراغ داشت همه چ ریخچند وقت ا نیکه ا یو لحن يسرد تیهم با نها او

. رونیاز معرکه برود ب يداشت به نحو یسع

.کرد یداشت به او نگاه م تیملتهب که نشان از عصبان یسرخ و صورت يبا چشم ها بانو

.کرده باشد ياگر آن شخص در حقش مادر یکند، حت یذاتش نبود عذرخواه در

:گفت یآرام به

.خداحافظ ام،یجا نم نیا هگیبانو من د ـ

.بغض دار بانو متوقف شد يرا چرخاند که برود، اما با صدا شیرو

زن  ،یرفت ،يکاسه کوزه ات سوا باشه؟ خودت که سوا کرد يخوا یم یمگه نگفت ؟ییجا نیا یچ ياصال برا. ایهم ن گهید... برو... ـ آره بانو

پات و . با پسر منم کار نداشته باش. نمتیجا نب نیهم ا گهیبرو گمشو، د ؟یشده که چ داتیحاال پ ،يما هم که نبود ادی ،يبچه دار شد ،یگرفت

 ي شهیتو هم از رگ و ر. تو رو پس انداخت یخوش گذرون یهمون که از پ. یپدرت ي فهیو طا ریتو هم از ت. دونم و تو یمن م ،يجا بذار نیا

دو روز نشده . یبچه پس انداخت هیو  یزن گرفت یپنهون یاز سر هوا و هوست رفتو  یچاك و دهن فروخت یدختر ب هیکه شراره رو به  یهمون

و بچه ات؟  يحاال تو موند. دختر خواهر من و بگو که از سر حماقتش عاشق تو شده بود! بود نیهم اقتتیشد، خوشم اومد ل وبخ. يطالقش داد

. رونیمن برو ب يبرو گمشو، از خونه . جا نیا يایخوام ب ینم گهید رون،یبرو ب... رونیبچه ات باشه؟ برو ب يپسر من لَله  يخوا یم

لرزش دست . انداخت گرشید يپا يرا رو شیروشن کرد و پا یکنت گاریس. آن پرت کرد يرفت و خودش را رو یسالنه سالنه به سمت مبل و

:بود گفت ستادهیدر ا يبه برانوش که جلو یبا نگاه. آشکار بود شیها

دستت  زتیهمه چ یب يحقت بود همون موقع که بابا. کرده بودم يبود؟ من در حقت مادر نیمن؟ ا يبود جواب تمام محبت ها نیانصاف، ا یب ـ

باشه، خدا خودش جواب من  ؟یبه من بکن ادیسالمم زورت م هیکه  دهیرس ییحاال کارت به جا. رونیکردم ب یجا، پرتت م نیو گرفت و آوردت ا

همون زن حروم زاده  نیع هیحروم هی نمیا يدیاگه د ،یبچه هم نداشت نیپس فردا اگه هم ،يشد یچ نیبب ،يدیرس به کجا نیبب. ده یو بهت م

!يخور یم يو دار یات، بفهم که چوب چ

 يخداحافظ آهسته ا. زد یبود که بانو از آن دم م يبه خاطر همان حق مادر دیخواست جواب بدهد، اما نتوانست، شا. سرخ شده بود برانوش

.داد و دنبال برانوش راه افتاد یلب فحش ریکرد، ز یمادرش نگاه م يبر افروخته  يکه با دهان باز به چهره  یگفت و مرصاد در حال

. شده بود لشیسوار اتومب برانوش

:گفت یمرصاد مدام م. را روشن کرد نیدرها را از داخل قفل کرد و ماش دیکوب یم شهیمرصاد که به ش دنید با

.گم یم یچ نیگوش بده بب قهیدق هی سا،یه والحظ هی ـ

:و گفت دیکش نییپا یو پنجره را کم دیبا مشت به فرمان کوب برانوش

...ستیدخترم ن نیدرصد شک داشتم که نگ هیبرو بهش بگو اگه  ـ

:کرد و مرصاد گفت ینشسته بود نگاه م شیکه خواب آلود سر جا نیبه نگ نهیاز آ. دیرا گز لبش
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وگرنه تو که اون و بهتر از . شده يطور نیاالنم به خاطر شراره که دوباره قرص خورده ا. شده بود يبستر شبیپر. ستیلش خوب نبه خدا حا ـ

.از من دوست داره شتریتو رو ب. یشناس یمن م

:زد و گفت یپوزخند تلخ برانوش

!حرفا خرم نکن نیمن چند سالمه؟ من و با ا یدون یم ـ

.و با سرعت راه افتاد را گرفت لیگاز اتومب و

!کند تیو تعادل را رعا ردیحد وسط را بگ دیدانست چه طور با یکاش م. دیرا به چنگ کش شیموها مرصاد

:نشست و گفت شیرو به رو... چیداد ه یخودش را عذاب م. ختیر یو اشک م دیکش یم گاریهنوز داشت س. حرص وارد خانه شد با

.برگشتن نداشت ها گهیرفتن د نیا ـ

:را در صورتش فوت کرد و گفت گارشیبه مرصاد نگاه کرد و دود س بانو

.به جهنم ـ

گه؟یحرف ته دلته د نیـ ا مرصاد

:فشرد و گفت يگاریرا در جا س گارشیس. دیکش یقینفس عم بانو

 یشراره چه گناه. آدم ببرهعالم و  يمن و جلو يبره آبرو اد؟یجلوم در ب يطور نیخون دلش و خوردم که ا دم،یسال زحمتش و کش ستیب ـ

کرده بود؟

:و تکرار گفت یچند قدم راه رفت و با کالفگ یحرص مرصاد

 یهمه بال سر خودش نم نیداشت ا میعقل سل هیاون دختر اگه  ؟یکه چ يزد نهیقدر سنگ خواهرزاده ات رو به س نیا! شراره، شراره، شراره ـ

.و باهاش نکن کار نیکه اون داره ا یطیشرا نیتو هم تو ا. آورد

.را برداشت لشیوسا. توجه به او به اتاقش رفت یمرصاد ب. خوردند یصورتش سر م يرو شیهنوز اشک ها. نگفت يزیچ بانو

. شده بود رهیخ یدور دست يهنوز همان جا نشسته بود و به نقطه  بانو

:و گفت دیکش یقینفس عم مرصاد

.ششیرم پ یمن دارم م ـ

.دبه او نگاه هم نکر بانو

:نرگس با اخم و تخم گفت. به سمت آشپزخانه رفت مرصاد

کارتون درسته؟  دیکن یآقا مرصاد واقعا فکر م ـ

:با حرص گفت مرصاد

. دنگ جمعش کن شیخودت هم حواست و ش شش،یپ ادیزنگ بزن به مهربان بگو ب! کنم یلحظه اصال فکر نم نینرگس من تو ا ـ

.رهدا اجیـ االن خانم به شما احت نرگس

.داره اجیـ برادرم هم بهم احت مرصاد
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:با تته پته گفت نرگس

...تون یآخه آقا، برانوش خان که برادر تن ـ

:کالمش آمد و گفت انیم مرصاد

.نرگس خانم ستیما هم به شما مربوط ن یمسائل خانوادگ! حرف رو نینشنوم ا گهید ـ

شد و به سمت آپارتمان برانوش  لشیسوار اتومب. توجه به بانو به باغ رفت یو ب که به سمت او رفت، از آشپزخانه خارج شد يچشم غره ا با

.حرکت کرد

اسفند و  يشده و چند پرده و بو یچراغان يفضا. شد ادهیپ لشیکه سر کوچه بود، ناچارا از اتومب یکیآپارتمان بود و تراف يکه جلو یجمع دنید با

.جلو رفت و سالم کرد تایآرم دنیبا د. دبودند و نظاره گر بودن ستادهیکه ا يادیجمع ز

:زد و گفت يا مهیلبخند نصفه ن تایآرم

.سالم ـ

د؟یـ خوب هست مرصاد

. ـ ممنون تایآرم

ـ چه خبره؟ مرصاد

.کوچه شلوغه نیشفق از مکه برگشتن، به خاطر هم يـ آقا تایآرم

داره؟ یپس ساختمون حاج. طور نیـ که ا مرصاد

!یتا قسمت یگفت کم شهیم یول ست،یعمره است، تمتع که ن. هستن ییبه رورو  ي هیـ همسا تایآرم

:دیزد و پرس يلبخند مرصاد

خونه؟ ومدهیبرانوش ن ـ

. ستادنیـ اون سمت ا تایآرم

:کرد و گفت یکوتاه یعذرخواه مرصاد

.با اجازه تون ـ

.کنم یـ خواهش م تایآرم

.مرصاد از او فاصله گرفت و

.بود ادیهمهمه هم ز. فند با هم مخلوط شده بوداس يگوسفند و بو يبو

.چراغ برق وصل شده بود ریزبان بسته بود که با طناب به ت وانیتمام مدت چشمش دنبال ح نینگ

.خواست به گوسفند دست بزند یم. خم شده بود نییبه سمت پا نینگ. نگفت يزیمرصاد چ دنیبا د برانوش

:او را محکم گرفت و با تشر گفت برانوش

؟ير یکجا م سایوا ـ
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.برود وانیح شیخواست پ یم. دیکش نییاما خودش را به پا نینگ

:با حرص گفت برانوش

.فهیکث ـ

. آمد یم شیکردن چاقو زیت يخورد و صدا یبه قصاب ها م کلشیکه ه يبع بع گوسفند و مرد يصدا و

.دیدانست چه بگو یاصال نم یعنیگفت،  ینم يزیمرصاد هم چ. افتاد یم دنیکش غیداشت به ج. هنوز مصر بود نینگ

رفتار تنها  نیدانستند ا یکه خودشان هم م یدادند، در حال یکه با اقوامشان مشغول بودند مثال گوش م رزنیو پ رمردیپ يبه صحبت ها جفتشان

.قطعا در انتظارشان بود يگریتظاهر ساده است و بحث د کی

. رفت فونیبه سمت آ تایآرم

:ن را فشار داد و گفتمنزل خودشا زنگ

.خوان گوسفند سر ببرنا یم ن،ییپا ایافسانه ب ـ

:افسانه که گفت غیج يصدا

. امیبگو صبر کنن تا ب ؟يجد ـ

.اش فرو رفت یدر گوش تایآرم

:گفت ظیبا غ برانوش

گوسفند سر زدن هم تماشا داره؟ ـ

.دیطناب گوسفند را کشچراغ برق آمد و  ریبه سمت ت بت،یآن مرد قصاب ه. نزد یحرف مرصاد

 دنیبا د. بود ستادهیآمده بود در کوچه ا يروسر کیبلوز و شلوار و  کیبا . افسانه در را باز کرد. را از آغوش برانوش گرفت نینگ مرصاد

...گرفت و نیچشمان نگ يدستش را جلو. مرصاد هم متقابال جوابش را با سالم داد. تا بنا گوش باز شد و با سر سالم کرد ششیمرصاد ن

آن طرف تر  یبرانوش که کم يشده و عق زدن ها یگوسفند قربان يصلوات جمع و سرخ شدن آسفالت و دست و پا زدن ها يبعد صدا یلحظات

!وستیخم شده بود، همه با هم به وقوع پ

:تبه سمت مرصاد رفت و گف. حواسش به برانوش بود تایکرد، اما آرم یهنوز داشت نگاه م جانیبا ه افسانه

چشون شد؟ ـ

:را به آغوش او داد و گفت نینگ مرصاد

.خون مشکل داره يذره با تماشا هی ـ

.جدول نشسته بود يکه لبه  دیبه سمت برانوش دو و

 افسانه هم. نشاند شیپا يرا رو نیکه چند مبل زوار در رفته داشت نشست و نگ ینگهبان شخوانیپ يجلو. را به داخل ساختمان برد نینگ تایآرم

:کنارش نشست و گفت

ارن؟یم یچ یبه نظرت برامون سوغات ـ
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:را به دست او داد و گفت نینگ تایآرم

!کوفت، دلت خوشه ها ـ

:بچگانه گفت یبا لحن افسانه

چه ناز شده بود؟ يدیمرصاد و د جم،یعج ـ

:و گفت دیکش یپوف تایآرم

. کوچه خلوت شده گهیاحتماال االن د. تو ارمیو ب نیرم ماش یبرو باال، منم م ـ

آورد فکر کرد مرصاد از  یرفتنش او را سر ذوق م سهیغش و ر يداد و صدا یرا قلقلک م نیکه نگ یباال انداخت و در حال يشانه ا افسانه

.دارد ينازتر سیصورت و ف یلیکوتاهتر است، اما مرصاد خ یبرانوش قدش کم

دندان پزشک  يکرد، فکر کرد با خون مشکل دارد؟ چه طور یم تیهدا نگیسمت پارکشده بود، آن را به  لشیکه سوار اتومب یدر حال تایآرم

!شده است؟

.شد ادهیپ لیزد و قفل فرمان را زد و از اتومب يزیآم ریتحق پوزخند

. نبود ياز برانوش و مرصاد هم خبر. کرده بود زیتم یرضا با شلنگ کوچه را کم آقا

.انه رفتنداد و سوار آسانسور شد و به خ یتیاهم

:کرد با تعجب گفت یم يکه افسانه با او باز نینگ دنید با

جاست؟ نیا نیباز که ا ـ

:که به سرش زد گفت يبا فکر و

مارستان؟یمرصاد و برانوش کجان؟ رفتن ب ـ

:افسانه

؟یچ يبرا مارستانیب ـ

:گفت نیرو به نگ و

.فهیخاله نکن تو دهنت کث نینگ ـ

خودش را  ياز عروسک ها یکیاز دستش گرفت و  متیافسانه آن را با مال. چرخاند یرا در دهانش م دیشت کلهمچنان دا د،یفهم ینم نینگ

:با تحکم گفت تایآرم. داد یتکان م شیبه حالت نما شیبرا

افسانه کجا رفتن؟ ـ

. نگاه بندازه هیما هم  شیهوا کنن، اتفاقا به مرصاد گفتم به د شیـ رفتن پوشت بوم د افسانه

:باز به هال برگشت و گفت. را در آورد و به اتاقش رفت شیگفت و مانتو یآهان تایآرم

؟یلباس ها رو برداشت ـ

ـ کدوم لباسا؟ افسانه
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:کاناپه ولو شده بود گفت يو به افسانه که رو ستادیوسط هال ا تایآرم

! نگو لباسا هنوز رو پشت بوم پهنه ـ

:گفت و دیخند نینگ دنیاز حرکت چشم مال افسانه

اد؟یفدات شم خاله خوابت م ـ

:گفت غیبا ج تایآرم

!؟يافسانه لباسا رو جمع نکرد ـ

.کرد یناراحتش م شتریبلند ب يصدا نیزد و ا ینق م یشوکه با خستگ نینگ

:گفت یجیبا گ افسانه

کدوم لباسا؟ ـ

بود،  دایطور که پ نیا. ندارد یرو آخر و عاقبت خوش کردن دو پسر مجرد در واحد رو به یدانست زندگ یم. دیبه سرش کوب یدو دست تایآرم

. بود نجایمرصاد هم صبح تا شب ا

اش آن  یجیاز گ ج،یگ يکرد لباس ها جمع شده باشند و افسانه  یخدا خدا م. دیها را جا به جا پوش ییدم پا. حالت مضطرب از خانه خارج شد با

.نبرده باشد ادیها را از 

 یم شیرو یمانیبود و بلوك س ستادهیها ا شیاز د یکی يپشت بام نشسته بود و مرصاد جلو يبرانوش که لبه  دنیبا دپشت بوم را باز کرد،  در

گذاشت،

سوم وصل شده بود و  يطبقه  ي هیهمسا يبه آنتن رو به رو ،ینییپا يطبقه  ي هیهمسا يزدیا يکه از آنتن آقا یو به بند رخت دیکش یقیعم نفس

.انداخت یچشمش بود نگاه يو رو و مشترك و رنگارنگ جلو ریز لباس، از ستیب کینزد

:زد و گفت يلبخند. کرد بینگاهش را تعق ریمس برانوش

شمان؟ يلباس ها ـ

!حیفکر کرد چه صر تایآرم

:کرد و گفت یاهم

!نییپا يطبقه  ي هیهمسا یخانم رحمان يلباس ها... ام... يلباس ها... نه ـ

داشته باشد، که  یمشک یلوله تفنگ نیج کیو  یدور گردن دیسف يتنه  میتاپ ن کیتپل بود،  یلیکه خ یرحمان فکر کرد عمرا خانم برانوش

خانم کارمند بود  کی ياول برا يبند بود، در وهله  يکه رو یهمه تاپ نیدو تا، ا ای یکیحداقل اگر داشت، ! نافش را جذاب نشان بدهد سنگیپر

 يلباس ها نیبه ا یخانم رحمان زیسوم سا ينافش را نشان دهد، در وهله  سنگیدوم پر يوشد، در وهله بپ شیمانتو ریرا ز یکی وزکه هر ر

و کال  بیو هشت ج شیش يو شلوارها کیکمر بار يبود و مانتوها یکه طولشان بند انگشت ییاز جمله شلوارك ها ،یمانتال خانگ یسوسول و سانت

.داد یقد نم یمامان و یعروسک يلباس ها

!ستین یبود را مطمئن بود مال خانم رحمان دهید تایتن آرم روزیرا که د یتنه و آن شلوار لوله تفنگ میو ن دیآن تاپ سف قلحدا
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بدتر از ! ستیچ... با... گفت که بداند فرق یرا م یکس چاند،یخواست بپ یسن ماموت را داشت، حداقل م یکم یکه خانم رحمان نیاز همه ا بدتر

زد و  يطرفه ا کیحال لبخند  نیبا ا. در چشم بودند يادینور آفتاب ز ریز یو رنگارنگ کوچک و مدل خرس يتور يرهایزهمه آن که، لباس 

.انداخت نییاسرش را پ

.شد یشدت خنده داشت منفجر م از

:کرد و گفت تایبه آرم یشالش را مرتب کرد و مرصاد نگاه مهربان تایآرم

.نه ایده  یم گنالیس نمیبب نییرم پا یم ـ

:نشست و برانوش گفت يهم لبه ا تایتکان داد و آرم يتنها سر. پشت بام نشسته بود يهنوز لبه  برانوش

.ستین میشما هم تنظ شیافسانه خانم گفتن د ـ

.ستیمهم ن یلیحاال خ... ـ بله تایآرم

:فکر گفت یکم با

.ازنخودشون و به زحمت بند ستیو بگم، الزم ن نیاومدم به آقا مرصاد هم ـ

جمله؟ نیـ واقعا؟ فقط به خاطر گفتن هم برانوش

اصال به . شرکت سوار کرده بود يرا جلو یمعلوم نبود چه کس. ندازدیب نییفقط دوست داشت کله اش را بکند و او را پا. نگفت يزیبه او چ تایآرم

.بود یرفت تا او لباس ها را زودتر جمع کند هم کاف یم قهیدق کیاو چه؟ فقط 

:و گفت دیکش یقینفس عم تایرا روشن کرد و آرم نستونشیو گاریس. تق تق فندك به برانوش نگاه کرد يصدا با

!گار؟یدندون پزشک و س ـ

:زد و گفت يلبخند برانوش

ن؟یکن یاستفاده م نتیواو مبا ـ

!بماند ادشیبود که او ن يزیچ نتیواو مبا. درسخوان بود يادیز دیرس جهینت نیفقط به ا. نگفت يزیزد و چ يلبخند تایآرم

. کرد زودتر گورش را گم کند، حداقل خودش مانده بود تا حواسش به سمت لباس ها پرت نشود یخدا خدا م تایآرم

:کرد و گفت یاهم برانوش

.تعارف نکردم دیببخش ـ

:را باال داده بود گفت شیابرو يتا کیکه  یدر حال. پاکت را به سمتش گرفت و

.دایالبته بهتون نم ـ

:نخ برداشت و گفت کی تایآرم

مگه به ظاهره؟ ـ

.لبش گذاشت و برانوش با تعجب فندك را باال آورد و دستش را حائل کرد تا باد آتشش را خاموش نکند يرا گوشه  گاریس

:زد و گفت يفرستاد و برانوش لبخند رونیاش ب ینیدودش را از ب تایآرم
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.ادیواقعا بهتون نم یول ـ

.داد رونیا حلقه حلقه بدودش ر تایآرم

.توانست انجامش دهد یگذشته بود هنوز نم دنشیکش گاریس نیکه از اول یکه برانوش بعد از پنج سال يکار

:گفت یاز پرسش سوال قبل

.رمیبگ ادیو  نیشدم هم يگاریس ـ

. دیخودش خند و

:زد و گفت یلبخند کج برانوش

جدا؟ ـ

خواستم آدامسش و ترك . مدت هم به آدامسش معتاد شدم هیبعد . کردن یو معرف نیکوتیامس نـ بعدش خواستم ترك کنم، بهم آد تایآرم

!ترك کردم ییهوی. بعدش هم جفتش و با هم گذاشتم کنار. گاریکنم، دوباره برگشتم سمت س

!يـ چه اراده ا برانوش

.دم یفرجه م هیدو بار به خودم  یکی یماه یحیـ االن تفر تایآرم

.بود ـ جالب برانوش

.باال انداخت يشانه ا تایآرم

.از جا بلند شد تایآرم. دیکش یقینفس عم برانوش

ـ پدر و مادرتون فوت شدن؟ برانوش

.ـ نه، سفر هستن تایآرم

!ـ متأسفم برانوش

:با تعجب گفت تایآرم

!گم سفر هستن، نمردن یم ـ

:با خنده گفت برانوش

.فکر کردم يطور نیمتأسفم که ا یعنی... نه ـ

.کنم یخواهش م! ـ آهان تایآرم

تونم بپرسم کجا؟ یم... نباشه یـ حمل بر فضول برانوش

. برادرم پدر شده ورك،یویـ ن تایآرم

.گم یم کیـ پس تبر برانوش

. ـ ممنون تایآرم

که پدر شده؟ نیداره از ا یـ پس االن حس خوب برانوش
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.دیـ مسلما، شما هم تجربه اش کرد تایآرم

:زد و گفت يخندپوز برانوش

!وقت چیه ـ

! منحرف کردن نگاهش بود يهم برا یهم صحبت نیکند، هم يکنجکاو شتریحوصله نداشت ب تایآرم

:را خاموش کرد و برانوش گفت گارشیس تایآرم

د؟یدیمن و بخش شیبابت اتفاق چند وقت پ دینگفت یراست ـ

ـ کدوم اتفاق؟ تایآرم

د؟یدیبخش یعنیـ  برانوش

:زد و گفت يخند مین تایآرم

.داشته باشه دنیبه بخش ازیاومده باشه که ن شیپ يبخشش؟ فکر نکنم مورد ـ

به چشم  میپشت بام همان جا که نشسته بود خاموش کرد و مستق يرا با لبه  گارشیزد و ته س گارشیزد و پک آخر را به س يلبخند برانوش

:خوش رنگ شده بود انداخت وگفتخورده بود، اما  نیچ ینور آفتاب کم ریکه ز تایآرم يها

.يدار يپس روح بخشنده ا ـ

:شده بود، در همان حال گفت رهیبه او خ میهم مستق تایآرم

...فقط... فکر نکنم ـ

:مکث گفت یکم با

!دارم يذهن فراموش کار ـ

!یباش يا نهیک ادیـ بهت نم برانوش

به او راه  يادیاو ز یعنیلحن  نیا. هم نبود شیپ قهیلحن دوم شخص جمع دو دق یتح. لحن لفظ قلم صبح نبود نیداد، ا یبه لحنش گوش م تایآرم

!گرفت، نه شما یتو منشا م ریاستفاده کند که شناسه اش از ضم یداد فعل یداده بود که به خودش اجازه م

:اخم گفت با

.اظهار نظر نکنم تمیدم خودم راجع به شخص یم حیترج ـ

:با حرص گفت ختهیآم یبا لحن. کند يتوانست کار یلباس ها نم يبرا گرید. دیکش یقیعم نفس

.ریعصر به خ. ارمیو م یخودم بعدا کس ست،ین میبه تنظ يازین دیبه آقا مرصاد بگ ـ

.کند یمنتظر نماند تا برانوش از او خداحافظ یحت

رفته  شیحجم خون آن طور تا مرز غش و ضعف پ دنیدندان پزشک با د کیکرد، چرا  یگفت و فکر م یم راهیکه به برانوش بد و ب یحال در

زده  دید یچه با او صحبت کرد؟ او که به هر حال طناب لباس ها را کل ياصال برا. گرفت گارینخ س کیگفت که از او  یاست؟ به خودش ناسزا م

 تیونیرا هم با  یکی نیا ي نهیاال هزاحتم! را بگو گارینخ س کیداشت از پدر و مادر سفر رفته اش درد و دل کند؟ آن  یلزومبود، پس چه 
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بود و به  ستادهیافسانه ا يمرصاد درست رو به رو. تا آن ها را نگاه کند ستادیمرصاد که با افسانه گرم صحبت بود، ا دنیبا د. کرد یحساب م

صورت مرصاد در . گاه مرصاد شده بوددر شده است، مسخ حرف ها و ن يلوال زانیکه آو یو افسانه در چهارچوب در، با ژست بودداد  هیتک وارید

کردند و مشخص نبود چه  یآهسته صحبت م! رفت یم سهیبود و غش و ر ستادهیا شیجلو يافسانه هم بدون روسر. افسانه بود يمتر یسانت کی

.ندیگو یم

.خواست افسانه را تا آن جا که جا دارد بزند یدلش م فقط

افسانه را هول داد و با هم  تایکرد و آرم یکوتاه یزد و از افسانه خداحافظ يمرصاد لبخند. آمد نییامانده را پ یباق يکرد و تند چند پله  یاهم

.وارد خانه شدند

. شده بود رهیحرص به او خ با

ه؟یـ هوم؟ چ افسانه

گفت بهت؟ یم یچ... هینخود چ ه؟یـ چ تایآرم

ـ به تو چه مربوط؟  افسانه

:گفت غیبا ج تایآرم

! وط؟به من چه مرب ـ

:گفت يبا قلدر افسانه

.و سه سالمه ستیمن ب ؟يکار به کار من دار یآره، به تو چه مربوط؟ تو چ ـ

:با داد گفت تایآرم

. کنه یبدبخت داره خامت م ـ

خام  نیا. کرد یم فیبود خاطره تعر رمردیزن و پ ریپ هیکه  نایبرانوش ا یقبل ي هیاز همسا. کرد یـ اون فقط داشت خوش و بش م افسانه

. کنم یکار م یدونم دارم چ یکردنه؟ خودم م

: گفت نهیدست به س تایآرم

 ریمد شیرم پ یفردا م. دونم و تو یمن م ،یزن یحرف م يدو نفر دار نیاز ا یکیبا  نمیبب گهیبار د هیبه خدا ! مشخصه ؟یدون یم... آهان ـ

.خونه راه داده نیمجرد و به اکنم که برداشته دو تا پسر  یکودن و م يگودرز تیساختمون شکا

:زد و گفت يپوزخند افسانه

. یکن رونشونیب یتون یهم نم یجنابعال دن،یاونا خونه رو خر ـ

 تیمیصم نیتمام ا یفهم یبرف، نم ریز يکبک سرت و کرد نیع. تونم حواسم به تو باشه که یکنم، م رونیتونم ب یـ باشه، اونا رو نم تایآرم

 یب دهید. آورده ریبا من خوش و بش کنه؟ هان؟ تو رو ببو گ ادیچه طور نم. یبچه شون بش يلَله  رن،یبگ يکه ازت سوار نهیبه خاطر ا شییهوی

. یپرستار بچه، کهنه عوض کن یتو، بش شیو بذاره پ نیخواد ا یاز صبح تا شب م ،يعار یکار و ب

:با حرص گفت افسانه
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.دارم تیخودم شخص يخجالت بکش، من برا ـ

:و گفت ستادیدست به کمر ا تایآرم

.بسه يکار سر کرد یهرچه قدر ب. شرکت يایاز فردا با من م. و بذار دم کوزه آبش و بخور تتیشخص ـ

:زد غیج بایتقر افسانه

؟یچ ـ

.يدیکه شن نیـ هم تایآرم

؟یمن يکاره  یتو چ. نکن فیتکل نییـ واسه من تع افسانه

؟يدیفهم ،یزن یحرف منم حرف نم شرکت، رو يایـ فردا با من م تایآرم

.ـ مامان و بابا تو رو به من سپردن: گفت شیصحبت ها يدر ادامه  تایآرم. دیترک یاز حرص داشت م افسانه

ـ مگه من بچه ام؟ افسانه

...نینگ نیهم يکه اندازه  داستیـ فعال که از ظواهر امر پ تایآرم

:رد شد اشاره کرد و گفت شیچهار دست و پا از جلو نیکه نگ نییبه سمت پا و

از  ستیبچه داره و معلوم ن هیمتارکه کرده و  شونمیکیاونم از نوع مجرد، که  به،یبا دو تا آدم غر دینبا يدیفهم یم یکه اگه داشت ،يعقل ندار ـ

...حرف زد و خوش و بش دیکجا، نبا

!شد اریهوش ناگهان

.کرد یبه او نگاه م نشسته بود و داشت نیزم يرو نینگ. نگاه کرد نیزم به

:گفت غیبا ج تایآرم

جاست؟ نیچرا هنوز ا نیا ـ

.رهیو بگ نیمرصاد اومده بود نگ. توئه ریـ اه، همش تقص افسانه

:کرد گفت یبا او صحبت م يکه با لحن خاص و بچگانه ا یدر حال. رفت و او را بغل کرد نیبه سمت نگ و

.بهت به به بدم میخاله فدات شه، بر ـ

:به سمت آشپزخانه رفت و گفت اتیآرم

ست؟یمن ن یمنظورت از به به که فرن ـ

:گفت نیرو به نگ تایبه آرم تیاهم یب افسانه

!تمیمن و عمو مرصاد پشت! ها یاست، نترس وونهیذره د هی نیخاله ا ـ

:با داد گفت تایآرم

!عمو مرصاد و مرگ ـ

:گرفت گفت را خچالیدر  تایگذاشت و آرم زیم يرا رو نینگ افسانه

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


کاربر  انجمن نودهشتیا خورشید |! دیگري...او...تو...من                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 67

...کوف نیدرست نکردم که بدم ا یمن فرن ـ

:را عوض کرد کالمش

! بخوره نیا ـ

:گرد شده گفت یبا چشمان افسانه

.و نزن، خاك بر سر کمتیقدر حرص ش نیخواد بخوره؟ ا یذره بچه مگه چه قدر م هی. خجالت بکش تایآرم ـ

.آورد نرویرا ب یهل داد و ظرف فرن خچالی يرا از جلو تایآرم و

. قدر احمق باشد نیا دیسن نبا نیافسانه قطعا در ا. ماتش برده بود تایآرم

:گفت یبا کالفگ. دیکش یقیعم نفس

.خوام ببرم پسش بدم یزود بهش بده م ـ

! بچه است ها، آدمه! ه؟یمگه روسر ؟يو پس بد یـ چ افسانه

:انگشت اشاره اش را باال گرفت و گفت تایآرم

.برمش یخودم م ؟يدیخونه شون، فهم يبر يحق ندار ـ

:گفت یبا کالفگ افسانه

! يشد یوحش تایآرم ـ

.دیمحلش نگذاشت و به اتاقش رفت و در را هم کوب تایآرم

تولد  کیکه فقط در  شانیپسر عمو. بود دیبارزش هم سع ينمونه . رفت یگفت ف، تا فرحزاد م یبه او م یکس. طور بود نیهم شهیهم افسانه

از  یکیبا  دیسع یکرد و وقت یاش را انتخاب م یآورده بود، افسانه داشت کارت عروس هیشاخه گل رز هد کیعطر خوشبو و  کیانه افس يبرا

 یصحت چیکه ه يمسئله ا یاز خأل افسردگ يرا با مسخره باز ینازك نارنج يازدواج کرد، او مجبور بود افسانه  شیها يا ههم هم دانشکد

.اوردینداشت در ب

زد و از پدرش  یزنگ م دیبا یعنی. چک ها را هنوز نتوانسته بود وصول کند. دیلپ تاپش را جلو کش. نشست وترشیکامپ زیپشت م یالفگک با

.شده بود، هرگز انجام نداده بود ریکه شرکت دا یکه در سه سال يکرد؟ کار یدرخواست کمک م

اگر شرکت سهند ورشکست . بست و مهلت خواست یدهنشان را مدت یتنبود که بشود ح يرا چک کرده بود، آن قدر شیحساب ها يموجود

.شد یبهشت م ایآخ که اگر اگرها نبودند دن! نشده بود

توانست  ینم یحت. نفسش را فوت کرد. نزده بود يزیوقت بود که به آن جا گر یلیخ. اف نگاهش قفل شد ویدرا يرو. را باز کرد وتریکامپ يما

. از صفحه خارج شود

. حبس شد نهیبود، نفسش در س» تو و من« که نامش  يپوشه ا دنیبا د. کرد کیآن کل يرو یبه آرام. شده است سیخ شید پلک هاکر حس

.زد یهنوز در گوشش زنگ م شیصدا. خودشان داشتند يحرف برا ایدن کیتک تک عکس ها هر کدام . پوشه را باز کرد. نامطمئن بود هنوز

 ياش هم رو یمشک تاریگ. شلوارش را باال داده بود يپاچه ها. بود، آن را باز کرد وترشیکامپ يراند صفحه که مدت ها بکگ یعکس دنید با
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. درست وسط آب. تخته سنگ يدرست رو. در آب فرو رفته بود شینشسته بود که پاها یدر حال. بود شیپاها

جا » آر«بود که حرف  یدر حال نیو ا تاینوشته بود آرم نیالت خودش به حروف يبرد قبال جلو تیوا کیبا ماژ شیکه رو دیشرت سف یآن ت در

. اسم باز کرده بود و آن را اضافه کرده بود يمانده بود و دو کمان باال

...که تا زانو تا خورده بود و شیسورمه ا نیج. گردنش گره زده بود ياش هم جلو یطوس وریپل يها نیآست

 یکه به باال شانه شده بود، اما به خاطر وزش باد در صورتش کم ییموها. داشت یجذاب شیه رت. دیدرخش یهم م شیچشم ها. زد یم لبخند

.بود ختهیر

. خواند هنوز در سرش بود شیکه آن روز برا یکیآن موز يصدا

بار هم آن  کی یاو حتنوشته بود داشت و از ترس پاك شدن خط،  نیبرد متقابال نام او را به حروف الت تیوا کیکه با ماژ يدیآن تاپ سف هنوز

.بود دهیوقت بود آن را نپوش یلیخ گرید یحت. را نشسته بود

دور در اتاق  کیاز جا بلند شد، . لپ تاپ را بست. شد یتر م نیبغضش سنگ. شد یداشت تار م زیهمه چ. دید یرا نم ریتصو گرید. دیرا گز لبش

. برداشت و در دهانش انداخت پتوسیعم اکالدو آدامس با ط فشیاز ک. کرد لکسیر د،یکش یقینفس عم د،یچرخ

!را گذاشت یصدا، فروغ ي گانهی يصفحه . که در اتاقش بود را روشن کرد یگرامافون

ستین یروزا با کس یلیاز خ دلم

ستین یادرسیو فر ادیدلم فر تو

که گالش یاهیاون هرزه گ شدم

ستین یخار و خس يدستا پرپر

ستین یدل با کس گهید

ستین یدرسایفر گهید

شده يابر آسمون

ستین یخار و خس گهید

پره یاز ابرا سبک تر م بارون

خودش داره يسر به سو یکس هر

شدم میالك پشت تو خودم قا مثل

بره یکس دلم و نم چیه گهید

ستین یدل با کس گهید

ستین یادرسیفر گهید

شده يابر آسمون
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ستین یخار و خس گهید

 افتاده رونیاز پاشوره ب یماه

شده یها پراشون زخم شاپرك

تو گله بره هامون نکنه

افتاده ابونیگرگ ب گذر

ستین یدل با کس گهید

ستین یادرسیفر گهید

شده يابر آسمون

ستین یخار و خس گهید

.را بست و دوباره باز کرد شیبار چشم ها کی ن،ینگ يصدا دنیبا شن. را باز کرد و بست شیموها. رفت نهیسمت آ به

. گرفت یافسانه لجش م یاز سادگ. قابل تحمل نبود نیا. نبود رشیقابل پذ نیا. شد یم یقدر ساده بود عصب نیکه خواهرش ا نیا از

. گرفت یکردند لجش م یسوءاستفاده م یسادگ نیاز ا گرانیکه د نیا از

!چه قدر آن دو با هم متفاوت بودند. ستقالل نداشتا يهم برا یرغبت یحت. همه سن و سال، به زور پدر و مادر، درسش را تمام کرده بود نیا با

. خسته بود و از حرکاتش مشخص بود نینگ. اتاق خارج شد از

.ترکمن مانند به سر و شانه اش انداخت و از خانه خارج شد يروسر کی. سمت افسانه رفت و بچه را بغل کرد به

:عجب گفتدر باز شد، برانوش با ت. واحد برانوش و برادرش را فشرد زنگ

!جاست؟ نیا نیا، ا ـ

!دیماند واقعا چه بگو تایآرم

نش؟یریبگ نیخوا یـ نم تایآرام

:از خانه خارج شد و گفت برانوش

.شده رمیمن د دیببخش اد،یچرا االن مرصاد م ـ

.کرد یم يقرار یبود، ب دهیکه او را د نینگ. و وارد آسانسور شد دیرا بوس نینگ صورت

 یبا حرص مشت ،یگوچ يکه زده بود و همان بو یشب نکیمدل اسپورت و ع یآسمان یآب راهنیو پ يسورمه ا نیبا آن ج. ه بودماند ریمتح تایآرم

:را در آغوش گرفت و گفت نیدر رساند و نگ يخودش را جلو يمرصاد فور. داد تا ساکت شود یرا تکان تکان م نیاراده نگ یب. به در زد

...است ختهیخونه هنوز بهم ر ذره هی. دیواقعا شرمنده کرد ـ

:نگفت، به سمت واحد خودشان رفت که مرصاد گفت يزیچ تایآرم

.میدر خدمت باش ـ
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!در سکوت خودش را به داخل خانه پرت کرد و در را هم بست تایآرم

*******

:دستش را در دست او حلقه کرد و گفت هیرا به دربان داد، سا چشیکه سوئ یحال در

! ياومد شهیباورم نم يوا ـ

:زد و گفت یمصنوع يلبخند برانوش

. امیبهت گفتم که م ـ

:فشرد گفت یبه او م شتریکه خودش را ب یدر حال هیسا

! خوشحالم امروز با تو آشنا شدم. امیب یو با ک یمهمون نیبودم که ا نیبا دوست پسرم تموم کردم، همش نگران ا یاز وقت ـ

:و گفت دیکش یقینفس عم برانوش

؟یاک م،یامشب قراره خوش بگذرون. یفکر کن يزیخواد به چ یحاال هم نم. نرفته بودم یوقت بود که مهمون یلیمنم خ ـ

:با لبخند گفت هیسا

برانوش ازت  يوا. يجوشم، اما تو انگار با همه فرق دار یم هیسخت با بق یلیمن خ! یخودم نیع ییجورا هیتو ! شهیباورم نم زم،یعز يوا ـ

.جا نیهم بابت اومدنت به ا ن،یبابت ماش هم. ممنونم

که دوست  د،یکش یآن قدر کلمات را م یگاه! هیبه لحن تهوع آور سا یحت. فکر نکند يزیاز شب به چ یکرد تا پاس یزد و سع يلبخند برانوش

.اوردیصورتش باال ب يداشت شخصا رو

.خوش اندام است يادیکه ز دیرس یم جهینت نیکرد، به ا یقه مدستش را دور کمرش حل یوقت. داشت یخوش دست کلیه. بود حیمل ششیآرا

! دلبر بود یتا قسمت یآمد، کم یم شیکه تا زانو دیسف يباز و بوت ها يو موها دیساتن، با کمربند سف يکوتاه سورمه ا راهنیآن پ با

به  گرید يبوها یلیو خ گاریعود و س ياز گرما و بو یموج. شدند یکه دست برانوش را گرفته بود، با هم وارد سالن بزرگ و مجلل یدر حال هیسا

.ممکن بود ریتحملش غ ه،ینبود، اما در ورود اول گانهیهم ب یلیهر چند خ. خورد یصورتش م

:رفت و گفت یدر آغوش زن هیسا. به سمتش هجوم آوردند هیسا دنیکه آن جا بودند، با د یشلوغ جمع

؟یجون، خوب يسالم فر ـ

:و رو به برانوش گفت دیکرد و مثال او را بوس کینزد هیشده بود، صورتش را به صورت سا رهیبه برانوش خکه  یدر حال يفر

؟يو شما آقا ـ

:دستش را دراز کرد و گفت برانوش

.برانوش هستم، برانوش برومند ـ

:زد و گفت یقیلبخند عم يفر

.هستم سیمنم فرنگ ـ

.دست برانوش را گرم فشرد و
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:رفت و گفت هیکرد، به سمت سا یاو را نگاه م رهیخ رهیخ که هنوز یحال در

.کنم زونیلباسات و برات آو ایب زمیعز ـ

که تنها هشت ساعت بود که با او آشنا شده بود، کار  يآن هم به دختر ،یمهمان کیهنوز مطمئن نبود که آمدن به . نشست یمبل يرو برانوش

.نه ایهست  یدرست

شده  يزیطرح برنامه ر کیفکر و با  کیمشخص بود که پشتش . نبود یلیهردمب يها یاز آن مهمان. بودند ادیترگل و ورگل ز يدخترها

بودند  ستادهیطرفه ا کیدر دستشان گرفته بودند و  نیشامپا کیجام بار کیسنن غرب،  يلولند و به ادا یحضور دارند و نسبتا در هم م نیمدعو

.زدند یلبخند م یوعدادند و مصن یمقابل گوش م يو به صحبت ها

:کنارش نشست و گفت ینیمارت يبا دو جام محتو هیسا

؟یاهلش که هست ـ

:و گفت دیکش یقینفس عم برانوش

.ادیبدم نم ،يا ـ

کرد، اما  یگوش م یمهمان يدرباره  هیسا يزد و به صحبت ها ينشسته بود، لبخند شیکه رو به رو سیفرنگ دنیبا د. را تر کرد شیلب ها یکم

. مدفون بود شیآرا ریصورتش ز. بود هیشب شتریساله ها ب یچهل سال سن داشت، اما پوست و اندامش به س يباال دیشا. بود سیش به فرنگنگاه

 يهم به مچ پا یفیپابند ظر. پاشنه دار یمشک يبود و کفش ها دهیپوش يکوتاه و حلقه ا راهنیپ. اش خوش مدل کوتاه شده بودند یابشر يموها

ساله باز  يو خرده ا یاو حساب س يشد رو یها، م دنیدر کل با تمام رس. اش هم عمل شده بود ینیب. داشت يپوست برنزه شده ا. راستش بود

.را قبال هم بارها و بارها تجربه کرده بود رهیخ ينگاه ها نیا. حرف هاست نیکه سنش باالتر از ا دیشد فهم یم دقت یکرد، اما با کم

:گفتو  دیکش یقینفس عم هیسا

م؟یبرقص میبر هینظرت چ ـ

شدت مست شده است و تا مرز غش کردن  نیرا ندارد که به ا ینیمارت نیحجم سنگ تیمشخص بود ظرف. خمار شده اش نگاه کرد يچشم ها به

.رود یم يهم به زود

شده  ریمخالفت کردن د يبرا. متنفر بود دیایادا و عشوه ب شیاست، برا ستادهیا شیکه رو به رو يکه خودش را تکان تکان بدهد و دختر نیا از

. درونش مشغول بود يها تونیو با ز دیجامش را سر کش. مخالفت کند يداشت به نحو یاو را بلند کرده بود و برانوش سع هیبود، چون سا

بودند، برسند، با آمدن دو  دهیرقص و حرکات موزون، مبل ها را کنار کش يکرد، اما قبل از آن که به وسط سالن که برا یهنوز اصرار م هیسا

:کرد یمعرف هیسا کشان،یدختر نزد

. هم ندا هستن شونیا ا،یدوستم پر ـ

:جسد وسط پرت کرد و گفت نیخودش را ع يدختر

!هستم نیمنم نگ ،یخواد زحمت بکش یجون نم هیسا. سالم، سالم ـ

:زد و گفت نیبه نگ يلبخند. دوست داشت یلیاسم را خ نیا ن؟ینگ
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.خوشبختم... نینگ ـ

:زد و گفت یقیلبخند عم نینگ

د؟یکن ینم یشما خودتون و معرف ـ

. کرد یصحبت م نیفقط با نگ برانوش

.ـ منم برانوش برومند هستم برانوش

:زد و گفت يلبخند نینگ

؟يجون چند وقته با برانوش خان آشنا شد هیسا ـ

:گفت يفور هیبزند، سا یبرانوش بخواهد حرف تا

.هست يهفته احدود دو  ـ

 یکند که تنها هشت ساعت است که او را م انیدوستانش ب يخواست جلو ینم دیشا. را باال داد و با تعجب به او نگاه کرد شیابروها برانوش

.شناسد

:گفت و رو به برانوش گفت یاوهوم نینگ

بهروز؟ یمهمون يومدین هیهمراه سا شیپ يپس چرا پنجشنبه  ـ

:گفت هیسا دیبگو يزیز کند و چتا دهانش را با برانوش

!نیهم يبود، برا کیخب آخه اون شب کش ـ

:زد و گفت يلبخند نینگ

ه؟یتخصصتون چ! یپزشک هستن، چه عال شونیپس ا ـ

:برانوش حلقه کرد و گفت يدستش را دور بازو هیسا

. دندون پزشکه ـ

:زد و گفت يلبخند رانهیبه حالت مچ گ نینگ

!ه اون وقت؟د یم کیدندون پزشک کش ـ

:زد و گفت یلبخند فاتح هیسا

.نهینگ کشمینیاسم کل یراست. که تمام قسمت هاش فعاله ه،یشبانه روز کینیکل هی کشونینیآخه کل. آره ـ

:با گفتن هیگفت سا یم یکه آهان یدر حال. شده بود زانیلب و لوچه اش آو. را باال داد شیابروها نینگ

؟میبرانوش مگه قرار نبود برقص ـ

.آن ها را ترك کردند جمع

:را محکم گرفت و گفت هیمچ دست سا برانوش

!نمیبب سایوا ـ
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ـ جانم؟ هیسا

؟یدون یـ تو از کجا م برانوش

رو؟ یـ چ هیسا

!؟یدون یرو از کجا م نایتو ا! یدون یاسمش رو هم م یتو حت یدارم، ول کینینگفتم کل ه،یـ من بهت نگفتم شغلم چ برانوش

:پته گفت با تته هیسا

!دمیبود فهم کتینیکه کارت کل فتیک يمن از تو.... راستش... خب، خب ـ

:کرد و گفت یقیاخم عم برانوش

؟یبزن دیمن و د فیک يوقت کرد یک ـ

کرد  یاش را مرتب م يو جمله بند دیرا که آماده کرده بود تا بگو یکه در ذهنش داستان یمکث درحال یانداخت و با کم نییسرش را پا هیسا

:گفت

. خواست نیات کنه، کارت ماش مهیخواست جر یم. نیپارك کرد ییاومد جلو گفت بد جا سیپل هی ،یصحبت کن رکارهیبا تعم یآخه تو که رفت ـ

و اسم تو که نوشته بود دندان  دمیو د نینگ يشبانه روز کینیبعدشم کارت کل. ارمیرو در ب نایو ا نیکارت ماش فتیمنم مجبور شدم از تو ک

!پزشک

...دختر خانم نیخوان؟ بب یم نیکارت ماش مهیجر يتا حاال برا یاصال از ک! ام کو؟ مهیجر ياون وقت برگه ... ـ آهان برانوش

:کالمش آمد و گفت انیم هیسا

.داد تیافسره ناز و عشوه اومدم تا رضا يواسه  یکل. کنن لیخواستن حمل با جرثق یم ،يبود ستادهیتابلو ا يبابا جلو ـ

پوکر  يباز يکه برا دیاز پسران به اسم سع یکیحال با دعوت  نیبا ا. هنوز کامل مجاب نشده بود، هنوز حرف داشت، اما سکوت کرد برانوش

.کرد، برانوش را کشان کشان با خودش برد ینفر جمع م

:زد و گفت شیبه پهلو يسقلمه ا سیو فرنگ دیکش ینفس راحت هیسا

؟يدر آورد يباز جیگفت؟ باز گ یم یچ ـ

:زد و گفت يلبخند هیسا

. جون ينه به خدا فر ـ

:و او را به سمت آشپزخانه برد و گفت دیدستش را کش سیفرنگ

!کرد یگفت؟ انگار داشت باهات دعوا م یم یپس چ ـ

.باهاش کنار اومد شهیخب در کل م یول ه،یذره آدم نچسب هیفقط . حل شد... ـ نگران نباش هیسا

؟یاک. تو مشتت رشیبگ جور هیـ  سیفرنگ

:و با لبخند گفت ختیخودش ر يبرا نیشات ج کیزد و  يلبخند هیسا

اشکال که نداره؟. بره یوقت م یکل! رو بده ها یکه به آدم زرت ستیاز اونا ن یول ،یاک ـ
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!من حاال حاالها باهاش کار دارم. و فعال نگهش دار نیـ تو ا سیفرنگ

؟یقدم بش شیپ یخودت نرفت یواسه چ ،یقدر هواخواهش هست نیاتو که ... جون يگم فر یـ م هیسا

... یهر چند هنوزم شک دارم، ول. ومدیقدر گاگوله؟ طرف من نم نیا يـ فکر کرد سیفرنگ

.و سکوت کرد دیکش یقیعم نفس

:با تشر گفت سیخودش پر کرد و فرنگ يبرا يگریشات د هیسا

فهم شد؟ ریش. ياریشکم باال ب هی نیش ندارم از اخو. و تو دونمیمن م یبش زونشیو آو یمست کن ـ

! ها یشیم یجن هویجون  يبابا، فر یـ اک هیسا

:با اخم گفت سیفرنگ

. و گرفته نیذره واسش موس موس کن، چشم نگ هیبلند شو برو  ـ

:با غرولند گفت هیسا

اد؟یجا ن نیامشب ا نیشد ا یم یچ حاال! مگس دورش نچرخه نینطنز ع يتحفه  نیا م،یلقمه بردار هینشد ما . اَه ـ

. هام و پر بدم که يتو مشتر ندیبه خاطر خوشا شهینم. ـ پاشو کم نق نق کن سیفرنگ

:از جا بلند شد و گفت هیسا

!مایبساز دیامشب با... جون يفر یراست ـ

:زد و گفت يلبخند سیفرنگ

! جنس اعال واست جور کردم هی. هم نباش یچیه پسر و داشته باش، نگران هشا نیا يتو فقط هوا! واست امشب برنامه دارم... جون هینترس سا ـ

:زد و گفت یقیلبخند عم هیسا

.جون يفر يفدا ـ

:زد و گفت يلبخند سیفرنگ

.ادیمغرور خوشش م ياز دخترا. برو هواش و داشته باش ـ

.فرشته است يادیکنم ز ی، فکر مکنم یم سهیمقا دیو با سع نیبه خدا ا ست؟یمثبت ن يادیز یدونم، ول یـ م هیسا

:شده بود گفت رهیکه به برانوش خ یزد و در حال يلبخند سیفرنگ

.قرش نزده نیبرو تا نگ. خرده واسش ناز کن هی... برو ـ

.به چشم يـ ا هیسا

. ستادیاز آشپزخانه خارج شد و کنار برانوش ا و

!هم به آن ها چشم دوخته بود سیفرنگ

:رساند و گفت هیسا تند خودش را به نینگ

!ازش گذشته یکن که سن و سال یبه ماده سگ حال. که دم به تله بده ستیپسره از اونا ن نیا ـ
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:با تعجب گفت هیسا

.تو کار بزرگترت دخالت نکن! مارمولک يدم در آورد ـ

 ؟یکن مشیتقس سیمثل فرنگ یکیبا  يخوا یم یچ يواسه . تو مشتت يریبگ یتون یپسره رو سه سوت م نیا. به خودت بنداز ینگاه هیـ  نینگ

هان؟

.زنم یکه نون و نمکش و خوردم از پشت خنجر نم یمن به کس. زمیعز يـ بهتره دهنت و ببند هیسا

!يایدر ب یزن یدست و پا م يکه توش دار یبدم که از منجالب شنهادیپ هیفقط خواستم بهت ! تهیتو هم که چه قدر نون و نمک حال ،یـ آخ نینگ

!یخواد نگران من باش یـ شما نم هیسا

.مشغول جدا کردن دست و ورق بودند یینشست و دو تا شیپا يبعد رو یو کم ستادیپوکر رفت ا يبه سمت برانوش که مشغول باز و

.اندسر بدو یبود که بتواند او را چند وقت يآن قدر حرفه ا هیبود که سا نیمهم ا. کرد یبه آن ها نگاه م یچشم ریهم ز سیفرنگ

*******

.که در وجودش رخنه کرده بود را کنترل کند یجانیهمه ه نیا دیدانست چه طور با یداشت و نم ياز صبح حس بد. وارد شرکت شد یکالفگ با

توانست  ینم. که نگران رخدادشان بود استرس داشت ییشامدهایها و پ ياز گرفتار. ذهنش مشغول بود. اش نشست یپشت صندل یخستگ با

فراهم  شیو دلشوره را برا یکه بساط نگران نیجز ا ،یحفظ و کنترل شرکت خصوص. کرده است يسهل انگار تشیریشود که در مد نیامنکر 

.نداشت يگریکند، سود د

.سفارش برانوش افتاد ادیکاتالوگ ها  دنید با

که او را به نام کوچک  ستیدرست ن نی، اما ااست ریدرگ يادیوادارش کرد فکر کند، درست است ز يا ادوارانهیحس فر. داد ستیا ذهنش

بود،  یاش تباه شد کاف ندهیآ. هفت پشتش بس بود يخواند، برا ینفر را به اسم م کیبار  کی! فقط برومند! برومند... برانوش نه... بخواند، پس

.بخواند میرا به فرست ن گرانیکرد و د یکنکاش م دینبا گرید

.همان لحظه در به شدت باز شدو  دیکش یقینفس عم یکالفگ با

:با ترس گفت پرستو

.و دار و دسته اش اومدن يریشمش! میبدبخت شد تایآرم ـ

از آن که غر بزند، که اوال چرا پرستو بدون در زدن وارد اتاق شده است و دوما چرا به آن ها اجازه داده است وارد شرکت شوند، سوما  قبل

!حضورا بر سرش آوار شد

:گفت دیجو یرا م شیها لیبیکه س یاش، در حال يصد و نود ينده و قد باالآن شکم گ با

!به به، خانم مهنس ـ

 لیبیس ریز شیرا به او دوخته بود، لب ها زشیو ه زیر يداد و چشم ها یم گاریس يبو کلشیکه تمام ه یاش، در حال یدانیآن لحن چاله م با

.مدفون بود شیها
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. را مشت کرده بود که لرزششان مشخص نباشد شیدست ها. شت به خودش مسلط باشددا یسع. دیکش یقینفس عم تایآرم

:زد و گفت یکج لبخند

و فراهم کنه؟ ییرایپذ لیوسا یممکنه به آقا داوود بگ... مم... ییخانم رضا ـ

:کند گفت یرا با دندان م شانیکاشته اش را در دهانش کرده بود و الك رو يکه ناخن ها یدر حال ییرضا

.االن... ال ـ

.به دو از اتاق خارج شد و

. بود نیمردان آهن هیشب. انداخت ینداشت نگاه يریاز شمش یدست کم کلشیکه ه يبه مرد پشت سر تایآرم

:زد و گفت يرا تکان داد و لبخند سرش

.میبا هم صحبت کن دینیبنش دییبفرما ـ

؟یچک وصول نشده؟ گرفت نی، من امروز اومدم بگم چرا اصوبت موبت کنم نجایا ومدمیخانم مهنس، من ن نیـ بب يریشمش

:با اخم گفت تایآرم

.خوام یکنم و ازشون مهلت م یصحبت م يمظفر يمن خودم با آقا ـ

!و جواب بده نیچک چرا پول نشده؟ تو ا نیا ،ین میحال نایو صحبت و ا يمظفر. گم یم یچ یآخه نگرفت! ـ د نه يریشمش

. نه بود کیساعت نزد. از قدم بردارد یلرزان قدم يجرأت نداشت با آن زانوها. نگر گرفته بودس زشیهنوز پشت م تایآرم

.قسمتش مشکل داشت نیبعد سه سال با مرد جماعت کار کردن، هنوز با ا. بودند ستادهیا شیهمراهش، جلو کلیو آن ه يریشمش

واقعا به آن کت و شلوارش، استفاده از . چرخاند یدستش بود م یقیعق سبز و يانگشتانش که انگشترها نیو قرمز را ب فیآن لُنگ کث يریشمش

!آمد یلنگ نم نیا

:گفت یلحن آرام با

...دم که تا آخر هفته مبلغ و جور کنم و یمن قول م ـ

:داد زد يریانتخاب کند، شمش یجمله اش فعل انیپا ياز آن که برا قبل

!کنم یمن امروز پولت م ای ،يد یم لیتحو یروز پول و دو دستام ای! ها ياوردین ،ياسم مهلت و جلو من آورد ـ

:شد گفت یاز دهانش خارج م یکه به سخت ییبا صدا. آب دهان نداشته اش را فرو داد تایآرم

...تا آخر هفته. ستیمبلغ تو حساب شرکت موجود ن نیاالن ا دیباور کن ـ

:و گفت دیاو کوب زیم يرو یو دستجلوتر آمد و د يریفعل ماند، چرا که شمش یجمله اش ب باز

دوباره بگو؟ دم،ینشن ـ

.است دهیکرد که رنگش به شدت پر یحس م. خشکش زده بود تایآرم

قلبش در . کرد یرفت و برگشت برخورد م واریکرد، سه بار با د یفقط فوتش م یحت يریکرد به خودش مسلط باشد، اما اگر شمش یم یسع

!کرد یدهانش سوك سوك م
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:گفت یمرتعش يصدا با

.ــــرونیب دیلطفا از شرکت من بر. دیستیبعدشم طرف حساب من شما ن. مبلغ و ندارم نیمن االن ا ـ

 دهیهم نشن يریبود شمش دواریو ام دیخودش نشن شیکه به خاطر زنگ زدن گوش ها یغیج. زد غیحنجره ج ياز کجا دیخفه نفهم يآن صدا با

.باشد

.گرفت یرا به شدت از او م يدواریما نیا يریسرخ شمش يچشم ها اما

و فک منقبضش، به  دییسا یهم م يکه رو ییاش و دندان ها قهیمتورم گردنش و نبض شق يگردنش را چپ و راست کرد و با رگ ها يریشمش

هنوز نامطمئن بود که  هنوز قلبش در دهانش بود و. هنوز خشک شده بود تایرا ترك کند، اما آرم دانیداد که هر چه زودتر م یهشدار م تایآرم

!نه ایاست  دهیشن يریو شمش دبو دهیکش غیج

حاضر کند، به خودش  شیتمام مبلغ را برا ،ییایحرکت رو کیبا  تایکه مصرانه منتظر پولش بود و انتظار داشت آرم يریشمش ينکره  يصدا با

. آمد

.خواست یداد و مهلت م یخ مپاس یفیظر يمردانه، با صدا يکرد و در جواب نعره ها یداشت بحث م هنوز

که  ییهجوم برد و تمام پرونده ها تایتکان داد و مرد جوان به سمت آرم ياز برآورده نشدن خواسته اش، رو به همراهش سر یعصبان يریشمش

 نیزم يا با لگد رورا که داوود آورده بود ر ینیریشربت و ش يمحتو ینیس يریو شمش دیکش یغیج تایآرم. انداخت نیزم يبود را رو زشیم يرو

 يشماره  دیلرز یکه م ییبا دست ها ییاش فرو رفته بود، رضا یپشت صندل يدر پنجره  تایانداخت و آرم یکه داد و هوار راه م یدر حال. ختیر

از دستش بر  يکار چیو ه دیلرز یم دیمثل ب. قفل شده بود از ترس تایآرم. دیایتوانست از پس آن دو بر ب یآقا داوود هم نم. را گرفت ینگهبان

. آمد ینم

:و با ناله گفت دیکش یقیبرانوش نفس عم دنیبا د ییرضا ،يباز شدن در ورود با

.برومند يآقا ـ

بلند شده  تایکه نعره اش از اتاق آرم یمرد گردن کلفت يکرد و سر و صدا یم هیپرستو که داشت گر دنیمتعجب از جو متشنج فضا، با د برانوش

.افتاده، بدون اجازه وارد اتاق شد یبپرسد چه اتفاق بود، بدون آن که

:با خط و نشان بلند بلند گفت يریشمش

 ؟یکه چ يکنم خانم کوچولو، فکر کرد یمن پولت م ـ

:گفت يبلند يبا صدا برانوش

چه خبرته آقا؟ ـ

:و گفت دیبه سمت او چرخ يریشمش

؟یجوجه فُکُل یگ یم یچ گهیتو د ـ

باال؟ يبر یخانم ها صدات و م يجلو یکش ین، خجالت نمـ درست صحبت ک برانوش

:رو به او گفت تیمحلش نگذاشت و با عصبان يریشمش
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!يبرو بابا حال ندار ـ

:گفت تایرو به آرم و

...ای ،يد یامروز پول من و م ای نیبب ـ

:کالمش آمد و گفت انیم برانوش

؟یبکن یچه غلط يخوا یمثال م ـ

:اهش کرد و گفتبه همر ياشاره ا يریشمش

.جوجه مرغ کار دارم نیمن با ا رون،یآقا رو بفرست ب ،یجوات ـ

:داشت گفت یکه لرزش واضح ییبا صدا تایآرم

.دیستیطرف حساب من شما ن ایثان د؟یبر یصداتون و باال م یاصال شما به چه حق. درست صحبت کن آقا ـ

:آورد و گفت رونیکرد و چک را ب بشیدست در ج يریشمش

. کنم یم تیفردا که با آژان اومدم کت بسته بردمت، حال. منه برگشت نزدم ریتقص! فکر عاقبتش هم باش ،یکش یچک م ونیلیتو که صد م ـ

؟يکرد الیخ یبرم لب چشمه، چ یالف بچه رو تشنه م يمن تو! واسه من دم درآورده کهیزن

:گفت يبلند يبا حرص به شانه اش زد و با صدا برانوش

.درست صحبت کن یبمرد حسا ـ

:با حرص گفت يریشمش

وز؟یپوف یگ یم یچ گهیتو د ـ

کمر برانوش  گرید يجواد از سو! شروع شد يریبود و درگ یکاف دیایفرود ب يریبه صورت شمش یشانیبرانوش با پ نکهیا يکلمه برا کی نیهم و

.زد شیمشت به پهلو شده بود جدا کرد و دو جیضربه گ کیکه با همان  يریرا گرفت و او را از شمش

که ناسزا  یدر حال ادیبا فر يریاش را گرفت و شمش قهیجواد به سرفه افتاد، اما . زد ياش ضربه ا نهیبا زانو به س. فتادیاز تک و تا ن برانوش

به  یشانیه با پزد و دوبار يریبرانوش با آرنج به صورت شمش. شد، از پشت با لگد به دو ضربه مهمانش کرد یلحظه هم قطع نم کیگفتنش 

. کتک زدن مضاعف شده بود يحرصش برا. صورت جواد ضربه زد

 کیمشت به صورت برانوش زد و بعد از  کیهم  يریآخر، شمش يدر لحظه . هم به آن جا آمده بودند گریداوود و نگهبان و چند تن د آقا

بلند  ادشانیفر يرفتن، صدا نیو جواد از آن جا رفتند، اما تا ح يریآن ها از هم جدا شدند و شمش ه،یباالخره با کمک بق ،يا قهیپنج دق يریدرگ

.کنم ها ادامه داشت یکنم، پولت م یم پولتبود و 

.آن ها کشانده بود را پراکنده کردند يکه سر و صدا، آن ها را به طبقه  يمختلف ساختمان تجار يکارکنان بخش ها گریو آقا داوود د پرستو

.را بسته بود شیبود و چشم هانشسته  یمبل يرو برانوش

. زد ینفس م نفس

:گفت يگرفته و خفه ا يو با صدا ستادیمقابلش ا تایآرم
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حالتون خوبه؟ ـ

:بسته گفت يبا همان چشم ها برانوش

رفتن؟ ـ

:را گرفت و گفت زیم يلبه . دیلرز یهنوز م تایآرم

. بله، واقعا از شما ممنونم ـ

:گفترا باز کرد و  شیچشم ها برانوش

شما حالتون خوبه؟ ـ

:زد گفت یآب را که درونش چند حبه قند بود هم م وانیل کیکه  یپرستو وارد اتاق شد و در حال تا،یاز پاسخ آرم قبل

! گه؟یهستن د یها ک یوحش نیا يوا ؟یجون، تو خوب تایفدات بشم آرم یاله ـ

.برانوش بدهدرا به  وانینشست و رو به پرستو اشاره کرد ل یمبل يرو تایآرم

:گفت یبا ناراحت پرستو

برومند؟ يشما حالتون خوبه آقا. کار کردن نامردا یصورتش و چ نیتو رو خدا بب يوا ـ

:کرد و گفت یبه پرستو نگاه برانوش

. بله ممنون ـ

شرکت، که هر دو با  یزرگانهم مشاور با يگریحسابدار شرکت، همان خانم تازه استخدام شده بود، د یکی. بودند ستادهیدر ا يزن جلو دو

.بودند ستادهیا ینگران

 يکتش کامال جر خورده بود و دو سه دکمه  ي قهی. است دهید یمال بیکه چه قدر آس ندیو خم شد تا بب دیاش کش نهیس يرو یدست برانوش

.کامال کنده شده بود راهنشیپ

.دهد یکه حس کرد حلقش طعم خون م دیکش یقیعم نفس

:که گفت تایآرم يصدا با

.دیریسرتون و باال بگ ـ

.او نگاه کرد به

گلدان شکسته شده و پرونده ها و . نگاه به اطرافش انداخت کی. پر از اشک بود شیچشم ها تایآرم. آمد یاش خون م ینیخاطر ضربه ها، از ب به

...شربت ها و وانیکه رسما خرد شده بود و ل یعسل زیم. افتاده بودند نیزم يکه پراکنده رو ییزونکن ها

:برانوش که گفت يو با صدا دیکش ییبلند باال آه

.دیبهتره به خونه بر ـ

 يزیالبته هنوز خون ر. و لبش هم خون خشک شده بود ینیاش سرخ شده بود و حد فاصل ب یشانیپ. صورت نسبتا متورم و کبود او نگاه کرد به

.ادامه داشت یکم
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.شد یآمد چه م یو اگر اون نم دیدانست چگونه او از راه رس ینم واقعا

!آمد یبه قد و قواره اش م يادیها، ز يسوپرمن باز نیفکر کرد ا و

 نیآمده بود، اما با ا لشیتحو يسفارش داده بود، سر ساعت برا تیونی. دیایاو اصال قرار بود به شرکت ب. ذهنش گازش گرفت گریقسمت د و

!بود تیونی لیکرد، تحو یکه فکر نم يبه تنها مسئله ا دیموجود، شا طیشرا

:و گفت ستادیبرانوش ا يجلو

.جبران کنم يمحبتتون و چه طور نیدونم ا یواقعا نم ـ

:کرد و گفت بشیدستش را در ج. کرد یکل صورتش درد م. زد، اما صورتش فورا در هم رفت يلبخند برانوش

!دیخونه جبران کرد دیاگه من و برسون ـ

کرد و سست و سالنه، سالنه، خودش را داخل  یخداحافظ گرانیاز د. ستادیو برانوش با رخوت ا دیا از دستش قاپر چینگاه پرستو، فورا سوئ با

.کرد و او هم وارد آسانسور شد لیزودتر تعط یهم بعد از چند سفارش، شرکت را در وقت تایآ رم.آسانسور پرت کرد

؟یخودتون چ نیماش یـ راست برانوش

.زوج و فرده اوردم،یـ امروز ن تایآرم

!ـ خب پس خوبه برانوش

.را بسته بود شیداده بود و چشم ها هیتک واریسرش را به د. رخش نگاه کرد میبه ن تایآرم

 یلحظه فکر کرد آدم کی. داد یضعفش را نشان م شتریکه خون خودش بود، ب یکی نیحتما ا. او با خون افتاد يمواجهه  یقبل يصحنه  ادی تایآرم

!است يکند، چه قدر ناز ناز یدعوا م يریثل شمشم یکلیکه با ه

.را از او گرفت گرید يشدن در آسانسور، مهلت فکرها باز

.برانوش شد لیاتومب سوار

:را برداشت و دو تا به برانوش داد و گفت يکاغذ دستمال

ست؟یالزم ن مارستانیب دیمطمئن ـ

. ـ آره برانوش

.شده یونخ راهنتیپ ر،یـ پس سرت و باال بگ تایآرم

.مورد اصال فکر نکند کی نیهنوز متشنج بود که به ا طیآن قدر شرا یعنی. رو به اون رو شد نینکرد چرا لحنش از ا فکر

:لب گفت ریبا غرغر ز برانوش

.خونِ متنفرم یاز هرچ ـ

. بزند یحرف کی دیدنده را جا زد و فکر کرد با تایآرم

:شد و گفت رهیمز خشمار چراغ قر هیو به ثان دیکش یقیعم نفس

بپرسم؟ یسوال هی ـ
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د؟ییـ بفرما برانوش

...که یهست یـ چه طور دندون پزشک تایآرم

:حرفش را گرفت و گفت يادامه  برانوش

با خون مشکل دارم؟ ـ

.نداشتم يـ منظور تایآرم

درسم و  یبا بدبخت. ادیخون هم بدم م ياز بو. شهیتحملم باشه، حالم بدم م ياز آستانه  شتریحجم خون ب. مشکل دارم ادیـ با خون ز برانوش

. تموم کردم

...ای ه؟یحاال مربوط به خاطره ا ؟يدووم آورد يچه طور یـ با خون مشکل داشت تایآرم

. متنفرم عیما نیافتاد که چه قدر از ا میفک و صورت داشتم، بعد از اون تازه دوزار یکه دانشگاه قبول شدم و آناتوم نیـ نه، بعد از ا برانوش

:زد و گفت يلبخند تایآرم

. جالبه ـ

سوال بپرسم؟ هیـ حاال من  برانوش

:کرد و گفت یفینگاهش کرد و اخم ظر یچشم ریز تایارم

.دییبفرما ـ

.ستین يسوال بد ر،یـ جبهه نگ برانوش

:با تعجب گفت تایآرم

!من جبهه گرفتم؟ ـ

.یکن یاخم م يـ آره، فور برانوش

حداقل استارت شروع حرف ها در آن ! لحن با خودش بود نیرفت که استارت ا ادشیبه کل ! شود یم یمیصم عیرد چه سرباز فکر ک تایآرم

!لحظه با او بود

:زد و گفت يلبخند برانوش

تو شرکتت همه خانم هستن نه؟ ـ

ـ بله، چه طور؟ تایآرم

درست . شرکتت نبود يهم اومده بود، مال اون طبقه  يا گهیهر کس د. تو شرکتت نبود يا گهیمرد د چیه ،یـ به جز اون مرد آبدارچ برانوش

گم؟ یم

داره؟ یـ خب آره، مگه چه اشکال تایآرم

.ـ خب اگه دو نفر تو شرکتت بودن بهتر بود برانوش

:را باال گرفت و گفت شیابرو يتا کی تایآرم
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برام داشت؟ یتیاون وقت چه مز ـ

:زد و گفت يبار طنتیلبخند ش برانوش

خورد نه؟ یم يدرد هیدو تا شر خر به  يحداقل جلو ـ

.ـ نه تایآرم

.خورن یم يدرد هیمن به  يهم جنسا یـ چرا، باور کن گاه برانوش

:افزود گفت یم لیکه به سرعت اتومب یدر حال تایآرم

.خورن یم واریجرز د يشما فقط به درد ال يهم جنسا ـ

:با خنده گفت برانوش

واقعا؟ ـ

.قایقـ د تایآرم

شه؟یشامل حال همه م نیـ ا برانوش

.ـ بله استثنا هم نداره تایآرم

:تند گفت برانوش

من؟ یحت ـ

کند؟ یدارد که من من م هیبا بق یفکر کرد او مگر چه فرق تایآرم

:گفت ظیغ با

!شهیقاعده م نیپدرم هم شامل هم یحت ـ

!یگ ینم يو جد نیـ ا برانوش

:و گفت دیکش یقینفس عم تایآرم

!پدرت یاعتماد نکن، حت يمرد چیگه به ه یم ینیضرب المثل چ هیچرا،  ـ

...نفرت شما از مردا نیتونم بپرسم ا یـ جالبه، اون وقت م برانوش

:کالمش آمد و گفت انیم تایآرم

که من از مردا متنفرم؟ دیدیشما از کجا فهم ـ

د؟یستیاوصاف، عاشق چشم و ابروشون که ن نیـ خب با ا برانوش

. ستمیکه من از مردا متنفر ن نهیـ موضوع ا تایآرم

 ه؟یـ پس موضوع چ برانوش

:شد و گفت رهیبرانوش خ يسرعتش را کم کرد و نگه داشت و در چشم ها تایآرم

!وجود نداره يمرد چیکه ه نهیموضوع ا ـ
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:را باز کرد و گفت لیاتومب در

.میدیرس ـ

:نشست و برانوش گفت لیباز کرد و دوباره داخل اتومب دیرا با کل نگیدر پارک تایآرم. کرد یبا تعجب به او نگاه م برانوش

!کنم یم نیتون و تحس یستیاحساسات فمن. يدار یاعتقاد جالب ـ

.کرد و پارك کرد تیهدا نگیرا به سمت پارک نیماش. نگفت يزیچ تایآرم

. کرد ینگاهش م طنتیبا ش برانوش

:کرد و گفت یبه او نگاه تایآرم

شده؟ يطور ـ

د؟یترس یهم م یمن کم يکه از هم جنسا دیـ قبول دار برانوش

.ترسم یـ ترس؟ بله م تایآرم

!یو رک حیاعتراف صر چه

:گفت تایزد و آرم يلبخند برانوش

.بابت امروز هم ممونم، هم متأسفم ـ

. کنم یـ خواهش م برانوش

... دیـ اگه شما نبود تایآرم

!کند انیتو را در صراحت چشم در چشم ب ریتوانست ضم یگفت، اما نم یرست بود افعال را دوم شخص مفرد مد. حرفش را نصفه گذاشت و

:گفت تایکرد و آرم یخواست تعارف کند، اما مکث برانوش

.بتونم جبران کنم دوارمیام. واقعا بابت لطفتون ممنونم. شهیهم فردا آماده م تیونی ـ

:زد و گفت يلبخند برانوش

.نوع جبرانه هیخودش  د،یقبول کن کمینیافتتاح کل يعوت من و برااگه د ـ

:زد و گفت يلبخند تایانتظار برانوش، آرم برخالف

.شمیخوشحال هم م ـ

:زد و گفت يلبخند محو برانوش

که نداره؟ یاشکال. رمیگ یقرار، آخر هفته باهاتون تماس م کسیف يپس برا ـ

!د؟یمن و دار يـ مگه شماره  تایآرم

.ریـ خ رانوشب

:اش را در آورد و گفت یگوش تایآرم

.دیگرفته باش اریخب فکر کردم شماره ام رو از ماز ـ
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.شرکت و بهم داد يـ اون فقط شماره  برانوش

د؟یکن یم ویس تونیگوش يـ تو تایآرم

. فتهیشماره تون ب دیبنداز سیگم، شما به من م یـ من شماره ام و م برانوش

.انگشتانش حس شماره نوشتن نداشت دیشا. شیکرد، گذاشت به حساب دعوان یمخالفت تایآرم

.رندش را گفت يگفت و برانوش شماره  يا باشه

.کرد رهیاش ذخ ینام دکتر برومند در گوش با

:زد و گفت يلبخند برانوش

.ممنون دیکه من و رسوند نیبابت ا ـ

.ـ بازم من از شما ممنونم تایآرم

را  چیسوئ. زد و وارد شد يلبخند تایآرم. باز نگه داشت شیبرانوش در آسانسور را برا. را قفل کرد لیدر اتومب تایمشد و آر ادهیپ برانوش

.رد و بدل نشد يگریمورد نظر حرف د يبه طبقه  دنیداد و تا رس لشیتحو

رسما  دنشیافسانه با د. ا به داخل خانه پرت کردخودش ر تایکرد و آرم یاز او خداحافظ يآخر برانوش با لبخند يلحظه . در را باز کرد دیکل با

:و با تعجب گفت ستادیا تایتلفن را پشت کمرش پنهان کرد و مقابل آرم. سنگ کوپ کرد

!؟يتو چرا االن اومد ـ

:و مقنعه اش را از سرش در آورد و گفت دیکش ینفس تایآرم

.زود اومدم نیاومد، به خاطر هم شیپ یمشکل هیتو شرکت  ،یچیه ـ

:مبل ولو شد و گفت يرو

چه خبر؟ ـ

.یسالمت... هان ؟یـ چ افسانه

:کرد و گفت زیرا ر شیچشم ها تایآرم

 ؟يکرد یکار م یچ یداشت ـ

.یچیـ هان؟ ه افسانه

؟يزد یحرف م یـ با ک تایآرم

:فورا تلفن را باال آورد و تماس را قطع کرد و گفت افسانه

.یشکیبا ه ـ

چهار  هیشب يادیکه چهار رقم اولش ز يشماره ا. که زنگ زده بود نگاه کرد يشماره ا نیبه آخر. دیتلفن را از دستش کشاز جا بلند شد و  تایآرم

:با حرص گفت! خودشان بود يرقم اول شماره 

ه؟یک يخونه  يشماره  نیا ـ
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:و گفت دیکش یپوف افسانه

.جواب بدم ستمیمن مجبور ن ـ

:با حرص گفت تایرا نزده بود که آرم کشیموز هنوز زنگ اول کامل. تلفن آمد يصدا

بله؟ ـ

:آمد که گفت یکس يصدا

چرا قطع شد؟ یاف ـ

!بود قسم بخورد مرصاد است حاضر

:و گفت دیکش یپر حرص نفس

.افسانه دستش بنده ـ

:گفت ییبعد مکث بلند باال. خط الل شد يآن سو مرصاد

.خداحافظ. بد موقع زنگ زدم خانم آرمند دیببخش ـ

.تند تماس را قطع کرد و

:با مسخره گفت تایآرم

.خاك برسرت! ؟یگه اف یشده که بهت م یمیقدر باهات صم نیا ـ

:ساده گفت افسانه

!يگم مر یخب منم بهش م ـ

:با حرص گفت تایآرم

ده، اسمش و رو  یه بهت رو مک يتو برف، هر خر يکبک سرت و کرد نیع. بده یخوبه و چ یبهت بگم که چ دیمن نبا. و سه سالته ستیتو ب ـ

. افسانه بزرگ شو! یسینو یمغزت م یکارت عروس

:گفت تیبا عصبان افسانه

اصال به تو چه مربوط؟ ـ

 یکه به هم م دیشد یمیقدر با هم صم نیبعد ا ؟يخونه رو بهش داد يشماره  ستم،یمن خونه ن ؟یکش یـ به من چه مربوط؟ تو خجالت نم تایآرم

آره؟! ؟یو اف يمر دیگ

.نیآن از شرکت، آن هم از ا. کرد یم غیج غیج دیامروز فقط با. دیکش یم غیداشت ج بایتقر

:نازك کرد و گفت یپشت چشم افسانه

. من به خودم مربوطه، نه به تو یزندگ ـ

!رنیگ یم يـ آخه ساده لوح، به من ربط نداشته باشه که همه ازت سوار تایآرم

:را مشت کرده بود و گردنش را جلو داده بود گفت شیچه ها دست هاکه مثل دختر ب یدر حال افسانه
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.روش خودم و دارم یزندگ يمن برا. ستمیمن ساده لوح ن ـ

آره؟ ؟یالس بزن هیکه با پسر همسا نهیـ روشت ا تایآرم

الزمه؟ یچ گهید ته،یمتخصص اطفاله، سن ازدواجشه، با شخص. اله دهیـ مرصاد از هر لحاظ ا افسانه

:زد يلبخند مسخره ا. بو د ستادهیا نهیدست به س تایآرم

!ایتو رو ير یبزنه، تو م کیرفتگر کوچه هم باهات ت! خواد یمورد تخصص نم هی نیالبته ا! ابله هم هست يدخترا یمتخصص مخ زن ـ

:گفت غیبا ج افسانه

.ستیطور ن نیا چمیه ـ

زد و  یکودکان سه ساله حرف م نیداده بودند؟ ع ادی يزیر دانشگاه به افسانه چه چحال فکر کرد واقعا د نیبا ا. خنده اش گرفته بود تایآرم

.داد یجواب م

:تکان داد و گفت يسر تایآرم

 گهید یکیها، چون من  يریغم بغل بگ يزانو ینینش دیسع ي هیمثل قض! غلط کردم ها تایآرم یبگ يایخواد بکن، فردا ن یکه دلت م یهر غلط ـ

؟يدیفهم. تو رو ندارم يح هااشک تمسا يحوصله 

:زد غیافسانه که ج يپشتش را به افسانه کرد تا به اتاقش برود، اما با صدا و

خوبه؟. شم یم ایتارك دن نینه، مثل تو بعد رام ـ

:و گفت دیپا چرخ يپاشنه  يرو تایآرم

؟یگفت یچ ـ

زنه، خودش خوب با کله خورده به  یم یکه دم از زرنگ یکس. يکردهمه وقت هنوزم فراموشش ن نیگم؟ بعد ا یمگه دروغ م ه؟یـ هان چ افسانه

! نیزم

.کرد یافسانه نگاه م روزمندیبه صورت با حرص و پ تایآرم

!اسم ممنوعه بود نیا

. بعد وارد آشپزخانه شد یانداخت و کم نییسرش را پا تایاز نگاه آرم افسانه

مرصاد درست کرده  فیخف یسرماخوردگ يکه برا یاز سوپ یو کم دیکش یقینفس عم. دیاز شوك پر شیشدن در اتاق، شانه ها دهیکوب يصدا با

.دیبود چش

هر چند زود . ردیبگ دیتوانست او را ند یچند وقت، آن قدر به او وابسته شده بود و به او محبت کرده بود، که نم نیدر هم. بود یپسرخوب مرصاد

! بهتر بود و مردتر بود یلیخ دیرش مرصاد از سعبود که به نظ نیاعتماد کرده بود، اما موضوع ا

.کرد و از اتاق خارج شد ضیرا تعو شیکردن، لباس ها لکسیر یاز کم بعد

کرد، با تعجب جلو  یم زیرا تم یدور تا دور ظرف بزرگ يسرش انداخته بود و با دستمال کاغذ يترکمن رو يروسر کیافسانه که  دنید با

:را باال داد و گفت شیابروها ،ینیس کی سوپ در يکاسه  دنیبا د. رفت
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ه؟یچ نیا ـ

:با من من گفت افسانه

.سوپ ـ

ش؟یبر یم يکجا دار! ـ آهان، من فکر کردم فسنجونه تایآرم

.رونیـ ب افسانه

؟یک يـ برا تایآرم

؟يکار دار یبابا، تو چ يا... يـ خب برا افسانه

؟یکن یو م شونیکلفت يدار چارهیـ ب تایآرم

.دوستمه ست،ین بهیغر گهیتازه مرصاد هم که د. میشون هست هیسرما خورده، خب ما همسا چارهیـ ب افسانه

. وستیپ یگفت که مطمئنا به وقوع م یرا م یهمان. گفت یدروغ نم یطیشرا چیبود که در ه نیاش ا یتمام خوب. ماتش برد تایآرم

:حرص گفت با

 نایچند وقت که مامان ا نیتو ا! ؟یکن یم يشاخ و دم آشپز یاون نره غول ب يحاال برا ،یکن یخودت عذا درست نم يبرا ،يریبم یتو از گشنگ ـ

.خاك بر سرت ؟يشد یمیقدر با اون نره خر صم نیحاال ا! منت یاونم با کل ،يآدم بذار يلقمه غذا جلو هیاومد  یزورت م ستن،ین

.گم ینم یچیمن ه یهر چ... بابا يـ ا افسانه

! ياریتو که تو حرف کم نم ؟یبگ يخوا یم یـ چ تایآرم

:وارد شد و گفت يگریو از در د دیکش یقینفس عم افسانه

.سرما خورده چارهیکجا رفته؟ ب تیمحبت و انسان دوست تایبابا آرم ـ

!گه؟ید هیواحد رو به رو انسان دوست ي هیپسر همسا يبرا يـ سرما خورده؟ هدفت از آشپز تایآرم

داره؟ یـ آره، اشکال افسانه

:به سمت افسانه آمد و گفت تایآرم

!دم یبرم، هدفت و انجام م یو من م ینیس نیباشه، پس ا ـ

افسانه  جیرا در مقابل نگاه ناباورانه و گ ینیو س دیپوش یدم دست يمانتو  کیسر خودش انداخت و  يو رو دیسر او کش يبا حرص شال را از رو و

.و از خانه خارج شد دیا پوشاش ر یانگشت یصورت ییبرداشت و دم پا

در دهانش بود بغل کرده بود  یپستونک موش کیرا که  نینسبتا کبود، نگ یآشفته و سر و صورت يکه با موها یبرانوش در حال. تقه به در زد دو

.کرد، در را باز کرد یو با تلفن صحبت م

:متأسف و متأثر گفت. ورت درب و داغانش نگاه کردتکان داد و با تعجب به ص يسر تایزد و آرم یدست تایآرم دنیبا د نینگ

. سالم ـ

. ـ سالم برانوش
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:بعد گفت یکم و

. ستمینه با تو ن ـ

. دیرا عقب کش ینیس تایآرم. خم شد تا در کاسه فرو برود، اما برانوش او را محکم گرفته بود نینگ. سوپ را جلو گرفت يمحتو ینیس تایآرم

پستونکش هم از دهانش در . اما برانوش سفت و سخت او را گرفته بود ست،یچ ینارنج يست بداند آن ماده خوا یکرد و م ینق نق م نینگ

.شده بود شتریاش ب يظاهر ي هیرآمده بود و گ

ا با انگشت اشاره اش ر نیبگذارد، اما نگ نیرا دراز کرد تا پستونک را در دهان نگ گرشیرا گرفت و دست د ینیس یدست کی یبا کالفگ تایآرم

.نداشته اش گاز گرفت يهمان دندان ها

:زد یهنوز حرف م برانوش

.باشه... آره... آره ـ

را گرفت  تایبود آزاد کرد و دست آرم یرا حد فاصل گوش و شانه اش گرفت و دستش را که به گوش یو برانوش گوش دیکش یفیخف غیج تایآرم

.در آورد نیو از دهان نگ

. شد دهیتوجهات به سمت او کش نینق نق نگ يکرد، که البته با صدا یلحظه نگاهشان با هم تالق کی تا،یتماس دستش با آرم از

. بود سیخ نیانگشت اشاره اش از بزاق نگ. هم ناچارا وارد شد تایآرم. اشاره کرد داخل شود تایدر کنار رفت و به آرم ياز جلو یبا کالفگ برانوش

.آمد یاصال خوشش نم یعصبان ينگاه ها نیاز ا. دیمک یانگشتانش را م زانیآو يلوچه ا با لب و نینگاه کرد و نگ نیچپ چپ به نگ

:باالخره گفت برانوش

.زبان به دهان گرفت تایآرم يبدهد که جلو یخواست فحش... برو... خب... باشه... آره... فعال... کنم یمن بعدا باهات صحبت م اریماز ـ

.تماس را قطع کرد باالخره

:و گفت دیکش یقیعم نفس

.واقعا شرمنده ام ـ

:زد و گفت يلبخند تایآرم

خوبه؟ زیهمه چ. کنم یخواهش م ـ

دستپخت شماست؟ نیا ست،یـ بد ن برانوش

:زد و گفت يشخندین تایآرم

چه طور؟ ـ

مرصاده؟ يـ برا برانوش

:و گفت دیکش ینفس! دانست یبرانوش م یعنی. کرد زیرا ر شیچشم ها تایآرم

.شماست ينه، برا ـ

:خورد و گفت يا کهی برانوش
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!جدا؟ ـ

.بود که فکر کردم سوپ بپزم نیکنه، ا یـ گفتم صورتتون درد م تایآرم

.داشت قیتطب یو مکان یزمان تیبا موقع یگفت، کم یکه م ییکاش دروغ ها. به ساعت انداخت ینگاه برانوش

.نگفت يزیحال چ نیا با

:گفت يبا کنجکاو تایآرم

ستن؟ید نآقا مرصا ـ

. پوشک بخره نینگ يبرا رونیـ نه، رفت ب برانوش

.ـ آهان تایآرم

 نیزم يکه رو یبیرفت و تکه س یبلند کرده بود و راه م یدست کیرا  نیکه نگ یبرانوش، در حال يباز جیهمان حالت گ گریتلفن بار د يصدا با

.اپن بود بردارد ياش را که رو یسر پا شد تا گوش نیخم شد و آن را برداشت و دوباره با نگ نیرفت و با نگ شیپا ریز

:دست آخر بلند شد و گفت. کرد یاو نگاه م يها يریبه درگ تایآرم

ن؟یزم دشیذار یخب چرا نم ـ

. هیپوشک نداره االن، خطر نیـ ا برانوش

:زد و برانوش گفت يلبخند تایآرم

؟يخور یقهوه م ـ

د؟ید یـ جواب نم تایآرم

. کرد یم یبود که داشت خود کش شلیبه موبا منظورش

.ستین یـ نه، شخص مهم برانوش

:آمد و گفت یشده بود، کش و قوس یخال شیزد و حاال که دست ها يزیبرانوش لبخند تشکر آم. ردیرا بگ نیدستش را دراز کرد تا نگ تایآرم

و شکر؟ ریبا ش ـ

د؟یریگ یپرستار نم هیـ چرا  تایآرم

.واقعا ازشون ممنونم. مدت هم افتاده گردن افسانه خانم نیا. میستـ اتفاقا دنبالش ه برانوش

پشت کمر و  نیشکمش، همان جا که نگ يآن هم درست رو ش،یشدن مانتو سیاما با حس خ ست،یافسانه ن ي فهیخواست غر بزند که وظ تایآرم

!را چسبانده بود، غر زدن فراموشش شد شیپاها

. دیچرخ نیو نگ تایام ام کرد و ناگهان برانوش به سمت آرم یکم نینگ. آه از نهادش بلند شد. ش دور کرداز خود یرا کم نیبا تعجب نگ تایآرم

:با تعجب گفت تایآرم سیخ مهین يمانتو دنیبا د

!شده؟ یچ ـ

:داد زد نیجلو آمد و رو به نگ تیتند با عصبان د،یخودش جواب سوالش را فهم انگار
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؟يکرد یچه غلط ـ

:و گفت دیبا ترس عقب جه تایرد که آرمرا باال ب دستش

!شینزن يوا يا ـ

:با داد گفت برانوش

؟يبود کرد يچه کار نیتوله سگ ا ـ

:او را محکم به خودش چسباند و گفت تایافتاد و آرم هیبه گر نینگ

! فهمه یم نیانگار ا ؟یزن یشده؟ چرا داد م یمگه حاال چ ـ

خانه درست مثل  ينقشه . برانوش نازك کرد و به سمت حمام رفت يبرا یپشت چشم یناگهان میتصم کیدر  تایبزند، آرم یتا آمد حرف برانوش

. به راهنما نداشت يازیخودشان بود، پس ن يخانه 

 يهق هقش در اکو يدرشتش پر از اشک بود و صدا يچشم ها. کرد یم هیداشت گر نینگ. وان را از آب گرم پر کرد. وارد حمام شد یآرام به

بچگانه با او صحبت کند،  یداشت با لحن یآورد و سع یرا در م شیرفت و لباس ها یم نینگ يکه قربان صدقه  یدر حال. بود دهیچیحمام پ يفضا

.کف حمام انداخت يرو يرا هم در آورد و گوشه ا دشخو يمانتو

. شست مشغول شد یرا با آن م وزش يو با شامپو بچه که اتفاقا خودش هم موها دیکش یدست م نینگ يپاها يرو یآرام به

!دیشو یمرد مجرد زن مرده را م کی يلحظه به کارش فکر نکرد که او دارد بچه  کی یحت. لحظه هم به برانوش فکر نکرد کیتمام لحظات  در

.بود گاریسالن پر از دود س يفضا. آمد رونیاز حمام ب تایدر آب مشغول بود، آرم یکیبا اردك پالست نیکه نگ یحال در

:کرد گفت یغر غر م تیکه با عصبان یحال در

اونم تو خونه؟ دنه؟یکش گاریاالن وقت س ـ

:گفت یبا شرمندگ برانوش

.بگم یدونم چ یواقعا نم ـ

:سالن را باز کرد و گفت يپنجره ها تایآرم

. رونیب ارمشیب دیهر وقت هم دود سالن رفت صدام کن. دیلباسا و حوله اش و آماده کن ـ

:گفت يخفه ا يبا صدا برانوش

...خانم تایآرم ـ

!وزن دار باشد اورندینبود که خانم اول و آخرش ب ییاسمش از ان اسم ها. خانم صدا کنند تایبود او را آرم متنفر

.که هنوز روشن بود يگاریسرخ برانوش نگاه کرد و صورت کبودش، س يچشم ها به

:و گفت دیکش یپوف تایآرم

!دکتر يآقا ستیدندوناتون هم خوب ن يالبته برا. ستیخوب ن نینگ يبراو خاموش کن،  گارتیس ـ

گرم نشسته بود  يفضا کیدر . نوك اردك را در دهانش گذاشته بود و مشغول بود نینگ. به حمام بازگشت تایو آرم دیکش یقینفس عم برانوش
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.برد یو لذت م

.کرد ینگاه م تایبا تعجب به آرم. بود دهیاش چسب ینشایبه پ شیآب، موها یسیبه خاطر خ. داشت یخوش رنگ دیسف پوست

برانوش او را در حوله . کرد و در را باز کرد یرا آب کش نینگ گریکه به در خورد، بار د يبا تقه ا. لبخندش جمع شد د،یکش یقینفس عم تایآرم

کرد  یو سع دیکش یقیکرد؟ نفس عم یچه م شیتوبا مان. را شست شیدست ها. کرد یآب وان را خال تایو آرم دیچیکه دستش بود پ يدیسف ي

.ممکن بود همه جا نجس شود. توانست آن را از سالن رد کند یشدنش نم سیاالن به خاطر خ! چه کند؟ دیمانتو با نیا بافکر کند 

اتاق متعلق به افسانه بود  نیودشان اخ يراهرو بود و درخانه  يرا که در انتها یهوا در اتاق یب. دانست به کدام اتاق برود ینم. حمام خارج شد از

.باز کرد

طرف  کیزن که  کیعکس  دنیبا د. کرد یرا القا م يشده بودند حس مغموم آور دهیپوش یرنگ زرشک رهیت ياتاق که با پرده ها کیتار يفضا

را فرا گرفته  واریکه کل د یعکس کی، بود نینگ يمثل چشم ها قایدق شیساده، حالت چشم ها يرا به کل گرفته بود، با دو نگاه قهوه ا وارید

!از برانوش ریبه غ یبزرگ با کس ریهمان تصو يدو نفره  يکوچک بود، عکس ها يکه پر از عکس ها يوارید دنیبرگرداند، با د راسرش . بود

.اندلباس بپوش نیداشت به نگ یبرانوش سع. در اتاق را بست و به سالن رفت! جا ممنوعه است نیا يادیکرد ز یم حس

:رفت و گفت جلو

.بذار کمکت کنم ـ

.رمشیخوام کهنه بگ یـ م برانوش

؟یـ مگه داشت تایآرم

:از کهنه ها را باال آورد و گفت یکی برانوش

.ستمیبلد ن نایگرمش، از ا یم یب یب يمن ما ـ

. انداخت یتا آمدن مرصاد کارشان را راه م حداقل ست،ین یکرد چندان کار سخت یخودش هم بلد نبود، اما حس م. خنده اش گرفته بود تایآرم

!مرصاد هم رفته بود پوشک بسازد

:با تشر گفت تایآرم ن،ینگ يعطسه  با

.پاشو پنجره رو ببند ـ

.دیمثل فنر پر برانوش

. خسته است نیکرد نگ یحس م... مطمئن نبود، اما در هر صورت یلیالبته خ. تمام شد نیپوشک نگ کار

:ش بدون آن که جواب بدهد گفتزنگ، برانو يصدا با

.حتما مرصاده ـ

.هوا باز کرد یدر را ب و

تشکر کند، که یخواست کل یبرانوش م. برداشت یکرد و فنجان یتشکر کوتاه تایآرم. قهوه وارد سالن شد يمحتو ینیآشپزخانه رفت و با س به

.که به در خورد، به سمت در رفت و در را باز کرد يتقه ا با
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!خشکش زد هیاس دنید با

:وارد خانه شد و گفت هیسا

مزاحم شدم؟ د،یببخش ـ

:گفت هیاز جا بلند شد و سا تایآرم

من دوست دختر برانوش هستم، شما؟ ـ

:گفت يجواب دادن آماده کرده بود که برانوش فور يخودش را برا تایآرم

؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا ـ

:گفت تایزد و رو به آرم يلبخند هیسا

!خبره برانوش خان؟ دو تا، دو تا چه ـ

:گفت ظیبا غ هیسا. به سمتش رفت و او را بلند کرد ن،ینق نق کردن نگ يکرد و برانوش با صدا یاخم تایآرم

! پس زنته ـ

!ست؟یهنوز مسکوت مانده بود، که او ک تایآرم

:داد و گفت تایرا به آرم نینگ برانوش

باشه؟ شتونیچند لحظه پ شهیم ـ

!محترمانه او را از خانه خارج کرد. را بغل کرد نیزد و نگ يوزخندپ تایآرم

را باال داده بود و به او نگاه  شیابرو يتا کیلبش بود،  يرو يکه پوزخند مسخره ا یدر حال تا،یقابل شهود آرم ریو البته تاخ نینگ دنیبا د افسانه

.کرد یم

.پرت کرد ياش را گوشه ا یمدل ترکمن ينشاند و روسر یمبل يرا رو نینگ. کرد یلب غرولند م ریز تایآرم. دیکش یم ازهیخم نینگ

دختر را  کی افه،یق نیدختر را سوار کرد و حاال با ا کیشرکت  يجلو یفکر کرد وقت رد،یافسانه قرار بگ يطعنه ها ياز آن که مورد حمله  قبل

.چه قدر احمقانه بود... دهد یبه خانه راه م

.ه اتاقش رفتو ب دیکش يکالفه ا نفس

 دیاست و با وارشانیبه د وارید ي هیمثل برانوش همسا یکه احمق دازدیفکر ن نیاو را به ا تیال کیموز کیداد  یم حیترج. نشست ستمیس پشت

.سال ها تحملش کند دیشا ایمدت ها و 

از سهام شرکت را به نام بزند و  یور بود بخشکرد، وگرنه مجب یرا جبران م یمبلغ بده دیبا. و کارش بکند کیکرد ذهنش را متمرکز موز یسع

!يتجار یمشترك، نه در زندگ ینه در زندگ. دیپسند ینم زیچ چیشراکت را در ه. نبود ندیاصال خوشا نیا

*******

:کرد گفت ینگاه م هیکه به سا یدر حال برانوش
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؟يآدرس من و از کجا آورد ـ

:در خانه زد و گفت یچرخ نهیدست به س هیسا

همه؟م ـ

ـ نباشه؟ برانوش

بخورم؟ نیشات ج هیتونم  یم! یلیچه بار تکم... جا رو نگاه نیا! ـ او الال هیسا

:گفت یبا کالفگ برانوش

.رونیبرو ب ـ

ـ چرا؟ هیسا

؟يخوا یم یـ تو از جون من چ برانوش

بخوام؟ يزیحتما از تو چ دیبا يـ چرا فکر کرد هیسا

:مرانه گفتکامال آ یبا پوزخند و لحن برانوش

! یپس بهتره ازم درخواست پول و باج نکن! ارمیب ادیبرهنه ات رو به  يمست شده باشم و فقط باال تنه  یلیفکر نکنم اون شب خ ـ

!یـ اوه، چه خبره هم هست هیسا

.تونه باشه ینم نیاز ا ریـ غ برانوش

دختر  هی يبرا ت،یدندون پزشک با شخص هیموندن ندارم، فکر کردم  يو برا ییخوام باهات بحث کنم، فقط امشب جا یمن نم نیبب. ـ خوبه هیسا

!خونه اش داره يتو ییجا هیتنها که اتفاقا دوستشه و تازه باهاش آشنا شده، حتما 

:برانوش گذاشت و گفت ي نهیس يسرخش را رو يو ناخن ها فیظر يشد و پنجه ها کیبه برانوش نزد و

!نگه ات داره یارائه دارم که بتونه راض يبرا يزیما چشبه، مسل کیپناه  نیو در جواب ا ـ

:زد و مچ دست او را گرفت و گفت يپوزخند برانوش

.کنم رونیتو رو از خونه ام ب اد،یسگم باال ب يکه رو نیدم قبل از ا یم حیمن ترج. یبهتره هر چه زودتر گورت و گم کن ـ

تو نبودم؟ یشیمگه من پ. یقدر سنگ دل باش نیاومد ا یـ بهت نم هیسا

!رمیسگ هارم، مراقب باش گازت نگ هیـ منم  برانوش

.جا نیجا هستم، هم نیمن ا... ــــویـ م هیسا

:را پشت گردن برانوش قالب کرد و گفت شیها دست

! يریجا هستم تا تو هر چه قدر دلت خواست من و گاز بگ نیا ـ

:زد و گفت يپوزخند برانوش

! ينئشه ا يادیهست، ز یهر چ ستال،یکوك و کر دمیآنا؟ شاجو يمار ایعلف  ؟يدیکش یچ ـ

؟یبه تو هم بدم بکش يخوا یـ م هیسا
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.منزل باز شد در

را هم از نظر گذرانده  شیپ ي هیکرد و اتفاق چند ثان ینگاه م هیکه با تعجب به سا یمرصاد در حال. را از خودش دور کرد هیسا يبه تند برانوش

.بود حینتظر توضم یدرهم يبود، با اخم ها

برد و داخل آسانسور پرت  رونیکنجکاو مرصاد، او را کشان کشان از خانه ب يچشم ها يرا گرفته بود، جلو هیسا يکه بازو یدر حال برانوش

 یلیخ کرد یکند، برانوش فکر م لیاش را تکم یداشت نئشه گ یشده بود و سع زانیدر آسانسور از گردن برانوش آو هیکه سا یتمام مدت. کرد

!نداشته است یاساس طنتیش کیوقت است 

که  یخانم رحمان دنیبا د. آسانسور باز شد يکند، درها یخواست او را همراه یشد و م یم هیسا يبرجسته  يکه کم کم رام لب ها یحال در

را  یپ يور کرد و دکمه را از خودش د هیسا یگردش چهارده تا شده بود، کم شهیش نکیهمراهش بود و چشم هاش از پشت ع يدیچرخ خر

!بسته شد یخانم رحمان رانیمتعجب و ح يچهره  يبه رو انسورآس يفشار داد و درها

!داد، آبرو بود ینم تیمهم نبود و به آن اهم شیوقت برا چیکه ه يزیچ تنها

.داشت یو توقع همراه دیکش یگردن و صورت برانوش م يرا رو شیدست ها. در حال خودش بود هیسا. دیرا کش هیدست سا نگیپارک در

رو به  ي هیبه همسا دیبا دیشا. ندارد یعواقب خوب ،یابانیدختر خ کیبا  یاساس طنتیش. باز کرد و او را به کوچه انداخت شیدر را برا برانوش

!داشت يمنحصر به فرد تیبا او، احتماال جذاب طنتیش! کرد یاش فکر م ییرو

زد، افسانه را  یکنتش م گاریپک را به س نیکه آخر یو در حال دیپرده را کش! است یرد چه قدر وحشفکر ک تایرا بست، آرم نگیدر پارک یوقت

.خندد یم زیر زیفرو رفته است و ر لشیموبا يزد که در صفحه  دید

رفت بغل  یم زیخ نهیفرش س يرا که رو نیشانه اش افتاده بود صاف کرد و نگ يبند تاپش را که رو. زد یبا مرصاد حرف م دیبا. دیکش یآه

.آشفته اش انداخت يموها يرو یو شالش را بدون وسواس دیمانتو پوش کیتاپش  يرو. رفت یکرد و به سمت جا لباس

حلقه  نیکه دور کمر نگ ییکه از درگاه در خانه خارج شود، دست ها نیشد، بدون ا یبرانوش که از آسانسور خارج م دنیرا باز کرد که با د در

:ز کرد و رو به برانوش گفتشده بود را درا

!دشیبهتره بخوابون ـ

.به شدت در را بست تایزد و تشکرش کوتاه و نصفه ماند، چرا که آرم یلبخند کج برانوش

.شرط: سوم فصل

.دهد حیکرد و منتظر بود برانوش توض یرا ساکت م نینگ. با حرص منتظر جواب بود مرصاد

:بلند گفتبزند برانوش  یکه مرصاد حرف نیاز ا قبل

!ندارم یحیتوض چیه ـ

.فرو رفت نتیبه آشپزخانه رفت و در کاب و

:گفت یبا کالفگ مرصاد
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... ذره به فکر هیتو خونه؟  ياریو م يهر دختر ـ

.ه شدوارد آشپزخان نیمرصاد بدون نگ. داده بود هیکه به اپن تک یدرحال. را درآورده بود وچکیدستگاه کوچک اک. داد یاصال گوش نم برانوش

:را درآورد و گفت یپنبه الکل و سرنگ. دیو سبد مخصوص داروها را به سمت خودش کش دیکش یپوف

.و بده باال نتیآست ـ

.را درآورد راهنشیپ نیهم يآن را باال بکشد، برا شیشد تا بازو یبود و نم تنگ

.رو کردف شیزد و چند لحظه بعد سوزن را در پوست بازو شیپنبه الکل را به بازو مرصاد

.کرد یکرد و ذوق م یمربوط به پوشک نگاه م یبازرگان امینشسته بود و به پ ونیزیتلو يجلو. کند دایرا پ نیگردنش را چرخاند تا نگ برانوش

؟يـ بهتر مرصاد

.آن پرت کرد يکه داخل آشپزخانه بود رفت و خودش را رو يا یبه سمت صندل برانوش

:را مقابلش گذاشت و گفت یالپاکت آب پرتق خچالیاز داخل  مرصاد

.از االن نمیاون از دعوات، ا ـ

:مقابل برانوش نشست و گفت. بود یچشم م يبهتر بود جلو. را بغل کرد و به آشپزخانه آورد نیمرصاد به هال رفت و نگ. نداد یجواب برانوش

بود؟ یدختره ک نیا ینگفت ـ

:گفت يخسته او با لحن  دیآب پرتقال نوش یو کم دیکش یپوف برانوش

!شناسه یاون من و م یول... شناسمش یمن نم ـ

ـ از کجا؟ مرصاد

.دونم یـ نم برانوش

:بعد به آشپزخانه بازگشت و گفت یقیدقا. را در دهانش گذاشت و او را به اتاقش برد و داخل تخت گذاشت نیپستونک نگ مرصاد

چه خبر؟ یاز اون مزاحم تلفن ـ

:تآمد و گف یکش و قوس برانوش

. یچیه ـ

:دینگاهش کرد و پرس رهیخ یکم مرصاد

از مطبت چه خبر؟ ـ

:را پشت سرش قالب کرد و گفت شیدست ها برانوش

. هنوز سفارش ها رو نگرفتم ـ

:رو به مرصاد گفت و

...افسانه نیا ـ

:گفت يفور مرصاد
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خب؟ ـ

:زد و گفت یخند کج شین برانوش

.با خواهرش فرق داره یلیخ ـ

:دیکرد و برانوش پرس ینگاهش م ینیزبیر با مرصاد

ه؟یرابطه تون چه قدر جد ـ

.کرد یهنوز نگاهش م مرصاد

:را باال داد و گفت شیابروها برانوش

... دختر هیبه  عیقدر سر نیا يتو عادت ندار ـ

:و گفت دیوسط حرفش پر مرصاد

!به دخترش داره یبستگ ـ

؟يدیـ با افسانه خواب برانوش

!ز نهـ هنو مرصاد

:زد و گفت یلبخند کج برانوش

!هنوز؟ ـ

:و گفت دیکش یپوف مرصاد

!دونم قبال دوست پسر داشته باشه یم دیبع یحت. ستیدخترا ن پیاز اون ت ـ

:زد و گفت يزهرخند برانوش

!هیدختر سبک یول ـ

...ـ از چه لحاظ؟ با تو مرصاد

!عقله نیریذره هم ش هی جه،یمشنگه، گ... خب یول... ـ نه برانوش

:کرد و گفت یاخم واضح مرصاد

!ادشهیز یاز مهربون ـ

:با دهان باز گفت برانوش

!هییکه خبرا نیمثل ا... نه ـ

:به حرفش نداد و گفت یمحل مرصاد

؟يحاال چه طور به فکر افسانه افتاد ـ

.متفاوته یلیـ با خواهرش خ برانوش

. ـ آره مرصاد
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:که مرصاد گفت دیبگو يزیست چو خوا دیخودش را جلو کش یکم برانوش

.زرنگه ياز اون دخترا ـ

!هیفکر کرده ک. رهیگ یخودش و سطح باال م یلیخ. ادیـ ازش خوشم نم برانوش

:در ذهن ادامه داد و

»!نافش سنگیبا اون پر« ـ

:کرد و گفت یاهم مرصاد

.نیخوب يبه نظرم جفتشون دخترا ـ

دختر باشن؟ یدون یـ حاال از کجا م برانوش

!کم خودت و درمان کن هی! تو يدار ایـ پارانو مرصاد

!يدیتو که باهاش نخواب ؟یدون یظاهرشون گول زنکه، وگرنه از کجا م نیا ،یشناس یتو دخترا رو نم. گم یم يـ جد برانوش

:بلند شد و گفت شیاز جا مرصاد

!دم بهش اعتماد کنم یم حیترج ـ

...هاشوناعتماد کن که با یـ به دخترا وقت برانوش

:بلند گفت مرصاد

بخوابم؟ ـ

:زد و گفت یقیلبخند عم برانوش

!یبهشون اعتماد کن یتون یم یاون وقت به طور عمل ـ

:گرم کرد و گفت يسرش را به پر کردن کتر مرصاد

.يریگ یرو م ایدن يکجا نمیکن بب یتو به روش خودت زندگ ـ

:درآورد و گفت يگاریکرد و س بشیدست در ج برانوش

!حداقل در مورد الدن که جواب داد ـ

:رها کرد و گفت نکیرا در س يکتر مرصاد

!ستین يده، مطمئن باش اصال آدم قابل اعتماد یپسر م هیقدر راحت تن به رابطه با  نیکه ا يدختر ـ

:زد و گفت يپوزخند برانوش

من که باهاش ازدواج کردم، پس چرا؟ ـ

:را برداشت و گفت يدوباره کتر مرصاد

.خوره یاون موقع هم بهت گفتم الدن به دردت نم ـ

:با حرص گفت برانوش
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با دختر خاله ات ازدواج کنم؟ يشد یشراره خوبه؟ خوشحال م ـ

:آب را بست و گفت ریکالفه ش مرصاد

.بردار یدم دست يآدم ها نیکن، دست از ا دایخودت پ ي کهیت یکی ـ

!؟يکنه مر یچند روز صدات م که ظرف یکس ست؟ین یـ افسانه دم دست برانوش

:تق تق بلند شده بود گفت يداد و صدا یکه فندك گاز را فشار م یرا باال داد و در حال شیابرو يتا کی مرصاد

.طور خواهرش نیاز نظر من، هم هیبیافسانه تا االن دختر پاك و نج ایثان. حداقل خانواده داره ـ

:اش گفت جهیتوجه به سرگ یب. از جا بلند شد برانوش

!شده يبرات جد یلیکه افسانه خ نیتو مثل ا ـ

!سالمه یـ باالخره س مرصاد

:و گفت ستادیمرصاد ا يگفت، رو به رو یآهان برانوش

!به من بنداز ینگاه هی. شترهیتجربه هام ازت ب یول کترم،یمن ازت کوچ ـ

:گفت و در ادامه افزود یاوهوم مرصاد

...یو دست گذاشت یچشمات و بست! من، قبول کنتو انتخابت اشتباه بود برادر  ـ

.خشک پر کرد يرا از چا يجمله اش را ناتمام گذاشت و قور. دیکش یپوف و

:کالفه گفت برانوش

...مدت کوتاه هی نیکه تو ا ستیدرست ن نیمرصاد ا ـ

:و گفت دیوسط حرفش پر مرصاد

غلطه؟ نیا. شناخت، به ازدواج ختم بشه نیسرانجام ا ارمدویطور و ام نیدارم افسانه رو بشناسم، اونم هم میمن تصم ـ

:کرد و گفت کیرا بار شیچشم ها برانوش

؟یقابل اعتمادن چ ریو غ یدو تا خواهر هم دم دست نیاگر بهت ثابت کنم که ا ـ

:داد و گفت هیبه اپن تک مرصاد

 ؟یاز رو چه شناخت ؟يچه طور ـ

!ستیاهل نماز و روزه و سه شنبه جمکران رفتن ن ناف دارد، سنگیکه پر یفکر کرد کس برانوش

:گفت یآشفتگ با

...حاضرم بهت نشون بدم، واضح ـ

:کرد و گفت یاخم مرصاد

!خونت حالله نمتیدور و بر افسانه بب ـ

...رو بکشونم سمت خودم و بعد تایـ اگر آرم برانوش
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:شد و برانوش ادامه داد رهیبه اون خ مرصاد

!ستنین شیآال یدن پاك و ب یا دختر اون قدرا هم که نشون مدو ت نیباور کن ا ـ

!يچه قدر موفق تر نمیکن، بب یتو با روش خودت زندگ... ـ گفتم که مرصاد

:کرد و با حرص گفت یخال کبارهینفسش را  برانوش

.از ما گفتن بود ـ

:زد و گفت یلبخند کج مرصاد

.که منم مثل تو فکر کنم شهینم لیدل فن،یزن ها و دخترها کث يکه همه  یکن یچون تو فکر م ار،یقدر به خودت فشار ن نیا ـ

:گفت ظیبا غ برانوش

. ده یکه نشون م ستین يزیخواهر بزرگه اون چ نیمطمئنم ا یول ـ

:تکان داد و گفت يسر مرصاد

.قضاوت نکن ـ

:را تر کرد و گفت شیبا زبان لب ها برانوش

...م کهکرد يکار یوقت. کنم یبهت ثابت م ـ

:و گفت دیکش یقیعم نفس

!شناخت و بهشون اعتماد کرد شهیم يدم که دخترا رو چه طور یاگر عاشقم شد و باهام رابطه داشت، بهت نشون م ـ

!از آشپزخانه خارج شد و

:بلند گفت مرصاد

. مینیب یم ـ

!د؟ید یرا م نیاگر واقعا ا و

. در آشپزخانه چرخ خورد و شام را فراهم کرد یکم

.ماند یبچه ها م نیدرست ع. نخورده بود يادیز زیچ. به آب پرتقال برانوش افتاد نگاهش

صورتش بهتر شده  يرو يکبود. بود دهیرنگش هم پر. بود دهیتخت دراز کش يرو. به اتاقش رفت تییسکویرا دوباره پر کرد و با چند ب وانیل

 یکه بهتر است گاه دیرس یقدر عقلش نم نیدو ساله ها ا نیق داده بود، اما عبچه داشت، زنش را هم طال کیو هفت سالش بود،  ستیب. بود

!باشدمراقب خودش 

بود مرتب  دهیکه در تختش مثل فرشته ها خواب نینگ يو پتو را رو دیبرانوش کش يرو يملحفه ا. گذاشت زیم يپرتقال را کنار تخت رو آب

.کرد و از اتاق خارج شد

*******

تکان  لدشیگارف یچیجا سوئ. را دست به دست کرد ورشیچرم مارك د فیک. بلند کرد يسرش را به سمت آسمان ابر رعد و برق يصدا با
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.خورد یتکان م

آمد  یزورش م. جو به آن سمتش رفت يرا دو متر باز کرد و از لبه  شیآن طرف تر بود، پا یکه چهار قدم و نصف يرد شدن از پل فلز يجا به

...کند و یا طر یآن چهار قدم و نصف

نفر  کیامروز از آن روزها بود که دوست داشت . شماتت کند تیامروز از آن روزها نبود که خودش را به خاطر خرج نکردن انسان. دیکش یپوف

! کند تا ده هزار تومان کف دستش بگذارد و طرف آن قدر او را بزند، آن قدر که جان دارد او را بزند دایرا پ

...دهند، چه برسد به یروزها فحش هم به آدم نم نیا گرید با ده هزار تومان دو فکر کر دیکش یآه

!خودش نیع د،یبار یآسمان هم نم. هم او داشت يبغض خفه ا. مهمانآسمان شد یرعد و برق دوباره

به . کرد یش بودند نگاهکه آن ها هم مال خود دهیبه چند شاخه گل پالس. ستادیا يدیسف يسنگ مرمر يکرم رنگش لبه  یکتان يکفش ها با

مشت مشت خاك،  ریز د،یسف يسنگ مرمر کی رینگاه کرد که ز ییبه او. او نگاه کرد قیبه اسم نستعل. درهم بود شیاخم ها. زانو زد یآرام

بودن و  نیب... ا حاالهر چند مطمئن بود قبال بود، ام. نبود، اما او دوست داشت فکر کند هست ای! بود، اما نبود... بود و دهیکشدراز  شیپا ریز

...به سرش زد که یبود، چه گل یکرد وقت یم ریوقت ها هم گ یبعض. کرد یم رینبودنش گ

.انداخت يرا کنار دهیپالس يها یکیبا حرص آن . سنگ گذاشت يرو یرا به آرام دشیگل جد دسته

. کرد یکرد و دسته گل را شاخه شاخه م یروبان را باز م احمق ها نیع. دیخر یم یمشک یآراسته با روبان یداد دسته گل یهزار تومان م چند

رفته سنگ را با آب  ادشیافتاد که  یم ادشیبعد . افتاد یبعد به جان گلبرگ ها م. پوشاند یسنگ را م يجا يکرد و جا یشاخه ها را پراکنده م

خاك او بود  يسنگ رو يکه رو یا کف دست به جان خاکبعد ب. شود الیخ یتواند ب یکرد نم یبعد فکر م. شد یم الیخ یبعد ب! دیبشو البو گ

!افتاد یم

...شیدست ها یوقت! شود را چه طور آزاد کند؟ یجمع م فشیک ریز شیمانتو یکرد وقت یفکر م دیبا بعد

...بعد. کرد یخاك او را پاك م يسنگ رو يکرد که چه قدر احمق است با کف دست خاك رو یبغض م بعد

دانست  یخودش هم نم. رفت یکرد و م یتر م نینشست، بغضش را سنگ یم ینگاه، فقط کم یصاف، ب یدل یب ک،یم و علسال یب. دیرا گز لبش

را ثابت کند؟ يزیکه چه چ دیآ یم. دیآ یچرا اصال م

!ستین ادشیهست که  ادشیخواست ثابت کند که  یهم م دیشا ست؟ین ادشیثابت کند که  ایهست،  ادشیکند که  ثابت

. سردرگم نگاهش را به اطراف چرخاندو  کالفه

.آذر هر سال بود ستیبساط ب. گشت یرفت و برم یبغض تا حد مرگ م از

 یطور غم باد گرفته م نیجا ا نیرا ا هیسالش خوب بود و بق کی. شروع شد شیچهار سال پ یعنی. هم چهار سال دیسال که نه، سه سال، نه شا هر

.نشست

. نگاه کرد یبه قبر بغل دست. هم نبود دیشا. تنها بود يادیز. وختس یاش م یبیغر يدلش برا دیشا

.و دوباره به قبر او زل زد دیکش یپوف

بغض،  خیتار. يد یتنفر، س خیتار. يد یس ،ییجدا خیتار. مهر ازدهی ،ییآشنا خیتار. يد یوفات، س خیتار. آذر ستیتولد، ب خیتار. زادهیعل نیرام
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!هرگز ،یفراموش خیتار. يد یس

.را بست و باز کرد شیها چشم

. از خودش، از او ز،یاز همه چ! کرد زمزمه کند چه قدر احمق بوده است یکه مجبورش م ییبه خصوص آن ها. خاطراتش متنفر بود از

!چه قدر احمقانه بود. چه قدر احمق بود. قدر احمق بود چه

آورد و  یم ادیچه قدر احمق بود که خاطرات احمقانه اش را احمقانه تر ب. نفر بودآورد، مت یم ادشیخاطرات احمقانه اش که احمقانه هر بار به  از

!کرد چه قدر احمق بود، هست، خواهد ماند یحماقت فکر م نیدر ع

شود؟ یته ته تهش چه م! خواهد ماند؟ ایو به خودش ثابت کند هنوز احمق است؟ احمق بود  دیایجا ب نیچند بار به ا یسال

:ان گفتپوزخند زن يفکر

» .چیه« ـ

. چیهم ه واقعا

داشت که حاضر  يا ندهیبه آ دیام. که با خاطراتش پر بود را دوست نداشت یحال نیا یکرد، ول ینم یدر گذشته زندگ. کارها که نکرده بود چه

!بود آن را بدهد و گذشته اش را پاك کند تا حال االنش به دست خاطرات احمقانه اش پر نشود

. خودش بود امیالت ياو نبود، فقط برا يآن هم برا. بود ادیهم از سرش ز نیدسته گل، هم کیگفت، فقط  یهم نم امرزیند، خدا بخوا ینم فاتحه

کرد که چه قدر احمق  یکاش باور م. دانستن با باور فرق داشت یدانست، ول یم. یزد احمق یم ادیکه فر یدرون یینجوا نیتسک يهم برا دیشا

!است

:کردزمزمه  آهسته

.تولدت مبارك ـ

آن گردنبد  شیکرد تا برا یدانست چه قدر احمق است، چه قدر پول جمع م یآن موقع که هنوز نم. را بست شیچشم ها. را نگه داشت نفسش

... امابار جمع کرد و توانست بخرد،  کی. ختم شد یعطر گوچ کیآن را بخرد، به  دیبار جمع کرد و نرس کی. با طرح ورساچه را بخرد لیاست

!والسالم... مشت خاك و کی ریرفت ز. نشد

واقعا . از آسمان نازل شد که او خودش را نکشد کهویکه بود، چه بود، . اش را نگاه کند یلیحوصله نداشت با دقت فام... ایثر. زل زد يقبر کنار به

!کشت یمکه امروز تولدش بود  ایثر ینبود، قطعا او خودش را به خاطر مرگ کنار دست ییاگر او

! یاز مرده پرست يوا. نیفرورد کی ،يد یآذر، س ستیمهر، ب ازدهی د؟یایچند بار ب یسال

 یتولد دسته گل يکادو شیپرستد و برا یخواهد؟ چه قدر احمق است که مرده م یرا چه م دیو تولد و مرگ و ع یینمرد؟ نرفت؟ روز آشنا مگر

ها را  ياحمق باز نیکند تا ثابت کند ا یسنگ او پر پر م يکند و گل ها را رو یآن را باز م دهد و بعد یاش م يپول بسته بند یخرد که مبلغ یم

!کند یترك نم

اصال زمانه ! شود یاو هم عوض م گر،یزمان است د. زمان هم با او لج کرده است. نکرد یکند، ول یزمان، زمان درستش م. دیکش یقیعم نفس
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!کند یخوش م یشگیمز همتاك قر کیدل به ت يخود یب. شود یعوض م

... که بودند و بودند و بودند ییکرد، خاطره ها یکرد، نبش قبر خاطره م یخودش درد و دل م با

.کار را کرد نیا یبه سخت. دیکش یکرد؟ پوف یرا چه طور صاف م شیمانتو. خاك آلودش نگاه کرد يبه دست ها. جا بلند شد از

.دو تا باال را داشت يمهربان بود و فقط دندان ها رمردیپ. د جلو رفتمشغول بو یکه با شلنگ یباغبان دنید با

!بجود هیو عار فتندیمنتظر بود آن ها هم ب انگار

.خارج شد نیسنگ يکرد و از آن فضا یکوتاه تشکر

 دانیشد، در م یسوار تاکس. درآورد و برود يباز سمیمازوخ یآمد، کم یکال فقط م. بغضش هم نشکست د،یبود، باران نبار يزییهر روز پا مثل

 ونیمد دیرا با يآدم باز نیا. جهش کند، از پل عابر باال رفت ابانیبه وسط خ یلخیآن که  يدرآورد و به جا يآدم باز. شد ادهیپ یشلوغ

 يحرك نبود، آدم بازمت يرفتن از آن پله ها نییسوار شدن و باال و پا يوگرنه اگر هوس کودکانه . را درست کرد یبود که پله برق یم يشهردار

. کرد یبه آدم ها نگاه م. کرد یسنگ فرش شده حرکت م يرو ادهیدر پ یبه آرام! شد ادهیپ یرو از پله برق ادهیدر پ. آورد یدر نم

رفت و محل پر  نیسکون بهشت زهرا، ا يبعد از فضا... حاال یسوار پروشه اش بود، وقت نگاه کردن به جنب و جوش آدم ها را نداشت، ول یوقت

. او يها يادامه داشت، با تمام حماقت باز یزندگ... آمد

. بود، حال هم بود روزیبود، د ندهیآ

زمان هم . گرید زیچ چیگذشت، نه ه یشد از کنارش به آسان یشد فراموش کرد، نه م ینه م. بد یلیبود، خ يحال بد. را کالفه فوت کرد نفسش

کند که تهش بدون  یم. چهار سال خودش را وقف شرکت کرد، کار کرد. دیآسمان تپ دیکه رس به او! کرد یها را عوض نم نیا. بود یعوض

بودن به  يریاعتماد کند، دوست بدارد، عاشق شود، طعم با ضم یقدر احمق است که به کس نیان جنب و جوش مردم فکر کند ایپروشه اش در م

!يگند يچه تجربه . ند احمق استبعد تهش فکر ک... بعد... بعد... جز من را تجربه کند، بعد

برخالف حرکت  ابانیآهسته، در امتداد خ یتند، گاه یبودن گاه یطور کالفه با همان حس پوچ و تو خال نیهم. راه رفتن خسته شده بود از

.رفت یها راه م لیاتومب

. اش نداشترفت که آن ها را ک یبا خودش کلنجار م. زد یآورد، آن ها را پس م یم ادیرا به  خاطراتش

مشنگ هر تولد، هرسالگرد،  يسه سال بعدش هم مثل آدم ها. اعتماد کند يگریاحد د چیبه ه دیبود، که نبا نیسال خوب که سرانجامش ا کی

.دیکش یپوف...و بدون فاتحه دیایو به سر خاکش ب ردیدسته گل بگ کی ل،یهر سال تحو ،ییروز آشنا

. است دید از او بعکر یحداقل خودش فکر م. بود دیاو بع از

.دانست یهم داشت، نم دیرا بچشد؟ البد نداشت، شا یدر گوش يمگر او دختر نبود؟ حق نداشت عاشق شود؟ حق نداشت طعم نوازش ها خب

فکر بزند و  یلبخند پت و پهن ،یدر گوش يتجربه داشت، حاضر بود باز هم اعتماد کند؟ حاضر است در جواب تمام نوزاش ها کیحاال که  اصال

 لیو گردنبند طرح دار است یاش را پس انداز کند، تا باز عطر گوچ یهفتگ يها یبیحاضر است تمام تو ج است؟یدختر دن نیکند خوشبخت تر

بخرد؟ سرشدوست پ يبرا

کتمان، آن  نید و عهم به افسانه نده یکی ،يباز میسادس نیرفت را نخورد و ع یکه او آورده بود و تا مرز آب شدن م ییشکالت ها ن،یولنتا ای
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!پنهان کند؟ شیرهایلباس ز انیچشم مادرش در م يها را از جلو

وجود آن عروسک بزرگ در اتاق را  لیتولدش به او داده بود را دست دوستش بسپارد، تا پدرش دل ياش را که برا یعروسک خرس يکادو ای

.نپرسد

 ییهمه دل گذشته ها نیآورد، چه قدر احمقانه است و متنفر بود از ا یم ادیکه او به  یفهماند خاطرات یکه به او همچنان م گرید يایو هزار ... ای

!او چه قدر احمق بود، هست، خواهد ماند د،یرس یجمله م کیداشت، اما در آخر به  ریو تفس حیکه فکر نکرده راجع به همه شان توض

و چهار  ستیب. شد رهیخسته اش خ يلحظه به چهره  کی یوسک فروشعر يمغازه  نیتریدر و. وقت بود که به ساعت نگاه نکرده بود یلیخ

 ایفکر در وجودش چنگ بزند که آ نیا» حالت خوبه؟«پرسش  کیسالم ته دلش را بلرزاند و  کیساله نبود که  ستیآن دختر ب گرید. سالش بود

شود، عددش  یها، با هم جمع م کی ک،ی نیا يمه جزوه گرفتن، ه کیکلمه حرف اضافه تر،  کی د،یخسته نباش کیمهم است؟  شیحال من برا

فکر را  يهمه  رد،یگ یشب و خواب را م. گردد یرود و برم یتا مرز جنون م. شود یگنجد، از محاسبه خارج م یشود، در کالم نم یم تینها یب

...شود یتهش م... بعد  رد،یگ یم

نکند،  رینکند، احساسش را درگ يریگ جهیفکر کند؟ نت شیفکر نکردن هاکند به  یچند بار سع يچه قدر فکر کند؟ روز. را رها کرد نفسش

.ماند یبه دلش م شیآرزو... روز آرام را سر کند و کی. ردیفاصله بگ روزشید يها شهیخودش را غرق کار نکند تا از اند. اصال فکر نکند

گذشته اش به . شد یشکل ممکن ختم م نیبه بدتر یلگسا کیو  ستیشد، به ب یشروع م یسالگ ستیگذشته اش از ب. نداشت زیچ چیه گرید

...تمام

.حماقت را در وصف خودش و فکرش استفاده کرده بود يکلمه  نیشده بود بس که ا خسته

.رفت یبه خانه م دیبا گریخاموش شده بود؟ د یرا درآورد، ک لشیموبا. ساعت از ده شب گذشته بود. به ساعت انداخت ینگاه کالفه

!امروزش یعالقگ یو ب روزشید قیبود، فکرش، تفکرش، عالآور  سرسام

!گرفت یم ردیانتقام بگ ایدن يمردها يتوانست از همه  یم اگر

:و در دل زمزمه کرد دیکش يخسته ا آه

 »؟یخواست یو م نیهم! يچه به روزم آورد نیبب... نیرام نیبب« ـ

.دانست یضرر کرد؟ نم یسود کرد؟ چه کس یکس چه

!ماند یتا ابد با او م دیختم تلخ، که شا کیسال پر ماجرا و  کیبود و  او

حداقل  ایسخت بود، . کند هیمحض بود که بخواهد گر دیاز مهندس آرمند بع. کرد، بغضش هم نشکسته بود یذوق ذوق م شیبود، پاها خسته

.کند يبلد بود سخت بودن را باز

که در آغوش  ن،یدر به همراه مرصاد و برانوش و نگ يافسانه جلو. شد ادهیخودشان پ يه طبق يباز کرد، وارد آسانسور شد، جلو دیرا با کل در

:شدن از رفتار افسانه را نداشت، چرا که افسانه با بغض خودش را در آغوش او پرت کرد و گفت یفرصت عصبان. بودند ستادهیبرانوش بود ا

؟ییمعلومه تا االن کجا چیه ـ

:کرد گفت یکه هق هق م یدرحال يداربلند و زنگ  يبا صدا افسانه
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!دنبالت مارستانایتو ب میبود با مرصاد بر کینزد ـ

:و گفت دیکش یآه

.نکن هیخب، گر یلیخ ـ

.شد، وارد خانه شدند یم نییکه در آغوش برانوش باال پا نیتوجه به حضور آن دو برادر و نگ بدون

 ادیکه ز هیکند، وگرنه توج هیکه توج دیکش یعشقش نم شتریب. آمد یکردنش نم هیاو هم حس توج. خواست یم هیبود و توج یعصبان افسانه

.داشت

:با حرص گفت افسانه

.ساعت و نگاه ـ

.مهم نبود یلیخ! دانست یساعت را م. به اتاقش رفت. خسته بود. افسانه نگذاشت محل

درشت تر به  شیرنگ گرفت و چشم ها یکم شیمژه ها. بزند ملیر شیبه مژه ها یکرد، هوس کرد کم ینگاه م شیکه به چشم ها یحال در

هوس چه بدهد؟ نیا يفکر کرد جواب پرستو را برا. دیرس ینظر م

امروز از آن . ختیر یشانیپ ياش را رو يفرفر ياز موها یکم. مقنعه اش را مرتب کرد. شانه انداخت يرا رو فشیک. را برداشت لشیموبا

.عت هفت صبح عود کرده بوداش از سا يباز یبود که وحش ییروزها

به  يفکر دیبعدش هم با. کرد یخرد م رشیسر مد يسهند را رو يرفت شرکت ورشکست شده  یم دیامروز با. بود یم نیهم چن دیچند با هر

ا بر طبق جان کند ت یعنی. دیرس یم دیبعد آخر به فروش پروشه اش نبا نیا. دیکش ينفس کالفه ا... کرد، بعد هم یم يمظفر يحال شرخرها

! مرد شکم گنده را ببندد؟ کیفروخت که دهان  یبود و حاال آن را م شیپروشه آرزو کیداشتن . برود شیپ شیاهایآرزوها و رو

 یکی. تنها سه کار بود که دوست داشت آن ها را انجام بدهد و انجام داد. پروشه داشته باشد کیمارك دار گذشت، تا  يتمام لباس ها از

در آمد تا پدرش را  نیکه باز جانش همچن دیسف يپروشه  دیهم خر يگرید. کند یه البته جانش در آمد تا مادرش را راضناف، ک سنگیپر

اش، فکرش از رفع و رجوع  یدر گوش یامیپ دنیبا د... هم یکند، سوم لیاتومب کیرا که پس انداز کرده است را خرج  ییها ولکند تمام پ یراض

. اش ناتمام ماند یزندگ ياریاخت يها تیموفق

.انداخت و از خانه خارج شد فشیاش را در ک یگوش. ساده داشت یسالم و احوال پرس کی يفقط جنبه . بود نایطرف دوستش م از

.دیشد با آدم نماها گفت و خند یهنوز م! بد نبود... شبید. قفل شد هیواحد همسا يلحظه قبل از ورود به آسانسور، نگاهش به در بسته  کی

!با شرکت سهند چگونه بحث را شروع کند؟. آسانسور شد ردوا

را  شیها تیونیقرار است  یک یراست. کند دایبرانوش را هم پ لیچشم چرخاند تا اتومب نگیچه قدر مسخره بود که در پارک. شد لشیاتومب سوار

.امدین شیکه اصال حرفش پ شبید! بدهد؟ لیتحو

لبش را  گرشیفکر د. بود و منتظر جواب بود ستادهیا پوتاالموسشیفکرش دست به کمر وسط ه ؟یکن یبه برانوش فکر م يچرا دار تا،یآرم

!و مسکوت در رفت دیگز

!به خودش یفکر نکند؟ حت ياحد چیخدا به ه يبار هم محض رضا کیشد  یاصال م! شد یکم داشت خل م کم
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کرد  یخالص شود؟ امروز داشت فکر م ادیاز دست ماز يکرد چه طور یمفکر  دیبا روزید. دیکش یپوف... نیکرد چرا رام یفکر م دیبا روزیپر

به  دیگوشه از ذهنش با کی شهیهم یعنی... فردا هم البد! ست؟ین نگیکه هنوز مطبش افتتاح نشده است، چرا در پارک یبرانوش در حال نیماش

.داشت یمرد نماها اختصاص م

.خارج شد نگیو از پارک دیکش یاوف

 ریبه او گ ینگهبان. بود يساده و کهنه ا يساختمان تجار. شانه انداخت يرا رو فشیک. ستادیمقابل شرکت سهند ا. حاد نبود کیفترا خوشبختانه

در . شد یکرد، وارد اتاق بزرگ یرا ط یکیبار يراهرو. را داخل مقنعه اش فرستاد شیموها. وارد آسانسور شد. شناخت ینداد، چرا که او را م

.متوجه او شود يساله ا يو خرده ا یکرد و باعث شد تا مرد س يکرد، تک سرفه ا یشده نگاه م يبسته بند يه کارتون هاکه به انبو یلحا

:و گفت ستادیا نهیدست به س تایآرم

.سهند يسالم عرض شد آقا ـ

:زد و گفت یاو را نداشت، لبخند کج دنیکه اصال انتظار د سهند

.سالم! خانم آرمند ـ

:فتآمد و گ جلوتر

!جا؟ نیا... شما ـ

:فرو برد و گفت فشیکرد و دست در ک کیرا بار شیچشم ها تایآرم

.نقد کردن چک شر خر بفرستم يعادت ندارم برا ـ

:کرد و گفت یمزخرف یشوخ سهند

د؟یکن یم فایپس خودتون نقشش و ا ـ

:واضح ناراحت شد و گفت تایآرم

د؟یببخش ـ

:زد و گفت يلبخند! جا نگذاشته است نیدوستانه پا به ا يمراوده  يصال براافتاد که او ا شیانگار دوزار سهند

!خانم مهندس دیدون یمن و م طیشما که شرا ـ

مهندس  یشوخ یانگار شوخ. کرد یم یرا تا حد مردن عصب تایکه آرم يزیچ. و مبرا بود يقو اریبس يبه طنز ختهیخانم مهندس گفتنش آم لحن

پا به  ،یالک یانگار الک. نابغه بود آشنا شود يعدد انسان نما کیکه  نیمثل رام یکه با کس ییآن هم جا ،يه سراسرآن هم در دانشگا. شده بود

شد، که انگار اصال مهندس  یخانم مهندس خطاب م يجور کی. نشده بود نیارشدش برتر ينامه  انیانگار پا. گذاشته بود نیمهندس يعرصه 

!نبود

:فراهم کند گفت ییتنها گذاشت و رفت تا چا تشیو را با تمام عصبانا يکه لحظه ا یدر حال سهند

...وقت ها یکردم از دوستم هم رکب بخورم، واقعا گاه یوقت فکر نم چیشده، ه يبد يخانم آرمند، واقعا دوره  ـ

:گفت یبا کالفگ. سهند را نداشت يگوش دادن به درد و دل ها ي حوصله
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شه؟یچک من نقد م گهیچند روز د دیبه من بگ دیرایب فیتشر دیسهند لطف کن يآقا ـ

:و گفت ستادیا شیجلو يچا ینیبا س سهند

رفتن؟ يبرا هیحاال چه عجله ا ـ

!نرفتن نداشته باشد يبرا يندارد تا عجله ا یلیکند که او دل یکرد که چرا سهند درك نم یدرك نم اصال

:را پس زد و بلند گفت يچا وانیل

چند وقت از موعد چک شما گذشته؟ دیدون یم. دارم اجیچک احت نیبه مبلغ ا. در حال حاضر بدهکارمسهند من خودم  يآقا ـ

:پهن کرد و گفت یاخم امد،یجمله به مزاجش خوش ن نیانگار ا سهند

...دیدون یمن و م طیخانم آرمند شما که شرا ـ

:کالفه گفت تایآرم

.برگشتش بزنم شمیر هفته چکتون وصول نشه، مجبور مسهند اگر تا آخ يآقا. دیمن و بدون طیشما هم شرا ـ

:گذاشت و گفت زیم يرا رو ینیکرد و س کیرا بار شیچشم ها سهند

!گم یم یمن چ دیش یکه اصال متوجه نم نیشما مثل ا ـ

:انگشتانش فشرد و گفت نیرا محکم ب فشیبند ک تایآرم

!دیش یکه متوجه نم دییشما نیا ـ

:شلوارش فرو برد و گفت بیدر جرا  شیدست ها یعصب سهند

. االن ندارم ؟یفهم یم... ندارم خانم ـ

:کالفه گفت. ضربان قلبش هم تند شده بود تمیر. دیکش ینفس م یتند و عصب تایآرم

!زنم یپس چکتون و برگشت م ـ

:سهند بلند گفت! تکان نخورد شیاز جا تایآرم. ستادیا تایآرم يرو به رو يبا گام بلند سهند

...اون وقت تو فته،ینتونسته با من در ب ياحد چیتا حاال ه! تو رو چه به درافتادن با مردا؟ فه،یآخه جوجه ضع. بکن یبکن يخوا یکه م یر غلطه ـ

:و گفت دیکالمش پر وسط

!وش آقاروز خ. االن هم که به شما فرصت دادم، اشتباه محض بود نیبعد، تا هم يبرا دیداد و هواراتون و بذار نیبهتره ا ـ

کالفه . آفتاب ماندن داغ شده بود ریبه خاطر ز یصندل. را باز کرد، سوار شد نیدر ماش. داشت یگام برم يتند يسمت پروشه اش با قدم ها به

 يکه ادعا ییزد، به خصوص با آن ها یجامعه با مردان سر و کله م کیدر  یوقت. کند لکسیکرد ر یفرمان سع يچند لحظه با گذاشتن سرش رو

کرد که چه قدر آن ها  یم نیا ریخودش را درگ دینبا یلیدهند، خ یشان را نشان م یدانیبعد ذات چاله م یشود و کم یشان م یتلمنجن يادیز

!آورند یکم م فند،یشود که ضع یم شانیکه ادعا یبدبخت هستند، که مقابل جنس

!دیکوب یرا بر فرق سرش نم یداشتن بدهقدر طلبکارانه ن نیرفتند، ا یاگر چهار مرد شر خر به سراغش م دیشا

را  يمظفر يشماره  یو با نامطمئن دیلبش را گز یبا کالفگ. بود يکال از جانب مظفر سیسه م يحاو لشیموبا یگوش. کرد فشیدر ک دست
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:گفت متیبا مال يکلفت مردانه ا يصدا. گرفت

حال شما؟! به به، خانم مهندس آرمند ـ

:دیداد سرش داد بزند و بگو یحق م يجا به مظفر نیحداقل ا. بدتر از سهند را داشت يتارتوقع رف. تعجب سالم کرد با

»!کنم یپولت م فهیضع« ـ

ن؟یشما خوب! يمظفر يممنون آقا -

؟ینیریش یب ینیریو ش دیکن یرسمشه؟ نامزد م نیخانم آرمند؟ ا یـ چه خوب يمظفر

!خشک شد تایآرم

:ادامه داد يمظفر

راستش . خوشحالم اریکردم، واقعا هم متأسفم، هم بس یکه داشتم خدمت نامزدتون عرض م یمدت، اما صبح نیبه خاطر ا دیشببخ دیالبته با ـ

... قرون و دوزار چرك کف دسته هی نیا

:کالمش آمد و گفت انیم تایآرم

!شم یمن به کل متوجه حرف هاتون نم يمظفر يآقا ـ

:و گفت دیخند يمظفر

. هم بودند ياتفاقا چه جوان برومند. شرکت مهر و پرداخت کردند یامروز صبح نامزدتون به شرکت اومدن و تمام بده که نهیا قتشیخب حق ـ

!لشونیفام نیدرست ع

!کشــــت یکشت، او را م یاو را م! برومند

!است؟ بدهکار يدانست که او به مظفر یمرصاد نبود، آن بدبخت از کجا م. برانوش... برومند... برومند برانوش

*******

:پرستو خم شد و گفت يرو. شرکت شد وارد

زنگ نزد؟ یکس ـ

:با اخم و تخم گفت پرستو

!نه خانم مهندس ـ

!شد خانم مهندس؟ کهویبود،  تایآرم شهیهم

:دیپرس یجیگ با

شده؟ يطور ـ

:با اخم گفت پرستو

دم؟یکه من نفهم يمزد کردنا یتو ک. گه از تو و نامزدت تشکر کنم یم يمظفر يآقا ه؟یطور نیا ـ
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:با حرص گفت تایآرم

من؟ ـ

:رفت و گفت يچشم غره ا پرستو

!نامزدت هم تو اتاقت منتظرته ـ

به . شناخت یکرد م یرا تماشا م رونیکه از پنجره ب یقامت برانوش را در حال. در را با شدت و حدت باز کرد. به سمت اتاقش حمله کرد بایتقر

.در را بست! شناخت یبود که قامتش را از پشت م يمرد نیو پدرش، سوم نیجز رام

:بدون آن که برگردد گفت برانوش

.جذابه یلیباال خ نیشهر از ا يواقعا منظره  ـ

.خودش اعتراف کند، سالم کرد شیرا پ نیکم مانده بود ا تایکرد و آرم یاز حد جذابش م شیکه ب یبیو با لبخند دل فر دیبه سمتش چرخ و

:و رفت و گفتحرص جل با

د؟یکن یبه آدم ها اعتماد م یرو چه حساب ـ

:اش را جلو داد و گفت نهیفرو کرد، س شیها بیدر ج کیرا ش شیدست ها برانوش

به خاطر نداشتن کارمند مرد تو شرکت، دچار  گهیدوستمه، اعتماد نداشته باشم؟ حاال د نیتر یمیصم يکه سفارش شده  یداره به کس یلیچه دل ـ

قشنگه؟. دمیشرکتتون خر يگلدون هم برا نیا یراست. دیش ینم یمالخسارت 

:نشست و گفت یمبل يو رو دیکش يپوف کالفه ا تایآرم

د؟یکه چه کار کرد دیاصال متوجه هست. زنه یمن صدمه م تیکارتون داره به اعتبار و شخص نیا ـ

!کف دستهخانم پول چرك  ه؟یقدر کار شاق نیتون ا یپرداخت بده یعنیـ  برانوش

ست؟یمن اصال مهم ن يـ آبرو تایآرم

:را گرد کرد و گفت شیچشم ها برانوش

آبرو؟ ـ

:نشست و گفت شیبه رو رو

من فقط . جواب بذاره یقرض من و ب دهیشما بع يخودساخته  تیاز شخص. قرضه هیفقط  نیتون و پرداخت کردم و مطمئنم ا یمن فقط بده ـ

.مک کنمخودم به شما ک يخواستم به نوبه 

.قدر خوب بود که آرامش کند نیا. بود یخوب دیتمج! خودساخته

:گفت یهنوز سخت بود، با سخت یول

نامزد؟ ؟يبه چه نوبه ا ـ

:را باال داد و گفت شیابروها برانوش

!نامزد؟ ـ
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:باز شد و گفت يبه لبخند شیکم لب ها کم

 شتریکردم هم، ب یداشتم در مورد مبلغ صحبت م یوقت! هستند یشیروان پر يهاکنند، به شدت انسان  یم يکه با شما همکار ینیمهندس نیا ـ

.داشت نسبت من با شما رو بدونه لیم

د؟یگفت یـ شما بهش چ تایآرم

!دوست هستم کیمن فقط گفتم که ... ـ من؟ خب برانوش

:و گفت دیکش یپوف تایآرم

...دونه که من اصوال دوست یم يمظفر ـ

د؟یواقعا ندار ـ دوست پسر؟ برانوش

:نگاهش کرد و گفت یچپ چپ تایآرم

.دیکنم، مطمئن باش یبه هر حال تا آخر هفته قرضتون و پرداخت م ـ

...ندارم، فقط يـ من عجله ا برانوش

:به او نگاه کرد و برانوش گفت تایآرم

هفته آماده بشه؟ نیتا آخر هم شهیم... ها تیونیسفارش  ـ

:تو گف دیکش یقینفس عم تایآرم

.دیکار و کرد نیا یدونم به چه حساب ینم... لطفتون هم نیبه خاطر ا... البته ـ

ه؟یخوب سیپرس و جو ک يبرا اریماز! الزم رو به عمل آوردم قاتیقبال در مورد شما و اعتمادم تحق دیـ مطمئن باش برانوش

:نگاهش را از او گرفت و گفت تایارم

.کنم یبه هر حال جبران م ـ

.هیجبران؟ فکر خوبـ  برانوش

:زد و گفت یبرانوش لبخند کج. سرش را بلند کرد تایآرم

!ادیجبران به حساب م هی. دینهار دعوت کن هیشم شما من و به  یخوشحال م ـ

!قدر پررو چه

!دیمن نگذار ییو به حساب پررو نیا دوارمیـ البته ام برانوش

.ه بوداش گذاشت ییبه حساب پررو قایآن را دق! شده بود رید

د؟یکن یو قبول م شنهادمیـ پ برانوش

قبول کنم؟ دیـ چرا با تایآرم

 ،يهفته ا کیظرف شناخت  د،یزن یکه شما ازش حرف م ییها ياعتماد یبا تمام ب. چکتون رو پرداخت کردم هیچون امروز ... ـ اممم برانوش

...و به شما دادم که یمبلغ کی
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:گفت یخاص جانیبا ه تایآرم

.گردونم یولتون و بهتون بر ممن پ یول ـ

.خرده ناراحت بشم هیکنم حق دارم  یفکر م! دینزد یهم حرف یلفظ یکه حت یدر حال! دیازم تشکر کن دیکه با دیـ پس قبول دار برانوش

.ـ من ازتون نخواسته بودم تایآرم

. به حساب لطف دشیـ بذار برانوش

؟یگیلطف از سر همسا هیـ  تایآرم

!یگیو البته همسا یف از سر دوستلط هیـ  برانوش

!داشته باشه ییغذا یرستوران چیساعت تازه دوازدهه، فکر نکنم ه. کارهام و سامون بدم یمن کم دیصبر کن گهیساعت د میـ ن تایآرم

:آرام گفت تایزد و آرم یلبخند فاتح برانوش

.لطف و اعتمادتون ممنونم، دکتر برومند نیبه خاطر ا ـ

 شه،یخوب هم ادا م باست،یاسمتون خاص و ز... تایچه طوره؟ آرم م،یما قراره دوست باش. میایدر ب یحالت رسم نیکنم از ا یم هیـ توص برانوش

د؟یهم نسبت به اسم من دار یحس نیباشم چن دواریتونم ام یم

...اسمتو یـ اگر معن تایآرم

:کرد و گفت حیتصح

!تونستم قضاوت کنم یدونستم، بهتر م یاسمت و م ـ

آرامش؟ يالهه  یعنی تایآرم! بوده یدر زمان شاپور ذواالکتاف، پادشاه ساسان یسردار روم هیشاهنامه است، اسم  يها تیاز شخص یکیـ  برانوش

:زد و گفت يلبخند محو تایآرم

.امیم د،یمنتظر باش رونیب ـ

!باشم یـ م برانوش

کرد و سپس وارد  سیرا راست و ر شیکارها یکم. برانوش حاضر شود یسفارش يها تیونیصحبت کرد، که تا فردا  يتماس به انبار طور کی با

را باز کرد و بست، دوباره مقنعه اش را سر  شیدور موها کیکه مقنعه اش را در آورد و  یدر حال. دیبه سر و صورتش پاش یشد و آب ییدستشو

.کرد

را جا به جا کرد و از اتاقش به پرستو اطالع  زشیم يرو يپرونده ها. دیلما شیمرطوب کننده به دست ها یکرد و کم دیضد آفتابش را تجد کرم

که مهندس  چدیچون اگه در صنف آن ها بپ. مقوله را فکس کند نیهم ا يبه مظفر دیبلکه با ست،یکرد که برانوش نه تنها نامزدش ن یرسان

 یشده بود، اما نم فیاو تعر يمرد کامال برا يهر چند واژه . داش را از دست بده يبعد يها تیکرده است، ممکن است تمام موقع زدآرمند نام

!مطمئن بودن يزیصد در صد از چ یعنیدر واقع حماقت . کرد یم یحماقت نیچن يروز دیباشد که شا نیتوانست منکر ا

.شانه انداخت و از اتاق خارج شد يرا مرتب رو فشیرا برداشت، ک لشیموبا یگوش

چشمش  يرا رو نکشیع تایکه آرم یدر حال. شدند ادهیهمراه برانوش از آسانسور پ. محلش نگذاشت تایآرم. کرد ین منگاهشا ینیب زیبا ت پرستو
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:دیگذاشت پرس یم

؟يآورد نیماش ـ

.ریـ خ برانوش

:تکان داد و گفت يسر تایآرم

...پس چند لحظه ـ

.سوار شد عیمقابل برانوش توقف کرد و او هم سر. را مرتب کرد و راه افتاد لشیداخل اتومب یکم. رفت نگیبه سمت پارک و

:پنجره گذاشت و گفت يبرانوش دستش را لبه . کرد یم یسکوت با آرامش رانندگ در

مد نظرت هست؟ ییجا ـ

:را باال داد و گفت شیابرو يتا کی تایآرم

!يفکر کردم قراره آدرس بد ـ

!همه منشأشان از تو بود شیها فعل ریکرد، اما ضم یتو استفاده نم ریاالمکان از ضم یحت

:گفت ینشست و با لبخند خاص نهیدست به س برانوش

!من مهمونتم ـ

.کرد یاستفاده نم میاو هم از تو به صورت مستق! یتفاهم و وجه اشتراک چه

:راهنما زد و گفت تایآرم

؟يندار یمشکل ییایدر يبا غذا ـ

.هیهم عال یلیـ خ برانوش

. بود کیدوست داشت، دنج و ش یلیخودش آن جا را خ. رفت یهمان شرکت م یکینزددر  یبه رستوران تایآرم

 یاول توجه را جلب م يکه در وهله  يزیچ. راحت پارك کرد و همراه برانوش وارد رستوران شدند یلیخ ،یآن چنان يخاطر نداشتن مشتر به

جذاب،  يها یبرانوش در قبال آن ماه. بود ومیآکوار نیفقط عاشق ا تایرمآ. بایفوق العاده جذاب و ز یبود با سه ماه يوارید ومیآکوار کیکرد، 

بعد در  یقیپله ها را باال رفتند و دقا. نکرد یمخالفت تایآرم. نندیباال که دنج تر است بنش يکرد که طبقه  شنهادینشان نداد، فقط پ یاکنشو چیه

.ودندهم نشسته ب يکه جفتشان به منو زل زده بودند، رو به رو یحال

:گفت يفور تایرا صدا کرد و آرم یکس برانوش

.خورم یو اسفناچ م یماه ي لهیمن ف ـ

:منو را بست و گفت برانوش

.یماه ي لهیدو تا ف ـ

خدمت ـ مخلفات؟ شیپ

.مخلفات يـ همه  تایآرم

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


کاربر  انجمن نودهشتیا خورشید |! دیگري...او...تو...من                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 112

.تکان داد و تا آوردن غذا جفتشان سکوت کرده بودند يخدمت سر شیپ

تواند با مرصاد جمعه به کوه برود و در قبال  یداد که چرا نم یم حیافسانه توض يداشت برا تایکرد و آرم یاه منگ نییپا يبه طبقه  برانوش

:مکرر افسانه که يشنهادهایپ

.ایتو هم ب ا،یتو هم ب ـ

:گفت یجانبه م کی

!يحق ندار ،يحق ندار ـ

:سکوت را شکست و گفت برانوش

...خب ـ

:گفت چانه برد و ریدستش را ز تایآرم

خب؟ ـ

م؟یصحبت کن یـ راجع به چ برانوش

. هاتون و آماده کردم تیونی... آهان... یچیـ ه تایآرم

. ـ چه خوب برانوش

.فرستم یمطب م يفردا برا دیـ اگر آدرس بد تایآرم

.ـ باشه حتما برانوش

.سکوت افتاد نشانیب باز

:زد و گفت ينگاهش کرد و لبخند یکم برانوش

؟يندار يا گهیبحث د ـ

:کرد و گفت زیرا ر شیچشم ها تایآرم

م؟یحرف بزن ای میقراره نهار بخور ـ

هست؟ یـ جفتش، مانع برانوش

!دیاعتماد نکن یقدر زود به کس نیکنم بهتر باشه ا یـ فکر م تایآرم

.مونه یجواب نم یب یـ مطمئن باش اگر از اعتمادم سوءاستفاده کن برانوش

:زد و گفت يپوزخند تایآرم

!چه از خود مطمئن ـ

...ـ خب قبول کن، با مردها درافتادن برانوش

:با همان پوزخند وسط حرفش آمد و گفت تایآرم

...یبا مرد درافتادن سخته، ول! مرد و قبال گفتم فیالبته تعر ـ
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:جمله اش را کامل کرد و گفت برانوش

. البته از نظر تو! وجود نداره يبله مرد ـ

!کامل شکست ریضم نیلسم نگفتن اپس باالخره ط! تو؟

:باال انداخت و برانوش گفت يشانه ا تایآرم

!زن دارم هیو من در مورد  فیتعر نیهم قایدق ـ

؟يبار متارکه کرد هیـ چون  تایآرم

...پس چرا ،يتو متارکه نکرد یول د،یـ شا برانوش

.کامل نشود باعث شد بحثشان شانیخدمت با آوردن غذاها شیواضح بود، اما پ سوالش

:را به سس مخصوص آغشته کرد و گفت یاز ماه یکوچک يبرانوش تکه . بود شیبدون حرف مشغول خوردن غذا تایآرم

!برخالف خواهرت ؟يمسئله مشکل دار نیقدر با ا نیچرا تو ا ـ

.ستیافکارشون مشابه هم ن یدو آدم چیـ ه تایآرم

...ـ خب آره برانوش

تند گفت تایآرم و

.خواستم باهات صحبت کنم یم... در مورد افسانه ،یراست. داشته باشن یلیبا هم نسبت فام اگر یحت ـ

ـ با من؟ برانوش

 يرو ادهیز یکنم برادر شما داره کم یکنه و حس م یم ریس اهاشیو رو یهنوز افکارش تو بچگ. ـ خواهر من فوق العاده ساده و حساسه تایآرم

!کنه یم

:کرد و گفت یاخم برانوش

فقط برادر من؟ ـ

!افسانه ساده است... ـ گفتم که تایآرم

.یکن فیتعر یو چ یـ تا سادگ برانوش

!جمع است اریاما حواسش بس ست،یفرصت بود تا به مرصاد بفهماند در خانه ن نیبهتر نیا. به جلو خم شد یکم تایآرم

:کالمش گفت يادامه  در

.طمه بخورهخواد خواهر من به خاطر احساساتش ل یمن دلم نم ـ

!کوتاه بهش وابسته شده یلیمدت خ هیبشه که ظرف  ياحساسات دختر ریخواد برادر من درگ یـ منم دلم نم برانوش

. کرد يرابطه که سر و ته نداره، اون قدر وابسته بشه که نشه کار نیخوام خواهرم به ا یاما من نم قا،یـ دق تایآرم

:مشغول شد و گفت شیبا غذا یکم برانوش

.هست يراهکار هی یول ـ
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؟یـ چ تایآرم

:شد و گفت رهیخ تایآرم يدر چشم ها برانوش

.هیآسون یلیدختر، کار خ هیپسر در مورد  هیخراب کردن ذهن  ـ

 کیقبال از نزد! هیسخت یلیپسر، کار خ کیدختر در مورد  کیکرد و فکر کرد چه قدر احمقانه، که خراب کردن ذهن  زیرا ر شیچشم ها تایآرم

.ارزن هم سست نشد کیشواهد،  ياعتمادش با همه ! را لمس و تجربه کرده بود نیا

:و گفت دینوش یدنینوش یکم برانوش

 یاحساس یآدم سنگ دل و ب یکن یبرادر من هم اون قدرا که فکر م. میمسائل و به خودشون واگذار کن نیبحث ها، بهتره ا نیا يحاال جدا ـ

.ستین

.هرم و ازش دور نگه دارمدم خوا یم حیـ ترج تایآرم

.یمانع بش یتون یـ اگر قسمت باشه، نم برانوش

.نکردم یتالش چیگم ه یـ حداقل بعدا نم تایآرم

.هیباشه، دختر بالغ یخواهرت هر چه قدر احساسات. ندارم یبه کس يـ من کار برانوش

 يهم برا یصحبت ها کالم نیبود برانوش از ا دیبع. کند یهده ممشا ندهیمرصاد را در آ يرو شیمطمئن بود اثر حرف ها ینزد، ول یحرف تایآرم

!کرد یم انیمکالمه را بدون جا انداختن نقطه ب نیا يبرانوش قطعا همه  یدارد، ول یحس نیچن یچه حساب يدانست رو ینم. دیمرصاد نگو

م؟یاز خودمون حرف بزن یکم ستیـ حاال بهتر ن برانوش

!ـ از خودمون؟ تایآرم

.دونم یاز شما نم یچیمن ه ـ برانوش

:که برانوش گفت دیبگو یخواست متقابلن تایآرم

. دختر دارم هیکه من متارکه کردم،  دیدون یشما م یول ـ

. دیدونست یمن و م یشرکت دارم، بده هیمن مجردم،  دیدون یـ شما هم م تایآرم

 هیاز حد شب شیداخلش ب يکه عکس ها یآن اتاق يالبته منها. و تاد تایدانست، آرم یبرانوش سه تا م! حساب کرد، سه تا شیانگشت ها با

!پس شد سه تا! بودند نیصورت نگ

:زد و گفت يلبخند برانوش

...خب ـ

؟یـ خب چ تایآرم

؟یکم از خودت بگ هی يخوا یـ نم برانوش

!ندارم یلیـ دل تایآرم

ـ واقعا؟ برانوش

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


کاربر  انجمن نودهشتیا خورشید |! دیگري...او...تو...من                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 115

از خودم براتون بگم؟ دیبا یچ يـ برا تایآرم

ـ پس من شروع کنم؟ انوشبر

!ستمیـ کنجکاو ن تایآرم

...تاینگاه کند، اما آرم نییکس عادت نداشت او را از باال به پا چیه. خورد کهیواضح  برانوش

:و با لبخند خاصش گفت فتادیحال از تک و تا ن نیبا ا برانوش

...یستیمسائل هم ن نیدونم اهل دوست پسر و ا یم ـ

.شده است فیروابطش تعر ي هیآن رابطه، بق يمنها

:ترکرد و گفت قیلبخندش را عم برانوش

م؟یستیمگه ما دوست ن ـ

.دارد يدوست دوست کردن منظور نیکال از ا ایکند،  یاش مداوم استفاده م يسرپوش بر کنجکاو يواژه را برا نیدانست ا ینم

:و گفت دیکش یقیعم نفس

!میا هیهمسا شتریب ـ

:چانه گذاشت و گفت ریرا ز شیدست ها برانوش

...باشن که قهیقدر بدسل نیفکر نکنم تو دانشگاهتون تمام پسرهاش ا. ینداشته باش يشنهادیپ چیکنم ه یباور نم ـ

:کالمش آمد و گفت انیم تایآرم

!بوده شنهاداتیپ یلیوگرنه چرا خ نم،یب یو در حد خودم نم یاصوال من کس ـ

!و حد اقتیل! کرد یچه قدر راحت صحبت م. را گرد کرد شیبار از غرور او چشم ها نیا برانوش

که  ییشد که حالت ها یم نیمنکر ا دیشد، بامزه بود و البته نبا یبرانوش م یبحث که هر بار موجب سکوت ناگهان نیا. خوشش آمده بود تایآرم

.بود واقعا خنده اش گرفته. دهد، بامزه تر است یاو م يبرانوش به چهره اش از عکس العمل ها

:دلش سوخت و گفت یکم تایکرد و آرم یاهم برانوش

ارضا شد؟ تیکنجکاو ـ

...يکس وسوسه ات نکرد که بخوا چیه یعنیـ نه،  برانوش

.ـ من نامزد داشتم تایآرم

!دید یم یآدم ریداشت او را غ يادیز گرید. دیکش یپوف راحت برانوش

ـ خب؟ برانوش

.ـ به هم خورد تایآرم

نبود؟ قتیال يادیا؟ چرا؟ زـ واقع برانوش

:زد و گفت یلبخند کج تایآرم
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قدر مهمه؟ نیمن ا يگذشته  ـ

:زد و گفت يزیآم طنتیلبخند ش برانوش

.کنه یم کیآدم و تحر يقبول کن کنجکاو ـ

.تأسف تکان داد ياز رو يزد و سر يپوزخند تایآرم

االن؟ یچ یعنی نیـ ا برانوش

! تسیشما ن ندیـ گفتنش خوشا تایآرم

تأسف سر تکون دادن؟ ياز رو نیا ایـ گفتن گذشته،  برانوش

.یـ دوم تایآرم

.امیبودنش کنار ب ندیکنم با ناخوشا یم یـ حاال بگو، سع برانوش

!بشن کیـ اصوال مردها عادت دارن فقط تحر تایآرم

مردها؟ يـ همه  برانوش

!ـ مرد نماها تایآرم

:گفت يا هیانگفت و پس از سکوت چند ث یآهان برانوش

!ینگفت... خب ـ

.را بفهمد تایبو دار آرم يرا بدهد، تا حرف ها شیها ییبرانوش حاضر بود تمام دارا بایتقر. برد یبحث لذت م نیبه شدت داشت از ا تایآرم

!برانوش يها يدلقک باز نیبه خصوص با ا. قدر بچسبد نیکرد نهار ا یاصال فکر نم تایآرم

؟یگ یـ نم برانوش

:زد و گفت يلبخند. دیحبس لبخندش نتراش يبرا یمانع تایآرم

رو؟ یچ ـ

.او سوخت يکم کم دلش برا یبرد، ول یاز حرص دادن او لذت م تایآرم. گذاشت زیم يرا رو شیکف دست ها برانوش

:و گفت دیکش یقیعم نفس

کنه؟ یم یچه کمک ـ

؟یـ چ برانوش

.ـ دونستنش تایآرم

!تیمیمحض صم ،يطور نیـ هم برانوش

باشم؟ یمیبا شما صم دیچرا با ت؟یمیـ صم تایآرم

ـ شما؟ برانوش

.کنم ینم دایپ یفیمسائل تعر ي هیبق يبرا یکنم، ول یلطف و جبران م نیو تا آخر هفته ا دیدر حق من کرد یلطف هیـ  تایآرم
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.دیزن یحرف م دیکن دایپ فیـ اگر تعر برانوش

!کشد یدارد از ندانستن درد م گرید! است دهیرس یفضول درد يفکر کرد برانوش به مرحله  تایآرم

:را در هم قالب کرد و گفت شیها دست

!نامزدم ازدواج کرد، شب ماه عسلش فوت شد ومدم،یمن درس خوندم، نامزد کردم، با نامزدم کنار ن. شهیمن تو پنج جمله خالصه م یزندگ ـ

:گفت یبعد از مکث. نگفت يزیچ برانوش

.متأسفم ـ

 یو پرداخت نم يداد تیونیکه بهش سفارش  يا هیهمسا یکردم، مطمئنا االن بده یاومدم و باهاش ازدواج م یـ اگر با نامزدم کنار م تایآرم

!يکرد

:زد و گفت یلبخند کج برانوش

.ستیهم بد ن یلیپس خ! قایدق ـ

انتخاب بشه؟ اسیـ من اصال گفتم بده که براش مق تایآرم

.یراحتـ فکر کردم نا برانوش

. ـ ناراحت؟ نه تایآرم

!ـ واقعا؟ برانوش

...هی يخودم و احساسم و برا دیـ چرا با تایآرم

:وسط حرفش آمد و گفت برانوش

!؟یمرد نما حروم کن هی ـ

!دیـ واقعا شماها ارزشش و ندار تایآرم

هنوز سر دلش مانده . توانست هضم کند یکه نم زد، یو رك حرف م حیقدر صر نیا تایآرم! زد یم رونیاز حدقه ب شیچشم ها گرید برانوش

جز اعصاب  یبحث کردن با او را داشت، عواقب يبرا یو دانش کاف التیکه تحص يجواب دادن به دختر. شد ینم یول... یبود که جواب بدهد، ول

.شتخودش ندا يخرد

:حال گفت نیا با

.وقت ها هم استثنا وجود داره یبعض ـ

!تونه برداشت و نظر من و عوض کنه ینم زیچ چیـ به هر حال ه تایآرم

:نشست و گفت نهیدست به س برانوش

!نظر شما رو عوض کنه یکس دیبود شا دواریام شهیپس م! زیشن، نه با چ یآدم ها با کَس خطاب م ـ

:زد و گفت يلبخند تایآرم

!دیرا آفر دیو خداوند ام ـ
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. خورد یکم کم داشت حرص م برانوش

:گذاشت و گفت شیران پا يبرداشت و رو را فشیک تایآرم

م؟یبر ـ

.شد ینم نیمنکر ا! جذاب یول خ،یسرد، . مثل اسمش خشک بود تا،یاما آرم. منتظر بود تا او هم متعاقبا از گذشته اش بپرسد برانوش

:دلسترش را در دهانش فرو برد و گفت ین تایآرم

د؟یاز حرفام که ناراحت نشد ـ

:رها کرد و گفت کبارهینفسش را  برانوش

ست؟یاگر ناراحت هم شدم مهم ن یبگ یخواست ه؟یچ ـ

:و گفت دیواقعا خند تایآرم

!محترمانه اش يالبته از سو... بایتقر ـ

ـ کدوم سو؟ برانوش

!داره يدید هی یـ خواستم بگم باالخره هر کس تایآرم

. یبهه گرفتتمام مدت ج. ستین یـ حدس زدن در مورد حرف هات اصال کار سخت برانوش

.دم خوبه ینم یکه فرصت حمله به کس نیـ ا تایآرم

.یبش مونیـ ممکنه بعدا پش برانوش

!کنم یـ راجع به بعدا، بعدا فکر م تایآرم

:زد و گفت يلبخند برانوش

.شناختتون شهیوقت نم چیه. دیهست یبیشما خانم ها اصوال موجودات غر ـ

! میستیـ حداقل نما ن تایآرم

.دیباش دمیشاـ  برانوش

!دیبه طور قطع هست ونیـ شما آقا تایآرم

اد؟یقطع از کجا م نیـ ا برانوش

.ستیهم جوابگو ن یو کس شهیبه خانم ها تو جامعه ظلم م. یسمع ،يبصر فاتیها، توص دهیـ از د تایآرم

:کرد و گفت یمکث... ـ ظلم به برانوش

نداره؟ یبه قول شما مرد نماها، اشکال ـ

؟یه ظلمـ چ تایآرم

د؟یزن یاز ارزش نداشتن و مرد نما بودنم حرف م نیقیکه به  دیدون یم یـ شما از من چ برانوش

.در آن مشخص نبود يو کنجکاو طنتیرنگ ش گرید. شد رهیاو خ يبه چشم ها تایآرم
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:به جلو خم شد و گفت یکم برانوش

!ل هاستها و ظلم ها به خاطر وجود معلو يبد نیا يوقتا علت همه  یبعض ـ

ـ معلول؟  تایآرم

.دیبهتره قضاوت نکن د،یدون ینم يزیچ یکس یاز زندگ یـ شما وقت برانوش

.کنه یبه قضاوت ندونسته ام نم یطرفه، کمک کیحق به جانب  يحرف ها دنیـ شن تایآرم

 نیاز ا شتریکه ب ینگاه. قفل شد تایدر نگاه آرم شیچشم ها. را بست و باز کرد شیلحظه چشم ها کی. شده بود یواقعا عصب گرید برانوش

 یدانست، ول یمرد نما نم کیاز حرص دادن  یگذاشت و آن را لذت ینگاه اسم م نیا يبرد، هر چند برانوش نبود که برا یحرص دادن لذت م

.دانست یمکه  تایخود آرم

:و گفت دیکش یقینفس عم برانوش

!که دوستم نداشت یش داشتم، زنکه دوست یزن شه،یمن فقط در دو جمله خالصه م یزندگ ـ

!کار تبحر دارن نیمرد نماها در ا ست،ین یمشکل ادیزن کار ز هیـ بدست آوردن دل  تایآرم

:زد و گفت يپوزخند برانوش

!زنه یجلو م یکیاز اون  شونیکی هوی. کنن یمرد نماها به هم وفا نم ـ

:از جا بلند شد و گفت تایآرم

.رم حساب کنم یم ـ

. یلیاز خ شتریب یلیخ! سخت تر بود یلیکرد خ یکه فکر م يزیاز آن چ. عشوه و محکم بود یگام برداشتنش ب. کرد یرفتنش نگاه م به برانوش

در وجودش احساس را به  دیبود که با دهیچیپ يها تیاز آن شخص. داد، نه تنها که وا نداد، باعث شد او وا بدهد یبود وا م يگریهر دختر د

.کرد یدا میپ یسخت

اما در ! ناف سنگیو پاك و پر لیخواست؟ به قول مرصاد، اص یچه م گرید! خاك بر سر نامزدش... بود و یافتنیبود که دست ن ییآن دخترها از

احساس  یب یفقط کم ،يجذاب، لوند، جد یبه خصوص شیآرا چیکرده، بدون ه لیمدبر، خوش صحبت، تحص س،یرئ. حال ساده و محکم نیع

!شود؟ تایخودش جذب آرم ایرا جذب خودش کند  تایت؟ او آمده بود آرمچه گف... یه! بود

:و گفت ستادیا زیمقابل م تایآرم

م؟یبر ـ

 یلیخ نیآن قدر غرق فکرش بود که فکر نکرد ا. شدند رهیلحظه حس کرد کل رستوران به او خ کی. پشت سرش راه افتاد. بلند شد برانوش

. کند فشیاو دست در ک يدختر جلو کیزشت است که 

بود، انگار تمام فکر و تصوراتش با مغز سقوط  يحس بد. که به قول خودش از مرد نماها مردتر است تایمثل آرم يو فکر کرد دختر دیکش یپوف

!کرده بود

به او ناهار بدهد، ! مل کندو مثل بچه ها ع اوردیدر ب يباز جیشد که او آن قدر گ یباورش نم. او را به خانه رساند تایآرم. شد تایآرم لیاتومب سوار
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!نبود يباخت بد یست اول را بد باخت، ول. بود، کال بد پرت شده بود يحس بد... او را برساند

*******

:و گفت ستادیکرد و مقابلش ا کسیشانه اش ف يرا رو فشیک

!ستیدوست دخترت ن یمطمئن ـ

:را باال داد و گفت شیابرو برانوش

شد؟ داتیورا پ نیباز که تو ا ـ

:زد و گفت يا زهیبه سنگ ر يبا نوك پنجه ضربه ا هیسا

!فکر کن عاشقت شدم ـ

؟يخوا یاز من م یـ چ برانوش

خونه ات؟ یکن یـ دعوتم نم هیسا

:کرد و او گفت زیرا ر شیچشم ها برانوش

. رونیدختر و بچه ات زدن ب هیبرادرت و ! هینترس خال ـ

:زد و گفت يپوزخند مغرور برانوش

 ؟یبا من باش يقدر دوست دار نیا ـ

!ادیـ تو که بدت نم هیسا

:را باز کرد و گفت جشیدرآورد و با نوك انگشت شصت مس بشیرا از ج لشیموبا برانوش

!ترسم یم یول اد،یبدم که نم ـ

:زد و گفت يپوزخند هیسا

از مامان جونت؟ ـ

:را بست و گفت امیپ يپوشه  برانوش

!واقفم زایچ نیدکترم و به ا هیمن  یدون یمتو که . دزیا ت،یاز هپات ـ

:شد و گفت رهیبه صورت او خ هیسا

!یبهتره از من نترس یدونم، ول یم ـ

:در را باز کرد و گفت. آورد رونیرا ب دیکرد و کل بشیدست در ج برانوش

!امیتونم باهات کنار ب یراحت تر م ،يخوا یم یمن بفهمم از من چ ـ

:گفت نفسش را فوت کرد و هیسا

!یکمکش کن یبهت دست دراز کنه و تو بدون چشم داشت ازیاز سر ن یکیکه  یهست يا یتو اون قدر آدم درست و حساب ـ

:زد و گفت یلبخند کج برانوش
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!فکر نکنم بتونم از تو بگذرم زمیبدون چشم داشت؟ عز ـ

.شد رهیبرانوش خ يدر چشم ها میو مستق دیکش یآه

:با همان لبخند گفت برانوش

...االن کار دارم فیح! شهیآه و ناله هات و نگه دار، بعدا الزمت م نیحاال ا ـ

را برجسته تر نشان داد  شیاش لب ها ینیکردن ب کیصورتش کنار زد و با بار يرا از جلو شیموها یقدم جلوتر آمد و با حرکت خاص کی هیسا

:و گفت

؟یمطمئن ـ

:زد و گفت يلبخند مسخره ا برانوش

.ساعت کارم و عقب بندازم مین هیم بتونم فکر کن ـ

تو؟ يتو خونه  میـ پس بر هیسا

:در را باز کرد و گفت برانوش

... و سیپل یحت! راحت تره یبه همه چ میخودم دسترس يبرو تو، من تو خونه  ـ

.هم که برانوش منتظر بود نشان نداد یواکنش چیه. دیاصال نترس هیسا

 يبرا یلیاعتماد که نه، دل ن،یاعتماد نداشت، اما با نبودن افسانه و مرصاد و نگ هیبه گزارش سا. وارد آسانسور شدند دار،یسرا يرد شدن از جلو با

!رله شده بود يادیکال بعد از طالقش ز. نکردن نداشت ایاز اعتماد کردن  دنیترس

*******

 يدستش را رو. اش با درست ها برخورد نداشت یدر زندگ یلیخ. دکر یکرد و فکر م یحرکت م ابانیدر امتداد خ جیمسخ و گ يانسان ها مثل

پاشنه ده  يسورمه ا يکفش ها دنیاز پوش یفقط به خاطر خستگ ،یلیبا بوق زدن اتومب. بود ختهیپاك و بهم ر مهین ششیآرا. گذاشت شیلب ها

!شد اراش، سو یسانت

 یکم. بود شیاو فقط فکر درآوردن کفش ها. یشگیهم يخره مس يدستش را گرفت و سؤال ها. داشت يگند يچهره . کچل بود پسر

بدهد  صیتشخ دیرا چه طور با یو غلط یداد و فکر کرد درست هیتک لینرم و راحت اتومب یصندل یسرش را به پشت. انگشتانش را استراحت داد

!؟کل حضورش همه غلط بود یوقت

تمام  یگاه. مثل برانوش بود یداشتن کس شیاهایسر رو یگاه. رانوش بودمثل ب یداشتن کس شیاهایته رو یگاه. فرستاد رونیرا ب نفسش

در ! ایمثل برانوش بود که حاال داشت، اما نه در ته و سر و تمام رو یوقت ها، داشتن کس شتریب يمثل برانوش بود و همه  یداشتن کس شیاهایرو

آن  ک،یآن قدر جلو بود، آن قدر نزد. خود خود خودش را. را داشتخود برانوش  قایمثل برانوش هم نه، دق یرا داشت، حت رانوشب. تیواقع

.را پر کند شیحد و حصر تمام نداشته ها یحضور او، ب يادیتوانست از لمس ز یقدر دم دست، که م

 یاو باشد، تا از خستگ. دیایاو باشد، که از دندان درد جانش در ن. مراقبت کند نیاو باشد، تا هر روز از نگ. درس بخواند ییباشد، تا برود جا او
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که  ،او باشد، که باشد. است نیدرست ا دیبه صورتش بخواباند و بگو یلیس کیاو باشد، تا . نشود لیاش، سوار اتومب یپاشنه ده سانت يکفش ها

!نباشد ایدن ياصال همه . او باشد... یحاضر است خودش نباشد، ول

 نیمثل برانوش، وجود خود خود برانوش، آن هم به ا یبرابرش بود و البته وجود نه کس که در یقتیتوام با حق شیاهایحس رو. بود يبد بغض

.خودش تهوع آور بود یعنی. صورت تهوع آور بود

آن . حداقل مطمئن نبود، دست داد ایدانست  یکه نم یدرست ایبه او دست داد، که غالبا بعد از انجام دادن کار نادرست  ییاز آن حس ها باز

!کرد و جرأت نداشت یمرگ م يزوکه آر یحس

استفاده  گریچهارراه تا چهارراه د کیاز  یکاف يخب به اندازه  یبخار بود، ول یب ياز آن پسرها. شد ادهیپ لیاز اتومب. فرستاد رونیرا ب نفسش

...دختر کیدر کنار  گریچهار راه تا چهار راه د کیکه مثال متعهد هستند و از سر  ییاز آن ها. کرد

!هیاش، به خودش، سا هیبه سا. شد رهیخ نیمز به

 فیکث يواژه  نیاز ا زیهمه چ. بود انتیهم سر منشأ خ زیهمه چ! برانوش برادرش بود، مرصاد هم برادر برادرش بود. مرصاد ه،یسا برانوش،

که  یبودن. بود یرا هست، ولدانست چ یاصال نم... دیلب، شا يهم مسخ شدن چشم و تماشا دیشا... بود که انتیاز خ. گرفت یسرچشمه م

.بودن عند درد بود نیا! بود که تمامش گند بود یبودن. نگاه حادث شده بود کی يکه از تماشا یبودن. بود رسراسرش تهوع آو

لش را که مشغول بود، مانتو و شا سیفرنگ دنیبا د. کرد یرا ط یکیو تار کیبار يراهرو. دیچیدر سرش پ يگند يبو. باز کرد دیرا با کل در

داد و در  هیمبل تک یسرش را به پشت. گذاشت زیم يلبه  يرا رو کشیبار يآتش زد و پنجه  يگاریس. کاناپه نشست يپرت کرد و رو يگوشه ا

:کرد گفت یکه به سقف نگاه م یحال

!دمیامروز برادرم و بوس ـ

:گرفت و گفت گارشیاز س یکام د،یبار یاز آن م یکه نئشگ ییبا صدا سیفرنگ

!شکشیپ سیلب و ل ،یراقب باش حامله نشم ـ

:داشت گفت تیرنگ عصبان یکه لحنش کم یدر حال. شد رهیخمار او خ يسرش را بلند کرد و به چشم ها هیسا

درست بشه؟ یوضع لعنت نیقراره ا یپس ک ـ

. نترس شه،یـ م سیفرنگ

:چهار زانو نشست و گفت هیسا

سازه؟ کو پس؟  یو م مونیزندگ یمگه نگفت ـ

. شهیگم درست م یبهت م. دیزدم پر یـ خدا لعنتت کنه که هر چ سیفرنگ

نه؟یاز ا ریکنه، غ یخب کمکمون م م،یاگر ما واقعا با اون نسبت داشته باش. یگ یو م نیهم يـ پنج ساله دار هیسا

:و گفت دیکش یآه سیفرنگ

. تخت التیپس خ دمش،ییکه من زا هیزیواقعا؟ اون چ ـ

:گفت و دیکش یپوف هیسا
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!برادرم و اون و اغوا کنم يبرم خونه  دیبا یچ يفهمم برا یاصال نم ـ

!یباهاش حرف بزن دیـ خره، باالخره با سیفرنگ

شه؟ینم يطور نیـ هم هیسا

انجام بده؟ دمییکه من زا یده که اون یانجام م یکس يواسه  يکار يطور نیهم يکدوم مرد ؟يطور نیـ هم سیفرنگ

:با حرص گفت هیسا

!تمومش کن يجور هیو  یلعنت شینما نیپس ا ـ

.چته؟ داد نزن... ـ هوش سیفرنگ

:زد و گفت شیبه موها یچنگ هیسا

رم  ینم گهید... کردم اگر برادر داشته باشم یفکر م شهیهم. آوردم یداشتم باال م! عقم گرفت دم،یبوس یداشتم برادرم و م یامروز وقت ـ

 لیتحص يآدم باال شهر هیبشم؟ اون  کیبهش نزد يطور نیا دیچرا با. کار و بکنم نیا دیم چرا بافهم یمن نم ؟يدیفهم س،یسراغش فرنگ

...باهاش حرف زد و شهیهم م يطور نیهم ره،کرده است، دکت

:زد و گفت يمسخره پوزخند سیفرنگ

! نیبا هم ندار يهم صنم خواهر برادر یلیخ. گهید یکیاست، تو از  گهید یکیقدر برادر برادر نکن، اون حروم زاده از  نیدلت خوشه؟ اوال که ا ـ

آقا من ... آقا! شیوسط زندگ يدیاز وسط آسمون پر هوی! کنه؟ یبگم؟ اون پسره با اون همه دبدبه و کبکبه حرفت و باور م یآخه من بهت چ

پس به . میش یبدبخت تر م میکه هست ینیا از یکنه، ول یقبول م... آره. ولت کرد هم با من اومده شیسال پ ستیننه ات هم که ب... اهرتمخو

!؟يدیفهم. من گوش بده يحرف ها

. داد نفهمد یم حیترج هیسا

:گفت یبا بغض واضح هیو سا دیکش یقینفس عم سیفرنگ

...اگه ؟یحامله بشم چ يجد ياگه جد ؟یبشه که نشه جلوش و گرفت چ يزیچ هیاگر  ـ

:و با حرص گفت دیشاخه به شاخه پر هینگفت و سا يزیچ سیفرنگ

هان؟ ه؟یمحرم چ ه؟یحروم چ یفهم یم ـ

:گفت يبلند يبا صدا سیفرنگ

؟یسیم يکه سر چهارراه وا شهیسرت م یو محرم یتو حروم. یفهم ینه فقط تو م ـ

.شد رهیخ هیسا يدر چشم ها و

:و گفت دیلبش را گز هیسا

.کنه یاون فرق م ـ

.از اوناست یکیبرانوش هم  ؟یـ چه فرق سیفرنگ

:بلند داد زد هیسا
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!برانوش برادرمه ـ

.سکوت کرد و

:از جا بلند شد و گفت سیفرنگ

. خوره ینم تشیدوما با گروه خون ترب شه،یاگر بفهمه اوال که خودش داغون م یلیخدا وک. میهست یبشه ما ک شیخوام اون حال یمن نم ن،یبب ـ

مگه اصال دستش  یکرد دو بار حامله ات کرده، ول یتوهم زده بود که فکر م نیهمچنبود؟  ریمگه اردش. ازش بچاپ هیبق نیپس بذار نفهمه و ع

. کن ادهیحاال همون ترفند و رو برادرت پ. يو ننداز تیتوهم يو بچه  یاش بش غهیکرد ص یالتماست م ،یمیاون مهندس کر ایهان؟  ورد؟بهت خ

؟يقبول دار. ماسه بهمون یم شتریتازه ب! و خالص میریگ یما پولمون و م. يدار یفهمه که تو باهاش چه ارتباط یخوره، نه م ینه دستش بهت م

:شد و گفت رهیخ سیفرنگ یوحش يدر چشم ها هیسا

.کنه یخرجمون م شتریبفهمه که ب ـ

:با حرص گفت سیفرنگ

.ره یذاره م یبفهمه م. بفهمه هم خودش براش بده، هم ما... د نه د ـ

:را گرفت و گفت هیدست سا و

!کشه یدرد م ه،یخواهرش ک ه،یبفهمه ننه اش ک ـ

:و گفت دیکش یپوف هیسا

؟یپسرت دنیتو نگران درد کش ـ

:گفت سیفرنگ

!کردم یکردم، خودم بزرگش م یاگر نبودم که ولش نم ـ

. هیخودش کس يحداقل االن واسه . يـ همون بهتر ولش کرد هیسا

.از جا بلند شد و

:دستش را گرفت و گفت سیفرنگ

باشه دخترم؟. شهیدرست م مونیبه حرفام گوش بده، زندگ ـ

:و گفت دیکش یپوف هیسا

؟یما رو پس انداخت یمرض داشت! برو بابا تو هم دلت خوشه ـ

!دیرفت و در را محکم کوب یاز جا بلند شد و به اتاق و

. آورد رونیرا ب يدوم کمد بود، بسته ا يطبقه  که در یمشک یساک یمخف پیاز ز. را باز کرد ياز جا بلند شد، در کمد الیخ یب سیفرنگ

. از آن گرفت یلبش جا به جا کرد و کام محکم يرا گوشه  گارشیس

بود  زیم يکه رو يا یدست شیمانده اش را در پ یگرفت و باق گارشیکام را از س نیفرو رفته بود، آخر لشیموبا يکه در صفحه  یدرحال

.انداخت
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:دیچیدر گوشش پ يمرد ينکره  يبعد صدا یمبل نشست و کم يرو

!ورا؟ نیاز ا... خانم يفر! چه عجب ـ

.يریبگ یحال یوخ زنگ نزن هیـ عجب از تو،  سیفرنگ

.شم یم یبه حال یصدات و بشنوم حال یدون یآخه قربونت برم تو که م ـ

:کرد و گفت يبلند يخنده  سیفرنگ

!يدارم برات آق شکر ـ

؟يفقرا کرد ریما فق ادیشده  یقربونت، چ ـ

.ـ جنست آماده است سیفرنگ

پس باالخره حاضر شد؟... به ـ

ش؟یببر يایم یک. ـ آره سیفرنگ

ش؟یاریم یبگو ک ـ

.يـ هر وقت تو بخوا سیفرنگ

.پس نوکرتم، شب منتظرتم ـ

.ـ باشه سیفرنگ

؟ياریدخترت رو هم م ـ

ـ چه طور؟ سیفرنگ

.رو گرفته هیچشمش سا ین باالست، ولخرده س هیکردم، البته  دایبراش پ يمشتر هی ـ

.بشه یـ اگه راض سیفرنگ

!البته اگر بتونه دو نفر و ساپرت کنه. کن، امشب از اون شباست شیراض ـ

خطش را . شد رهیاش خ یگوش يچند لحظه به صفحه . گفت و تماس را قطع کرد یکوتاه یبعد خداحافظ یکم سیکرد و فرنگ يبلند يخنده  و

را  شیچند لحظه چشم ها. برانوش زوم کرد يشماره  يرو. بود یکارته بودن گوش میدو س یخوب. را روشن کرد گرشید خاموش کرد و خط

به داشتنش  دیفقط با يبود که هر مادر ییاز آن پسرها التش،یصورتش، دکتر بودنش، تحص تیجذاب ش،یها چشمحالت  دش،یقامت رش. بست

!مثل برانوش يداشتن پسر قیال یحت. نبود يمادر قید، وگرنه الکه فقط مادر بو فیح یول! کرد یافتخار م

. که مربوط به پسرش بود را خاموش کرد یاش را فرستاد و دوباره خط یشگیهم يها امیاز همان پ یکی

:و گفت دیکش یقیبود نفس عم ستادهیا شیکه جلو هیسا دنید با

!؟یکن یکنه، نگاه م یکه به نعلبندش نگاه م يخر نیچته؟ چرا ع ـ

:بلند بلند گفت هیسا

.ذارم ینم یقبرستون چیمن امشب پام و ه ـ
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:را محکم گرفت و گفت شیبازو سیمبل بود آمد و فرنگ يبه سمت مانتو و شالش که هنوز رو و

؟یگ یم یچ یفهم یم ـ

.يدیـ شن هیسا

.یکن یـ تو غلط م سیفرنگ

. خوره یکارا به هم م نیمن حالم از ا. بس کن ن،یـ بب هیسا

:گفت نهیلحظه آرام شد و با طمأن کی سیفرنگ

.امشب از اون شباست، من هنوز به ناصر بدهکارم ه،یسا ـ

:گفت يخش دار يبا بغض و صدا هیسا

جلو؟ ينداز یخودت پس بده، چرا من و م ،يدار یچند شب؟ چند روز؟ چه قدر؟ بده ـ

:گفت با حرص سیو فرنگ دیکش رونیب سیدستش را از دست فرنگ و

.امشب نونمون تو روغنه. بس کن ه،یسا ـ

:دیکش غیبلند ج هیسا

.دست از سرم بردار. روغنه نیکه تو ا ینون نیا رنیگه بگ ـ

.رفت يبه سمت در ورود و

:بلند گفت سیفرنگ

...یچونیبه قرآن شب بپ ـ

:به سمتش حمله کرد و گفت هیسا

 ه؟یچ یدون یاصال م ه؟یچ یدون یقرآن؟ م ؟یچ ـ

:با حرص گفت سیرنگف

.دهنت و ببند ـ

!خانم سیفرنگ يـ خودت برو، تو که وارد هیسا

:داد خفه گفت یرا فشار م شیها قهیکه با کف دست شق یمبل پرت کرد و در حال يخودش را رو سیفرنگ

.شدم ریپ گهیمن د ـ

.بسته شد در

:زمزمه کرد گریبار د سیفرنگ

!شدم، نوه دارم ریپ یلیخ گهید ـ

!دیچک نییچشمش پا يقطره اشک از گوشه  کی و

*******
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.بانو: چهارم فصل

که او را از  لهیوس نیکرد و مشغول شمردن شمارش معکوس بود تا ا ینگاه م ییلباسشو نیماش يکه به چرخش لباس ها درون حفره  یحال در

آن  ریزد و لگن را ز يبچه ها لبخند نیع. د شدلباس ها بلن يشستشو يزنگ خاتمه  يداد خاموش شود، صدا یحوض نجات م خیشکستن 

.ختیها را داخلش ر اسمدور گرفت و لب يحفره 

که او را  نیبعد فکر کرد حاال نه ا یکم! شود یچه م ندیبب ییلباسشو نیکردن از ماش یلحظه حس کرد اگر پرستو او را در حال رخت خال کی

!برد؟ یحساب م یلیخ دهیند

تراس  بتیمص. بلند سرش انداخت و از خانه خارج شد يروسر کیفقط . یبود و شلوار مشک دهیبلند پوش نیستآ کیرا برداشت، تون لگن

که آسانسور  نیبه تراس دارد؟ بدتر از همه ا ازیخانه و کاشانه ن نیکه ا دیرس یعقلش نم نیواقعا پدر رام یعنی د؟یبگو ینداشتن را به چه کس

!قناس بود ينقشه  نیا ي فتهیش. پله تا پشت بام ستیهست، بعد ب یمسکون يآسانسور تا طبقه  یعنی. هم ندارد

.از هوش نبرده بود ییبو چینابغه بود، پدرش ه نیفقط خود رام فیح

که از  یجواب مثبت داد؟ چرا نامزد شدند؟ چرا فکر کرد کس نیلحظه فکر کرد چرا به درخواست رام کی. رفت یهن هن پله ها را باال م با

عرق  ،يادیز یاز عرق مل. خر بود یلیدر فکر خدمت به مردم است؟ آن موقع ها خ يادیانسان است و ز يادیگذرد، ز یدولت غرب م ي هیبورس

بود،  تیو انسان تیآن قدر غرق عرق و عرق عشق و مل! است هیدر پس دادن امکانات بورس تیو انسان تیکرد بشر یکه فکر م درآن ق! کرد یم

و  یلحظه فکر کرد آن موقع که کارت عروس کیداد؟  يفقط او را باز... دارد و زهیهم با تمام نبوغش غر نیته بود که رامرف ادشیکه به کل 

:فقط گفت. یحس یحس ب! داشت یچه حس دیدستش رس بهبا هم  مشیترح یآگه

مرد؟ همراه با همسرش؟ ـ

چرا در سرش بود که همه به  یکل... در کمدش انداخت و گرید يزهایچ یلیبه دستش بود را همراه با خ يکه در مراسم نامزد يآن انگشتر بعد

!که نه، دو تا، سنگ او و او یکی. شد یسنگ قبر ختم م کی

به سمت  شیبام نشسته بود و پاها يبرانوش که لبه  دنیبا د. لحظه به فکرش زد برگردد کی ،یکس یساز دهن يبا صدا. پشت بام را باز کرد در

 نیو خواندن بودن و ا تاریگ یشناخت و همه پ یکه م ییبرخالف پسرها. قشنگ بود یساز دهن يصدا. ستادیا شیبود سر جا زانیارتفاع آو

. زد یم یدندان پزشک مملک ساز دهن. شد یهم م دیرس یروز به دستش م کیدر  مشانیترح یو آگه یکه کارت عروس ییها همشمول نابغ

.بود نیاحساسش هم يهمه ! یآخ

.ال بود دهیا اریخشک کردن لباس ها بس يابر هوا

روشن  هیصورتش سا يرو ياز صورتش را پوشانده بود و طور یمیآفتاب ن. آن گذاشت يرا بلند کرد و چانه اش را رو شیزانو کی برانوش

!؟یمشک ایاست  يبرانوش قهوه ا يفکر کرد موها تایانداخته بود که آرم

آورد، اما  ینفس کم م شیگارهایهر چند منقطع بود و احتماال به خاطر س. نواخت ین گذاشته بود و ماش را در دها یساز دهن یدو دست هنوز

 یکه اصال دوست نداشت وجه اشتراک نیبدتر از همه ا. نوازد یم یلحظه فکر کند او خوب ساز دهن کیبود که  يانقدر یعنی. بد هم نبود یلیخ
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!یتجربه به ساز دهن یپزشک جوان و ب نیا يالبته عالقه  و یعالقه اش به ساز دهن نیآن هم ب دکن دایپ

: متوجه حضور او شد و گفت برانوش

حال شما؟... هیخانم همسا... به به ـ

:رفت و گفت شانیبه سمت طناب ها تایآرم

.سالم ـ

کشد؟ یم تایرا آرم یخانم رحمان يجلو آمد و فکر کرد زحمت پهن کردن لباس ها برانوش

:گفتزد و  يشخندین

چه خبرا؟ ؟یخوب ـ

مانتو و  رینکته دار را ز يداشت تا لباس ها یاالمکان سع یسرش به کارش مشغول بود و حت. اصال نگاهش نکرد یدانست چرا ول ینم تایآرم

.طناب پهن کند يشلوارش رو

: کرد و با سماجت گفت بشیرا در ج شیدست ها برانوش

.سوال کردما ـ

.یسالمت... ممنون: تایآرم

ن؟یهم: برانوش

: را صاف پهن کرد و برانوش مسخره گفت شیمانتو تایآرم

؟يخوا یکمک م ـ

.ممنون: تایآرم

: زد و گفت يلبخند برانوش

چه خبر؟ گهید ـ

.ستین يخبر: تایآرم

: حال خودش را نباخت و گفت نیبا ا د،یرس یم یداشت به مرز کالفگ برانوش

از قرضم چه خبر؟ یراست ـ

: کرد گفت یکه با نگاهش برانوش را مواخذه م یدر حال! را شروع نکرده بود یاصال بحث خوب. د به او نگاه کردتن تایآرم

.شهیتا آخر هفته پرداخت م ـ

دندان  کینشود و احتماال در دلش از  رهیخ شیصحبت کند و طرفش در چشم ها یمتنفر بود با کس. فرو کرد بشیرا در ج شیدست ها برانوش

...که نینه ا ند،یعادت کرده بود نب. نشود دهیاصوال برانوش عادت نداشت د. نکند دیو تمج فیب تعرپزشک جذا

.نزد یحرف تایآرم

:زد و گفت یلبخند کج: برانوش
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.ندارم يمن عجله ا ـ

: را از او گرفت و گفت نگاهش

.من عجله دارم یول ـ

چرا؟: برانوش

.که ازش نخواستم سرم منت بذاره ير کاربه خاط یکس چیه ادیاصوال خوشم نم: تایآرم

:شوکه و خفه گفت برانوش

؟یچ ـ

: گفت يرا باال داد و جد شیابرو يتا کی تایآرم

نه؟یانقدر گوش هاتون سنگ ـ

: کرد و گفت یاخم برانوش

...حرف نیمنظورم از ا یول ـ

.حرفش بود يمنتظر ادامه  تایآرم

:و گفت دیکش یپوف برانوش

.نداشتم يمنظورمن . الیخیب ـ

خوبه؟. کنم یبا سودش جبران م يلطفتون رو به زود یو نخواستم، ول نیمن ازتون ا: تایآرم

از او فاصله گرفت و  یکم تایآرم. کرد ینگاه م رهیخ رهیبود و برخالف عادتش او را خ ستادهیطور ا نیهم. دیدانست چه بگو یاصال نم برانوش

.دیچ فیافسانه را رد يشلوارها

:جلوتر آمد و گفت نوشبرا

.نداشتم يمن واقعا منظور ـ

:گفت لکسیر یلیخ تایآرم

 نیکنم که دار یبرداشت و م نیکه من حداقل ا دید یجلوه م يو طور نیو که من ازتون نخواستم و شما سرخود انجام داد يکار نیشما دار ـ

!نیذار یسرم منت م

:زد و گفت شیبه موها یچنگ برانوش

....منظور من. من بد منظورم و رسوندم. ستیر نطو نیاصال ا ـ

:کالمش آمد و خونسرد گفت انیم تایآرم

پول شما رو  دیمن به هر حال با. به امروز نداره یاصال ربط. دینکن هیکنم توج یخواهش م یبپرم، ول یمن اصال عادت ندارم در کالم کس دیببخش ـ

 يبه هر حال در صنف همکار دیکرد یرو پرداخت نم نهیهز نیاصال اگر شما هم ا. کنم یو م کار نیتا آخر هفته قطعا ا دیپس بدم و مطمئن باش

!گرفتم یوقت م شونیمن تا آخر هفته از ا يمظفر يبا آقا
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:بگذارد گفت شیدر صورتش به نما یحالت چیکه ه نیبدون ا تایبه او نگاه کرد و آرم یکم برانوش

.دیداشته باش یشب خوب ـ

 يتوانست صدا یبرانوش م یحت. بست یدر را به آرام. باز کرد متیدر را با مال. عبور کرد یو منگ برانوش به آرام جیگ يها چشم ياز جلو و

!بود که نثار خودش کرد يزیتنها چ نیا! چقدر اعتماد به نفس داشت یلعنت. رفت، بشنود یم نییآرام او را که از پله ها پا يپاها

:دیرفت پرس یم رونیبه بغل از خانه ب نیمرصاد که نگ دنیبا د. رفت نییو از پله ها پا دیکش یقیه بود نفس عمدرآمد یکه از آن خشک یدرحال

کجا؟ ـ

:را به آغوش او سپرد و بلند گفت نیبا حرص نگ مرصاد

.قبرستون ـ

: زد غیبلند شد که افسانه ج تایافسانه و آرم يهمان لحظه صدا. نگفت يزیچ برانوش

.رم ینم دیمن خر ـ

هر دو منتظر . ستادیآسانسور کنار مرصاد ا ينشان بدهد جلو یبه بغل بود بدون آن که توجه نیبرانوش که نگ دنیدر را باز کرد و با د تایآرم

.ندیایبودند که آسانسورها باال ب

: گفت تایدر را باز کرد و رو به آرم افسانه

.ریهم بگ یبسته ماکاران هی ـ

انگار  یبحث کیدو با هم  نیزدند که ا یهمزمان حدس م تایبرانوش و آرم. دیپ نگاه کردن مرصاد رفت و در را کوببه چپ چ يچشم غره ا و

مسئله به خواهرش مربوط  نیکه ا نیکرد و با تصور ا یدرهم مرصاد نگاه م يکه به اخم ها یدرحال. همراه مرصاد سوار آسانسور شد! داشتند

:دیاست پرس

شده؟ يطور ـ

: بود، نطقش باز شد و گفت نینگار منتظر هما مرصاد

.کنه یافسانه اصال آدم و درك نم ـ

:را گرد کرد و گفت شیچشم ها تایآرم

از چه لحاظ؟ ـ

.باشم و باهاشون در ارتباط باشم یمیاز حد صم شیاز همکارام ب يسر هیخوب مجبورم با... هام کیمن به خاطر شغلم، کش: مرصاد

:درادامه گفت. زد یمرصاد همچنان حرف م. دیسرش جلو کش يآن را رو یشالش را گرفت و کم يلبه  تایآرم. ه داشتآسانسور را باز نگ در

 یوقت م دم،یم کیمن شب تا صبح با اونا کش. دنیم حیو توض ماریب طیزنن شرا یحاال دو تا پرستار به من زنگ م... درخطره ماریخب جون ب ـ

...شده است فیروابط تعر یگذرونم ول

.اول خارج شد تایباز نگه داشت و آرم تایآرم يگذشتند و مرصاد در را برا داریسرا يجلو از

: دوباره گفت مرصاد
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چشم  یرفتار کرد که کس يکه طور شهینم. مهمه یلیدر کار خ تیمیصم... ادیب شیبحث پ... ادیب شیو خنده پ یوقت ها ممکنه حاال شوخ یبعض ـ

منه اون خانم  ریتقص نیا. کنه یبچه اش از من تشکر م یزنه به خاطر سالمت یزنگ م یخانم کی یوقت... یاونم چ. ..آدم و نداشته باشه دنید

 زیهمه چ. ستیمن ن ریتقص لیاز مسا یلیوقتا خ یکنه که گاه یو درك نم نیافسانه اصال ا... دونم طالق گرفته؟ بعد یچه م ایشوهرش فوت شده 

؟یخانم قهر کردن که چاالنم . نهیب یو از چشم من م

عصر  رد؟یگ یلحظه فکر کرد افسانه سرسام نم کی. زد یواقعا مرصاد چقدر حرف م. ردیرا از سر نگ شیبود دوباره حرف ها دواریام تایآرم

.انگارخودش هم از حرف زدن خسته شده بود. مرصاد نفسش را فوت کرد. مخش را به کار گرفته بود يجمعه ا

: آمد گفت یسرش راه م که پشت تایبه آرم رو

کار کنم؟ یچ دیحاال من با ـ

.دونم یمن نم: تایآرم

.دیحرف ها رو بهش بگ نیو ا دیبا افسانه صحبت کن دیتون یخب شما م:مرصاد

.رمشما دو نفر مشکل دا يهم با اصل رابطه  يطور نیکه من هم نیضمن ا. خودتونه نیکه هست ب یهرچ. ادیخوشم نم ياز واسطه گر: تایآرم

:گرد شده گفت يبا چشم ها مرصاد

واقعا؟ ـ

:کرد گفت یدهان بود جمع م يسبز و ترش را که آب آورنده  يها بیداشت و س یبرم یلونیکه نا یو درحال ستادیا یفروش وهیمقابل م تایآرم

ست؟یواضح ن ـ

آخه چرا؟: مرصاد

...خواهر من: تایارم

:و گفت دیوسط حرفش پر مرصاد

...پردازه ایرو... مهربونه... درنجهزو... حساسه ـ

....و باز هم دیدون یخوبه م: تایآرم

:و گفت دیباز وسط حرفش پر مرصاد

.کنم خودم رو اول به خودم بعد به افسانه ثابت کنم یم یخب من دارم سع ؟یباز هم چ ـ

....من يبه واسطه گر یاجیپس چه احت: تایآرم

:و گفت دیدوباره وسط حرفش پر مرصاد

.ده یحرف زدن نم يخب افسانه اصال به من اجازه  ـ

.کرد یسوا م یداشت پرتقال و نارنگ تایآرم. سبز را گرفت يها بیس لونیدست دراز کرد و نا مرصاد

:دوباره متکلم وحده شد و گفت مرصاد

بدم؟ حیرفتار کنه که اجازه نده من توض يطور نیا دیآخه چرا با ـ
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مرصاد هم . رفت يبه سمت سوپر یفروش وهیبعد از م. را در دستش گرفته بود دهایمرصاد خر. ه سمت صندوق رفتهم سوا کرد وب اریخ تایآرم

.آمد یدنبالش م

 یمرصاد هم توجه يکرد به حرف ها یم یفراهم کند سع شیخواست آن ها را برا یرا درآورده بود و از فروشنده م ستشیکه ل یدرحال تایآرم

.گرفت یشت سرسام مواقعا دا یول! نشان دهد

:کرد که مرصاد گفت یچک م ستشیرا با ل لونیداخل نا لیداشت وسا تایآرم

...یماکاران ـ

.دیزودتر کارت کش تایقلم جامانده را گفت و مرصاد خواست حساب کند که آرم کیرو به فروشنده آن  تایآرم

:و گفت دیکش یپوف مرصاد

کار کنم؟ یحاال به نظرتون من چ ـ

: به او نگاه کرد و گفت. سالش بود یس. ردیتوانست به مرصاد خرده بگ ینم تایآرم

... کم توقعه... مهربونه... زودرنجه... هینازك نارنج... هیاحساسات. کنه یم ریس رستانشیدب يروزها يدختر بچه است که تو هیافسانه هنوز  ـ

... و ریدسته گل بگ هیبراش 

: کرد و گفت کیرا بار شیچشم ها و

! دیایاز پسش برب دیکه نتون ستین یگول زدن دخترا چندان کار سخت ـ

»! هیخوب teacher! برادرت که هست یاگر کمک خواست« : لحظه در دلش گفت کی و

افسانه گل رز دوست داره؟: مرصاد

.رهیگ یم تیازشون حس صداقت و واقع گهیم. هیابونیخ يگل فروش ها نیعاشق ا... اسی شتریب: تایآرم

ها را تا داخل  دیکرد خر یم تیداشت مخ او را همچنان تل شیکه با تعارف ها یدرحال. راه افتاد تایزد و پشت سر آرم یلبخند کج رصادم

.آسانسور آورد

عصر کردند فکر کرد  یکه تند تند با افسانه خانه را جمع م یدرحال! نداشت یآمد با مرصاد مشکل یکه از برانوش بدش م يچرا؟ آن قدر دروغ

ند؟یایبه خانه شان ب دیبا یچ يو فرح برا اریماز ،يجمعه ا

: زنگ در افسانه تند گفت يصدا با

.اومدن؟ چه زود ـ

... هوا باز کرد یرا ب در

به آشپزخانه . ردیقرار نگ يداد در معرض در ورود حیترج. افسانه چندشش شد قیاز لبخند عم اس،ی يگل و بو يگلبرگ ها دنیبا د تایآرم

.دیها را بشو وهیت تا مرف

دونستم و  یگفت م یو لحن لوس و عوق آور مرصاد که م شیگفتن ها» دوست دارم؟  اسیمن گل  یدونست یتو از کجا م« افسانه و  يها قهقهه

؟ خر شدن حق داشت حالش بهم بخورد! در کل یول. آورد یدرنم يآن قدر ها هم سبک باز گرینه د... نفسم... و گلم و عشقم یتو خودت گل
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داد وگرنه چنان او را  یکنند قرار م هیرا توج شانیها يکنند مردنما باز یم یکه سع ییآدم ها مهین يمرصاد را جز دسته  فیح... اوف... افسانه

...کرد که یسر و ته م

.را جواب داد فونیکرد و آ یدستش را آب کش فونیآ يصدا با

آن هم از لحاظ نگاه و ابرو و زل زدن تمام شود در  تایکه مرصاد تشکرش از آرم نیقبل از ا. وستیهم به او پ تایدر بود، آرم يکه جلو افسانه

بود  دهیپوش ینیبا دامن و بلوز سنگ يریحر یمشک يداده بود و مانتو هیتک شیخانم که به عصا کیو فرح جون و  اریقامت ماز. آسانسور باز شد

.شد دایپ

:با تعجب گفت مرصاد

!مامان ـ

:و گفت دیاو را محکم به آغوش کش اریفرح جون مادر ماز د،یایاز شوك مامان درب تایکه آرم نیاز ا قبل

خانم خانم ها؟ يچطور ـ

:کرد یبا افسانه دست داد و مرصاد معرف اریماز

.تایهم خواهرشون آرم شونیا... مامان، افسانه ـ

:رو به دخترها گفت و

...مادرم بانو ـ

:ه دست دراز کرده بود و گفته بودرو به افسانه ک بانو

.خوشبختم بانو خانم ـ

:زد و گفت يلبخند

.فقط بانو صدام کن ـ

:زد و گفت يگریبود لبخند د ستادهیکه خشک ا تایرو به آرم و

.دمیشن ادیوصفت و از فرح جون ز ـ

:درکنار رفت و گفت ياز جلو تایآرم

.دییبفرما ـ

:زد و گفت یلبخند کج اریماز

.جازه ات من دو تا مهمون هم دعوت کنمبا ا ـ

:زد و گفت یرو به مرصاد چشمک و

.اریبرو اون عروس خانمم ب ـ

. دیچرخ یپروانه دور بانو م نیافسانه ع. بانو و فرح کنار هم نشستند. همه وارد خانه شدند ابدیآن عروس خانم را در یمعن تایکه اپآرم نیاز ا قبل

.د رو به رو رفته بودبه همراه مرصاد به واح اریماز
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:گفت تایاز جا بلند شد و رو به آرم فرح

؟يتو زحمت افتاد ـ

....شونیفقط ا. نه فرح جون: تایآرم

: و با هم وارد آشپزخانه شدند و گفت دیرا کش تایدست آرم فرح

م؟یزاحمت که نشدم. و حل بشه نجایا میایگفتم امشب ب گهیداشتن د یمشکل هی. گهیبانو مادر مرصاد و برانوشه د ـ

:زد و گفت یتفاوت یلبخند ب تایآرم

.نه اصال ـ

!هم مزاحم نبودند واقعا

درهم و دمغ برانوش نگاه  ي افهیلحظه به ق کیبه دست  يچا ینیس تایآرم اریبا آمدن برانوش و مرصاد و ماز. توسط افسانه باز شد يورود در

را دست مرصاد سپرد و جلو آ مد رو به فرح و  نیبرانوش نگ. به او زل زده بود یرگیا خب. بعد هم نگاهش را به سمت بانو چرخاند یکرد و کم

.بانو سالم کرد

:جوابش را داد و گفت یبا مهربان فرح

.يزد یسر م اریبه ماز شتریقبال ب. يشد نیپسرم؟ سنگ یخوب ـ

برد با  یم شیرا تا اوج دق مرگ کردن پ تایکه آرم یبود و با لحن را بغل کرده نینگ اریماز. نشست يبرانوش کنار. اکتفا کرد يبه سالم سرد بانو

!زد یحرف م دیفهم یاو که اصال نم

:انداخت و فرح گفت شیپا يرا رو شیپا بانو

.ها میجون مزاحمت شد تایشرمنده آرم ـ

: با لبخند رو به جمع گفت و

پسرامون که . آشنا شدم یمهمون هیباهاش تو  یبانو هم که اتفاق. میبود هیاهمس. میشناس یرو م گهیهمد میو افسانه از قد تایمن و مادر آرم ـ

....شدن من و بانو هم کیتو ج کیج

اش  يکنجکاو یدروغ چرا؟ کم. دمغ و پر حرص برانوش زوم کرده بود يچهره  يکه به شدت رو تایمخصوصا آرم. داد یگوش نم یکس

.شده بود کیتحر

:به آشپزخانه آمد و گفت اریماز

چه خبرا خانم؟ ـ

:و گفت دیکش یقینفس عم. نبود اریماز يریحاال وقت حال گ. داد هیاپن تک يلبه  به

بانو و برانوش با هم مشکل دارن؟ نیا ـ

: برداشت و گفت وهیاز داخل ظرف م ياریخ اریماز

.گفت شهیم يا ـ
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:مرصاد آمد که گفت يصدا

.ستیحرف ها ن نیحاال وقت ا ـ

:و گفت زد یچشمک اریماز

....و دیشد هیشما هم که با هم همسا! کنن یم یآشت بهیدوتا غر يفرح جونت بود گفت جلو شنهادیپ. گهید دیببخش ـ

: شده بود گفت رهیخ اریکه به صورت ماز یدرحال تایآرم

مادر و پسر قهر کردن؟ ـ

....خود شازده است وگرنه ریتقص شتریالبته ب. گفت شهیم نیهمچ... آره: اریماز

:گفت یبه خصوص که بانو با لحن تند و خاص. آمد یبه نظر جو متشنج م یکم. جفتشان از اپن به هال نگاه کردند دیچیکه درحال پ ییصدا با

!بزرگ شود یگرگ زاده گرگ شود، گرچه با آدم ـ

 يبانو سر. بود رهیبه برانوش خ یخاص ینگاهگذاشته بود و با  شیعصا يرا رو شیبانو دست ها. وارد هال شد ینیریو ش يچا ینیس کیبا  تایآرم

:تکان داد و گفت

.هیک ياز تخم و ترکه  ستیپسرِ شوهرت که معلوم ن يبه پا يو بذار تیو جوون یجون و زندگ يعمر همه  هیفرح جون؟  ینیب یم ـ

:بانو گفترو به . بود افتاد رهیخ زیم ي هیتفاوت برانوش که به پا یب يلحظه نگاهش به چهره  کی تایآرم

.دییبفرما ـ

: برداشت و گفت وانیل کیتکان داد و خم شد و  يسر بانو

.نمک بخوره نمکدون بشکنه یکیعمر محبت کردم که آخرش  هی. کردم که نکردم یم دیکار با یدونم چ ینم گهیبه خدا فرح من که د ـ

 یبه آرام. بود یته چهره اش عصب. دیسا یهم م يدارد فکش را رو ادیز یتفاوت یدر نظرش آمد از ب دیشا. را گرفت ینیرو به برانوش س تایآرم

.برانوش گذاشت يرا جلو يا یعسل زیافسانه بلند شد و م. برداشت یکیکرد و  يتشکر

رصاد م يافسانه کنار فرح رو به رو. گرداند یبلند شکالت را م هیظرف پا تایآرم. داغ را در دستش گرفته بود يچا وانیهنوز ل یول برانوش

.نشسته بود

: گفت یبا پوزخند تلخ تیتوجه به موقع یب بانو

بعد پشت کنه به تو و  ه؟یچ ه؟یک ستیکه معلوم ن يدختر هیبره با  هوی یگذاشت هیکه تو از جون واسه اش ما اریماز. فکرشو بکن فرح جون ـ

 زتازه واست ناز کنه بگه نه، من ا يقش هزار تا راه کار جلوش بذاربعد از طال. ادیچه که به روزت نم نیبب. یشیکه نم یچه حال نیبب. خانواده ات

.میراض میزندگ

:بحث خارج شوند گفت نیکه از ا نیا يکرد و برا یاهم تایآرم. فرستاد شیدست آزادش را در موها برانوش

...ناقابله... دیکن ییرایاز خودتون پذ دییبفرما ـ

را  نیآورد نگ یکه از خودش در م ییبا شکلک ها. کرد آرامش کند یم یمرصاد سع. کرد ینق منق  نینگ. مزه مزه کرد شیاز چا یکم بانو

.کرد یم دنیوادار به خند
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: پا انداخت و گفت يرا رو شیپا بانو

؟يبود دهیفرح دختر خواهرم و د ـ

: زد وگفت یمصنوع يبانو بود لبخند یکه هنوز در بهت سخنان قبل فرح

شراره؟... آره ـ

:به برانوش انداخت و گفت ینگاه مین بانو

.زاده ان بینج یهمگ. پدرش کارخونه داره. به خدا خانواده دار... چقدر عاشق... پاك... بینج... لیاص. کم نداره یچیه یاز خانم ـ

: کرد گفت یبه برانوش نگاه م میمستق یرگیکه با خ یدرحال و

. کنه که مادرش بوده یم دایو پ یهمون يلنگه  رهیم يهر پسر گنیراسته که م... درش باشهما نیبره که ع یکیکه دنبال  یکس اقت؟یکو ل یول ـ

:زد و گفت يپوزخند برانوش

!نییمادرم که شما ـ

...ماند بانو

.کرد یمرصاد هم داشت به برانوش نگاه م! بود یحرف بد

: کرد و گفت یاخم بانو

...که... من، بدونن يدخترا يدو تا دخترم جا نیا. ستین بهیفرح جون که غر. من فقط بزرگت کردم ـ

:کالمش آمد و گفت انیم برانوش

!پرداخت کنم دیاگربهتون بدهکارم امر کن. يشما لطف کرد ـ

:را گرفت و گفت انهیفرح م. اوردیب يگاریس ریبلند شد تا ز تایو آرم دیکش رونیب يگاریس فشیاز ک. دیلرز یم رونیعلنا از درون و ب بانو

!یهم که قبال بوده خراب کن ینه که هر چ ،یکن یجا با پسرت آشت نیمن تو رو کشون کشون آوردمت ا... بابا بانو جان يا ـ

:زد و گفت يهم لبخند مسخره ا مرصاد

م؟یشام سفارش بد هینظرتون چ. بحث ها نیا الیخیب... مادر من گهیآره د ـ

: دخالت کرد و گفت تایآرم

.کنم یر مخودم حاض رمیاالن م ـ

:زد که بانو تند گفت یداشت به افسانه اشاره م و

.شهیدرست نم یچیه گهید. شده رید یلیکه خ فیبود فرح جون، فقط ح نیقصد من هم هم. شم یمن که مزاحمت نم. نه دخترم ـ

!اول يبرگشت سر مهره  باز

: گذاشت و گفت زیم يرا رو شیچا وانیل برانوش

....که دییشما. بانوبا شما ندارم  یمن مشکل ـ

:را در فضا رها کرد و گفت گارشیدود س یبا بغض واضح بانو
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 نیبب. شهیتو روت بلند م يچطور نیدخترت فردا بب نیهم. يخوبه خودت پدر. شهیاصال تو که محبت و عاطفه سرت نم. ستین یمشکل... آره ـ

....نیبب. ذاره یقالت م يچطور

:ازجا بلند شد و گفت برانوش

!شب خوش. که تو روم بلند نشه ارمیبارش م يجور هی ـ

را  نینگ. خودش را داخل خانه اش پرت کرد. برانوش از خانه خارج شد. کرد یم يبا يداشت از همه با نینگ. دیرا از بغل مرصاد کش نینگ و

و حرکتش درخانه و چرخ زدنش در  نیبو بو کردن نگ يصدا. را آماده کند نینگ رخشکیداخل روروئکش گذاشت و به آشپزخانه رفت تا ش

.درخانه باز شد بعد یلحظات. سرش بود

: و مرصاد گفت دیکش يمرصاد نفس کالفه ا دنید با

.ینمک نشناس یلیخ ـ

.دونم یم: برانوش

کرد که نکرد؟ یکار م یدر حقت چ دیبا گهیمادر من د: مرصاد

!دیمنت سر من نذار: برانوش

.ییچشم و رو یب یلیمنت؟خ: مرصاد

:با حرص گفت برانوش

زن اولش و ول  راثیبابا به خاطر ارث و م یدون یتو که م. مادر منه  ياز صدقه سر دیستیو ن دیهست یهر چ یبدون دیندونه تو که با یمن؟ هرک ـ

هان؟ . زشهیعز يهوو ياز صدقه که اگر االن بانو شده بانو  یبدون دیتو که با. یرو بدون نایا دیتو که با. ختیکرد و با فرزانه تاج بخش رو هم ر

بفهم از کجا و  يدیقد و قواره رس نیمرصاد تو اگر به ا ده؟یمن م يو به مادر خان زاده  وزشیرفته؟ پز اصل و نصب اون دختر خواهر پف ادتی

...ياگر برومند ها شدن برومند، صدقه سر... کدوم آخور

:گفت يبا پوزخند گند مرصاد

!خاندان تاج بخشه يگرفاحشه  يصدقه سر... آره ـ

:شد و گفت رهیاو خ يدر چشم ها میمستق برانوش

.فاحشه مادر توئه ـ

: زد و گفت يتلخ خند مرصاد

... یک مینیب یم میفعال که دار ـ

.سخت نبود یلیجمله خ يادامه  لیبرانوش تکم يبرا. کالمش را خورد و

: ده بود گفتاز کنترلش خارج ش گریکه حرصش د یدر ادامه با لحن مرصاد

به . بنداز تینگاه به زن و زندگ هی. يستادیا ایدن يکجا نینگاه به خودت بنداز ب هی. نداره ینجابت و شعور برات معن. یخودتم از همون قماش ـ

تو . يدیرسکه خودتم پ يزی؟ چ.مامانم کجاست... نهیکلمه اش ا نیفردا که به حرف افتاد اول نیبب ؟یبگ يدار یپس فردا بهش چ... دخترت
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.ادیخودت بار م نیع يعقده ا هیاون وقت . باهاش صادق باش. کرد و ولت کرد انتینگاه کن و به دخترت بگو مادرت به من خ اشچشم

.بهتر از صد تا مثل توئه. به جهنم اد،یبار ب يعقده ا: برانوش

.کدون شکستن روهمه نمک خوردن و نم نیتاوان ا. يدیتاوان اشتباهات خودت و م يتو دار: مرصاد

:گفت يبلند يبا صدا برانوش

... اون مادر گند و ریهمش تقص! قدر سر من منت نذار نیا ـ

:شده بود گفت کیکه بار ییبا اخم و چشم ها مرصاد

.یتو هم خون من ادیشرمم م یگاه... يکس و کار یب... ییتو تنها. ستیمنت ن قته،یحق ؟یمنت؟ منت چ ـ

.ادد هیتک واریبه د برانوش

به حال مرصاد که  يکرد، وا یآمد که او نداشت اما از او دفاع م یم انیبه م يمادر يپا یوقت... هم داشت دیهر چند شا... حق نداشت مرصاد

!کرد یدفاع م دیداشت و بود و با

!نگاه کرد که روروئکش سر و ته شده بود نیو سکوت خانه، مرصاد فقط به نگ يزیافتادن چ يصدا با

داشت  یمرصاد بغلش کرد و سع. زده بود رونیکوچکش ب ینیخون از ب یکم. بلند شده بود نینگ ي هیو گر غیج يصدا. دیه سمتش دوب مرصاد

بپرسد مادرم کجاست چه  يکه اگر روز شدیبزرگ را مصور م نیذهنش داشت نگ دیشا. کرد یبود و نگاه م ستادهیبرانوش هنوز ا. آرامش کند

دهد؟ یبه او م یجواب

گفت؟ یم نیرا که بانو و پدرش به او گفته بودند را به نگ یقتیحق انهم

: گفت يبلند يبا صدا مرصاد

چرا ماتت برده؟ ـ

:خورد و گفت یتکان شیازجا

.خورده آب قند درست کن هیاش  شهیبرو تو ش ـ

که مرصاد  يحال کار نیبا ا. شکش زده بودبرانوش خ. دیمرصاد بلند شد تا صورتش را بشو. کرد یم هیوگر دیکش یم غیهنوز داشت ج نینگ

.خواسته بود را انجام داد

 یواقعا فکر م یگاه. نکرد یمرصاد تعجب. خواست به دست او بدهد که برانوش ممانعت کرد یرا که به نسبت آرام تر شده بود را م نینگ مرصاد

قصد رفتن  ییکذا يدر راهرو جفتشان حدس زدند که مهمان ها ییقدم ها يبا صدا. مرد وجود ندارد نیدر وجود ا يحس و عاطفه ا چیکرد ه

!کرده اند

: داد و مرصاد گفت هیمبل تک یسرش را به پشت برانوش

کنه؟یسرت درد م ـ

.نه: برانوش
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؟یخوب: مرصاد

مگه قرار بود بد باشم؟: برانوش

و  دیکش یقینفس عم مرصاد

.کنن ینقل و نبات پخش نم تیوسط عصبان: گفت ـ

.مرصاد خفه شو: وشبران

....از حرف هام: مرصاد

: که نگاهش کند گفت نیبدون ا برانوش

!ينزد يدیحرف جد... اثره یب گهیکال د ـ

از اطراف  یکه کم یبا ملچ مولوچ درحال نیرا در آغوشش گرفته بود و نگ نیهنوز نگ. دیکش یکرد و پوف بینگاه برانوش را تعق ریمس مرصاد

.بود ریو خوردن ش دنیول نوشاش سرخ بود مشغ ینیب

: دیو مرصاد پرس دیکش یقینفس عم برانوش

تو خونه؟ يو آورد یباز ک ـ

؟یچ: برانوش

. مانتو تو حموم افتاده هی: مرصاد

!نشست و فکر کرد مانتو؟ خیس برانوش

:زمزمه کرد برانوش

...تایآرم ـ

: خورد و گفت يا یتکان ناگهان مرصاد

...نه ـ

:زد و گفت يشخندیو ن دیکش یقیاد نگاه کرد و نفس عمبه مرص برانوش

!يدار یچقدر ذهن منحرف ـ

:با اخم گفت مرصاد

کنه؟یکار م یتو چ يتو حموم خونه  تایآرم يمانتو ـ

:لبخند زنان از جا بلند شد و گفت برانوش

...حاال ـ

:گفت یبا کالفگ مرصاد

ستم؟یمگه من با تو ن ـ

: گفتبه آشپزخانه رفت و  برانوش
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.بانو شیخودتم پاشو برو پ. دیو بذار تو تختش خواب نینگ ـ

؟یپس تو چ: مرصاد

.ینیتختش بش يتا صبح باال یزبون ریبا قرص ز دیفکر کنم امشب با: برانوش

:گفت یبا کالفگ و

کنه؟یم یخودش و قاط یچ يمن موندم فرح برا ـ

بوده؟ تایخواستگار آرم اریماز یدونست یتو م: مرصاد

.بهم گفته بود اریماز... آره: انوشبر

.ردش کرده تایآرم: مرصاد

!دونستم یم نمیا: برانوش

پس من برم؟: مرصاد

...آره: برانوش

؟یکن یکه نم رونمیب: مرصاد

شد؟ یبه نرگس بگو اون پرستار چ: برانوش

.ریبگ لیهات و تحو تیونیتو : مرصاد

:دینزد و مرصاد دوباره پرس یحرف برانوش

تو باشه؟ يتو حموم خونه  دیبا یچ يبرا تایآرم يتومان ـ

.کرد شیروش ج نینگ: برانوش

!خنده ریزدند ز یبعد هم زمان پق ینگاهش کرد و کم رهیخ رهیخ یکم مرصاد

خانم آرمند؟ ـ

:و گفت ستادیا داریسرا شخوانیمقابل پ تایآرم

بله؟ ـ

شانه جا به جا  يرا رو فشیبند ک تایآرم. کردند یبودند و به او نگاه م ستادهیشتش اها پ هیاز همسا یلیکه س یجلو آمد و در حال يمهدو يآقا

:کرد و گفت

.ریظهرتون بخ ـ

د؟یوقت دار... ریظهر شما هم بخ: يمهدو يآقا

: به ساعتش نگاه کرد و گفت تایآرم

.قهیفقط ده دق یول... بله ـ

: و جلوتر آمد و گفت دیچادرش را جلو کش یرحمان خانم
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.هیکار واجب. نیبش قهیدق هیدخترم  ـ

:گذاشت گفت یم شخوانیپ يرو تایرا مقابل آرم يکه کاغذ امضا شده ا یعنان سخن را به دست گرفت و در حال يمهدو يآقا

.دیبرگه رو امضا کن نیا هیفقط کاف. رهیگ یوقتتون رو نم یلیخ دیمطمئن باش ـ

: را باال داد و گفت شیابرو تایآرم

؟ فرمه؟هست یچ ـ

.استشهاده: یرحمان خانم

:اش انداخت و گفت یشانیبه پ ینیچ تایآرم

استشهاد؟ ـ

: زاده جلو آمد و گفت نیحس يفرصت نکرده بود متن را بخواند که آقا هنوز

.شما مونده يآره، فقط امضا ـ

جــــان؟ ! از برانوش برومند یگیو همسا یمحل تیشکا. دیکش یمخش داشت سوت م تایآرم

: با تعجب گفت تایرمآ

؟یو مسکون ینیآپارتمان نش نیقوان تیاز عدم رعا هیمنظورتون چ يمهدو يآقا ـ

:فرو برد و گفت بشیرا در ج شیدست ها يمهدو يآقا

.که مشخصه هیزیچ نیخب ا ـ

: زد و گفت یلبخند کج تایارم

.دمیند ییخطا چیبرومند ه يمن از آقا یول ـ

:رت کرد و گفتخودش را جلو پ یرحمان خانم

... يدختر هیکه با  دمشیتو آسانسور د شیمن خودم چند وقت پ. پسر مشکل داره نیا ـ

:و گفت دیپر يگرید يجمله اش منصرف شد و به شاخه  ياز ادامه  و

صبح . رونیرتش کرد باز خونه پ یبا چه فضاحت يدیند. جا نیدختره اومده بود ا هیهم  یصبح. رو آورد خونه گهیدختر د هی شمیچند وقت پ ـ

.دعوا شد

:زاده تند گفت نیحس

.البد سر حساب کتابشون باهم دعواشون شده ـ

.تا بناگوش سرخ شود تایحرفش تلخ و تند بود که آرم انقدر

: با آب و تاب گفت یرحمان خانم

...فالن بهمان.  رونیمن ب يبرو از خونه . گفت شراره برو گمشو یشازده هم مدام م نیا ـ

.اسم به شدت آشنا بود نیا... شراره... ارهشر
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: و گفت دیکش رونیاو را از افکارش ب یرحمان خانم

ما تو در و همساده . جا بلند بشه نیاز ا دیبا. جا باشه نیآقا ا نیا ستیدرست ن. میپسر دختر جوون دار. کنه یم یجا خانواده زندگ نیباالخره ا ـ

!میآبرو دار

همساده؟

.شعور دارند يادیسواد و ز يادیمحل ها هستند ز نیدر ا یکه اهل زندگ یمقانه بود فکر کند کسانکه چقدر اح يوا

 یحاال فقط با شوهر بازنشسته اش زندگ. شوهر کرد پلمهینوه اش هم د. کرد یم یبا شوهر و نوه اش زندگ. هم نداشت پلمید دیشا یرحمان خانم

 ریمد کیخواهرش ... مهندس کیخودش ... متخصص اطفال کی... دندان پزشک کیوار در ج. کرد یم یکه او زندگ ییجا نیهم! کند یم

...!در کنار... داریدر کنار سرا.... يبازار کی... زاده نیحس يدر کنار آقا... یفرهنگ کی يمهدو يآقا اردر کن... يجهانگرد

و به  سانسیو ل سانسیجاس همه شعور و به ل نیجالب ا .ندارن سانسیل یها هم شعور دارن ول یبعض. دارن شعور ندارن سانسیها ل یبعض

!شناسن یشعور م

:کالم گفت کیهل داد و  شخوانیپ يرا رو برگه

:زاده با آن لحن تلخش گفت نیحس يآقا دیبگو یکه روز خوش نیقبل از ا. نه از جانب خودم نه خانواده ام. کنم یمن امضاش نم ـ

!دیدار ير و سرالبد خودتون و خواهرتونم باهاشون س ـ

:گفت یاز آن که دفاع کند خانم رحمان قبل

.آقا همش با همه ان نیخواهرش و با برادر ا دمیآره من د ـ

.نبود زیجا گرید ماندن

هیبه سا هیسا: پنجم فصل

: وانت بود گفت يکه راننده  يها را امضا کرد و رو به مرد فربه ا تیونی فاکتور

.باال نشیببر اطیاحت تیبا نها... خب ـ

: گفت گریرو به دو کارگر د مرد

.نیتند باش ـ

. بعد تماس را قطع کرد یکم. درآورد و مشغول مکالمه با پرستو شد فشیآن را از ک لشیزنگ موبا دنیبا شن. دیکش کینیبه کل یسرک تایآرم

:و گفت ستادیاو ا يمرد رو به رو

د؟یکش یخانم حساب ما رو شما زحمت م ـ

:گفت تایبرانوش آرماز دخالت  قبل

بله، چقدر شد؟ ـ

.میریگ یطبقه رو ازتون م کی ي نهیهز: مرد

: با تعجب گفت تایآرم
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!یهشت قدم يراهرو هیجا هشت تا پله است  نیا. پاگرد هیپله  يدو سر یعنیطبقه  کی ـ

:را خاراند و گفت زشیت يچانه  مرد

.باالخره که طبقه است ـ

:جلو آمد و گفت برانوش

هست؟ یکلمش ـ

:بلند گفت تایآرم

.لحظه شما اجازه بده هی ـ

. ستادیا شیبرانوش سرجا... گفت تو خفه شو عمال

: گفت يبا اخم جان دار تایآرم

.ریروزتون بخ. پول شما نمیا. ادیطبقه به حساب نم نیا... زیعز يآقا ـ

:گذراند گفت ینظر مبود را از  ستادهیساکت ا تایپشت آرم قایکه قامت برانوش را که دق مرد

.ادیخانم آخه خدا رو خوش نم ـ

چه  نمیهنوز چک نکردم بب دینداخت یرو هم از پله ها م تیونی هی نی، ضمنا شما داشت ادیطبقه به حساب نم کی نیدونه ا یخدا خودش م: تایآرم

!دهید يصدمه ا

: به غبغبش انداخت و گفت يباد مرد

م؟یتازه بدهکارم شد ـ

: گفت يمتحکم تر يو صدا يتر قیم عمبا اخ تایآرم

 دییبفرما... دیستادیدر ضمن دوبله ا. دییبفرما. دیکارتون و درست انجام بد دیالبد من بدهکارم؟ شما با د؟یضمنا ببخش. تو قرار داد ذکر کردم  ـ

.به سالمت

.نکردند یاز برانوش هم خداحافظ یحت. شدند مردها با غرغر سوار وانتشان. حرکت کرد کینیتوجه به برانوش و مردها به سمت کل یب و

 غیج غیج يادیانداخت که ز یدبستانش م ریخانم مد ادیاو را  شتریب تایآرم. گرفت یکام م گارشیداده بود و از س هیتک یدرخت يبه تنه  برانوش

بود که خودش  نیموضوع ا. دیترس یم دید ینمنافش را  سنگیاگر پر دیشا د؛یترس ینم تایاز آرم. دندیترس یاز او م یچ نیکرد و بچه ها ع یم

 یبا نمک ي افهیق. توانست آن ها را تصور کند در تضاد است یمقنعه اش م ریکه ز يفرفر يو ابهتش با آن همه موها تیدانست جد ینم مه

گذاشت  یو شلوارك نم یاپ رنگوجود آن همه ت یبدبخت. دیرس یبه نظر م گوشیو باز طانیش يادیزد ز یکرد و لبخند م یداشت و اگر اخم نم

!بود جیدانست، گ ینم... شدیهم ختم م نیابهتش به شستن نگ یعنی. ابهت داشت بیعج یاز او بترسد ول

.فرستاد یم رونیو دودش را حلقه حلقه ب دیکش یهم م گاریس

مقابلش در اکثر مواقع ... طع و محکم بود که کرد اما کالمش و لحنش انقدر قا ینم غیج غیج... جذاب بود... شرکت داشت. خواهرش بود مراقب

.شدیالل م
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 شهیکه هم يدختر. حس و رفتار جستجو کرد یشود در وجودشان کل یاست که م ییآرمند از آن دخترها تایزد و فکر کرد آرم یکج لبخند

.داشت یتازگ

به  تیانداختند هر روز جد یراه م يدیوز اتفاق جدهر ر. شدند یکسل کننده هم نم! شدند ینم يتکرار. آمد یدخترها خوشش م پیت نیا از

 یاتفاق جنجال کی. شد یم زیانگ جانیجالب و ه یشدند چقدر زندگ یروز مهربان م کیگفتن داشتند و اگر  يبرا يزیهرروز چ. دادند یخرج م

!بود یهال يکه نمونه اش رد شدن ستاره  تایممثل لبخند آر

:بلند شد تایآرم يرا در جو انداخت و صدا گارشیس ته

...ما يشهر ما خانه  ـ

.اش استاد بود يریواقعا در غافلگ. دیبه عقب چرخ شوکه

: گفت تایزد و آرم شیبه خاطر خطا يلبخند احمقانه ا برانوش

.رهیبگ شیآت یبرگ هیممکنه . دیحداقل خاموشش کن ـ

: حمقانه گفترا خاموش کرد و با همان لبخند ا گارشیبا نوك پنجه ته س يفور برانوش

درست بود؟ زیهمه چ ـ

د؟یمنتظر باشم شما هم چک کن. دنیها خوشبختانه صدمه ند تیونی... بله: تایآرم

.گهیکنم درسته د ینه، خواهش م: برانوش

ست؟ین يامر. برم گهیخب من با اجازه ات د: تایآرم

گه؟ید يایم. میکن یجا رو افتتاح م نیا گهیپنج شنبه د: برانوش

؟یچه ساعت قایدق :تایآرم

.نهار يبرا: برانوش

.ها رو از مبلغ چکم کم کردم تیونی ي نهیهز. شهیم یچ نمیمهم دارم، تا بب يجلسه  هیخب من پنج شنبه صبح : تایآرم

: فاکتورها را مقابلش گرفت و گفت تایرا باال داد و آرم شیابروها برانوش

 یدم ول یکنم مبلغتون رو بپردازم البته قول نم یم یها هم حساب کردم، تا پنج شنبه هم سعهزار تومن لوله کش  یاون س ي نهیهمه رو با هز ـ

.ییخانم رضا يوا... هم هست که گهید يمسئله  هی. کنم یتالشم و م تینها

: در جواب تلفن گفت و

االن زنگ بزن به شرکتشون بگو  نیهم نیبب.. .آهان ؟یچ... کن تا برسم لیقرارداد و تکم يکن و فرم ها ییرایازشون پذ. پرستو امیدارم م ـ

ها رو  يباز یشامورت نیهم بگو ا يبه اصغر. میبگو تو قرارداد نوشت. خسارت و پرداخت کنن دیو اون ها با میطبق قرارداد ما متحمل ضرر شد

قرار داد و هم بده  يفرم ها. رسم یمداغ تر از آش؟پرستو باهاشون تند باش منم االن  يحاال شده کاسه . که نشناستش ارهیدرب یکس يبرا

.يبا یاک... االن امیم... باشه. یمرس. نگاهشون کنه یدست خانم رجب

:رو به برانوش گفت و
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د؟یندار يخب امر. کنم یبعدا راجع بهش باهات صحبت م ـ

.بود ستادهیصم و بکم ا برانوش

را در مشت خودش  هیبلد بود چگونه صحبت کند و بق. و کاردان بود حسابرس. کرد یتالشش را م تیداد اما نها یقول نم. داشت يزیچ کی

!بود ییاعتماد به نفسش خدا. را گم نکند شیبلد بود دست و پا. بلد بود با مرد جماعت کار کند. کرد یرا در قرار داد ذکر م زیهمه چ. ردیبگ

:تکان داد و گفت یبه عالمت خداحافظ يسر برانوش

.به سالمت، ممنون ـ

 نیلحظه فکرش به سمت ا کیبرانوش . رفت لشیاش کرد و به سمت اتومب یهم چاشن یخداحافظ خال کیگفت،  یکنم راحت یخواهش م تایآرم

!آخر یو ال... بست یقرداد م يسر هر مسئله ا... دارم يمهم کار يجلسه  هیپنج شنبه . کرد دایمانده بود سوق پ یباق يگرید يکه چه مسئله 

. لم داد و چشمش را به سقف دوخت تیونی يدر نظر گرفته بود رو یمنش يکه آن را برا زیم کیو  تیونیدو  دنیبا د .شد نکشیکل وارد

جا بودکه شراره  نیا یبدبخت... آمدن شراره با آن حال نزار. توانست از نظرش دور کند یاتفاق صبح را نم. اش گذاشت یشانیپ يساعدش را رو

توانست هضم  یاش که شامل رگ زدن وقرص خوردن بود را نم یخودکش ياداها نیا. صحبت کند یست با او منطقتوان ینم. بود لبچه سا يادیز

.وقت بود از چشمش افتاده بود یلیادا اصول ها خ نیا. شراره هفت سال از او کوچکتر بود. کند

!رد امروز چند شنبه است؟کرد و فکر ک یشماره اخم دنیدرآورد با د اهشیس نیج بیآن را از ج لشیموبا يصدا با

:و جواب داد دیکش یپوف

بله؟ ـ

.سالم -

... کیعل: برانوش

؟ییکجا -

...بدم که حیبرات توض دیبا گهیفکر نکنم د: برانوش

: کالمش آمد و گفت انیم

.آپارتمانتم يمن جلو ـ

: شد و گفت زیخ مین برانوش

.خب مرصاد خونه است ـ

.و بزن یزنگ واحد بغل:  برانوش

!بده لمیو تحو نیآدم نگ نیجا ع نیا ایب-

 کینیو از جا بلند شد و از کل دیکش یپوف. غاز خالص بود کیصد تا  يدارهاید نیدو هفته خبر مرگش سفر بود از دست ا. تماس را قطع کرد و

ها بود  نیا تایداشت در منزل آرم اش را درگوشش قرار داد و ارتباط با مرصاد را که حتم يهندزفر. شد لشیسوار اتومب. زد رونیکوچکش ب

.الدن دهد لیرا حاضر کند تا تحو نیگفت نگ یبه مرصاد م دیبا. ندبرقرار ک
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»! بزرگ تر است تایآرم« : زد بیها؟ خودش به خودش نه نیلحظه فکر کرد چرا نگفت افسانه ا کی

الدن بالفاصله از . ستادیا نگیپارک ياو جلو اهیس دیپرا دنیا دب. شدیخالص م یمدت کی نیکرد؟ هرچند بهتر بود از شر نگ یرا چه کار م الدن

.شد ادهیپ لیاتومب

: زد و گفت يکرد و پوزخند حرص دار یبه شکم برجسته اش نگاه برانوش

.ياوردیو ن گاردتیبار باد نیا ـ

:اش گفت هیتوجه به کنا یب الدن

.اریو ب نیبرو نگ ـ

: درآورد و گفت بشیرا ازج دیکل برانوش

.ایدنبالم ب ـ

: سرش را به سمت او چرخاند و گفت و

.نییپا امیحوصله ندارم دوباره ب ـ

باهم وارد . به او زل زده بود گذشتند رهیخ یکه با نگاه داریاز مقابل سرا. پشت برانوش راه افتاد. شانه جا به جا کرد يرا رو فشیک الدن

.آسانسور شدند

!در چشمش بود يادیشکم باردار همسر سابقش ز یا برجستگکرد ام یاصال به او نگاه نم برانوش

مشابه  یبود و تل دهیپوش یآب راهنیپ کی. حاضر و آماده بود نینگ. به در زد يداد و برانوش تقه ا هیتک يواریالدن به د. آسانسور باز شد در

.بود دیها از مرصاد بع قهیسل لیقب نیا. به سرش زده بودند راهنشیپ

.در جواب سالم الدن سکوت کرد یحت. کرد یمرصاد به برانوش نگاه م. الدن او را محکم به خودش چسباند. دن دادرا دست ال نینگ

: به او زل زده بود گفت یرگیاز احساسات مادرانه اش کم شد و رو به برانوش که با خ یکم الدن

باشه، خب؟ شمیتا آخر هفته پ ـ

:از جواب برانوش مرصاد گفت قبل

.لطفا دیاریموقع پسش ب نیهر همفردا ظ ـ

:توجه به مرصاد گفت یرو به برانوش ب الدن

.دمشیدو هفته است ند. کنم یبرانوش خواهش م ـ

: و گفت دیکش یقینفس عم برانوش

.باشه تا آخر هفته ـ

 نگ،یدر پارک لشیاتومب ییجا به جا يبا بهانه  دیشا. برانوش سوار آسانسور شد. کند که ساکت ماند یزد و مرصاد خواست اعتراض يلبخند الدن

...!هم دیشا

: داد گفت یرا محکم به خودش فشار م نیکه نگ یدرحال الدن
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؟يمسخره بردار يباز نیدست از ا يخوا یم یک ـ

؟یخوشبخت: برانوش

.نداره یبه تو ربط:  الدن

: گفت يگند يو عشوه  يو طناز شخندیکرد و با ن کیرا بار نگاهش

؟یبا من باش يخوا یاز منکنه ب هیچ ـ

.خوره یو که باال آورده دوباره نم يزیآدم چ: برانوش

؟يد یچرا دخترم و بهم نم ه؟یپس دردت چ: الدن

: پرت گفت برانوش

....اون قدر ازت مدرك دارم که بتونم یدون یم ـ

:گفت يحرص درآور يبا خنده  الدن

.خودم شیپ ارمیو م نیزود هم نگ ای رید. میش یبچه دار م میدار. ه ازدواج کردممدرك توئ يکه تو یاالن با همون کس... من و نگاه ـ

از  ختهیر رونیب يشد، دستش را به سمت موها یداشت به خودش مسلط باشد و نم یکه سع یدرحال. دییسا یهم م يرا رو شیدندان ها برانوش

: شال الدن برد و گفت ریز

.من دوست داشتم ـ

:قاطع گفت یبود ول رهیاز وحشت به برانوش خ یحاک یآسانسور فرو رفته بود با نگاه يزفل ي وارهیدر د الدن

.یکه داشت یدون یخوبه خودتم م ـ

!صد رحمت به شرافت گربه. یبه همان پست یحت. مثل گربه بود... پست الدن يچشمها. کرد یبه الدن نگاه م میمستق برانوش

: همان حال گفت در

؟ير و کردکا نیچر ا با من ا ـ

: را در آغوشش جا به جا کرد و گفت نینگ الدن

رفته من و تو  ادتی ؟يرفته چقدر خودخواه بود ادتی ؟يسرم آورد ییرفته چه بال ادتی. من مجبور شدم باهات ازدواج کنم یدون یخودتم م ـ

رابطه امون قبل از عقد شروع شد؟

:گفت يخش دار يبا صدا برانوش

القوز؟ی يبا اون پسره  یه رفتبود ک تیتو عقد حال ـ

.افتاد یداشت به نق نق م نینگ. را بست و باز کرد شیچشم ها الدن

: با حرص گفت برانوش

...ایشعورش؟ قد و باالش؟  التش؟یاز من بهتر بود؟ سوادش؟ تحص شیچ ـ

:بلند گفت الدن
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.نداره یربط چیبه تو ه. خفه شو ـ

.من شوهرت بودم: برانوش

: و گفت دیقبل از آن که الدن سرش را عقب بکشد برانوش آن را محکم کش. او رساند و آن ها را نوازش کرد يوهارا به م دستش

؟آره؟يدیکش یسرت و عقب م يطور نیزد هم یاون بهت دست م یباهات بودم، وقت یشوهرت بودم، وقت یوقت ـ

.دیگز یالدن از درد لبش را م. دیکش یرا محکم م شیموها

:گفت خفه برانوش

!چرا؟... شرف یب زمیرو به پات بر ایدن يمن که حاضر بودم همه . ستادمیکه کردم ا يهر کار يمن که پا. چرا الدن؟ من که دوست داشتم ـ

که بچه به بغل بود  یرا درحال شیداشت موها یبود چسبانده و سع ستادهیآسانسور که مدت ها بود در همکف ا يفلز يخودش را در بدنه  الدن

.بکشد رونیمشت برانوش ب از

: گفت يبغض دار يبا صدا الدن

...با دخترم. میر یم رانیاز ا يبه زود. که دوستش دارم یباکس. کنم یو م میمنم دارم زندگ. من و تو تموم شده نیب یهمه چ ـ

. افتاد هیو گر غیبه ج نینگ. به صورتش خورد یمحکم یلیس. سوخت صورتش

:گفت هیبا گر الدن

.از سرم برداردست  ـ

: داد و گفت هیآسانسور تک ي وارهیبه د برانوش

.رمیگ یو ازت م تیزندگ... یو ازم گرفت میزندگ ـ

:گفت غیبا ج الدن

!یبکن یتون ینم یغلط چیه ـ

بود و  یخون لبش يالدن گوشه . کبود شده بود هیاز گر نینگ. کرد ینگاه م شیرو شیپ يبا تعجب به صحنه  داریسرا. آسانسور باز شد در

.داده بود هیتک واریپا به د يهنوز رو یبرانوش انگار به سخت

:گفت یجیگ با

شده؟ یچ ـ

: بلند گفت نینگ ي هیتوجه به گر یب. از فرصت استفاده کرد و از آسانسور خارج شد الدن

.مطمئن باش. رمیگ یدخترم و ازت پس م ـ

.داد و کف آسانسور نشستخودشان را فشار  يطبقه  يدکمه . نزد یحرف برانوش

تمام عشق الدن ... بود و يشهروند ازشیتمام امت. بود یکشور غرب کیپوئن مثبت آن احمق که الدنش را از او گرفت بزرگ شدنش در  تمام

!خارج بود

.خارج کرد نهیباره از س کیرا با نفس  آهش
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 یم اهیکنم و به خاك س یبدبختش م نیا. بس بود یذهن يانتقام ها ياهایوادعاها و ر نیا. پا بودن بس بود يبودن و رو يتمارض به قو. بود بس

کند و  یم یزندگ رتیغ یصفت و ب یکار به شوهر حاال با همان مرد ب انتیآن قشر زن خ. که الدن خوشبخت شد دید یم دیبا. نشانمش بس بود

!رمشکالتیمشکالت و غ امبا تم

.آمد یدرم شیبو شتریب زدیهمش م شتریکه ب ییمثل آن گندها. همه اش لجن است... گریبود د ایدن. شود خوشبخت است یم شیادعا

.کرد یجستجو م روزشیدر رفتار د دیالدن را با يخوشبخت ظاهر جواب

 ایدن يچون در کثافت کار. درست است زیهمه چ يادیز یکن یان وقت فکر م ؛يآن قدر که در منجالب غرق شو یکثافت تر که باش یقول به

! یقغر

خانواده را به لجن  ادیبن. ستدیا یداند در مقابلش م یکه خود غرب و تفکر غرب هم آن را لجن م یغرق يدر ظاهر منش غرب مابانه ا چون

سنت شکستن و پابرجا ماندن، بر شکستن . و بن غلط است شهیاشتباه از ر رفتنیپذ یب. توبه غلط بود یو دوباره از نو خانواده ساختن ب دنیکش

.ط استغل

...!چه در... چه در غرب! است دیبع. بود دیشدن بع خوشبخت

.آسانسور باز شد در

: با تعجب گفت مرصاد

؟یجا نشست نیتو چرا ا ـ

.ستادیا شیپا يرو ینگاهش را از او گرفت و به سخت برانوش

:متعجب گفت مرصاد

چته؟ ـ

در  زیهمه چ. خاطراتش با الدن بود رفت ي ادوارهیکه  یراست سراغ اتاق کی. محلش نگذاشت و خودش را به داخل واحدش پرت کرد برانوش

.کردند یم ینیوجودش سنگ

.بود ستادهیالدن ا يعکس ها انیبه در زد و برانوش وسط اتاق م يتقه ا مرصاد

؟یخوب: مرصاد

: ه بود گفترخ الدن زل زد میکه به ن یموجود در اتاق پرت کرد و درحال یتنها صندل يخودش را رو برانوش

؟يدار يکار ـ

: داد و گفت هیتک واریبه د مرصاد

...ها جلوم و گرفته بود هیاز همسا یکیامروز  ـ

.داد ینجات م ریهم ذهن برانوش را از فکر کردن به غ شدیهم مشکل حل م. صحبت با برانوش حاال بود يوقت برا نیبهتر

:حواس گفت یب برانوش

؟یچ ـ
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: و برانوش گفت دوباره تکرار کرد مرصاد

. ماه و پرداخت کردم کیمن تازه شارژ  ؟یکه چ ـ

: جلوتر آمد و گفت یکم مرصاد

.شعرها...ك نیکنن و از ا یم یجا زن و بچه زندگ نیگفت ا یم. بود یهم شاک یلیخ ـ

:کرد و گفت بشیرا درج شیمرصاد دست ها. مرصاد کند يکرد ذهنش را معطوف حرف ها یسع برانوش

...رو گرفته بودن تا تایآرم يکه جلو نیصبح هم مثل ا. گفت استشهاد جمع کردن یه مافسان ـ

امضا کردن؟: برانوش

.دونم یرو نم تایآرم... افسانه که نه: مرصاد

: را در هم گره زد و گفت شیابروها

که همه صداشون دراومده؟ يکار کرد یجا چه خبر بوده؟ چ نیبرانوش ا ـ

: و گفت دیاش را مال یشانیانداخت و با انگشت اشاره و شصت پ نییسرش را پا برانوش

.جا نیصبح شراره اومده بود ا ـ

:گفت یجیبا گ مرصاد

؟یچ يجا؟ برا نیا ـ

من ! دختر بچه بگه دست از سر من برداره نیبه بانو بگو به ا. فتمیتونم با شراره درب یمن نم نیبب. گفت یچرت و پرت م. دونم ینم: برانوش

!رمیگ یرو گردن نم یثیبشه، من حرف و حد يجد یشوخ یاداهاش شوخ نیاز ا یکیو  ادیسرش ب ییبال هیپس فردا ! ندارم يب بچه بازاعصا

: مرصاد هم پشت سرش راه افتاد و گفت. بلند شد شیو برانوش از جا دیکش یپوف مرصاد

ر هفته بچه رو نگه داره؟تا آخ یکن یقبول م یچ يبرا شهیخرد م نیتو که اعصابت از نبودن نگ ـ

:زد و گفت يپوزخند برانوش

!کشه ینم دكیمادر داشتن و نداشتن و  يبه قول تو پس فردا عقده . مادرشه ـ

: آهسته گفت مرصاد

....اون جور مادر به درد ـ

:با حرص گفت برانوش

.خفه شو مرصاد ـ

:و گفت ستادیا شیجلو مرصاد

...تونه یمثل اون نم یدن بزرگ بشه؛ کسدست ال ریز دینبا نینگ... برانوش ـ

:را فشار داد و گفت شیها قهیبا دو انگشت اشاره اش شق برانوش

.کنم خفه شو یمرصاد خواهش م ـ
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ذره چشم هات و باز  هی. ذاره یم ریتاث نیرفتار نگ يهم چقدر رو شتریروز دو روز ب هی نیهم یدون یم. یو گرفت نیتو که حضانت نگ: مرصاد

.کن

: را بست و مرصاد ادامه داد شیچشم ها انوشبر

.... که يخوا یو م ينکنه هنوزم بهش عالقه دار. يزیر یبه هم م ادیبرانوش هر وقت م ـ

:و گفت دیپر يگرید يبه شاخه  يزیآم دیلحن ترد با

هان؟ ؟ينکنه هنوزم باهاش رابطه دار.... نکنه که.... برانوش ـ

:با حرص گفت برانوش

. صادبس کن مر ـ

:را گرفت و گفت شیبازو مرصاد

.راستش و بگو ـ

: گفت دییسا یهم م يرا رو شیکه دندان ها یدر حال برانوش

که با زن سابقم که حاال شوهر داره رابطه داشته باشم؟ حمیقدر پست و وق نیمن ا یکن یفکر م یعنی ـ

: و گفت دیکش یپوف مرصاد

ه؟یهمه عکس و خاطره چ نیاتاق و ا نیپس ا یشیمنکرش ماگر . ندارم یشک چیه یحیکه وق نیدر ا ـ

: با داد گفت برانوش

....شترینه ب نهیارتباط من و الدن فقط نگ يرشته  ـ

.... یدارن و با هر کس و ناکس هست تیمجتمع ازت شکا هیکه  ییتو! کنم یباور نم: مرصاد

:حرفش گفت انیزد و م يپوزخند برانوش

.شتو با افکارت خوش با ـ

افول  يدم غروب بود و تماشا. و به سمت پشت بام حرکت کرد دیدر را محکم کوب. و ازخانه خارج شد دیکش رونیرا از دست مرصاد ب شیبازو و

!بخش باشد امیالت یتوانست کم یاز آن باال م دیخورش

هم درد: ششم فصل

: و گفت دیکش یقینفس عم اریقامت ماز دنید با

.دمتید یرفتم نم یم زودتر قهیاگر پنج دق ـ

: داد و گفت لشیتحو یلبخند کج اریماز

.يبرانوش گفت که محموله رو دستش رسوند ـ

:را گرد کرد و گفت شیچشم ها تایآرم

.بود یمهم زیمحموله انگار چه چ یگیم يجور ـ
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.داد یرا داخل پوشه ها قرار م ییا و فرم هابود و داشت برگه ه ستادهیا زشیپشت م تایو آرم ستادهیدر چهار چوب در ا نهیدست به س اریماز

شام دعوتت کنم؟ هیتونم به  یم: اریماز

: و گفت دیکش یآه تایآرم

...نیبب اریماز ـ

.آخرمون باشه يحرف ها دمیقول م: اریماز

: کسل گفت تایآرم

.ستمین دنیشن يبرا یخوب يهم پا. خسته ام یلیخ ـ

.هیکاف يهم گوش بدسومش و  کیحاال تو قبول کن، : اریماز

: تکان داد و گفت يناچارا سر تایآرم

!فکر نکن از ته دلم قبول کردم... وگرنه شمیو داد مامانم بعد از گزارش فرح جون کسل م غیاز ج فیح ـ

:و گفت دیخند اریماز

.ترسن یهم م يزیچ هیخانم از  تایآرم میدیو فهم مینمرد ـ

: را باال داده بود گفت شیابرو يتا کیکه  یحالشانه انداخت و در يرا رو فشیک تایآرم

از ترس زدم؟ یمن حرف ـ

.گهید دهیرو م یخب کسل شدن همون معن: اریماز

: و گفت ستادیا نهیدست به س تایآرم

.صفره قتایحق تیو زبان فارس اتیادب ـ

: گفت تایو آرم دیخند اریماز

.ترسم ینم زیچ چیمن جز خدا از ه ـ

: گفت يدبا پوزخن اریماز

!به شجاعتت افتخار کنم دیواقعا با ـ

دم؟یم یکنن رو چ یکه مسخره ام م یجواب کسان یدون یم: تایآرم

؟یچ: اریماز

!یچیه: تایآرم

:و گفت دیمسخره خند اریماز

.يندار یکه جواب نهیا يبرا نیا ـ

: زد و گفت یلبخند مطمئن تایآرم

.کنم یکه خوردم و حفظ م ینون و نمک فقط دارم حرمت ست،ین يطور نیالبته که ا ـ
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: و گفت ستادیخودش هم وارد شد و کنارش ا. داخل شود تایدر آسانسور را باز نگه داشت تا آرم اریماز

همراه باشه؟ یحرمت یممکنه جوابت با ب یعنیپس  ـ

؟يدیرو د یبه شخص یاحترام یتو از جانب من تا به حال ب: تایآرم

.هرگز: اریماز

.کنم ینم یاحترام یتمسخر ساده ب هیپس قطعا در جواب : تایآرم

؟يپس چرا حرف از حرمت زد: اریماز

!یکن یطور تلق نیدم جوابم و ا یاحتمال م. نگران برداشت تو هستم شتریب: تایآرم

!چه حساب شده: اریماز

؟یشک داشت: تایآرم

؟يد یکنن و نم یسخره مکه م ییچرا جواب کسا. شم جوابت و بشنوم یحاال خوشحال م: اریماز

! تمسخرشون وجود نداره يبرا یو جواب دنیجواب م يطور نیا يادیآدم ها معموال از کم آوردن ز پیت نیچون ا: تایآرم

:گفت یخاص شخندیبا ن اریماز

چرا؟  ـ

!ستنیجواب دادن ن قیچون ال: تایآرم

:داد و گفت لشیتحو يلبخند ژکوند تایآرم. خشک شده بود تایصورت آرم يرو اریماز

؟يآورد نیماش ای يایمن م نیبا ماش ـ

.ایپشت سرم ب... خودم نیبا ماش: اریماز

:از آسانسور خارج شد و گفت تایآرم

!قبل به خواست تو بود يدفعه . کنم یم شنهادیکه من پ میبر یامشب به رستوران ـ

:گفت تایکرد و آرم کیرا بار شیچشم ها اریماز

!برگردم خونه میکن یفظخداحا یاگر مخالف ـ

قبال عالقه  یچه حساب يواقعا رو. او را نداشت يمشمئز کننده و جد يبرخوردها يبا او کار داشت وگرنه اصال حوصله  فیح. دیکش یپوف اریماز

 یو حساب رس تیریمد... جذابش يچهره ... و قامتش پیت... و قاطعش زیزبان تند و ت نیبه او داشت؟ خب مسلما به خاطر هم یکمرنگ ي

...! و... شرکتش ي ارهاد... کردنش

: شد و گفت نشیو سوار ماش دیکش یپوف. شد جذبش نشد یمثبت داشت که نم یژگیقدر و آن

.باشه حرکت کن ـ

م به کل شا ينشده  نییتع شیاز پ يقبول نکند و برنامه  يبا غد باز اریبود ماز دواریام. هم به هدف نخورد رشیت نیآخر. دیکش یآه تایآرم

!شود یمنتف
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 یلحظه هم نم کی اریرا سفارش داد که ماز يزیچ تایختم شد و آرم یسفارشش به اسپاگت اریخب ماز... ییایتالیا يغذا. نشستند يزیم پشت

.دور در کالمش بگنجاند کیتوانست آن را 

:کسل گفت اریماز

جا؟ کباب بهتر نبود؟ نیحاال چرا ا ـ

.بار هم که شده امتحان کنه کی و يزیهر چ دیآدم با: تایآرم

: زد و گفت یلبخند کج اریماز

؟يعشق و هم امتحان کرد ـ

د؟یپرس یاش حضور داشت، پس چرا م ياو هم در نامزد. شد رهیبه او خ میو مستق دیدست از خوردن ساالدش کش تایآرم

؟یدون یتو نم یعنی: تایآرم

؟يبود نیواقعا عاشق رام: اریماز

؟یو ازم بپرس نیکه ا يه شام دعوت کردمن و ب: تایآرم

: زد و گفت يلبخند اریماز

.یدختر ساده و مهربون باش هیکردم  یاون موقع فکر م ـ

؟یکن یم يحاال چه فکر: تایآرم

.يخشک و جد ریمد هی: اریماز

.خوبه: تایآرم

؟ينابغه جواب مثبت داد هی يچرا به خواستگار: اریماز

.تجربه کنمخواستم عشق و  یم: تایآرم

خوب بود؟: اریماز

!فکر بودم یب یلیاون موقع ها خ. نداشت یبدك نبود، اما سرانجام خوب: تایآرم

.ياون موقع ها بچه بود: اریماز

.آره، واقعا بچه بودم: تایآرم

.خودم خواستارت بشم يروز هیکردم  یاون موقع اصال فکرش و نم: اریماز

: طنز آلود گفت یرا گم کند با لحن شیدست و پا ایسرخ شود  ای ندازدیرم صورتش را گر بکه ش نیزد و بدون ا يلبخند تایآرم

!ستمیهم حاال ن يتفحه ا نیهمچ ـ

!بود یمرد را جذب خودش کند کاف کیکه  نیا يبودنش هم برا ینیب شیقابل پ ریغ نیهم. زد يلبخند اریماز

که در  ییایتالیا کیو برخورد قاشق و چنگال و موز یاشتند و لحظات به سکوت کالمخوردن گذ يوقتشان را برا یکم شانیآوردن سفارش ها با

: و گفت دیکش یقینفس عم اریماز. فضا پخش شده بود گذشت
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....من شنهادیتو به پ ییخب جواب نها ـ

:کالمش آمد و گفت انیم تایآرم

قبال نگفتم؟ ـ

.از تو سخته دنیقبول کن دست کش: اریماز

.زنن یتو له له م يکن بهتر از من برا قبول: تایآرم

!مثل تو مشکله یکیکردن  دایپ. خورن یزنن به دردم نم یمن له له م يکه برا ییاونا: اریماز

:زد و گفت يشخندین تایآرم

!شهینم دایاصال پ یبهتره بگ ـ

: زد و گفت يلبخند اریماز

.ازدواج بدم شنهادیبار بهت پ نیآخر يخوام برا یامشب م ـ

.یجشن ازدواجت من و دعوت به شام کن يبرا گهیبار د شمیو خوشحال م دمیو م یپس منم امشب جواب قطع: تایرمآ

:و گفت دیکش یپوف اریماز

....تایآرم یول ـ

. ستین یعشق چیمن و تو ه نیب یبهتره قبول کن اریماز نیبب: تایآرم

.دوست داشتن که از عشق قشنگ تره: اریماز

ده؟یعشق و چش يکه مزه  یگیم یو به آدم نیا يدار: تایآرم

؟یوقت عاشق نش چیتا ابد ه دیشا: اریماز

.کنم یم یپس باخاطراتم زندگ: تایآرم

.تایتره آرم یعیدوست داشتن طب: اریماز

!داره یعشق هم عالم يها يباز وونهیباور کن د: تایآرم

: و گفت دیکش یآه اریماز

.تایآرم دهیاز تو بع ـ

 یو انجام بدم با کس یحماقت نیگرفتم چن میتصم يدم ازدواج نکنم و اگر هم روز یم حیمن ترج. یو هست يمن بود یزندگ انیدرجر تو: تایآرم

.... ایباشه که حس کنم عاشقشم 

!دمیبود که در عمرم د ينابغه ا نیاحمق تر نیکنم رام یفکر م یگاه یدون یم: اریماز

: زد و گفت يلبخند تایآرم

زد و  یاگر اون با من به هم نم یعنی... شد یاگر اون فوت نم گهیحسم بهم م یول میمرده حرف نزن هیبهتره راجع به . کنم یفکر و م نیمنم هم ـ

جا رو به روت  نیکه ا یآدم نیوقت ا چیه دیرس یبا هم به دستم نم مشیترح یبا دخترخاله اش و آگه شیبعد کارت عروس يهفته  کی

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


کاربر  انجمن نودهشتیا خورشید |! دیگري...او...تو...من                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 156

.ازش ممنونم ییوراج هی! دمش ینشسته نم

.نگفت يزیزد و چ يلبخند اریماز

دانست  یکه نم یآن اتفاقات... را نداشت نیرینه تلخ نه ش يآن تجربه ... واقعا اگر آن خاطرات را نداشت. داشت مانیا شیبه حرف ها تایآرم

!نبود نیاالن ا... بود دهیاش نچش یرا در زندگ ندیبرگز شانیبرا یچه صفت

.از افکارش پرت شد رایماز يصدا با

سماجت نکنم؟ گهیپس د: اریماز

. ادهیدختر خوب ز. شمیآره ممنون م: تایآرم

:تکان داد و گفت يسر اریماز

.داشت یرنگ قشنگ یلیبا تو خ یکنم خوشبخت یفکر م یکنم، ول یبهت اصرار نم گهیباشه، د ـ

 هیرنگ خوب و روشن و بهت هد هیکه بتونه  ستمین یمن آدم. و خوشبختت کنه ادیکه بهت ب یکن دایو پ یکیبهتره . داره ییبو هی یهرگل: تایآرم

.کنه

....يبود عیرام و مط یاگر کم... واقعا: اریماز

!سرکش بودن عالم خودش و داره: تایآرم

: و گفت دیخند اریماز

.کنم ینم ياصرار گهید. باشه ـ

.رسونه یتو رو م يشعور باال نیا: تایآرم

!است که تا به حال خورده است ییایتالیا يغذا نیحس کرد بهتر تایآرم. آچمز شد و سکوت کرد یمعمول دفعات قبلطبق  اریماز

چون  اریداد فکر کند ماز یم حیترج شتریب. است یدوست داشتنش هم واقع یتوانست باور کند حت ینم. کرد یخداحافظ اریرستوران از ماز در

 شهیجوان عاشق پ کیتوانست فکر کند که باعث شکستن دل  یکرده است؛ پس نم دایبه او عالقه پ يمادرش است اجبار يسلطه  ریز يپسر

!شده است

. برد یطرف و آن طرف افسانه را تا مرز کشتن م نیربع ا کی. هشت شب بود کیساعت نزد. را روشن کرد و با سرعت به سمت خانه راند ضبط

 دنیبا د. کرد یافسانه را فراهم م یکردنش موجبات نگران ریبار د کیداشت،  یخوب تیریمد وقت میبود و در تنظ میآن تا يادیچون ز دیشا

.بود یشهاب يآقا. درآمد لشیموبا يرا درست پارك نکرده بود که صدا نیهنوز ماش. شد نگیو وارد پارک دیکش یقیآپارتمان نفس عم

:و گفت دیکش یقیعم نفس

.ریشبتون بخ ،یشهاب يسالم آقا ـ

؟یخوب. سالم دخترم: یشهاب يآقا

شد؟ دایما پ يمشتر ن؟یشما خوب. ممنونم: تایآرم

.معامله حله نهیبب ياریو ب نیفردا ماش یاگر بتون. آره دخترم: یشهاب يآقا
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.منم آماده باشه شیو ش ستیفقط اون سفارش دو ،یشهاب يحتما آقا: تایآرم

.دارم، برات نگهش داشتم زیدست دوم تم هی: یشهاب يآقا

.شهیروزم شب نم نیکه بدون ماش دیدون یم: تایآرم

. بکش نتیهم به ماش یدست هی. شگاهینما ایب میو ن ازدهیپس دخترم فردا ساعت : یشهاب يآقا

.دیسالم خانواده برسون. یشهاب يممنون آقا. باشه چشم: تایآرم

.خداحافظت. یسالمت باش. ممنون دخترم: یشهاب يآقا

:و گفت دیرا چسب نیفرمان ماش یپرت کرد و دو دست فشیر کاش را د یگوش تایآرم

.يشد یکه رفتن نیمثل ا... خب عروسک ـ

کرد با  یم یرا خال شیکل حساب ها. نداشت يگرید يچاره . افتد یفوق سوزناك اشکش راه م یخداحافظ نیا يو فکر کرد االن برا دیکش یپوف

خوشبختانه تا . برانوش را بپردازد یاصل بده شدیرسانده بود همه و همه در کنار هم م به او يگریکه شرکت د يو البته ضرر نشیفروش ماش

!را پرداخت کند زیتوانست بدون کم و کسر همه چ یآخر هفته م

پسر مدت کم به او ثابت شده بود مرصاد  نیکه در هم فیح. با حرص نگاهش را از افسانه گرفت. افسانه تلفن را قطع کرد. آپارتمان شد وارد

.است لیاص اریبه جد باورش شده بود که مرصاد بس تشیبانو و منش و عصبان دنیو البته با د ستین يبد

: و گفت ستادیا تایآرم يجلو افسانه

نه؟ ای ياون استشهاد و امضا کرد یتو آخرشم به من نگفت ـ

کردم؟ یم يکار نیچن دیبا یچ يبرا... نه: تایآرم

: باز شد و گفت ششین افسانه

 یآژانس مسافرت الشونیاز فام یکی. کارجور کرده هیمرصاد برام  یراست. یکنیو امضاش م کنهیگل م تیفکر کردم خر باز. خب خدارو شکر ـ

.یشیاون جا کار کنم، البته آزما یمدت هیازم خواسته . داره

؟يایشرکت من نم: تایآرم

: گفت میبا آرامش و مال افسانه

.میخواستگار ادیب یاصراره داره رسم یلیمرصاد خ. زنگ بزنم نایام به مامان اخو یشب م ه؟ینه، نظرت چ ـ

: به سمت آشپزخانه رفت و گفت تایآرم

؟یگیچرا به من م ،یکاف يبه اندازه  یتو که سرخود هست ـ

.کنم یسرم دارم با خواهرم درد و دل م ریخ: افسانه

: آورد و گفت رونیب خچالیآب را از  يبطر تایآرم

گردن؟ یبرم یک. درسته بکن یکن یفکر م يخب هر کار ـ

...جا نیالدن اومده بود ا. و بگم نیا يوا. زنم یحاال شب زنگ م: افسانه
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!ستیفکر کرد الدن ک دینوش ینفس آب م کیکه  یحلقه کرد و در حال يبطر يدهانش را دور دهانه  تایآرم

 يقدر دلم برا نیا يوا. حامله بوده دشیآخه الدن از شوهر جد. هیعصبان یلیوش خگفت بران یمرصاد م. و برداشت برد نیبعد نگ: افسانه

!برانوش سوخت

: و رو به افسانه گفت دیکش دنیمات دست از آب نوش تایآرم

؟یگیم یچ ؟یچ ـ

.و برداشت برد نیجا و نگ نیامروز اومد ا... الدن زن سابق برانوش: افسانه

چرا؟: تایآرم

.الدن باشه شیپ نیبار نگ هی يگفت برانوش و الدن توافق کرده بودن که هفته ا یمرصاد م .خب مادرشه: افسانه

:باال انداخت و گفت يشانه  تایآرم

...خب ـ

.که حامله است نهیکه چقدر بده آدم زنش و بب یدون ینم. گفت نگران برانوشه یمرصاد م يوا: افسانه

:گفت یجیبا گ تایآرم

.فهمم ینم ؟یچ یعنی ـ

: داد و گفت هیوارد آشپزخانه شد و به اُپن تک فسانها

با همون پسرِ که به  رهیدختره هم م رن،یگ یفهمه طالق م یبعدا که برانوش م. کنه، اون موقع که زنش بوده یم انتیبابا الدن به برانوش خ ـ

.کنه، حاال هم حامله است یکرده، باهاش ازدواج م یم انتیبرانوش خ

:ا خاراند و گفتاش ر ینیب افسانه

....نتشیب یخب هر بار که م یدونسته ول یگفت برانوش م یالبته مرصاد م ـ

؟يدیالدن و د: تند گفت تایآرم

.یآره، از چشم: افسانه

.داره نه؟ قدش هم متوسطه دهیو کش یمشک يچشم ها: تایآرم

ش؟یدیتو مگه د: افسانه

.نهینگ نیته چهره اش ع: تایآرم

: فتگ رتیبا ح افسانه

قبال هم اومده بود؟ ؟یک ش؟یدیتو د تایآرم... واه ـ

: کرد و دهانه اش را شست و گفت یخال نکیرا در س يبطر تایآرم

.دمیعکسش و د وارید هی یعنی. دمیعکسش و د ـ

!زد؟یشست فکر کرد برانوش حق دارد بهم بر یرا م يکه بطر یدرحال و
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: نشست و گفت زیشت مپ یصندل يباال انداخت و افسانه رو يا شانه

. دلم سوخت یلیخ... کرد ها یم فیمرصاد که برام تعر يوا ـ

: به افسانه کرد و گفت یاز سرشانه نگاه تایآرم

گفت؟ ایچ گهیمگه د ـ

کر کن زن ف. شرم بود یب یلیآخه خ. کار کرده یالدن باهاش چ دیفهم یگفت برانوش خرد شد وقت یم. گهید نایخوب هم... هان؟ مرصاد: افسانه

با الدن دوست ... کفش هیازدواج مخالفن، اما برانوش پاش و کرد تو  نیگفت بانو و همه با ا یمرصاد م. یهم باش گهید یکیبعد با  یباش یکی

ل دو سا. هم برانوش مجبور شد با الدن ازدواج کنه، هم دوستش داشت نیهم يبرا. نه که هنوز ازدواجم نکرده بودن رابطه داشتن... بودن

گفت  یم» . ارهیسر خودش ب ییبال هی میدیترس یهمش م. شده بود ضیبرانوش مر« : گفت یمرصاد م. کار و کرد نیبعدش هم که الدن باهاش ا

!وزن کم کرد لویسر دو ماه ده ک

:زد و گفت يشخندین تایآرم

.شمیچاق م شتریمن از حرص و جوش ب. خوش به حالش ـ

.میش یچاق م میخور یآبم م هی میچقدر بدبخت. کنهیفرق م یلیژن ما خ: افسانه

: نشست و گفت شیرو به رو تایآرم

.خورم یشبا فقط ساالد م گهیم. کم کرده لویماه پنج ک هیتو . پرستو خوب اراده کرده ـ

.تونم شبا شام نخورم یمن نم. خوش به حالش يوا: افسانه

: گفت يبا هم درد تایآرم

.آره منم ـ

.يچاق ترتو از من : افسانه

!هم چاق نبود چیه. از آن حرف ها بود که دوست داشت افسانه را به خاطرش با هشت ضربه چاقو نفله کند. کرد کیرا بار شیچشم ها تایآرم

:زد و گفت يشخندین افسانه

.من پهنشون کردم. پاشو برو از پشت بوم مالفه ها رو جمع کن ـ

: سرش را گرفت و گفت یدو دست تایـرم

.دنیبابا پوس... اَه ؟ینه باز تو مالفه شستافسا ـ

.شورم یبار مالفه م هی يهفته ا. و چندش باشم فیتونم مثل تو کث یمن نم: افسانه

: را برداشت و گفت یبا غرغر تشت تایآرم

به قرآن پول . یفقط تو آب یمرغاب نیع.. .هر شب حموم... هر روز جوراب... بلوز... شلوار... سه بار مانتو يهفته ا... بار مالفه هی يهفته ا... آره ـ

.رهیگ یهر ماه م يزیر یهم بس که توش آب م ییدستشو. يبد دیخودت با ادیپنجاه تومن ب يدفعه باال نیآب ا

: گفت غیبا ج افسانه
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.فرت همش آت و آشغاله يموها يال به ال. يد ینم تیمثل تو نکبت باشم خوبه؟ اصال به نظافت اهم ـ

: رامش گفتبا آ تایآرم

شه؟یم تیحسود ستیچون موهات فر ن ـ

.فهمم یهر وقت چرب بشه م. هم خوشحالم یلیاتفاقا خ: افسانه

: زد و گفت يشخندین تایآرم

.مینیبذار بب. فمهیگرفتم تو ک لمیف هیو روشن کن  يو یت یراست. خوش باش ـ

.اریتو برو مالفه ها رو ب. باشه: افسانه

 یرا زمزمه م يلب شعر ریکه ز یدرحال. سرش انداخت و به سمت پشت بام رفت يرا نامرتب رو یو شال دیاش را پوش یدم دست يمانتو تایآرم

.کرد چراغ پشت بام را روشن کرد

پرسون لرزون لرزون اومدم در خونتون پرسون

ترسون یواش یواش اومدم در خونتون ترسون

پرسون لرزون لرزون اومدم در خونتون پرسون

ترسون یواش یواش اومدم در خونتون ترسون

شاخه گل در دستم سر راهت بنشستم یک

پنجره من و دیدي همچون گل ها خندیدي از

به خدا واي نگهم از خاطرم نرود واي

به خدا واي نگهم از خاطرم نرود واي

پرسون لرزون لرزون اومدم در خونتون پرسون

...ترسون یواش یواش ترسون

...را کامل کرد تشیب. دیرا د یکس ي هیمد و ساآ يزیافتادن چ يصدا

.اومدم در خونتون...

: و گفت ستادیا شیپشت بام سرجا يدرست لبه  يزیحس حرکت چ با

اون جاست؟ یکس ـ

: که گفت دیبرانوش را شن يصدا

.منم دینترس ـ

: و گفت دیکش یپوف تایآرم

.دمیمن نترس ـ
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شده در  هیاگر نور چراغ تعب یعنی. نم دار است شیحس کرد پلک ها. دیصورت برانوش را د لحظه کی. به سمت طناب ها برداشت یگام و

!بود سیخ یخب کم... زد یبرق م يصورتش آن طور یخب وقت... بود فتادهیصورتش ن يپشت بام رو

.ها را جمع کرد ملحفه

هم  نشیف نیف يصدا. بود رهیخ يدور يشسته بود و به جاپشت بام ن يگرفت در سکوت لبه  یبر عکس دفعات قبل که او را به حرف م برانوش

.بود دیواقعا؟ از او بع! کرده است یم هیباعث شد مطمئن شود که او در خلوت پشت بام گر

:که تشت را دستش گرفته بود خواست برود که برانوش گفت یدرحال

.دیلطفا چراغ و هم خاموش کن ـ

: با همان حسش گفت. دینگو يزیچ ستیحس کرد درست ن. دیبه سمتش چرخ تایآرم

خلوتتون و به هم زدم؟ ـ

خودش هم از ... یبار رسم کی... یبار خودمان کی... یمیبار صم کی. ندارد ینظم چیبرد ه یکه به کار م ییشناسه ها يادا يدانست چرا رو ینم

!وشبران یمشخص بود ول اریموضعش با مرصاد و ماز. طرز حرف زدنش با او کالفه شده بود

!بماند دیحس کرد با تایآرم. کرد یخشک کردن صورتش نم يبرا یتالش چیه برانوش

بود و تشت به  ستادهیده قدم ا دیشا يبرانوش با فاصله  يکه رو به رو یدرحال! دانست یاحساسات از کجا به سمتش هجوم آورده بودند نم نیا

: کرد گفت یبغل به او نگاه م

ست؟یهوا سرد ن ـ

: شت اشاره و شصتش را به چشمش برد و گفت انگ برانوش

...یلینه خ ـ

.کرد یرفتن و پنهان شدن نم يبرا یتالش چیکه ه نیواقعا از ا. لحظه حس کرد دلش سوخت کی

: چند قدم را جلو رفت و گفت آن

.گردونم یتا آخر هفته پولتون و برم ـ

را شروع کند؟  یبحث دیلحظه حس کرد اصال چرا با کی. نداشت شروع کند يگریفکر کرد خب بحث د تایآرم. شد رهیبه او خ میمستق برانوش

اش رسما  يشب نامادر کیبا او نهار خورده بود و . هنگفتش را پرداخته بود یرا نداشت بده دنشیهم چشم د يادیاش که ز هیخب همسا

آدم مردنما  نیکرد ا یحس م! کنند هیگر دیدها که نباخب مر یعنی. کند هیخواست گر یدانست چرا نم یخب نم... و رداو ب يرا جلو شیآبرو

 یبرانوش خوشش نم يبچگانه  ي افهیق نیاز ا... بابا يا. کند هیگر دیخب نبا ند،یب یهم آدم ها را نم یشود و کل یغرورش م يادعا يادیکه ز

....کند و او عیضا ادوست داشت او ر شتریب. آمد

! برانوش مظلوم. آمد یبود که به برانوش نم یتنها صفت تیمظلوم. کرد یاش را مظلوم م افهیق هیگر... وا يحداقل جلو. کرد یم هیگر دینبا اَه

... .یآخ

... دیاز اشک او را د گرید يقطره  کی یوقت یعنی. کردیبرانوش نگاه م يرنگ و رو یرخ ب میپشت بام نشست و داشت به ن يلبه  یک دینفهم
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کرد؟ به  یم هیاصال چرا گر. کرد یم هیگر دیخب نبا... مرد بود کیبرانوش ... کرد ینم هیگر یکس يجلودختر بود، در عمرش  کیخودش  يوا

.... ایزن سابقش؟  یخاطر حاملگ

.مهم نبود. دیکش یپوف تایآرم

». هم مهم است یلینه خ« : در وجودش جواب داد یکی

. کرد یدر پشت بام خلوت م یکیتار نیدر ا دیخب نبا یعنی. دانست یمخودش هم ن یعنی. شد مهم نباشد ینم یعنی. بود یمهم يمسئله  خب

...!بعد در خلوت خودش

.... چرا خب

.لوس نبود... آشکار هم نبود اما یلیو بغضش که خ هیگر هرچند

را محکم فشار  شیچشم ها يزور يزور. نافرم بود یلیخ شیهم سر ختم عمو اریماز ي هیگر. شدیم زانیآو شیکرد لب ها یم هیکه گر نیرام

آب دماغش چنان راه افتاده بود که افسانه هم . لوس و چندش بود یلیمحبوبش خ میهم سر باخت ت دیسع ي هیگر. شود یداد تا اشکش خال یم

 یهم نمدر... صورتش همان بود... قطره اشک ناقابل بود کی... برانوش، زار زار نبود ي هیگر. بودنش خنده اش گرفته بود یاحساسات یبا کل

هم  يکردن محکم رو یخال يرا برا شیچشم ها... شد ینم زانیآو شیلب ها... شد یاحمقانه نم... شد یخنده دار نم... شد یگشاد نم... رفت

!افتاد یهم راه نم غشآب دما... داد یفشار نم

.خواهد برود یحس کرد م تایآرم. خورد یبرانوش تکان. دیکش یپوف

:مهابا گفت یب

....رده سالم بودچها یوقت ـ

.شده بود اما همان طور ماند زیخ مین شیسر جا برانوش

: گفت تایـرم

...وارد اتاق پدرم شدم یاتفاق ـ

ادامه  دیبا ترد. دیبگو دیحس کرد با ینه، ول ایخاطره درست است  نیا انیدانست ب یهنوز نم تایآرم. بود دنیمشتاق شن. کامل نشست برانوش

: داد

« : و گفت دیخند» کنن؟  یم هیبابا مگه مردا گر« : دمیپرس یوقت. اش از من نکرد هیپنهان کردن گر يبرا یتالش چیه. کنهیم هیرداره گ دمید ـ

»... نکنه نامرده هیکه گر يمرد

پر  يچهره . ودمنتظر برانوش زل زده ب يبه چهره  یچشم ریبود اما ز رهیبه رو به رو خ. را در هم قالب کرد شیو دست ها دیکش یقیعم نفس

.جالب توجه بود شیانتظارش برا

: و گفت دیکش یقینفس عم باز

 يکه برا يمرد. آدماست نینامردتر رتشونیبگ دیمعرفت باشه و ند یکه نسبت به احساسات خودش ب يمرد« : چرا؟ گفت دمیازش پرس ـ

بدون  کنهیم هیکه داره گر يدیو د يبعدش گفت اگر مرد .هینامرد یمتیضرر به نفس به هر ق گفتیم» . بزرگه یلیکنه خ هیخودش و حسش گر
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. زنه یهم ضربه نم گهید چکسیخودش ضربه نزنه به ه بهکه  یکس. درسته  یلیخ

 ریز شیچشم ها تایبه هرحال در نظر آرم. گذاشته بود فیرا به حساب تعر شیحرف ها دیشا. لبش بود يرو يلبخند محو. برانوش نگاه کرد به

!دروغ چرا؟ جالب بود... زرد رنگ پشت بام یوات ستیانعکاس المپ دو رینور ماه و ز

:ادامه داد دوباره

.حرف و زده نیخودش ا ينشه و تبرئه  عیکه جلو من ضا نیا يکردم برا یاون موقع فکر م ـ

 جهینت نیبه ا یخودش باشه ول ياکه تو خلوتش بر دمیو ند يمرد ي هیگر گهیپدرم د ي هیهرچند بعد از گر. دمیرس جهینت نیبعدش به هم یول

.دمیرس

: زد و گفت یلبخند کج برانوش

!يکردم پدرت و هم جزو مردا قبول ندار یفکر م ـ

: گفت یماند؟ به آرام یم ادشی شیحرف ها يزد و فکر کرد چرا همه  يلبخند تایآرم

... پدرخوب هی... همسرخوب هی... برادر خوب هی... اده اش باشهخانو يپسرخوب برا هیبعد ... باشه یانسان واقع هیاونه که  یمرد واقع! مرد ـ

مادربزرگ و . يبا هم ساختن مجبور یپدرم نبود، ول يبرا یمادرمم زن خوب دمیشا. مامانم نبود يبرا یهمسرخوب یول ه،یپدر خوب ییبابام خدا

ه؟یدونم قضاوتشون راجع به پدرم چ ینم... ها و عموم مهع

: مهابا گفت یباز ب تایو آرم دیکش یقینفس عم برانوش

!در حقت لطف کرده یلیبانو حتما خ ـ

.ستمیمنکرش ن: برانوش

؟يکه قبولش دار يبه مادر: تایآرم

.واقعا قبولش دارم... آره ... آره : برانوش

؟یباش یمادرت پسر خوب يبرا یکن ینم یپس چرا سع: تایآرم

.هیمنطق ریخواسته هاش غ: برانوش

 نیا يمعضل ها يهمه . تا جذب بشه یصحبت کن یباهاش منطق دیبا دیشا. کنن یم یرو خنث گهیمنطق هم د ریمنطق و با غ ری غاصوال: تایآرم

!دارن یسیمغناط يها تیخاص ایدن

: زد و گفت يلبخند برانوش

!کرد ینم انتیبهم خ دیبودم، شا یهمسرم اگر شوهر خوب يدونم که برا ینم نمیا یحت. دونم ینم ـ

!نعمته هی نیوجود نگ. دیپدر خوب باش هی دیتون یحداقل م: تایمآر

: بلند شد و گفت شیاز جا برانوش

.داشتم اجیبهشون احت. واقعا ممنون. ممنون به خاطر حرفات ـ

: گفت یبه آرام. زد و فکر کرد بحث را عوض کند يلبخند تایآرم
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.پنج شنبه رو آماده کردم يبرنامه  ـ

.يایتما مپس ح ؟يجد: برانوش

... .ان شاا: تایآرم

...تایاز جانب آرم دنشیواژه شن نیرا گرد کرد و ا شیچشم ها برانوش

سوال بپرسم؟ هیتونم  یم: برانوش

...آره: تایآرم

و احمد اگر اشتباه نکنم؟... و افسانه تایآرم: برانوش

:زد و گفت یلبخند کج تایآرم

.ییپاسخگو يو حاضره برا یح شهیافسانه هم ـ

!دوست دارد نازش را بکشند تا جواب بدهد شهیفکر کرد هم برانوش

: حال گفت نیا با

قدر اسماتون فرق داره؟ نیچرا ا يجد ـ

. کرد دایپ رییآرامش تغ ياومدم مادربزرگم فوت شد و اسم منم به الهه  ایمن که دن. هم نام مادربزرگم. من قرار بود اسمم الهه باشه: تایآرم

.کنه يداد عزادار یاجازه نم ادیز یموقع حضور من به کساون ! تایآرم

: تنها گفت برانوش

...چه جالب ـ

 یبساط را هم راه نم نیسوخت هم یاو نم ي هیگر ياگر دلش برا یعنی. کند یم يرو ادهیفکر کرد دارد برانوش ز گرید. بلند شد تایآرم

.انداخت

: لبخند گفت با

.یداشته باش یخب شب خوب ـ

: درهمان حال گفت. فورا به سمت در رفت و در را باز نگه داشت و چراغ را خاموش کرد شبرانو

.نیهمچن ـ

دختر را  نیکرد ا یخودش فکر م شیپ. بود تایآرم دیپوسته و ظاهر جد نیا. رفت نییبرانوش پله ها را پا يبه سرعت در مقابل چشم ها تایآرم

 یبه موقع حمله م... گرفت یبه موقع جبهه م... کرد یبه موقع دفاع م... يبه موقع جد... خش بودبه موقع آرامش ب یلعنت. جست و جو کرد دیبا

!کرد یم فیبه موقع هم تعر... دکر

!بودند یهر وقت و مکان يشده برا میهمه تنظ سخنانش

!تیدر شخص تیریمد... در زمان تیریمد... در شرکت تیریمد

.ارد خانه شدو. بود یخوب ازپامید. دیکش یقیعم نفس
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:که گفت دیمرصاد شن يحرف ها يال به ال. توجه به او به سمت آشپزخانه رفت یب. مشغول صحبت با بانو بود مرصاد

؟یهست یپس تو اک... شهیم یکه عال انیآره اگر اونا ب... بله بله. شونیدیمادر من خودتم که د. کنه یافسانه با پدر و مادرش صحبت م... آره ـ

کرد چرا شراره عاشق مرصاد نشد؟ فکر برانوش

...اوووف... شیخشک ها ریاش و ش یفرن دنیبا د. رفت خچالیو به سمت  دیکش یپوف نکیدر س نینگ ریش شهیش دنید با

!یلعنت... روروئکش در حال بود. را بست و به هال آمد خچالی در

قبل . گذاشت و پشتش نشست زیم يتوجه به آن ها لپ تاپش را رو یب. عروسک هم حضور داشت یو کل شیآن جا که تخت و پتو. اتاق رفت به

.شد امیاش وصل کند متوجه چند پ یرا به گوش یاس ب ویاز آن که 

.داشته باشد يصحبت جد کیو با او  ندیخواست او را بب یم. بود هیاز طرف سا شانیتا دو

...هم امیپ نیسوم

»! مراقب خودت باش پسرم ؟یخوب. زمیسالم عز «

.شد یم یقبل يها امیهم شامل همان پ نیا. را گرد کرد شیها شمچ

 کی. پاسخ انگشتش را فشار داد ي نهیگز يبار رو نیکرد ا یمنتقل م يجواب به پوشه ا یچرا مثل هر بار که آن ها را ب دیهم نفهم خودش

: کرد پیتا یدست

» ؟یهست یک یبگ ستیقرار ن «

.ارسال شد امیپ

.بکوبد واریخواست سرش را به د یدلش م. چهارم مربوط به شراره بود غامیو پ دیکش یپوف. دیرا ند لشیتحو گزارش

 غامیپ کی يو حاو دیلحظه لرز کیشد که  رهیاش خ یگوش يبا تعجب به صفحه . دیرا د لیکرد که گزارش تحو ینامربوط را پاك م يها غامیپ

.متن را پنج بار خواند. پوشه را باز کرد. بود دیجد

»! مهمه؟ فکر کن مادرت یلیمگه خ «

 غامیو دوباره پ. مزاحم را که توسط او پسرم خطاب شده بود را باز کرد امیدوباره پ. گذاشت زیم ياش را رو یشانیاحساس سوزش معده اش پ با

...را دیجد

: آمد گرید امیپ کی

»! پسرم ینو بدو زیهمه چ دیتو با. وقتشه گهیفکر کنم د. خوام باهات حرف بزنم یم «

با . شوند یخال زیم يبه رو گاهشانیکارت از جا میو س يآن قدر شتاب دار بود که باتر. پرت کرد زیم ياش را رو یگوش. بود ياحمقانه ا یشوخ

...مزاحمت را نیعامل يهمه  ایکشت  یخودش را م ایآخرش . گرفت شیدست ها انیو دوران سرش، سرش را م شیدر دست ها یحس لرزش

رفت و  نیسوت دار نگ ياز عروسک ها یکی يرو شیپا. بلند شد زیاز پشت م. دیچیپ یدرگوشش م یکنواختیزنگ . گرفت یسرسام م داشت

.کردند یم يباف باز ریفرش و تابلو ها دور سرش عمو زنج زیو م نیتخت خواب خودش و نگ. دیچیدر اتاق پ یسوت يصدا

دستش را محکم تر . نظرش پر رنگ تر شد يالدن هم جلو هیکر يچهره . سوخت شتریاش بمعده . بود ستادهیو سردرگم وسط اتاق ا کالفه
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.آورد رونیداروها را ب يکنار تخت بسته  زیم ياز کشو. دوال دوال به سمت تختش رفت یبه سخت. معده اش فشار داد يرو

تخت ولو کرد و  يخودش را رو. است دنیر حال ترکباشد، فکر کرد سرش د تیاهم یشور خون ته حلقش ب يکرد به مزه  یم یکه سع یدرحال

... برومند نیحاج حس يمعشوقه ... فرزانه تاج بخش... مادرش مرده بود. استیدن یشوخ نیاحمقانه تر نیفکر کرد ا

و منگ با  جیگ. خورد یحالش از خون به هم م. را بست شیچشم ها. ختیر دیسف یرو تخت يرو زدیم اهیکه به س يو قرمز ظیغل عیزد و ما عق

چانه . مرصاد با هول به سمتش رفت. آن قدر بلند بود که مرصاد را به اتاق بکشاند شیسرفه ها يصدا. رفت یدرد و سوزش معده اش کلنجار م

: گرفت و گفت ستشاش را در د

برانوش چت شد؟ ـ

افسانه با هول . را زد ییدر واحد رو به رو. تاق خارج شداو را رها کرد و از ا. باشد ییآن قدر اوضاعش خوب نبود که قادر به پاسخ گو مسلما

:گفت

....چه طرز در زدنه؟ ب نیمرصاد ا ـ

: توجه به غرغرش گفت یب مرصاد

....و نشیماش یاز خواهرت خواهش کن شهیم ـ

: در ظاهر شد و گفت يتوجه به نوع پوشش جلو یب تایآرم

شده؟ یچ ـ

: با هول گفت مرصاد

.مارستانیخوام ببرمش ب یه هم خورده، مبرانوش حالش ب ـ

: شد و گفت رهیمرصاد خ یخون يباز به دست ها مهیبا دهان ن تایآرم

؟يخوا یو م چییسو. خب باشه... خب ـ

: به سمت واحدشان رفت و گفت مرصاد

.ارمیمن برم برانوش و ب. کمکم کن شهیاگر م ـ

چه بود؟ افسانه هم متعاقبا خشک  يخون برا. سرش پرت کرد يو شالش را رو دیپوش ینخ يمانتو کیتاپش  يرو يفکر چیبدون ه تایآرم

: و عابر بانکش را برداشت و رو به افسانه که گفت فیک تایآرم. شده بود

.خبر نذا یمن و ب ـ

 دنیبا د. زد و منتظر ماند در کوچه دور. خارج کرد نگیرا فورا از پارک نیماش. خودش را داخل آسانسور پرتاب کرد تیگفت و در نها يا باشه

!بود يآمد، مرصاد قو یبرانوش سبک به نظر نم. باز کرد يقامت مرصاد که برانوش را کول کرده بود در عقب را فور

.سرش را تکان داد و پشت فرمان نشست. ماند یمثل پر م شیافسانه برا پس

.نبودکه راننده  تایجلو؛ آرم ای ندیلحظه مستاصل ماند عقب بش کی مرصاد

: و گفت دیکش یقیمرصاد نفس عم. حرکت کرد تایرا نبسته آرم لیدر اتومب ند،یکرد عقب بنش شنهادیکه خودش پ تایآرم يصدا با
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...مارستانیلطفا برو سمت ب ـ

: به مرصاد کرد و گفت ینگاه نهیاز آ تایآرم

.دوره یلیاون جا که خ ـ

.کنه تیزیدم اون برانوش و و یم حیترج. on callهمکارام از  یکیامشب ... بهتره کنمیاونجا کار م: مرصاد

؟يباز یپارت: تایآرم

برانوش و رنگ  یخون راهنیبه پ ینگاه نهیاز آ. را نداشت دنیآن لحظه فرصت خند یبود ول یخوب یهرچند شوخ. زد يلبخند محو مرصاد

چندش  يپسره . پشت بام را مسلما فراموش نکرده بود يحنه البد؟ ص. را گذرانده بود يالبد امروز روز بد. دلش سوخت. اش کرد دهیپر

!خورد یحالش به هم م ای دکر یم هیگر ای... لوس

: دیبه مرصاد نگاه کرد و پرس نهیآ از

شده؟ یچ ـ

.معده شده يزیفکر کنم دچار خون ر: مرصاد

!کرد یپدرش هم سال ها با زخم معده مبارزه م. دبد بو یلیخ نیا. چهره اش در هم رفت. دیکش ریخودش هم ت يفکر کرد معده  تایآرم

هوش نبود اما البد  یبرانوش کامال ب. زن بازگشت کیمرد و  کیبرانکارد و  کیمرصاد به سمت اورژانس رفت و با . متوقف شد مارستانیب مقابل

حال مرصاد  نیبا ا. گرفت یکردنش م یدانست چرا در موقع بروز بحران شوخ یخودش هم نم. حال افتاده بود نیخون خودش به ا دنیبا د

آخر  دیکه با يا نهیچه خوب از هز. شدن را انجام دهد يبستر يرفت تا کارها يبرانوش افتاد و او هم به سمت حسابدار یدرمان يدنبال کارها

!کرد یپرداخت، کم م یهفته م

آورد که چه شود؟ یسوپرمن را درم يدخترها يفکر کرد ادا که برانوش آن جا بود زل زده بود یکه به اتاق ینشست و درحال يا یصندل يرو

 نیکال از ا. چندشش شد... یـــیکنند؟ ا یلحظه فکر کرد برانوش چقدر لوس است که حالش به هم خورده است و احتماال به او سرم وصل م کی

. شد یسرم وصل کنند چندشش م دچار غش و ضعف شود و به او دزیمثل سرطان و ا يجد يمارهایپسر به جز تصادف و ب کیکه 

 دیاش احتماال با یلیبا توجه به مدرك تحص... نه... بزرگ نبود یلیو چهار پنج ساله ها بود و خب خ ستیب هیبرانوش شب. زد يشخندیفکرش ن از

چرا . دیپرس یافسانه م خب از. را نداشت قیجمع و تفر يخواست حساب کتاب کند که ذهنش حوصله  یم! سال داشته باشد 24 ای 25از  شتریب

داشته باشد مثل آن  یمردانگ دیمرد با! اوا خواهر. شد یمدل کیدر هر صورت از تصور برانوش با سرم ! کند از ذهنش کار بکشد يارخود آز

کاش زاده . ندکرد یجامه، پوست و شاخ و برگ تن م يرفتند و به جا یو پلنگ م ریکردن رسم بود و مردان به شکار ش یزندگ یلگیزمان که قب

!آن روزها بود ي

دختر درون عکس چنان محجبه بود . قرار داشت يپرستار شنیکه کنار است یبود آن عکس دعوت به سکوت يچه طنز... ياحمقانه ا يارزو چه

!کنند؟ یعکس هم رحم نم کیواقعا به . دستش هم ساق بود. آمد یاش بود م ینیب يکه رو يانگشت اشاره ا يکه نوك مقنعه اش تا رو

...عجبا

پزشک  ایوقت دوست نداشت پرستار  چیه. اورژانس چندان شلوغ نبود. کرد یداشت ناله م یجوان تصادف کی. انداخت شیپا يرا رو شیپا
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به تن کرده است و به خانواده  یبود که گان سبز رنگ یفقط عاشق ابراز تاسف پزشک. نداشت دنیو زخم د دنیخون د يتماشا يحوصله . شود

»! متاسفم... میاومد کرد یاز دستمون برم يهر کار« : دیگو یعمل م قمنتظر پشت در اتا ي

 ياز اعضا یکی یتر وقت کیو چه ش! بود کیش يادیکال آن صحنه ز. بود یکیعبارت ش یلیخ. دوست داشت يباز سمیساد نیعبارت را در ع نیا

البته خون . دعوا باشد ي نندهیدوست داشت ب... شرخر يدعوا يالبته منها! آمد یاز دعوا خوشش م. شود قهیبا دکتر دست به  یمتوف يخانواده 

خون  يدر تماشا... ییرو به رو يهمساده  یبا پسر لوس به قول خانم رحمان! تفاهم یمرس... هه. يزیبدون خون ر يدعوا. نداشتهم دوست 

!تفاهم دارند

: نشست و گفت تایکنار آرم. از اتاق خارج شد مرصاد

.میباعث زحمت شد ـ

حالشون چطوره؟: تایآرم

! شد دوم شخص مفرد به کار برد؟ یمرصاد که نم يجلو

.ارهیفقط بلده به خودش فشار ب... مرض داره... ضهیمر: مرصاد

معده؟ يزیهمون خونر: تایآرم

.... زخم معده اش هم يآره، با اون سابقه : مرصاد

: و درد و دالنه ادامه داد دیکش یپوف

... هیعصب... زخم معده داره... داره گرنیم ـ

: گرد شده گفت يبا چشم ها تایآرم

واقعا؟ ـ

...! اگر یخوبه، ول ارهیاگر به خودش فشار ن: مرصاد

!اوریخب پسر خوب به خودت فشار ن. بزند یپشت بام حرف يرو يکه از واقعه  دیصالح ند تایآرم

: گفتمرصاد زل زد و  یعصب مهیرخ ن میبه ن تایآرم

تونم بپرسم چرا؟ یم ـ

. بود شتریمسائل از سن و سالشم ب يسر هی. یلیخ... مشکل داشت یلیخ ریاخ میسال ون کی نیتو ا: مرصاد

 یمرصاد گوش! دیبگو شتریو آب و تاب ب شتریب اتییدوست داشت مرصاد با جز یدانست ول یمسائل را م يهر چند همه . تکان داد يسر تایآرم

.آورد رونیاش را ب

: خواند یمرصاد م یخواهرش را در گوش امیداشت پ تایآرم

». خبرم کن. ستین يزیکه چ... انشاا. ینگران نباش زمیشده؟ عز یچ «

:گفت تایبزند که آرم یمرصاد خواست حرف. کرد رشیغافلگ تایآرم مینگاه مستق. لحظه سرش را باال آورد کی مرصاد

!کنم یم اهیو س شیاش وارد بشه روزگار باعث و بان هیبه روح يمطمئنم اگر صدمه ا یهرم دخالت کنم ولخوا ماتیو تصم یتونم تو زندگ ینم ـ
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.قدر لحنش شمرده و خونسرد و قاطع و محکم و سخت بود که مرصاد خشک شود و تنها آب دهانش را قورت دهد آن

 ریخانم مد نیا تیبه قول برانوش شخص! مردانه داشت ي هیروحکرد که خوب  یو دخترانه اش چنان کلمات را محکم ادا م فیلط يآن صدا با

!کالم خشن و قاطع نینه به ا ،یشدن و دوندگ يبستر ي نهیدر انتظار و پرداخت هز شیایر ینه به آن همه محبت ب. قابل جستجو بود يادیز

: زد و گفت يلبخند مرصاد

.من افسانه رو دوست دارم ـ

.ستین یه کافجمل کیپنهان شدن پشت : تایآرم

: و گفت دیکش یآه مرصاد

.شناسم یدور و برم م يادیز يمن دخترا... دیباور کن ـ

پس چرا افسانه؟: تایآرم

ذاره، خو ب قابل  یم هیسالم از جون ما هیکه به خاطر  یو پاکه، کس ایر یقدر ب نیکه ا یکس. ساده است یلیخ. مهربونه یلیافسانه خ: مرصاد

.که خوشبختش کنم رمیگ ینم و به عهده ممن تمام توا. شهیستا

ه؟ینوع خواستگار هی نیا: تایآرم

افسانه رو  شتریبار ب هیکه  نیبا ا. مادر من هم به شدت موافقه. بذاره ونیاتفاقا از افسانه خودم خواهش کردم که با پدر و مادرش درم: مرصاد

.دهیند

کنم؟ یتلق يحرف ها رو جد نیا: تایآرم

:گفت الصیبا است مرصاد

.کنم یحسم م نیاثبات ا يبرا يمن واقعا افسانه رو دوست دارم و هر کار. البته ـ

: زد و گفت يلبخند تایآرم

....ازدواجتون با افسانه يها اریمع دیمطمئن ـ

: وسط کالمش آمد و گفت مرصاد

...و اگر من و قبول کرده ستمین قشیمنم که ال. الزم و داره يارهایافسانه تمام مع ـ

: مرصاد را در دلش کامل کرد يجمله  يادامه  تایآرم

»! از حد احمق است شیب «

.مرصاد خوشش آمد تیحال از جد نیا با

. کند یم يبرادرش برادر يکه برا يمرد. کند یکه تظاهر به مردنما بودن نم يمرد. است یهم به خودش اعتراف کرده بود مرصاد مرد خوب قبال

!افسانه هم که کال مرد و مرد نماها را دوست داشت... بانو هم يبرا. را دوست دارد نینگ. است یخوب يعمو

 يبه مرصاد لبخند يدختر پرستار! بشکافد تایصورت آرم کیمیرا در م شیحرف ها جیخواست نتا یشده بود و احتماال م رهیخ تایبه آرم مرصاد

: زد و گفت

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


کاربر  انجمن نودهشتیا خورشید |! دیگري...او...تو...من                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 170

حال شما؟. دکتر برومند... به به ـ

: و گفت دستایا مرصاد

چه خبر؟ ؟یعیخانم رف يچطور ـ

.؟ خدا بد نده مارنیبرادرتون ب دمیاز بچه هاشن. یسالمت: یعیرف خانم

.ستین يخوشبختانه مشکل حاد: مرصاد

تونم پرستار برادرتون باشم؟ یم نیبخوا: یعیرف خانم

.ستین يا يمشکل جد. برمش خونه یسرمش تموم بشه م. ینه مرس:  مرصاد

 یهنوز موشکافانه نگاه م یعیخانم رف. زد يکند لبخند انیرا ب یحیبدهد توض حیکه ترج نیکرد و مرصاد بدون ا تایبه آرم ینگاه یعیرف خانم

:گفت تایمرصاد رو به آرم. آن دو گذشت ياش را در سکوتش ادغام کرد و از جلو يباالخره کنجکاو. کرد

.به خاطر امشب واقعا ازتون ممنونم ـ

. کنم یهش مخوا: تایآرم

. بشه يطور نیکردم که ا یفکرشم نم... نیهم يبرانوش و خودم بردم کارواش برا نیماش: مرصاد

...بمونم ازهین دیکن یواقعا اگر فکر م:  تایآرم

.دیلطف کرد یلیجا هم خ نیتا هم. کنم ینه خواهش م: مرصاد

.ریبتون بخخب ش. کنم ینم غیشد در ازیاومد که به من ن شیپ يهرکار: تایآرم

. ستین يبه تکرار تعارف و زبان باز يازیاست و ن يبار بود اما آن قدر لحن و کالمش محکم بود که مرصاد فکر کند کامال جد کی تعارفش

...یمعن کیکالم و  کی! کالم بود کی تایآرم

. گرفت شیرا پ رخروجیمس تایگفت و آرم يتشکر دوباره ا مرصاد

را  لیاتومب. دیبه خانه رس قهیظرف مدت پانزده دق. کرد و دنده عقب گرفت میرا تنظ نهیآ. نشست لشین اتومبو پشت فرما دیکش یقیعم نفس

: زد و گفت ينگران افسانه لبخند يدر باز واحدشان و چهره  دنیبا د. پارك کرد و وارد آسانسور شد

؟يداریب ـ

شده بود؟ حالش خوب بود؟ یچ: افسانه

: گفتآمد و  یکش و قوس تایآرم

.آره، بدك نبود ـ

: و گفت دیکش یپوف افسانه

.از ترس مردم يوا ـ

: زد و گفت یلبخند کج تایآرم

!برادر شوهرت بپره؟ يدیچرا؟ ترس ـ
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: مسخره گفت افسانه

.برو گمشو ـ

: و آرام زمزمه کرد دیکش یقینفس عم تایآرم

؟يدیرو د لمهیاون ف. گذشت ریبه خ ـ

.زنگ زدم نایبه مامان ا یداره؟ ول دنید لمیحس ف یک تیموقع نیتو ا. نه بابا: افسانه

؟یبهشون گفت. چه خوب: تایآرم

: با خجالت گفت افسانه

...نه ـ

: زد و گفت يلبخند تایآرم

بپوشم؟ یچ تیواسه عروس. برگردن گهید يکنم تا دو هفته  یکار م هی ـ

: و گفت دیهم خند تایو آرم دیبچگانه خند یبا ذوق و شوق افسانه

.کشمش یخودم شخصا م. کنه تتیعنتر که بخواد اذ يبه حال اون پسره  يوا ـ

: گوشش گفت ریرا بغل کرد و آهسته ز تایآرم افسانه

خواهر بزرگه؟ یشیناراحت نم ـ

: افسانه را محکم به خودش فشار داد و گفت تایآرم

؟یاز چ ـ

که زودتر از تو برم؟ نیاز ا: افسانه

: به کله اش زد و گفتمحکم  تایآرم

.دستت يریکن مرصاد و مثل موم بگ یسع. نه خره ـ

: و گفت دیخند افسانه

.یازش بسازم خودت حض کن یلیزن ذل هی. باشه ـ

: آمد و در لحظه نگران شد و گفت رونیخواهرش ب ياز آغوش خواهرانه  یو افسانه با نگران دیخند تایآرم

؟یمخالف باشن چ نایاگر مامان ا ـ

.مثل مرصاد تو رو قبول کنه یکیاز خداشونم هست : تایآرم

: کرد و گفت يا یدهن کج افسانه

.مثل مرصاد با جناق هم باشن يآدم عاد هیو  نینابغه مثل رام هیزشت بود . دیدینرس ییبه جا نیخوب شد تو و رام ـ

.نگفت يزیباال انداخت و چ يشانه ا تایآرم

: زد و گفت يلبخند افسانه
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...يشدیم یشیآت يادیاومد ز یقبلنا که اسمش م ـ

را داخلش  يد يو يافسانه به سمت دستگاه رفت و د يتوجه به نگاه ها یب! آمد و فکر کرد چند سال است که گذشته یکش و قوس تایآرم

: گذاشت و گفت

.میبخور اریب ییچا هیبرو  ـ

!شود ینم یشینامش آت دنیه با شنوقت است ک یلیفکر کرد خ تایبه آشپزخانه رفت و آرم افسانه

: که گفت ختیر یم يداشت چا افسانه

.پنج شنبه افتتاح مطب برانوشه یراست ـ

.دونم یم: تایآرم

.تولدش هم هست: افسانه

.نکن یشوخ:  تایآرم

ما هم که . یالبته خونوادگ. ن و برقصخونه و بز میایب کینیکل يبعد از نهار تو نهیبچ يبرنامه ا هیخواد  یگفت م یمرصاد م. گمیم يجد:  افسانه

خوبه؟. میکت و شلوار بخر هیبراش  میخوا یمن و مرصاد م. میدعوت

حاال چرا کت و شلوار؟: تایآرم

:گفت ینیریبا لحن ش افسانه

.داشته باشه بپوشه یچ هی دیمن و مرصاد با یعروس يخب برا ـ

: اُپن پهن شد و گفت يرو تایآرم

؟یزن یخواهرت و دور م يطور نیا ؟یپس من چ ـ

.قسمت پول کت و شلوار برانوش و بده هیتو هم  يخوا یم: افسانه

:وگفت دیکش یپوف تایآرم

؟یکل پول و حساب کن يافسانه نر. الزم نکرده ـ

: و گفت دیخند افسانه

.من فقط قراره پول ست کراوات و بدم. نه نگران نباش ـ

.شد ینگران و ناراحت نم یلیبابت خ نیاز ا. بود سیخس يادیبود اما زافسانه احمق . دیکش ینفس راحت تایآرم

: گفت یکالفگ با

بخرم؟ یپس من چ ـ

: فکر کرد تایباال انداخت و آرم يشانه ا افسانه

رو به  ي هیساهم یپرداخت بده يدغدغه  یکاف يبه اندازه . هفته اش شود يدغدغه  ییرو به رو ي هیهمسا يبرا دنیمانده بود کادو خر نیهم ـ

....هم شیبا توجه به اتفاق چند ساعت پ! به حال کادو يرا داشت، وا ییرو
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...!از سر... از سر محبت... ياز سر دلسوز. به مرصاد زنگ زد یبا چه هدف دینفهم

 انیب یکنم یهش مو خوا دیشن يگفت و تشکر يخدا را شکر! است بلیاست تشیگفت که حالش خوب است و وضع یمرصاد آرام بود و م يصدا

.کرد و تماس را قطع کرد

؟!دیخر یم یکادو چ یول ؛ییرو به رو ي هیهمسا يبرا ینگران یب. دیخواب یرا راحت م شب

 دنیمرصاد که مشغول نوش دنیبا د. دارد یتیدانست کجاست و چه موقع یم. بار دوم باز کرد يرا برا شیپلک ها. ده صبح بود کینزد ساعت

: سرش برد و مرصاد گفت ریز بود، دستش را يچا

؟يبهتر ـ

: به سقف نگاه کرد و گفت برانوش

مخابرات؟ یرفت ـ

: تخت نشست و گفت يلبه  مرصاد

...که یگرفت يقدر جد نیو ا یشوخ هیبرانوش تو  ـ

:با حرص گفت برانوش

.اون زنده است. ستین یشوخ ـ

: و گفت دیکش یپوف مرصاد

...برانوش ـ

: مرصاد نگاه کرد و گفت به میمستق برانوش

...نمرده دیخب شا... اون تصادف مرد يتو دیهمتون گفت یوقت... نشد دایوقت جنازه اش پ چیه یوقت ـ

: با حرص گفت مرصاد

.خوان ازت سوء استفاده کنن یسال کجا بوده؟ م يو اند ستیب نیتو ا ـ

مرصاد؟  يچه سوء استفاده ا: برانوش

: گفت ضیبا غ مرصاد

.احمقانه است یشوخ هی انیا ـ

:مرصاد با حرص گفت. داد یگوش نم برانوش

.احمق نباش ـ

: و گفت ستادیصورتش انداخت و مرصاد خواست از اتاق خارج شود اما در چهارچوب ا يپتو را رو برانوش

!برانوش مادرت فوت شده، مطمئن باش ـ

.دیاز اتاق خارج شد و در را محکم کوب و

 يقور يبا اسکاچ به جان بدنه . بود يرا پر از آب کرد و مشغول شستن قور يبا حرص کتر. کرد آرام باشد یسع. فتسمت آشپزخانه ر به
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گاز هم بلند  يرو يفس فس کتر يصدا. داد يبد يبرخورد کرد و صدا نکیاز دستش با کف س يبودن قور زیافتاده بود که به خاطر کف و ل

که داخل آب جوش  یکف دنیبا د. گاز رها کرد يرا رو ياش سوخت و در کتر یبرداشت اما دست کفرا  يت در داغ کتریبا عصبان. شده بود

را داخل  يکتر رهیبا دستگ. را خاموش کرد يکتر ریرا شست و ز شیدست ها. دیو دست از کارش کش دیکش یبود پوف ختهیر يکتر يآمده 

. گذاشت زیم يسرش را رو. نشست یصندل يگذاشت و رو نکیس

 نیانقدر احمق بود که با ا... ایفکرش مشغول نشده باشد  ایمزاحم وابسته نشده باشد  نیبه ا يادیاتفاقات برانوش ز نیبود با تمام ا دواریام فقط

.خزعبالت اعتماد کند و باورشان کند نیبه ا ریتفاس

. آمد یبه نظر خواب م. آرام در را باز کرد. نداد یجواببرانوش . به در اتاق زد يخودش و برانوش را برداشت و تقه ا لیموبا. جا بلند شد از

.برانوش را بردارد نیرفت تا ماش یبه کارواش م دیبا. کرد ضیتعو نیج کیشلوارش را با 

ه اس ام اس احمقان کیبه . رخ داده است یکرد چه اتفاقات یفکر م يرو ادهیپ ریو تمام مدت مس دیزود به کاراواش رس یلیخ. خارج شد ازخانه

.دیساعت آن جا رس کیظرف مدت . اش راه افتاد يحساب کرد و به سمت منزل مادر. شد لیسوار اتومب. شد اعتماد کرد ینم

. شد دایخواهرش مهربان هم پ ياش را کامل نکرده بود که سر و کله  یهنوز سالم و چاق سالمت. باز کرد شیدر را برا نرگس

: زد و گفت يلبخند مرصاد

؟یکنیکار م یچجا  نیتو ا ـ

: زد و گفت يهم متقابال لبخند مهربان

د؟یبا هم اومد. خوشحال شدم دمیبرانوش و د نیورا؟ ماش نیچه عجب از ا... به به ـ

: با غرولند گفت بانو

جا؟ نیا ادیب شهیغد حاضر م ياون پسره  يفکر کرد ـ

: ست و گفتنش یمبل يو مهربان هر دو به مادرشان سالم کردند و بانو رو مرصاد

؟يچه خبر مهربان؟ راه گم کرد ـ

: و گفت دیخند مهربان

.میسرت خراب شهیمامان ما که هم ـ

: کالفه گفت مرصاد

.ستین هیاالن وقت گله و گال ـ

: کرد و گفت زیرا ر شیچشم ها بانو

.يدل کند زتیشده مرصاد؟ بعد مدت ها از برادر عز یچ ـ

:با حرص گفت مرصاد

.اتفاق مهم افتاده هی... مامان ـ

شده؟ یچ: بانو
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....مادر برانوش یتو مطمئن: مرصاد

: با تعجب گفت بانو

....االن وقت صحبت راجع به ـ

.بانو خشکش زده بود. دانستند یبعد همه ماجرا را م يلحظه ا. را بست و باز کرد شیچشم ها مرصاد

: با حرص گفت بانو

.اریمن ن يرو جلو کهیاسم اون زن ـ

: گفت یبا کالفگ ادمرص

.برانوش و کرده يمادر يشده که ادعا داشیپ یکیچه؟ باالخره  یعنی ـ

: گفت یجیبا گ مهربان

شه؟یمگه م ؟یچ ـ

:رفت گفت یکه قدم رو م یاز جا بلند شد و در حال مرصاد

.نهیخواد برانوش و بب یهم داره که م یمحکم يقدر ادعا نیا ـ

: افتاده بود بلند گفتکه سرش به دوران  یدرحال بانو

... بود که ضیشد اون قدر مر یاگر تو تصادف کشته نم یحت. صحبت کردم نیخودم با حس. دارم نانیمن ازاون تصادف اطم. فرزانه مرده ـ

...و یدون یها رو م نیا يهمه . سرطان داشت مرصاد

:و گفت دیرا کش شیموها مرصاد

.... کار تو بود اگر برانوش بفهمه که اون تصادف یدون یم ـ

: با حرص گفت بانو

.گذاشتم هیاون پسر ما يپدر خودش؟ من که ازجون برا ایکار من  ـ

: گفت تیرفت و با عصبان ییقدم رو مرصاد

راش و از اول تا آخر ب زیو همه چ نمیبش دیکنم با یفکر م یگاه یدون یم. ازدواج با شراره هم به خاطر ثروت برانوشه ياصرارهات برا یحت ـ

م؟یکار کن یچ دیخواد با یادعا کنه اموالش و م يروز هیاگر  یدون یم. اونه يبهش بگم تمام دار و ندار حال حاضر ما از صدقه سر. کنم فیتعر

.يبراش دم تکون بد يتو که خوب بلد: بانو

....کدوم از کارامم به خاطر چیه. ارمیو به جا ب میکنم حق برادر یم یمن دارم سع: مرصاد

: با حرص بحث را عوض کرد و بلند گفت بانو

.مرده مرصاد... فرزانه مرده ـ

.را ماساژ بدهد شیاز جا بلند شد و به سمت بانو رفت تا شانه ها مهربان
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 هی و به برانوش بگه؟ اگربفهمه اون تصادف تیکنه برانوش پسرشه؟ اگر فرزانه زنده باشه؟ اگر واقع یکه ادعا م هیک ه؟یک نیپس ا: مرصاد

اونه؟ يهمه ارث و ثروت برا نیسال ها، ا نیاگر بفهمه تمام ا ؟یبوده و تو مادرش و کشت یتصادف ساختگ

: گفت هیبا گر بانو

.کنم میتیبچه رو  هیخواستم  یمن نم... خواستم یمن نم. کار کرده یپدرت چ دمینه، من بعد از اون اتفاق فهم ـ

:ه بود گفتگردنش متورم شد يکه رگ ها یدرحال مرصاد

.هم افتاد گردنت تشیمسئول یول ،یکن يخور میتی یخواست یآره فقط م ـ

: گفت هیبا گر بانو

.براش کم نذاشتم يدیانصاف تو که د یب ـ

: تاسف تکان داد و گفت ياز رو يو سر دیدستش را پشت گردنش کش مرصاد

بمونه مگه نه؟ لتیخاندان تاج بخش تو فام يارث باد آورده  یبا دخترخواهرت ازدواج کنه؟ آره؟ خواست یاصرار داشت نیهم يبرا ـ

: زمزمه کرد بانو

... خواهرم ـ

: زد گفت یرو به مرصاد که کالفه مقابلش قدم م و

خواهر فرزانه است؟ دیشا ـ

: و گفت ستادیا مرصاد

؟یچ ـ

:پرت و نامنسجم گفت بانو

کرد که  دیتهد يبعد از مرگ فرزانه هم چند بار. درشون اون و از خونواده طرد کرده بودخواهر داشت که پ هیفرزانه  یول ستم،یمن مطمئن ن ـ

. وضعش خراب بود ادمهیاون موقع که . االن حتما مرده. اون موقع معتاد بود. باز نکرد یاما پدرت رو حرفش حساب م،یمال و اموال و سهمش و بد

: و گفت ستادیدست به کمر ا مرصاد

برانوش؟ يخاله  یعنی ـ

...دیشا... دونم ینم: بانو

ادعا کنه که اون مادرشه؟ دیبا یچ يبرا: مرصاد

: بود را پس زد و گفت شیشانه ها يدست مهربان را که رو بانو

. برد سرطان داشت یتو تصادف هم اگر جون سالم به در م. فرزانه مرده ـ

: و گفت دیبه صورتش کش یدست مرصاد

؟یمطمئن ـ

: با آب دهانش فرو داد و گفت بغضش را بانو
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!دونم ینم. آره ـ

: گرفت و گفت شیدست ها انینشست و سرش را م یمبل يرو مرصاد

بابا چرا طمع کرد؟ چرا؟ ـ

:از جا بلند شد و کنارش نشست و گفت یبه سخت بانو

من که مقصر . ستیخودش هم خوب ن يبرا... بعد .میافت یبفهمه همه مون از چشمش م. یو بهش بگ زیهمه چ يوقت بر هینکنه ... مرصاد مادر ـ

.پسر به خون ما تشنه بشه نینذار ا. جواب پس بده ستیهم که ن امرزیبرومند خداب. يکاره ا چیتو هم که ه. نبودم

: بانو نگاه کرد و گفت يبه اشک ها مرصاد

نه از تو،  یچیخودشه، ه يو بفهمه که برا زیاگر همه چ... کنه و یمخونه، کارخونه که شوهر مهربان اداره اش  ،ییدارا نیبفهمه تمام ا ياگر روز ـ

.واقعا جالبه ؟يذاریسرش منت هم م ياوصاف تو دار نیتازه با ا. بانو یچیه! مونه ینه من، نه مهربان نم

: خفه گفت بانو

. من و خراب کرد یاون زن زندگ ـ

:کرد و گفت خانه اشاره يها قهیو عت لیبا حرص به اطراف و وسا مرصاد

خراب شده اته؟ یزندگ نیا ـ

!باشد يشامدیمنتظر چه پ ایچه کار کند  دیدانست با یو کالفه اصال نم جیگ. از جا بلند شد گریحرف د یمرصاد ب. شد يجار شیاشک ها بانو

*****

.اش زل زده بود یگوش يمسخ به صفحه  يآدم ها نیع

: دیخش دار او که پرس يصدا با

 ؟يخوا یم ین چم یتو گوش ـ

: و گفت دیجا پر از

. یچیه یه ـ

: و گفت دیاش را از دستش کش یگوش سیفرنگ

؟یکن یمن و چک م يامایپ ینشست ـ

: را در هم قالب کرد و گفت شیدست ها هیسا

... خب... خب ـ

:مبل نشست و با لبخند گفت يدسته  يرو

... یعنیهان؟  ؟یکه مادرش یبهش گفت ـ

: دهانش گرفت و گفت يلورا ج شیها دست
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حله؟ یهمه چ یعنی. ول يا... پس تمام نقشه هات. خوشحالم یلیخ يوا... سیفرنگ يوا ـ

: توجه به ذوق وشوق او گفت یب سیفرنگ

. ستمیالبته هنوز مطمئن ن. یکن یتو هم کار خودت و م. جز همون نقشه است نمیا. برو بابا دلت خوشه ـ

: گفت يبا لبخند مشمئز کننده ا و

.میزن یم غشیدو طرفه ت يطور نیا ـ

: گفت یجیبا گ هیسا

؟...که یمگه بهش نگفت ـ

. و طلبم صاف بشه یازش بستونم که کل بده یچک هی دیبا. دارم ادیپسر برنامه ز نیمن واسه ا... حاال: سیفرنگ

شه؟یاگر بفهمه خرد م یمگه نگفت: هیسا

.دهیپول خرد شدنشم م: سیفرنگ

؟يخوا یاز جونش م یچ:  هیسا

رسه؟  یکل مال و منالش به من و تو م رهیاگر بم یدون یم. فکر کن جونش رو:  سیفرنگ

!بچه داره هیاون : هیسا

: زد و گفت يلبخند سیفرنگ

.و کردم زیحساب همه چ. درسته خانم میمن حساب رس ـ

: زد و گفت يپوزخند هیسا

ارم؟ک یحاال من چ. شهیم تیزرنگ يتو فقط ادعا ـ

!یخرابش کن يتو هم حق ندار. دمیکار زحمت کش نیا يطبق برنامه؛ من واسه . کن يتو رل خودت و باز: سیفرنگ

: را مشت کرد و گفت شیدست ها هیسا

.و بهش بگم زیمجبورم نکن همه چ. من و مجبور نکن... بکنم يمن اگر نخوام کار نیبب ـ

: تکان داد و گفت يسر یدر اثر نئشگ. درحال مصرف بود سیفرنگ

.تو راحت باش ـ

و  دیپوش ییمانتو. هفت جدش بس بود يهم برا دنیکش یهمان تفنن. بود که گرفتار مصرف مداوم نشود نیتمام هنرش ا. از اتاق خارج شد هیسا

 يرا رو فشیک. زد رونیبودند از خانه ب ختهیاش ر یشانیپ يبلوندش که نا مرتب رو يتوجه به موها یب. سرش پرت کرد ياش را رو يروسر

هنوز کد مربوطه را وارد نکرده . دیخر يرفت و شارژ يبه سمت دکه ا. شارژ نداشت. خارج کرد لنتیرا از حالت سا لشیموبا. دشانه مرتب کر

:گفت یبا کالفگ نیهم يحوصله اش را نداشت، برا. زنگ زد ایمیبود که دوستش ک

بله؟ ـ

خانم؟ هیاحواالت سا: ایمیک
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؟یداشت يکار ؟یخوب. مسال: هیسا

؟يسر کار: ایمیک

: گفت یبا کالفگ. لحظه چشمش را بست و باز کرد کی هیسا

شده؟ ينه، طور ـ

شته؟یپسر پ: ایمیک

.نه، کارت و بگو: هیسا

؟يایتو هم م نمیزنگ زدم بب. میشب خونه منصور دعوت: ایمیک

: را دست به دست کرد و گفت لشیموبا یگوش هیسا

.نه ـ

؟یهست يجا بهتر: ایمیک

.نه: هیسا

!بود يعادت گند. برود ابانیاز کنارخ شهیعادت کرده بود هم. رو کج کرد ادهیبوق زد راهش را به سمت پ شیکه برا ینیماش دنید با

.هم هست نیبه خصوص که افش. يومدیاگر م ا يشدیفکر کردم خوشحال م: ایمیک

؟يندار يخب کار. امینم ا،یمینه ک: هیسا

.يشد یخوب کاسب م ياومد یامشب م. یباشه، خود دان: ایمیک

: بلند گفت هیسا

.خداحافظ ـ

که  يدو دختر دنیبا د. صورتش گرفت و ها کرد يرا جلو شیدست ها. پرت کرد فشیاش را خاموش کرد و در ک یگوش. تماس را قطع کرد و

.نگاه کرد ابانید شدنشان از خدستشان بود با حسرت به ر يبودند و کالسور دهیپوش يساده ا يلباس ها

که در پارك بساط پهن کرده  ییخانواده ها دنیبا د. فرو کرد شیمانتو بیرا در ج شینشست و دست ها یمکتین يلبه . رفت یسمت پارک به

.زد و فکر کرد چقدر حسرتش را دارد يبودند، لبخند

از فعل  شدیخورد مجبور م یحالش به هم م! بود تیعاشق اسک دختر خودش هم... نازشیپر. گذشت تیبا اسک شیدختر کوچک از جلو کی

پسر معتاد ازدواج  کیبا  دیکه نبا دیرس ینم نیسطح عقلش به ا یول دیرس یم یهر چند سطح سوادش به دانستن فعل ماض. استفاده کند یماض

اگر  دیشا... رفت ینم ششیاز پ یاتفاق در چهارسالگبرحسب  نازشیاگر پر دیشا... کرد او را ترك بدهد یم یماند و سع یهم اگر م دیشا! کند

.سالش بود ستیآن موقع فقط ب... سالش بود ستیب... شد یمادر نم یدر شانزده سالگ

فروخت  یکه مادر داوود سر عقد به او داده بود را م ییکرد و طالها یشب ها با داوود جنگ و دعوا م. کرد یرا بزرگ م نازیخواند و پر یم درس

خود . داشت یمادر شوهر خوب یول! بار هم مفت و مسلم به شوهر دخترش جنس نداد کی سیفرنگ. دهنش بسته باشد. جنسش جور شود تا او

بودن  یاز منش ییها یبیخوش بود و جمع کردن پول تو ج نازیآن موقع ها دلش به پر. پسرش نماند يکرد برود و به پا شنهادیپ چارهیزن ب
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. دهد یگفت اگر شب بماند دو برابرحقوقش را م سشییبار ر کی یحت. بخرد یصورت تیکفش اسک کی نازیپر يراخواست ب یم شد؛یم بشینص

داوود معتاد  دیشا. را داشت نازیپر دیآن موقع شا. به صورت آن مردك کچل بکوبد وتریکامپ بوردیو با ک نماندآن موقع آن قدر عفت داشت که 

بود  یعذاب وجدان ياز آن معتادها. داوود دوستش داشت! که آن ها را به درکه ببرد دیرس یعورش مرا داشت که هر شب پنج شنبه آن قدر ش

 ییآن هفته ها. افتاد که از داوود جدا شود یبود بهانه دستش نم یزنده م نازشیاگر پر. بد را رها کند نیاتوانست  یدانست بد است اما نم یکه م

!بود دهیچش ادیرا ز یغ چرا؟ طعم خوشبختدرو. اش بهشت بود یکرد زندگ یکه ترك م

.از اشک و باران شد سیآمد و حس کرد صورتش خ يسوز بد. را بست شیها چشم

 يحتما کار. کرد تا ترك کند یرا داشت حتما کمک دامادش م نازیکه اگر آن روزها که داوود و پر ییاز آن برادرها. برادرش بود برانوش

... برانوش را داشت اگر آن موقع. کرد یجور م شیبرا

 کی. بر حسب مد روز سوراخ بود شیسر زانو. اش زل زد یآب نیچانه، به ج ریهم ز شیکف دست ها. گذاشت شیزانو ها يرا رو شیها آرنج

.باز کردبرانوش را  امیپ. درآورد فشیاش را از ک یگوش. تنش را گرفت يلرز. شد سیخ شیافتاد و سر زانو یدر همان سوراخ قایقطره باران دق

!و کجا؟ یک

.بود امشیپ يهمه  نیا

زبان  ریرا از ز زیآمد بعد همه چ یبا خودش کنار م دیاول با یعنی. آمد یبا خودش کنار م دیبا. دانست ینم... اما نه حاال د؛ید یاو را م دیبا

.نبودمادرش  سیکاش فرنگ! کرد ینم يوقت رو باز چیه سیفرنگ. دیلنگ یم يزیچ کی. دیکش یم سیفرنگ

!دانست یم... بود دهیرا چش يهم طعم مادر او

... آن زمان داشت يا ییدا نیاگر چن نازیلحظه فکر کرد پر کی

!برانوش است ندیایآدم به حساب ب سیفرنگ ياز زاده ها یکیاگر  حداقل

!بود رید یلیاالن داشتن برانوش خ. شد یپر و خال شیها چشم

****

 ایاش را از چک کم کند  نهیهز دیبا یصد و چهل و سه هزار تومان یساعت مچ کی دنیفکر کرد خر تایآرم. دیسموعود باالخره ر يشنبه  پنج

!هم بود مارستانیب ي نهیتازه هز... نه؟ نه واقعا

نبود،  یو بهمان یو فالن یو در پول غرق یو بل هست یو ال هست یشرکت معتبر هست سییر کیکه تو  نیبر ا یافسانه مبن ياگر غرولند ها یعنی

صد و پنجاه  کیخب نزد یشد، ول یهر چند مارك دار محسوب م. داد یساعت مسخره م کی يعمرا صد و چهل و سه هزار تومان ناقابل را به پا

شان شده  هیبرانوش آمده بود همسا یاز وقت.... افتتاح مطب يبرا یسبد گل چهل و هشت تومان کی دیتازه با خر. از کفش رفته بود مانهزار تو

.شد یطور ضرر بود که متحمل م نیبود هم

. نبود یتومان کم پول ستیدو. کار کردن را داشت نیا يواقعا رو. کند مهیو گزاف را در چک ضم یاضاف يخرج ها نیتوانست تمام ا یم کاش

و  راهنیپ ریجوراب و ز کیآن را داشت با  يکاش رو. کردن مزخرف بود دیمردها خر يکال برا... اَه. افسانه بود ریهمه اش تقص... ایخدا يوا
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.از فکرش خنده اش گرفت... برانوش يفکر کن برا. سر و تهش را هم آورد ریز یگانلباس هم

افسانه  يعطر هم به گفته . افسانه قرار بود کراوات بخرد فیح. داد یم حیرا ترج راهنیدانست وگرنه کفش و شلوار و پ یرا نم زشیسا فیح

واقعا چرا عقلش را داده بود . گفت که ساعت بخرد یخورد و م یمخش نشسته بود و پاپ کرن م يکال افسانه فقط رو. لون داردعطر و ادک یکل

نه؟دست افسا

!است کینیپارك کرد و گفت که در کل يمغازه دار نگیپارک يپارك کند، ناچارا جلو یدرست يرا جا نیماش نتوانست

بانو و . آمد یم یبه نظر عصب دینشسته بودند و فر يگوشه ا انوشیو پسرشان ک دیمهربان و همسرش فر. دیچرخ یم کینیدر کل یالک برانوش

کاسه  یذهنش ماجراجو نبود وگرنه کل ادیکه ز فیح. قدم شود شیبانو باز پ دیگنج یهنوز در باورش نم. فرح هم مشغول گفت و شنود بودند

.دندیخند یم یهم الک اریافسانه و مرصاد و ماز! دیچ یکاسه م مین ریز

.دیایزند و منتظر است تا او ب یبار به ساعت زل م کی قهیشد هر پنج دق یآمد؟ خودش هم باورش نم یچرا نم تایآرم

!رخ نداده باشد شیبرا یاتفاق! به هرحال یول. آمد بد قول باشد و البته هنوز ساعت دوازده نشده بود یچند به او نم هر

: گفتو  ستادیکنارش ا مرصاد

؟یکار کن یحاال قراره چ ـ

....فعال منتظر مهندس آرمند: برانوش

: به سمت برانوش آمد و گفت. کرد يشد و به جمع سالم بلند کینیوارد کل کیدسته گل ش کیبا  تایدر باز شد و آرم. فعل ماند یب کالمش

که نکردم؟ رید ـ

:زد و گفت يلبخند برانوش

.یخودت گل ؟يدیچرا زحمت کش. ابدا، سالم ـ

!یمیصم چه

پشت بام خوب  يجور استفاده از فعل و مفعول ها برا نیکرد؟ ا یصحبت م زانهیقدر محبت آم نیجمع ا يچه جلو يبا خودش گفت برا تایآرم

: زد و گفت يحال لبخند نیبا ا! کردن هیهم گر دیشا! خلوت کردن يداد برا یبود و دم غروب که جان م

.با دل خوش ،یبه سالمت. گمیم کیبه هرحال تبر ـ

: در دلش گفت و

. حرف ها نیکال از ا ـ

 نایاعمال را دوست داشت ع نیا! ردیداد ساعت مربوطه را پس بدهد و پولش را بگ یم حیترج شتریب. تعارف و تکه انداختن را نداشت ي حوصله

!مارستانیب ي نهیهز. سبد گل هم انجام دهد يرو

حوصله نداشت  تایآرم. کرد یکیفرح هم با او سالم عل. محض ادب جلو رفت و محترامه عرض ادب کرد تایآرم. دکر ینگاهش م رهیخ رهیخ بانو

کنار افسانه ! بود شهیهرچند فرح مثل هم. کند زیوار اریاش به ماز یکالمش را به حساب جواب منف ينداشته  یکند و خشک ریرفتار فرح را تفس

: گفت جانیو افسانه با ه ستادیا
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.انیآخر ماه م نایبه مرصاد گفتم مامان ا ـ

:تکون داد و گفت يسر تایآرم

.کوکه فتونیخوبه ک ـ

.میریو تو باغ خونه شون بگ مونیعروس میخوا یمن و مرصاد م. گهیخبر د هیحاال : افسانه

شده  رانیتهران و يتاالرها و سالن ها تهران آتش گرفته بودند؟ يتهران خراب شده بودند؟ باغ ها يهتل ها. نگاهش کرد رهیخ رهیخ تایآرم

رد؟یخواست در خانه بگ یخواهر کوچکش را مرصاد م یبودند که عروس

که پاشنه  نیبه دخالت داشت و ا یبیعج لیواقعا م یعنی. که دخالت نکند دیکش قینفس عم کی یعنی! زد حق ندارد دخالت کند بیخودش نه به

.ندکفشش را در فرق سر خواهر ساده اش فرو ک

. بلند شدند تایآرم يهمراه با شوهرش جلو. بود یمهربان دختر بانمک. تا با مهربان آشنا شود دیدستش را کش افسانه

 یگه گاه برانوش او را زن داداش هم صدا م دیشن یکه م ییتا جا. مرصاد جا شده بود يدر دل خانواده  یطور که مشخص بود افسانه حساب نیا

 یکیدر  دیخواهرش با یچه؟ عروس یعنی.... مرصاد يها يباز يسوار نیبه خصوص ا. سخت بود شیهنوز باورش برا یول یهرچند به شوخ. کند

! شد یتهران برگزار م يتاالر ها ایباغ ها  ایهتل ها  نیو بزرگتر نیاز بهتر

.زد یم دیکه خودش فراهم کرده بود را د ییها تیونیداشت . نشست يا گوشه

.رنگ در دماغش بود يبو. زیو تر و تم دیهم سف زیهمه چ. آبدارخانه کیو سه اتاق مجزا و  قاتیبخش تزر. بود یکوچک کینیکل

: زد و گفت يبه سمتش آمد لبخند ینیریپر از ش یشربت آب پرتقال و ظرف ینیس کیبرانوش که با  دنید با

.یمرس ـ

: کنارش نشست و گفت برانوش

نه؟ ان،یاصل کارش م يزنن و فقط برا یجشن از عقب و جلوش م هی يکه برا یهست ییآدم ها پیت نیاز ا ـ

:را برداشت و گفت ینیریش تایآرم

چطور؟ ـ

خوب . آمد یکال خوشش م. کند عیداشت مثل هر بار او را ضا یبیعج لیم تایشد وگرنه آرم یخوب برانوش محسوب م يامروز جز روزها فیح

!شدنش ملس بود عیدر واقع ضا. شد یم عیضا

.ينهار اومد میتا يبرا قایدق: برانوش

: زد و گفت یلبخند کج تایآرم

!جا افطار کنم نیروزه ام که سر نهار افتتاح ا روزیاز د. آره ـ

: زد و گفت یقیشوکه اما لبخند عم برانوش

؟یپس تو فکر کباب ـ

: و گفت دیاز شربتش نوش یکم تایآرم
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.کبابم ریتو فکر نون ز ـ

دندان پزشک با . بود یچشمش هم نمک يگوشه  يها نیچ. لبش بامزه بود يباال ي هیآن بخ یعنی. خنده اش بامزه بود. دیدبلندتر خن برانوش

.تواند ثبت نام کند یدندان م ریخم غیتبل ياز همان نوع دندان ها که برا د،یسف يدندان ها

نوع پوشش را جالب و  ن،یروشن متضاد با پوستش بودند و ا يها کال رنگ. بانمک شده بود دیسف راهنیو پ یآن کت و شلوار اسپورت مشک با

. کرد یمنحصر به فرد م

: گذاشت و برانوش گفت شیپا يرا رو فشیک تایآرم

.یکردن باش یاهل شوخ ادیبهت نم ـ

باشم؟ کاشان؟ یاهل چ ادیبهم م: تایآرم

:و گفت دیخند برانوش

.یاهل شعرم هست ـ

.مهست زیمن اهل همه چ: تایآرم

: شد که بلند گفت شیدایافسانه از کجا پ دینفهم

.يدیدست اولش و نشن يتازه جوك ها ـ

: گفت تایزد و آرم يرو به افسانه لبخند برانوش

خب من چقدر بهت بدهکار بودم؟ ـ

خواست از ساعت و  یم وگرنه دلش! کنند زشیسورپرا یو به نوع ندیبگو کیافسانه آمار داده بود قرار است در خانه تولدش را تبر فیح

!به جان برانوش چنگ بزند یو همه چ متشیق

:نگاه کرد و گفت تایبه آرم برانوش

چطور؟ ـ

...را بگو يبستر! چه کند دیشده است با ادهیکه پ یساعت و سبد گل يفکر کرد برا تایآرم

 يمظفر يکه از آقا ییدهایطبق رس. ینیتضم ،یل کنوصو يبر یتون یفردا که جمعه است؛ شنبه م... ینیتضم. سمیخوام چک بنو یم: تایآرم

.گرفتم

مبلغ  دیرس يبرانوش اعتماد نداشت که رفته بود از مظفر انیقدر هم به ب نیا یحت تایآرم. کرده بود ریگ یولت ستیو ب ستیدر شوك دو برانوش

 يدیرس انیبرود بعد با ب نییپا شیشوخ مآبانه از گلوگذاشت آن محبت  یکاش م. نینه به ا ش،یها ینه به آن شوخ! پرداخت شده را گرفته بود

!بکشد رونیاز حلقومش ب نایو ع قایگرفته بود آن را دق يمظفر ازکه 

اگر اخم برانوش نبود سودش را هم در چک  یحت. و فالن و بهمان تیونی ي نهیاز هز. گفت یداشت حساب کتابش را م تایآرم. دیکش یپوف

!شد الیخ یو ساعت و گل را ب مارستانیبه خرج داد و ب یهر چند مرام. کرد یم مهیضم

: دیشکست و برانوش پرس تایهر حال سکوتشان با پاره کردن ورق چک از دفترچه حساب آرم در
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؟يجورش کرد يچطور ـ

.شد یجور م دیبا گهید: تایآرم

: آمد که بلند گفت یکس يکرد و صدا ینگاه م تایمبهوت چک به دست به آرم برانوش

.پارك کرده نگیپارک يجلو دیو شش سف ستیدو ـ

: را برداشت و گفت چشییاز جا بلند شد و سو يفور تایآرم

!نداره ها نگیپارک کتونینیکل نیدکتر ا يآقا ـ

.فورا از ساختمان خارج شد و

....فروخته بود که متیق ریرا البد ز نیاحمق آن ماش ي دختره

دانست قطعا  یرا هم م شیکادو ياگر ماجرا دیشا! هزار تومان لوله کش ها هم محاسبه شده بود یبد سال. به مبلغ چک نگاه کرد یکالفگ با

!تاستیآرم يدانست تازه که به پا یشدنش را هم نم يحساب بستر. کرد یم دایفکرش سمت حساب کردن آن هم سوق پ

فشار  ینمانده بود؟ به ذهن و چشمش کم وانیل يرو يرژ يچرا جا. شد رهیخ وانیل يبه دور لبه . نگاه کرد تایآرم يخرده  میآب پرتقال ن به

 دیشا. آمد یاز آب پرتقال خوشش نم. تر زل زد قیرا برداشت و عم وانیهمه لوند بود؟ ل نیا شیکرد؟ بدون آرا ینم شیآرا تایآرم. آورد

نداشتن و داشتن آب پرتقال بود؟ تفاهمشان سر دوست یعنی. نخورده بود شتریقلپ ب کیآمد که جز  یخوشش نم مه تایآرم

سه . نبود يبعد کیهم  تایآرم. آمد یطعم به مزاقش خوش نم کی. را دوست داشت یبیترک يطعم ها... معجون. بود وهیهفت م سیجو عاشق

هفت  سیجو نیدرست ع...! تیجذاب کیتازه، هر روز  يجستجو کیکرد، هر روز  یاز هر طرف که نگاهش م. ده بعد داشت. هم نبود يبعد

...آره. وهیم

. راجع به هر نوع رفتارش. شیراجع به طعم ها. خواست راجع بهش فکر کند یماند که تا دوساعت دلش م یم يا وهیهفت م سیجو نیع یلعنت

!مزه بودخوش يادیز تایآرم. دهنش آب افتاد... ینمک. زد یم يو شور یو ترش یکه به تلخ يا ینیریش... نیریش... تلخ یگاه... ترش یگاه

ساعت از چهار گذشته بود که به سمت . افسانه بود و برانوش هم با مرصاد مشغول صحبت بود يهم پا تایآرم. زود بساط نهار فراهم شد یلیخ

مرصاد و . کند يمهمان ها را پاك ساز يپاش ها ختیبرانوش به اصرار مکرر مرصاد در مطب ماند تا جمع و جور کند و ر. خانه حرکت کردند

.به خانه بازگشتند يهم گانگستر تایرمفسانه و آا

برانوش هم طبق . سال سن داشت یسرش س ریمرصاد خ... يقدر موش و گربه باز نیا رندیگ یساله که تولد نم ازدهیپسر  يفکر کرد برا تایآرم

!یآخ. شد یو هفت م ستیکرد و وارد ب یو شش را تمام م ستیآمار ب

 ي دهیبه عق یزد، ول یخودش چهره اش کمتر م ي دهیسال بزرگ تر نشان بدهد چون به عق کیخودش را  هشیگفت عادت دارد هم یم مرصاد

!خورد یچهره اش به سنش م قایدق تایآرم

. به اتاقش رفت. صبح دوش گرفته بود. دیند يازین تایآرم. افسانه دوش گرفت. و افسانه به خانه شان رفتند تا خودشان را آماده کنند تایآرم

به  میتقد! به برانوش برومند؟ خز بود میتقد... بود عیضا ؟ییرو به رو ي هیبه همسا مینوشت؟ تقد یچه م شیرو. کرد یساعت را وارس يعبه ج

جمالت خرج  نیهم از ا نیدر حقِ رام... دیبه عشقم؟ مسخره خند میتقد د؟یرس یجمالت از کجا به ذهنش م نیا... شیخدا يبرومند؟ آه ا تردک
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.دکر ینم

: نوشت یکارت کوچک يرو

»آرمند  تایاز طرف آرم «

!همه درس خوانده بود خب نیا... مهندس سدیبنو شیکرد دو ابرو پشت اسمش بگذارد و رو فکر

کارت کوچک جمع شده بود را خشک کند تا  يسطح گالسه  يرو سیکه از روان نو يکرد با دم و باز دم جوهر یرا تکان داد و سع سرش

.نخوردخطش به هم 

 يموها. اش را زد یهد بند مشک. را باز کرد شیکش موها. یمشک نیج کیآورد، با  رونیب يشرت خاکستر یت کی. کمدش فرو رفت در

.کرد آن ها را به همان حالت نگه دارد یسع یبا تافت کم. اش را دور شانه و گردنش رها کرد يفرفر

 نهیآ يرژ لب ختم کاراش جلو. زد ملیو ر دیکش ينقره ا ي هیپشت چشمش را سا. ختیماه و ستاره اش را هم به گوشش آو زیآو ي گوشواره

.خودش را معطر کرد و جعبه را برداشت. دیآورد و آن ها را پوش رونیاش را ب ينقره ا یطوس يصندل ها. بود ظیغل یتازه به نظرش کم. بود

. ضبط از واحد رو به رو بلند شد يبعد صدا ي قهیچند دق. شد کیموز يشادر هال نشست و مشغول تما. دیکش یدر اتاق داشت سشوار م افسانه

.بود یخانوادگ یخدا رحم کرد مهمان

: گفت جانیبا ه افسانه

.میبکن ییامشب چه صفا يوا ـ

: آمد و گفت یزد و کش و قوس يلبخند تایآرم

.مینرفت یوقته مهمون یلیخ ـ

:زد و گفت یچرخ افسانه

لباسم خوبه؟ ـ

. درست کرده بود شهیلختش را هم مثل هم يموها. بانمک شده بود. اش يسرمه ا نیدکلته اش کرد و شلوار ج يا روزهیبه تاپ ف ینگاه اتیآرم

: گفت یحال با لحن شوخ نیبا ا. خوب بود

. آره مرصاد پسنده ـ

افسانه . دیکش یدانست چرا خجالت م ینم. داختسرش ان يرو يا یمشک یشال نخ تایآرم. افسانه هم پشت سرش راه افتاد. به سمت در رفت و

!به هرحال آن ها دو پسر مجرد بودند یجوالن داده بود ول شانیجلو ادیسر لخت ز

:گفت طنتیافسانه با ش. باز بود در

صابخونه؟ ـ

: جلو آمد و گفت بانو

.مرصاد رفت تا سر کوچه. تو ایسالم دخترم ب ـ

کنار مهربان و . محو شده بودند یلنز آب ریز زشیر يکه چشم ها دیرا د يدختر الغر اندام مو بلوند تایآرم .دیافسانه را بوس يبا محبت گونه  و
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.هم گریرو به بانو محترمانه سالم کرد و رو به مهربان و آن خانم د تایآرم. نشسته بود يگریخانم مسن د

: کرد یمعرف مهربان

.شراره، دختر خاله ام ـ

: زد و گفت يدلبخن دنشیبا د تایآرم

حال شما؟ ـ

: گفت گریرو به خانم مسن د و

.مادرشون يخاله سود ـ

.شد یپوشانده شده بود معرف يبه قول خودش بز ای يپرفسور شیکه صورتش با ر یرو به پسر جوان و بلند قامت و

. برانوش خواهر افسانه ي هیهستن همسا تایآرم شونیا: مهربان

: گفت تایرو به آرم و

.نیپسرخاله ام برادر شراره، شاه ونمشیا ـ

:و گفت ستادیا نهیکه دست بدهد دست به س نیراحت بدون ا تایآرم. زد و دستش را دراز کرد یلبخند کج نیشاه

.خوشبختم ـ

 يرا برا یکنج نیشاه يعجق وجق شراره و دست دراز ي افهیتوجه به ق یب تایکرد و آرم يو نوع برخوردش اخم تند تایبه لبخند آرم يسود

: گفت دنشیبا د اریماز. نشستن انتخاب کرد

 ؟يچطور. به به مهندس ـ

: بود اشاره کرد و گفت اریکه دست ماز يا وهیم يبه جعبه  تایآرم

کشن؟ یدارن ازت کار م ـ

: تکان داد و گفت يسر اریماز

.رنیگ یم يدارن ازم سوار ؟ینیب یم ـ

: کرد و گفت کیرا بار شیچشم ها تایآرم

.....تو که پسر مظلوم ،یآخ ـ

:از جا بلند شد و گفت. کاره ماند مهیفرح حرفش ن دنیبا د و

.سالم فرح جون ـ

: با خنده گفت فرح

.ستیتوش ن یچیه. و پرکنن ییدستشو عیما نیرفقات بگو برن ا نیبه ا اریماز يوا. یکن یامروز بار دهمته به من سالم م ـ

سنم؟مادر من من چه کاره ح: اریماز

.تو حمومه ییدستشو عیگالن ما. یتو خود حسن:  تایآرم
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نکرده  رییتغ شیبود جا دواریام. بود دهیشست آن را آن جا د یرا در حمام م نیکه نگ يفکرکرد آن دفعه ا تایکرد و آرم يا رهینگاه خ اریماز

!باشد

: گفت اریرو به ماز. وارد خانه شد نیهمراه با نگ مرصاد

.هیاوک زیهمه چ. ادیب گهیبه برانوش بگو د زنگ بزن يماز ـ

: به بغل به سمتش رفت و گفت نیبزند که مرصاد نگ یخواست حرف بانو

.دیرو نگه دار شونیخانم بزرگ ا ـ

از جا  ییدستشو يبانو بچه را به دست مهربان داد و به بهانه . عروس شده بود یو تل صورت یصورت راهنیبا آن پ. کرد ینگاه م نیبه نگ تایآرم

دور کرد که انگار چه  نیبود و از شراره خواست بچه را نگه دارد اما شراره چنان خودش را از نگ انوشیمهربان هم سرگرم پسرش ک. بلند شد

.است یهیکر جودمو

: از جا بلند شد و گفت تایآرم

.به من نشیبد ـ

: زد و گفت انوشیکرد و پشت دست ک يتشکر مهربان

.یکن يباز يبر یتون یبعد م ادیبرانوش ب ییصبر کن دا. نکن طنتیآقا پسر انقدر ش ـ

دور خودش در  یمرصاد کم. نداشته باشد یبگیبا او و افسانه آشنا بود که حس غر نیخوشبختانه آن قدر نگ. نشاند شیپا يرا رو نینگ تایآرم

.بلند شد فونیآ يکه صدا دیخانه چرخ

: گفت جانیه با

... اومد ـ

. کرد در را باز و

 يمجبور نبود برا نیخوشبختانه به خاطر نگه داشتن نگ تایآرم. جواب بدهد يا شهیکار کل نیخاموش کردن چراغ و ا ي هینبود که قض شب

که  اوردیمرصاد درب يبرا يو شرمنده باز يتعارف باز یبرانوش با تعجب فکر کرد مگر روز تولدش است؟ خواست کل. ستدیبرانوش سرجا با

 ریمد. درآمده بود شیصدا تایو متعاقبا گوشش را، که آرم دیکش یرا م تایآرم يچنان گوشواره  نینگ. شد سکوت کند اعثب تایرمآخ آ يصدا

بود  دهیهم در مشت کوچکش چنان گوشواره را چسب نینگ. انسان بود، فوالدتن که نبود. دیکش یدرد م یبود درست، ول تیبود درست، با شخص

!ستین شیب يدزد تایاست و آرم دهیرا د اش يکه انگار ارث پدر

به نق نق  نینگ. باز کرد یرا به آرام نیرا پشت گوشش فرستاد و بعد مشت نگ تایآرم يکه خم شده بود آرام موها یجلو رفت و درحال برانوش

 تایرخ آرم میفاصله اش با ن. دیکش یقینفس عم کیبرانوش . خواست یبودند را م زانیزدند و آو یکوچک که برق م يآن ماه و ستاره . افتاد

را تمام کند؟ رهینگاه خ نیخواهد ا یم یک ندیخواست بب یم. شیزل زد در چشم ها. به برانوش نگاه کرد میمستق تایآرم. بود يترم یسانت

احمقانه بود . کرد یالخ تایاش مخلوط بود در صورت آرم یرا که با عطر گوچ گارشیدر واقع تمام بازدم پر دود س. دیکش یقینفس عم برانوش

.و عطر را دوست داشت گاریس يبو بیترک یول
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: زد و گفت یکج لبخند

تموم نشد؟ ـ

 ؟یچ: برانوش

 شیموها. تایانداخت و بعد به آرم یکرد نگاه یم ياش باز نهیس يرو بیداخل ج يکه حاال داشت با خودکار فشار نیو رو به نگ ستادیصاف ا و

چه به خودش وصل کرده بود؟ يرا برا سنگیبود؟ پس آن پر دهیوشچه پ... لباسش. بانمک بود

: زد و گفت يلبخند تایآرم

.دیصد ساله بش. تولدتون مبارك ـ

.زد يبرانوش لبخند. انداخت شیپا يرا رو شیو پا دیبه گوشش کش یدست و

نگاهش را از او  يتنها با لبخند تایآرم یکند ول یمنگاه  رهیخ رهیخ يادیدانست دارد ز یخودش هم م... نیدر آن شلوار ج. داشت يپر يپاها

.لبخندش از هزار تا چشم غره و چپ چپ بدتر بود. گرفت

 یاز آن لبخندها که مثل پتک بود و انگار م. ییآ یبه چشم من که نم. يریگفت آن قدر نگاه کن تا بم یم. داشت یآن لبخندها که صد تا معن از

!درست همان لبخندها... از آن لبخندها .یارزش یب يادیتو ز دیخواست بگو

.و به سمت بانو رفت دیکش یپوف

بود که مثال  نیموضوع ا. کرد یکرد و تشکر م یبرانوش داشت با بانو صحبت م. کنارش نشست اریماز. سرش مرتب کرد يشالش را رو تایآرم

نشسته بود؟ تایکنار آرم چرا. بود اریتمام نگاهش به سمت ماز یگفت، ول یکه بانو چه م دیشن یداشت م

: گرفت و گفت تایتکه تکه را به سمت آرم يارهایخ يمحتو یدست شیپ اریماز

اد؟یازش خوشت م ـ

: برداشت و گفت ياریخ تایآرم

؟یاز ک ـ

.خودت و به اون راه نزن: اریماز

.زند یم حرف يزیاز چه چ اریدانست ماز یاصال نم. نزده بود یواقعا خودش را به راه یول تایآرم

: گفت یجیگ با

.فهمم ینم ـ

اد؟یاز برانوش خوشت م: اریماز

رك و راست . جواب داد هیشود در حاش ینم. شوند یم دهیرك و راست پرس. شوند یگم نم هیکه در حاش ییاز ان سوال ها. بود یحیصر سوال

!پاسخ داد دیبا

.مصر بود بداند اریماز. داد سکوت کند حیترج

: دیپرس تایارم
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چطور مگه؟ ـ

: برداشت و گفت اریخ يتکه ا اریماز

.ادیاون از تو خوشش م ادیاگر تو از اون خوشت ن ـ

.خودشان را بشنوند لیزنند تا جواب باب م یم یدست کیدو پهلو بود که آدم ها  ياز آن سوال ها. شد سکوت کرد خوب

.میا هیما فقط همسا: تایآرم

....ایکنه؟  یداخت مو پر اتیبده نیبه خاطر هم: اریماز

: را باال داد و گفت شیابروها تایآرم

ا؟ی ـ

.شیبر یهم م مارستانیب: اریماز

: زد و گفت يلبخند تایآرم

کدومش؟ ،یمن یتو نخ زندگ یلیخ دمیشا. يدار ادیکالغ هم که ز. شاخک هات فعاله ایجمعه،  يادیحواست ز ـ

: گفتزد و  يلبخند. ردیکرد جبهه بگ یفکر نم اریماز

.نداشتم ياز سوالم منظور ـ

که بوده؟ نبوده؟ تیکنجکاو يارضا يحداقل برا یهم نداشته باش یمنظور محض چیه: تایآرم

: گفت تایزد و آرم يلبخند احمقانه ا اریماز

؟  يدیچرا پرس ـ

...فقط خواستم بدونم که به خاطر برانوش به من جواب: اریماز

: کالمش آمد و گفت انیم تایآرم

؟يهم دار يا گهینه، سوال د ـ

: گفت یبا کالفگ اریماز

.تاینداشتم آرم يمن منظور ـ

خاله زنک ها مسائل  نیع کیکوچ يکه به خاطر چهار تا مسئله  یقدر کوته فکر باش نیکنم ا یفکر نم. يکرده ا لیآدم تحص هیتو :  تایآرم

 يتو يچون با شرخرها دهیمن و م یبرانوش بده. خواد یبرادرش ازم کمک م چون مارستانیبرم ب یمن برانوش و م. يبزرگ و به هم ربط بد

... با ایمثل رابطه ام با تو؛ . میا هیبه هرحال همسا. شهیم قهی هشرکت من دست ب

!بود که متوجه اطرافش نباشد اریآن قدر غرق بحثش با ماز. نصفه ماند حرفش

: برانوش فضا را پر کرده بود يصدا

داره يناز کردن هم حد گهید لایخ یب بابا
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دوست داره یک یفهم یبعد ما م میکه رفت ما

به خدا یستیو کم کن تحفه هم ن روت

همه ادا نیکن غصه هات و بس کن ا تمومش

کم گذاشتم از مرام و معرفت؟ یمن چ مگه

معرفت یب يا یکن یجور بد تا م نیتو با ما ا که

خسته شدم رك بگمت گهید يو بخوا راستش

دمتیبر يدیگند يدلم نشسته بود به

زیکشکه عز ارهیکه ذلت ب یخدا عشق به

زیمرده انقدر آبرو نر یهر چ جون

رم تا آخرش یبرام م یبودم نفس گفته

برمش یم رهیکه حرمتم رو بگ ینفس

خوام یپر رنگ و چلچراغ و نم يایاون دن گهید

امیسراغت نم گهیهم که باشه د یرو کم کن واسه

بزنم دتیخوام که ق یم بد رغم مکرد یقاط

رو از ته بکنم هیدندون عار نیخوام ا یم

که پاك و صادقه یعشق میشیکه ما پ یعشق

عاشقه end یدونن که مشک یمردم م ي همه

...

!الیخ یب بابا

.داشت یخوب يصدا

.داشت یخوب يخب صدا. اعتراف کن... اهم

.غرق کالم بود. خواند یزد و م یم تاریگ شیبرا نیقبال هم رام. آهنگ بود غرق

» دمتیبر يدیگند يبه دلم نشسته بود «

.کرد یم ریتفس نیبرداشتش را از رابطه اش با رام تایخواند و آرم یالدن م يبرانوش برا. بود دهینگند نیبود؟ رام نیهم واقعا

 یمرصاد گوش م يکنارش نشسته بود و به پچ پچ ها افسانه هم خوب. آمد یم يبه مرصاد پدر. در آغوش مرصاد بود نینگ. دیکش یقیعم نفس

.زد یکرد و لبخند م

:برانوش کنارش نشست و گفت. دیکش یقیعم نفس

.يتو فکر ـ
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پشت بام را جبران کند؟ ينوبت او بود صحنه . او نگاه کرد به

.یزن یخوب م: تایآرم

.میمبتد یلیاالن که خ یدادم حتما ول یاگر ادامه اش م: برانوش

.بازم خوبه: تایآرم

بقبوالند که  اریداشت که به ماز يدانست چه اصرار ینم. خودش و برانوش حس کرد يرا رو اریماز نینگاه سنگ تایزد و آرم يلبخند برانوش

.مهم بود اریدر واقع انگار باور ماز. ستیاو و برانوش ن انیم يزیچ چیه

: گفتبود که برانوش  اریو دار باور ماز ریهنوز در گ تایآرم

....اگر من بهت ـ

: کرد گفت یبود و به آن ها نگاه م ستادهیکه ا اریو رو به ماز دیکش یقینفس عم تایآرم

؟ینیش یما نم شیپ ؟يستادیچرا ا اریماز ـ

: دیپرس اریاحمقانه از ماز تایآرم. را بست و باز کرد شیچشم ها هیثان کیبرانوش . جلو آمد اریماز

از کار چه خبر؟ ـ

:برانوش زد و گفت یعصب يبه چهره  يشخندین اریماز

.ستین يخبر ـ

گ: انداخت و گفت گرشید يپا يرا رو شینشست و پا نهیدست به س تایآرم

.دارم شرکت و توسعه بدم میتصم ـ

به جد هم . ت جدا کندداش اریکه ماز يکرد خودش را از طرز فکر یم یسع دیشا. گفت یم شیداشت از برنامه ها تایسر تکان داد و آرم اریماز

 ي انهیبه نواختن و خواندن مبتد یرگیهر چند آن طور خ. طرفه است کیتوانست فکر کند احساس برانوش  یم اریحداقل ماز. موفق شد

هنوز  تایتوانست فکر کند آرم یحداقل م یتوانست منکر شود ول یرا نم گریمسائل د یو البته بعض تایبرانوش و آن غرق شدن و خلسه رفتن آرم

شود و حل  یختم م تایآرم یکنون تیو جد یاست که حل شدنش به خشک يفقط فرض مسئله ا اتیشبهات و شک نیهمان آدم خشک است و ا

!یاش به کارت عروس یینها

.کال خونگرم بود. فرح هم با مهربان گرم گرفته بود. ساکت بود بانو

 زیمرصاد به سمت م. هم خوانده نشد یتولد تولد مبارک. فوت نشد یشمع. شد میقسهم بدون شمع و بساطش ت کیک. ختم شد تزایبه صرف پ غذا

: رفت و بلند گفت

.ها متیسراغ غن میخب بر ـ

.محترمانه رو به جمع از همه تشکر کرد  برانوش

: سراغ کادوها رفت و کاور کت و شلوار را در بغل او پرت کرد و گفت مرصاد

.ندهیاز طرف من و همسر آ نیا ـ
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: زد و گفت  يلبخند برانوش

زن داداشمونه؟ ي قهیسل... به به ـ

: و گفت دیخند افسانه

.منه ي هیهد نیا ـ

: زد و گفت يلبخند برانوش

.زن داداش یمرس ـ

اما آن  آورد یدر م يمرصاد لوس باز يجلو. بود يجد یسبک بود، ول. افسانه مشنگ بود. وقت بود راجع به افسانه عوض شده بود یلیخ نظرش

 یبه قول. دید یم یاو را به چشم زن مرصاد و زن داداش گرید. کرد یتر برخورد م يجد تایصد برابر از آرم ابانیموقع ها که در نخش بود در خ

.کند یداد با او عروس یبه مرصاد اجازه م. بود یآورد؟ خالصه دختر خوب یدر م یک يآورد جلو یدر نم يسبک باز مرصاد يجلو

 دنیبا د. و آن را باز کرد دیکش یقینفس عم... قلب قرمز و ربان و کارت پستال دو قلب و يجعبه  کیدر . از طرف شراره بود يعدب ي هیهد

:و گفت دیکش یقیدست بند چرم، نفس عم کی

.دخترخاله یمرس ـ

. مربوط به مهربان بود يبعد ي هیده. باشد به جز همان دختر خاله يزیدوست داشت هر چ. ختیالتماسش را در چشمانش ر يهمه  شراره

آن را . شده بود افتاد نییتز یکه با روبان نارنج دیسف يجعبه  کیکرد و چشمش به  يتشکر. و مارك دار آورده بود کیش راهنیپ کی شیبرا

: نوشته شده بود شکارت يرو. برداشت

»آرمند  تایاز طرف آرم «

: زد و گفت يلبخند

.يدیزحمت کش ـ

: و گفت دیآن را از دست برانوش قاپ تایاز جواب آرمقبل  اریماز

.هیخب حدس بزن چ ـ

.گرد شده به او زل زده بود ينگاه کرد که با چشم ها تایبه آرم و

:کرد و گفت کیرا بار شیچشم ها برانوش

ست؟یعطر که ن ـ

: رفت و گفت اریبه ماز يچشم غره ا تایآرم

...نه ـ

مجسمه؟ : برانوش

...نه: تایآرم

.... آخه. کهیکوچ زشیخب سا: برانوش
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ساعت به نسبت مارك دار و مقبول  کی دنیبا د. و قبل از اعتراض او درش را باز کرد دیرفت و جعبه را از دستش کش اریهوا به سمت ماز یب و

هم  تایپس آرم. زد يشخندین اریماز. ساعت برانوش شکسته بود ي شهیش شیچند روز پ نیهم. شد رهیخ تایبه آرم ینیزبیبا ت اریماز. زد يلبخند

.دانست یم

: به برانوش گفت رو

.یداشت اجیچقدرم بهش احت ـ

»! ساعت الزم داره یدونست یپس م« : بود نیاش ا یکه معن یآن نگاه. انداخت تایبه آرم ینگاه و

نبود  يگرید زیخب چ... افسانه شنهادیخاطر پ خب در واقع فقط به... فقط خب یعنی. کرده بود شنهادیافسانه فقط پ یعنی. دانست ینم یول

سود  یکه آن پول در بانک نبود کل یمدت نیاش از جانب برانوش باشد؟ ا یکه به تناسب پرداخت بده دیخر یم يا هیهد کی دیخب با... بخرد

خب در هر صورت او . پرداخت یبرانوش را نم يپنجم از قسمت سود از دست رفته  کی یکوچک حت ي هیهد نیرفته بود و ا وشاز کف بران

او که . آمد یخوشش نم اریاز نگاه ماز يوا د؟یخر یخب چه م. که در شان او و محل کارش باشد دیخر یم يا هیهد دیبا. شرکت بود ریمد کی

ه بود، دوما هم از جانب برانوش سکوت کرد یاوال که در جواب پرداخت بده. و نه گفتن داشت ییپاسخ گو يرازبان ب یسه متر و نصف شهیهم

 یخب چه م یعنی. دانست یاو که نم! دارد ازیدانست که برانوش به ساعت ن یافسانه حتما م. ساعت دیبر خر یافسانه مبن شنهادیدر مقابل پ

!دانست؟ خب اصال که چه

نگران بود  یحت. گذاشته بود گرید يکاغذ کادوها يبود که برانوش آن را ال به ال يدست بند یشراره چشمش پ. درجا دستش انداخت برانوش

!شود یکه مبادا با آشغال ها قاط

به هرحال از همه تشکر کرد و مرصاد به سمت ضبط . شدند یم کینیکل يبرا ازشیشامل لوازم مورد ن گرید يایهدا. به او کرد ینگاه فاتح اریماز

به  زیاجازه آم یبعد هم با نگاه یکم. دیو بعد مهربان و فر نیرا در حد اعتدال بلند کرد و خودش و بعد شاه شیصدا. رفت و آن را روشن کرد

!دیرقص یافسانه نم یلیداد نه که خ یحاال مثال اگر او اجازه نم. زل زد و به سمت افسانه رفت وا

.آمد یم دینبا... نه. برانوش جلو آمد. و افسانه مشغول بودند مرصاد

: خم شد و گفت مقابلش

ن؟ید یافتخار م ـ

: زد و گفت یلبخند کج تایآرم

.نه ـ

.نداره بهیجمع غر: برانوش

: گفت تایرو به آرم فرح

.بلند شو دختر ـ

: گفت تایزد و آرم يلبخند برانوش

.از خودم فرستادم یندگیمن افسانه رو به نما ـ
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: مسخره گفت برانوش

؟یستیرقص بلد ن یعنی ـ

: کنار مادرش نشست و گفت اریماز

.رقصه یم لیاص. دهوار یلیاتفاقا خ ـ

:دوباره نگاهش کرد و فرح هم بانمک گفت برانوش

.يحرفه ا ـ

که  سنگیهر دو؟ از پر ای ؟يهند ای ؟یعرب ای سنگ؟یاوه پر ؟یچه رقص لیاص ل؟یاص: برانوش فکر کرد. دییسا یهم م يفقط فکش را رو تایآرم

ظاهر در  نیهمه خرج کرده بود که با ا نیا. کرد یخواست هم به زور بلندش م یاصال اگر نم. دیحاال فهم. کنند یاستفاده نم یسالسا و لزگ يبرا

!ظاهر شود؟ یمانمه

: دستش را دراز کرد و گفت برانوش

؟یکن یچرا استخاره م گه،ید ایب ـ

خواستگار  يخواست جلو یدلش نم چیداشته باشد، ه نشیهر چه قدر هم که جواب در آست... نشیبا آن نگاه سنگ یلعنت. هم زل زده بود اریماز

.بلند شد فونیآ يهنوز در کلنجار با افکارش بود که صدا. برقصد يگریسابقش با کس د

: زد و گفت دیرا د ریتصو فونیضبط را خاموش کرد و افسانه با هول از آ مرصاد

.سهیپل نیماش هی يوا ـ

: و گفت دیکش یپوف مرصاد

.تازه سر شبه که ـ

 یبرم یپول و تراول فیکه ک یدستش بود اشاره زد بساط آن سمت سالن به کل جمع شود و خودش در حال یالسیگ که اریرو به ماز برانوش

:داشت گفت

.شهیاالن حل م ـ

.کرد یصحبت م يمهدو يداشت با آقا یپسرجوان. بود ستادهیا فونیآ يکنار افسانه جلو تایآرم

: زد و گفت تایآرم يبه پهلو يسقلمه ا افسانه

.هینیکه سروان حس نیا... که نیا. ..ا ـ

: کرد و گفت زیرا ر شیچشم ها تایآرم

.یگیراست م ـ

نش؟یشناس یم: مرصاد

.از دوستان پدرمونه یکیپسر : تایآرم

: رو به افسانه گفت و
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.مییرفته ما کجا ادشیفکر کنم باز . نییرم پا یم ـ

.وركیوین میفکر کرده ما رفت دمیشا: افسانه

: رو به افسانه گفت. را قرض کرد شیمت فرح رفت و مانتوبه س تایآرم

.اومد یآدرس نم نیدونست خودش به ا یاگر م ـ

.دیکش یپوف داریو سرا يمهدو يآقا دنیبا د. از خانه خارج شد و

.زد یم بود، قدم علم کرده بود و بلند بلند حرف ستادهیدر کوچه ا يشلوار ریآن مرد شکم گنده که با ز يرو به رو برانوش

: با حرص گفت يمهدو

.برامون نذاشتن شیآقا آسا نیا ـ

:جلو رفت و گفت تایآرم

.ینیسالم سروان حس ـ

: با تعجب گفت ینیحس

واحد شما بود؟. خانم آرمند ـ

: گفت نهیدست به س تایآرم

.داشته باشه یمشکل یخانوادگ یمهمون هیکنم  یمن فکر نم... ریخ ـ

:گفت يبزند که مهدو یخواست حرف ینیحس سروان

.کاسه است هیخانم و آقا دستشون با هم تو  نیجناب سروان ا ـ

: و برانوش هم زمان باهم گفتند ینیحس

!درست صحبت کن ـ

بزند که  یخواست حرف ینیو سروان رد و بدل کرد و حس تایآرم انیبرانوش نگاهش را م. شدند رهیکرده خ کیبار ییهر دو به هم با چشم ها و

: بلند گفت يومهد

....تو واحدش يدختر هیاقا هر شب و هر روز داره با  نیا ـ

: زد بلند گفت یکه از حرص چشمانش دو دو م یدرحال. اش را گرفت قهیهلش داد و  برانوش

.کنه یاست و چه غلطا نم کارهینذار بگم پسرت چ... ایثان. من بچه دارم. مردك حرف دهنت و بفهم ـ

آقا هم  نیـ جناب سروان ا: گفت تایبزند که آرم یباز خواست حرف ینیو سروان حس دیکش رونیبرانوش ب ياش را از پنجه  قهیبا حرص  يمهدو

 جادیما ا يو در اون دارند برا لیاتومب کیکه مسلما فقط حق گذاشتن  ینگیپارک يمتعدد خانم و پسرشون تو يها نیبا ماش یکاف يبه اندازه 

.مزاحمت کردن

.بذار نیهم ماش شما: يمهدو

: و گفت دیکش یپوف تایآرم
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دوم داره که وقت شما رو هم گرفتن؟ يبه طبقه  یآخر چه ربط يطبقه  ـ

: گفت يو رو به مهدو دیکش یپوف ینیحس سروان

.دارن يآبرودار يخانم خانواده  نیا ـ

: با حرص گفت يمهدو

.... که خونه اش و کرده نیآقاست و ا نیمشکل من سر ا. خانم کار ندارم نیمن با ا ـ

: حرفش گفت انیبلند م برانوش

.ياریاخت واریچهار د ـ

.کنه یم یجا زن و بچه زندگ نیا... . ال اله اال ا: يمهدو

.میدیشما رو هم د يزن و بچه ها: برانوش

: و گفت دیوش را کشبران راهنیپ نیآست تایرا گرفتند و آرم شیجلو يو سرباز ینیبه سمتش خواست حمله کند که حس يمهدو

.دعوا نکن ـ

: قاطع گفت برانوش

.هم هستن شونیمادر من و برادرم و خواهر ا. هیکامال خانوادگ یمهمون. دینیباال بب دیاریب فیتشر دیتون یم ـ

: کرد و گفت ینگاه تایبه آرم ینیحس. کرد دییهم با سر تا تایآرم

.دیاستراحت کن دیاوصاف بهتره که بر نیفکر کنم با ا. ما سنده يجواب خانم آرمند برا ـ

: هم گفت يرو به مهدو و

.دیرو به صد و ده گزارش کن يتر يمشکالت جد ـ

: کرد و گفت يتشکر تایآرم

.دیبه خانمتون سالم برسون ـ

:زد و گفت يلبخند ینیحس

.ریشبتون بخ. دیبه پدر سالم برسون ـ

 تایآرم. وارد شود تایبرانوش در آسانسور را باز نگه داشت تا آرم. وارد مجتمع شدند تایرمهمراه آ يتکان داد و زودتر از مهدو يسر برانوش

: و گفت دیکش یپوف

.شورش و درآورده گهیهم د يمهدو نیا ـ

:زد و گفت يلبخند برانوش

د؟یشناخت یسروان و م نیا ـ

.هستن ابونیسر خ يکالنتر نیمال هم. پدرم با پدرشون آشنان. بله: تایآرم

: تکان داد و گفت يسر برانوش
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.یات مرس هیبابت هد ـ

: جلوتر آمد و گفت یکم

.ساعتم بدجور شکسته بود ي شهیدارم؟ ش ازیساعت ن یدونست یاز کجا م ـ

برانوش . کرد یبه او نگاه م میمستق تایآرم. بود يدختر قد بلند. آمد یاش م نهیس يتا رو تایسر آرم. ستادیدر آسانسور ا تایآرم يرو به رو قایدق

: سرش را خم کرد و گفت یکم

.... تونم ازت بخوام که یم ـ

.کرد یاو نگاه م يهنوز داشت به چشم ها تایآرم

: آهسته گفت برانوش

.... بدم که شنهادیتونم بهت پ یم ـ

. کرد یعطر برانوش را استشمام م يهنوز نفس گرم و بو. زل زده بود شیهنوز در چشم ها. کرد یبرخورد م تایداغش به صورت آرم يها نفس

....جمله اش لیقبل از تکم. رفت یم شیداشت به سمت لب ها. تر شد کیبرانوش نزد. جمله بود يادامه  دنیگوشش هم مشتاق شن

زد و  يلبخند اریازم. خورد یتکان تایو آرم دیبرانوش به عقب پر. منتظر آسانسور بودند اریفرح و ماز. اعالم طبقه کرد و در آسانسور باز شد یزن

:گفت

.میما بر گهید. برانوش تولدت مبارك ـ

: داد گفت یرا پس م شیکرد و مانتو یم یکه از فرح خداحافظ تایبه آرم رو

.دست مردم میدینون گندم اما د مینخورد ـ

؟یخب چ: تایآرم

:زد و گفت یلبخند کج اریماز

.دیهم رو داشته باش يهوا. هیبرانوش پسر خوب ـ

:کالفه گفت تایآرم

.کنم بس کن یخواهش م اریماز ـ

.کنم یم یخوشبخت يجفتتون آرزو يبرادرانه برا. دیفهم یشما دو تا م يرفتارا دنیغاز هم بود از د: اریماز

: گفت یجیگ با

.زده به سرت يوقت شب مست کرد نیا اریماز ـ

 چیه. کردند یاعضا هم خداحافظ گریبعد از خاله و مهربان و د یغل کرد و لحظاتاو را ب. در روروئکش بود نینگ. وارد خانه شد هیتوجه به بق یب و

 شنهادیخواست پ یرا م يزینشده بود که بداند برانوش چه چ کیاش هم تحر يکنجکاو یحت. را نداشت شیبه فکر کردن به لحظات پ یلیم

!بدهد

.آورد یشکلک درم شیرابرانوش هم ب. زد یبه صورتش م یدو دست نینگ. کرد ینگاه م نینگ به
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پس نقشه ها تا االن . دانست یاو را مرد م... لشیفروش اتومب... ساعت... پشت بام... مارستانیب. شدیپس داشت رام م. انداخت یساعتش نگاه به

!رفته بود شیخوب پ

هدف هم . به جان هال افتاده بود یارو برقمرصاد با ج. زد و به او نگاه کرد که همراه خواهرش در آشپزخانه مشغول جمع و جور بودند يلبخند

افسانه بود  یبرومند مشکل داشت ول يکرد؛ هر چند هنوز با کمک به خانواده  یها را جا به جا م وهیافسانه داشت م يدر آشپزخانه طبق اصرارها

!شدند یم لیبه هرحال داشتند فام. گرید

. کند يخواست باز یسرحال بود و دلش م اریبود خب مسلما ساعت دوازده شب بسغرق خواب  یاکثر وقت مهمان یوقت یعنی. سرحال بود نینگ

.کرد یبا تف و بزاق دهانش بـــو بـــو م یجاروبرق يبا صدا نینگ

 یها نگاه م میداشت به جمع شدن تند س نیگذاشته بود و نگ یجمع کن جارو برق میپدال س يرا رو شیرا خاموش کرد و پا یجاروبرق مرصاد

.کرد

: رو به برانوش گفت مرصاد

.بکن يکار هیشازده بلند شو  ـ

: زد و گفت یلبخند کج برانوش

.من بچه بغلمه ـ

.واگذار کند نیبود او را سر و ته به زم کیها با آن سرعت کجا رفتند که برانوش نزد میآن قدر خم شده بود که بفهمد س نینگ

: شد و گفت بلند

؟یکن یکار م یچ نینگ ـ

: اشاره کرد و گفت نیه برانوش نگاه کرد و به زمب نینگ

...ب... ب ـ

: مرصاد با ذوق گفت. بود يزیانگ جانیه يصحنه . و مرصاد و افسانه هم ساکت مانده بودند تایآرم. زل زد نیو به نگ ستادیا شیسرجا برانوش

االن؟ یگفت یچ. يتو دخمر يفدا ـ

: گفت یو دوست داشتن نیریمشتش را در دهانش فرو کرد و با همان لحن ش. کرد یمگردآن ها نگاه  يبا تعجب به چشم ها نینگ

...ب ب ـ

:به هال آمد و گفت غیبا ج افسانه

.ـــــزمیعز ـ

: باز شد و گفت ششین تایآرم

بارش بود؟ نیاول... یآخ ـ

. بود نیپدر قد بلند بودن هم. و به نق نق افتاد دیبرچلب . امدیاصال خوشش ن نینگ. گذاشت نیزم يرا رو نیو نگ دیکش یکالفه پوف برانوش

.آن قدر واضح بود که نشود از آن باال بودن گذشت یارتفاع يفاصله 
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.دیدر راهم کوب. از خانه خارج شد برانوش

: بلند کرد و گفت نیزم يرا از رو نینگ مرصاد

...بگو عمو. است وونهیبابات د ،ییعمو ـ

!دربغل عمو هم باال بودن خوب بود. دیمک یداشت شصتش را م نینگ

: گفت یجیبا گ افسانه

کجا رفت؟ هوی ـ

: و رو به مرصاد گفت دیدستش را گرفت و کش تایآرم

.تولدش رو از دخترش گرفت ي هیهد نیفکر کنم امشب بهتر ـ

:و گفت دیرا بوس نینگ يزد و محکم گونه  يلبخند مرصاد

.به خاطر زحماتتون ممنون ـ

هم در چهار چوب در  تایآرم. و مشغول پچ پچ شد ستادیو مقابل مرصاد ا دیکش رونیب تایدستش را از دست آرم. خواست بماند یم افسانه

عقلش فرمان داد  یعنی. نبود حیصح... بار دوم. مانده بود يدلدار يبار برا کی. شد زل زده بود یکه به پشت بام ختم م ییبه پله ها. بود ستادهیا

...نیهم. خواب آرام ختم کند کیکه گذرانده است را به  یو روز خوبخانه  دبرو

عقل باشد  يکه گرو یعقل. تابع عقلش باشد دیبا ایگرفته بود در دن ادی. گرفته بود عقلش حاکم باشد، نه دلش، نه احساسش ادی! هم شد نیهم و

!اگر نه که فاتحه اش خوانده بود. احساس ينه گرو

...ها گاریو دوباره به ته س... ستاره ها... به آسمان. دیکش یقینفس عم. ها زل زد گاریبه ته س. ردتمام ک گاریبسته س کی

.شد ینم. دانست ینم. دیفهم ینم. انگار خنگ بود. کالفه بود. بود جیگ. زدند یدر سطح ذهنش نامرتب و نامنظم چرخ م شیفکرها

 نیاسم نگ... جا نیجرات نداشت اگر داشت االن ا. نگاه کرد شیچرا؟ چرا؟ به کف دست ها .دیرا کش شیموها... راه رفت... راه رفت ... رفت راه

را از کجا آورد؟ چرا آورد؟ 

آخرش چه ! داشت يشتریدرد ب نیبودن نگ. مهم نبود. دیچیدرد در مغز سرش پ. دیآن هارا تا جا داشت کش. دیکش شیبه موها یدست یکالفگ با

شد؟ یم

! را گرفته بود؟ ایدن ياال بود کجاح. کاش نبود... نینگ

.... جواب و یصد سوال ب. راه رفت ،يماهواره ا يها شیکولر و د انیپشت بام، در م یدر آن چهار قدم... مبهم... منگ...  جیگ... کالفه. بود خسته

کوله  نیبزند نامرد است؛ ا ادیخواست فر یم. کاش نبود. شانه داشته باشد يبار رو دیبا. مرد بود. بود شیشانه ها يکوه بار رو کی. خسته بود

.سخت بود. تحملش سخت است د،یبار را بردار

...از بدو تولد تا حاال. همه اش درد بود. هم سخت بود دنینفس کش یحت حاال

!اش را درك نکرده بود یداشته باشد که خودش هرگز طعم واقع يخانواده ا. دهد لیتشک یکرد که زندگ ازدواج

.دیکش یپوف
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!مسلما بود... بود... داد فکر کند هست یم حیترج... خدا. آسمان نگاه کرد به

وضع چه کند؟ نیچه کند؟ با ا دیبود که بگو یکاش کس. دیکش یپوف

که  اهیخدا و نفرت و بغض و کوله بارش در آن خلوت س ي هیسا ریو کولرها ز شیو د گارهایته س انیشب م یکیدر تار گرید ي قهیدق کی اگر

.شد یماند، قطعا خفه م یزد م یم دیبود را د دایدر شهر پ ينقطه ا يتک نورها

خراب  نیا... استیدن. چه ممکن است رخ دهد خسته شد شانیجلو هی رشانیز ایپشتشان  یاهیکه معلوم نبود در غرق س ییتک نورها يتماشا از

!استیشده دن

به  یساعت، کالفه دست يآپارتمان اهدا کننده  يو در ورود دشیساعت جد يبه هاعقر دنیبا د. ساعت دو صبح بود. رفت نییپله ها پا از

.درآورد بشیرا از ج دیو کل دیصورتش کش

... تخت او دنیبا د. خانه شد، به اتاقش رفت وارد

.دیلبش را گز... خالص... معصوم... پاك... کوچک يفرشته  کی مثل

بود نگاه  سیبازش که از آب دهن خ مهین يبسته و دهان غنچه  يبه پلک ها. داد هیفاظ تکح ياش را به نرده ها یشانیپ. نشست نیزم يرو

: و گفت دیکش یقینفس عم. دستش را به صورت او رساند یبه آرام. کرد

؟یشیمثل مادرت م یبزرگ بش ـ

!دارد یکوچکفکر کرد چه قلب . کوچکش مشت شده بود يدست ها. رفت یم نییباال و پا ياش به تند نهیس ي قفسه

:زمزمه کرد یبه آرام. کرد یسر انگشت پوستش را نوازش م با

داره ماه نداره  یدختر دارم شاه نداره، صورت هی

تا نداره  یخوشگل از

دم یدم، به همه کسونش نم یکس کسونش نم به

دم  یدم، به حرف زورش نم یراه دورش نم به

اشه تنه تنش اطلس ب هیدست باشه،  هیدم  یم یکس به

با لشکرش، شاهزاده با پشت سرش  ادیم شاه

کترشیپسر کوچ واسه

ندم ؟  ایبدم؟ آ ایآ

ندم؟ ایبدم ؟ آ ایآ

دم که تک باشه، ملک باشه  یم یکس به

من  قیمن، هم نفس شف قیمن رف دختر

من قیمن، عق قیانگشتر من، عق نینگ

!نینگ... من نینگ
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بابا، شمع شب تار بابا  اریمن  دختر

خار بابا یگلستان جهان، نوگل ب نیا تو

داره ماه نداره یدختر دارم شاه نداره، صورت هی

... تا نداره یخوشگل از

:دیلرز یاز بغض م شیصدا

دم  یدم، به همه نشونش نم یو اونش نم نیا به

دم  ینم ارشیدم، به هر د یخواستگارش نم به

دم که تک باشه، ملک باشه و ملک باشه  یم یکس به

تنه تنش اطلس باشه هیدست باشه،  هیدم  یم یکس به

 ادیم ایبا صد برو ب اد،یشهر ما م شاه

ادیها م هیگنج هد با

ندم؟ ایبدم؟ آ ایآ

ندم ؟ ایبدم؟ آ ایآ

تنه تنش اطلس باشه هیدست باشه،  هیدم  یم یکس به

: و گفت دیکش یلرزان نفس

؟یتا ک! من و تو باشه؟ نیراز ب نیا یتا ک. داشتم دخترم مثل تو باشه اگر دختر داشتم، دوست... خانم کوچولو یدونیم ـ

: اش زد و گفت یشانیکف دستش را به پ. دیچک نییچشمش پا ياز گوشه  یقطره اشک. دیرا گز لبش

کار کنم؟ یبچه چ نیچرا الدن؟ چرا؟ من با ا ـ

. دیچرخ یدور خودش م یمرصاد با کوله پشت. کرد با رخوت از جا بلند شد و در اتاق را باز. دیدر هال شن ییو صدا سر

: آهسته گفت برانوش

؟یکن یکار م یچ يدار ـ

؟يایم. کوه میقراره با افسانه بر. یچیه ؟يداریب: مرصاد

ساعت چنده؟: برانوش

.میپنج و ن: مرصاد

: آمد و گفت یبود کش و قوس دهینخواب شبیکه د برانوش

.فکر نکنم ـ

.ن رفتمخب، م یلیخ:  مرصاد

را  شیکه به شدت خواب آلود بود و کوله به دست، چشم ها تایافسانه و آرم دنیمرصاد در را باز کرد که با د. بود ستادهیهنوز در هال ا برانوش
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د؟یایهم قرار بود ب تایآرم. گرد کرد

:زد و گفت يلبخند مرصاد

؟يایبرانوش نم ـ

: گفت یبا خواب آلودگ تایآرم

!میدیخواب ریکه د شبمید د؟یستیه رفتنه؟ شما دو تا خسته نحاال چه وقت کو ـ

.تکان داد يفقط سر ازهیخم انیم تایآرم. در ابراز وجود کرد و سالم کرد يجلو. بود دهیکه اصال نخواب برانوش

: گفت جانیبا ه افسانه

؟يایبرانوش نم ـ

: فتکرد و گ یبسته بود نگاه ستادهیرا ا شیکه پلک ها تایبه آرم برانوش

کنم؟ کاریو چ نینگ ـ

.نرگس مراقبه. مامان يخونه  مشیذار یخب سر راه م: مرصاد

.امیم دیصبر کن قهیاگر ده دق: برانوش

:گفت تایزد و رو به افسانه و آرم يلبخند مرصاد

.حاضر بشه نمیقهوه آماده کنم، ا هیتو  نیایخب ب ـ

 نیا. شد هربار هربار افسانه را تنها بفرستد ینم یلعنت. ندیخوابش را بب يد و ادامه جا ولو شو کیاز خدا خواسته، فقط دوست داشت  تایآرم

.داد هیتک یمبل ولو شد و سرش را به پشت يرو! دو نفر خواب و خوراك را از او گرفته بود نیا يها يعشق باز

. کرد ضیتنش کرد و پوشکش را تعو یلباس. بود داریخواب و ب نینگ. را آماده کرد نینگ برانوش

. را شست شیرفت و دست و رو ییبه دستشو. دیپوش یشرت یو ت نیج. آورد رونیکوهش که اکثر اوقات فراهم و آماده بود را از کمد ب ي کوله

.به بغل از اتاق خارج شد نیعطر زد و کوله به پشت و نگ یکم. اش را هم برداشت يکاپشن سورمه ا. مسواك زد و دوباره به اتاق برگشت

.مرصاد در آشپزخانه چهار قهوه آماده کرد و به هال آمد. به نظرش خواب بود تایآرم

ابتدا به منزل بانو تا . حرکت کردند شیبرانوش به سمت تجر لیو پسرها هم با اتومب تایو شش آرم ستیبا دو تایاز صرف قهوه، افسانه و آرم بعد

.بود دهیخوابش پر تایآرم. راه افتادند را دست نرگس بسپارند و بعد هم به سمت مکان مربوطه نینگ

بود باعث  یشش صبح کوه که همراه با سوز زمستان يدر واقع هوا! شلوغ بود يادیز یو زمان یمکان تیبا توجه به آن موقع. رفت یراه م یآرام به

!دیآ یشود فکر نکند قبال چقدر خوابش م یم

.فتر نوش جان کرده بودندافسانه و مرصاد هم که انگار تخم ک. ساکت بود برانوش

: هوا گفت یب تایآرم

!حرف دارن نایچه قدر ا ـ

حرف  ياو را مخاطب برا تایآرم. محال بود یهمه خوشبخت نیاو را ا... آه. کنارشان نبود يگریفکر کرد قطعا با او است چون شخص د برانوش
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!زدن قرار داده بود

:پرت گفت برانوش

ا؟یک ـ

: ش نگاه کرد و گفترخ برانو میبه ن تایآرم

.افسانه و مرصاد ـ

: زد و گفت يلبخند برانوش

.اوالشه ـ

: تکان داد و گفت يسر تایآرم

....باشه، وگرنه نیخدا کنه تا آخرش هم ـ

.سکوت کرد و

:دیکنجکاو پرس برانوش

؟یوگرنه چ ـ

ه؟ینظرت چ. یچیه: تایآرم

: همان حال گفت در. داشتیاو قدم برم  يشانه به شانه  قایدق برانوش

؟یراجع به چ ـ

.ازدواجشون. راجع به افسانه و مرصاد... خب: تایآرم

: زد و گفت يلبخند برانوش

.انیبه هم م ـ

!کنم یطور فکر نم نیمن ا: تایآرم

:با تعجب گفت برانوش

چرا؟ ـ

...ياگر پس فردا روز. ستین يبه نظرم هنوز جد. دونم ینم: تایآرم

!ده آب تو دل خواهرت تکون بخوره یمطمئن باش اجازه نم. خاطر داشته باش نانیادرم اطمراجع به بر: برانوش

: زد و گفت يلبخند تایآرم

...دیشا ـ

: اشاره کرد و گفت تایآرم يرو به کوله  برانوش

ارم؟یبرات ب نهیاگر سنگ ـ

.ستین یخاص ي لهیتوش وس. یمرس: تایآرم
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 شیشدن مطلب برا دهیکند به بار دوم کش انیرا ب یحرف دیبار با کیکالم است و  کی تایبود آرم دهیممدت فه نیدر ا. تکان داد يسر برانوش

:و گفت دیکش یقیبرانوش نفس عم! لوث بود

.هیخوب يهوا ـ

: دیگفت و برانوش پرس یتنها اوهوم تایآرم

.یو زحماتت مرس شبیبازم بابت د ـ

حساب شده  شیحرف ها. آمد با او حرف بزند یکال خوشش م. برانوش دنبال سوال و کلمه بود. کنم را ادا کرد یتنها عبارت خواهش م تایآرم

!داد ینم لشیپرت و پال تحو. بود

؟یشناخت یاون سروانه رو از کجا م شبید... یراست: برانوش

مگه نگفتم؟: تایآرم

: زد و گفت يلبخند مسخره ا برانوش

.شترهیب اتییمنظورم با جز ـ

: کوله اش را گرفت و گفت بند تایآرم

!پسر دوست پدرم بود ـ

:زد و گفت یبرانوش لبخند کج. شبید يهمان جمله  قایدق

.نکنن جادیا یها مشکل هیهمسا گهیفکر کنم د ـ

چطور؟: تایآرم

!ادیکه اون ها حساب کار دستشون ب شهیبر علت م دیمز ینیآشنا بودن شما با سروان حس: برانوش

 :تنها گفت تایآرم

.چه خوب ـ

: و دوباره گفت دیکش ینیپوف سنگ برانوش

مجرد بودن؟ ـ

!جلو خودت گفتم به همسرش سالم برسونه شبید:  تایآرم

: حال گفت نیرفته بود با ا ادشیواقعا  برانوش

.آهان ـ

!برد یلذت م شتریآمد ب یبرد، هرچند اگر خوابش نم یاو لذت م ياز حالت ها شیهم کم و ب تایآرم. مرد یم یداشت از فضول باز

: و گفت دیکش یقینفس عم برانوش

!بود يجور هی... طرز نگاهش به تو یدون یم ـ

مغز خر خورده آن که . داشته باشد تایدختر مثل آرم کیکه  يدوست پدر! حدس کیالبته فقط در حد . پرت کرد یکیدر تار يریهدف ت یب
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!آخر یال... را ول کند و تایآرم

ور؟چه ط: تایآرم

.خب نگاهش حس داشت: برانوش

؟يدیحس نگاهش و فهم يریاون وقت شب با اون همه درگ:  تایآرم

: گفت تاینزد و آرم یحال برانوش حرف نیبا ا. داد یطعنه م يبو حرفش

.خواستگارم بود یوقت هی ـ

!قهرمانانه اش را جشن گرفت يروزیدر دلش پ برانوش

؟يداد یبهش جواب منف: برانوش

.آره: اتیآرم

بپرسم چرا؟: برانوش

.بپرس: تایآرم

.سکوت کرد و

...بود چرا دهیپرس یخب به نوع برانوش

: زد و گفت يلبخند تایارم

؟یپرس یچرا نم ـ

:گفت جیگ برانوش

رو؟ یچ ـ

.يدیخب چرات و نپرس: تایآرم

: دیاش عود کرده بود پرس يخنگ باز برانوش

رو؟ یچ يچرا ـ

:با خنده گفت تایآرم

.یچیه ـ

جا  نیشد؟ او کجاست؟ ا یکه بود؟ چ تایآرم. گذاشتند یم تیبود؟ چه شد؟ چرا او را در آن موقع یکرد موضوع چ یداشت فکر م برانوش

کجاست؟

: رساند و گفت تایخودش را به آرم. عقب افتاده بود برانوش

.دمیمن نفهم ـ

: و گفت دیخند تایآرم

.کردم یشوخ ـ
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!دمیآخه نفهم: برانوش

!لوس يویپسرك گرگر. دل بسوزاند شیکرد تا برا یرا وادار م تایواقعا داشت آرم... یاله یاله... بچه ها نیع... یآخ

: داد حیتوض تایآرم

؟يمتوجه شد! نیهم. يدیبپرسم چرا؟ منم گفتم بپرس، و تو نپرس يدیتو پرس ـ

.فکرش را بلند گفت یعنی... فکر کرد چه لوس برانوش

: زد و گفت يلبخند تایآرم

.ذکاوت داره یبه کم ازین ست،یلوس ن ـ

!کند یچه طور با او تا م نیبب یصبح اول صبح! گفت خنگ است عمال

!نبود یاست اصال کار سخت دهیکه او هنوز نفهم نیا دنیفهم. باال انداخت يشانه ا برانوش

؟يداد یحاال چرا بهش جواب منف: برانوش

.امینار بتونستم ک یبا شغلش نم: تایآرم

ن؟یفقط هم: برانوش

ست؟ین یکاف: تایآرم

شد؟ یجز مردها حساب م. دونم ینم: برانوش

!و نداشتم تیاولو نیاون موقع که خواستگارم بود هنوز ا: تایآرم

 ؟يکرد يبند تیاولو نیبعد از رام. آهان: برانوش

.به او نگاه کرد میمستق تایآرم

: گفت برانوش

نه؟ نیرام گه،یبود د نیاسمش هم ـ

.آره: تایآرم

.يجوابم و نداد: برانوش

!جواب دادم گه،یآره د: تایآرم

به  ازین شیواقعا حرف ها! چقدر اسکل شده است دیفهم یکه خود برانوش نم یآن هم به نوع. واقعا دستش انداخته بود. باز شوکه شد برانوش

!زد یدو پهلو حرف م يادیدر هرحال ز یکرد، ول یابد مغزش مدام هنگ منتوانسته بود بخو شبیچون د دیالبته شا... هوش داشت و ذکاوت

: کرد و گفت بشیرا در ج شیدست ها برانوش

؟يجواب مثبت داد نیحاال چرا به رام ـ

!از منبع موثقت بپرس: تایآرم

ار؟یماز: برانوش
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ه؟یمنبعت ک یپرس یاز من م: تایآرم

...خب... یعنی... نه: برانوش

: زد و گفت يلبخند تایآرم

دم؟یمن از تو پرس یپرس یکه تو از من م يقدر نیا ـ

:ذوق کرد و گفت برانوش

.خب بپرس ـ

بپرسم؟ یچ: تایآرم

.یهر چ: برانوش

؟یچ یعنی یهر چ ؟یهر چ: تایآرم

!کنه یم کیو تحر تیکه کنجکاو يزیهر چ.... خب: برانوش

:زد و گفت يلبخند محو تایآرم

!کنه ینم کیمن و تحر يکاودرمورد تو کنج يزیچ ـ

 یم نیماش. داد یم يپشت بام دلدار يرو د؟یخر یکرد پس چرا ساعت م ینم کشیاگر تحر! نیبرانوش رفت و برگشت خورد به زم فک

!دندیبلع یبودند او را م گریصد تا دختر د! به جهنم. دید یزور که نبود خب او را نم...! ایفروخت 

 کیفکر کرد چه موقر شد  تایآرم! کرد یم يداشت خود خور بایتقر. آمد یاو م يهم پا. داشت یقدم برم یرامساکت به آ. نشان نداد یواکنش

!دفعه

سواالت برانوش  نیاز پرسش ا ایاما آ... ارتباطش با الدن ای... کاره در آسانسور مهین يمثل جمله . داشت يکنجکاو. به افکارش زد يلبخند

کرد؟ یدر موردش نم يفکر

: سکوتش سوخت و گفت نیدلش از ا تایو آرم دیکش یقینفس عم شبرانو

؟يدیجا رس نیچرا به ا ـ

: را باال داد و گفت  شیابروها برانوش

.یکردم کنجکاو نباش یفکر م ـ

....یبگ يخوا یاگر نم ستم،یکنجکاو که ن: تایآرم

!را از دست دادشانس بدهد که خب برانوش آن شانس  کیفقط خواست به برانوش . سکوت کرد و

: تند گفت برانوش

.دمیدر اطرافم ند يدختر چیکه تا به حال تو منش ه دمیاز تو د ییمدت رفتارها نیا. شم باهات حرف بزنم یخوشحال م... نه ـ

:و تند گفت حیبه او نگاه کرد و صر تایآرم

!ینکرده باش سهیمقا یکن ین مسوارشو ابونیتو خ ای شونیاریکه به خونه م ییمن و با اون دخترها دوارمیام ـ
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: فرض بود تند گفت نیکه منکر ا یو با لحن ستادیا شیسرجا برانوش

!تایآرم ـ

!شنود یاو م يبار است اسمش را با صدا نیفکر کرد اول تایآرم

: سرش را تکان داد و گفت برانوش

؟یکن یراجع به من م يفکر نیتو واقعا چن ه؟یچه حرف نیا ـ

... نه: تایآرم

: گفت یبا اخم واضح برانوش

....یکن یدر مورد طرز فکر من فکر م يطور نیاگر ا. ارمیب یحیدونم چه توض یاصال نم یعنی... من فقط ـ

: زد و گفت يلبخند تایآرم

!يریاز جواب دادن طفره م يدار یراست. و آرزو بود، نه فکر من دیام هیاون فقط  ـ

: از آن شوك درآمد و گفت یحال کم نیبا ا! اش؟ یکم خواب ایگذاشت  یم تشیریرا به حساب مد یو خشک يسرد نیا. دیکش یپوف برانوش

از حالم؟ ایبگم؟ از گذشته ام  یخب از چ ـ

: باال انداخت و گفت يشانه ا تایآرم

.یپشت بوم و خلوت کن يبر کنهیبگو که گه گاه وادارت م يزیاز اون چ ـ

: زد و گفت يلبخند برانوش

.جا برسم نیبه ا يروز هیکردم  ینم فکرشم ـ

: گفت یاز مکث بعد

!دمیکدومشون نرس چیداشتم که حاال به ه ییسالم بود آرزوها ستیب یوقت ـ

.سد راه بشه دیازدواج ناموفق نبا هی: تایآرم

... آرزوهام... آرمان هام. شتبرگ زیدو سال تمام نظرم از همه چ يمن تو. عوض کرد زیازدواج ناموفق فکرم و درمورد همه چ هی: برانوش

... همش... اعتقاداتم

الدن بود؟ ریهمش تقص: تایآرم

منم مقصرم؟ یکن یفکر م: برانوش

!نبودم تیزندگ انیمن در جر: تایآرم

: و گفت دیکش یپوف برانوش

.کرد یناخودآگاه جذبم م یفاصله داشت ول یلیمن خ يارهایبا مع. باهاش آشنا شدم یمهمون هیتو  ـ

؟ياریچه مع: تایرمآ

... یروابط اجتماع ،یداشتن شغل اجتماع. برام مهم بود نایا... خانواده... التیتحص: برانوش
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.واقعا؟ واقعا مطابقت داشت! با آن ها مطابقت داشت قایگفت که دق یم یکس يبرا شیارهایداشت از مع. نگاه کرد تایبه آرم و

: را تکان داد و در ادامه گفت سرش

و به حساب  یاون فخر فروش. نازن یدخترها که خوشگلن و به خودشون م پیاز اون ت. و کم کم ازش خوشم اومد دمشید یبار تو مهمونچند  ـ

تا به خودم . بود یالدن فقط از خود راض یخورن، ول یمن م تیبه شخص یافتنیمغرور و دست ن يکردم دخترها یغرروش گذاشتم؛ چون فکر م

دونم اون ها من و بزرگ کردن و به  یچون م ونشونمیکه مد يبا خانواده ا. الدن با خانواده ام درافتادم يمن برا. وم شدهتم زیچهمه  دمید امیب

 یاما نم... و داشتم هم پولش و هم تشیکه هم موقع نیبا ا. خواستم یمن نم. میالدن اصرار داشت به خارج بر. میازدواج کرد. جا رسوندن نیا

مدام . خواست بره کانادا یم. رهیخودش تنها م امیگفت حاال که من نم یم. کم کم رفتاراش عوض شد. نوز درسم مونده بوده موقعاون . خواستم

. کرده بود یتمام عمرش و تو کانادا زندگ. تو سفارت آشنا شده بود ییو کانادا یرانیا يپسر دورگه  هیکه با  نیمثل ا.... رفت سفارت کانادا و یم

بعد هم . اقامت يگرفتن هم به بهونه  ادیزبان  يالدن هم تورش کرد هم به بهونه . کرد یموند و خدمت م یم دیبا رانیبود ا برگشتهحاال که 

 ینم یول رم،یتونستم حکم سنگسارش و اون پسره رو بگ یکه ازش داشتم تو دادگاه م یمدرک یبا کل. بشیو تعق يافتادم دنبال گانگستر باز

!دونم چرا یاالنم نم یحت. و گرفتم و ازش جدا شدم نیحضانت نگ. دیاش و بخش هیمهر. کردمو ن ارک نیدونم چرا ا

؟یو گرفت نیچرا حضانت نگ: تایاآم

! داده بود یسوت. نگاه کرد تایبه آرم برانوش

.االنم ندارم یحت. از بچه رو نداشتم ينگهدار یمن آمادگ: برانوش

:تکان داد و گفت يسر تایآرم

.سخت بوده یلیحتما خ ـ

. االنم هست: برانوش

:گفت تایو آرم دیرا کش شیموها یدست دو

!داره انیهنوز جر یزندگ یول ـ

: زد و گفت يلبخند برانوش

.حاال نوبت توئه. آره ـ

!دمیپرس یسواالم جواب بدم اصال نم يدر ازا دیدونستم با یاگر م ؟یکن یم یگرو کش: تایآرم

: زد و گفت يبار طنتیلبخند ش تایو آرم را باال داد شیابروها برانوش

.من االن گرسنمه. بعد صبحونه يسوال و جواب و بذار نیبهتره ا ـ

!اش ياش معلوم بود نه جد ینه شوخ. ردیخواست بپرد گازش بگ یدلش م برانوش

را  شیها یهم بند کتان تایآرم. کرد یا آماده مافسانه مثل خانم ها بساط صبحانه ر. کرده بودند دایرا پ یقیمرصاد و افسانه آالچ. تکان داد يسر

.کرد یباز م

برانوش، مرصاد  يجلو تایآرم. دو برادر نشسته بودند يدو خواهر کنار هم رو به رو. انداز نشست ریز يرا برداشت و رو يفالسک چا برانوش
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!افسانه يهم جلو

 نیا يدم کند برا يچا کیآمد  یدرخانه جانش در م. کند یرا پوست مکه افسانه فراهم کرده بود  ییخودش تخم مرغ آب پزها يبرا تایآرم

در بساطش نمک و فلفل هم . خرد کرده بود اریو گردو و کشمش و گوجه و خ ریکره و عسل و خامه و پن. آماده کرده بود یالتیصبحانه چه تشک

!گذاشته بود

افسانه تخم مرغ پوست  يبرا. مرصاد هم که شورش را درآورده بود. به رخ بکشد را در منزل ينوآور نیا. واقعا آماده بود تا ازدواج کند يانگار

! گرفت یزد، لقمه م یکند، نمک م یم

قوم خل و چل  کی نیب ایخدا! تخم مرغ بود يدر زرده  نیتامیو يهمه . خورد یاش را م دهیخورد، فقط سف یتخم مرغ را نم يهم زرده  برانوش

.نشسته بود

راجع به او  يفکر نکند که برانوش چه فکر. و صبحانه اش لذت ببرد عتیاز طب. کرد سرش را به خوردن خودش گرم کند یو سع دیکش یپوف

با تمام اتفاقات و . سوزد یمثل برانوش م یآدم يدلش برا دیتوانست بگو یمهم و پررنگ نبود و البته نم شیبرا هیقض نیکند، چون اصال ا یم

اش با  یزندگ يکه پسر زن دوم پدرش باشد و زن اول پدرش او را بزرگ کند تا مسئله  نیجربه کرده بود؛ از ااش ت یدر زندگ وکه ا یعیوقا

 یحس خاص چیه. پشت بام خلوت کند يفکر کند که او حق دارد رو یحت ایبسوزد،  شیشد تا دلش برا یاتفاقات موجب نم نیخب ا... الدن

ارزش  ینوع شیبرا شتریاش داشت، ب ییرو به رو ي هیکه او نسبت به همسا ییها یحس یتمام ب يتوانست منکر شود که به جا ینم ینداشت ول

که او به خودش  دید یم یوقت ینکرده بود و حت یادب یب. بود دهیاو ند ياز سو یکل کل ای یاحترام یب چیکه ه نیرفتارش و ا يبرا! قائل بود

 کی يارزش برا. قائل شود یاو ارزش يشد تا برا یسبب م یها همگ نیساده پرداخته بود، ا اعتماد کیرا در قبال  يا نهیاعتماد کرده است و هز

 یآدم يکه برا نیاز ا... و... و... کند و یتالش م.... کند یم یسع.... کند یم یزندگ.... کند یدست و پنجه نرم م یمرد جوان که با مشکالت زندگ

توأم با ارزش  یحس یب نیکال ا. آمد ینفرت داشته باشد بدش م ای يکه نسبت به او حس دلسوز نیاز ا. بود الشد خوشح یمثل او ارزش قائل م

!شد یبرانوش م بیبود که نص يافتخار نیخب ا. را دوست داشت

:رو به برانوش گفت مرصاد

.ساکته یلیفضا خ. ياوردیو م تارتیکاش اون گ ـ

:رو به مرصاد گفت افسانه

؟یستیمرصاد تو ساز بلد ن ـ

.ادامه ندادم گهید یرفتم سنتور ول یموقع م هی: مرصاد

: اش را درآورد و رو به افسانه گفت یکه در کوله اش فرو رفته بود ساز دهن برانوش

.هم نداشت ياستعداد چیه ـ

: رو به برانوش گفت مرصاد

!ياستعداد دار یلینه که تو خ ـ

: زد و گفت يشخندین برانوش
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.از تو بهترم ـ

 یافسانه هم آرام زمزمه م. خواند یخودش نرم نرمک م يمرصاد هم برا. ستارگان را نواخت يلبش گذاشت و آهنگ غوغا يرا روسازش  و

!لب زمزمه کردن کرد ریشروع به ز یک دیهم نفهم تایآرم. کرد

 یآخر هفته پدر و مادرش بازم. باز گشتخود  يبه خانه  یهر کس تیدو خواهر با دو برادر گذراندند و در نها ازدهیتا ساعت . بود یخوب صبح

.کرد یگل م يو خانه را مثل دسته  دید یآرمند تدارك م ریام يو آقا يریکب دایمقدم خانم ش ریخ يبرا دیبا یعنی نیگشتند و ا

خواهرانه: هفتم فصل

: آمد و گفت رونیاز اتاق ب یمرصاد با کالفگ. دیجو یم بیمبل لم داد بود و با سر و صدا س يرو

؟ینیب یشانس و م. انیآخر هفته هم پدر و مادر افسانه م نیهم قایدق. سرم شلوغه مارستانم،یب يهفته تمام مدت من تو نیا ـ

. داد تا جورابش را به پا کند هیتک واریبه د و

: بود گفت الیسر يبه برانوش که مشغول تماشا رو

سر کار؟  يبر ستیقرار ن ،يتو که مطبتم افتتاح کرد ـ

: کاناپه را بغل کرد و گفت يکوسن رو برانوش

.بهم ساخته ینیبه جون تو خونه نش ـ

.ياریشکم م يبدبخت دار. مشخصه: مرصاد

: شکمش گذاشت و گفت يدستش را رو برانوش

؟يفکر کرد شنهادمیرو پ یراست. فعال که خوبه ـ

. مشغول باشم مارستانیسه چهار روز تو ب يفته ادم ه یم حیهمون ترج. تو مطب نشستن و ندارم ينه، من حوصله : مرصاد

.یخسته نباش: برانوش

.برو مطب ستیبهانه دستت ن. نرگس شیپ یگذاشت روزیکه از د نمینگ. به خودت بده یتکون هیتو هم . یسالمت باش: مرصاد

.مرصاد آمد لیزنگ موبا يآمد و صدا یکش و قوس برانوش

.گلم باشه، چشم. زمیعز یجانم؟ مرس: مرصاد

!حالش رسما بهم خورد. دهنش را کج کرد برانوش

ها به  یشوخ نیکال ا. دیآ یبا پشت دست در صورتش م تایفکر کرد آرم یعنی! گلم چقدر لوس بود دیبگو تایکرد اگر به آرم یکه م فکرش

داشت از  یچه حس خوب يوا. آورد یهم نم دیشا. آورد یاو باال م يخشکش قطعا رو تیبا آن شخص... عشقم تایآرم دیمثال بگو. آمد ینم تایآرم

موتور . بود يجستجوگر نیع نیا. دهد ینشان م یگلم او چه واکنش ایعشقم  دیبگو تایبه آرم یوقت ردیبگ میتوانست تصم یکه نم نیا

!اش از گوگل بهتر بود يجستجوگر

 تایآرم لیو تحل هینود درصد ذهنش مشغول تجز یعنی. کرد یم فکر تایمبل لم داده بود و به آرم يبرانوش هنوز رو. از خانه خارج شد مرصاد
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.بود

.احتماال در شرکت بود. زنگ زد لشیبه موبا یهدف خاص چیبا ه. اش را برداشت یانداخت و گوش یدست شیرا در پ بشیس يمانده  ته

: پرت کرد و فکر کرد زیم ياش را رو یگوش. نداد جواب

!به جهنم ـ

 ازیپ سنگ،یبه ابهت آن پر. زد يشخندیگاز ن يپا تایاز تصور آرم. اش بد نبود يآشپز. کرد ینهار آماده م دیظهر با يبرا. آشپزخانه رفت به

!آمد یسرخ کردن نم

.شد ازیلبخند زد و مشغول خرد کردن پ باز

هنوز . را هم در شارژ گذاشت لشیموبا. دمطبش را با لپ تاپش انجام ده یغاتیبروشور تبل يبه اتاق رفت تا کارها یاز بار گذاشتن ماکاران بعد

مهم بود که تماس  یعنیزد و فکر کرد  يلبخند تایآرم يشماره  دنیبا د. به سمتش رفت. درآمد شینشده بود که صدا ریپشت لپ تاپش جا گ

!گرفت؟

.را جواب داد و سالم کرد یگوش برانوش

: گفت يا بهیزن غر يصدا

د؟یشناس یمآرمند  تایبا نام آرم یشما خانم ـ

:گفت یجیبا گ برانوش

چطور؟... بله ـ

تماس گرفته است زنگ زده، داد و شمرده در  یگوش نیکه به ا يشماره ا نیکه او به آخر نیدرمورد ا یکوچک حیتوض بهیزن غر يصدا

!آرمند تصادف کرده است تایچون آرم دیایب مارستانیگفت تا به ب حشیتوض

پالك فرد  دیو شش سف ستیدو لیاتومب دنیبه خودش آمد که با د یرا از بر شد؛ وقت مارستانینام ب اید چطور آن جمله را هضم کر دینفهم

!به او زده بود نیپس ماش. دیکش یقینفس عم نگیدر پارک تایآرم

.و سوار شد دیکش یپوف

او در  دنیموکول کرده بود به بعد از د را زیدر واقع همه چ. هم نداشت یفکر و حدس چیه. راند یم مارستانیحداکثر سرعت به سمت ب با

.مارستانیب

.تلفن به دست مشغول صحبت بود یدخترجوان. قسمت اطالعات به همان سمت رفت دنیبا د. اورژانس شد وارد

: تند گفت برانوش

.دیببخش... خانم ـ

: باال آورد و برانوش مشوش گفت دیکف دستش را به عالمت صبر کن دختر

.هیورخانم کار من ضر ـ

:در تلفن گفت و رو به برانوش گفت يا یگوش دختر
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امرتون؟ ـ

.آرمند تایبه نام آرم مارستان،یآوردن ب یخانم تصادف هی: برانوش

.هستن وی یس يبله، االن تو آ: دختر

: گفت یجیبا گ برانوش

و؟ی یس يآ ـ

.جاست نیهم که بهشون زده هم ییبله، آقا: دختر

: الن انداخت و گفتجست و جوگر به س ینگاه و

.اوناهاشن ـ

: خم شد و گفت و

د؟یدار شونیبا ا یشما چه نسبت ـ

:و گفت دیکش یقینفس عم. هنگ کرده بود برانوش

... من... خب ـ

!اش است هیهمسا دیشد بگو ینم

: گفت یآرام به

.نامزدشم ـ

.فشونیک نمیا: دختر

: و گفت دیکش شیبه موها یبسته بود چنگنقش  شیکه دو سه قطره خون رو دیسف فیک کی دنید با

چندمه؟ يطبقه  وی یس يآ ـ

.سوم: دختر

. گرفت شینشسته بود راه آسانسور را پ یسیکه کنار پل يتوجه به راننده ا یب برانوش

 یتیک دیپول سف فیک .لک انداخته بود، معده اش سوخت فیک يخون که رو يقطره ها دنیبا د. آسانسور چسباند يفلز ياش را به بدنه  یشانیپ

.مورد نظر متوقف شد يآسانسور در طبقه . بکشاند يگریکرد نگاهش را به سمت د یسع... نامه و یو گواه لشیو موبا تایآرم

: گفت يرو به پرستار. رفت يپرستار شنیسمت است به

....آرمند تایخانم آرم دیببخش ـ

: گفت»  یمعصوم. الف« : اش نوشته شده بود نهیس يبود و رو انسالیکه م زن

....حاال. فعال در کما هستن. اومدند رونیاز اتاق عمل ب شیساعت پ کی. شدن يمغز يضربه  دچار

هم  يفکش را محکم رو. دیبه صورتش کش یدست. دیکش یقینفس عم. پرت کرد یصندل يعقب عقب رفت و خودش را رو. دینشن گرید برانوش

.داد یفشار م
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ها با آن  هیو همسا يمهدو يجلو یوقت. صبح در کوه با هم صبحانه خوردند روزیاتفاق افتاد؟ آن ها د نیکرد؟ چرا ا یمکار را  نیبا او ا چرا

. کنارش بود تایکه آرم ییوقت ها يظهر آن روز نهار را با او بود و همه . کرد افتیساعت در کیشب قبلش از او ! سروان خواستگارش آشنا بود

. در تمام مدت با او بود یلعنت... استشهاد را امضا نکرد یوقت یحت ای... کرد سیخ شیمانتو يرو نینگ ین روز وقتآ.... شب در پشت بام نآ

 ییایاش او را به نهار در یکه به خاطر پرداخت بده یوقت ای... او پنهان کند دیدخترانه اش را از د يخواست لباس ها یکه م یوقت یحت... کنارش

دفعه چه شد؟  کی! فروخت یپورشه مبه خاطر او . کرد دعوت

پالك فرد باشد؟  دیبا دشیجد نیچرا ماش! شد یم مهیبه جهنم که جر. خب امروز روز زوج بود... يمغز يخواست نباشد؟ ضربه  یچرا م حاال

!استکرد فشارش هم افتاده  یحس م. سوخت یمعده اش به شدت م. دیکش یقینفس عم. داد یتکان م نیزم يرا رو شیپا یعصب

. اول هم افسانه بود یقطع ي نهیگز. تایآرم ياز آشناها یکی. نبود یمناسب ي نهیمرصاد گز. زد یزنگ م یکیبه  دیبا. را درآورد لشیموبا یگوش

.به خودش مسلط شد یاما کم امدیهر چند به سوزش معده اش فائق ن. دیکش قیچند نفس عم

.اچارا به خانه زنگ زدن. داد یرا جواب نم لشیموبا. افسانه زنگ زد به

: گفت تایآرم يصدا

بله؟ ـ

:گفت يخش دار يو با صدا دیکش یقینفس عم برانوش

.سالم ـ

.سالم: تایآرم

افسانه هست؟ تایآرم: برانوش

.رونینه رفته ب: تایآرم

کرد تا ذهنش از حالت  یمکث! داد یمذهنش ارور . دیلحظه نفس هم نکش کی.... که تایآرم یزند؟ ول یحرف م تایفکر کرد دارد با آرم برانوش

.خارج شود رپاژیگ

:گفت نیفکر کرد قطع شد، بنابرا تایآرم

الو؟ الو؟ ـ

: که گفت يبلند ادیهمزمان با فر برانوش

....ــتـــایآرمــ ـ

: آمد که بلند متذکر شد یمعصوم يصدا! دیفنر از جا پر مثل

!ژهیو يبت هااونم بخش مراق مارستانه،یجا ب نیا زیعز يآقا ـ

: کرد و دوباره گفت یبا تکان سر عذرخواه برانوش

ـــــتا؟یآرم... الو ـ

؟یزن یبله، چرا داد م:  تایآرم
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: و هول گفت جیگ برانوش

؟ییتو کجا ـ

.خونه: تایآرم

: گفت یبا منگ برانوش

حالت خوبه؟... تو... یخونه؟ ول ـ

.یآره، مرس: تایآرم

: تند گفت برانوش

؟ينه اتو خو ـ

.گفتم که آره: تایآرم

.یشرکت باش دیتو که با... خب... چرا؟ آخه: برانوش

: راحت گفت تایآرم

!رفتن به شرکت برام نموند يافتاد که حوصله  یاتفاق هی یول... آره ـ

: گفت جانیبا ه برانوش

؟یچه اتفاق ـ

و بدم بهش؟ یگوش يخوا یم. افسانه اومد. و زدن فمیک: تایآرم

و دزد زد؟ فتیک...  تایآرم... نیبب... نه... نه: شبرانو

: و گفت دیکش یاه تایآرم

؟یزن یقدر داد م نیشده؟ چرا ا یحاال چ. بود فمیمدارکم تو ک يهمه . هنوزم شوکه ام. دختر جوون هم بود هی. آره ـ

؟...ِ مارستانیب يایب یتون یم. مارستانمیمن االن ب ن،یبب: برانوش

.کرد فیچند جمله تعرماجرا را در  و

...ایاو نگران شود  يکرد تا سر حد مرگ برا یفکرش را هم نم یبرانوش حت. برساند مارستانیخودش را به ب تایکه آرم دیطول نکش یلیخ

سه چهار  شدن در يشد و آن دختر به علت فرار و متوار دهیدزد عصریول ابانیتوسط آن دختر در خ فشیداد که ک حیتوض سیبه پل تایآرم یوقت

او تمام مدت از .... به برانوش و مارستانیشد و بعد تماس از جانب ب تشیهو تایآرم ییتصادف کرد و کارت شناسا دیپرا کیباالتر با  ابانیخ

 دیبا. خواست یواقعا نم.... خواست ینم... فتدیب تایآرم يبرا یکه اتفاق نیفکر کردن درمورد ا. دیگنج یدر پوست خودش هم نم یلخوشحا

 شیحق هم نداشت برا! گرید يهر مسئله  ایحق نداشت عوض شود . ماند یم یسالم و سرپا، سخت و محکم، مغرور و خود ساخته باق شهیهم

.فتدیب یاتفاق

: پشت فرمان نشست و گفت دیکش یم یکه نفس راحت یبرانوش هم درحال. زد و سوار شد يلبخند تایآرم. باز کرد تایآرم يجلو را برا در

.یعجب اتفاق ـ
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!اون دختر ناراحت شدم يواقعا برا یآره ول: تایآرم

له؟یتکم فتیک: برانوش

حاال چرا به تو زنگ زدن؟. آره خوشبختانه: تایآرم

.تماس گرفتند یگوش يرو يشماره  نیو آن ها هم با آخر! چون قبلش من به تو زنگ زده بودم دیبگو دیصالح ند برانوش

: برانوش گفت و دیکش یقینفس عم تایآرم

.نگرانت شدم یلیخ ییفکر کردم تو یوقت ـ

.دیهم قرار است بگو يگرید يکرد جمله  یحس م. رخ برانوش نگاه کرد میبه ن تایآرم

بود که حالش خوب  یواقعا عال یعنی. کرد چه خوب که حالش خوب است یبرانوش نشسته بود و برانوش حس م لیچراغ قرمز در اتومب پشت

خواست  ینم.... رخ بدهد شیبرا یکه اتفاق نیاز تصور ا. يمغز يبه حال ضربه  يخراش هم برنداشته است، وا کی یحت. زند یحرف م. است

.شدند  یماندگار م هیدر حاش هیبق. بود که او کنارش نشسته و خب حالش خوب بود نیمهم بود ا که يزیچ. اصال فکر کند

اصال انگار . داد یم حیرا توض امدنشین ي هیزد و مدام قض یرداشته بود و به عوامل شرکت زنگ مرا ب لشیموبا. شد رهیبه رو به رو خ تایآرم

!برانوش است يبعد يفراموش کرده بود منتظر جمله 

: گفتشد و  ادهیپ تایآرم نگیدر پارک لیبه محض نگه داشتن اتومب. محل نداد تایآرم. کرد ینگاهشان م یرگیبا خ داریسرا. شدند نگیپارک وارد

.يتو زحمت افتاد دیببخش. واقعا ممنون. یمرس ـ

: رفت که برانوش گفت یبه سمت آسانسور م تایآرم. شد ادهیو پ دیرا کش یترمز دست برانوش

تا؟یآرم ـ

:و گفت دیبه سمتش چرخ تایآرم

بله؟ ـ

: و گفت ستادیاو ا يجلو آمد و رو به رو برانوش

.خوشحالم حالت خوبه یلیخ ـ

: زد و گفت يبخندل تایآرم

.ممنون ـ

: برود که برانوش گفت خواست

.یسالمت باش شهیکنم که هم یقلبم آرزو م میواقعا از صم ـ

: شد باز گفت ینه اضافه م شدیمتوسطش کم م يکه نه از پهنا يهمچنان با همان لبخند تایآرم

!نیممنون، همچن ـ

: کرد و گفت کیرا بار شیچشم ها تایمن من کرد و آرم یکم برانوش

؟يهم دار يا گهیحرف د ـ
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.... یبگم ول يدونم چه طور یمن نم نیبب: برانوش

.بود ستادهیا شیرو به رو قایدق

....ینیبب یبیدرصد تو آس هی دیفکر کردم که شا یوقت... امروز: برانوش

: زل زد و گفت تایمنتظر آرم يه با من من به چهر. مکث کرد یو کم دیکش یقیبرانوش نفس عم. کرد یمنتظر نگاهش م تایآرم

امروز روز ... من نیبب. خوام فرصت هام و ازدست بدم ینم. بهم ثابت شد يزیچ هیامروز ... یدون یم... بگم يمن چطور... من... تایآرم یدون یم ـ

.فتهیبرات ب یخوام اتفاق یمن واقعا نم... بود يبد

: برانوش آهسته گفت. نش زل زده بوددر چشما میهنوز مستق تایآرم. خم کرد یرا کم سرش

.یخواستم ازت درخواست کنم تا با من باش یمن م... شنهادیخواستم بهت پ یم ـ

.به او زل زده بود؛ مات و مبهوت تایآرم

: سرخ شده بود گفت یزد و کم یاش م قهیکه نبض شق یسرش را خم کرد و درحال یبه آرام برانوش

.تایمن دوست دارم آرم ـ

محکم به  فشیبا ک تایآرم. از او دور شد يحس کرد و با آخ بلند شیدر زانو يدرد دیایفرود ب تایآرم يلب ها يرو شیز آن که لب هاا قبل

: باز هم از او فاصله گرفت و گفت یجیبرانوش با گ. زد شیپهلو

...تایآرم ـ

اکو  نگیبلند نشود و در پارک شیالشش را به کار گرفته بود تا صداکه تمام ت یدرحال. داد یفشار م شیپنجه ها انیرا محکم م فشیبند ک تایآرم

: نشود گفت

شتره؟یب حیالزم به توض ـ

: گفت یبا کالفگ برانوش

....من اون شب تو آسانسور ـ

و لطفتون رو نگه داشتم  یگیتا به امروز احترام همسا. دیکش ینم نجایباهاتون داشتم قطعا کار به ا یاگر اون شب تو آسانسور رفتار درست: تایآرم

رو  دگاهیتصور و د نیکرده باشم که ا یکنم حرکت ینکردم و فکر نم یاحترام یبهتون ب. دیداشته باش يرفتار نیو توقع داشتم شما هم متقابال چن

در ذهن  روزیاز د ایامروز افتاده  اتفاق نیو اگر ا د؛یو رو به من ادا کن یجمالت نیچن دید یکه شما به خودتون اجازه م ارمیدر ذهن شما به وجود ب

ازتون عذر  دهبه هرحال بن. دینکردم تا شما حد خودتون و بدون يمدت رفتار نیا یخودمه و قصور از من بوده که ط ریشما نقش بسته قطعا تقص

! خوام یم

: گفت یجیبا گ برانوش

....من واقعا... من تایآرم ـ

: محکم، خشک و قاطع گفت تایآرم

.نداره یصورت خوش. دیصدا نزن کیلطفا من و به اسم کوچ. ندم ياضافه تر حیدم توض یم حیترج ـ
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: قبل از بسته شدن درها اتمام حجت کرد و گفت. خودش را داخل آسانسور پرت کرد يبه تند و

!ریروزتون به خ !ستیکنم که مسلما در شأن من ن یم يکنم و برخورد یقطعا سکوت نم نمیاز شما بب يرفتار نیچن گهیبار د ـ

...احمق... احمق... احمق

!لجن را نثارش کند؟ يطور توانست آن جمله  چه

: گفت دنشیافسانه با د. باز کرد دیدر را با کل. از ان خارج شد يآسانسور به تند ستیا با

.نمیکن بب فیتعر ایشد؟ ب دایپ فتیک ـ

.دیبه اتاقش رفت و در را هم کوب تایبزند که آرم یخواست حرف. بود یعصب يادیز تایصورت آرم. ساکت شد ناگهان

!چه طور شد؟ چرا؟. دیرا کش شیانداخت و موها نیزم يشالش را رو. چند قدم در اتاق راه رفت. پرت کرد يرا گوشه ا فشیک

... احمق ي پسره

تک ضرب به جعبه از آن  کینخ را با  کی. اشتبه آن د یمبرم ازین. آورد رونیب یرا از پاتخت گارشیپاکت س. تخت نشست يو لبه  دیکش یپوف

هرچند . و چند لحظه دود را در دهانش نگه داشت دیکش یپک محکم. گرفت و با چند تق روشنش کرد گاریس يفندکش را جلو. دیکش رونیب

!يحرفه ا یلیخ. دیکش یم يحرفه ا. اش خارج کرد ینیدود را از ب. کرد یبود اما روحش را آرام م شیلوسوختن گ متیبه ق

....!مثل برانوش را یتوانست کس یمثل او را دوست داشته باشد و او هم نم یتوانست کس یبرانوش نم. شد رهیلحظه به رو به رو خ چند

همسر سابق برانوش هم  یحت.... یحت! ها نبود هیهمسا ياوصاف و آه و ناله  نیهم با ا یمحل قاتیبه تحق يازین. بچه داشت کیبرانوش  خب

اجازه  نیکه هرگز به رام يرا ببوسد؟ کار شیخواست لب ها یم... خب برانوش. دانست یبرانوش م ریاتفاق را تقص نیکرده بود و او ا نتایخ

!توانست داشته باشد ینم يگرید یخم شدن معن طورآن ! نداد

روز  نیرا محکم فشار داد و فکر کرد ا شیها قهیشق. کنار تخت بود خاموش کرد زیم يکه رو یآب وانیرا در ل گارشیو ته س دیکش یپوف

! دید ابانیدختر را به چشم در خ کیسوار شدن  یکند، حت یم يمثل برانوش که هر روز دخترباز یکس. اش است یروز زندگ نیگندتر

!ه هرحال مرصاد گفته بودب. مسائل توقع داشت نیزودتر از ا یلیخ. یجواب منف کیبود و  شنهادیپ کی. نبود یعیطب يماورا يهرحال حادثه  به

!مرصاد گفته بود. احمقانه است يباز کی نیقدم شود، اگر ابراز عالقه کند، ا شیگفته بود اگر برانوش پ. قبال گفته بود. بود گفته

 یهرحال مبه . کرد ینم ریذهنش را هم درگ یحت. شود یبرانوش نم ياحساسات و طرح ها ریدانست که درگ یکل بود و م يتمام مدت دانا او

.شناخت یچون برادرش را م دیشا. را مرصاد داده بود ماتومشیبود که از قبل، اولت يزیچ نیدانست و متوجه بود، ا

:دیزد و افسانه پرس يکرد لبخند یکه به در خورد و ورود افسانه که شوکه به او نگاه م يتقه ا با

؟یخوب ـ

: تخت ولو شد و گفت يرو تایآرم

...آره ـ

؟یهست یچرا عصبان :افسانه

.یچیه: تایآرم
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شده؟ یچ. راست بگو: افسانه

: راحت گفت تایآرم

.داد شنهادیبرانوش بهم پ ـ

: زد و گفت يشخندین افسانه

م؟یشد يپس باهم جار ؟یدک ـ

: و گفت دیخند تایآرم

.وونهید ـ

!يدکش کرد تیخر تیبا نها: سه ي نهیگز. بذار فکر کنم یگفت: دو ي نهیگز. یاک یبهش گفت: کی ي نهیخب گز: افسانه

:و گفت دیخند تایآرم

!سه ي نهیخب گز ـ

:و گفت دیکوب تایبالش را محکم به صورت آرم افسانه

.یماه نیپسر به ا. خاك بر سرت ـ

: کرد گفت یکه به افسانه نگاه م یدرحال. آرنجش لم داد يشد و رو زیخ مین تایآرم

.داره یتیگفته بود برانوش چه شخص. تر بهم گفته بودقبل  یلیمرصاد قبال، خ یدون یم ـ

!دونه یهم م یو که خانم رحمان نیا. کنه یدخترا رو مصرف م يدستمال کاغذ نیآره خب، ع: افسانه

 هی. کنه ییودنماکه مثال با اون بخواد خ يزیچ هی. دهیبرنامه چ هیدم اون احتماال برام  یمرصاد گفته بود چون من به برانوش پا نم... نه: تایآرم

اومد، هرچند االنم ازش دل  یاون موقع ها که اصال ازش خوشم نم. هم باهاش داشتم يچه رفتار يوا. روز اومد شرکت هی... يزیچ نیهمچ

!ندارم یوشخ

رده بود به بحث من من شروع ک یدانست با کل یفقط م. آمد ینم ادشیو روزش  خیدرست تار. اوردیب ادیآمدنش را بهتر به  اتییکرد جز یسع

 يفکر ي هیرو کیانجام شدن  ياش برا یمنطق لیکند قطعا دل يکه اگر برانوش هر کار نیها و احتماال ا تیونیدر رابطه با برادرش و سفارش 

 شیفتارهادر مقابل برانوش و ر یدانست که گارد درست یآمد، فقط م ینم ادشیاز بحثش  يادیز زیچ. دارد مریاو حتما آلزا ایخدا.... است و

!دارد

:خنده اش متوجه او شد و افسانه گفت يبا صدا. دیخند یمسخره م افسانه

؟يداد یشازده رو م نیبه ا یلیگفت تو خ یحاال مثال اگر قبلش مرصاد بهت نم. با شوهر من درست صحبت کن يهو ـ

: و گفت دیخند تایآرم

!دونم ینم ـ

: را باال داد و گفت شیابروها افسانه

!ستین يبرانوش پسر بد ییخدا یول ،یافت یراه م يدار. دهیکه فسفر به مغزت رس نیثل انه م ـ
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: را باال انداخت و گفت شیشانه ها تایآرم

.وقت راجع بهش فکر نکردم چیمن ه ـ

:تکان داد و گفت يسر افسانه

؟یحاال ناراحت ـ

: باال انداخت و گفت يدیرا با الق شیشانه ها تایآرم

.تو سرشه يلحظه دلم خواست کاش مرصاد بهم نگفته بود که برانوش چه فکر هی. ..یدون یم ـ

:را گرد کرد و گفت شیچشم ها افسانه

پس از برانوش خوشت اومده؟. نیآفر ن،یآفر. یشیخوب م ينه، دار ـ

:اش انداخت و گفت ینیبه ب ینیچ تایآرم

!ادیمثل اون خوشم ب یوقت از آدم چینه، من فکر نکنم ه ـ

.یکن یسرت حلوا حلوا م يذار یبرانوش و م نیهم. ادیب رتیگ يریکبیشوهر کچل ا هی... شاایا: فسانها

: و گفت دیخند تایآرم

!کنم ینم یلطف نیهرگز در حق برانوش چن یدون یتو که م ـ

: و گفت دیخند افسانه

.کف کرده نگیالبد تا االن تو پارک. چارهیب ـ

: و گفت دیبلندتر خند تایآرم

.زد یم رونیچشم هاش داشت از حدقه ب چارهیدادم ب یداشتم بهش جواب م یوقت ـ

: گفت یتصنع يبا دلسوز افسانه

.میوونیبرادرشوهر ح ،یآخ ـ

: صورتش را در هم فرستاد و گفت یبا چندش تایآرم

.حالم و به هم نزن ـ

: زد و گفت يلبخند شیفارا يه کوتاه شد يموها دنیبا د تایرا از سرش باز کرد و آرم پسشیکل افسانه

.ادیبهت م. مبارکه یه ـ

؟يدیتازه فهم. خاك بر سرت: افسانه

: گفت یجیبا گ تایآرم

.یفکر کردم فقط قراره رنگ کن. اصال اولش متوجه نشدم. آره يوا ـ

: او اشاره کرد و گفت يموها يبه بلوند و

دکلره نکرده؟ يادیز ـ
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ست؟ین. هم بد نشده یلیخ یم، ولکن یحس و م نیخودمم هم: افسانه

.ادیآره، بهت م: تایآرم

.ابروهات پاچه شده. به خودت بده يرییتغ هیتو هم برو : افسانه

:بالشش را بغل کرد و گفت تایآرم

.ستیحسش ن یاتفاقا تو فکرشم ول ـ

رم؟یوقت بگ شگرمیآرا نیبرات از هم يخوا یم: افسانه

:داد و گفت سرش را به عالمت باشه تکان تایآرم

.خوبه ـ

.ها دهیها بهت وقت نم يزود نیبه ا یول: افسانه

ه؟یچه ساعت نایپرواز مامان ا يدینفهم یراست. نداره بیع: تایآرم

.رمیزنم امروز فردا برات وقت بگ یحاال باز زورم و م. چرا، پنج شنبه ساعت هشت صبح: افسانه

: و گفت دیکش يا ازهیخم تایآرم

.ادیخوابم م یکل. بود امروز يعجب روز يوا. چه خوب ـ

:رفت و گفت رونیاز اتاق ب افسانه

.و بخور شبید يتو هم عدس پلو. میرونیشب من و مرصاد شام ب ـ

.خودش بکشد يرا رو شیکرد پتو یتخت سع يگفت و دمر رو يباشه ا تایآرم

به خصوص که ساعت  ست،یبه فرودگاه آمدن ن يازیتقبال ناس يخوشبختانه پدر و مادرش گفته بودند که برا. صبح بود میشش و ن ساعت

صبحانه  يخواست نان تازه برا یم. بود داریاز شش صبح ب تایحال آرم نیبا ا. بود دهیکرده بود و به از هشت صبح به نه شب رس رییپروزاشان تغ

. هم به شرکت بزند يود و البته سرشام که پدرش عاشقش ب يایالزان يخرت و پرت برا یو کم ردیدو نفرشان با افسانه بگ ي

 شیموها یشد و رنگ عسل رهیبه خودش خ نهیدر آ یکم. شده بود یهشت شیابروها. صافش را داخل شالش فرستاد يموها. آسانسور شد وارد

هرچه که بود . ودگردنش کوتاه کرده ب يرا صاف و آن ها را تا رو شیبه خصوص که موها. داده بود رشییتغ يادیز ينسکافه ا تیالیبا ها

 نیدر هر صورت به صورت و پوستش ا. با دقت خودش را برانداز کرد. داد ینشان م شتریسنش را ب. کرده بود جادیا خودشدر  راتییتغ يادیز

.آمد یرنگ مو م

داد و  نییرا پا شهیشآمد  یشاگرد م يمرصاد که به سمت پنجره  دنیبا د. نداد و پشت فرمان نشست یتیاهم. دیرا د يا هیسا نگیپارک در

: گفت

.سالم ـ

:زد و گفت يلبخند مرصاد

.ریصبح بخ ـ
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!دکتر يشد زیسحرخ: تایآرم

: زد و گفت يلبخند مرصاد

رم؟یوقتت و بگ قهیتونم چند دق یم ـ

: در سمت شاگرد را باز کرد و گفت يبزند و مخالفتش را اعالم کند که مرصاد فور یخواست حرف تایآرم

.رمیگ یوقتت و نم ادیز یدونم، ول یم ،ير داردونم کا یم ـ

: را باال داد و گفت شیابرو يتا کی تایآرم

م؟یصحبت کن نگیقراره تو پارک ـ

: را در هم قفل کرد و گفت شیپنجه ها مرصاد

؟يسراغ دار يبهتر يجا ـ

در  یبه سمت پارک. عقب فرستاد یبود را به صندل را که دست مرصاد فشیخارج شد و ک نگیاز پارک. تکان داد و دنده عقب گرفت يسر تایآرم

: دیپرس یبه آرام. بحث بود يمرصاد شروع کننده . رفت ابانشانیخ یکینزد

شرکت؟ يریساعت م نیهم شهیهم ـ

مارستان؟یب یرفت یتو چه طور؟ م. رمینه، خواستم نون بگ: تایآرم

.تازه برگشتم. بودم کیکش شبینه، د: مرصاد

.داشت یم تایبا آرم یدرست انیب دیبا. ندیداشت کلماتش را منظم بچ یسع. فت و مرصاد هم سکوت کردگ یاوهوم تایآرم

زدند مرصاد  یکه کنار هم قدم م یدر حال. وارد پارك شدند. شد ادهیرا برداشت و مرصاد هم پشت سرش پ فشیک. پارك کرد يگوشه ا تایآرم

در تعجب ازسکوت او  تایآرم. دعوت کرد شیها هیو سوزش را به ر یزمستان يهوا. دیکش یقیفرو کرد و نفس عم بشیرا در ج شیدست ها

:گفت

.یبکش قینفس عم يفقط اومد ـ

 یرا م تیجذاب يخوب مشخصه  یشیآرا چیصاف و رنگ شده بدون ه یبه تازگ يعمل شده و موها ینیبا آن ب. نگاه کرد تایرخ آرم میبه ن مرصاد

.داد ینوش حق مپس به برا. شد به او نسبت داد

: و گفت دیکش يدوباره ا قیعم نفس

. زنه یحرفم نم. ره مطب یهم م یالک. زنه یخوابه، نه لب به غذا م یم یهفته است نه درست و حساب کی ـ

با همان لبخند . ستیو چ ستیسوال کند که ک ایشدند را کشف کند  یکه جمالت نسبت به او ادا م ییرهاینبود منشا ضم يازین. زد يلبخند تایآرم

: بود گفت دهیبخش یکیفرم ش شیمحو که به لب ها

. بشناسمش گهیبعد د هیکنم از  یسع دیآدم کامال خرد شده و حاال با هیستون اعتقاداتم درمورد . شدم یم يطور نیاون بودم هم يخب منم جا ـ

!ست؟یطور ن نیا

: باال انداخت و گفت يشانه ا مرصاد
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؟یکم تند نرفت هی ـ

: اشاره کرد و گفت یمکتیبه ن تایآرم

م؟ینیبش ـ

مرصاد . کردند نگاه کرد یاز کالغ ها که در آسمان صبح با سر و صدا حرکت م يبه دسته ا تایآرم. تکان داد و کنار هم نشستند يسر مرصاد

: انداخت و گفت شیپا يرا رو شیپا

.برانوش واقعا کودك درونش زنده است ـ

: مرصاد ادامه داد! زنده است يادیرونش زفکر کرد حماقت د تایآرم

کنه، چون اگر  تشیحما یداشته تا کس ازیهم ن شهیهم. یکرده نه جوون ینه بچگ. هم شده يادیز يها یذره بچه است؛ البته متحمل سخت هی ـ

.زنه یپشتش نباشه گند م یکس

.مرصاد هم به شدت موافق بود يقسمت حرف ها نیا با

!یداره که باهاش صحبت کن اجیفکر کنم اون واقعا احت یول ه،یادیز ياسته دونم که خو یم: مرصاد

!زمیعز ،یآخ. کار و نکن نیا يبعد يدفعه ! نداره یبروم اشکال تیقربان دو چشم و ابرو دیبگو ؟یصحبت چه

: ا باال داد و با آرامش گفتکرم رنگش ر يپالتو ي قهی. گذاشت شیزانو ها يرا رو فشیک. راستش انداخت يپا يچپش را رو يپا تایآرم

و قصد  دیبش کیو به هم نزد یکه تو با خواهر من رابطه داشته باش فتهیب یتوقع نداشتم که اتفاقات يکه وارد خونه شد یمرصاد روز اول نیبب ـ

 نیاما درمورد ا د؛یخوب هست یزندگ هی قیکنم هم تو هم افسانه ال یحس م یناراحت، ول یلیخوشحالم نه خ یلیبابت نه خ نیاز ا. دیازدواج کن

!یبا برادرت نداشتم کامال در اشتباه يرفتار نیو من چن ياومد یکه نم یکن یاگر فکر م ،يبه من در مورد برادرت هشدار داد ياومد که

: گفت يبارز یبا کالفگ مرصاد

.مشکل داره یکاف ياون به اندازه . منه ریکنم تقص یمن حس م ـ

: فت و گ دیکش یهوم تایآرم

! مشکل االن به خاطر هشدار توئه؟ نیکه ا یکن یتو فکر م ـ

: کج شد و گفت يبه لبخند شیها لب

....شد کیاگر برادرت بهم نزد یکه به من گفت يکه تو مقصر یکن یفکر م یعنی ـ

: تند گفت مرصاد

!کرد ینم یفرق چیه ،يبود نیگفتم هم تو هم یمن اگر نم تایآرم. نه نه ـ

: تکان داد و گفت يرس تایآرم

... خوبه ـ

: و گفت دیکش یپوف

؟يخوا یم یحاال چ ـ
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: داد و گفت هیگذاشت و چانه اش را به کف دستش تک شیزانوها يرا قائم رو شیآرنج ها مرصاد

.دونم ینم قایدق ـ

: را باال داد و گفت شیابرو يتا کی تایآرم

.نشده یمرصاد برانوش دچار شکست عشق نیبب ـ

.داره يا يحس قو هیکنم به تو  یواقعا فکر م یول: دمرصا

: زد و گفت يپوزخند تایآرم

مطمئنا بهتر . مرصاد یشناس یخودش کنه؟ تو که اون و بهتر از من م ي فتهیکه نتونسته اون و ش يشکست در مقابل دختر ه؟یچ يحسش از رو ـ

.یشناس یاز من برادرت و م

....االن یش، ولشناسم یآره، بهتر ازخودش م: مرصاد

؟یاالن چ: تایآرم

!شده لیاونم احساساتش دخ یکه فکر کن نیبدون ا یتو گارد گرفت. گفتم یبه تو اون مسئله رو م دیفکر کنم نبا: مرصاد

: و گفت دیکش یقینفس عم تایآرم

مطمئنم که اوال در  نگیتو پارک یم رو کندست برانوش و برا ياومد یوقت نم چیاگر تو ه. میبهش نگاه کن گهیسمت د هیاز  ایخب، ب یلیخ ـ

نفر با  هیتونم فکر کنم که  یمرصاد من نم نیبب! محکم یلیس هیزدم و درجواب قصد بوسه اش هم  یجواب دوست داشتنش همون حرف ها رو م

تا به خودش ثابت کنه . ر و بزنهآخ يضربه  تیمدام حواسش به منه تا در نها که،یکنه، بهم نزد یمن و پرداخت م يها یبده ادیم یطرح قبل هی

به من اصال  نیا. هفته غذا نخوره و حالش بد باشه هی ست،ین يطور نیبهش ثابت بشه که ا یو وقت! هم هستن نیدخترا و زن ها ع يکه همه 

 شیداره، به شعور نسب التیدرس خونده، تحص ده،یکش یسخت یاون تو زندگ. ذارم یبهش احترام م. برانوش ارزش قائلم يامن بر. نداره یربط

 ده؛ید انتیخ شیتو زندگ. کنه یکه دختر نوپاش و بزرگ م تهیمرد با مسئول هیاون . افکار خودش و داره یبه هر حال هر کس. ذارم یاحترام م

آل  دهیرزو و ااون آ. مشترك یبه گردن رفتار و نوع فکرش در زندگ. ذارم یدرصدش و به گردن خود برانوش م جاهو پن انتیخ نیهر چند من ا

. باهاش داشتم کامال منصفانه بود و حقش بود نگیکه اون روز تو پارک يحال رفتار نیبا ا. نداره یتیسنخ چیمن ه يارهایبا مع یهاست، ول یلیخ

حبت و عالقه ام م يو گدا رمیو حق کیقدر کوچ نیمن ا یگفت یرو نم نایمرصاد؛ و فکر نکن تو اگر قبلش به من ا یاحترام یو ب نیتوه چیبدون ه

امر  هیازدواجه،  غمبریسنت پ یدون یم! با من باش د؛یلنگ یهم م شنهادشیدر نوع پ یبرادرت حت نیبب. احساس جواب مثبت بدم کیکه فورا به 

عشق . بهم شماره بده و دست و دلم بلرزه و آخر شب بهش زنگ بزنم یکه کس ستمیمن هجده ساله هم ن. ستیبارم ن نیاز د یلیمن خ. مقدسه

.... دیکش یم شیپ يا گهیاگر برانوش حرفش و نوع د. من احمقانه است ينگاه برا کیتو 

: مکث کرد و گفت یکم

تونست  یم... یدون یم. فقط گفت با من باش. دینکش شیموضوع حرفش و پ نیبرانوش با ا یحت یول. متفاوت باشه یلیتونست خ یم ششیگو ـ

با من باش  هی. میرو بشناس گهیمدت همد هی ایب دن،یمثل ازدواج و به هم رس یهدف مقدس يت بگه در راستاتونس یم. بهتر باشه شنهادشینوع پ

کرده  نیمن توه تیبه شخص. گرون تموم شده مرصاد یلیبرام خ نیهمن؛ ا نیکه فقط به خودش ثابت کنه همه ع دنیبه بوس میتصم هیو 
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. یشیما م ياز خانواده  يعضو يدار گهیگم چون د یرو دارم به تو م نایاگرم ا! نکردمکنم و  ینم نیکس توه چیکه من هرگز به ه یدرصورت

.یو مثل برادرم احمد هست یدامادمون

: دستش را به عالمت صبر کن باال آورد و گفت تایبزند که آرم یخواست حرف مرصاد

بذار حس کنم . و قضاوتم در مورد تو هم عوض بشه دیم دخوا ینم. هستم یکنم اجازه بده فکر کنم آدم شناس خوب ینه مرصاد، خواهش م ـ

تا  نیبرانوش و من زم. منم اصول خودم و دارم. بشم جیاشاره گ کیکه با  ستمیساله ن ستیمن دختر ب. جا برسم نیباعث شده که به ا اتمیتجرب

 دمیبه شدت اعتقاد دارم هنوز د نیچون به کمال هم نشبهت هم بگم  یول! دیندار یتو و افسانه هم با هم هم خون یحت. میفرق دار همآسمون با 

هر . افسانه است وگرنه گاردم در برابر تو هنوز حفظه يو مطمئن باش اگر االن کوتاه اومدم به خاطر اصرارها! ستیصاف ن ادینسبت به تو هم ز

. نسبت بهش ندارم یحس چیمن ه. نزن نهیه سقدر سنگ برانوش و ب نیکنم ا یخواهش م یول امیخودمم کوتاه ب یدم کم یم حیجچند که تر

کنم، حرفم و مزه  یاول فکر م. سنجم یجوانب رو هم م يهمه . هستم یمن آدم رک! خراب تر نکن نیکه نسبت به تو هم دارم از ا یحداقل حس

تک تک کلماتش از  يازاگرده، چون در  یوقت نظرش برنم چیه اتیخصوص نیبا ا یپس مطمئن باش آدم. زنم یکنم و بعد حرف م یمزه م

!دمینکش یجا کم سخت نیبه ا دنیرس يبرا. فکرش کمک گرفته

: و گفت دیکش یقینفس عم مرصاد

....داره یحاال هم که هنوز نسبت به الدن حس نیهم یحت. احمق بوده شهیکه حماقت کرده، هم دونمیم ـ

.خورد یتکان تایآرم

...بود هنوز حس داشت؟ هر چند با آن اتاق و حضور آن عکس ها کرده انتیچشمش خ ينسبت به همسرش که جلو یعنی

.پوفش او را متوجه مرصاد کرد يو صدا دیکش یپوف مرصاد

.دم یبود که حق و به تو م نیهم ياز روز اول هم که بهت گفتم برا. دم یمن حق و به تو م: مرصاد

: زد و گفت يلبخند

.یر قبول کنبراد هیمن و واقعا مثل  يروز هی دوارمیام ـ

: زد و گفت يهم متقابال لبخند تایآرم

.دیدخالت نکن هیبق یکه تو زندگ یبه شرط یول دیخوب و دار یزندگ هیداشتن  اقتیتو و افسانه جفتتون ل ـ

.برانوش دخالت کنم ماتیو تصم یخوام تو زندگ یمن نم: مرصاد

 میکنم و تو تصم تیکنم خواهرم و حما یم یمنم سع! باشه نه دخالت تیحما دیاب شهیکار خانواده ها هم. یدخالت کن دیواقعا هم نبا: تایآرم

.دینداشت ياالن هم رابطه ا نینداشته باشم وگرنه هم ینقش شیریگ

: اش انداخت و گفت ینیبه ب ینیچ مرصاد

ه؟یتفاوت تو با افسانه چ یدون یم ـ

: نگاهش کرد و مرصاد گفت تایآرم

!یخال ي مهین ياعتماد یب تیتو با نها یول نهیب یو م وانیپر ل ي مهیافسانه ن ـ
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برسونمت خونه؟. شده رمیخب، من د. ذارم یهمه احترام م دیمن به د. داره یدگاهید هی یهر کس: تایآرم

.میخرده قدم بزن هیجا  نیا ادیخواد ب یافسانه هم م. نه، من هستم: مرصاد

.یناراحت نشده باش از حرف هام دوارمیام: زد و گفت يلبخند تایآرم

: فرو برد و گفت بشیرا در ج شیاز جا بلند شد و دست ها مرصاد

! کنم يکنم در حق برادرم برادر یم یفقط سع ـ

: و زمزمه وار گفت دیکش یآه

!خب خداحافظ. کنم یم یها سع یدر تمام کوتاه ـ

 نیبا تمام ا. رساند یخودش را به شرکت م دیبا. شده بود رینان د دیخر يبرا گرید. رفت لشیچشمش دور شد و به سمت اتومب ياز جلو تایآرم

گشت باز هم همان جمالت را نثار  یکرد اگر زمان به عقب برم ینبود بلکه هنوز هم فکر م مانیپش شیاوصاف نه تنها از حرف ها و گفتگوها

...ایفکر کند . حق نداشت راجع به او قضاوت کند ياحد چیه. کرد یبرانوش م

: زد و گفت يرودش به شرکت پرستو لبخندو با

...يشد یچ. پیبه به خانم مهندس خوش ت ـ

: زد و گفت يلبخند تایآرم

اد؟یخوبه؟ بهم م ـ

.يشد یعال يوا: پرستو

: با هول گفت تایآرم. دستش را دراز کرد تا مقنعه اش را بردارد و

.تو اتاق دییبفرما ییجا؟ خانم رضا نیا ـ

زد و  يصاف و رنگ شده اش لبخند يموها دنیبا د. دیهنوز در را نبسته مقنعه را از سرش کش. وارد اتاقش شد تایت سر آرمو پش دیخند پرستو

: گفت

!ادیبهت م یلیخ. يچقدر عوض شد يوا ـ

:را باز کرد و گفت شیکش موها تایآرم

پس بدم نشده؟ یول ومدیخوشم ن ادیخودم اولش ز ؟يجد ـ

.وونهینه د: پرستو

: خودش را جمع و جور کرد و گفت یچپ چپ نگاهش کرد و پرستو کم تایآرم

!يکه چکشون و برگشت نزد نیهم تشکر کرده بابت ا یکل. کرده زیو تمام و کمال به حسابت وار شیشرکت سهند بده. خبر خوش هی یراست ـ

: زد و گفت یقیلبخند عم تایآرم

.کنم یدوندگ دیکردم حاال حاالها با یفکر م ـ

بدم؟ یهنوز بهشون جواب منف ای م؟یکن یهم قبول م دیسفارش جد. میداد لیاکثر سفارش ها رو تحو یراست. خدا رو شکر نه: رستوپ
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: آمد و گفت یکش و قوس تایآرم

تماس نگرفت؟ یاز آژانس کس یراست. استراحت موقت داشته باشن هیبه  ازیفکر کنم کارمندا ن. حاال فعال نه ـ

.نیبرو بب يخوا یحاال م. ستیجا ن نیا یبه بزرگ یکرده ول دایدوم شرکتت پ يشعبه  يبرا ییجا هیصامت گفت که  يآقا نیا. اقاچرا اتف: پرستو

.فکرامم بکنم دیبا: تایآرم

و ضررها کارها و کارمندها و سودها  یعنیشرکت  دیجد يشعبه  کی. اش نشست یصندل يهم رو تایآرم. تلفن از اتاق خارج شد يبا صدا پرستو

.برآمده بود زیهمه چ يسال ها از عهده  نیهمان طور که ا. آمد یقطعا از عهده اش برم یدو برابر شدن؛ ول

.مشغول شد شیکارها یدگیسبز به رس يچا کی دنیاز نوش بعد

: فورا گفت یگوش يصفحه  يبرانوش رو يشماره  دنید با

الو؟ ـ

: آمد که گفت ییصدا

.رسر قرا امیمن حاضرم ب ـ

: و گفت دیکش یقینفس عم. برانوش نبود يصدا قطعا صدا نیا. بود زیت گوشش

کدوم قرار؟ ـ

: گفت صدا

!زیمادر عز ینیمن و بب یمگه تو نخواست ـ

: و گفت دیکش یپوف هیسا

.یفکر کنم اشتباه گرفت ـ

: تماس راقطع کند که باز صدا مصرانه گفت خواست

!یگفت خودت نم،یتو رو بب دیمن با یول ـ

: سرش را خاراند و گفت هیسا

؟یهست یتو ک ـ

.من برانوشم: صدا

!کرد برانوش است ؟ یبود که ادعا م یک نیپس ا. داشت و بم تر بود يبرانوش به نظرش تن کلفت تر يصدا. زد يشخندین هیسا

: و گفت دیکش یقیعم نفس

!اون جام من... دونیم... شاپ یبه کاف ایب. گهیساعت د کیخب، تا  یلیخ ـ

طرف  یبرانوش بود درست ول يشماره . کرد يکرد برانوش است پاك ساز یکه ادعا م یرا از تماس کس سیفرنگ یگوش. تماس را قطع کرد و

د دا یم حیترج. شاپ رساند، اما وارد نشد یبه کاف قهیدر عرض چهل و پنج دق عایخودش را سر. زد رونیفورا آماده شد و از خانه ب! برانوش نبود

.اطراف را بدهد کیکش یکم
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مرصاد  دنیبا د. شاپ شد یوارد کاف! سرماخورده است دیلحظه فکر کرد شا کی. را باال داد شیبرانوش که پارك بود ابروها نیماش دنید با

.چرخاند یکه انگار منتظر است به اطراف چشم م یدرست نگاه یخاص یرگیبا خ. زد و جلو رفت يپوزخند

.مقابل مرصاد نشست و سالم کرد یصندل يرو ز،یم پشت

: گفت یبا کالفگ مرصاد

.جا قرار دارم نیمن ا. خانم دییبفرما ـ

: زد و گفت یلبخند کج هیسا

.آره با من ـ

!زد یکمتر م يادیز شیسنش از ادعا. به او نگاه کرد میمستق مرصاد

: د گفتبو ستادهیعجل کنارشان ا نیخدمت که ع شیخم شد و رو به پ زیم يرو هیسا

.نویکاپوچ هی ـ

.آب را داد يبطر کیهم سفارش  مرصاد

: گفت هیسا

؟يبرادرت جا زد يچرا خودت و جا... آقا مرصاد. خب ـ

کند مادر برانوش است را  یکه ادعا م یکس يکرده بود شماره  یدختر اوال او را از کجا شناخته بود؟ دوما که او سع نیا. شوکه شده بود مرصاد

بود؟ یسوما او ک. او مکالمه داشته باشد و با ردیبگ

:دیپرس یکرد و مرصاد با اخم بزرگ ینگاهش م شخندزنانین هیسا

؟یشناس یمن و از کجا م ؟یهست یتو ک ـ

: چانه اش قالب کرد و گفت ریرا ز شیدست ها هیسا

جا؟ نیا ياومد یچ يبرا ـ

: حال گفت نیبا ا بزند؟ یدستش رو شده است چه حرف یکالفه فکر کرد وقت مرصاد

!کنه؟ یم یخودش و مادر برانوش معرف يکه داره با کاله بردار هیک نمیفکر کن اومدم بب ـ

: گفت یبا مکث کوتاه. خارج کرد نهیباال انداخت و نفسش را مثل آه از س يشانه ا هیسا

.برانوش هم مادر داره، هم خواهر. گه یدروغ نم ـ

چه بهتر که شخص . کرد ینگاه م نویبه بخار کاپوچ هیسا. خدمت سفارش ها را آورد شیزل زده بود که پ گرد شده به او يبا چشم ها مرصاد

!کرد ینم یاو کمک ییدانستن تنها. موضوع را بداند نیهم ا يگرید

: دیدر همان حال محکم پرس. به او زل زده بود ینیب کیبا بار مرصاد

؟یهست یتو ک ـ

!خواهر برادرت: هیسا
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: گفت جیگ مرصاد

ه؟یکاره است؟ چه شکل یاسم و رسمش؟ چ ه؟یمادرت ک. امکان نداره ـ

: و گفت دیکش یقیحال نفس عم نیبا ا. دیبگو يزیچ دیفکر کرد از رسم و شغلش که نبا هیسا

.تاج بخشه و مادر مشترك من و برانوشه سیخب اسمش فرنگ ـ

خواهرش بود که داشت موش در . وجود نداشت يفرزانه ا. رست بودهمچنان د قاتشیو تحق اتیپس حدس. دیکش ینفس راحت مرصاد

آبرو  یزن معتاد ب کیهر چند از . قدر احمق نباشند نیبرانوش ا یکرد کس و کار فعل یگمان نم یعنی. چقدر هم احمق بود. دواند یم شانیزندگ

! رفت یانتظار نم يشتریب زیچ

!مواد از دست داده بود يآن ها را درگرو دیشا. زد یاول را محرف  دنیچاپ يبود، هوش و ذکاوت برا نیموضوع هم

: شمرده شمرده گفت هیو سا دیکش یقیعم نفس

 هیواسه اش ما یکه برانوش کل نهیهدفش فقط ا. برانوش و جذب کنم گهیسمت د هیاز منم خواسته بود از . غهیخواد برانوش رو بت یم سیفرنگ ـ

.بهتره نشه ینعیالبته هنوز موفق نشده، . خرج کنه

: گفت یجیبا گ مرصاد

!؟یگیبه من م يرو چرا دار نایا... ها ـ

: به سمت او خم شد و گفت هیسا

. خواد یداره، فقط پول م يهم فکر نکن حس مادر سیاون فرنگ. رمیخوام وانمود کنم که با برادرم رابطه دارم که ازش پول بگ یمن نم نیبب ـ

ن یبه حال ا يوا ادیاش زورم م بهیبا غر اد،یخوام، خوشم نم یمنم نم. یمتیبه هرق اره؛یزنه که پول درب یچنگ م و زمان داره نیضرر کرده، به زم

.دونه محرمشه یکه آدم م یکیکه با 

مقدس نام  شدیوقت نه م چیجور خانواده ها ه نیا. هم بود دیشا ایخواهر برانوش نبود،  هیدرست سا. سرخ شده بود تیاز حرص و عصبان مرصاد

! هست یبه ک یک دیکه فهم شدیگذاشت، نه م شانیخانواده را رو

: گفت یبا کالفگ مرصاد

؟یگیحرف ها رو به من م نیحاال چرا ا ـ

تونم با  یمن نم. تونم ینم. شهینم. امیبرنم یکی نیاز پس ا یکردم، ول يبدست آوردنش هم هر کار يبرا. ادیمن از پول بدم نم نیبب: هیسا

!طه داشته باشمبرادرم راب

: تند گفت مرصاد

فرزانه؟ ای یهست سیتو دختر فرنگ ه؟یمنظورت چ ـ

.آشنا بود هیسا ياسم برا نیا

: را مزه مزه کرد و گفت نواشیاز کاپو چ یحال کم نیا با

!فرزانه فکر کنم خواهر مادرمه... سیخب فرنگ ـ
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: و گفت  دیبه صورتش کش یدست مرصاد

.خوبه ـ

: اش کرد و گفت یچرم مشک فیدست در ک و

.لنگه یوسط م نیا يزیچ هی. یباش انیدر جر دیفکر کنم تو هم با. عکس فرزانه و پدر منه نیا نیبب ـ

آمد دستش را دور دختر الغر  یاو بود و به نظر سبزه م هیمرصاد شب يکه ته چهره  يمرد بلند قامت و چهار شانه ا. به عکس نگاه کرد هیسا

.داشت حلقه کرده بود يو بلند یمشک يکه موها یاندام

.نیپشتش نوشته فرزانه و حس. میتو خونه دار یکیعکسه  نیما هم از ا. آره: هیسا

: زد و گفت يلبخند مرصاد

.پس همش نقشه است ـ

!شد یفکر کرد چه نقش بر آب و

: گفت یجیبا گ هیسا

داره؟ یچه ربط نیا. فهمم یمن نم ـ

: کرد و گفتآبش را باز  يدر بطر مرصاد

!اگر اشتباه نکنم یبرانوش يتو دختر خاله  ـ

: منگ به عکس زل زد و گفت هیسا

...یعنی... سیفرنگ یعنی ـ

: شد و گفت نییباال پا یصندل يو رو دیکش یغیج و

...ول يا ـ

. دیمنتظره بوس ریو صورت مرصاد را غ زیم يخم شد رو و

: شوکه گفت مرصاد

.کننیگاه مچه خبرته؟ همه دارن ن ـ

: و گفت دیبه صورتش کش یدستش را با چندش و

؟يبود کرد يچه کار نیاحمق ا ـ

: مرصاد با تعجب گفت. دوشش برداشته شده بود ياز رو يبار. دیکش ینفس راحت هیسا

.کنن یهمه دارن نگاه م ؟یآروم باش شهیم ـ

: گفت یالوصف دیزا یبا خوشحال هیسا

.بابا دمت گرم. ول يا ؟یرخاله امتو االن پس یعنیپسر،  يوا ـ

.زد یحرف م يباز غیج غیبا ج هنوز
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: کرد و گفت کیرا بار شیچشم ها مرصاد

؟یشناس یمن و از کجا م. و زودتر تموم کن تیخب، خوشحال یلیخ ـ

: رفت گفت یبرجسته اش کنار نم يکه از لب ها يبا لبخند هیسا

ست؟ین ادتی میدیبارم هم و د هی... یاتفاق. وشکه رفتم خونه بران يچند بار. بودمت دهید ـ

: کرد و گفت زیرا ر شیچشم ها مرصاد

.ادمهی ییزایچ هی... چرا ـ

حاال . عالم قرض هم داره هیکنه؛ البته  یخرج دود و دمش م ادیب رشیگ یهرچ. باشه سیهم دست فرنگ یپاپاس هیخوام  یمن نم نیبب: هیسا

ست؟یانوش نمادر بر سیپس فرنگ. نایا الیخیب

: حوصله گفت یب مرصاد

.نه ـ

بهش اس  یچند وقته که رو مخ برانوشه؟ ه یدون یهمه وقت مخ من و کار گرفته که من مادر برانوشم و برانوش برادرته؟ م نیپس چرا ا: هیسا

.دهیم

: گذاشت و گفت زیم يرا رو شیباال انداخت و کف دست ها يشانه ا مرصاد

!به هرحال مادرته ؟یکن یفکر م یتو چ. دوبله سوبله کاسب بشه يطور نیخواسته ا دیشا. ستین یکاف یدونه ول یم ییزایچ هی ـ

که چرا به برانوش نگفته که مثال من خاله اتم؟ چرا  فهممینم  نمیهان ا. پول الزمه دیدونم که شد یفقط م ه،یدونم اون تو فکرش چ یمن نم: هیسا

!بسته که من مادرتم یخال

.زهیر یداره م یکرم هی: مرصاد

از آبرو گرفته تا اموال و از دست . رود یاز دست م زیبرانوش رو کند همه چ يدانست اگر بخواهد دست بانو و پدرشان را برا یچند مرصاد م هر

... دادن برانوش و

: ادامه گفت در

و بهتر  شتریبرانوش ب يطور نیا. و رو کنه ستیو نکه هست  یبعد هرچ رهیبره و احساسات برانوش و هدف بگ شیخواسته با دروغ پ دیشا ـ

.احمقه یلیبرانوش هم خ. تا االنم که موفق شده. کنه یباورش م

:و گفت دیخند هیسا

...نموره هی... آره هست. ول يا ـ

ه؟یتو پدرت ک: مرصاد

. دییاز همون مرد بدبخت هم که سکته اش داد من و زا. بار شوهر کرد هی سیفرنگ:  هیسا

: را گرد کرد و گفت شیچشم ها و

!دوارمیالبته ام ـ
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:گفت هینگاهش کرد و سا مرصاد

 يخوا یاگر م. دهیهم جواب م شهیروشنه، هم شهیهم. هاش دارن يکه مشتر يشماره ا. و نداره نیا یهر کس. سهیفرنگ يشماره  نیا نیبب ـ

.من پول و باج بده ي تهیعفر يبه ننه  اینه، ک ریمنم خوش ندارم برانوش گ. کنم یکمکت م یپوزش و به خاك بمالون

: گفت هیرا باال داد و سا شیابروها مرصاد

هان؟ ـ

چرا؟: مرصاد

: را درآورد و گفت شینویته کاپوچ هیسا

.بشه شیخواد اعصابش قاراش م یو دلم نم ادیدرصد فکر کن از برانوش خوشم م هیخب  ـ

: و گفت دیکش یقینفس عم. کرد ینگاهش م دیهنوز نامطمئن با ترد مرصاد

؟يخوا یم ؟يخوا ینم يزیتو که چ. ممنون بابت حرف ها و اطالعاتت. خب یلیخ ـ

. شماره امه نمیا. حاال هم دربست نوکر تو و داداشتم هستم. کردم برانوش داداشمه یفکر م روزیمن تا د. میجو مرام و دار هینه بابا، هنوز : هیسا

.شماره ات و بده

: با لبخند گفت هیشماره اش را داد و سا یامطمئنبا ن مرصاد

من و خودم حساب کنم؟ ينویکاپوچ نیفقط ا. میما رفع زحمت کن. خب داداش نوکرتم ـ

.کرد و به سمت صندوق رفت هیاز سا یکوتاه یبه عالمت نه تکان داد و خداحافظ يسر مرصاد

 نیروز و ا نیسال ها ا نیبعد از تمام ا. رفت  یخنده هم از لبش کنار نم. دیپر یم نییبچه ها باال و پا نیع. گرفت شیهم سمت خروج را پ هیسا

.پس خدا هنوز فراموشش نکرده بود. بود که ممکن است رخ دهد یاتفاق نیحرف ها بهتر

....!حاال هم که دینرس ییبحثش به جا تایصبح با آرم. برانوش شد لیسوار اتومب مرصاد

.ده شب بود کیساعت نزد. لحظه نبود کیبود،  جیلحظه گ کی.... او را بزرگ کرده باشد سیوش باشد و فرنگواقعا خواهر بران هیسا اگر

آپارتمان فورا از  يجلو یشلوغ دنیبا د. را گرفت و به سمت خانه حرکت کرد لیگاز اتومب. بودند دهیحتما تا االن پدر و مادر افسانه رس يوا

.دندیخند یم يبودند و بلند بلند چهار نفر ستادهیمسن ا يخانم و آقا کینار ک تایافسانه و آرم. شد ادهیپ نیماش

.گفت و جلو رفت... بسم ا. را مرتب کرد راهنشیپ ي قهیو  دیکش شیبه موها یدست مرصاد

هم به  هیبق. بود تهخیاش ر یشانیپ يجلو يموها. ستادیاو صاف ا دنیکرد با د یکه داشت با دخترها سر بردن چمدان کل کل م یسال انیم مرد

 يبو. روشن يقهوه ا يروشن و کفش ها يسوخته؛ کمربند قهوه ا يشلوار قهوه ا کیبود و  دهیپوش یکرم راهنیحال پ نیبا ا. بودند دیرنگ سف

کرد که  یمباور را در او القا  نیزمخت هم ا کلینداشتن شکم و ه. که به شدت جوان هستند ییآدم ها پیاز آن ت. دیعطرش هم به مشامش رس

.رسد یورزشکار است و خوب به خودش م اریبس

:کرد و گفت یمرصاد شوکه اهم. زد و دستش را جلو برد يآرمند لبخند يآقا

.ریهم بخ دنیرس. ریسالم شبتون بخ ـ
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: کرد و گفت کیرابار شیآرمند چشم ها يبزنند، آقا ییآشنا يبرا یافسانه حرف ای تایاز آن که آرم قبل

...دایش ـ

 يو گونه ها کیبار يبا لب ها دیرس ینامرتب به نظر م یکم يشال تور ریمش کرده اش ز ياندام بود و موها زیکه الغر و ر یانسالیم نز

:برجسته رو به شوهرش گفت

بله؟  ـ

: زد و گفت يرو به مرصاد لبخند و

.سالم پسرم ـ

:باز شوکه و هول گفت مرصاد

.دیسالم عرض شد، ببخش ـ

: آمد و گفت جلو افسانه

مونیدکتر برومند، همسا يکنم آقا یم یمامان، معرف.... بابا ـ

: تکان داد و گفت يآرمند سر. ادا کرد ظیدکتر را غل عمدا

خامت کرده؟ يدختره چطور نیا ـ

:گرد شده گفت يبا چشم ها مرصاد

بله؟ ـ

: رو به افسانه گفت آرمند

اسمش عجق وجقه؟ یگفت یو م نیهم ـ

: داخله کرد و گفتم تایآرم

. نه بابا ـ

: تکان داد و گفت يسر آرمند

بود پسرم؟ یاسمت چ ـ

:زد و گفت يلبخند مرصاد

.شما مرصاد کیکوچ ـ

.باال اریچمدونا رو زحمت بکش ب نیخب مرصاد جان ا. خوبه، خوبه: آرمند

که دستش را  یدر حال. ردیتوانست آن را بگ یگونه اش خورد ولو بدون هشدار به سمت مرصاد پرت کرد که البته به  یرا کامال ناگهان چییسو و

: کرد گفت یدخترها حلقه م يدور شانه 

.نگیو بذار پارک نیبعدشم ماش ـ

:گفت يگفت و آرمند جد یآرمند اوا خاك برسرم خانم
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!؟یواسه چ رمیگ یداماد م يپس فکر کرد ـ

:رو به مرصاد گفت و

.زود باش پسر ـ

.تکان داد يسر.... هم ایبود؛  يجد يادیز ایشوخ بود  يادیآرمند ز يآقا. حال دست به کار شد نیو شوکه بود، با ا جیهنوز گ مرصاد

.آرمند در را باز کرد يبه در زد و خود آقا يتقه ا. در واحدشان بسته بود. استفاده کرد شانیبردن بارها يآسانسور دوم برا از

: زد و گفت یلبخند محجوب مرصاد

...دییرمابف ـ

: زد و گفت يلبخند آرمند

.هم بذار گهیبشقاب د هی تایآرم ـ

: به مرصاد گفت رو

 ؟يشام که نخورد ـ

: زد و گفت یبرق شیچشم ها مرصاد

.شم یمزاحم نم ینه، ول ـ

: شانه اش گذاشت و گفت يدستش را رو آرمند

.یمراحم ـ

.دیچ قهیرا با سل زیم تایآرم. نشستند زیپشت م. نثارش کرد یبه مرصاد زد و مرصاد هم لبخند مهربان یچشمک افسانه

:دیآهسته از مرصاد پرس افسانه

؟یبرانوش چ ـ

افسانه؟... خوره یم یکوفت هی: مرصاد

بله؟: افسانه

بابات از من خوشش اومده؟:مرصاد

...باهات صحبت کنه بعد دیکه زنگ زدن گفت اول با روزیپر. دونم ینم: افسانه

:آرمند درآمد که گفت يآقا يصدا

.افسانه به پسر مردم تقلب نرسون ـ

:و گفت دیخند افسانه

....ییبابا ـ

:گفت تایرو به آرم آرمند

شد؟ یپز چ تایآرم يایالزان نیا ـ
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: غذا آمد و گفت سیآرمند با د خانم

. امون بده ر؟یام یچقدر هول ـ

.دیمرصاد و سپس شوهرش کش يزد و برا يخانم آرمند لبخند. دندیخند یم زیر زیو ر کردند یو افسانه کنار هم نشسته بودند، پچ پچ م مرصاد

در هر صورت غذا در . به صرف شام آمده بود گرید يهم به گونه  نیقبال رام. نمود ینم بیو غر بیعج یلیخ ییطور آشنا نیشان ا درخانواده

عنان سخن را در مورد  دایبعد ازصرف غذا ش. دیرس یطور به نظر م نیحداقل ا. شده بود رفتهیپذ. داشت یمرصاد حس خوب. سکوت صرف شد

!تخمه کم داشتد یدست شیدخترها فقط دو پ. سام به دست گرفت و مشغول بود دشیجد ي نوهسما و احمد و 

:مرصاد گذاشت و گفت يزانو يدستش را رو آرمند

.و ندارم یخاله زنک يحرف ها نیا دنیمن که طاقت شن. میحرف بزن یبلند شو با هم کم ـ

:زد و گفت يلبخند تایآرم

.اتاقتون و خودم مرتب کردم بابا ـ

!زد و دوباره دستش را محکم به پشت مرصاد زد که مرصاد حس کرد کمرش سوخت يلبخند آرمند

داخل  لیتنها وسا يواریراه کمد دکتابخانه پر از کتاب به هم کیو  نهیآ زیتخت دو نفره و م کی. ست اتاق کرم رنگ بود. وارد اتاق شدند باهم

.اتاق بودند

:برداشت و گفت شیها پیاز ست پ یپیپ. آرمند هم به سمت کتابخانه اش رفت يآقا. نشست شیو مرصاد رو دیرا جلو کش یچوب یصندل آرمند

؟یاهل دود و دم هست ـ

.نه جناب آرمند: مرصاد

.یصدا کن ریمن و ام یتون یم: آرمند

: تبا تعجب گف مرصاد

.ریبله آقا ام ـ

تو چند سالته؟. بدون آقا و جناب: ریام

.یس: مرصاد

؟يچرا تا حاال ازدواج نکرد: ریام

و  یسنجه و شغل اجتماع یو م یازدواج کنم که مصلحت اجتماع یخواست با کس یمن دلم نم یاومد ول شیپ تشیموقع يدوبار یکی: مرصاد

.صرفا براش مهمه یاجتماع ژیپرست

: زد و گفت پشیبه پ یپک ریام

ست؟یافسانه مهم ن يبرا نایا یکن یفکر م... هـــــوم ـ

: آهسته گفت مرصاد

... مدت کم نیتو ا یول... خب چرا ـ

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


کاربر  انجمن نودهشتیا خورشید |! دیگري...او...تو...من                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 236

.را به زبان آورده است يحس کرد حرف ممنوعه ا. زل زد ریبه ام و

.خب ادامه بده. من از روز اول از ارتباط شما دو نفر خبر داشتم: ریام

...یلیهستن و من واقعا خ یافسانه خانم به شدت دختر خانم و مهربون :مرصاد

؟يندار یاش، حرف ندهیو آ شیاما راجع به دخترم، زندگ دم،یسن و اخالقتم دورا دور شن. یدونم چه کاره هست یم. نرو هیخب حاش یلیخ: ریام

:زد و گفت يلبخند مرصاد

.کنم خوشبختش کنم یم یسع ـ

:فتکرد و گ یاخم ریام

؟يد یقول نم ؟یفقط سع ـ

:انداخت و گفت نییپا یسرش را با شرمندگ مرصاد

.امیممکنه از پسش بر ن. تونم قول بدم یخب نم ـ

: کرد و گفت بشیگرفت و دست آزادش را در ج پشیاز پ یپک ریام

نه؟ ای يدیدونم وصفش و شن ینم... تایاتاق از نامزد سابق آرم نیتو هم شیچند سال پ ـ

:آهسته گفت ادمرص

.اریاز ماز. يبله تا حدود ـ

. یدون یو م نیخوبه از االن ا! ینتون دیشا. يقول بد ستیخوشحالم که تو قرار ن. نتونست یدخترم و خوشبخت کنه، ول دهیبهم گفت قول م: ریام

آدم ها  یگاه. جوانب و در نظر گرفت يهمه  یدر زندگ ستیالزم ن. کنم سکیدم باز هم ر یم حیاما ترج اورده،یخانواده از داماد شانس ن نیا

که به  يزیچ. بده صیخودت درست و غلط و تشخ. خودت تجربه کن! کسب تجربه. منه یزندگ يدئولوژیا نیا. سرشون به سنگ بخوره دیبا

.دخترم هستم یمطمئن باش در همه حال پشت و حام! دادم ادی شهیدخترام هم

 یبه هر حال هر کس یهر چند با قسمت کسب تجربه مشکل داشت ول! بود یم دیهم نبا نیاز ا ریما غمسل. داد یگوش م قیدر سکوت دق مرصاد

!خودش را داشت یروند و نوع زندگ

: دیپرس یبعد از مکث کوتاه ریام

چرا افسانه؟ ـ

: و گفت دیکش یقینفس عم. صاف و رسا شود شیکرد تا صدا يتک سرفه ا مرصاد

 لیتحص ست،یتکلفه، دنبال ادا و اطوار ن یو جذب خودش کنه؛ ساده است، ب یجذاب هست که هر کس یکاف يه اندازه خب اون مهربونه، پاکه، ب ـ

.شهینم دایافسانه اصال پ اتیبا خصوص يروزا دختر نیتو ا. درکل فوق العاده است. کرده است، خانواده داره

چرا افسانه تو رو انتخاب کرده؟ یکن یفکر م: ریام

.هستم یاز نظر اون من آدم صادق. فکر کنم اولش به خاطر ظاهرم، بعد هم اخالقمخب : مرصاد

: زد و گفت يلبخند ریام
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بهت تقلب رسونده؟ ـ

:و گفت دیهم خند مرصاد

.خرده هی ـ

؟یکن یاقدام م یرسم يخواستگار يبرا یک: ریام

:از جواب مرصاد فورا گفت قبل

.تا باهات ـشنا بشم يایشب اول ازت خواستم ب نیکه همدستم مونده  يالبته فکر نکن دخترم رو ـ

: حرف آمد و گفت انیم مرصاد

 یو پر از خوشبخت ییایرو یتا زندگ لمیما دیاون چه که فکر کن شترازیب. رهیآرمند من خودم از افسانه خواهش کردم که باهاتون تماس بگ يآقا ـ

.گاه باشم هیتک هیآرزوهاش و برآورده کنم و براش  يهست تا حدود کنم در توانم یفکر م یعنی. دخترتون بسازم يو برا يا

:زد و مرصاد در ادامه گفت يلبخند ریام

.دیکنه که عرض کنم هر وقت شما دستور بد یادب حکم م یول ارمیبه من باشه فردا مادرم و خدمتتون م ـ

....از مارك پوشکت تا. کنم قاتیازت تحق دیبا: ریام

:آمد و گفت کالمش انیم مرصاد

.داشتم یعرض هیفقط من  ـ

.بگو: ریام

...ازدواج مجدد داشته که هی یپدر من فوت شده ول... من راستش: مرصاد

.دونم یم: ریام

:را در هم قالب کرد و گفت شیپنجه ها مرصاد

منه؟ یکه واحد رو به رو متعلق به برادر ناتن دیدون یم نمیا ـ

.ییجا نیو به کام افسانه ا يو هر روز به نام برادر یکن یم يقش برادردر ح يادیکه تو ز يبرادر: ریام

:گفت ریانداخت و ام نییسرش را پا مرصاد

 یوقت یترسه؛ ول یهم م دیو سف اهیس سمونیبهتر بگم زخم خورده است و از ر ای هیریدختر سخت گ. و انجام داده قاتیتحق يقبال همه  تایآرم ـ

 یکنم و حرف یمن به حرف دخترم استناد م یول يدار شهیخرده ش یاش کم دهیکنه البته نه صد در صد چون به عق دییمثل اون تو رو تا یکس

؟یراست. هیپدر ي فهیبه هرحال وظ. است تهیکه قراره بکنم فرمال ییکارها نیا يهمه . مونه ینم نم يبرا

بله؟: مرصاد

؟يارث برد فراش و دیچقدر ژن تجد. یپدرت ي شهیتو از رگ و ر: ریام

:انداخت و گفت نییسرش را پا مرصاد

.دونم ینم ـ
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 یدون یم. یچیه یـ خوبه نگفت: و گفت دیکش یقینفس عم. نگاه کرد رهیخ رهیبه او خ یتخت مقابل مرصاد نشست و کم يزد و لبه  يلبخند ریام

من و تو مشتش نگه داشت که  يزنم جور. نوش خودم و شیع یخواستم از مادر بچه ها جدا بشم و برم پ یاومدن افسانه من م ایقبل از دن

 تایآرم. مادرشه نیافسانه هم ع. میکن یم یهاش با هم زندگ يو بلند یپست يبا همه  میو دو ساله دار یدونم س یفقط م. نشد ای شد یچ دمینفهم

.... ها نداره وگرنه استیس نیاز ا

: زد و گفت يلبخند

!هیکه گفت مرصاد مرد خوب دمیون شنکه از دهن ا شهیهنوزم باورم نم ـ

:زد و گفت يلبخند مرصاد

.لطف دارن شونیا ـ

هم ما  یو خونه و زندگ هیراجع به مهر. نکن یخاله زنک يو حروم حرف ها تیوقت مردونگ چیه. خانم ها يکارا رو بذار به عهده  ي هیبق: ریام

و مال خودته  يهر چقدر که خودت دار. پدرت يخودت، نه پشتوانه  بیوسع ج هرچقدر. میبد یپول و طال به کس يدختر و به ازا میرسم ندار

....یدخترم باش ي هیو سا یبا دختر من باش يو قصد ندار ستین يجد متیاگر تصم. کن رممهر دخت

: گذاشت و گفت شیرا سر جا پشیپ. جا بلند شد از

.میکن یم یخوشبخت يه ام برات آرزومن وخانواد. و به سالمت ياتاق بر نیاز ا یتون یاالن م نیهم ـ

: به سمت کتابخانه اش رفت و پشت به مرصاد گفت ریام

.برو ،يبر يخوا یاگر م ـ

: گفت یبا لحن قاطع مرصاد

!کنم تا خوشبختش کنم یتالشم و م تیمن واقعا به دخترتون عالقه مندم و نها ـ

: آهسته گفت. زد يو لبخند ستیخوش کرده بود نگر جا یچوب یصندل يرو تیشانه به او که با قاطع ياز رو ریام

؟يتخته بلد ـ

: زد و گفت يلبخند مرصاد

.دم یم حیترج شتریشطرنج و ب یآره ول ـ

: زد و گفت يلبخند ریام. شطرنج کنار تخت کرد زیبه م ياشاره ا و

... .بسم ا ـ

در را باز  یاما ناگهان یبه آرام. به سمت در اتاق خواب رفت ردیر بگشطرنج قرا زیقبل از آن که پشت م ریام. از پشت در آمد یپچ پچ يصدا

:بود شوکه گفت ستادهیبه دست کنار مادرش ا يچا ینیافسانه که س دنیبا د. کرد

.بابا يوا ـ

: و گفت ستادیا نهیدست به س دایش

.شیبذار پسر مردم بره سر زندگ ـ
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.شازده کار دارم حاال حاالها نیمن با ا: ریام

:گفت يبا اشاره به چا. دیخند ریآمد و ام دایش يبرا یکوتاه میتعظ رصادم

ماست؟ يواسه  آ

: گفت یسرخ يبا تته پته و چهره  افسانه

.برم عوضش کنم. سرد شده نیا ـ

:گفت ریزد و ام یمرصاد چشمک. با دلهره به مرصاد زل زد و

....شب دراز است و. برو دو تا قهوه آماده کن ـ

.انداخت و از نگاه پدرش و مرصاد فورا فرار کرد نییو با خجالت سرش را پا دیندخ افسانه

****

 ینم. انداخت نییشد سرش را پا یچهره اش کال عوض م شیکرد با ته ر یاعتراف م دیداشت و با شیاو که ته ر دنیبا د. آسانسور شد سوار

منتظر بود او از  یحت. را فشار داد نگیپارک يطبقه  يدکمه ! نزد یل او که حرفبه هرحا! گفت یاو سالم م ایکرد  یدانست قبال خودش سالم م

.به او زل زده بود نیو سنگ میمستق. شود اما نرفت خارجآسانسور 

: را تر کرد و گفت شیو برانوش لب ها دیکش یقینفس عم تایآرم

؟یخوب. سالم ـ

:خشک گفت تایآرم

.سالم ـ

!يچقدر عوض شد: برانوش

:برانوش با من من گفت. چرخاند یرا در دستش م چشییبود و سو رهیبه رو به رو خ تایآرم. شاره اش به موها و مدلش بودا البد

....خواستم که یمن نم نیبب ـ

.ندارد دنیشن يبرا یلیداد که تما یحالتش نشان م. دیکش یپوف تایآرم

:برانوش پشت سرش راه افتاد و گفت. آسانسور باز شدند يدرها

؟يخواهش کنم چند لحظه به حرف هام گوش بد شهیم ـ

.به شما ندارم ینید ادمهیکه  ییمن هم تا جا. من و شما باشه نیب یفکر نکنم حرف: تایآرم

!ستیباز هم او به برانوش بدهکار ن یدر ذهنش حساب کتاب کرد از هر سمت یحت

.ش نشستکنار ییشد که برانوش در را باز کرد و با پررو لشیاتومب سوار

لحظه چشم  کیو  دیکش یقینفس عم. توانست درك کند یسماجت او را نم لیدل. داد تا اعصابش را کنترل کند یمحکم فرمان را فشار م تایآرم

.را بست و باز کرد شیها
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.نداشتم ییمن از حرف هام منظور سو: برانوش

: به او زل زد و گفت تایآرم

.به سالمت. باشه ـ

.کنم یواهش مخ تایآرم: برانوش

:با حرص گفت تایآرم

!دیصدا نکن کیازتون خواهش کردم من و به اسم کوچ ـ

: گفت یبا کالفگ برانوش

....منظور من از اون حرف ها ـ

:محکم و قاطع گفت تایآرم

...برومند يآقا دینیبب ـ

!ند، بگو برانوشبه من نگو بروم دیبکوبد و بگو نیرا به زم شیبود مثل بچه ها پا لیبرانوش ما چقدر

: ادامه داد تایآرم

رسه؛  یم هیگذره و کار به توج یاز حد و حدودش م یذاره، وقت یبازگشت نم يبرا ییجا یکنه، وقت یاز خط قرمزها عبور م یشخص کی یوقت ـ

.... ایفکر کرد  تشیمنش و شخص يفکر نکنم بشه دوباره رو

: افتاد و گفت لشیبه ساعت اتومب چشمش

.شهیم رمیه دمنم دار ـ

: نشست و گفت نهیدست به س برانوش

.یمن و رد کن شنهادیراحت پ یلیخ یتونست یتو م ـ

: را باال داد و گفت شیجفت ابروها تایآرم

د؟یدیاز من د نیاز ا ریغ یعکس العمل ـ

: مصرانه گفت برانوش

!میبا هم دوست باش میتون یحداقل م ـ

:زد و گفت یلبخند کج تایآرم

 د؟یدوست نگاه کن کیبه من به چشم  دیتون ی؟ واقعا؟ شما مدوست ـ

.برانوش زل زد يبه چشم ها میمستق و

: گفت تایو آرم دیکش یقینفس عم برانوش

من . دیریوقت من و نگ نیاز ا شیکنم ب یخواهش م. شهیعبور کنه، قطعا باهاش برخورد م زایآدم از مرزها بدون گذرنامه و پاسپورت و و یوقت ـ

.شده رمید
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:وگفت دیکش یقینفس عم تایآرم. زد و با سماجت هنوز نشسته بود يپوزخند برانوش

.باشه ـ

:باشه اش گفت يشد و در ادامه  ادهیپ و

.رم یبا اتوبوس م ـ

:شد و در را بست و گفت ادهیپ برانوش

.نداشتم يمنظور ـ

در  یدختر حت نیبرانوش با حرص فکر کرد ا. نثار برانوش کرد یوز خوشدرها را قفل کرد و ر رشیمتصل به دزدگ چییو با سو دیچرخ تایآرم

:او زد و زمزمه وار گفت نیبه قالپاق ماش يلگد! به او ندارد يهم اعتماد لشیاتومب يمورد درها

! یلعنت ـ

در  نیبلند ماش يسر و صدا توجه به یلنگان لنگان عقب عقب رفت و ب ریبا به صدا درآمدن دزدگ د؛کهیکش یدرد گرفت و آه شیپا ي پنجه

.وارد آسانسور شد نگیپارک

.کرد وارد آسانسور شد یشانه مرتب م يرا رو فشیکه بند ک یدرحال. زد رونیاز خانه ب دایش

بود که از  امدهین رشیگ یهنوز فرصت درست.و از او در مورد بانو پرس و جو کند ندیقرار بود فرح را بب.درآورد بشیرا از ج دشیخر ستیل

.سخت بود يادیرفتن به سفر و برگشتنش ز. کار داشت یهنوز کل.را چه داده است اریبپرسد که باالخره جواب ماز تایآرم

:و گفت ستادیا شخوانیپ يناچارا جلو» حال شما خانم آرمند؟ . سالم«  يکه با صدا شدیرد م داریسرا يآقا رضا يجلو از

آقا رضا؟ چه خبر؟ یخوب ـ

:و گفت دیکش یرضا پوف آقا

؟یبه سالمت دیاومد یک. ریبخ دنیرس. یسالمت. ستین يخبر ـ

.اتفاقا دیشما هم نبود. میدیرس شبید نیهم: دایش

:کرد و گفت یاخم و

.دیپستتون رو ترك کن ستین حیآقا رضا صح ـ

: چانه اش را خاراند و گفت رضا

...میگالب به روتون رفته بود قهیبه خدا خانم دو دق ـ

:تکان داد و گفت يسر دایش

.به خانمت و پسرات سالم برسون... خب یلیخ ـ

: رضا فورا گفت آقا

خانم آرمند؟ ـ

:و گفت دیبه سمتش چرخ دایش
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بله؟ ـ

: درهمان حال گفت. بود شخوانیکردن پ زیرضا با دستمال مشغول تم آقا

...شما ییرو به رو ي هیهمسا نیا د،ینداشت فیچند وقت که شما تشر نیا... تشیراست ـ

: گفت یبا کالفگ دایش

دو تا  نیمن و ا يبه دخترا نمیاگر بب. کنم یصحبت م يمهدو يبعدا خودم با آقا. دیبهتره به مردم تهمت ناروا نزن. هستم آقا رضا انیدر جر ـ

.کنم یم تیشکا دینامربوط زده شده مطمئن باش یدور ما هستن حرف يپسر که از آشناها

: گفت یجیرضا با گ آقا

خانم؟ یبه چه جرم ـ

.خداحافظ. به حال پسر خودش بکنه يفکر هیموش دووندنا  نیا يهم بگو به جا يمهدو يبه آقا. و تهمت تیثیح: دایش

.لب زمزمه کرد ریز يزور»  یبه سالمت« و  دیکش یپوف رضا

را از داخل  نیشد ماش یوضع که اصال نم نیبا ا. دیکش یقیپارك کرده بود نفس عم نگیپارک يکه جلو یلیاتومب دنیبا د.کوچه را باز کرد در

.سمت راننده زد ي شهیبه ش يجلو رفت و تقه ا یبه آرام. جا به جا کرد نگیپارک

.فرمان گذاشته بود يرنگ سرش را رو یبلوط يو موها یچرا که با آن شال نارنج. هم زن بود راننده

: زد و گفت شهیدوباره به ش دایش

!دیپارك کرد نگیکپار يخانمم جلو ـ

.اش هم خون خشک شده بود ینیب يرو یکم. کبودش زل زد يبه چهره  یجیبا گ دایش.سرش را باال آورد یبه آرام دختر

:با هول در را باز کرد و گفت دایش

دخترم حالت خوبه؟ ـ

:دیو پرس دیتوجه به شکم بزرگش لبش را گز با

؟يتصادف کرد ـ

.زد یم يگریدحرف  لیسالم اتومب يبدنه  یول

: گفت یحال یبا ب دختر

.رفت جیخرده سرم گ هینه،  ـ

حالت چرا  نیبا ا. بدم يزیچ يآب قند هیبهت  میبر ایصورتت چرا کبوده؟ ب. دخترم ایب. به سر و صورتت بزن یآب هیتو  ایشو ب ادهیپ: دایش

پشت فرمون؟ ینشست

:گفت توجه به ممانعتش یب دایخواست امتناع کند که ش یم دختر

!یدرمانگاه ای مارستان،یب يبر یداشته باش اجیاحت دیشا. ادیخرده حالت جا ب هی نیبش میبر ایب. آپارتمانه نیما هم يدخترم خونه  ـ

. در را باز کرد دیداد و با کل هیاو را به خودش تک دایش

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


کاربر  انجمن نودهشتیا خورشید |! دیگري...او...تو...من                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 243

: و گفت دیکش یبود پوف دهیالورود د دیسبت جدآن دختر باردار که قبال هم در آسانسور او را همراه ساکن به ن دنیرضا با د آقا

ن؟یخوا یخانم آرمند کمک م ـ

:را از دست دختر گرفت و گفت چییسو دایش

. و قفل کن نیآقا رضا برو ماش ـ

.آب قند فراهم کند وانیل کیبه آشپزخانه رفت تا . شالش را درآورد. ندیمبل بنش يکمکش کرد رو.همراه او به آسانسور رفت و

:گشت گفت یکه برم یلدرحا

ه؟یدخترم اسمت چ ـ

:آهسته گفت دختر

.الدن ـ

: او آورد و گفت يلب ها کیآب قند را نزد يمحتو وانیل دایش

شده؟ یصورتت چ ؟يدخترم چند ماهه ا ـ

: و گفت دیکش یقینفس عم الدن

ستن؟ین تونییرو به رو ي هیهمسا. شش ماه کینزد. ستیمهم ن ـ

چطور؟ اد،یکه نم یی؟ سر و صدا...دونم وا یچه م: دایش

: کرد و گفت سیرا با زبان خ شیلب ها الدن

. برم دیبا. دم یبهتون زحمت نم گهیمن د ـ

.از هوش رفت دایچشم ش يچرخد و وسط هال جلو یمدور دور سرش م زیکه حس کرد همه چ ستدیبا شیپا يکرد رو یسع

را  شیلحظه چشم ها کیالدن . زد یکبودش ضربه م مهیبه صورت ن یشسته بودبه آرامسرش ن يکه باال یگفت و در حال یخاك بر سرم دایش

با . زنگ خورد فونیبعد آ یکم.سر الدن گذاشت ریمبل برداشت و ز ياز رو یکوسن دایش.هم افتاد يرو نشیسنگ يباز کرد و دوباره پلک ها

وارد خانه  تایآرم. کند یافتاده است و بعدا با او صحبت م یتنها نوشتاتفاقفرح  غامیو در را باز کرد و درجواب پ دیکش یاحتنفس ر تایآرم دنید

: شد و گفت

...جا مون میاز صبح گوش ـ

.بود نفسش حبس شد دهیکبود خواب یو صورت دهیپر یکه وسط حال با شکم برآمده و رنگ يدختر دنید با

: گفت یبا کالفگ دایش

.افتاده يبه چه روز نیدختره بب. اریبرو از اتاق فشار سنج و ب ـ

:با تشر گفت دایبه مادرش نگاه کرد و ش یجیبا گ تایآرم

!تایآرم ـ

!داشتند یم دیبساط را هم با نیمادر امدادگر داشتند قطعا ا. را آورد فیو ک لیوسا. فورا به اتاق رفت تایآرم
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: سر دختر نشست و گفت يباال یکالفگ با

خالف  دیدزد باشن، شا دیخونه؟ بابا شا شیگل کرد آورد تیباز یحس کمک کردن و نوع دوست يکرد دایپ ابونیو تو خ یکیمامان من باز تو  ـ

و ازکجا آورده؟ یهمه سادگ نیپرسم افسانه ا یبعد من از خودم م.نقشه داشته باشن دیکار باشن، شا

.به نظرش آشنا بود.به دختر نگاه کرد و

:آهسته گفت دایش

؟يوشن یالدن جانصدام و م ـ

الدن؟

!الدن. شد رهیاو خ يرنگ و رو یکبود و ب يدوباره به چهره  یجیگ با

: فشارش را گرفت و گفت دایش

. نهییطفل معصوم فشارش پا ـ

: مادرش چرخاند و گفت يصورت الدن به سمت چهره  ينگاهش را از رو تایآرم

شروع شد؟ ومدهین ـ

تفاوت از کنارش رد بشم؟ یب یتوقع داشت: دایش

: و گفت دیکش یپوف تایآرم

!شمام یحس انسان دوست نیا يمامان من کشته  ـ

: و گفت دیکش یقینفس عم دایش

.شهیکم استراحت کنه حالش بهتر م هی ـ

: گفت تایبه آرم رو

؟یشرکت باش دیتو مگه نبا ـ

.و جا گذاشتم لمیموبا: تایآرم

قدر مهم بود؟ نیا: دایش

: و گفت دیکش یپوف تایآرم

.مهمه یلیکردم، بله خ رهیذخ میزنگ بزنم و فقط شماره اش و تو گوش یکیقرار باشه به  یوقت ـ

.به هال بازگشت. برداشت ییهنوز بسته گذشت و پتو يچمدان ها ياز ال به ال. به سمت اتاق رفت دایش

.به او زل زده بود یرگیسر الدن نشسته بود و با خ يباال تایآرم

: گفت و دیکش یقینفس عم دایش

 ؟يزل زد يطور نیچرا به مردم ا ـ

:گفت یبا حواس پرت تایآرم
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هان؟ ـ

.زادهیآدم ریانگار غ: دایش

: و گفت دیکش یپوف تایآرم

؟يکرد داشیکجا پ ـ

.رنگ به رو نداره دمیبره کنار د نگیپارک يرفتم بهش تذکر بدم که از جلو. حال بود یب نگیپارک يجلو نشیتو ماش: دایش

: حرفش گفت يه ادام در

.دیهم پرس ییرو به رو ي هیاز همسا ـ

: سرش را بلند کرد و گفت تایآرم

د؟یپرس یخب چ... خب ـ

: باال انداخت و گفت يشانه ا دایش

.ریبگ يسرم قند هیبرو از داروخونه . نه ایهستن  دیفقط پرس. یچیه ـ

:گفت غیبا ج تایآرم

...بشه شیمامان دختره حامله است طور ـ

: به او رفت و گفت يچشم غره ا دایش

.دونم ینه که نم ـ

: و گفت دیکش یپوف تایآرم

!خداحافظ. برم شرکت دیمن اصال با ـ

!الدن با برانوش قرار داشت؟ یعنی. بود دشید دانیدر م يادیمنزل برانوش ز يدر ورود. دیکش یقینفس عم. را بست در

.به در زد يو تقه ا دیکش یقیعم نفس

خواب آلودش نفس  يآشفته و چهره  يموها دنیبا د. و در باز شد دیرا شن ییقدم ها يبعد صدا یبه در زد و کم يدوباره ضربه ا. امدین یجواب

: و گفت دیکش یقیعم

.سالم ـ

 :شانه جا به جا کرد و گفت يرا رو فشیک تایآرم. دیدهانش به سالم هم نچرخ یدر خانه اش حت ياز حضور او جلو جیگ برانوش

د؟یامروز با الدن قرار مالقات داشت ـ

:را در هم گره زد و گفت شیاخم ها برانوش

بله؟ ـ

: و گفت دیکش یپوف تایآرم

.خونه از حال رفته يکه جلو نیمثل ا ـ
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: گفت یبا منگ برانوش

کدوم خونه؟ ـ

: تکان داد و گفت يسر تایآرم

. مارستانیب دشیباشه ببر کنم بهتر یفکر م. از حال رفته نشیماش يجا، تو نیا ـ

!شمیمن اصال متوجه نم تایآرم: برانوش

.به سمت واحدشان رفت و زنگ زد تایآرم

: در را باز کرد و گفت دایش

؟یتو که هنوز نرفت ـ

: کرد یمعرف نهیدست به س تایآرم

.همسر سابق الدن... هم برانوش شونیا... مادرم ـ

:تکان داد و گفت يسر دایش

م؟پسر یخوب ـ

:گفت یمصنوع يو با لبخند دیکش یقینفس عم. هنگ کرده بود برانوش

چه خبر شده؟ دیببخش.ریبخ دنیرس ـ

.مارستانیب مشیببر دیبا تاست،یحق با آرم. منم آوردمش خونه. جا از حال رفت نیدختر ا نیا. پسرم یچیه: دایش

: باال انداخت و گفت يشانه ا تایآرم

...دیشما با. رکتبرم ش دیمن عجله دارم با ـ

: گفت یبا اخم واضح برانوش

من ببرمش؟ ـ

: مداخله کرد و گفت تایآرم

...جا اومدهو نیبه هر حال همسر سابق شماست و امروز البد با شما قرار داشته که تا ا ـ

: زمزمه کرد برانوش

بوده که من ازش خبر نداشتم؟ يچه جور قرار ـ

. حال هنوز افتاده یاون طفل معصوم ب. اوژانسزنگ بزنم  دیکن یاگر کمک نم: دایش

: و گفت  دیکش یپوف برانوش

.دست مرصاده نمیمن امروز ماش ـ

!من هست نیماش: تایآرم

: گفت دایو ش دیکش یقینفس عم برانوش
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!شنیاالن هم خودش هم بچه اش تلف م. کمک کن ایب. تو پسرم ایب ـ

.آسانسور را زد يدر واحد برانوش را بست و دکمه  تایآرم. وارد خانه شد ریرا بست و سر به ز راهنشیپ يدکمه ها برانوش

: گفت دایوارد آسانسور شد، ش تایآرم يچشم ها يبرانوش الدن را بغل کرد و از جلو یوقت

.گاز و خاموش کنم ریز رمیم ـ

:و گفت دیکش یپوف برانوش

.مارستانیب برمش یمن خودم م. خانم آرمند دیخواد زحمت بکش یشما نم ـ

کند که همسر سابق  یفکر کرد مادرش اصال فکر نم تایکرد و آرم يبرانوش تشکر. را فشار داد یپ يدکمه . هم وارد آسانسور شد تایآرم

.که او استارت را زده بود نیبدتر ازهمه ا. برساند مارستانیبه او دارد که او تازه بخواهد او را به ب یبرانوش چه ربط

.بود نیخب الدن سنگ.. افتاد یه نفس نفس مداشت ب برانوش

را به  چییو سو دیکش یقینفس عم تایآرم. گذاشت تایآرم يپا يبرانوش سر الدن را رو. عقب نشست یصندل يدر عقب را باز کرد و رو تایآرم

: سمت برانوش گرفت و گفت

.دیشما برون ـ

: دیپرس تایو آرم دیکش یپوف برانوش

ه؟و ببر نیخواست نگ یم ـ

. خارج شد نگیدنده عقب گرفت و از پارک برانوش

: به عقب انداخت و گفت ینگاه نهیآ از

!نداده بود یقبلش به من اطالع ـ

: تکان داد و برانوش گفت يسر تایآرم

!ازشون تشکر کنم ینشد درست و حساب. ازمادرت بعدا تشکر کن ـ

و  دیکش یقینفس عم.آمد یاش به چشم م یکمان يبلندش و ابروها يمژه ها شتریب. نداشت یخاص تیجذاب. به صورت الدن نگاه کرد تایآرم

: گفت

!اومد ینم ستیشما ن شیپ نیدونست نگ یاگر م دیشا ـ

!داده بود هیتک نشیماش ي شهیهم سرش را به ش تایآرم. نزد یحرف برانوش

انداخت و  یمنقبضش نگاه يبه چهره .داد یم گاریس يبو. دیکش یقینفس عم تایآرم. برانوش وارد اتاق شد. سر الدن نشسته بود يباال تایآرم

.برانوش اما به صورت الدن زل زده بود

.فرستاد یم رونیهم نفسش را مثل پوف ب یاز گاه هر

بزند  یحرف ای دیبگو يزیچ دیکرد با یاش آن قدر بارز بود که حس م یکالفگ.دانست چرا به حرکات او زل زده است یخودش هم نم تایآرم

...ایرا بپردازد  شیها نهیهز. اوردیب مارستانیرا به ب دشینداشت همسر سابق باردار شده از شوهر جد فهیدر هر حال او وظ... ای
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:آهسته گفت. ستادیاز جا بلند شد و مقابلش ا تایآرم. چنگ زد شیبه موها یدو دست. داد هیتک واریبه د برانوش

شده؟ يطور ـ

: پف دار بود گفت شیپلک ها یکه هنوز کم یدر حال. زد یم یچشمانش به سرخ يحدقه . دبه او نگاه کر برانوش

.نه ـ

 یرچشمیز. کرد ینگاه م مارستانیب ياز پنجره به محوطه !هست يچرا طور دیحال دوباره نپرس نیبا ا.نبود یکاف تایمجاب شدن آرم ينه برا نیا

.دییاپ یداشته باشد او را هم م يکه اراده ا نیبدون ا

: و گفت ستادیا نهیدست به س تایآرم. دیمال یاش را م یشانیپ برانوش

کنه؟ یسرتون درد م ـ

: گفت يسرخ شده ا يو با چهره  دیکش یبرانوش پوف.داشت دوم شخص جمع خطابش کند يچه اصرار ریو واگ ریهاگ نیا در

.من خوبم ـ

.مسکن دارم: تایآرم

هنوز نگاه کردنش به .به الدن دوخت نینگاهش را از زم.برانوش سالنه سالنه از اتاق خارج شد. شد رهیخ نیبه زم تایآرم. نزد یحرف برانوش

:آهسته گفت. او خم شد يرو. ستادیسر الدن ا يباال.وارد اتاق شد يپسر بور.او ادامه داشت که در باز شد هوشیب يچهره 

.زمیعز ـ

.ها نیمشابه ا يزیچ ای ،یر ضعف و خستگبه خاط. بود هوشیهنوز ب. نشان نداد یواکنش الدن

خب  یداد ول صیرا تشخ شانیست بودن حلقه ها قیدانست از کجا آن قدر دق ینم.با اخم به او زل زده بود تایآرم. شد تایبور متوجه آرم پسر

!داد صیتشخ

:داد گفت یبه آن نسبت م تایکه صفت هرزه را آرم یبا لبخند مسخره و نگاه پسر

...همسرم رو دیدیکششما زحمت  ـ

: گفت تایلحظه برانوش وارد اتاق شد و رو به آرم همان

!میبر. میجا ندار نیا يکار گهیما د ـ

: گفت تایبه برانوش رفت و رو به آرم یبور چپ چپ پسر

.خوشحال شدم تونییاز آشنا ـ

.روشن او زل زده بود يقهوه ا يو موها يقهوه ا يو چشم ها دیبه صورت سف تایآرم

: محکم گفت برانوش

تا؟یآرم ـ

: پسر بور دوباره گفت.برداشت شیرا از رو فشیبه سمت مبل آمد و ک. خورد یتکان تایآرم

.به خاطر لطفتون ممنون ـ
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: گفت تایکرد و آرم بشیرا در ج شیبرانوش دست ها.همراه برانوش از اتاق او خارج شدند. نگفت يزیچ تایآرم

د؟یاز کجا به شوهرش زنگ زد ـ

: و گفت دیکش یقینفس عم برانوش

!بود رهیذخ لشیموبا يشماره اش تو ـ

: دیگفت و رو به برانوش دوباره پرس یآهان تایآرم

بود؟ یمشکلش چ ـ

: و گفت دیکش یپوف برانوش

...هم تصادف کرده بود شیکه چند وقت پ نیبا توجه به ا. افت فشار ساده بود هیبار فقط  نیا. داشت یحاملگ تیمسموم نینگ يسر باردار ـ

تصادف؟: تایآرم

.داشته باشه یکیزیاومد برخورد ف یبه نظر نم. هاش به خاطر تصادفه يها و کبود یدگیگفت ضرب د یدکترش که م: برانوش

پسره همونه که تو سفارت باهاش آشنا شده بود؟ نیا: تایآرم

. بدتر هم شده بود یسردردش نه تنها بهتر نشده بود که حت. داشت یقدم برمدر محوطه کنار او آرام . به عالمت آره تکان داد يسر برانوش

: در همان حال گفت. بود رهیخ میرا شانه به شانه کرد و مستق فشیک تایآرم

!چقدر زشت بود ـ

: را باال انداخت و گفت شیشانه ها تایزل زد و آرم تایرخ آرم میبه ن برانوش

.موند یاسهال م نیع ـ

.خنده ریزد ز یبعد پق ینگاهش کرد و کم رهیخ رهیخ

با  ش،یحداقل با حرف ها یول ستیمهم ن شیکس برا چیهمان دختر سخت که ظاهرا ه. فکر کرد همان آدم بود شیخنده ها انیدر م برانوش

از رنگ کردن و صاف  که بعد تشیبودنش، با تمام جذاب ریو نجابت و مد یها و خانم یاست، با تمام خشک دهیکه دور خودش کش يتمام مرز

رنگ بودنش، با تمام اخالق خشک و مهربانش،  کیرنگ و رو بودن چهره اش، اما جذاب بودنش،  یبود، با تمام ب شدهصاحبش  شیکردن موها

آرامش  ي هیما. او را بخنداند یباشد که در اوج گرفتگ یتوانست کس ینافش م سنگیبا آن پر. توانست همراه باشد یخاص م طیحداقل در شرا

.آرام بخشد یکم مسکنسردردش را بدون خوردن ... باشد و

 کیحداقل مطمئن بود که اگر . او بود ي دهیچیمحکم و پ تیدر شخص شیمطمئن بود اگر او را دوست دارد به خاطر تک تک جستجوها حداقل

آرامش  ي هیمثل او ما يفکر کردن به موجود یحت کند وقتش را نه تنها تلف نکرده است بلکه یهفته شب و روز به او و رفتار و منشش فکر م

به  يازیمثل او که ن يدانست به دختر یم. دانست تند رفته است یم. را اشتباه کرده است ییدانست جا یم... خودش در قبال او ررفتا یحت. است

درب  يموتورخانه، جلو يها وبا صدا لیاتومب نایروغن، م يلکه ها انیم نگیدر پارک دیبوده نبا یبه خودش متک شهیندارد چون همواره هم یکس

!دارم تتآسانسور گفت دوس

او  اسیق ایمنش او  ياحمقانه درباره  يمطمئن بود آن روز که به او صراحتا گفت که دوستش داردواقعا از سر دوست داشتن بود نه فکر حداقل
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.آنان به هزاران تا مثل دیارز یم تایآرم ي دهیگند يتار مو کیکه  یبا کسان

!مثل او نبود یآرامش يداشتن الهه  قیال يادیز. زد، حق داشت یاگر او را پس م حداقل

: او گفت. او را به خودش آورد تایآرم يصدا

.خونه رمیمن م ـ

نبود که او در چهره اش  یبه خصوص یژگیو. شدیتر م یو خواستن باتریقبل ز يکرد هر روز از روزها یحس م. او نگاه کرد يبه چهره  برانوش

سخت . محکم بود. داشت ییبایز تینه او فقط شخص است؛یدختر دن نیباتریباعث شود او فکر کندز ایتر کند  یاز حد معمول خواستن شیرا ب

.شوخ هم بود. مهربان هم بود. بود ایر یب. رنگ بود کیحداقل . بود يقو. درست بود. ودراست ب. بود

:دیپرس یآرام به

؟يریشرکت نم ـ

: اش انداخت و گفت ینیبه ب ینیچ تایآرم

.ظهره کیشده؟ ساعت  رید دیکن یفکر نم ـ

به کار بردن شناسه ها  يمسکن رو شنهادیپ يکرد، حتما به جا یم شتریدوم شخص خطاب شدن چه قدر سردردش را ب نیدانست ا یم اگر

استو واقعا کاش آن قدر زود  مانیکند و پش یرا شماتت م که گفته بودخودش ییدانست چقدر به خاطر آن حرف ها یحداقل م.کرد یتمرکز م

.داد ینم يشنهادیپ نیچن

: گفت تایو آرم دیکش یقینفس عم برانوش

برسونمتون؟ ـ

.قدم بزنم یخوام کم یم: برانوش

: شد و برانوش آرام گفت لیسوار اتومب.تکان داد يسر تایآرم

!مراقب خودت باش ـ

:ه گفتدنده عقب گرفت و آهست تایآرم

.خداحافظ. نیهمچن ـ

...هم ایباشد،  دواریام ای د،یگو یکلمه را از ته دل م نیتوانست متوهم شود که ا یم یول. از ته دل مشکل بود نیهمچن نیگفتن ا درك

.امور روزش را نوشته بود يکاغذ يرو دایش. وارد خانه شد تایآرم

 ییکه مشغول جا به جا ریام دنیبا د. به آن سمت رفت يبا کنجکاو دیادرش به گوش رسکه از اتاق مشترك پدر و م ییبا صدا.دیکش یقیعم نفس

: زد و گفت يبود لبخند شیچمدان ها

. پدر يبه به آقا ـ

: متقابل گفت يسرش را باال گرفت و با لبخند ریام

بابا؟ يچطور خونه ا. به به خانم دختر ـ
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: کرد گفت یرا باز م شیمانتو يکه دکمه ها یدر حال تایآرم

.نشد برم شرکت. مامان دستم و گذاشت تو حنا خودش رفته ددر یچیه ـ

.شد رهیبا حس فرو رفتن تخت به سمت پدرش خ.به چمدان ها و خرت و پرت ها نگاه کرد. تخت نشست يرو و

چه خبرا؟:  ریام

!کردم یهر روز و که اطالع رسان يگزارش ها: تایآرم

:زد و گفت يلبخند ریام

؟یدورم حضورا بگ هی شهیال نمحا ـ

:با اشاره به چمدان گفت ریزد و ام يلبخند تایآرم

.چرخش شکسته نیا ـ

: و گفت دیکش یپوف تایآرم. شد ریاو غافلگ ي رهیو از نگاه خ دیبه گردنش کش یدست ریام.کرد یبه پدرش نگاه م میمستق تایآرم

.دینش میقا پشت گزارش و چمدون. نیکه قراره بگ يزیاون چ نیبگ ـ

: و گفت دیبلند خند ریام

از چشمت پنهون کرد، نه؟ شهیو نم یچیه ـ

.شرکت نشدم سییکه ر خودیب: تایآرم

:همچنان با خنده گفت ریام

.برن یحساب م یازت حساب. کارکنانت چارهیب ـ

:آمد و گفت یکش و قوس تایآرم

.گفت شهیم يا ـ

: گفت تایتکان داد و آرم يسر ریام

!میما خودمون ختم روزگار رینرو آق ام طفره ـ

: با لبخند گفت ریام

.دمیرو د زادهیعل یشمال اتفاق يها نیگرفتن جواز زم يامروز که رفتم برا ـ

: نگاه کرد و گفت تایصورت آرم به

!نیپدر رام ـ

: زد و گفت يشخندین تایآرم

.کنمرو راحت فراموش  زادهیندارم که اسم عل مریقدرا هم آلزا نیا ـ

:گفت تایو آرم دیخند ریام

خب، حالشون چطور بود؟ ـ
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.سر پا بود یشکسته شده بود، ول: ریام

: را در هم قالب کرد و گفت شیدست ها تایآرم

.خدا رو شکر ـ

.کار داد شنهادیپ هیبهم : ریام

: کرد و گفت یاخم تایآرم

بازم کار؟ ن؟یمگه قرار نبود بازنشست بش ـ

مامانت و فرح گوش بدم؟ یخاله خانباج يبه حرف هاخونه  نمیبش: ریام

: و گفت دیخند تایآرم

ن؟یساخت و ساز راه بنداز نیخوا یمگه بازم م ،یشوخ یب ـ

.است هیسرما. بدم یسامون هی نایبه زم دیباالخره با: ریام

ن؟یبش کیباهاش شر نیخوا یگفت؟ م یم یچ زادهیعل يحاال آقا: تایآرم

.گفتم اول با تو راجع بهش صحبت کنم. بهش ندادم یطعراستش جواب ق: ریام

: باال انداخت و راحت گفت يشانه ا تایآرم

.نبود يازیاصال ن ؟یچ يبرا ـ

ست؟یبرات مهم ن یبگ يخوا یم: ریام

.خوام بگم یو م نیهم قایدق: تایآرم

: و گفت دیرخندیام

!يتفاهم پدر و دختر ـ

. برمنکرش لعنت: تایآرم

: شد و گفت جا بلند از

.مینهار سفارش بد میبعدش هم زنگ بزن. رمیبگ یدوش هیمن برم  ـ

: نگاه گفت نیدر پرسش ا تاینگاه کرد و آرم تایبه آرم ریام

هست؟ یمشکل ـ

؟یمطمئن: ریام

؟یاز چ: تایآرم

کنم؟ يمن با پدر نامزد سابقت همکار یهست یراض ه؟یته دلت راض: ریام

 :زد و گفت يلبخند تایآرم

.نیگفت یهم بهم م دینبا یچرا که نه؟ اصال حت ـ
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: گفت تایتکان داد و آرم يسر ریام

 يزدن و کالنتر دیاستشهاد جمع کردن و د يبه جا نیهم بگ يآقا رضا و آقا مهدو نیبه ا. نه ایدوش گرفتن گرم هست  يآب برا نمیمن برم بب ـ

.به حال آب ساختمون بکنن يفکر هیکردن تو ساختمون 

: گفت ریخواست از اتاق خارج شود که ام یم تایرمآ

.و رد کردم شنهادشیپ ـ

.نگاه کرد ریو با تعجب از سر شانه به ام ستادیا شیسر جا. خورد یواضح ي کهی تایآرم

: زد و گفت يلبخند ریام

.نه پرت کردم تو صورتش و خالص هیتا گفت  ـ

: زد و گفت يطرفه ا کیلبخند  تایآرم

. نبود یمشکل دیکرد یو قبول م نهادششیاگرم پ ـ

: و گفت دیکش یقینفس عم ریام

.يد یبه خرج نم تیخوشحالم که حساس ـ

: اش انداخت و گفت ینیبه ب ینیچ تایآرم

ن؟یکرد یمن و امتحان م نیداشت ـ

؟يناراحت شد: و گفت دیخند ریام

.یو خانوادگ یشخص لینه مسا شن،یم یفقط سود و ضرر بررس يرتو مسائل کا. به هر حال منم تو بازار و کار هستم.ابدا: تایآرم

: کرد گفت ینگاهش م رهیخ رهیزد و رو به پدرش که خ يلبخند تایآرم

ن؟یکن ینگام م يطور نیچرا ا ه؟یچ ـ

.سالگردشه گهیچند وقت د: ریام

.برم سر خاکش دیپنج شنبه با هی. دونم یم: تایآرم

:فترا باال داد و گ شیابروها ریام

!د؟یبا ـ

! نبوغ مملکت... پیخوش ت. سوزه یآدم دلش م. نبوده جوون بود ایبوده  یهر چ. کوتاهه ایدستش از دن: تایآرم

.يچقدر بزرگ شد: ریام

: داد و گفت هیبه چهار چوب در تک نهیدست به س تایآرم

باشم؟ فتهیلوس خودش ينق نقو يهمون دختر کوچولو یدوست داشت ـ

: د و گفتز يلبخند ریام

.کرد هیشب تا صبح گر هی یاضیر مینوزده و ن يدختر لوس که به خاطر نمره  هی. آره ـ

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


کاربر  انجمن نودهشتیا خورشید |! دیگري...او...تو...من                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 254

.مینیگلنار و بب نمایس میبشم بر ستیآخه قرار بود اگر ب: تایآرم

. خواستم ببرمت یمن م: ریام

.نمایس يمنو ببر یخواست یهام سوخته بود م هیگر يچون دلت برا. اون رفتن ارزش نداشت: تایآرم

.ياینم يکردم لج کرد یفکر م شهیهم: ریام

!کنه يبرام کار یاومد از سر ترحم کس یاون موقع هم خوشم نم: تایآرم

: گفت تایو آرم دیخند ریام

!دمیو ند لمیهنوزم اون ف ـ

.از اتاق خارج شد تایتکان داد و آرم يسر ریام

*****

هر چند او با آب سرد دوش .خانه گرم بود یسرد بود ول رونیدر واقع ب. گرم بود يادینه زبودنش خا یبا تمام زمستان. بود یگرم بعدازظهر

زد،  یتمام شوفاژها را خاموش کرده بود و او داشت سگ لرز م شیزد که به خاطر حس گرما یو به افسانه غر م دیلرز یگرفته بود و از سرما م

.بودسرد  يادیاو ز يبرا یبه هر حال بعدازظهر زمستان یول

رو به افسانه .کرد با چشم به دنبال پدرش گشت یافسانه که درتلفن پچ پچ م دنیبا د.سرش انداخته بود يرو يحوله را مثل روسر تایآرم

:دیپرس

بابا کجاست؟ ـ

.رونیرفت ب ،یگوش: افسانه

چرا؟: تایآرم

. دقه هیمرصاد : افسانه

: گفت تایبه آرم رو

.الو مرصاد؟آهان... بره یم شیرو پ نایزم يبره شمال داره کارا جمعه قراره يبرا. دونم یچه م ـ

:دوباره گفت و

.یگوش ـ

: کرد گفت یکه وسط سالن به او نگاه م تایرو به آرم و

د؟یخر میبر يایم ـ

؟یچ دیخر د؟یخر: تایآرم

؟يایم. یهر چ: افسانه

.نبود لیم یب تایآرم
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.میایاالن م... باشه.یساعت چند؟ االن؟ اک... باشه... آره. ادیهم م تایمرصاد آرم: افسانه

 غیج يروشن نکرده بود که صدا سشیخ يخشک کردن انبوه موها يهنوز سشوار را برا. و به سمت اتاقش رفت دیکش يپوف کالفه ا تایآرم

: افسانه درآمد

؟یستیچرا هنوز آماده ن ـ

قهوه  یشال پشم. دیاش پوش ینخ یبلند نارنج نیآست يکرمش را رو يپالتوتا پنج شمرد و . رابست شیلحظه چشم ها کی. دیکش یپوف تایآرم

زد راه  یپشت سر افسانه که هنوز غر م یشیآرا چیاش را برداشت و بدون ه یمشک یورن فیک. گذاشت سشیخ يموها ياش را هم رو يا

.دمرصاد و برانوش هم آماده بودن. برداشت یاش را از جاکفش یشکخزدار م يپوت ها.افتاد

آمد؟ یم دیچرا با برانوش

باشد  یها اتفاق يزیطور برنامه ر نیبود حداقل ا دواریام. داد افسانه را سر و ته کند یم حیترج. شده بود ریشدن به اتاقش د پورتید يبرا یلیخ

.داد یقد نم زهایچ نیبود وگرنه افسانه عقلش به ا یکه البته مسلما اتفاق

و جوابش  دیخند ینم زیر زیالبته افسانه اصال ر. زد یحرف م زیر زیشده بود و مرصاد هم ر» مرصاد «  یختچوب ر زانیشرت آو ییسو کی نیع

.داد یرا بلند م

!اهم برادر! خواهر یینچا... از جنس و رنگ شالش یو کاله بافتن یهم با آن شال گردن و کاپشن چرم مشک برانوش

وارد  هیداخل شال فرستاد و زودتر از بق سشرایصاف و بلوند خ يموها. شانه انداخت يرا رو شفیو ک دیشلوار باال کش يرا رو شیها نیپوت پیز

فکر  تایآرم. همکف را فشار داد يبرانوش دکمه . به خرج بدهند يشتریآن ها را وادار کرد تا سرعت عمل ب يزیبا نگاه تشر آم. آسانسور شد

دهد؟ ینم صیو صفر را تشخ یپ نیحرف الت نیفرق ب یعنیکرد 

گرفت برانوش فرق  جهینت! برنخورند کینشده بود که افسانه تز داد با مترو بروند که به تراف لیبرانوش تکم یدرمورد نفهم یلیفکرش خ هنوز

.داند یآن دو دکمه را م

 یکی. فروخت یفال م یکی. خوردند یخودشان وول م ياز آدم ها در مترو برا یلیکال س. افتادند ریمردم گ يو همهمه  یزود وارد شلوغ یلیخ

هم غرق مشکالت و  هیکرد و بق یم يکار زیتم یکی. رد شود يا شهیآن دو در ش انیبلد نبود از م یکی. طیزد بل یداد م یکی. عروسک یکیعطر، 

.شان یازدحام ذهن

دوم . نشستن نبود يکه جا برا نیاول ا. ردیخواهد افسانه را گاز بگ یسه اتفاق رخ داد که احساس کند دلش م. قطار شدند در واگن مشترك وارد

 انیبود که او در م نیهم وجود داشت، آن هم ا ونیمورد اشانت کی. بود ستادهیبرانوش ا يکه رو به رو نیکه چرا واگن مشترك؟ سوم ا نیا

هلش  یکرد، کس یاگر قطار تند ترمز مخب ! احتمال داشت بدهد یالبته نداده بود ول. داده بود هیبرانوش تک ي نهیو هل دادن عمال به س یشلوغ

.کرد یم هیحفظ جانش تک يمسلما به برانوش برا رمترقبهیاتفاقات غ نیآمد و کال ا یم نیداد، آسمان به زم یم

!اش در دماغش بود یگوچ يبو

آرنجش خم باشد و  لهیشدن از آن م زانیگرفتن و آو نیخب قد برانوش را نداشت تا ح ینبود ول یسرش کار سخت يباال ي لهیم گرفتن

 يآن پنجه ها. دستش را کامال صاف نگه دارد دیبا لهیگرفتن آن م يباشد برا دهیاو هر چقدر هم کش.به او دست دهد يکمتر یاحساس خستگ
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 دایپ یادن احتمالافت يبرا يگاه بهتر هیبهتر از برانوش تک.نبود یخوب ي نهیاصال گز ستادنشیدرست ا يشامپو هم برا غاتیبلبا عنوان ت یکیپالست

 ياز آن کچل ها. چشمش را گرفته بود ییخدا. بود یخوب ي نهیبود گز ستادهیآن طرف ترش هم ا یکه کم یهر چند مرد کچل. کرد ینم

.گرفته است ریدوش ق کیبا او انگار  اسیبرانوش در ق. بود پیخوش ت يادیز یه. دیسف تشر یو ت یچهارشانه با چشم رنگ

برانوش .باز شد یفرود آمد و ناچارا لبش به عذرخواه يمرد يپا يانگار رو شیپا يپاشنه .عقب رفت یکم تایآرم. ال آورددستش را با برانوش

.شال گردنش را باز کرد یکم

!نداشت ادیانداخت؟ به  یم ریقبال هم زنج. هم که گردنش بود يدیسف ریبا آن زنج!کلفت گردن

!افسانه از مترو شروع شد دیروخت، خرف یدستبند م یکه در آن شلوغ یزن يصدا با

. از سکوتش متعجب بود. آمد یکرد راه م یم هیافتاد به او تک یم يبود و هم قدم با او که اگر در مترو اتفاق ناگوار دهیرا محکم چسب فشیک بند

.نگاه خرج کند یه شد کمداشت وسوس یکیش نیزایکه دکور و د یکفش فروش يمغازه  کی دنیحال با د نیبا ا.زد یحرف م یقبال کل

نظرش را  يبند دار اهیس یهالوژن چپ و چوله حضور داشتند کتان یرنگ يو نورها یگون انیکه در م یمجلس کیش يها و کفش ها یکتان دنید با

.جلب کرد

: و گفت دیکش یهوم برانوش

ست؟یبهتر ن دهیاون سف ـ

درست که بهتر بود . دیرس یبه نظر م کیراحت و ش. بند دار نبود. داشت نگاه کرد اش حضور یکه کنار دست انتخاب مشک دیسف یبه کتان تایآرم

!توانست دنبال کند؟ یم قینگاهش را دق ریآن قدر مس. خورد یو تاب م چیسوال در ذهنش پ کیاما 

حال در سکوت از  نیبا ا.برخوردار بود یو از قدرت نگاهخوب دیچرخ ینگاهش م ادیمثل برانوش اصوال ز یآدم. تعجب هم نداشت يجا خب

.گذاشته بود شیچرم را به نما يو کفش ها فیک شتریب يبعد نیتریو. رد شد نیتریمقابل و

:و گفت دیکش یقینفس عم برانوش

چطوره؟ فیاون ک ـ

.بود یمشک يمردانه  فیک کی

.دونم ینم: تایآرم

که از قدرت  یکس يبرا. به او کمک کند فیک دیتا در خر ستین یزومل چیخواست به او بفهماند ه یبا نگاه م دیشا. شد رهیبه برانوش خ و

.او شود سخت نبود ي قهیسل کیندارد تا شر یلیکه تما نیا دنیبرخوردار بود فهم یخاص یرگیخ

:گفت هیحاش یپرده و ب یپشت سرش راه افتاد و ب برانوش

؟يدیمنو نبخش ـ

به . صاف گام برداشتنش را حفظ کرد لیاستا. فرو برد شیپالتو بیرا در ج شیست هاد نهیبا طمان. گذاشت شیموها يرا رو نکشیع تایآرم

 یجیبخش مه تایآرم يبرا نیا! کرد یم يباز یل یاش ل یجواب یبرانوش هم در درد ب.کرد یها نگاه م نیتریهم به و یگه گاه. زد یقدم م یآرام

.بود
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: و گفت دیکش یپوف برانوش

خانم آرمند؟ ـ

:برانوش آهسته گفت.صاف و آرامش را حفظ کند لیکرد همان استا یه هر حال سعب. خورد کهی

.ازتون متاسفم زیمن بازم به خاطر همه چ ـ

.تند او را جا گذاشت و جلو جلو راه افتاد یلیخ و

!کرد، حاال ؟ یانتخاب م یکتان شیپ قهیتا پنج دق... خانم آرمند ازتون؟

... جهنم به

.کرد یهم عقب تر از برانوش حرکت م تایآرم. م نبود کجا بودندو افسانه معلو مرصاد

 يرو. را آورد شیپا زیفروشنده سا.وارد مغازه شد.باال انداخت ییداشت ابرو يمانند يریکه طرح حص یمدل عروسک یکفش ورن کی دنید با

 یم یرا کس فشیحس کرد ک.دیچیدر فضا پ یگوچ يبو.را باز کند نشیپوت پیمانع از آن بود که راحت خم شود و ز فشیک. نشست یصندل

نه از . آورد یسر از کارش درنم. دیکش یقیخواست نگه دارد نفس عم یرا م فشیبرانوش که ک دنیبا د. کرد لندسرش را ب يبه تند. کشد

!نه خانم آرمند گفتنش ش،یاش، نه از صرف شناسه ها یناگهان یهمراه نیسکوتش، نه از ا

.هم بچرخد گریراحت تر از آن بود که بخواهد فکر کند ده دور د یلیخ. دیخر. خوشش آمد. کردکفش را امتحان  تایآرم

:برانوش آهسته گفت.برانوش از مغازه خارج شد با

.مبارك باشه ـ

.خوردند یجلوتر بودند و پشمک م یافسانه و مرصاد کم. رفتند یباز با هم راه م.دیممنون بگو کیآمد  زورش

کرد و البته  یبه او نگاه م تایآرم. چشم برانوش را گرفته بود ییقهوه ا یچرم فیک کی.کرد ستیا یچرم فروش يمغازه  کی يباز جلو برانوش

حداقل درمورد برانوش موفق عمل کرد چون فروشنده . ستیهم سخت ن یلینگاه خ ریمس بیتعق دیوارد مغازه شد فهم یوقت... نگاهش ریمس

.وردرا آ فیهمان ک

:ساك کفشش را دست به دست کرد و گفت تایآرم. ندیاش را بب یت رنگ مشکخواس برانوش

.قشنگ تره شیا يقهوه ا ـ

را  یآخر، همان مشک یفروشنده از مارك دار بودن و ال يو حرف ها یپس از وارس. را امتحان کرد یبدون آن که محلش بگذارد مشک برانوش

.دیخر

!کرد؟ چه مرگش شده بود یم شنهادیاحمق ها دنبالش به داخل مغازه راه افتاده بود و رنگ پ نیع. دشیآن لحظه الل م دیبا دیفکر کرد شا تایآرم

.برانوش از مغازه خارج شد زودتراز

:برانوش آمد يصدا

.خانم آرمند ـ

:برانوش نگاهش کرد و گفت. ستادیا تایآرم
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.شاپ یکاف میمرصاد گفت بر ـ

.گرفت شیرا پ یسمت خودش تایآرم ستادنیتوجه به ا یباز ب و

بود  نیبرانوش داشت، اما موضوع ا ينوع رفتار محترمانه  نیتقابل با ا يبرا يادیز يها نهیگز. کرده بود ریگ شیعکس العمل ها نیب تایآرم

م، متاسفم آمد، متاسف یکرد، درسکوت راه م یکرد، در رنگ کفشش دخالت نم یزد، او را خانم خطاب م یقدر محترمانه حرف م نیاو ا یوقت

داد که آن را تا ته سرمشق کند و باعث  یدستش نم یبرانوش خط یکوبنده بسازد؟ وقت يرا با جواب ها جیلحظات مه يچطور خبگفت،  ینم

.خنده و اوقات فراغتش شود

.برانوش گند بود يجد يرو نیا

به خانم  تایاز آرم نیتریسه چهارتا و يه در تماشاخورش کردند ک زیبه سرش خورد؟ چ يزیدر مترو چ. شدنش اصال فراهم نبود عیضا بساط

!بزنند د؟گندشیآرمند رس

مرصاد و .وارد شد و برانوش پشت سرش تایآرم. باز نگه داشت شیبرانوش در را برا.زدیافکارش چرخ م نیآمد و ب یسر برانوش راه م پشت

را تن کند و درخانه شو اجرا کند  شیها دیسانه عادت داشت تمام خرخوش بختانه اف. کنار افسانه نشست تایآرم. نشسته بودند يافسانه گوشه ا

.کرد یم تیتل شیها دیوگرنه مخش را با انواع خر

.دیچسب یم بیعج یدر زمستان بستن.توانست بخورد یقهوه هم درخانه م. يا وهیم یبستن تایآرم. قهوه سفارش داد کی برانوش

.ساکت بود برانوش

عادت نداشت رفتار  یلیخ. به خوردنش نداشت یلیم. کرد یم ياش باز یبا بستن تایکرد و آرم یم فیتعر يزیانه چافس يبرا جانیبا ه مرصاد

همه . برد ینم مارستانیکردند، همه را که ب یوصول نم یونیلیخب همه که دندان پزشک نبودند، چک صد م یخودش مرور کند ول يرا برا یکس

!نیرام یحت. دیخر یهم ساعت نم یهر کس يلذا برا! دندنبو ییواحد رو به رو يه یهمسا... که

: مرصاد آمد که گفت يصدا

. قتیحق ایجرات  گمیمن م ـ

:گفت يبا پافشار افسانه

.باحال تره لیاسم فام یول ـ

:که اصال در بحث جمع نبود گفت تایرو به آرم مرصاد

خواهرزن؟ هینظر تو چ ـ

:با تعجب گفت تایآرم

؟یراجع به چ ـ

پوچ؟ ایگل  ای ل؟یاسم فام ای قتیحق ایجرات . میکن يباز: صادمر

بودند  لیاسم فام يشاپ که سه پسر و دو دختر مشغول باز یاز کاف یدنج يدر گوشه  زیم کی دنیکه با د ستیفکر کرد موضوع چ تایآرم

.کنند يهم باز هیکننده بود تا بق کیکارشان تحر. دیمسئله را فهم
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:و گفت باال انداخت يا شانه

.قتیحق ایجرات  ـ

.پوچ هم لوس بود  ایگل . کردند یم يباز لیبود اگر اسم و فام عیضا

:کرد و گفت یدلسترش را داخل جامش خال يبطر اتیمحتو یمابق مرصاد

.قتیحق ایکنه جرات  یبه سمت هر کس که باشه انتخاب م يبطر. کنم یخب من شروع م ـ

.وش بودهدف به سمت بران. را چرخاند يبطر

: را در هم قالب کرد و گفت شیدست ها افسانه

.اول من ـ

:زد و گفت یلبخند کج مرصاد

.خب خانم ها مقدم ترن ـ

:نشست و افسانه گفت نهیدست به س برانوش

قت؟یحق ایاممم، جرات  ـ

.قتیحق: برانوش

ه؟یچ هیتو و هد نیبگو ب ینیراست حس: افسانه

!؟هیهد. فعال شد تایآرم يها شاخک

.ساده است افسانه یدوست هی:برانوش

: کرد و گفت کیرا بار شیچشم ها افسانه

؟يدوستش دار. سوالم نیدوم ـ

:زد و گفت یلبخند کج برانوش

.سوال بپرسه هی دیهر کس با ـ

:گفت يبا لحن ناز افسانه

.مرصاد ـ

:با اخم گفت مرصاد

.به افسانه دمیمن سهم سوالم و م. جواب بده به خانم ـ

:و گفت دیخند برانوش

.دوست هیبه عنوان  یول ه،یخوب دختر جذاب ـ

.دیاز قهوه اش نوش یکه مات به برانوش زل زده بود کم تایکه به آرم نیبدون ا برانوش

:گفت افسانه
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.خوام بپرسم یهم م گهید یکیبه من؟ من  يدیسهم سوالت و م تایآرم ـ

:را قالب کرد و گفت شیپنجه ها تایآرم

.نه ـ

.جالب توجه بود شیبرا تاینه گفتن آرم یلحظه هم سرش را بلند نکرد تا به او نگاه کند، ول کی یحت. برگرداند یفنجان را به نعلبک برانوش

: و گفت دیکش یقینفس عم تایارم

د؟یهست یآدم صادق ـ

.یلینه خ: برانوش

.را بچرخاند يزد و نوبت برانوش بود تا بطر يشخندین تایآرم

.حرکت ماند یو افسانه ب تایوسط آرم دنیبعد از سه دو دور خودش چرخ يداد و بطر چیانگشت آن را پسر با

.مشیو از اول بچرخون ستیکه قبول ن نیا ای میاز جفتتون بپرس دیبا ایخب : مرصاد

:گذاشت و گفت يبطر يانگشتش را رو تایآرم

.ستیخب مشخصه که قبول ن ـ

:دلش ادامه داد در

.يهم ندار يبطر هیچرخوندن  يعرضه  ـ

.حرکت ماند یبه سمت برانوش ب. را چرخاند يبطر تایآرم

؟یکن يخواستگار هیقراره از هد یک نمیخب بگو بب. ول، دوباره نوبت خودت شد يا: افسانه

:و گفت دیخند برانوش

.ها يداد ریگ ـ

.گهیبگو د: افسانه

:زد و گفت یلبخند کج برانوش

.کنم یر محاال دارم روش فک ـ

؟يدیخب، مرصاد جونم؟ سهم سوالت و م: افسانه

:باز شد و گفت ششین مرصاد

.یزمیعز ـ

: و گفت دیخند افسانه

موافقه؟ ؟يهم داد يشنهادیخب بهش پ ـ

.شد دو تا سوال: برانوش

:گفت جانیبا ه افسانه
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.و جواب بده شیدوم ـ

:و گفت دیخند برانوش

!ادیم شیپ یچ مینیبب. میکن یمن هم اون روش فکر مهم  گمیم یآره خب موافقه، ول ـ

:و گفت دیکش یقیحال نفس عم نیبا ا. دانست یفشرد را نم یم زیرا به م شیکه کف دست ها نیاصال علت ا. شده بود رهیبه او خ میمستق تایآرم

د؟یاظهار عشق کرد نگیهم تو پارک هیبه هد ـ

.وت او زل زدتفا یحالت و ب یب يبه چشم ها میمستق برانوش

که  دیپرس یم دیهر چند در اسرع وقت با! بود دهینفهم زهایکوتاه که چه چ قیدقا نیدر ا. منتظر جواب بود يمحو ي کطرفهیبا لبخند  تایآرم

!شود خانم آرمند یچرا ظرف سه سوت م دیفهم یحداقل حاال م.و از کجاست ستیو چ ستیک هیهد

: خونسرد گفت برانوش

.برمش رستوران ینداره م يدیمن ترد رفتنیو حس کنم که اون هم در پذ ادیب شیاگر فرصتش پ یبهش ندادم، ول يا يجد شنهادیهنوز پ ـ

.کرد ستیا تایجهت به سمت آرم. را افسانه چرخاند يبطر

:گفت یزد و افسانه با کسل یلبخند کج تایآرم

بپرسم؟ یحاال من از خواهرم چ ـ

:و گفت دیخند برانوش

من زن داداش؟ يدیلت و مسهم سوا ـ

:با حرص گفت مرصاد

مگه من مردم که بده به تو؟ ـ

:نزد و مرصاد گفت یحرف برانوش

قت؟یحق ایخب جرات  ـ

.قتیحق:تایآرم

.بوده که قتیتا االن همش حق.اَه،چقدر لوس: افسانه

اومد؟ یچرا از من بدت م... خب خب: مرصاد

:را باال داد و گفت شیابروها تایآرم

.ادیازت خوشم نم یلیهنوزم خ ـ

:و گفت دیخند مرصاد

؟یقدر رک نیچرا ا ـ

.ادیخوشم نم ياز زبون باز: تایآرم

.يمنو نداد يجواب چرا: مرصاد
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. کنم یحس م يطور نیا. یستیخرده صاف و صادق ن هی... امم: تایآرم

:و گفت دیکش یقینفس عم مرصاد

بهت ثابت کنم؟ يچطور ـ

:دهانش را باز کند برانوش تند گفت تایکه آرم نیاز ا قبل

.نوبت منه د،یخب اون دو تا سوالش و پرس. نه منو يقرار بود سهم زنت و بردار ـ

.دییبفرما: تایآرم

بهم خورد؟ نیچرا با رام تونینامزد: برانوش

:گفت تایوش زد و رو به آرمبه بران يمرصاد سقلمه ا. سوال را بپرسد نیانتظار نداشت ا. به او زل زده بود میمستق تایآرم

...يخوا یاگر نم ـ

: و گفت دیکش یقینفس عم تایآرم

بشه اشکال نداره؟ یجوابم طوالن ـ

.ابدا: مرصاد

: راحت و خونسرد گفت تایآرم

 یمن نم یکنه ول یم انتیاز دوستام بهم گفتن که اون داره بهم خ یلیخ. مدت بعد ازم خسته شد هی یول م،یما نامزد کرد. خب اون منو نخواست ـ

و اون از هر لحاظ از  ستمیبود که من در حدش ن نیکه بهم زد ا یحرف نیآخر. کم کم رفتارش عوض شد. خواستم بفهمم یدر واقع نم. دمیفهم

ه بود و جز نابغ هیمجلس بود و خودش هم  ي ندهینما هیاون پدرش . ینه از نظر فرهنگ میبهشون شباهت داشت یما نه از نظر مال. تره رمن س

منم از رفتارش خسته شدم و بهش  گهیمدت د هیبعد از . متوسط رو به باال يخانواده  هیبودم با یمعمول يدانشجو هیمنم فقط . نفرات برتر کنکور

تصادف  ازدواج کرده و شب ماه عسلش دمیخبر بودم و فهم یماه ازش ب کیاونم از خدا خواسته منو کنار گذاشت و بعدش هم . کردم یلکم مح

.کرده و تمام

:افسانه با حرص گفت.ستادیبه سمت برانوش ا يسر بطر.را چرخاند يمرصاد بطر. به سکوت گذشت یکم. نگفت يزیچ برانوش

.دمیخسته شدم بس که ازت سوال پرس.اَه باز تو ـ

.با من لجه هیبطر نیا: برانوش

قت؟یحق ایخب جرات : مرصاد

:گفت یبا کالفگ برانوش

!جرات ـ

: گفت یحوصلگ یبا ب سانهاف

.ندارم یمن که حرف ـ

.پرسم یتو دوتا م يخب من جا: تایآرم
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!احمق بود که تو را پس زد نیرام! ینیب شیپ ریغ.توقع نداشت تایکه از آرم یواکنش کیهم  باز

:گفت تایزد و آرم يلبخند برانوش

؟یو بکش وونیح هی يجرات دار ـ

: ان حال گفتدر هم. چهره اش در هم رفت برانوش

.نه ـ

:داد تیپاراز مرصاد

.با تو زیحساب م. يبد مهیجر دیبا ـ

:حال گفت نیبا ا. زد و در دلش به او لفظ سوسول را نسبت داد یلبخند کج تایآرم. تکان داد يسر برانوش

؟یبسته رد بش يبا چشم ها ابونیاز خ يجرات دار ـ

: و گفت دیخند برانوش

!ستین ابونیجا که االن خ نیا یلو دارمو نیآره جرات ا ـ

: تند گفت مرصاد

؟یبلند بخون يآهنگ جواد و با صدا هی يخب برانوش جرات دار. حاال اون باشه بعدا ـ

.آره: برانوش

.خب افسانه اون شعر مورد عالقه ات رو بگو برانوش برات بخونه: مرصاد

: را گرد کرد و گفت شیو افسانه چشم ها دیخند برانوش

...پارسال بهار. و بخون نیا ـ

.ضایخنده اش گرفته بود، برانوش هم ا تایآرم

:التماس گفت با

.افسانه ـ

...پارسال بهار. زود باش: افسانه

.ستمیحفظ ن: برانوش

.بلند، زود باش. جون خودت: افسانه

:و آهسته زمزمه کرد دیخند برانوش

...یپارسال بهار دسته جمع ـ

.اداش منبلند داد بزن د: مرصاد

.کرد انداخت یاش را آرام آرام مزه مزه م یکرد و بستن یبه او نگاه م یحیکه با لبخند مل تایبه آرم ینگاه برانوش

:با خنده گفت مرصاد
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.عیسر.بلند داد بزن ـ

؟يچقدر بدم دست از سرم بردار: برانوش

.رو حرف خانم من حرف نزن.عیبخون سر.یچیه: مرصاد

:و گفت دیخند برانوش

.ارتیز میرفته بود یپارسال بهار دسته جمع. باشه پس خودت جوابگو باش ـ

 یخب خجالت.ضرب هم گرفته بود زیم يبرانوش رو.جلب شود زشانیبود تا همه نگاه ها به سمت م یرسا کاف يجمله با آن صدا نیهم

.مورد مطمئن بود نیدر ا تایآرم.نبود

:ادامه داد زیم يضرب رو با

خوشگل و با محبت يخترد هی یبرگشتن ـ

اومد یما شده بود همراهمون م همسفر

مروتیدل ب نیدست و پام افتاده بود ا به

:مرصاد داشت ادامه داد یبه گوش ینگاه میکه ن یبرانوش دست از ضرب زدن برداشت و در حال. دیمرصاد لرز یگوش

بهش بگو آخه دوستش دارم , گفت برو یم ـ

گفتبگو یم

:حال بدون فکر ادامه داد نیبا ا!بود هینامش سامورد نظر  مخاطب

خواد بشه، بشه یم یهرچ, خواد بگه، بگه یم یهرچ ـ

را صد و  شانیشاپ بودند هم گردن ها یکه در کاف یجمع. کرد یبه او نگاه م یحیبا لبخند مل نهیدست به س تایآرم. دیخند یغش غش م افسانه

.دهشتاد چرخانده بودند و به او زل زده بودن

کدامشان  چیه يبه چهره  یبدبخت. دادند یاحتماال القاب سرخوش و خل و چل را بهشان نسبت م. به خنده باز يبا دهان باز، کم کم با لب ها ابتدا

.باشد یتا س 23 نیشان ب یآمد که حد فاصل سن یهم نم

!دندان پزشک یکی ر،یمد یکی ،يجهانگرد ریمد یکیمتخصص اطفال،  یکی

!آمد یکرده شان م لیمثال تحص پیبه اک يادیبهار ز پارسال آهنگ

: با چه چه خواند برانوش

خواد بگه، بگه یم یهرچ ـ

خواد بشه، بشه یم یهرچ

رو جواب شنفتم نیدلم رو گفتم ا راز

رو جواب شنفتم نیدلم را گفتم ا راز

 تیبا عصبان ل،یکلفت است ریداشت و زنج یجو گندم يموها که یمرد جوان.به شانه اش خورد ياز آن که قسمت حساسش را بخواند ضربه ا قبل
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: گفت

!دیکن یم ییاحساس خوش صدا یلیخ ـ

:و گفت دیخند برانوش

د؟یشک داشت ـ

.دیکن تیجا رو رعا نیلطفا سکوت ا! مطمئن شدم ر،یخ: مرد

:برداشت و گفت یصندل يکتش را از رو دشخنیبرانوش با ن. مرد که فکر کرد او قصد دعوا دارد گارد گرفت. از جا بلند شد برانوش

!دیکن یهم قبول م يکارت اعتبار ـ

:و گفت دیکش یپوف مرد

.بله، صندوق اون سمته ـ

!دیداشته باش یشب خوب: برانوش

.نیهمچن: مرد

:برانوش گفت رگوشیآهسته ز مرصاد

!يخوبه شر درست نکرد ـ

.زد تایآرم يجلو یو چشمک دیخند» . ات قشنگهصد« : دخترها که بلند به او گفتند زیرو به م برانوش

:برانوش با خنده رو به افسانه گفت.بودند ستادهیشاپ ا یکاف يمقابل درها.تکان داد يزد و سر يهم پوزخند تایآرم

خوشت اومد زن داداش؟ ـ

:دست زد و گفت شیبرا افسانه

.بخون یدورم تو عروس هی. يحرف ندار. بود یعال ـ

:چشمش گذاشت و گفت يتش را رومسخره دس برانوش

.چشم ـ

:گفت تایرو به آرم و

.خانم آرمنده يهم باشه نوبت خواسته  یخب نوبت ـ

کرد  یکه عمرا فکرش را م نیبدتر از همه ا. بود دهیاحمق البد نفهم! تمام مدت با او راحت صحبت کرد يوسط باز! باز آرمند. خشکش زد تایآرم

.انجام دهدکه برانوش بخواهد آن کار را 

:آمد و گفت یکش و قوس برانوش

.دیحاللم کن ایاون دن میخب اگر رفت ـ

:زده گفت جانیه افسانه

.خوبه ناشیجا سرعت ماش نیا. هیعال ـ
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: تکان داد و گفت يسر مرصاد

.میبرو زودتر از شرت خالص بش. به داداشم یعقل هیبه من بده  یپول هی ایخدا ـ

رو و  ادهیپ انیم يرد کردن جو يتند قبل از برداشتن قدم اول برا تایانداخت و آرم یکه مات بود نگاه تایآرم کسب اجازه به يبرا برانوش

: گفت ابانیخ

.نه ـ

:را باال داد و گفت شیابرو برانوش

نه؟ ـ

:و تاب داد و گفت چیپ شیانگشت ها نیرا ب فشیبند ک تایآرم

!وقته رید. خونه میکه بهتره بر نهیمنظورم ا ـ

.و ببازم يخوام باز ینم: برانوش

: با من من گفت تایآرم

. خب خطرناکه ـ

: زد و گفت یبرانوش لبخند کج.بود ادیها ز نیماش سرعت

د؟یشما نگران من ـ

:و گفت دیکش یقینفس عم تایآرم

.نه ـ

.پس با اجازتون. خوبه: برانوش

: و گفت دیکش یپوف تایآرم

!من منصرف شدم ـ

: مد و گفتجلو آ برانوش

.دیپس لحنتون و عوض کن ـ

چرا؟: تایآرم

!ارمیشما کم ب يخوام جلو ینم. شمیرد م ابونیپس من از خ: برانوش

 يو تا آخر عمرش از باز! فتدیدندان پزشک به گردنش ب کیمانده بود خون  نیهم. با انگشت اشاره و شصت به جان پوست لبش افتاد تایآرم

به هر حالنگران بودو مطمئن . ها هیما نیدر ا يزیچ ای. شرط احمقانه گرفته است کیآدم را به خاطر  کیجان  متنفر شود که قتیجرات و حق

...دیشا ای ندهیاز عذاب وجدان آ ینگران.را از چهره اش محو کند ینگران يتواند حالت ها یاستاد باشد نم یهم در خودکنترل ربود هر چقد

!اش سرپوش شود ینگران يتوانست رو یبود که م یهیتوج تنها

:و گفت دیکش ينفس کالفه ا تایآرم. هنوز مصر به رفتن بود برانوش
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.باشه شه؟یمشکلت با لحن من حل م. خب یلیخ ـ

: و گفت دیکش یهوم برانوش

ام؟یم ام،یاون وقت من که جلوتون بازنده به حساب نم ـ

.تکان داد یبه عالمت نف يالم تا کام حرف نزد و تنها سر یعذاب وجدان آتاز ترس  امایایبه حساب نم یچیمن ه يبکشد جلو غیخواست ج یم

.کردند یشاپ صحبت م یکاف ينور چراغ ها ریز سیدر ف سیمرصاد و افسانه ف. زد يلبخند برانوش

:بلند گفت برانوش

م؟یریبگ یمرصاد تاکس ـ

خونه؟ میچه خبره زود برس. مینه، با اتوبوس بر: افسانه

.و برانوش هم پشت سرشان تایآرم. حرکت کردند ستگاهیشده بود به سمت ا شیبازو زانیمرصاد که آو یوب لباسهمراه با چ و

: نگاه کرد و گفت تایبه آرم برانوش

؟یخوب ـ

بد باشم؟ دیچرا با: تایآرم

:را به سمتش گرفت و گفت یساک برانوش

.شماست يبرا نیا ـ

!نوشته بود مانتو شیرو.مربوطه نگاه کرد لونین برانوش به نابدون توجه به شما گفت يبا کنجکاو تایآرم

مانتو؟

:تعجب گفت با

من؟ يبرا ـ

: کرم رنگ کتانبا تعجب گفت يمانتو کی دنیبا د.ساك را باز کرد تایتکان داد و آرم يسر برانوش

؟ياشتباه نکرد دتیخر يتو ـ

:کرد و گفت بشیدست آزادش را در ج برانوش

!سوخت نشیو با اتو آست ییکه نجس شد و بردمش خشک شو ییمانتو يجا.ریخ ـ

: برانوش در ادامه گفت. را باال داد شیابرو تایآرم

.متفاوته یمدلش کم یرنگش رو، ول یحت. همون برداشتم يرو هم از رو زشیسا ـ

...من: تایآرم

: از گفتن جمله اش برانوش گفت قبل

.اتوبوس ـ

.دندیدو یافسانه و مرصاد هم جلو تر م. هم پشت سرش تایآرم. کرد دنیشروع به دو و
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داد و  هیتک شهیتنه اش را به ش تایآرم. کردند دایپ یخال يمرصاد و افسانه در قسمت مردانه دو جا. و سوار شدند دندیبه اتوبوس رس باالخره

:و گفت دیکش یپوف تایآرم. کرد هیکرد به پنجره تک یم شانیجدا کیزرد بار ي لهیم کیکه  تایبرانوش آن سمت درست کنار آرم

!نبود نیبه ا يازین ـ

؟یبه چ: برانوش

.منظورم مانتوست: تایآرم

.و سوزوند نشیآست ییآخه خشک شو: برانوش

:خودش گفت شیپ تایآرم

ن؟یهم يفقط برا ـ

د؟یفرمود يزیچ: برانوش

!زد؟ یحرف م یرسم صحبت نکند چطور خودش یخواست رسم یاز او م یوقت.به او نگاه کرد تایآرم

:و گفت دیبه صورتش کش یدست برانوش

هست؟ یمشکل ـ

:نگاهش را از او گرفت و گفت تایآرم

.نه ـ

د؟یاز سوالم ناراحت شد: برانوش

:کرد و گفت یاخم تایآرم

کدوم سوال؟ ـ

!نیرام: برانوش

.نه: تایآرم

مطمئن باشم؟: برانوش

.وجود نداره یناراحت يبرا یلیدل: تایآرم

واقعا؟: برانوش

.من تموم شده است يبرا هیاون قض:تایآرم

:گفت یبا لحن خاص برانوش

.مشخصه ـ

: دوباره به او نگاه کرد و گفت تایآرم

بله؟ ـ

:و گفت دیکش یقینفس عم. انداخت و لبش را با زبان تر کرد ینگاه تایبه آرم برانوش
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.نداشتم يخب منظور ـ

!گمون نکنم: تایآرم

...براتون تموم شده، پس چرا زیر همه چاگ: برانوش

؟یچرا چ: تایآرم

!یچیه: برانوش

: ناچارا گفت. را تکرار کند شیبخواهد دوباره چرا تایاست که آرم دهینرس ییبرانوش فکر کرد کار هنوز به جا. محل نگذاشت تایآرم

.هستن یدخترا خاطرات فراموش ناشدن يبرا ـ

:زد و گفت يپوزخند تایآرم

!استثنا هم هست هی شهیهم ـ

د؟ییاستثنا شما: برانوش

.دییشما ر،یخ: تایآرم

!تا حرف او را گوش بدهد دید ینم یلیبود دل یگذاشت و خودش هنوز رسم یاو شرط م یوقت

:با تعجب گفت برانوش

من؟ ـ

.سکوت کرد تایآرم

... داشتم که يمن چه خاطره ا: برانوش

.دیکن یم یخاطراتتون زندگ شما هم هنوز با ست؟یواضح ن: تایآرم

.ستیطور ن نیا: برانوش

!خلوت؟ يبرا یاتاق اختصاص هی د؟یالدن دار يپر از عکس ها وارید هی نیهم يبرا: تایآرم

.به او زل زده بود برانوش

!کرد یکارخراب نیکه نگ يهمون روز. در اون اتاق و باز کردم یاون روز اتفاق: تایآرم

.رداکتفا ک یبه آهان برانوش

: و گفت دیکش یبرانوش پوف. ندیبنش شیرو یشد اما اجازه داد خانم مسن یخال یصندل کی. نگفت يزیهم چ تایآرم

؟يداد یبه خاطر اون اتاق به من جواب منف ـ

!شد یمیلحنش باز صم. دیدر دلش خند تایآرم

:تند گفت برانوش

تا؟یآره آرم ن؟یمن هنوز تو فکر زن سابقمم به خاطر هم یکن یقعا فکر موا یعنی... دونستم یاگر م. زنم یم شیاون خراب شده رو آت ـ

: و گفت ستادیا نهیدست به س تایآرم
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.خودم و دارم لیمنم دال. ستیاون ن لمیتمام دل ـ

!یکن یم یخال هیسر بق يپست زده دار نیالبد چون رام: برانوش

: با حرص گفت تایآرم

.ستمیکردن ن یاهل تالف ـ

.کنم یو برات فراهم م يبخوا یپس چرا؟ من هر چ :برانوش

:گفت یبا کالفگ تایآرم

ه؟یچ شنهادیپ نیا ياصرارت برا ـ

ه؟یپس زدن من چ يتو اصرارت برا: برانوش

:زد و گفت يلبخند تایآرم

! به شما جواب مثبت بدم دیکه من با دیاریب لیدل هیفقط  ـ

: با طعنه گفت و

!و همراه باشم ـ

: گفت يلحن خسته ا با برانوش

ست؟ین یکاف یاجتماع تیدوست داشتن و موقع ـ

: زد و گفت يپوزخند تایآرم

!تونم باورش کنم یوقت نم چیه. متاسفم... راجع به عالقتون هم. من عمال از شما بهتره یاجتماع تینه، موقع ـ

اگر ثابت کنم؟: برانوش

.مفکر کرد شنهادتونیراجع به پ دیاون وقت شا: تایآرم

کار و کنم؟ نیا يچطور: برانوش

!ستمیشما در رابطه با زن ها ن اتیکه من نماد ذهن دیهر وقت فکر کرد:  تایآرم

:گفت یجیبا گ برانوش

ه؟یمنظورت چ ـ

: و گفت ستادیدر اتوبوس ا يجلو. زد و از او فاصله گرفت يلبخند تایآرم

به هر حال ! در مورد شما گفت درست باشه یباشه تا هر چ یخوب ي نهیصاد گزمر دیفکر کردم شا یباشم، ول نیمن عادت ندارم دهن ب ـ

!میدیدر ضمن رس. ستیچندان سخت ن دنشیفهم

.و باز شدند دندیکش یاتوبوس نفس يدرها و

چه هر وقت فکر  یعنی کرد یفکر م یبرانوش هم با منگ. مورد نظر راه افتاد ابانیبا کارت حساب کرد و به سمت خ. دیپر نییدو پله را پا تایارم

! ستیدر رابطه با زن ها ن اتشیکرد او نماد ذهن
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. نبود که فراموش شود ییاز آن ها تایآرم. دیترک یذهنش داشت م. است؟ هرچه درمورد او گفته درست است یخوب ي نهیچه گز یعنی... مرصاد

.خواست او را از دست بدهد یدروغ چرا؟ نم! تایآرم. زد شیبه موها یچنگ

****

. بود دهیچیپلو در خانه پ ایلوب يبو. و افسانه وارد خانه شدند تایآرم

که  ییخوش رنگ بود و البته خوش مدل تر از مانتو.را باز کرد شیساك مانتو يبا کنجکاو. را عوض کند شیبه اتاق رفت تا لباس ها تایآرم

هوس بچگانه آن  کیبا . است قهیخوش سل يادیال مشخص بود که زالبته ک. بود قهیخب خوش سل. سوخته است نشیکرد آست یبرانوش ادعا م

: زد یکودکان ده دوازده ساله غر م نیزنگ دار افسانه نبود که ع يچپ و راست شد و اگر صدا نهیآ يجلو یکم. تنش بود تیف قایدق. دیرا پوش

.من گشنمه ـ

.با آن مانتو راست و چپ شود نهیآ يدوست داشت جلو همچنان

.نشست زیسر م.را شست شیو دست و رو دیپوش یحترا لباس

را به تماس بانو  شیحرف ها دایش تیدر نها. دیبگو دیخواست زودتر از اتفاقات خر یحرفش م انیگفت و افسانه هم م یاز اتفاقات روز م دایش

.وجودش گوش شده بود يهمه . زند یوقت حرف نم چیانگار ه. رساند و افسانه الل شد

. میبا هم صحبت کرد میامروز فرح و من و بانو نشست گهید یچیخالصه ه. گفت بانو و اصالتشون زبونزده یکردم م یکه صحبت م با فرح: دایش

.انیشام ب يشد که قراره پس فردا برا نیا میستیبهشون گفتم آخر هفته ما تهران ن. بود تیهم با شخص یلیمحترم، خ یلیبانو هم که خ

: به افسانه گفت رو

نه؟ دیکاراتون و کرد يهمه  يو مرصاد انگارتو  ـ

: گفت يشرمنده ا يبا چهره  افسانه

؟يچه کار ـ

.نایخون و ا شیآزما: دایش

: آهسته گفت تایآرم

کدوم کار؟ يپس فکر کرد ـ

:او زد و گفت يبه پهلو يسقلمه ا افسانه

.ادب یخفه شو، ب ـ

: و افسانه گفت دیخند یم زیر زیر تایآرم

.میما تازه خونه هم انتخاب کرد. باآره با ـ

!افسانه خانم يکرد یواسه جشن عقدتون دعوتمون م کار؟یچ يخوا یبگو تو نظر خانواده م یبارک هی: ریام

: و گفت دیاز آبش نوش یکم افسانه
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.یــــیبابا ـ

.بود یکاف ریساکت شدن ام يکلمه برا کی نیهم

د؟یواسه اونم فکر کرد ن؟یریگ یو کجا م ین عقد و عروسحاال اگر خدا خواست و قسمت بود، جش: دایش

.گفت باغ خودشون هم خوبه یالبته مرصاد م. میو انتخاب کرد ییجاها هی. آره: افسانه

:مسخره گفت تایآرم

؟یاسم بچه چ ـ

: و گفت دیخند افسانه

.طور نیاونم هم ـ

: گفت ریرو به ام دایکرد و ش یاهم ریام

.آماده باشه زیخوام واسه پس فردا همه چ یم. دارم دیخر یکل ـ

:کرد و گفت يتشکر ریام

...بکن، فقط یبکن يخوا یم يهر کار ـ

:آمد و گفت ریحرف ام انیم تایآرم

.دیفقط اسراف نکن ـ

.خونه امشب یتو کبکت خروس م ه؟یچ: افسانه

: و گفت دیخند تایآرم

.خوشحالم شمیدارم از شرت خالص م ـ

.هم به سمت اتاق حرکت کرد ریرفت و ام ياچشم غره  افسانه

فکر  چیه. برد یدانست چرا خوابش نم یاو هم خسته بود اما نم. کرد همه خوابند یخاموش خانه اعالم م يچراغ ها. بود دهیتختش دراز کش يرو

با . باز شد یس کرد در اتاق کمح. زد یشده بود و گه گاه غلت م رهیبه سقف خ یکیفقط در تار. هم نداشت تا ذهنش را مشغول کند یخاص

:شد و گفت زیخ میدر ن يجلو افسانهقامت  دنید

شده؟ یچ ـ

:آهسته گفت افسانه

؟يداریب ـ

:چراغ خواب کنار تختش را روشن کرد و گفت تایآرم

ه؟یآره، چ ـ

.خوابم نبرد.یچیه: افسانه

:و گفت دیبه او نگاه کرد و افسانه به سمتش چرخ تایآرم. تخت نشست يلبه  و
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ه؟یچ ـ

:بود گفت کیچهره اش را گرفته بود و آن سمت صورتش تار ییاز روشنا یمیکه ن یرا باال داد و در حال شیابروها تایآرم

ه؟یاز تو بپرسم چ دیمن با ـ

: و گفت دیکش یپوف افسانه

.کرده دییاونم همه رو تا. کرده قیتحق یلبابا هم ک. ذارن و خالص یرو م یقرار عقد و عروس گهید انیگفت پس فردا اگر ب یمرصاد م ـ

:زد و گفت یلبخند کج تایآرم

چته؟ گهید. خب مبارکه ـ

: و گفت دینفره کنار او دراز کش کیتخت  يزد و رو يرا کنار تایآرم افسانه

اد؟یچرا تو از مرصاد خوشت نم ـ

:جا به جا شد و گفت یکم تایآرم

.ستیصاف و صادق ن. داره شهیخرده ش ـ

؟یگیو م نیا یرو چه حساب: سانهاف

... حاال هم. ومدیاز روز اول هم ازش خوشم ن. دونم ینم: تایآرم

...کرده که يکنم در حق تو کار یمن همش فکر م: افسانه

.آدم دوروئه هیمرصاد هم . ادیکه دو رو هستن بدم م ییاز آدما: تایآرم

بهش بگم نه؟ یگیم یعنی:افسانه

:افسانه زد و گفت يت به پهلوو با مش دیخند تایآرم

.خاك برسرت ـ

.یامروزم جلو چشم من باز بهش گفت یحت. ينه جد: افسانه

. از برانوش نکرد یدفاع چیجا؟ مرصاد ه نیاومدن ا نایاون شب بانو ا ادتهی... خب یهمش با برانوشه، ول. هیجور هی. ستیمرصاد دلسوز ن: تایآرم

 ینم. کردن یاومد که داشتن با هم بحث م یم دادشونیداد و ب يبعدشم صدا... مرصاد یگرفت، ول یو مر ونهیبود م يا گهیهرکس د یدون یم

.کنن یم ينفع خودشون هر کار ياز اون آدم هاست که انگار فقط برا. هیجور هیرفتاراهاش . مدون

قابل اعتماد به نظر  تایآرم يمرصاد برا دیبود که شا نیسودش ا! برد یکه به او گفته بود برانوش چه در سر دارد نفع م نیاز ا دیفکر کرد شا و

.آن قدر غرق احساس بود که نخواهد بفهمد ای دیفهم یرا نم زهایچ نیافسانه ا! برادرش تیشخص بیتخر متینه به ق یول دیرس یم

:گفت تایو آرم دیکش یپوف افسانه

.تو رو دوست داره یول ـ

؟يجد: افسانه

.یمعلومه تو واقعا انتخابش. ست دارههم دو یلیخ. آره: تایآرم
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:گفت تایزد و آرم يشخندین افسانه

!چه خوشش اومد.جمع کن خودت و ـ

: و گفت دیخند افسانه

تا؟یآرم ـ

هان؟: تایآرم

؟یشیتو که ناراحت نم: افسانه

؟یاز چ: تایآرم

که من زودتر برم؟ نیاز ا: افسانه

؟یبخواب يخوا ینم. دو صبحه ن،یه... ساعت. يبرو بابا حال ندار: تایآرم

.ادیخوابم نم: افسانه

:افسانه سکوت را شکست و گفت. بود نشانیب يسکوت مدت دار. دیکش یقینفس عم تایآرم

.ترسم یمشترك م یمن از زندگ یول ـ

.ننیهمه هم. نگران نباش: تایآرم

.دونم ینم: افسانه

: مکث کرد و گفت یکم تایآرم

.یراست ـ

بله؟: افسانه

...هیهد نیا: تایرمآ

...خب: افسانه

ه؟یخب به جمالت، ک: تایآرم

: سرش گذاشت و گفت ریرا ز شیدست ها افسانه

.دوست دختر برانوش ـ

: به افسانه نگاه کرد و افسانه گفت تایآرم

.بودن یعنی. هنوز دوست نشدن یعنی ـ

!آدم حرف بزن نیع: تایآرم

.کنن که برانوش خر رفت الدن و گرفت یدوتا با هم عروس نیگفت اصال قرار بود ا یمرصاد م. ترم اول از. برانوش بود يهم دانشکده ا: افسانه

!تا حاال کجا بود؟. جالب شد شیبرا تایآرم

: ادامه داد افسانه
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 يدعوت همکار هیانوش هم به هدبعد بر. هم رو ننیب یم یکه اتفاق نیگذره تا ا یکنن و خالصه م یبا هم قطع رابطه م یمدت هیبعد از اون اتفاقا  ـ

.ده یم

...!برانوش بدهد، اما لیتحو تیونیفکر کرد از اول قرار بود دو  تایآرم

:ادامه داد افسانه

.کنه یهم قبول م هیهد ـ

:گفت یجیبا گ تایآرم

دم؟یند کینیپس چرا من تو افتتاح کل ـ

 یدور و برش م یفرح هم که ه. بود ضیمادرش مر يآخه اون روز. آورده بود کیش یلیدسته گل خ هی. زودم رفت یلیزود اومد خ یلیخ: افسانه

.هیمادر هد ادتیافتتاح رفته بودن ع يفکر کنم فردا. سر سه سوت هم باهاش آشنا شد. دیچرخ

:دیپرس یبا لحن خاص تایآرم

خوشگله؟ ـ

.دیرس یه تخت تا گردن برانوش مپاشن یفکر کن با کتون. داشت یچه اندام یول. یمعمول اد،یصورتش نه ز: افسانه

: و افسانه گفت دیلبش را گز تایآرم

نه؟ ای يدیدونم د ینم. ندازه یکه تو گردنش م یهمون. داد ریزنج هیتولدش هم به برانوش  يبرا ـ

:داد گفت یکه مالفه را محکم در مشتش فشار م یدرحال تایآرم

ه؟یحاال رابطه شون جد ـ

مدت مجرد  نیهم که تمام ا هیهد. درس خوندن. چند سال با هم بودن. باز هم با برانوش باشه ادیبدش نم هیهدگفت  یمرصاد که م: افسانه

.کنه ینخ بده رو هوا قبول م هیبرانوش . مونده

:با تعجب گفت تیافزود و درنها هیاز هد فاتشیهم به تعر گریافسانه چند کالم د.نزد یحرف تایآرم

؟یخواب تایآرم ـ

!خودش را به خواب زده بود؟ ای. روزها خواب بود نیهم درتمام ا دیشا. داد افسانه فکر کند او واقعا خواب است یم حیترج. نداد یابجو تایآرم

!هیبرانوش و هد... و برانوش هیهد... هیهد

.و برانوش هیهد. یبود؟ از لپ لپ درآمد؟ لعنت یک گرید هیهد

!همسر ،يهمکار، هم دانشکده ا! و دکتر برانوش هیدکتر هد! ز صنف خودشا یخب هر کس! داد یم تیونیسفارش دو  یوقت

!مرصاد چارهیلحظه فکر کرد ب کی. خرخرش بلند شده بود يافسانه صدا. دیکش یپوف

****

:گفت یبرانوش با کالفگ. خورد یاش را م وهیبا سر و صدا آبم هیسا
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بدم؟ وهیجا بهت آبم نیا يمنو کشوند ـ

:د و گفتز يشخندین هیسا

جون داشته باشم حرف بزنم؟  دیبا. ها يدیخر وهیآبم هیحاال  ـ

:داد و گفت هیاش تک یبه صندل و

.تشنه ام بودا ـ

جا؟ نیا يکشوند یچ يمنو برا: برانوش

: اش قالب کرد و گفت رچانهیرا ز شیدست ها هیسا

م؟ینیهم و بب نایقرار بود زودتر از ا ـ

!دارم ضیمن تو مطب مر. کار دارم یمن کل. نکلمه حرفت و بز هی: برانوش

.اون خانم دکتره که هست: هیسا

:گفت هیکرد و سا زیرا ر شیچشم ها برانوش

.خب بابا، سگ نشو ـ

.او گذاشت يرو به رو. آورد رونیرا ب يخم شد و کاغذ فشیدر ک و

:گفت هیانداخت و سا یته شده بود نگاهچند شماره تلفن نوش شیرو یبه کاغذ به نسبت مچاله که با خودکار آب برانوش

.شماره ها بهت زنگ زد، باورش نکن نیاز ا یهر ک ـ

.شناخت یشماره را خوب م دو

: زد و گفت یلبخند کج هینگاه کرد و سا هیسا به

.ات کنه سهیخواد سرک یفقط م اروی نیا ـ

:را باال داد و گفت شیابروها برانوش

ش؟یشناس یم ـ

.گفت یپس مرصاد راست م. به هم نداشتند یشباهت چیه. کرد یگاه مبه برانوش ن هیسا

:زد و برانوش گفت شیبه فکرها یکج لبخند

...بار بهم گفت که هیشماره  نیا... نیا ـ

.چهیپ یم شتریبوش ب یهم بزن شتریب یگند و هرچ. شو الیخیکه ب گمیم: هیسا

:با اخم گفت برانوش

ه؟یمنظورت چ ـ

: به سمت برانوش خم شد و گفتبه جلو  یکم هیسا

بعد صبر . بچه اش و نگاه کنه و سمتش نره ستهیا یاز دور نم يمادر چیمطمئن باش ه. هیفهمم حس و حالش چ یم. مادر بودم يروز هیمنم  ـ
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که دارم  یحرف یلو... یمن هرزه، خراب، هرچ. شو الیخیپس ب. کنه، صبر کنه، بزرگ که شد، سامون که گرفت بره سراغش واسه تلکه کردنش

؟یاوک. راسته نیزنم ع یبهت م

مگه نه؟ یشناس یآدم و م نیتو ا: برانوش

:و گفت دیخند هیسا

. فکرشم نکن. راحت باش. ات کنه سهیسرک ینذار کس. کن یخطتت و عوض کن و واسه خودت زندگ. اریدرن يقدر کارآگاه باز نیا. الیخیب ـ

صنف من نه بچه  يآدما. دنتیکردن اعصاب توئه، واسه چاپ شیاش واسه قاراش م هیبق. نهیداره هم قتیکه حق يزیتنها چ. نیمادرت مرده، هم

.زنن یم ادیزر مفت ز. رو همشون ن،ییپس کرکره رو بکش پا. مادرانه حسشناسن، نه  یم

:مبهوت گفت برانوش

؟یدون یرو از کجا م نایا ؟یگیم یتو چ. صبر کن... یه ـ

: زد و گفت یلبخند کج. شانه انداخت يرا رو فشیک .و بلند شد دیخند هیسا

. ها باز کرده تو شهرستان هیما نیتو ا یاطیکارگاه خ هی. ششیپسغوم داده برم پ غومیمادر شوهر سابقم بهم پ ـ

: قرار گرفت و گفت شیرو به رو هیسا. ستادیبرانوش هم ا. جا بلند شد از

 یخودت باحال و آدم حساب نیکن که ع دایپ يدختر هیبرو . یپولدارم هست ،یپیخوش ت ،يدکتر. یهست یتو آدم حساب. زیتو هم کرم نر ییخدا ـ

.بزنم ملیاالن من مجبور نبودم دوباره اَدسر ر رگاهیتعم يما رو ببر يدزد نیماش يشد یخر نم ياگه اون روز. باشه

.ماجرا از چه قرار استآورد  یکرد و هنوز سر در نم ینگاه م سشیبه نسبت خ يبه پلک ها برانوش

:کرد و برانوش گفت ینیف نیف هیسا

.ارمیاز حرفات سر درنم یچیمن ه ـ

بپرسم؟ یچ هیهان، . میاوردیسر درن مونیاز زندگ یچیما هم ه. بابا الیخیب: هیسا

: چانه اش را خاراند و گفت هیسا. مبهم تنها سرش را تکان داد برانوش

؟يکرد یکار م یاوضاع، باهام چ نیهم اگر من خواهرت بودم، با نمیبب ـ

: و گفت دیکش یپوف برانوش

.کشتمت یم ـ

:و گفت دیخند هیسا

جا برسم؟ نیبه ا یذاشت یاگر خواهرت بودم م ـ

.آورد یدختر در نم نیا يسر از کارها. که مصر منتظر جوابش بود زل زد هیبه سا میمستق برانوش

:حال گفت نیا با

!ذاشتم ینه، نم ـ

: را دور گردن برانوش حلقه کرد و گفت شیدست ها یناگهان هیسا
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.خداحافظ. مراقب خودت باش. ستمیخوشحالم که خواهرت ن یلیخ ـ

.زد و از در خارج شد یچشمک. جفتشان را حساب کرد ي وهیپول آبم. به سمت صندوق رفت. و از او فاصله گرفت دیگونه اش را بوس و

و  ستیدو. رفت یرو راه م ادهیدر پ هیسا. نگاه کرد رونیشاپ به ب یکاف ي شهیاز ش. کرد یبود نگاه م زیم يکه رو يمنگ به کاغذ برانوش

.کرد یهم ناز م دیشا. کرد یامتناع م هیدماغش شده بود، اما سا يهم مو یحساب. بوق زد شیبرا یشش

!زرد شد یتاکس کیکه او سوار  دیمحو شوند، د دشیکامل از دو شش  ستیو آن دو هیلحظات آخر قبل از آن که سا... باال انداخت اما يا شانه

آن جا را ترك  یرا برداشت و بدون حرف فشیبرانوش کت و ک. در اتاقش مشغول بود هیهد. کاسته شده بود مارانیاز حجم ب. شد کشینیکل وارد

.بانو راه افتاد يشد و به سمت خانه  لشیسوار اتومب. کرد

 دیرس یبود؟ به نظر م يباز کیتمام مدت آن تماس ها  یعنی... کرد باور کند که یم یهنوز سع. دیچرخ یم هیاس يذهنش حول حرف ها هنوز

.دانست یرا م زیهمه چ هیسا

باشد؟ هیسا نینکند هم ه،یمرصاد، سا. دیکش یپوف

خواهد از کجا بشناسد؟ یرا مرصاد م هیسا... نه. کند انتیکه به افسانه خ ستین یآدم مرصاد

زود به مقصد  یلیخ. اعتماد داشت یاز هر کس شتریبه مرصاد ب یآورد، ول یهم سر درنم تایآرم يهر چند از حرف ها. مرصاد اعتماد داشت به

.دیمورد نظر رس

.خوب بلد بود ينرگس بچه دار. نرگس باشد شیپ شتریداد ب یم حیترج. گرفت لیرا از نرگس تحو نینگ. گریبانو خانه بود نه کس د نه

.مخصوصش نشاند یصندل يرو لیرا عقب اتومب نیکرد و نگ یکوتاه یحال خداحافظ نیبا ا. قهر بود ایکرد  یم یبگیانگار غر نینگ

.او را در آغوش گرفت که در آسانسور باز شد یبه آرام. خواب بود نینگ. متوقف شد نگیپارک در

:کرد و برانوش گفت يبلند يطسه اش گذاشته بود ع ینیب يرو يدستمال کاغذ کیکه  یدر حال تایآرم

.سالم ـ

مانتو و آن  کیکرد او معطل آن  یحتما االن برانوش فکر م. يریبا همان کفش حص. بود دهیبود که برانوش خر دهیرا پوش ییهمان مانتو. یلعنت

.شد یبدتر نم نیاز ا. کفش است کی

:گفت يخش دار يو با صدا دیرا باال کش دماغش

.سالم ـ

:زد و گفت يخندلب برانوش

؟يسرما خورد ـ

.درآمد یرا شکر کرد که او از آن لحن رسم خدا

:جا به جا کرد و گفت شیدر دست ها یرا کم نینگ برانوش

.مبارك باشه. ادیبهت م ـ

.زنگ خورد لشیکه موبا دیبگو گرید يجمله  کیخواست  یم انگار
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.خورد یهنوز زنگ م لیبود و موبا ستادهیا شیجلو تایبند بود و آرم نیبرانوش دو دستش به نگ. بغلش بود نینگ

د؟یریو بگ نیا شهیم: برانوش

.بود نیو منظورش نگ نیا

.خوره یبچه سرما م. سرما خوردم: تایآرم

.زد یهنوز زنگ م لیموبا

I'm callin' U 

کنم، یرا صدا م تو

When all my goals, my very soul 

روحم  قتیتمام آرزوها و حق با

:زد و گفت یلبخند کج انوشبر

.بمهیتو ج میگوش ـ

.ناچارا جلوتر آمد تایآرم

Ain't fallin' through 

من کامال گرفتار نشده ام؟  ایآ

I'm in need of U 

به تو محتاجم  من

The trust in my faith 

من به توست  مانیکه در ا ياعتماد

.چپش کرد بیزانش را در جدست لر تایآرم. به او زل زده بود میمستق برانوش

: آهسته گفت برانوش

.هیکیاون  ـ

My tears and my ways is drowning so 

. شوم یکه من در آن ها غرق م ییمن و راه ها يها اشک

.راستش کرد بیدستش را در ج. شد رهیبه او خ یکم

I cannot always show it 

. را به تو نشان بدهم مانمیا شهیتوانم هم ینم من

But don't doubt my love 

شک نکن عشق من  اما

I'm callin' U 

.کنم یرا صدا م تو

.کرد دایراپ یگوش
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:بود نوشته

.هیهد ـ

I'm callin' U 

.کنم یرا صدا م تو

.را دم گوش برانوش گرفت لیبه صفحه زد و موبا يانگشت ضربه ا با

الو؟: برانوش

.دیشن یرا م هیهد يصدا

.انوش؟ سالمالو بر: هیهد

: را به گوش او نگه داشته بود انداخت و گفت یبود و گوش یکه دستش به گوش تایبه آرم یبرانوش نگاه. داشت یغیج يصدا

شده؟ یچ ـ

مزاحم شدم؟. فتادهین یاتفاق خاص. یچیه: هیهد

.خب بگو. دستم بنده یعنینه، : برانوش

.ستمیراستش من آخر هفته مطب ن: هیهد

؟ییکجا: برانوش

: گفت هیرفت و هد يچشم غره ا تایآرم

.سفر رمیم ـ

.خودم هستم. خب یلیخ: برانوش

ست؟ین يکار. مراقب خودت باش. زمیعز یمرس: هیهد

زم؟یگفت عز یبه برانوش م زم؟یعز

.خطر یسفر ب. نه به سالمت: برانوش

!گفت یمراقب خودت باش هم م البد

سوار  یگذاشت و بدون حرف نیشکم نگ ياو را رو یگوش تایکند که آرم يبرانوش خواست تشکر. ادقرمز را فشار د يدکمه . را قطع کرد تماس

.خارج شد نگیگازش را گرفت و به سرعت از پارک. شد لشیاتومب

بود؟ هیواقعا االن وقت تماس هد. انداخت یاش نگاه یبه گوش برانوش

به او ندارد  یحس چیکه ه یکس انینسبت به اطراف یتیبود بخواهد حساس دیه، بعن تا؟یممکن بود؟ آرم یعنی... تایآرم يواکنش ها نیا هرچند

!داشته باشد

!قرارشان شش بود.تازه ساعت چهار بود. دیچرخ یمرصاد با کت و شلوار دور خودش م.وارد خانه شد نینگ با

:با هول گفت مرصاد
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اد؟یمگه قراره امشب ب ن؟ینگ ـ

تو چته؟. امینه من قراره امشب ن: برانوش

خراب نشه؟ زیامشب همه چ: مرصاد

 یکراواتش را شل و سفت م يمرصاد مدام گره . دوباره به هال برگشت.دیرا کش شیرا در تختش گذاشت و رو نینگ. به اتاق رفت برانوش

.کرد

گه؟یکو تا دو ساعت د. یکنیعرق م اریکتت و درب:برانوش

:کاناپه ولو شد و گفت يرو مرصاد

... و شهیخراب م ای ره،یم شیو خوب پ شهیدرست م یهمه چ ای. و آخره امشب شب اول ـ

.زد شیبه موها یچنگ و

: مسخره گفت برانوش

؟يخوا یم یچ گهید ده،یبابا افسانه که واسه ات خودش و جر م ـ

.تاستیآرم نیاصال ع. رهیسختگ یلیباباش خ: مرصاد

"! درمورد شما گفت درست باشه یباشه تا هرچ یخوب ي نهیمرصاد گز دیدم شافکر کر ": افتاد تایحرف آرم ادیو  دیکش یآه برانوش

: به مرصاد گفت رو

...مرصاد یراست ـ

:داد و گفت هیاپن تک يمرصاد هم به لبه .را روشن کرد يرکتریبزند به آشپزخانه رفت و ز یاز آن که مرصاد حرف قبل

کنه؟ نییتع هیپدرش چقدر مهر یکنیفکر م ـ

.حاال باز شروع شد. مخش را کار گرفته بود شبیمرصاد تمام د. دیکش یقیس عمنف برانوش

: از آن که مرصاد بپرسد قبل

افسانه چه بپوشد؟ یکنیفکر م ـ

: گفت تند

؟یگفت يزیچ تایتو راجع به من به آرم ـ

:کرد گفت یگاه مرنگ آب ن رییکه به تغ یدر حال. انداخت وانیدر ل يا سهیک يبرانوش چا. خورد يا کهی مرصاد

هوم؟ ـ

چطور مگه؟: مرصاد

:و گفت دیکش یپوف برانوش

 ؟یدوونیموش م يدار ـ

:کله اش را خاراند و گفت مرصاد
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؟یچه موش ـ

:شد و گفت رهیبه او خ ینیزبیبا ر برانوش

تا؟یبرادر آرم ای یتو برادر من ـ

: منگ گفت مرصاد

ه؟یخب مشکل چ ـ

چرا؟. يبه من خراب کرد رو راجع تایآرم تیذهن: برانوش

:زد و گفت يشخندین مرصاد

مگه مهمه؟ ـ

:گذاشت و گفت زیم يرا رو شیدست ها برانوش

.کنه یهم کنم باورم نم یاون دختر خود کش يمرصاد االن من جلو ست؟یمهم ن ـ

:و برانوش با حرص گفت دیخند مرصاد

.يبخند دمیبا ـ

.راحت التینداشته خ يریتاث چیمن روش ه يحرف ها. از من ندارههم  یدل خوش یدون یاحمق خودت که م: مرصاد

:با اخم گفت برانوش

؟يآب منو زد ریکه ز یکن یپس اعتراف م ـ

.حرف هاست نیاون خودش هفت خط تر از ا دمید. خواستم بهش هشدار بدم بهت اعتماد نکنه: مرصاد

!تلعن تایآرم یبر منکر هفت خط. دیانگار کش ینفس راحت برانوش

:بلند گفت مرصاد

.بشمار ـ

: گفت يطرفه ا کی شخندیبا ن. مرصاد چشم در چشم برانوش دوخته بود!فکرش را بلند گفت یلعنت

.هیدختر خوب ییخدا ـ

!ذاره یمحل سگم بهم نم دهیچه فا: برانوش

: و گفت گذاشت یصندل یپشت ينشست و چانه اش را لبه  شیبرعکس رو. دیرا جلو کش یو صندل دیخند مرصاد

پس ازش خوشت اومده؟ ـ

اد؟یخوشش ن لیاستا نیدختر با ا پیت نیاز ا یشناس یو م يمرد: برانوش

!الیدانست وگرنه واو یناف او را هم نم سنگیپر مرصاد

:و گفت دیخند مرصاد

؟یبهونه باهاش بخواب هیبه  یخواست یم ادتهی.خوبه. کرده رتیپس خوب اس ـ
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: مرصاد ادامه داد چپ چپ نگاهش کرد و برانوش

!هیخوب کس دنیبه چشم خواب ـ

:گفت يبلند يبا صدا. ختیر زیم يرو ياز چا یکه کم يزد طور زیم يمحکم رو برانوش

.خفه شو مرصاد ـ

: از جا بلند شد و گفت مرصاد

...و يو تخت خوابم که دار ادیباهات کنار ب دیاعتماد هم با يداره و باالخره برا یرگ خواب هی يکه هر دختر یجا بهم گفت نیهم ستین ادتیتو  ـ

.اش را گرفت قهیمهابا به سمتش حمله کرد و  یب برانوش

:با خنده گفت مرصاد

...ویچته د يهو ـ

:با داد گفت برانوش

اد؟یراستش و بگو ازش خوشت م ـ

:ادامه داد يدیبا حرص شد و

!کشمت مرصاد یم. ادیآره ازش خوشت م ـ

!شده بود یعصبان هیدر صدم ثان. نبود شیحرف هااصال متوجه  برانوش

:را محکم به چنگ گرفته بود گذاشت و با آرامش گفت راهنشیپ ي قهیمشت برانوش که  يرا رو شیو دست ها دیخند مرصاد

.خواهرش ياحمق من عصر قراره برم خواستگار ـ

:کرد و با شماتت گفت شیرها برانوش

؟یزن یمحرف ها رو چرا راجع بهش  نیپس ا ـ

:شد گفت یکه از آشپزخانه خارج م یدر حال. اش را صاف کرد قهیو  دیخند مرصاد

.حاال ـ

:دنبالش راه افتاد و گفت برانوش

؟یزن یآدم حرفت و نم نیچرا ع ؟یحاال چ ـ

 شخندیبا همان ن. داد ینمازخود بروز  يتند يعکس العمل ها نیدر قبال الدن هم هرگز چن. کرد یملتهب برانوش نگاه م يبه چهره  مرصاد

: گفت

...و بعد یکنیدو روز باهاش حال م. شهینترس باالخره رامت م ؟یکن یچرا جلز و ولز م ـ

:تند به سمتش آمد و گفت برانوش

؟یبعد چ ـ

:با قهقهه گفت مرصاد
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.دیکن یم یبعدشم تا آخر عمر با هم خوشبخت زندگ ـ

.دیشدن برانوش را هم شن یخال س،یپ يداص یحت. حرف مرصاد نیآتش بود ا يآب رو نیع

: ادامه داد مرصاد

. از دستش نده. هم خوشگله، هم خانواده داره ـ

.کرد یهنوز نگاهش م برانوش

!آدمت کنه تایذارم کف دست آرم یدونم م یدونم و نم یم یهر چ یباجناقم بش: مرصاد

: زد و مرصاد گفت یبچه ها لبخند کج نیع برانوش

...تندت به خاطر شیتآ یمطمئن ـ

:با حرص گفت برانوش

!آدم حسابت نکنن تیها، تو خواستگار نییپا ارمیزنم فکت و م یمرصاد م ـ

.آمدند یبه هم م! تایبرانوش و آرم. به اتو داشت ازین راهنشیپ. با خنده به سمت اتاق رفت مرصاد

:آماده کند مرصاد گفت ریرفت تا ش یکه به آشپزخانه م یلدر حا. برانوش به اتاق رفت و او را بغل کرد نینق نق نگ يصدا با

م؟یریبگ یبه نظرت جشن و ک ـ

:گفت نیو رو به نگ دیکش یپوف برانوش

.کم وول بخور ـ

برانوش  يپا يرو. اصال گرسنه نبود. زد یرا پس م شهیمدام ش نینگ. مبل نشست يداد رو یرا در دستش تکان تکان م ریش شهیکه ش یحال در

.از داخل قندان قند برداشت زیم يخم شد از رو. نشست

که خودش پرتش  ینیریرفتن آن جسم ش ریهم مس يبا کنجکاو. فرش انداخت يقند را مزه مزه کرد و آن را رو یکم. کرد ینگاهش م برانوش

.کرد یکار را تکرار م نیچند بار ا. کرد یکرده بود را دنبال م

.بود يگریکس د یبود و خودش حواسش پ شیپا يرو نینگ. نبود ایدن نیهم اصال در ا برانوش

:گفت یبا کالفگ. به هال آمد مرصاد

. يتو که هنوز حاضر نشد ـ

:گفت نیخورده رو به نگ سیچند قند خ دنیبا د و

.شهیمورچه جمع م ؟یکن یکار م یچ يدار نینگ ـ

.زد که مرصاد به غلط کردن افتاد یغین جچنا. دیدستش برداشت که مخ برانوش و مرصاد سوت کش يرا از جلو قندان

:تعجب گفت با

.نزن دختر بد غیج. یکول ـ

.زد سیل یبرداشت و کم يقند. محل مرصاد نگذاشت نینگ
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:رو به برانوش گفت مرصاد

چه مرگته؟ ـ

: و ماتم زده گفت دیکش یآه برانوش

کار کنم؟ یچ تایبا آرم ـ

.چمچاره: مرصاد

!ام مرد مطلقه هیمن : برانوش

.اونم نامزدش ولش کرده: مرصاد

:و مرصاد گفت دیکش یآه برانوش

؟یشیچرا آماده نم ـ

!به سالمت مبارك باشه. ستیباور کن حس اومدن ن: برانوش

:زد و گفت يشخندین مرصاد

.يعاشق شد ـ

:با حرص گفت برانوش

؟یو گلت و گرفت ینیریتو ش ـ

:و گفت دیاش کوب یشانیمحکم به پ مرصاد

!دنبال بانو و مهربانم برم دیازه بات ـ

مرد هم  یم تایآرم. دیکش یآه. خودش افتاد يروزخواستگار ادی. از خانه خارج شد جیو گ یخداحافظ یمبل ولو شد و مرصاد هم ب يرو برانوش

.داد یبه او جواب مثبت نم

...!به او و لعنت

.را عوض کند نیو رفت تا نگ دیکش يبه او داده بود نفس کالفه ا هیوعه که ساممن ياز آن شماره ها یامیپ دنیبا د. بلند شد لشیموبا يصدا

*****

.افسانه ملتمسانه نگاه کرد. داد لیرا تحو يچا ینیس دیلرز یم دیکرد و رو به افسانه که مثل ب يعطسه ا تایآرم

:و گفت دیکش یپوف تایآرم

منه؟ يجا خواستگار نیا ـ

نه؟ رهیم شیخوب پ یهمه چ گمیم: افسانه

کرد  یهنوز فکر م تایچرا آرم. تا بناگوش باز شد ششیمرصاد ن. با هم وارد سالن شدند. افسانه هم دمش. گفت و راه افتاد یخاك بر سرت تایآرم

!قدر گوشت تلخ است؟ نیبشر ا نیا
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 يآورد تا فضا یدرم تایآرم يمرصاد را برا يادا با چشم و ابرو. اریاو بود؛ و البته ماز ریامر خ نیو ا یینه که مسبب آشنا. هم آمده بود فرح

.او هم گوشت تلخ بود تایهر چند در نظر آرم.کند جادیا یمفرح

...یهفت خط بود ول. برانوش هم گوشت تلخ نبود. گوشت تلخ نبود، هفت خط بود نیرام

 تیهم گه گاه پاراز دایداد و ش یه سنج گوش مهم درسکوت نکت ریام.آرمند ذهنش استپ کرد يبانو درمورد دو دختر آقا يسخنور يصدا با

!کرد یتعارف م

.ندازدیب ینشسته بودند نگاه اریکال دوست نداشت به آن سمت سالن که مرصاد و ماز... مرصاد هم. شده بود تیم نیع افسانه

. کرد یم دادیب» ت «  ییراو کال واج آ ستیو تور التیو توهم و تحص میو دولت و تورم و تحر یبود از گران يکسل کننده ا بحث

». رندیدستشان را بگ دیجوان ها انتخابشان را کرده اند و بزرگترها با« : ریهر حال به قول ام به

بود وگرنه  نیریمثل افسانه ش يبه دهان بز يادیکه علف ز فیح. زد یپدرش حرف ها که نم. ساله که نبود ستیجوان ب. سالش بود یس مرصاد

!خوردنش اریکرد با آن طرز خ یممرصاد را سر و ته 

 یکنند، قاچش م یرا ابتدا پوست م اریخ يدر مراسم خواستگار يکه برو ایدن يهر جا یدرست، ول يدرست، ثروتمند يدرست، با سواد یلیاص

 اریماز. دش کرده بودفقط خر. نمک مشغول بود یمرصاد با پوست ب. گردانند یرا برم یخورند، باق یزنند، بعد دو تکه م ینمک م شیکنند، رو

.خورد یهم خرچ خرچ و با سر و صدا م

...!وا. داشت یبچه نگه م کیرا بچرخانند؟ حداقل برانوش  یزندگ کی ندهیدو نفر قرار بود در آ نیا واقعا

.کرد یاظهار نظر م یبانو هم هر از گاه. بحث را به کار کشاند ریام

:گفت ریگرفت که ام یخوابش م تایکم آرم کم

...دیداشته باش لیاگر تما. شمال میبر دایهفته قراره با ش نیاتفاقا آخر هم ـ

.رو هوا زد بانو

.هییآشنا يراه ها نیاز بهتر یکیاتفاقا سفر . لیبا کمال م: بانو

.دیرس میبرو یبه چمدان و ک يبحث از خواستگار گرید. هم موافق بود فرح

تواند شرکت را به امان خدا و پرستو  ینم. مهم و دو قرارداد مهم تر دارد يآخر هفته دو جلسه  کرد یفکر م تایآرم. هم محو مرصاد بود افسانه

.مثل مرصاد همسفر شود یول کند و با آدم

!کرد؟ شدیچه م گریافسانه بز بود د...! یبود ول پیدرست که خوشت. آمد یمرد خوشش م نیا یبود افسانه از چ مانده

: زد و گفت یلبخند کج. خلوتش را به هم زد اریآشپزخانه بود که ماز در

؟يخوا یم يزیچ ـ

:با تعجب گفت تایآرم. کرد ینگاهش م نهیدست به س اریماز

شده؟ يطور ـ

: نشست و گفت تایآرم يرو به رو زیپشت م اریماز
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.آب اومدم وانیل هی يبه بهانه  ـ

:چانه گذاشت و گفت ریرا ز شیدست ها تایآرم

خب؟ ـ

!مردم افسرده شده ي بچه: اریماز

:زد و گفت يشخندین تایآرم

گفته؟ یچ گهید. زنه یمونه جار م یهوار هوار حرف تو دلش نم ادیخوشم م ـ

:و گفت دیخند اریماز

.یحساسه و احساس یکل. نگاش نکن يطور نیا ـ

:مسخره گفت تایآرم

!ششیبرم پ. دلم سوخت. یوونیح ،یآخ ـ

.شیکش یم يدار تایآرم: اریماز

: با لبخند گفت. خودش يهم جلو یکیگذاشت و  اریماز يرا جلو یکی. ختیر يچا وانیاز جا بلند شد و دو ل تایآرم

.ادیکنن خوشم نم یکه جار و جنجال م ییاز آدما ـ

:نشست و گفت نهیدست به س اریماز

...شیبرانوش تو زندگ نیبب ـ

:گفت یبا بدجنس تایآرم

!دهنش لقمه برداره ياندازه  یباشه ول باشه، مشکل داره دهیکش یسخت ـ

:شوکه گفت اریماز

 ستین یهمه دغدغه و مشکل، هنوزم کم کس نیبا ا یول هیگم آدم پاك و درست ینم ران،یا يتاجرا نیاز ثرومتمندتر یکیبرانوش برومند، پسر  ـ

.تایآرم

:زد و گفت يپوزخند تایآرم

خودمه،  بیکه دستم تو ج یمن يبرا يتو فکر کرد. به من بنداز ینگاه هیبرانوش باشه؟  يدرپول و ثروت پ یدارم که چشمم پ یمن مشکل مال ـ

و پول  ریقدر حق نیا یعنیبرانوش باشه؟  يدنبال ثروت پدر دیکنم، کسب درآمد دارم، چشمم با یکه خودم از زحمت خودم خرج م یبا پول

...حرفام که نیاز ا رتریچشم و دل س یلیخ یدون یداشتم، م ادیخواستگار ز یدون یار میدوستم؟ ماز

:و گفت دیحرفش پر انیم اریماز

...اون یگیبرادرم، اگر به خاطر مشکل طالقش م نیع. منه قیرف نیبرانوش بهتر نیبب ـ

:کالمش آمد و گفت انیم تایآرم

از من نخواه  یداره؛ ول يگذشته ا هی یهر کس. مدار يمنم گذشته ا. کنم یو مالك و ارزش تلق یکس يکه گذشته  ستمین یمن آدم ار،یماز نیبب ـ
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که تا آخر عمر با من  یعشق، کس هیحاال به چشم  رفتم،یدوست پذ هی تیدرنها ای هیهمسا هیو که به عنوان  یدرصد کس کی یکه فکر کنم حت

. ستمین شیسه چهار سال پ يتایآرم هگیدر دفاع از خودم بگم من د کم،یقدر کوچ نیمن ا یکن یتونم و اگر تو فکر م ینم. کنم نگاهباشه 

:زد گفت یموج م شیکه در صدا يبا تحکم و غرور. دیکش یقیکرد و نفس عم یمکث

شعبه  يشرکت دارم که قراره به زود هیمن االن . که حسرت سوار شدن پورشه رو داشته باشه یکس. ستمین ییایاون دختر لوس و رو گهیمن د ـ

. اریماز ستمیخور خرخون ن ياون دختر تو سر گهید. خودم و نشون دادم. کردم تیام نوظهور بودنش خودم و تثببا تم. بشه يدومش راه انداز ي

که به خاطر  يدید یام که تو اون و در شان خودت نم يمن همون دختر. حاال نگام کن. ازم رد بشه یبه راحت یکه هر کس ستمین یسک گهید

. کنه یون دختر تو رو رد محاال هم ادته؟ی. یبگ کیبهش تبر شینامزد

:زد و گفت يلبخند اریماز

مرد، تموم  نیرام. یکن یتالف هیتو رو پس زد سر بق شیبار تو زندگ هی یکیچون  ستیانصاف ن. یهست یامروز ک ای يبود یچ روزید ستیمهم ن ـ

که تو به خاطر  ستیدرست ن یول! ستین اصال سخت یستیکه نسبت به برانوش کم توجه ن نیا دنیفهم. احساساتت و تو وجودت نکش. شد

کال دست از سرش  ای. که تحمل دو شکست و داشته باشه ستین يمرد گهیبرانوش د. یبرنجون يطور نیمثل اون و ا یآدم تغرورت و گذشته ا

... هم ایبردار، 

:و گفت دیکش یقیعم نفس

 ياز دست داد زهایچ یلیجا خ نیبه ا دنیرس يبرا. ستین یهم شک ينبود نیکه قبال ا نیدر ا یو حت ستین یشک يرینظ یکه تو ب نیدر ا ـ

که با تمام وجود تو رو دوست  یعذاب کس يالهه  تایآرم. غرور به اندازه اش قشنگه.خوشحال باش و شاکر.شد بتینص شترشیب یدرست، ول

.کنه نباش يهر کار هداره و برات حاضر

.هلهله از سالن بلند شدو  دنیکل کش يبزند که صدا یخواست حرف تایآرم

اش نسبت به مردها به خاطر شکستش است  ینیدانست بدب یم فیح. به او و ذات مغرورش رفت و از آشپزخانه خارج شد يچشم غره ا اریماز

مثل او  يدختر لایخیداشت تا خودش را ب ازینفر را ن کیهر چند واقعا ! شود تایمثل آرم یآدم الیخیخورد تا ب یوگرنه آن قدر مخ برانوش را م

!کند

*****

در  نیبرانوش با نگ. بانو را رسانده بود و حاال باز نزد برانوش برگشته بود. بود که مرصاد به خانه بازگشت قهیدق یدوازده و س کینزد ساعت

.کردند یم يسالن نشسته بودند و لوگو باز

:وارد هال شد و گفت یمرصاد با لباس راحت. خارش لثه استفاده نکند يا برار يو پرز فیکث يآن لگوها نیدر واقع فقط نشسته بود تا نگ برانوش

.بزن فوتبال ـ

: دیرفت که برانوش پرس یسمت کنترل م به

خب حل شد؟ ـ
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: کرد انداخت و گفت ینگاه م نینگ يحوصله به باز یبه برانوش که ب ینگاه مرصاد

؟يایتو هم م. شمال میر یم میآخر هفته دار. 50 50 ـ

:را باال داد و گفت شیابروها برانوش

؟یشمال؟ شمال چه وقت ـ

. آرمنده يآقا شیفرما: مرصاد

.هم قرار بود به شمال برود هیفکر کرد هد جیگ برانوش

:ادامه داد مرصاد

.دنیوقته چ یلیالبته برنامه اش و خ ـ

نبود که فکر کند خب برحسب اتفاق آن ها هم  یمسافرت همگانفصل، قطعا فصل  نیا. کرد یبه شمال فکر م هیهنوز داشت به رفتن هد برانوش

!قدر مهم شده بود؟ نیا هیچرا هد یحاال نصف شب. قصد سفر کرده اند

.زد یبرق م شیچشم ها. خوشحال بود مرصاد

چه . دید یافسانه را م یفنجباب اس يالبد مرصاد در چشم ها. کردند ینگاه م یبا زبان اصل یبه باب اسفنج نیفوتبال شده بود و با نگ الیخیب

!اسفنج و افسانه بود نیهم ب يدیشباهت شد

: آمد و گفت یکش و قوس برانوش

کرد؟ یچه کار م تایآرم ؟یگفت یچ ؟يدیشن یشد؟ چ یچ. کن فیخب تعر ـ

: و گفت دیکش یپوف مرصاد

.رفت باهاش حرف زد ارمیماز. که فقط تو آشپزخونه بود تایدختره آرم نیا ـ

:کرد و گفت کیرا بار شیچشم ها برانوش

ار؟یماز ـ

: تکان داد و گفت يسر مرصاد

ه؟یفکر کرده ک. غده یلیبابا دختره خ ـ

: زد و گفت يپوزخند برانوش

؟يدیرس جهینت نیتازه به ا ـ

...بدبخت و چنان چزوند که. رفت باهاش صحبت کنه اریماز:مرصاد

!چه بهتر. باز شد ششین برانوش

. افسانه يمهندس آرمند برا طیکننده اش گفت تا شرا کیعطر تحر ياز الك ناخنش و بو. دیبه افسانه رس تایآرم یآب زن ریز از بحث مرصاد

.آمد یبه حساب م يندیاتفاق خوشا نیکردند و ا یاحتماال قبل از نوروز عقد م

حلشان کند؟ دیو چطور با ستیمشکالتش چ... ای ست؟یدانست مشکلش چ ینم. هم در لک بود برانوش
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برادرت هر  یآب زن ریاما به خاطر ز يشو کیبه او نزد يدار یسع يکه به هر نحو يکه دختر نیدانستن ا.هم قوز باال قوز بود تایبه آرم حسش

.به درد نخور بود يتالش ها پیت نیاز ا. دانست یکاش حداقل نم! ییآ یباز هم به چشم او نم یکن يکار

فصل  نیچه در ا يبرا هیدوم هد يدارد؟ در وهله  ياول با او چه کار يدر وهله  اریکرد ماز ینوش هم فکر مزد و برا یهنوز حرف م مرصاد

را نسبت به خودش مثبت کند؟ تایکه چه کار کند نظر آرم نیرود؟ و سوم ا یسوز و سرما به شمال م

داد و  یاو هم مثال گوش م. لوگو شده بود الیخیکرد و ب یم را نگاه یهم باب اسفنج نینگ. حراف بود يادیکال ز. زد یهم هنوز حرف م مرصاد

از سنش  گریعشق هم د ریاس... ها دم به تله که نه یراحت نیدانست به ا یکه م یکس شیذکر و فکرش پ يهمه ... بود و نیحواسش به نگ

. بهتر بود... عالقه مند... گذشته بود

!ها عالقه اش را باور نخواهد کرد یراحت نیدانست به ا یبود که م یکس شیپذکر و فکرش  يهمه . کرد لیاش را از نو تکم جمله

گاه  هیتک: هشتم فصل

.بله... باشه مادر من، چشم... بله ... بله... باشه... چشم... بله... چشم... باشه  ـ

.کرد یهنوز اطاعت امر م تایآرم. درش تمام شودبا ما تایآرم يدستش بود منتظر ماند مکالمه  يکه پرونده ا یبه در زد و در حال يتقه ا پرستو

 یبرد تشنه برم یبود و صد نفر را تا دم چشمه م ریمد کیو پنج ساله که اتفاقا  ستیدختر ب کی تایداد که آرم تیرضا دایآخر باالخره ش در

.تواند در نبود خانواده مراقب خودش باشد یگرداند م

: آمد و گفت یقوسکش و  تایبزند که آرم یخواست حرف پرستو

.رو بفرست برن هیبق. لیکار تعط ـ

:متعجب گفت پرستو

؟يجد ـ

:زد و گفت يشخندین تایآرم

!لمیف ،ییآرامش، سکوت، تنها. لذت و ببرم تیخوام نها یامروز م. آره ـ

: و گفت دیخند پرستو

.جون تایآرم يسرحال تر. تا باشه مسافرت برن ـ

او هم بساطش را جمع کرد و . کرد و از اتاق خارج شد یکند خداحافظ شیکه تذکر نداد خانم آرمند صدا نیز او پرستو متعجب ا دیخند تایآرم

.به خانه رفت

 هیمناسب سنش کرا لمیابتدا به کلوپ رفت و چند ف. احتماال برانوش هم نبود! بود یعال ،یاوه، مرس. مرصاد نبود.داد افسانه نبود یم یفیک چه

 رونیزد از ب یغذا را هم زنگ م. دیخر رهیو غ ریو ماست موس پسیخرت و پرت اعم از پاپ کرن و پفک و چ یرفت و کل سپس به مغازه. کرد

.عمرش بود يلحظه  نیرترینظ یب نیا. دندآور یم

را  شیدهایور خردر آسانس. رفته اند نیماش کیبا  دیکرد و حدس زد شا کیرا بار شیبرانوش چشم ها نیماش دنیبا د. پارك کرد نگیپارک در

.جا به جا کرد و شالش را دور گردنش انداخت
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در و  يبرانوش جلو يواکس خورده  يکفش ها دنیبا د.خارج کرد فشیرا از ک دیو کل دیکش ياز سر آزاد ینفس. ستادیمورد نظر ا يطبقه  در

را به شدت دوست داشت و  يآزاد نیا. ستیچندان مهم ننباشد  ایفکر کرد اگر او باشد  ن،ینگ يصدا دنیتوهم شن دیو شا ونیزیتلو يالبته صدا

.لحظات نابش شود نینبود مزاحم ا رارکس ق چیه

.افسانه نبود ؛یچه آرامش ،یچه سکوت. خانه شد وارد

 ییفکر کرد که لذت تنها یکم. هم تلنبار شده بود را نداشت يو صبح که رو شبید يشستن ظرف ها ياصال حوصله . رفت ییسمت ظرفشو به

 یخال یرکسیرا در ظرف پ پسیچ.کرد تا فکرش باز شود یها کمکش م لمیاز ف یکی يو تماشا ریو پن پسیچ کی دیشا.چگونه پر کند دیاش را با

 ریپن شیبه وفور رو. در آن انداخته بود ونیهم اشانت پسینامرد دو تکه چ يکارخانه . بود دهیبسته هوا خر کیبود مغازه  رفته یبه سالمت. کرد

.گذاشت وویو ظرف را داخل ماکرو ختیر تزایپ

استکان و فنجان . گشت یم وانیدنبال ل نتیدر کاب! کردند یم فیچهار نفر آدم مگر چقدر ظرف کث. دیکش یآه. کند دایپ وانیچرخاند تا ل چشم

 نییپا یصندل ياز رو. برداشت نتیبکا ياز باال يشربت خور وانیل کی. ستادیا شیرا برداشت و رو یصندل. خورد یبه درد نوشابه خوردن نم

.آماده است ذشیلذ ي هیهم اعالم کرد که تغذ وویزنگ ماکرو يصدا. وان راشستیل. آمد

 ونیزیتلو يباز و بلوندش جلو يو موها يو شلوارك خاکستر دیسف يتنه  میبا آن ن. اپن گذاشت يرا به شارژ زد و خودش را رو لشیموبا

.نشست و مشغول شد

 خی یکم. از جا بلند شد و به آشپزخانه رفت. گرم بود. دیاز نوشابه اش نوش یداد و کم شیبه گردن و موها یتاب. از سرش باز کردرا  پسشیکل

افتاده  نیزم يرو يها خیبه  یمحل. افتاد نیهم به زم ییچندتا یحت. داد لشیتحو خیاز دو سه تکه  شتریبا سر و صدا ب زریفر. داشت یبرم دیبا

.دهد لیتحو خیمشت مشت  يطور نیزد که حاال ا یم زریفر ماتیافسانه بود که دست به تنظ ریهمش تقص. ز آشپزخانه خارج شدو ا نگذاشت

شوفاژها خاموش . حدسش درست بود. کرد یبا احساس سرما به اتاق پدر و مادرش سرکش. برگرداند وانشیها را به ل خیو  دیکش یقیعم نفس

د؟یکش یچقدر طول م لمیف کی غاتیمگر تبل. فقط در اتاق را بست و دوباره به هال بازگشت. دحال روشن نکر نیبا ا. بودند

دم . ناچارا وارد آشپزخانه شد. دیاش نرس یاز سمت هال دستش به گوش. آمده بود امیپ شیبرا. اش به سمت اپن رفت یگوش ي برهیحس و با

جسم سرد و  يرو شیهوا پا یقدم اول را نرفته بود که ب. دینباشد را نپوش زید تا لکف آشپزخانه بو یکه مثال مخصوص سطح سنگ يابر يها ییپا

.نشد يزیمتوجه چ گریو د دیچیدر پس سرش پ یرفت و حس کرد درد وحشتناک یسیخ

توانست به  یسخت به. شده است کیکرد هوا تار یحس م. تا بتواند آن ها را از هم باز کند دیطول کش یلحظات. بودند دهیبه هم چسب شیها پلک

 یکمرش هم درد م. رفت یم جیسوخت و گ یسرش به شدت م. و از جا بلند شود دیایب قیکرد فا یکه در تنش حس م يا ینیرخوت و سنگ

و حس تهوع باعث شد نتواند صاف  دندیلرز یبه شدت م شیاما زانوها ستد،یبا شیپاها يکرد رو یاپن گرفت و سع ي لبهدستش را به . کرد

.اپن را گرفته بود يلبه  یدو دست. ستدیبا

کرد  یحس م شیموها يرا ال به ال یخاص يزبر. دیبه پس سرش کش یدست دیبود با ترد یکه خون یسطح دنیبا د. انداخت نیبه کف زم ینگاه

 جهیاز تهوع و سرگ. دیایبه خودش ب یباعث شد کم سیلزج و خ عیآن ما يگرما. توانست حس کند یرا م اهیس يخون و لخته ها یسیو البته خ

لحظات آخر قبل از نشستنش کنار خون خشک شده اش . آن را برداشت یاپن به سخت ياش رو یگوش دنیبا د. اوردیباال ن یلدو بار عق زد و

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


کاربر  انجمن نودهشتیا خورشید |! دیگري...او...تو...من                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 292

د سرش از در. کرد یکتفش را کامل حس م يشدن خون را از پشت سر رو يجار. کرد ینگاه م یگوش يبه صفحه . شد لمیف یانیپا تراژیمتوجه ت

.سبز را فشار داد يکرد و دکمه  ستیدکتر برومند ا يشماره  يرو یبدون فکر خاص. فتدیب هیهم کم مانده بود به گر

.داد یالبته اگر برانوش اجازه م. دهد حیوضع نابه هنجارش را توض» به به خانم مهندس آرمند « داشت در جواب  یسع یحال یب يصدا با

:خفه گفت ردیرا بگ دشید دانیز کامل مبا اهیس ياز آن که فضا قبل

. ایبرانوش ب ـ

 یواکنش چیاما ه دیشن یالو الو گفتن برانوش را م يصدا. شد یم شتریضعفش هر لحظه ب. را دم گوشش باال نگه دارد ینتوانست گوش گرید و

راحت در مقابل  الیچرا با خ دینفهم. دیهم شنزنگ در را  ياش را از دست بدهد صدا ياریقبل از آن که کامال هوش. توانست نشان بدهد ینم

.ماندن را کنار گذاشت اریهوش يآمد و مقاومت برا هضعفش کوتا

.در را باز کرد يبا لگد برانوش

: بلند صدا زد. اش هم روشن هنوز دستش بود یگوش. آمد اما با کفش وارد خانه شد یم نینق نق نگ يصدا

تا؟یآرم ـ

سرش را به سمت آشپزخانه . نبود. دور چشمش را در هال چرخاند کی یینمایس يها لمیف غیو تبل يد يو يدروشن و  ونیزیتلو دنید با

.زد یدختر به او چشمک م کی يو برهنه  کیبار يساق پا. چرخاند

با عجله . سته بودب شیداده بود و چشم ها هیتک ینتیسرش را به کاب تایکفش پر از خون خشک شده بود و آرم. هول وارد آشپز خانه شد با

: مقابلش زانو زد و گفت

دختر؟ يسر خودت آورد ییچه بال ـ

از آستانه  شیب دیدخترانه اش را در آن تاپ استرج سف يها یکه برجستگ یو البته قسمت دیلختش چرخ يبرهنه و پاها يتنه  مین يرو نگاهش

.دیکش یاو به رخ م ي

 یهر چند سخت بود ول. را کنار زد  فشیفکر کث... خانم مهندس... تایآرم. شود بشینص یتهمه خوشبخ نیا يکرد روز یوقت فکرش را نم چیه

.ممکن بود

زمستان  یاهیلحظه حس کرد وسط س کیاز تماس کف دستش با پوست او . خوش رنگ و خوش تراش او برد يران ها ریدستش را ز یآرام به

.کاسته شده بود يزیو لخته ها از خون ر شیموها يخاطر بلند خوشبختانه به. او را بلند کرد یبه آرام! چقدر گرم است

 یکه او م يساده ا يبا آن لباس ها. از اندازه خوش اندام شیاش باز جذاب بود و البته ب یهوش یب بایو تقر یدگیو رنگ پر یحال یآن همه ب با

.حد لوند باشد نیکرد تا ا یفکرش را نم دیپوش

 دیکند و فکر کند با ینافش چشم پوش يستاره ا سنگیمناسب که بتواند از پر یآن هم نه با پوشش. بودکه دوستش داشت در بغلش  يدختر

او را در  يگریکرد جز خودش کس د یقبول نم رتشیغ. دیکش یچوب رخت ياز رو يچادر. واقعا خوشحال بود. قطعا نگران باشد نه خوشحال

.بزند يباشد و رنگش به زرد یخون شیااز موه یمیاگر ن یحت. ندیبب بحالت لوند و جذا نیا

و  دیپوش یمطابق مد روز لباس م رویبود، مهربان، شوخ، مد يکه محکم و قو يدختر تایآرم. هرحال او در انتخابش اصال اشتباه نکرده بود به
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در مسائل  کیتحر يبرا یحت! تشدن عالقه اش را داش شتریب ياو برا کیتحر يالزم را برا يارهایمع یکرد و تمام یرفتار م نیو مت نیسنگ

!گرید

عدد انسان  کی نیواقعا رام!توانست از دهان او بشنود یبود که م يجمله ا نیباتریو ز نیو بهتر نیقشنگتر نیا ا،یگفت برانوش ب یوقت یحت

. احمق بود

پول و عابر بانک و  یباال آمد و کم يبه طبقه  سپس. دیکش شیهم رو يخواباند و چادر یصندل يرو لیدر اتومب. برد نییپا ياو را به طبقه  ابتدا

.رفت لیرا که به خاطر تنها گذاشتنش قهر کرده بود را برداشت و به سرعت به سمت اتومب نینگ

هر . نبود یکوچک بود و مشکل بغرنج یشکستگ کیخوشبختانه . اسکن بردند یت یابتدا سرش را پانسمان کردند و سپس به س مارستانیب در

اندام و پوست  يوجه رو چیبه ه یلعنت ي هیبخ يجا بود که آن جا نیمسئله ا یشده بود ول یکمر و لگن هم مسلما دچار کوفتگ ي هیاحچند در ن

.گذاشت ینم المتنقص او ع یب

 بانیگر نیارسز یکرد خط ده سانت یالدن هم خدا خدا م مانیزا نیح یحت. نیفقط هم! کرد یمسئله فکر م نیذهن برانوش به هم طیآن شرا در

.بود یول کی شهیهم... یصفت است ول وانیو ح نیمسئله احمق تر نیدانست در ا یخودش م! الدن نشود ریگ

:زد و گفت يبرانوش لبخند. را باز کرد شیپلک ها یبه آرام. داد یقلقلک م یپوستش را کس يرو

؟یکن یتالف ياز قصد خودت و از عقب کف آشپزخونه پهن کرد ـ

: اش را فشار داد و گفت ینیبرانوش ب. بست را شیها چشم

.گهینخواب بسه د ـ

.دیکش قینفس عم کیدهانش را باز کرد و  یبا حس خفگ تایداد آرم یاش را با دو انگشت شصت و اشاره فشار م ینیهمان طور که ب و

: و گفت دیخند برانوش

. ساعت سه صبحه. دختر گهیبسه د ـ

: گفت يخش دار يو صدا یجیبا گ تایآرم

چند؟ ـ

: زد و گفت يلبخند برانوش

؟يتهوع ندار ای جهیسرگ ؟يبهتر ؟یخوب ـ

:و گفت دیبه بانداژ سرش کش یدست تایآرم

چم شد؟ ـ

:را باال داد و گفت شیابروها برانوش

.منم اومدم ا،یب یبه من گفت يزنگ زد ـ

:گفت یکرد و با لحن خشک یاخم تایآرم

من؟ ـ
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.نهییفشارت پا. يهم بخور يزیچ هیبهتره . خورده هیسرت چهارده تا بخ. مزیعز الیخیب: برانوش

زش؟یبا او بود؟ عز زم؟یعز. ماتش برده بود تایآرم

:و گفت دیخند برانوش

؟یکن ینگاه م يطور نیچرا ا ـ

.مرخص بشم دیکنم با یفکر م. من حالم خوبه: تایآرم

. فشارت رو هفته. ينچ، شما هنوز خوب نشد: برانوش

بالشش را هم . ندیکمکش کرد بنش یبغل او برد و به آرام ریبپرسد دستش را ز یکه برانوش بدون آن که سوال ندیتخت بنش يخواست رو تایآرم

!پسر چقدر پررو است نیمانده بود ا جیمنگ و گ تایآرم. دهد هیپشتش مرتب کرد تا راحت تک

: زد و گفت يلبخند برانوش

. ارمیبرم برات غذا ب. خون هم تموم شد واحد نیخب خدا رو شکر ا ـ

را بست  شیچشم ها. انداخت یکه تنش بود نگاه يا یصورت راهنیبه پ. دیبا حس لرز ملحفه را باال کش تایآرم. زد و از اتاق خارج شد یچشمک و

.اوردیب ادیرخ داده است را به  شیکه برا يحادثه ا اتییکرد جز یو سع

خدا  ای... شلوارك کیتنه و  میتاپ ن کی! آمد یم ادشیرا  نیهم. لباسش اصال مناسب نبود. دش را جمع کردخو شتریحس مور مور شدن ب با

.است دهید یبرانوش او را به چه وضع

: زد و گفت يلبخند. وارد اتاق شد يپرستار

خانم خانما؟  یخوب ـ

: زد و گفت يلبخند. دیرا از دستش کش یرا باال زد و سرم خون نشیآست و

.بشه بهتره قیخونت رق. يند ریکن بچه ات و ش یتا ظهر سع ـ

:گفت یجیبا گ تایآرم

بچه؟ ـ

:و گفت دیکش یآه تایآرم. بود اشاره کرد دهیخواب شیرو نیکه نگ یرا باال داد و به مبل شیابروها پرستار

.نینگ يوا ـ

: زد و گفت يدوباره لبخند پرستار

.آقاست یلیشوهرت خ ییخدا ـ

: گرفت گفت یکه فشار او را م ینیزد و ح يلبخند. بود یدختر جوان و تپل. کرد یمنگ به پرستار نگاه م تایآرم

. نیفتینشه جفتتون دراز به دراز ب هوی. میدو واحد خون ازش گرفت. حواستم بهش باشه ـ

:را گرد کرد و گفت شیچشم ها تایآرم

دو واحد خون؟ ـ
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 ...به تو میو زد شیکیآره، : پرستار

: گفت حشیدر توض و

.بود يخدا رو شکر تنش قو. یشوهر شما هم که اُ منف نیا. میاریتو بانک خون اُ کم م شهیهم ـ

! خراب و درب و داغانش يبه خصوص با آن معده . همش باد هواست. ستین يهم قو ادیفکر کرد او ز تایآرم

.دبده ثواب کر رشیخدا خ. کرد یم راتیامروز خوب خون خ: پرستار

!کند یهم م» خ «  ییفکر کرد چه واج آرا تایآرم

: ادامه داد پرستار

. میحاال وضع همه وخ. جا نیها رو آوردن ا یاتوبوس تو چالوس چپ کرده بود نصف تصادف هیسر ظهر . سرمون شلوغ بود یامروزم که حساب ـ

 هیهر روز . گهید هیدولت مارستانیب... . بود ماشاا لیرمون تکمو کاد رویبس که ن. یخصوص مهیو ن یخصوص میمنتقل کرد يدو سه نفر و مجبور

.میدو سه نفر و تو انبار بخوابون میبه خاطر کسر تخت مجبور شد شهیباورت م. کمه زشیچ

: لب گفت ریو ز دیکش یقینفس عم تایآرم

!پرستارها نبود ریهر چند تقص! ابونیبهتره تا تو ب دیتو انبار بخوابون ـ

:زد و گفت يدلبخن پرستار

 یلنگه پا واسه بهوش هیتا سه صبح  یهر کس. شوهرتم داشته باش يهوا. نبود یهم مشکل شتیو آزما یت یخوشبختانه تو س. حالت که خوبه ـ

. خدا رو شکر االن بانک پره. خرده هم حواسش بهت باشه هی. ذارن یکه اصال محل هم نم انیم ییبه خدا زن و شوهرا. مونه ینم داریزنش ب

.نیکن تیو تقو همخونه  نیرفت

: زد و گفت یبخش طنتیلبخند مهربان و ش و

.فعال. هیامشب شب شلوغ. ام سر بزنم گهید يضایخب من برم به مر ـ

.بچه را هم زابراه کرده بود. شد رهیخ نیلحظه به نگ چند

.نبود يبود که از برانوش خبر شتریساعت ب مین

:زد و گفت يبرانوش لبخند. اتاق باز شد در

؟يخور یجوجه م ـ

:مات گفت تایآرم

ساعت سه صبحه؟ ـ

. دمیسوپم خر. سر چهار راه داغشون کردم ياالنم بردمش تو کله پز. سر شب دمیخر یاز رستوران: برانوش

: زد و گفت يزیلبخند تشکر آم تایآرم

.خوردم یهمون کله پاچه هم م ـ

:با لبخند گفت برانوش
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.رمیاصال بذار برم بگ. گرفتم یدونستم م یم. ول يا ؟یتو رو خدا؟ اهلش ـ

:و گفت دیرا کش راهنشیکرد و پ یدست شیپ تایکه آرم شدیبلند م يجد يجد داشت

.خوبه نیخواد هم ینم ـ

: قاشقش را در ظرف سوپ کرد و گفت و

.اوه، چه داغه ـ

:دیپرس تایزد و آرم يلبخند برانوش

؟یخودت چ ـ

: ز کرد و گفتظرف غذا را با برانوش

.يتو واجب تر. خورم یم ـ

!من که دو واحد خون ندادم: تایآرم

: گفت تایرا باال داد و آرم شیابروها برانوش

.يدیزحمت کش یلیامشب خ. ممنون ـ

: و گفت دیخند برانوش

.ياریبار و درب هیاون  یتالف یکه خواست گمیم ـ

:و گفت دیخند تایآرم

.تیگروه خون ـ

: حرفش آمد و گفتوسط  برانوش

...مورد هی نیا میتفاهم نداشته باش یتو هر چ. یبا من ـ

:زد و گفت یلبخند کج تایآرم

...حال ندارم وگرنه فیح ـ

:با دهان پر گفت برانوش

.يتفاهم خداداد! گهید میخوب تفاهم دار! خانم مهندس يخشن شد ؟یوگرنه چ ـ

نه؟ یشنهادتیتو هنوزم سر پ: تایآرم

.نه: برانوش

: گفت یبا لبخند خاص. دوغ خورد یو کم دیرا جو شیغذا. خورد و برانوش با اشتها مشغول بود يا کهی تایآرم

نه؟  م،یشیم لیفام میبه هر حال دار. بمونم یباق لیفام هیدوست و  هیدم  یم حیترج شتریب ـ

:کرد و گفت یمکث

...کنم یفکر م شتریحاال که ب ـ
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: ادامه داد. کرد ینگاهش م یرچشمینوش زخورد و برا یتکان تایآرم

مرد  هیمثل تو حاضر باشه با  زهیدوش هیکنم  یفکر نم. يصفت خوب دار یکل... و یمتشخص اریبس ،يتو با سواد. میخور یمن و تو به درد هم نم ـ

!کنم یدم تنها زندگ یم حیمنم فعال ترج. ادهیآل ز دهیا يها تیتو موقع يبرا. گذشتم رشیاز خ نیهم يبرا. مطلقه ازدواج کنه

حضور آرامش بخش  شیهر چند تمام علت اشتها. گرسنه بود يادیز. باز مشغول شد... ای یمحل یب ینوع ایکرد  یم یتلق فیرا تعر شیها حرف

نگاه با  یحت. د بودبانداژ شده هنوز لون يو با سر یشیآرا چیه یتکلف و ب ینشسته بود و ب شیبود که چهار زانو رو به رو تایمثل آرم يدختر

!اش دهیرنگ به نسبت پر وتعجبش 

را  یهم بار اول بود که کس دیزد؟ شا یرا پس م یبار پنجم ششم بود که کس ایزد؟  یپسش م یبار دوم بود کس. کرد یهنوز به او نگاه م تایآرم

!زد و توقع داشت پس زده نشود یپس م

: و گفت دیکش یقینفس عم تایآرم

...کنه که تو یکر مپرستاره ف نیا ـ

:و گفت دیخند برانوش

بغلت کردم چه  یو کل مارستانیآوردمش ب نیو مال نیبا اون لباس خون کیو پ کیش یلیکه خ مونیبهش بگم تو دختر همسا یتوقع داشت ـ

.ه عادت دارموگرنه من ک شد،یخواست بکنه؟ برات بد م یم يمنه؟ چه فکر یبرادر ناتن ي ندهیباهام داره؟ خواهر زن آ ینسبت

.هنوز بهت زده بود تایآرم. زد يمسخره ا شخندین و

سخت  يآدم ها. هنوز سر حرفش بود. حاال حاال ها با او کار داشت» ! يشو مانیو پش یرا رد کن یکس يدختر مگر مرض دار« : فکر کرد برانوش

 یم یول دیکش یبه هر حال پا پس نم... تا شدیبود باعث م دهیکشکه دور خودش  يا هیال یسخت نبود ول تایآرم! ندارند یبه تظاهر به سخت يازین

 یداد که درست شخم م یصورتش، همه و همه نشان م کیمیم ينگاهش، بهتش، تعجبش، واکنش ها. او را بفهمد و بشناسد شیکم و ب انستتو

. باور و اعتماد بود یزندگ يشرط همه . باشد ریورپذبشود با ندهیخوب ورز دهد تا در آ دیکه نسبت به او گارد دارد را با یاحساسات کس. زند

شکستن  يخواست برا یدلش نم. یمتینه به هر ق یشکست ول یم دیگارد را با نینسبت به او نداشته باشد؟ ا تایدو رکن را آرم نیاگر ا دهیچه فا

 تایآرم يچشم ها یرفت ول یهم راه را اشتباه م دیشا... هم دیشا. آمد یسمت برانوش م دیخودش با تایآرم. گارد صاحبش را هم بشکند نیا

.کرد یبود که دلش را قرص م يزیتنها چ نیا. گفتند یدروغ نم

.خورد نشسته بود یوول م شیپا يکه رو نیبرانوش همراه با نگ لیدر اتومب. هفت بود کینزد ساعت

: گفت تایسوار شد و آرم برانوش

.يساعت سه جوجه خورد ـ

. شم الیخیتونم ب یبخورم صبحونه رو نم یهر چ یر وقتمن ه. باشه: برانوش

:نگاهش کرد و گفت یرچشمیبرانوش ز. شد جهیسرش را خواست تکان دهد که دچار سرگ تایآرم

؟یخوب ـ

نزد، فقط با سرعت به سمت  يگریبرانوش حرف د. دیترک یسرش داشت م. اصال حوصله اش را نداشت تایکرد و آرم یسر و صدا م نینگ
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.تمان راندآپار

دست  کیرا با  نیبرانوش نگ. داد هیتک يفلز ي وارهیبه د تایآرم. هم پشت سرش نیبرانوش و نگ. با همان چادر وارد آسانسور شد تایآرم

.آسانسور بود يفلز ي وارهیدادن بهتر از د هیاو تک يبه بازو. نکرد یتیشکا تایآرم. حلقه کرد تایآرم يگرفت و دستش را دور بازو

:کرد و برانوش گفت یبه برانوش نگاه تایدر شکسته آرم دنید با

.درست کنه نگران نباش ارمیو م یکی ـ

 غیج تایرا بغل کرد و آرم تایآرم یحرکت ناگهان کیبزند و در  یفرش گذاشت تا چهار دست و پا چرخ يرا رو نینگ. هم وارد خانه شدند با

.دیکش یبنفش

: با خنده گفت برانوش

برته؟چه خ. سیه ـ

:با ترس گفت تایآرم

.نییمنو بذار پا ـ

:و گفت دیخند برانوش

جاست؟ نیاتاقت ا. ذارمت رو تختت یم ـ

: زد و گفت يلبخند. شدند تایهمراه با او وارد اتاق آرم و

.یکیبه به چه اتاق ش ـ

:کرد و برانوش گفت ییتقال تایآرم

جات ناراحته؟ ـ

!درست نبود ینبود، ول نه

: تخت گذاشت و گفت يرو یزد و او را به آرام يخندلب برانوش

.خانم مهندس ارمیاالن مسکنت و م ـ

:با حرص گفت تایآرم

.یهست ینیب شیقابل پ ریغ یلیخ ـ

:در همان حال گفت. کرد یبه پازل نگاه م برانوش

.تفاهم دو ـ

:را باال داد و گفت شیابرو يتا کی و

.رمشما یبه بعد تفاهمامون و م نیاز ا ـ

: گفت ظیبا غ تایآرم

بشه؟ یتفاهم؟ که چ ـ
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. تفاهم داشته باشم دیام چقدر با ندهیبا همسر آ نمیخوام بب یم يطور نیهم: برانوش

خوراند و سپس به سمت  تایبه زور آن ها را به آرم. قرص برگشت کیآب و  وانیل کیبعد با  قهیچند دق. زد و از اتاق خارج شد يشخندین و

.تآشپزخانه رف

افسانه مدام . کرد یچه راحت هم او را بلند م. ستیاست و آن قدر قدر ناشناس ن دهیزحمت کش شیبرا يادیز شبیاز د فیفکر کرد ح تایآرم

اصال الجون  نیرام. کرد یکارها نم نیهم از ا نیرام... . کند؟ وا یپر بلندش م نیع يزخم معده ا کیچاق است و . گفت چاق است، چاق است یم

حال ندار  فیح! زد یم يگر يصورتش به موذ يبند بیبرانوش ترک. داشت يصورت نازتر. بود دتریسف نیرام یچهارشانه بود، ول انوشبر .بود

 شیاز خون او در رگ ها یکه کم فیح. بود داریب شیکه تا سه صبح برا فیح. کرد یمهربان رفتار م يادیز فیح. داشت شیبود وگرنه برا

!را کند شیطعنه ها یتالف دیو شا دیکه نتوانست آن طور که با فیح یلیخ... فیح.بود يجار

و شلنگ و دستمال  ییظرفشو عیخودش ما يو از خانه  دینرس یخاص ي جهینت چیآخرش هم به ه. دیچرخ یدر آشپزخانه دور خودش م برانوش

.آورد نیزم يرو يکردن خون خشک شده  زیتم يبرا

.نشدن را داشت زیباز عذاب وجدان تم یها و ظروف را گربه شور نکند ول هلیوس يکرد همه  یم یکه سع نیا با

خودشان  يدرخانه . زد یهم در خانه چرخ م نینگ. کرد یم يکار زیهم شده بود و چشم بسته تم جهیخصوص که به خاطر خون ها دچار سرگ به

.انجام داده است یو حس کند چه کار بزرگ تونل وحشت رد شود نیو وسطشان ع ریآن قدر مبلمان نبود که او از کنار و ز

خوشبختانه خود در . کردند ضیقفل و لوال را به کل تعو. در آمده بودند ریتعم يبرا. در را باز کرد. برانوش به سمتش رفت فونیآ يصدا با

.بود دهیند يدیجد بیآس

 يازیکرد ن یخودش هم حس م. بود دهیبلند پوش نیآست دیشرت سف یت کیو  یآب نیج کی. در اتاق را باز کرد تایاز رفتن مردها آرم بعد

!بود دهیهم د ينا به هنجارتر تیبرانوش او را در وضع. بگذارد یسرش لچک يتا رو ستین

: زد و گفت يلبخند برانوش

؟یخوب ـ

:دیبه در نگاه کرد و پرس تایآرم

درست شد؟ ـ

:و گفت دیکش رونیب ها یصندل يرا از ال به ال نیآمد و نگ یکش و قوس برانوش

تو که حالت خوبه؟. برم مطب دیبا گهیخب من د. آره ـ

:کرد و گفت نشیج بیرا در ج شیدست ها تایآرم

؟یکن یکار م یو چ نینگ. خوبم. من آره  ـ

: و گفت دیمشتش را در دهان او کرد و برانوش خند نیو نگ دیکش يا ازهیخم برانوش

.نکن بچه ـ

: زد و گفت نیبه نگ يلبخند تایآرم. نگاه کرد اتیو به آرم دیخند نینگ
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.جا نیبذارش باشه ا ش؟یببر یخواب یحاال کجا م ـ

: را باال داد و گفت شیابروها برانوش

.آخه مزاحمه ـ

؟ینه، چه مزاحمت: تایآرم

: باال انداخت و گفت يشانه ا برانوش

م؟یبخور یخب نهار چ ـ

.خورم یم نیگکنم با ن یدرست م يزیچ هیمن : تایآرم

؟یمن چ: برانوش

.جا پرکن يشده بود مبل ها یبیعجا نیچه سرزم. ها چرخ بزند یصندل ریگذاشت تا باز ز نیزم يرا رو نینگ و

کباب؟ ای تزایپ. دم یزنم سفارش م یخب زنگ م: تایآرم

.کنه که ینم ریهم واسه نهار آدم و س تزایپ. میصبحم که کباب خورد: برانوش

...خب: تایآرم

؟يبساط املت و دار:برانوش

: و گفت دیکش یآه تایآرم

.بخرم روزیرفت د ادمی. تخم مرغ ندارم ـ

: زد و گفت یبرق شیچشم ها برانوش

!من چهار تا تخم مرغ دارم ـ

: زد و گفت يشخندین تایآرم

خب؟ ـ

.يعالمه گوجه دار هیتو هم : برانوش

:خم کرد و گفت یو گردنش را کم ستادیا نهیدست به س تایآرم

خب؟ ـ

.خب به جمالت: برانوش

: و گفت دیخند تایآرم

کنم؟ يمن آشپز یگ یم میمستق ریغ ياالن دار یعنی ـ

.گمیم مینه بابا، مستق: برانوش

: کرد و گفت یفیاخم ظر تایآرم

واقعا؟ ـ
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:و گفت دیخند برانوش

. کردم یشوخ ـ

: زد و گفت يپوزخند تایآرم

.يو بر يبخور یتونیم. نفر کالباس دارم هی يبرا خچالمیمن تو  ـ

: جا به جا شد و گفت شیسرجا یکم برانوش

.دهیکه مزه نم ییتنها ـ

. ارنیغذا ب میزنگ بزن دیپس با: تایآرم

: شکست خورده گفت برانوش

قدر سخته؟ نیاملت ا هیدرست کردن  یعنی ـ

: و گفت دیخند تایآرم

.ور و بروبخ. کالباس هست. سخته یلیآره خ ـ

: کرد و گفت یاخم برانوش

قدر مزاحمم؟ نیا ـ

. نه: تایآرم

توانست بفهمد که  یصورتش م کیمیم يصبح از رو. هم با آن نگاه خاص و سردش به او زل زده بود تایآرم. کرد یبه او نگاه م میمستق برانوش

سخت  ریهمان دختر نفوذ ناپذ... االن یببرد، ول یبه درونش پ یتا قسمت یتوانست کم یم شیها رتیاز تعجب ها و ح. در سر دارد يچه فکر

.توانست از نگاهش بخواند یرا نم یچ حسیبود که ه

: گفت تایو ارم دیکش یآه

نه؟ ایزنگ بزنم  ـ

.کنم یخودم درست م. ارمیتخم مرغ ها رو ب رمیم: برانوش

: زد و گفت يشخندیرا برگرداند و ن شیرو تایآرم

. خورم یمن همون کالباسم و م. یدون یهر طور خودت م ـ

:را بغل کرد و گفت نینگ و

!میکن يباز ایب ـ

.به اتاق رفت و

.داشت يادیصفت ها را ز يکال همه . دنده کیلجباز و  يادیز ایغد است  يادیز ایفکر کرد  برانوش

در را باز گذاشت و به  يال. د و به دست او دادرا از کمد درآور شیاز عروسک ها یکی. تختش گذاشت يرا رو نیو نگ دیکش یقیعم نفس

.شد رهیخ دیچرخ یبرانوش که در آشپزخانه دور خودش م
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.عروسک را در دهانش کرده بود ينگاه کرد که پا نینگ به

: زد و گفت يلبخند

رو ثابت کنه؟ یخواد چ یکاراش م نیبابات با ا ـ

.دیسیل یعروسک را م يهنوز پا نینگ

:و گفت دیکش یپوف تایآرم

.رو هم نخور يپسر چیگول ه. دختر زرنگ باش هی يبزرگ شد ـ

: زد و گفت يلبخند تایآرم. عروسک شد و دست عروسک را در دهانش کرد يبد مزه  يپا الیخیب نینگ

؟يبابات و دوس دار ـ

: و گفت دیخند تایعروسک را پرت کرد و آرم نینگ

؟یدونست یم ،يبامزه ا یلیخ ـ

.کرد یصدا از خودش کلمه اختراع م با سر و نینگ

: نشست و گفت نینگ يجلو تایآرم

.بابات نباشه نیخدا کنه شوهر تو ع. هیآدم چندش یلیبابات خ ـ

: انگشتش را در دهانش کرد و گفت نینگ

.اَ ـ

: نشست و گفت نهیدست به س تایآرم

.ستفاده کننکه ا نهیفقط فکرشون در ا یدون یم. مثل اون متنفرم ییاز آدم ها ـ

.بود زانیآب دهانش آو نینگ

: و گفت دیکش یقینفس عم.تازه سر درد و دلش باز شده بود تایآرم

...کردم حرف هاش از ته دله یدرصد فکر م هیاگر  یدونیم ـ

: گفت نینگ

...ب... ب ـ

:و گفت دیخند تایآرم

.ها یهست ییبابا یلیتو هم خ ـ

:و گفت دیکش یقینفس عم و

. نداره اقتیبابات ل فیح ـ

: آمد که گفت ییصدا

.نده ادیبد  يبه دختر من حرف ها ـ
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.کرده باشند یسرش خال يرو خیپارچ آب  کی انگار

: و گفت دیخند برانوش

نم؟یبش ـ

.تخت اشاره کرد يبه لبه  و

:گفت جیگ تایآرم

د؟یستیگوش وا دیعادت دار شهیهم ـ

: و گفت دیخند برانوش

؟یشیمعذب م یزن یکه م ییاز حرف ها یلیو خحاال نه که ت ـ

: گفت و برانوش با خنده گفت یشیا تایآرم

شه؟یو چشم تو چشم بگو، نم حتیخب؟ نظرات فص ـ

: بلند شد و گفت تایآرم

مهمه؟ شینیب یکه نم ینظرات کس یمطمئن ـ

: بلند قهقهه زد و گفت برانوش

؟يحال کرد. بهت زدم یچه حرف یروز اول ییخدا ـ

: زد و گفت يپوزخند تایآرم

.یلیخ ـ

برات مهم بود نه؟ یول: برانوش

: نشست و گفت زشیپشت م یصندل يرو تایآرم

.آره نشیکنه تا همه بب یکه سال ها تالش م یآدم يبرا ـ

: زد و گفت یلبخند کج برانوش

ادته؟ی. يدیاون روز تو هم منو ند ـ

: گفت دیکه برانوش شن يآهسته اما طور تایآرم

!نمیب یهنوزم نم ـ

: زد و گفت یلبخند کج برانوش

آل هر  دهیکه ا ي زهیدختر دوش هیبه  يدونم دست دراز یوگرنه من خودمم م ،یتحملم کن يمجبور یلیبه خاطر فام یندارم، ول ياصرار گهید ـ

.گنده واسه دهنمه يادیز يلقمه  هی هیکس

نه، تو هم . يدار اقتینه ل. نه بودن فکر کرد يرو شدیم... هم نه دیشا... هم دیشا. زد یخ مدر ذهنش چر دیشا کی. کرد یبه او نگاه م تایآرم

. چه مهربان شده بود! فکر کرد يادیز هینه بودن قض يرو شدیم... آره... نه. فکر کرد تیشود رو ینه تو هم خوب م. ینه تو هم خوب. یآل دهیا
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را تحت شعاع قرار  پوتاالموسشیضربه وارد شده است و کل احساسات و ه کیسرش کرد به  یواقعا حس م. شکست یکاش هر روز سرش م

.داده بود

: جا بلند شد و گفت از

و ببرم؟ نینگ ـ

: و گفت دیکش یقینفس عم تایآرم

.تونه نگهش داره یهم البد کار داره نم هیهد. شهیزابراه م شیببر. دارم ینه نگهش م ـ

: زد و گفت يمرموز شخندین برانوش

.رفته شمال. ستین هیهد ـ

: متعجب نگاهش کرد و برانوش گفت تایآرم

.خوره یاخالقشون به هم م يادیز. ادیفکر کنم از هم خوششون ب. اریماز يدستپخت فرحه برا ـ

: از ته دل گفت تایآرم

.چه خوب ـ

: و گفت دیخند برانوش

.نوش جان. رسم یبه غذا نم. رمهید. من برم ـ

:با حس عذاب وجدان گفت تایکه آرم شدیچوب در خارج ماز چهار داشت

برانوش؟ ـ

: هوا گفت یب برانوش

جان؟ ـ

: خورد اما زود به خودش مسلط شد و گفت یتکان تایآرم

.دوست خوب بمون هیبرام  ـ

: زد و گفت یلبخند مهربان برانوش

.موندم یهم م یگفت ینم ـ

 غیج جانیبود با ه ستادهیپا ا يتخت را گرفته بود و رو يکه خودش لبه  نینگ دنید که با دخواست طبق معمول گندش را جبران کن تایآرم

:دیکش

.نینگ ـ

تخت را نگه داشته و  يهنوز لبه  نینگ یهم بردارد ول گریقدم د کیکرد  یاو را وادار م تایآرم. کوچک و لرزان او انداخت ينگاه به پاها برانوش

.بود ستادهیا

: و گفت دیکش یوفکالفه پ برانوش
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.شهیسالش م کی گهیماه د ـ

: به سمت برانوش اشاره کرد و گفت نینگ

.ب ب ـ

:گفت تایمحل نگذاشت و رو به آرم برانوش

.اومد زنگ بزن شیبرات پ یهر مشکل ـ

.نگاهش نکرد چیبرانوش ه. کرد یهنوز به او نگاه م نینگ

.فت و رفتگ یخداحافظ تا،یاز چند سفارش کوتاه به آرم بعد

تختش  يسر و صدا رو یهم ب نینگ. دیرا بشو شیرفت تا دست و رو ییبه دستشو تایآرم. هم از رفتنش نگذشته بود قهیهنوز پنج دق دیشا

.را جواب داد فونیآ. حوله را برداشت و صورتش را خشک کرد فونیآ يبا صدا. بود دهیخواب

: آمد که گفت یزن يصدا

منزل خانم آرمنده؟ ـ

د؟ییبفرما. بله: تایآرم

.زن سابق برانوش. من الدن هستم: زن

.برانوش رفته مطب: تایآرم

. هم تشکر ییجورا هی. خوام با شما صحبت کنم یم. دونم یم: الدن

.باال دییبفرما: تایآرم

.ست با او داشته باشدتوان یم يآسانسور زل زد و فکر کرد الدن چه کار يفلز يراباز کرد و به در ها يو بهت زده در ورود شوکه

:زد و گفت یتصنع يکبود و متورم بود ناچارا لبخند یکه کم یشکمش و البته صورت یاو و آن برامدگ دنید با

.دیخوش اومد ـ

:دستش را جلو برد و گفت الدن

.مزاحمتون شدم دیببخش ـ

:دست داد و گفت تایآرم

.کنم یخواهش م ـ

:و گفت دیکش یقینفس عم الدن

جاست؟ نیادخترم  ـ

چطور؟: تایآرم

...شما شیپ دیگفتم شا. ستینرگس ن شیپ: الدن

که بود؟ گرینرگس د. کرد کیرا بار شیچشم ها تایآرم
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: و گفت دیکش یقینفس عم الدن

.خوام دخترم و ببرم یم ـ

...باهاتون صحبت کنه من ادیپدرش ب: تایآرم

: و گفت دیکش یآه الدن

.ستیاون پدرش ن ـ

:وت گفتمبه تایآرم

بله؟ ـ

:گرفت و گفت شیدست ها انیسرش را م الدن

.من و بکشه يخواد بچه  یاون م. داره ایپارانو. داره یمشکل روان. است وونهیبرانوش د... خانم ـ

: گفت هیالدن با گر. خشکش زده بود تایآرم

.خوام جونش و نجات بدم یمن م. برم دیتو رو خدا بچه ام و بد ـ

زرد و سبز و  يسرخ کرده و فلفل ها ازیپر از قارچ و پ. بود یاملت مفصل. به تابه انداخت ینگاه. به سمت آشپزخانه رفت. لند شداز جا ب تایآرم

.و خوش رنگ درست شده بود قهیچقدر باسل. قرمز

صحنه کنار  نیا دنیمتاثر از د تایآرم. کرد یم هیرا در آغوش گرفته بود و گر نینگ. به سمت اتاق رفت. الدن در هال نبود. آب را برداشت وانیل

:تخت نشست و گفت يرو به رو نیزم يالدن رو

.ستیبراتون خوب ن. دیبهتره به اعصابتون مسلط باش ـ

: با هق هق گفت الدن

. خراب کردم یدست یو دست میزندگ ـ

: و الدن گفت دیکش یقینفس عم تایآرم

. نشوندم اهیهم خودم و هم برانوش و به خاك س ـ

: گفت يو با هق هق بلند ـ

.من بنداز ختینگاه به ر هی ـ

.دستش را به سمتش دراز کرد تاینق نق کرد و آرم. بود دهیترس بهیزن غر ي هیاز گر نینگ

.را آرام کند نیداشت تا نگ یزد و سع یبه پشت او م یآرام يضربه ها تایآرم. به سمت او رفت اقیبا اشت نینگ

:و گفت دیکش ينفس کالفه ا الدن

.شناسه یبچه ام هم منو نم گهید ـ

: به صورت کبود او نگاه کرد و گفت تایآرم

...شب با خود برانوش دیبهتره االن بر ـ
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: با هول گفت الدن

...من و يبچه  نیا. باهاش نداره ینسبت چیبرانوش ه. من مادرشم. بذار بچه ام و ببرم. نه ـ

: و گفت دیرا گز لبش

.ارمیسر دختر خودم ب ییتونم بال یآخه من که نم. کنم یخواهش م. بچه برام مونده نیهم ایاز دار دن ـ

:و گفت دیرا چسب تایدست آرم و

.يدیمنو قبل تر هم د ختیتو که ر. کشه یرفتم خونه منو م نیشوهرم بفهمه امروز بدون نگ. دم یبهت م يبخوا یهر چ ـ

:دیپرس يبا کنجکاو تایآرم

د؟ینکردمگه شما تصادف  ـ

:گفت يو دلسوز يبا حس همدرد تایآرم. بغضش باز شکست الدن

.دهیهم ترس نینگ. دیکنم به خودتون مسلط باش یخواهش م ـ

.ترسم یازش م. جرات ندارم حرف بزنم. ساله بچه ام و ازم گرفته هیسوزم که  یم نیاز ا: الدن

از شوهرتون؟: تایآرم

:و گفت دیکش يآه خسته ا الدن

.و بکشه نیخواست منو نگ یموقع م هیاون ... شبرانو ـ

بخواد دخترش و بکشه؟ یچ يبرا. هست نیحواسش به نگ شهیاون که هم یول: تایآرم

: و گفت دیلبش را گز الدن

. و ازم گرفته نیاز سر انتقام نگ. با برانوش نداره ینسبت چیمن ه يدخترش؟ بچه  ـ

:گفت جیگ تایآرم

؟یچ ـ

: گفت يار و خفه اخش د يبا صدا الدن

 يگفت بچه . بهم دروغ گفت. رهیگ یگفت بچه رو ازم م یول. سر و صدا یب. همون موقع هم منو طالق داد. گرفت شیاومد ازش آزما ایدن یوقت ـ

ن صدام م. رهیگ یکنه و حکم سنگسارم و م یدونه رو م یازم م یهر چ ادیگفت اگر صدام درب. شک داشتم نیبه نگ. من شک داشتم. خودشه

دو ماهه بود که منم رفتم سر  نینگ. منم خفه موندم. بهش نداره يکار دمید یول اره،یسر بچه ام ب ییبال هی دمیترس. نیبه خاطر نگ. ومدیدرن

خاك شک کرده داره منو به  نیبه نگ یکنم اون و آروم نگه دارم ول یم یاالن پنج ماهه سع. زود هم ازش حامله شدم یلیخ. با شوهرم میزندگ

 یهم دختر ماست ول نینگ. شوهرم و دوست دارم. و دوست دارم میمن زندگ. شکست بخورم میخوام تو زندگ ینم گهیمن د. نشونه یم اهیس

خواد  یم. ببرتش نیخودش که از ب شیو آورده پ نیاصال نگ. خانم برانوش تعادل نداره. دونم ینم ش،یوونگید يحرصش، از رو يبرانوش از رو

.بچه ام و نابود کنه. کنه بودخواد منو نا یم. رهیانتقام بگ

.نق نق کند دیکرد نبا یکه بد خواب شده بود اما حس م نیبا ا. کرد یهم با تعجب به او نگاه م نینگ. کرد یم هیداشت گر هنوز
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: آب را باال گرفت و گفت وانیل تایآرم

.شما رو باور کنم يتونم حرف ها یمن نم ـ

که من مادرشم؟ یباور کن یتون یو که م نیا. ام بچه ام و ببرمخو یمن فقط م: الدن

: مکث کرد و الدن گفت یکم تایآرم

برانوش . و از نو بسازم یزندگ هیخوام  یمن م یول. چوب خدا صدا نداره. بدون دغدغه. خوب یزندگ هی. خونواده داشته باشم هیخوام  یمن م ـ

. اشتباه کردم، چوبشم خوردم هیمن . تموم بشه یخوام همه چ یم. تحمل کنم میاش و سر زندگ هیطاقت ندارم سا گهیمن د. از من بگذره دیبا

...خوام یم. خوام دل خوش بچه هام باشم یم. ستیبرام مهم ن. نفره هیشوهرم هر روز با 

که  یهمان کت. به سکوت گذشت ياچند لحظه . دیکش یآه تایآرم. حرف بزند شتریاش ب ییایرو يبغض و هق هق اجازه نداد از خواسته ها و

: رو به الدن گفت. بود را دوباره تنش کرد نیصبح تن نگ

بدم؟ یجوابش و چ... اما من ـ

:و گفت دیکش یآه الدن

 ادیدردم م. مادرم هی یول ستمین یآدم خوب. من مادرم. ببخشه و بگذره دیبهش بگ. زنش خسته شده يبچه  ياز نگهدار گهیفهمم د یخودمم م ـ

به خدا . بسه... و رهیترسم حکم سنگسارم و بگ یم. ارهیسر بچه ام ب ییترسم مبادا بال یم. ترسم یکه ازش م یکس شیاونم پ. چه ام ازم دورهب

.خسته شدم گهید. خدا چوبم زده

: و الدن گفت دیکش ينفس کالفه ا تایآرم

من کم . و داشته باشه اقتشیکه ل یکی. کنه یم دایپ شیقشنگ تو زندگآدم خوب و  هیدونستم بعد من برانوش  یم. کمت نکنه یخدا از خانم ـ

بچه ام و . بس کنه دیبگ. ازش کم نشده یچیاون که ه. میما که از هم جدا شد. دست از سرم برداره دیبهش بگ یدونم ول یخودم م. بودم براش

.ادیسراغم ن گهید یکنه ول نمینفر میبه خدا راض... وپس بده 

:جب گفتبا تع تایآرم

سراغت؟ ادیمگه م ـ

: دیکش یقینفس عم الدن

 ارهیروز خودش پدر بشه طاقت م هی. که نمیبب نمیذاشت نگ ینم. خواست ذهن شوهرم و خراب کنه که موفق شد. دوبار اومد یکی لیاون اوا ـ

بچه اش و ازش دور کنن؟

. الدن آرام بغلش کرد. زد يبوسه ا نینگ يگونه  يرو تایآرم. آمد یمدر ن شیصدا هیاز گر گهیالدن هم د. دیدانست چه بگو یاصال نم تایآرم

.شدیم لیتعط میمطب پنج و ن. ساعت پنج بعد از ظهر بود. به ساعت نگاه کرد تایآرم. دییو بو دیچند بار سر و صورتش را بوس

:و گفت دیکش یقیعم نفس

.رسه یم گهیساعت د کیتا . دیزودتر بر ـ

:و گفت دیغوش کشمحکم او را در ا الدن
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به برانوش . دیهست یشما خانم خوب. ببخشه، بگذره دیبگ. دست از سرمون برداره دیبگ. از اون جا رفتن دیبگ. دنبالمون نگرده گهید دیبهش بگ ـ

به خاطر . نشوند هایبرانوش منو به خاك س. بره نییآب خوش از گلوم پا هیبعد چند سال  دیبذار. نیکرده ا لیجفتتون قشنگ و تحص. دیایم یلیخ

. دنبالم نگرده دیبگ. به خاطر برانوش از خانواده، دوست، آبرو گذشتم. پدر و مادرم نگاه کنم يعمره نتونستم تو چشما هیرابطه اش با من 

. شهیشما و برانوش خوشگل م يبچه . خودش و بزرگ کنه يبچه  دیبذار

:و گفت دیکش یقینفس عم تایآرم

؟یکن یم انتیازم درحقش خزمان به عقب برگرده ب ـ

: گفت حیصر الدن

.نه، نه ـ

؟يکار و کرد نیچرا ا: تایآرم

: گفت دیلرز یکه م يو با چانه ا دیلبش را گز الدن

اون باعث شد تو محلمون آبروم . ذاشتم یبا من و روح و جسمم کرد که به حساب عشق نم ياون کار. اومد یازش بدم م. خواستم برم خارج ـ

.بره

...بهت تجاوز: تایآرم

خانواده  يجلو همه . به پام موند یول گهیتونست اون موقع ولم کنه مثل صد تا پسر د یم. کردم تیخر. دونم ینم... ینه، منم خواستم ول: الدن

. من و مجبور کرد. ممن دوسش نداشت... من یکرد، ول یخوب یلیدرحقم خ. اونا رو سر و سامون داد. خونواده ام شیاومد پ. ستادیمن وا ياش برا

و  میمن االن زندگ... گهید یدونم ول یم. دونم دوستم داشت یم. دونم یم. بد کردم... بود که ياجبار قیتوف هی. خواستم ینم ياجبار یمن زندگ

.بشم نیخوام خراب تر از ا ینم. دوست دارم

: نزد و الدن گفت یحرف تایآرم

. دیخوشبخت بش ـ

: و گفت ستادیا شیالدن جلو. ساکتش کرد یفت و کمرا از آغوش الدن گر نینگ

.منه يبچه  نیا ـ

 تیمسئول نیقدر در قبال نگ نیچرا برانوش ا دیبسته شدن در تازه فهم يبا صدا.دیچیپ یدر مشامش م نینگ يبو. به او نگاه کرد میمستق تایآرم

!هم نینگ يدر بسته شد و پرونده . و سردرگم بود ریناپذ

*****

. گذاشت خچالیآن را داخل . به ظرف غذا نگاه کرد. هم متوجه شده بود که کار برانوش است شیپ یرا لحظات نیا. بود زیتم. زخانه رفتآشپ به

.وارد خانه شد دیخر يها لونیزد و با نا يبرانوش لبخند. را باز کرد يدر ورود. زنگ آمد يصدا. را جا به جا کرد لیوسا یکم

 رهیبرانوش به او خ! همسرانه یمثل زندگ. مثل زن و شوهرها. دیگفت خسته نباش یگرفت و م یشوهرش بود، کتش را مفکر کرد اگر او  تایآرم
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:شد و گفت

شده؟ يطور ـ

: به آشپزخانه رفت و گفت تایآرم

.بخور ییچا هی نیبش ایب ـ

: کرد و گفت زانیآو یگذاشت و کاپشنش را به چوب رخت يرا گوشه ا دهایخر برانوش

.شم یمزاحمت نم ـ

.یستیمزاحم ن: تایآرم

: گفت تایوارد آشپزخانه شد و آرم برانوش

چه خبر؟ ـ

:باال انداخت و گفت يشانه ا برانوش

.زد یپرنده هم پر نم. رفتم خودیب ـ

: دیو برانوش آهسته پرس دیکش یهوم تایآرم

شده؟ يطور ـ

: به برانوش نگاه کرد و گفت تایآرم

؟یدروغ گفت چندتا تیتو زندگ ـ

:گذاشت و گفت زیم يرا رو شیکف دست ها برانوش

؟یچ ـ

؟یچندتا دروغ گفت تیتو زندگ: تایآرم

:زد و گفت يشخندین برانوش

.ادیز ـ

ه؟یچ تیدروغ زندگ نیبزرگتر: تایآرم

: زد و گفت يلبخند برانوش

...از استادا یکیبه  ییتو زمان دانشجو ـ

:او گفت راهیب يکالفه از حرف ها تایآرم

.ماهشه ازدهی تیدروغ زندگ نیمن فکر کنم بزرگتر ـ

: گفت یبا پوزخند تلخ تایآرم. خشکش زد برانوش

؟یچطور تونست ـ

.کرد یخال نکیدست نخورده اش را در س يچا وانیاز جا بلند شد و با حرص ل. تاسف تکان داد ياز رو يسر تایآرم. ماتش برد برانوش
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:تند گفت برانوش

کجاست؟ نینگ ـ

.کرد یم یباشد به اتاق ها سرکش تایبدون آن که منتظر جواب آرم. فورا از آشپزخانه خارج شد و

: برانوش با حرص گفت. کرد یاو نگاه م يبه حرکات آشفته . داد هیبه اپن تک تایآرم

دختر من کجاست؟ ـ

:و گفت دیمسخره خند تایآرم

. ..واقعا خودت هم باورت شده که اون! دخترت؟ ـ

 یبرانوش نفس راحت.بود دهیخواب شیملوس رو نینگ. هال نگاه کرد يبه مبل تخت خواب شو تایآرم. کرد یاز حرص دندان قرچه م برانوش

: جلو آمد و گفت تایو آرم دیکش

نه؟ ینیب یو نم یچیه يعادت دار ـ

: و گفت دیکش ينفس کالفه ا برانوش

...تایآرم ـ

: وسط حرفش آمد و گفت تایآرم

بذارم تو حرف هات و  دیدرصد گفتم با هی. دروغ گفته دیدرصد گفتم شا هی... یشد ول یکم کم داشت باورم م. یستیالدن گفت تو پدرش ن ـ

.بهت اعتماد کنم دیدرصد گفتم البد با هی. یبزن

:و گفت ستادیا شیجلو نهیدست به س تایزد و آرم شیبه موها یچنگ برانوش

؟يه داربچ نیبا ا یتو چه نسبت ـ

:را باال داد و گفت شیابروها برانوش

؟يتو در مورد من کنجکاو ـ

: گفت يبلند يبا صدا تایآرم

و  یکن یکه به من ابراز عشق م ییتو. کنجکاوم ینیب یکس و نم چیکه ه ییدر مورد تو. اطرافت يآدما ت،یدر مورد تو، زندگ. آره، کنجکاوم ـ

 چیه. با تو نداره ینسبت چیکه ه يهان؟ بچه ا ؟یبچه رو از پدر و مادرش جدا کن هی یچطور تونست. هاما سر تا پات دروغ یصادق شهیادعات م

؟یچ يبرا. با تو نداره یتیسنخ چیه. با تو نداره یصنم

:با حرص گفت. دییسا یرا م شیدندان ها برانوش

.بس کن ـ

کنه؟ و رو قتیحق یکس ادیدکتر برومند خوش نم يچرا؟ به مذاق آقا: تایآرم

: زد و گفت یحرص يپوزخند برانوش

؟یدون یم قتیاز حق یتو چ ـ
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. ياز سر وجدان درد باهاش ازدواج کرد زه،یبه خاطر غر ت،ینیبه خاطر خودب ت،یبه خاطر خودخواه. يآبرو کرد یدختر و ب هیتو : تایآرم

بازم از  ای ه؟یکاف. يکرد دشیتهد. يماه ازش جدا کرد دهازیبا تو نداره رو  ینسبت چیاون زن و که ه يکرد بچه  انتیبهت خ یبعدشم وقت

بگم؟ براتدونسته هام 

: و گفت دیدستش را کش برانوش

.یتو دنبال نسبت. من نسبت ندارم ـ

و  تیعصبان. زد یبرانوش از حرص سرخ شده بود و نفس نفس م. کرد ینم یاعتراض تایآرم. برد رونیاز خانه ب دیکش یرا همان طور که م او

.دیبار یعرق کرده اش م يحرارت و التهاب از سر و رو

 تیخواست شکا یاز درد مچ دستش م تایآرم. دیکش یم ییرا به سمت آن اتاق کذا تایبرانوش آرم. پا برهنه وارد خانه شدند. را باز کرد در

.نداشت دنیبرانوش گوش شن یکندول

پرت  یصندل يبرانوش او را رو. در اتاق يد یال س کیبا . همان بود. نداشت یق چندانبود فر دهیکه آن جا راد يبار نیبا اول. اتاق شدند وارد

 يپوشه  کیرا همراه با  يد یس يجعبه  کی. انداخت رونیاز کمد را ب لهیچند وس. در را با حرص باز کرد. کرد و خودش به سمت کمد رفت

.را روشن کرد ونیزیتلو. ا را داخل دستگاه گذاشته يد یاز س یکی. نشست يد یمقابل ال س. آورد رونیکاغذ و سند ب

: کرد گفت یشد نگاه م یکه پخش م يریکه به تصاو یبرانوش در حال. حبس شد نهینفسش در س تایآرم

؟ینیب یم ـ

:دستش گرفت و گفت انیلحظه سرش را م کی. از جا بلند شد تایآرم

.خاموشش کن ـ

؟یاون بچه بدون نسبت منو با یخواست یچرا؟ مگه نم: برانوش

: با حرص کنترل را برداشت و گفت تایآرم

. و خاموشش کن یلعنت نیا ـ

حمله کرد و آن را خاموش  ونیزیبخاطر تنش ها کنترل از دستش افتاد و ناچارا به سمت تلو. کند یدانست چه م یلرزان نم ییهول و دست ها از

.کرد

داشت به خودش  یکه سع یالدن نشست و در حال ياتاق که پر بود از عکس ها و چشم ها وسط تایآرم. کرد ینگاه م اهیس يبه صفحه  برانوش

.کرد ینگاه م يد یال س اهیخاموش و س يهنوز داشت به صفحه . مسلط شود به برانوش نگاه کرد

 تایآرم. لوت آن ها را تماشا کرده بودخ نیانگار بارها و بارها نشسته بود و در ا. صحنه ها را حفظ بود يانگار همه . به پخش نبود يازین اصال

فرستاد و برانوش  رونینفسش را ب یبه سخت. چشمش رد شده بودند عق آور بود ياز جلو يا هیثان دیکه شا يریتصاو. بزند یحرف دیحس کرد با

: را باز کرد و گفت يا پوشه

نسبت ... نگاه . نینگ شیآزما يبرگه  نمیفاکتور اون تخت و ا. دمیو پنج تومن اون ست تخت و خر یو س ستیدو... نگاه. فاکتور اون تخته نیا ـ

؟يدیپر رنگ تر د نیاز ا
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: برانوش با نفس نفس گفت.کرد ینگاه م ختیر یاش عرق م یشانیپ ياشک به او که ملتهب و سرخ از رو ياز پشت پرده  تایآرم

 نیا. عشقشه نیا. زنمه نیا. تونستم بکشمش یم. کشتنش یدادم دادگاه م یدونه اش و م هی... سوم... دوم... اول يد یس. روزها ي هیبق نمیا ـ

...نمیا. فاکتور تخت

: بلند داد زد و

با من داشته باشه؟ یچه نسبت یخواست یم گهید ـ

. دیلرز یبرانوش م يدست ها. دیجلو خز یکم تایآرم

: گفت يخش دار و دو رگه ا يبا صدا برانوش

لعنت به من که . بچه دارم. کردم که خب من پدر شدم یفکر م نیداشتم به ا یدون یم. خواست ینیریازم ش. ارکه، دخترهآقا مب... پرستاره گفت ـ

.شک کردم

.زد یو با خودش حرف م دیاز جا بلند شد و دو سه دور در اتاق چرخ و

: بلند گفت بلند

 یپرستاره فکر کرد من چه مرد ب. خوام بفهمم یگفتم م. ستیمن ن يبچه  نیا... من يبچه . من شک دارم. ستمیگفتم خانم پرستارمن مطمئن ن ـ

.کرده ام شک دارم مانیام که به زن تازه زا یشرف

: افتاده بود پرت و بدون ربط گفت نیزم يکه رو ییها يد یبا اشاره به س و

؟یفهم یم... نبود ـ

.دیگز یلبش را م تایآرم

...امثل برانوش در آن حال و هو یآدم دنید

 هیتک واریاش را به د یشانیپ. خورد یم واریاز هر جا به د. دانست در آن سه چهار قدم اتاق کجا برود ینم. دیچرخ یهنوز دور خودش م برانوش

: داد و گفت

 ؟یفهم یم. پر رنگه یلیخ. ورق فاکتوره هی نینسبت من و اون هم. خواستم بکشمخودم رو، اون رو، الدن رو یم. بچه ام نبود. دخترم نبود. نبود ـ

. دیاحمق نفهم. رابطه رو چطور بشماره که بفهمه تمیدونست که ر ینم یاون هرزه حت

: زانو زد و گفت تایآرم يجلو و

ده؟یکه نفهم فهیچقدر کث ینیب یم ـ

: را گرفت و محکم تکان داد و گفت تایآرم يبازوها

؟ینیب یم ـ

.دید یهم م یلیخ! دید یم آره

. رگ گردنش برجسته شده بود. شدند یاش تند باز و بسته م ینیب يپره ها. خون يمثل دو کاسه . سرخ بود. شد رهیاو خ يشم هابه چ تایآرم

در  يبغض بد تایآرم. آمد یفرود م تایکه در بازدمش بود به صورت آرم یحرص يبه نفس نفس افتاده بود و گرما. زد یاش م قهینبض شق
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.یلیاز خ شتریب یلیخ. پررنگ بود يادیز هیانآن چند ث. دبو دهیچیپ شیگلو

: باز تکانش داد و گفت برانوش

به وجود اومدن اون؛ فاکتورش هم  يبستر واسه  هی. ساختم یزندگ. دمیخر نیماش. دمیهان؟ من خونه خر ه؟یتر به اون بچه ک کیاز من نزد ـ

. ستادمیخوردم پاش وا یهر گه. با سند و مدرك یهمه چ. هست

: تر داد زد بلند و

 ــــه؟یتر به او ن بچه ک کیاز من نزد ـ

: آرام گفت و

باهاش نسبت دارم؟ يدید ـ

شده  دهیاش هم کش یشانیکه پوست پ دیآن قدر آن ها را کش. زد شیبه موها یچنگ یبرانوش ولش کرد و دو دست. به هق هق افتاده بود تایآرم

.بود

. ها زل زده بود زانو زد يد یبه س نیزم يو که رواز جا بلند شد و مقابل ا. لحظه گذشت چند

: و گفت دیکش یقیعم نفس

.خونه من میبر ایب ـ

: زد و گفت يلبخند تایآرم. هنوز از اشک تر بود تایآرم يچشم ها. سرش را بلند کرد برانوش

.گهیبلند شو د ـ

 جیکرد سر او هم مثل خودش گ یدانست چرا حس م ینم. فتدیب دیرا داشت که شا شیهوا تایآرم. ستادیپا ا يو رو دیکش یقینفس عم برانوش

.دیکش یانتظارش را نم یکه متحمل شده بود قطعا حال خوب یحجم عصبانت نیبا ا. نگران معده اش هم بود یاز طرف. رود یم

بست و مشغول داغ کردن  يشبندیپ. تبه آشپزخانه رف تاینشست و آرم نینگ کینزد یمبل يرو. کرد ینگاه م نیبرانوش به نگ. خانه شدند وارد

.کرد یمخلوطش را هم آماده م ياز ساالدها یکیدر همان حال . غذا شد

: انداخت و گفت یزل زده بود نگاه نیبرانوش که مغموم به نگ به

.مینیبب اریدرب يد يو يد هی فمیاز تو ک زیم يرو ـ

.ستادیز جا بلند شد و رو به اپن اا. بود جیکرد که مشغول خرد کردن هو یبه او نگاه م برانوش

. جاست نیا فمیک: تایآرم

: و گفت دیکش یقیبرانوش نفس عم.اشاره کرد یبه چوب لباس و

؟ینیبب لمیف يخوا یواقعا م ـ

؟ینیبب يهان؟ حوصله ندار: تایآرم

:گفت تایداد و آرم هیبه ستون تک برانوش

.گرسنمه  یلیخ یکیکه من  ایب. ساالدم آماده شد ایب. باشه ـ
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: زد و گفت يلبخند تایآرم. کرد یداشت به او نگاه م هنوز

نازت و بکشم؟ يخوا یم ـ

: گفت تایزد و آرم یلبخند تلخ برانوش

. تو ایب ـ

.کند داد سکوت یم حیهم ترج تایآرم. زد یبرانوش حرف نم. بود دهیچ قهیرا با سل زیهم م تایآرم. ظهر بود يغذا. نشست تایآرم يرو به رو و

 يلقمه ها. کیخورد و ش یم زیتم. با اشتها و ولع یآرام ول. خورد یآرام م. کرد یبرانوش به او نگاه م. منوال گذشت نیبه هم قهیده دق دیشا

.شهیساده بود، مثل هم. هم در خوردنش نبود ییناز و ادا. بدون افاده یداشت ول یکوچک برم

:و گفت دیکش یقیعمبرانوش نفس . مچش را با نگاه گرفت تایآرم

گفت؟ یم یالدن چ ـ

؟يدینمک و به من م: تایآرم

:بود نگاه کرد و گفت تایکنار دست چپ آرم قایبه نمک که دق برانوش

.خودته شیپ ـ

: خودش را نباخت و گفت تایآرم

.نه منظورم فلفله ـ

: گذاشت و گفت شیفلفل را جلو برانوش

؟يد یجواب منو نم ـ

:فرو داد و گفت لقمه اش را تایآرم

...دستپختت ـ

:متحکم گفت برانوش

.تایآرم ـ

:به او نگاه کرد و گفت تایآرم

برات مهمه؟ ـ

نباشه؟: برانوش

: به او زل زد و گفت میمستق تایآرم

؟يباشه؟ مگه طالقش نداد دیچرا با ـ

 :گفت تایبرود که آرم رونیو خواست از آشپزخانه ب دیرا تند عقب کش یصندل برانوش

برانوش؟ ـ

.ستادیا برانوش
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: مقابلش آمد و گفت تایآرم

؟يریکجا م ـ

.برم خونه: برانوش

؟يخسته ا: تایآرم

.ترکه یسرم داره م: برانوش

.دارم شنهادیپ هی: تایآرم

.منتظر نگاهش کرد برانوش

م؟یبخور نیرو پشت بوم کاهو سکنجب میبر: تایآرم

: گفت تایبه او کرد و آرم ينگاه خسته ا برانوش

خوبه؟. گمیالدنم بهت م ياون باال حرف ها ـ

؟یگیجا نم نیچرا هم: برانوش

:با سر انگشت اشاره زد و گفت يخودش ضربه ا ي قهیبه شق تایآرم

.یآروم بش. خوام به سرت باد بخوره یم ـ

ستم؟ین: برانوش

؟یهست: تایآرم

آب سرد آن ها را  ریز یکم. درآورد خچالیکاهوها را از  يسبد محتو. بگذارد نکیزد و به آشپزخانه رفت تا بساط شام را در س يلبخند ناز و

بود  ستادهیا نیسر نگ يگذاشت و رو به برانوش که باال ینیهمه را در س. آورد رونیرا هم ب نیسکنجب ي شهیش. تر و تازه شوند یگرفت تا کم

:گفت

.ذارم یدر و باز م. میشنو یکنه م هیگر ـ

.از خانه خارج شد تایشلوارش فرو برد و پشت سر آرم بیرا در ج شیدست ها برانوش

انداخت و  نیزم يرا برداشت و رو یکیکه در پشت بام بود  ییکارتون ها يدستش سپرده بود از البه ال کیرا به  ینیکه س یدر حال تایآرم

:را باال داد و گفت شیبرانوش ابروها. نشست شیخودش هم افتتاحش کرد و رو

.که يشد یکخا ـ

. نیباش، بش یخاک: تایآرم

:گفت تاینشست و آرم برانوش

.یبزن روشن ش ـ

:نگاهش کرد و برانوش گفت یکم تایو آرم دیبه لحنش خند برانوش

...خب ـ
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:کرد و گفت نیکاهو را آغشته به سکنجب تایآرم

!خب به جمالت ـ

.کنم یخواهش م تایآرم: برانوش

:زد و گفت يلبخند تایآرم

قدر مهمه؟ نیا ـ

...خوام بدونم که اون یفقط م: برانوش

:کالمش آمد و گفت انیم تایآرم

. یخواد تو اون رو ببخش یگفت م. گفت متوجه اشتباهاتش شده. شتیخواد برگرده پ یگفت م ـ

: گفت يجد تایآرم. خشکش زده بود برانوش

.دیو شروع کن دیجد یزندگ هیو دوباره  یبخشخواد که تو اون و ب یالدن بهم گفت که هنوزم دوست داره و م ـ

: ادامه داد تایآرم. از جا بلند شد يبه تند برانوش

...هنوز. گفت برانوش و هنوز دوسش دارم. مونهیپش یلیگفت بهت عالقه داره و خ ـ

: و گفت ستادیا تایمقابل آرم برانوش

رو گفت؟ نایواقعا ا ـ

: زد و گفت يشخندین تایآرم

.دیکن یبا هم زندگ ییسه تاخواد  یم ـ

: و گفت دیاش کش یشانیبه پ یدست برانوش

.اون حامله است یول ـ

:حال گفت نیبا ا د،یگز یداشت لبش را م تایآرم

.دیبا هم از نو شروع کن ییسه تا دیتون یم. تونه سقطش کنه یخب م ـ

: د شد و گفتهم از جا بلن تایآرم. شد رهیپشت بام خ يرو زوگامیمتفکر به ا برانوش

نه؟ ،يتو هم هنوز دوسش دار ـ

: زد و گفت يپوزخند تایآرم. نگاه کرد تایبه آرم برانوش

؟يدو به شک شد ـ

: و گفت دیکش یقینفس عم برانوش

.نه ـ

.مشخصه: تایآرم

: و گفت دیکش ينفس کالفه ا برانوش
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.کردم یداشتم به وقاحتش فکر م ـ

به شکمش؟ ایبه وقاحتش : تایآرم

:بام نشست و گفت يلبه  نهیدست به س تایآرم. نگاه کرد تایبه آرم رانوشب

.لهت کرده، از گناهم بدتره یدون یبرات ارزش نداره، م يزیپش یدون یدوستت نداره، م یدون یکه م یدوست داشتن آدم ـ

:و گفت دیکش یآه برانوش

.ندارم یحس چیمن به الدن ه ـ

؟یشیآشفته م يطور نیا ؟یهاش و نگه داشتعکس  يهمه  نیبه خاطر هم: تایآرم

: گفت تاینزد و آرم یحرف برانوش

؟یماه بچه اش و نگه داشت ازدهی یچ يبرا ـ

: تند گفت تایکه آرم دیبگو يزیخواست چ برانوش

الدن برات بمونه؟ برگرده؟ یاتصال بود برات؟ توقع داشت ينقطه  هی ؟یچ ـ

: داد زد برانوش

.نه ـ

:مش گفتبا آرا تایآرم

هان؟  ؟یالدن فکر کن يبه شکم برجسته  يندازه که بخوا یروز م نیدوست دارم از طرف الدن تو رو به ا يجمله  دنیچرا شن ؟یپس چ ـ

آره؟ ؟یشم تو بزرگ کن گهید يبچه  يبخوا يدیترس

: گفت تایبام کنار او نشست و آرم يمستاصل لبه  برانوش

کرده رو نگه  انتیکه بهت خ یزن يبچه ... یول ،يفاکتور اون تخت و دار ،یشیداغون م شونینیب یم یتهنوزم وق ،يها رو هنوزم دار لمیف ـ

به خاطر بچه شم که شده برگرده نه؟ يدواریچون ام یداشت

: و گفت دیکش یپوف برانوش

.نه ـ

: شود داد زد یدانست از کجا منشا م یکه نم یبا حرص تایآرم

؟یپس چ ـ

:به او نگاه کند گفت بدون آن که برانوش

. مثل خودش بشه دمیترس ـ

:نگاه کرد و گفت تایبه آرم و

. خواستم مثل مادرش بشه ینم ـ

.کنم یباور نم ن؟یفقط ا: تایآرم
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: و گفت دیکش یآه برانوش

. شدیالدن م نیهر روز ع. شدیبعدش هر روز بزرگ م. نداشت یگناه. نتونستم ومد،یدلم ن یببرمش، ول نیاز ب ییجورا هیخواستم  یاولش م ـ

...مثل اون دمیترس. اش، نگاهش، رنگ چشم و و موهاش افهیق

؟یرو نگه داشت يکه ازش متنفر یزن يبچه  نیبه خاطر هم: تایآرم

... نیدونست که نگ ینم یاون حت: برانوش

: افزود یبا آه و

.ستمیمن ازش متنفر ن ـ

 شه؟یمگه م ؟یستیمتنفر ن: تایآرم

: زد گفت یکه در لحنش موج م یبا کالفگ و

 ؟يخودت نگه دار شیو پ انتیخ هی يبچه  شهیمگه م ؟یمتنفر نباش شهیمگه م ؟یکرده دو به شک بش انتیکه بهت خ یاز حرف زن شهیمگه م ـ

... اون آدم و دوست داشت و بعد به من شهیمگه م. يتو هنوزم الدن و دوست دار

بود و مچ دست  ستادهیبرانوش پشت سرش ا. حس کرد دستش را گرفت. از جا بلند شد. زل زدکرد  یبه برانوش که مبهوت نگاهش م و

:آهسته گفت. راستش را گرفته بود

...تایآرم ـ

: و گفت ستادیا شیبرانوش جلو. اوردیکرد و خواست مچ دستش را از دست او درب یکوچک يتقال. برنگشت تایآرم

... مسائل نیکدوم از ا چیه هگید یباش انتیخ هی يخودت زاده  یوقت ـ

: و گفت دیکش یپوف

. من مرد يالدن برا ـ

: و گفت دیکش یقینفس عم تایآرم

.و پس بده نیپس نگ ـ

: را باال داد و گفت شیابروها برانوش

؟یچ ـ

.ياز خودش متنفر. يکه از مادرش متنفر یو بزرگ کن يبچه ا یتون یبرانوش، تو نم: تایآرم

.ستمیمتنفر ن از خودش: برانوش

:بلند گفت تایآرم

با  يخوا یاگر م. تو و الدنه نیاتصال ب يرشته  نیا. خودت رو، اون رو یکن یداغون م يتو دار. شهیاون داره بزرگ م. يازش متنفر. یهست ـ

.یرو بزرگ کن یزن نیچن يبچه  یونت یبرانوش تو نم... یول يکه با تو نگذرونده رو دار یمدارك تمام لحظات. زن شوهرداره هیاون ... یالدن باش

.بانو تونست: برانوش
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بهش محرم  گهینه سالش بشه د نینگ. کننیاحساسات زنونه فرق م. پدرت بود. اون فوت شده بود. یتو مادر نداشت. کنه یبانو فرق م: تایآرم

بزرگتر بشه بفهمه . ستیبه تو محرم ن نینگ. یبهش محبت کن. یبغلش کن. شیپدر ببوس هیمثل . یبهش دست بزن یتون ینم گهید. یستین

 یم یوقت. یشیم تیبابا اذ گهیبهت م. ستیاالنشم وجودش برات مهم ن نیتو هم. شهیداغون م يجدا کرد شیو پدر واقع مادراون و از  يچطور

که به الدن وصل  يرشته ا يخوا یم یچ يبرا يباهاش ندار ینسبت چیه یوقت ،یستیپدرش ن یوقت. یشیم تیاذ فتهیداره به راه افتادن م ینیب

هرچقدر . بچه از پدر و مادرش هیدور نگه داشتن . ستیراهش ن نیا يالدن برگرد شیپ يخوا یاگر م یحت ؟يرخودت نگهش دا شیرو پ شهیم

.برانوش ستیهم که اون ها نادرست باشن، بازم درست ن

.هم قد شده بودند تازه. ستادیا شیجلو تایآرم. بام نشست يو لبه  دیکش یپوف برانوش

:آهسته گفت تایآرم

 یم شیو خانواده اش ازت سلب آسا نینگ ؟یتا ابد آرامش داشته باش يخوا یمگه نم ؟یساده و آروم داشته باش یزندگ هیخواد  یمگه دلت نم ـ

تا آخر عمرت  يخوا یدشم تو مگه مبع. سرش باشه يخانواده باال دیاون بچه با. یفتیالدن م ادی ینگاه کن نیتا آخر عمر هر وقت به نگ. کنن

.نداره یربط چیبه تو هم ه نیوقت نفهمه نگ چیاگر ه یحت. و قبول نکنه نیممکنه نگ یازدواج کن يدختر تقاضا هیپس فردا از  ؟یباشمجرد 

: برانوش گذاشت و گفت يسرشانه ها يرو یبه آرام. را جلو برد شیها دست

 ینداره، ول یارزش چیکه ه زهیبر ينفر هی ياحساساتش و پا يتونم درك کنم چقدر بده آدم همه  یم .تونم بفهمم گذشته چقدر تلخه یمن م ـ

 نیتا ابد ا. یمون یجوون و شاداب نم شهیتو تا ابد هم. کوتاهن یلیبرانوش فرصت ها خ. وقت دوباره از نو شروع کردن و ندارن شهیآدما هم

.يزیقدر به هم بر نیا شونیدآورایکه با هر بار  ستنیقدر پررنگ ن نیاخاطرات 

: و گفت دیکش یقینفس عم برانوش

.کنم یفکر م نیمن فقط به نقطه اشتراك خودم و نگ ـ

:گفت حیصر تایآرم

؟ینامشروع نیتو هم مثل نگ یعنی ـ

: با حرص گفت برانوش

...یکرد، ول غهیپدرم قبلش مادرم و ص. نه ـ

؟يدیالدن و بخش: تایآرم

.نه: برانوش

.يدیبخش یول: تایآرم

:گفت تاینگاهش کرد و آرم برانوش

رو  هیو قض يفقط طالقش داد ؟يکار کرد یشد اما تو چ یدادگاه و سر و صدا به پا م يدیکش یکار رو م ياگر نبود. يدار يتو روح بخشنده ا ـ

 يزایچ نیبا ا يکه بخوا یتو بزرگ تر از اون. يریمعصوم انتقام بگ يبچه  هیکه از  یپست باش یتون یتو نم... نینگه داشتن نگ یول ؛یبست

... کیکوچ
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: کرد و گفت یمکث

. بزرگ فقط بلدن ببخشن يآدما یدون یم ـ

: او نگاه کرد و گفت به

!دمیو نبخش نیمن هنوز رام ـ

؟یکن یخرم م يدار: برانوش

:و گفت دیخند تایآرم

؟یلطفا خر ش شهیم ـ

: و گفت دیکش یآه و

تموم بشه، چرا؟ يباز نیا يخوا یتو نم. تموم بشه زیپس دخترش و پس بده و بذار همه چ ،يدیکه خودش و بخشتو ... برانوش ـ

.خوام اون بچه مثل مادرش بشه یمن نم: برانوش

: برانوش داد و کنارش نشست و گفت يبه شانه ها یتکان تایآرم

که ازش  یکس شیپ نینگ. انیبار م یخوب يبچه ها یول... یبچه رو ندارن، ولاون  اقتیکه ل شنیبزرگ م ییدست پدر و مادرها ریهزارتا بچه ز ـ

 هی ي ندهیآ. ریبگ میدرست تصم! حداقل اون بچه اش و دوست داره؟ ینفر ازش متنفرن ول نیکه چند يمادر شیپ ایمتنفره بزرگ بشه بهتره 

؟یفهم یم ،یکن یخال نیسر نگ يحق ندار ادیم که چقدر از الدن بدت نیبه خاطر انتقام و ا... موجود زنده هی. بچه است

:را باال داد و گفت شیابروها برانوش

.ستمینفهم که ن ـ

:زد و گفت يو برانوش هم لبخند دیخند تایآرم

حرف ها رو زد؟ نیحاال واقعا ا ـ

:نازك کرد و گفت شیبرا یپشت چشم تایآرم

شش؟یپ يبرگرد يخوا یم ه؟یچ ـ

!ستمینه، احمق ن: برانوش

: و گفت دیخند تایآرم

. الدن احمق بود که ولت کرد ـ

.نیرام نیع: برانوش

: و گفت دیبلندتر خند تایآرم

.ادنیاحمقا ز ـ

:گفت تایزد و آرم ياو لبخند ياز خنده  برانوش

.يدار ایگفت تو پارانو یالدن م ـ
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: را گرد کرد و گفت شیچشم ها برانوش

من؟ ـ

: با خنده گفت تایآرم

.يدار میسیفکر کنم نارس شتریبمن  ـ

دارم؟ میسیمن نارس: برانوش

.گهیجز خودم د نمیب یکس و نم چیمنم که اصوال ه. نه من دارم: تایآرم

: و گفت دیبلندتر خند برانوش

.جمله هیما رو با اون  یکشت ـ

: او گفت يادا دیبه غبغبش انداخت و به تقل يباد تایآرم

.شرکتم چشمات ده تا شد ياومد یعنیپوزت خورد دکتر،  یول. ننیب یمنو م هیبق نم،یب یو نم یمن کس ـ

: با قهقهه گفت تایو آرم دیبلند خند برانوش

. کوه غرور جلوم وا بده هیکردم  یفکر نم ییخدا ـ

: خنده گفت انیم برانوش

من وا دادم؟ ـ

.کردم يازت خواستگار نگینه، من تو پارک: تایآرم

.يپروند هم يچه لگد: برانوش

: و برانوش گفت دیغش غش خند تایآرم

ه؟یهنوزم جوابت منف ـ

: لبخندش را جمع کرد و گفت تایارم

.هیحاال حاالها منف ،یرو پشت بوم بپرس ،یبپرس نگیتو پارک ـ

: و گفت دیکش یپوف برانوش

چه کار کنم مثبت بشه؟ ـ

.یبکن یتون ینم يکار چیفعال ه: تایآرم

:گفت تایاد و آرمتکان د يسر برانوش

؟یاوک. میکن یدرحق هم دوست مویبود که با هم دوست باش نیقرارمون ا ـ

: گفت تایزد و آرم يلبخند برانوش

.برانوش یهست یتو آدم خوب ـ

: گفت تاینگاهش کرد و آرم برانوش
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.یباش ثیخب یکن یم یسع یلیخ یول ،یخوب یلیخ. گمیم يجد ـ

: گفت تایزد و آرم یلبخند کج برانوش

. و با گذشته ات تموم کن زیو همه چ ایب. ریبگ دیجد میتصم هیاز فردا  ایب ـ

: و گفت ستادیوسط پشت بام ا تایآرم

. زدم شیو خاطراتش و آت نیجا رام نیمن هم ـ

: و گفت دیرا کوب شیپا

بذار . تمومش کن ییهوی. و هم فکرات و بکنت. شدم یبودم، بعد چ ینره قبال چ ادمیپوشه ازش عکس دارم که  هیفقط . جا نیدرست هم ـ

تو رو  یاشتباه نیاز ا شترینذار ب. دونه یتو رو پدر خودش م نینگ. بذار تموم شه. تحت شعاع قرار نده نیاز ا شتریو ب تیبذار زندگ. یخالص بش

. کنه دابابا ص

:به او کرد و گفت یو از سر شانه نگاه ستادیدر پشت بام ا يجلو. گرفت شیفرو کرد و راه خروج را پ بشیرا در ج شیدست ها و

.ریشب بخ. لطفا خر شو ـ

.با خنده در را بست و

*****

 کیبه شر ازیدوم ن يشعبه  سیتاس. پول خوب به مشامش ساخته بود يبو. کرد یرا چک م دیجد يشرکا يکار يرزومه . دیکش يخسته ا نفس

.نبودند زیحداقل ه. آمدند یم یبه نظر درست يآدم ها. داشت

شراکت  یهر چه که بود قرار داد بستن با آن ها و به نوع. دخترعمو پسرعمو بوده اند دیبه قول پرستو شا. يو همسرش فتانه صمد يصمد بهروز

.بود یم يشتریب يها تیشاهد موفق دیهمه مدت با نیبعد از ا گرید. بخش بود تیدر صنفشان داشتند رضا یزوج که اتفاقا نام خوب کیبا 

.آمد و به ساعت نگاه کرد یو قوس کش

نه، واقعا چرا؟! برانوش به او زنگ بزند؟ ایبه برانوش زنگ بزند  دیکرد با یچرا فکر م. اش نگاه کرد یگوش يبه صفحه . بود کی کینزد

. شت بام آتش زدالدن را در پ يعکس ها شبید. اش زل زد یساعدش گذاشت و به گوش يچانه اش را رو. پهن شد زیم يو رو دیکش یآه

 تایآرم یرا ببرد ول نیخواست نگ یم شبیهمان د. کند یرا عمل مشیقدر زود تصم نیکرد برانوش ا یزنگ آپارتمانش را فشار داد فکر نم یوقت

.کردند يباز يرا به صبح موکول کرد و در پشت بام چهارشنبه سور زیهمه چ. شود مانع شد یم اببا گفتن بچه بد خو

 یهر چند م. شود یماهه چه م ازدهی يموجود زنده  کیاز  یخداحافظ ي جهیکه نت دیر کرد خب توقع دارد زنگ بزند و بگوو فک دیکش یآه

.سخت و دردناك است یبرانوش کم يبرا نیدانست ا

.دیایکنار ب توانست با او در ذهنش یم شتریفرزند ندارد ب کیدانست چرا حاال که او  ینم. دیکش یآه... دیخودش هم فهم یوقت یحت

آمد؟ یکنار م واقعا

.چرخاند یم زیم ياش را رو یانگشت اشاره و شصت گوش با

!زد یزنگ م دیاو زنگ بزند؟ برانوش با چرا
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.بود نگاه کرد زانیکه در اتاق آو يرا پشت سرش قالب کرد و به لوستر شیدست ها. اش لم داد یصندل ياش را هل داد و رو یگوش

!یپاتخت يبرا یکی ،یعروس يبرا یکیحنابندان،  يلباس برا کی. کرد یشروع م دیاز افسانه با. لباس نداشت. داشتند شیدو جشن در پ احتماال

...!دانست چرا به دلش افتاده بود آن ها هم با هم ینم... هم که اریو ماز هیهد

مانتو کم  کیواقعا فقط . نگاه کرد شیبه مانتو. داشت یوبخ ي قهیالبته دروغ چرا برانوش سل. دیچسب یرفتن نم دیخر ییتنها. دیکش یقیعم نفس

.دیداشت، که برانوش زحمتش را کش

مراسم  يحتما او هم برا. سرش گرم شود دیچه بهتر با خر. گذاشت یرا پشت سر م یخب مسلما امروز برانوش روز سخت. دیکش یقیعم نفس

.داشت کیکت و شلوار ش کیبه  ازیمرصاد ن

لباس  دیاش را به خر یفکر کرد بعدازظهر خال تیپوست لبش را کند و درنها یکم فیرنگ ک يادآوریبا . رفتیپذ یاش را نم قهیچند او سل هر

بود تا زنگ بزند بدون آن که  یخوب يکال بهانه ... نه... کندینه برانوش فکر م. شود ینه کسل م. ستیافسانه اختصاص دهد بد ن يمراسم ها يبرا

...!ایکرده  ریآورد احساساتش را درگ یخودش م يراکه ب یهیحس کند توج

برانوش خوب  ي قهیصرفا چون سل. خودش مرور کرد يرا از نو برا هشیباز توج نیمخاطب ستیل يرو. اش دراز کرد یرا به سمت گوش دستش

.!..خواست زنگ بزند وگرنه یحرف ها م نیرفاقت و ا يفکر کند، از رو يزیخواهد برانوش به چ یاست و نم

: بوق نخورده گفت. را گرفت شماره

.دستگاه مشترك مورد نظر خاموش است ـ

The Mobile Set is Off

.کار را دوباره تکرار کرد نیچرا ا دیخاموش بود؟ خودش هم نفهم چرا؟چرا

نست عادت اوست که خاموش دا ینم... ربع نگذشته همان آوا کیباز  یول. زند یزنگ م گریساعت د میانداخت و فکر کرد ن یساعت نگاه به

...!ایکند 

خوشبختانه . اطالعات و گزارش سفر داد یساعت از سه گذشته بود که افسانه تماس گرفت و کم. کرد یدگیعقب مانده اش رس يبه کارها یکم

.بود حیچند دست لباسش کامال صح دیکامال به هدف خورده بود و فکر خر هیو هد اریاش نسبت به ماز یروشن دل

گفت در دسترس  یبار م نیا. اش زنگ زد یرا باال داد و در آسانسور باز به گوش شیبرانوش ابروها نیبا نبود ماش. چهار به خانه رفت کینزد

باز هم . زنگ را امتحان کرد. امدین ییصدا. به واحد برانوش زد يو رفتن به واحد خودشان تقه ا دیو قبل از درآوردن کل دیکش یپوف. ستین

.را باال انداخت و وارد خانه شد شیشانه ها. نشد يخبر

صبر کند  دیکرد و فکر کرد با نهیاش در آ یچیبه پس سرباند پ یبا چرخش گردن نگاه. تنقالتش افتاد ادی. خورده بود يشرکت قرمه سبز در

خواست .در پس سر اکتفا کرده بودپانسمان کوچک  کیهم او پانسمانش را سبک کرده بود و به  یصبح... ایبرانوش پانسمانش را عوض کند 

لطف است در حق  نیکرد ا یکند و خودش رسما حس م يکار نیداد باز برانوش با نوازش موها چن حیشد و ترج الیخیب هور برود ک یکم

!بزند دیپشتش را د یرا نوازش کند، سه کل شیکه موها نیپانسمان سرش را عوض کند، دو ا کیگذارد  یبرانوش که م

.خواست یتنقالت م دلش چهار
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برانوش کجا بود؟ پنج

که در آن  يریلحظه تصاو کی... اگر مادرش یحت. دست مادر و پدر بزرگ شود ریز دیبچه با یول! شد یتنگ م یلیخ نینگ يدلش برا شش

.چشمش جان گرفت شیبود پ دهید ییاتاق کذا

.داشت یچه طاقت برانوش

دستش  يرا رو یفقط سر چهار بحث ساده آب پاک نیخوب شد رام... کرد یار را درحقش مک نیاگر ا نیو فکر کرد رام دیکش یقیعم نفس

.ها را تماشا کند لمیاز ف یکیگرفت تا  يا يجد میو باالخره تصم دیکش یاوف... نیخواست چن یاگر م. پس زد و رفت و مرد. و تمام شد ختیر

هم زنگ  یهر از گاه. کرد یم يزیعصر برنامه ر دیخر يوش، و البته هنوز برااز جانب بران یاش هم در بغلش بود و هنوز منتظر تماس یگوش

!ستیگفت در دسترس ن یگفت خاموش، م یم یزد و زن یم

چرا خاموش بود؟. کرد یاش نگاه م یبه گوش مایحاال مستق. هفت بود ساعت

... باز هم یاز خانه خارج شد و زنگ واحدشان را فشرد ول يبار چند

داد  یم حیآرامشش ترج يبرا یکرد ول یم يریو پاپ کرن و پفک خورده بود که حس س پسیآن قدر چ. خواست یم یلش خوراکد یکالفگ از

.همچنان دهانش بجنبد

شده است بهتر است شام را با  یکال به خاطر زمان از دست داده منتف دیخر ي هیشام درست کند و حاال که قض دیفکر کرد با. آشپزخانه شد وارد

شام درست  هیپسر همسا يبرا دیکرد و فکر کرد چرا با یبه کوکو شوند نگاه لیخواستند تبد یکه م ییها ینیزم بیلحظه به س کی. بخورندهم 

د؟یایمنتظر باشد تا او ب وکند 

. دوستش داشت هیپسر همسا: کی ي نهیگز

. کمکش کرده بود هیپسر همسا: دو ي نهیگز

.گشت حالش خوب نبود یزمبا یوقت هیپسر همسا: سه ي نهیگز

!شتریبه اطالعات ب ازین. صورت مسئله ناقص است: چهار ي نهیگز

.او را گرفت يشماره  گریبار د کیها  ینیزم بیقبل از پوست گرفتن س. دیکش يکالفه ا نفس

:کرد فکر کرد یها را رنده م ینیزم بیکه س یدرحال. دیکش يکالفه ا نفس

؟ییکجا ـ

 امدهیسرش آمده است و ن ییاست؟ بال امدهیپز گذشته است و ن تایآرم يکرد از کوکو یفکر م تایآرم. امدیبرانوش ن. دوازده شب بود ساعت

است؟

تلفن واحدش را از خانه  يشماره . داد کیواحدشان کش يجلو. بار هم از خانه خارج شد نیچند. و دوباره و دوباره شماره اش را گرفت دوباره

. و باز شماره گرفت و باز خاموش است دیکش یآه. دیشن یزد را م یکه خودش به منزل برانوش م ییهاتلفن  يصدا یحت. گرفت

کرد  یاش را حس م یصبح هم دو دل. خبر بود یاز هشت صبح از او ب قایاز صبح، دق. نداشت یفیبرانوش اصال تعر شبیحال د. نگران بود واقعا

 یبود، ول یبرانوش اثر گذاشته است، حس خوب يرو شیکه حرف ها نیحس ا. قاطع بود یلو دیشک و ترد يبا همه . هم داشت تیقاطع یول
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 یکالفه اش م. وجه دوست نداشت چیحس دوم را به ه نیا... کرد و حاال برانوش کجاست یدخالت م دیاصال نبا دیکه شا نیاز ا یحس نگران

 یم هیثان. کرد یدندان قرچه م. گرفت یشماره م. زد یبه آسانسور زل م. ردک یبه واحد رو به رو نگاه م. بود ستادهیدر ا يسردرگم جلو. کرد

. شمارد

انگار ! امدین... یگذاشته بود، ول خچالیدر  شیکه درست کرده بود را هم چند ساعت پ يساالد. خانه نبود يوقت بود که در فضا یلیکوکو خ يبو

 یم يزیاگر معده اش خونر. نداشت یخوب یوضع روح. خواست تحملش کند یش نمبود که دل يحس آزار دهنده ا نیا. دیایاصال قرار نبود ب

کرد؟ یعوض م یخورد؟ پانسمان سرش را چه کس یکرد؟ شام چه م یمرصاد عود م يبه گفته  گرنشیمکرد؟ اگر 

هم  دیشا... ه بزرگش کرده بودما ازدهیکه  یکه نبود، البد دل کندن از کس ياسباب باز. را خواست پس بدهد نینگ. عکس ها را آتش زد آن

هنوز هم به او حس  یعنی. با هم شام خوردند دیشا. بود و برانوش هم بود دیشا. ردیبگ لیرا تحو نیالدن نبود که نگ دیشا. الدن بود داریمست د

ت؟داش

شد؟ یآن نفر سوم چه م... و برانوش الدن

رد؟یگخواست برانوش را پس ب یبرانوش را دوست داشت؟ نکند م الدن

...را از برانوش؟ برانوش را از نینگ رد؟یپس بگ یفکر کرد برانوش را از چه کس ذهنش

کرده بود تا  يزیکه خودش با خودش برنامه ر يعصر دیخر. گشت یتا االن برم دیآدم را به مادرش بدهد و خب بدون بحث با کیبود  رفته

خودش . کوکو مانده بود دست نخورده! او و خودش درست کرده بود هم نبود ياکه بر ییکوکو يبو. شده بود یاش کند منتف یبرانوش همراه

 یب. خبر بود یب. نبودن برانوش هم بود. گفت خاموش است هم بود یکه م یزن يآوا. تلفن دستش بود. در بود يهم جلو وا. هم نخورده بود

! بد بود يخبر

 نیاصال پس دادن نگ. ذهنش ادامه نداد... به سرش یکه بود چه گل یمگر وقت. که نبوداصال نبود ! همه بود و نبود نیخسته شده بود از ا یلعنت

!ساعت دوازده شب بود. آمد یچرا نم د؟یکش یچقدر طول م

را برده بود که بدهد به مادرش، به پدرش، به آن ها  نینگ. کوچک بود زیسا زادینبود، آدم یکه نان قرض نیهر چند نگ. نداشت يصبح خبر از

شد با وجود آن همه  ینم. را بخواهد نیتوانست نگ یبرانوش نم. خواست یاو را م یبرانوش دروغ. بودند و دوستش داشتند یواقع نینگ يبراکه 

که  یخواهند چه کار؟ مدرک یزنشان را م انتیکشد، مدرك خ یکه نفس م يمردها سند زنده ا. برانوش مرد بود. را بخواهد نیالدن نگ ازمدرك 

برانوش  اورد؟یو الدن ب نیسر نگ یینکند بال ست؟یبود؟ نبود؟ هست؟ ن ثیبرانوش خب د؟یآ یبابا صدا کند؟ اصال با عقل جور در م آن ها را

برانوش . بسازد دیجد یزندگ کیپس بدهد و  دیرا با نیحاال نگ. اش را نشان داد يبزرگوار. دیبرانوش بخش... نداشت وگرنه ترا دوس نینگ

جواب .وجدانشان گفته نه دیدر لحظه شا... یرا انتقام حواله کنند ول انتیخواستند جواب خ یاز آن ها که م. خودخواه يرد نماهااز آن م. مرد بود

!او را بابا صدا کند انتیکه جواب خ ییکنند تا جا یم گرا بزر انتیخ

!بام درست بود يرو شبید شیحرف ها. کند يپدر نیتوانست در حق نگ ینم او

خب . توانست یبرانوش نم یول! آقا کرد، دکتر کرد. برانوش را بزرگ کرد. کنند؛ مثل بانو يت دارند ببخشند و فراموش کنند و مادرها عاد زن

گشت؟ یحاال چرا برنم
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.و تلفن خانه را از خودش دور کند لیموبا یلحظه گوش کیبدون آن که . هم بگذارد يبدون آن که پلک رو. هفت صبح بود. شد صبح

.نداشت يشب تا صبح، از برانوش خبر کیصبح تا شب،  کی د،امین

 يرو یرا با خستگ فشیک. مقنعه را بدون وسواس سرش انداخت. که نادانسته محبوبش شده بود را تنش کرد یکرم يمانتو. دیکش یقیعم نفس

برانوش با  یعنی. صبحانه نخورده، شام نخورده. داش را از شارژ درآور یگوش. داد خواب آلود باشد یاجازه نم یحس نگران. شانه جا به جا کرد

...هم دیمهم نبود، شا. سرش را تکان داد ؟الدن بود

زنگ  يبار، دوبار، سه بار، دستش را رو کی. ناخواسته اش زنگ در را فشرد يبه چرت ها ياعتماد یبا ب. به در واحد او نگاه کرد گریبار د کی

!نبود که نبود. نگه داشت

 نگیدر پارک. دیکش یکرد؟ پوف یجمله را تکرار م کیآن زن خسته نشده بود . دوباره زنگ زد. کرد هیتک يفلز ي وارهیبه د. ر شدآسانسو سوار

 يچند پله ا. رفت یشود، به سمت نگهبان لشیقبل از آن که سوار اتومب! نبود نشیماش. چشم چرخاند يدواریاش و با ام ییبا شک به حس شنوا

:گفت داریو رو به سرا دیکش یقینفس عم. را باال رفت دیرس یمجتمع مبه  نگیپارککه از 

ومدن؟یدکتر برومند امروز ن ر،یصبح به خ ـ

.داد لشیبود را تحو دهیباز پرس شیدانست، اما با شک به دانسته ها یکه خودش م یحیصر جواب

...صبح روزیاز د ـ

فرمان  يلحظه سرش را رو کی. سوار شد. رفت نگیبه پارک. دیکش یآه. نستدا یکه فعلش را م يجمله ا. جمله اش گوش داد يانتها تا

.اوردیسر خودش ن ییحالش بد نشود، کار دست خودش ندهد، بال! نگرانش بود. نگران جسمش بود. نگران روحش بود. گذاشت

دو  نیلبش را ب! زنده بود؟. آمد یکاش م .دید یهم آدم ها را م یلیاصال خ... هم حساس، هم. بود یآدم ها هم احساسات دنیآن همه ند با

عقب گرفت و . از خالص درآمد. دنده را جا زد. زبانش اعمال کرد يبار رو نیا. رندیگ یطور مواقع زبان گاز م نیافتاد ا ادشی. دندانش فشار داد

صبر کرد درها . ستادیدر کوچه ا. از دادگ. چشمش گذاشت يرا رو نکشیع. ضبط را روشن کرد. درها را باز کرد. را زد موتیر. چرخاند مانفر

... نکند ماند و... نکند با او... الدن را دوست نداشت، داشت؟ نکند داشت و. الدن تهران بود. شمال بود هیهد. را بست شیچشم ها. بسته شوند

...بود که فکر کند يکننده ا کیتحر يکلمه  نیشب؟ ا! شب تا صبح کی... و بماندنکند 

برده بود؟  ادیشکم الدن را از  یو کم بود؟ برجستگ ریقدر حق نیامروز، ا يآدم بزرگ و بخشنده  کی روز،ید يمرد نما کی.. .برانوش یعنی

.و بن غلط بود خیفکرش از ب نیا. نبود نینه ا. امکان نداشت... شب را

بادکنک  کیغرورش . هم ساده بود، هم مهربان بودکه  یبرانوش. کرد نگران برانوش است یبه خودش اعتراف م. واقعا نگران بود. بود نگران

خودش درخلوتش  يمرد بود که برا... از آن آدم ها. حساس بود، شکست خورده بود، دکتر بود، جذاب هم بود! زود پنچر شد یلیبود که خ

...نکند باز یول. دیبخش یبود که م ردم. کرد یم هیگر

سر  یینکند بال... را پس داده بود و نینگ! بود امدهیشب تا صبح ن کی. شد فکر نکند ید، نمشد فکر نکر یکرد؟ نم یواقعا به او فکر م داشت

.کرد ینگران بود و فکر م! کال سرش آمده باشد؟ ییبال... ایالدن  ای نینگ ایخودش 

. نش را مشغول کرده استمساعد نبود االن ذه شبشیکرد، چون حال د یم هیداشت توج! بد نبود شبشیاگر حال د یشد فکر نکند، حت ینم
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به حرف  ش،یها یبه تالف ش،یبه سفارش ها. کرد یبه وصول چکش فکر م. کرد یقبل تر هم فکر م! در کار نبود يهرچند وگرنه ا... وگرنه

 شتریب یلیخ حاال. کرد یهم فکر م هیبه هد! کرد اگر مرصاد به او خط نداده بود یفکر م یگاه. مرصاد يبه حرف ها دش،تول ي هیبه هد ش،یها

بود که او به او فکر نکند؟ یشد به او فکر نکرد؟ اصال ک یم! مرد بخشنده کی. دادند یدر مورد برانوش مانور م شیدر ذهنش فکرها

... توانست به برانوش فکر نکند؟ برانوش یحاال م. چه با برانوش کرده است دیکه د یوقت دیبخش یهم جنس خودش را نم یدختر بود، کس او

قدر  نیکرد که چرا او را ا یخودش را شماتت نم گریدر ذهنش، حاال د. دیچرخ یراحت در دهانش م يادیحاال ز. سخت بود لیاسمش اوا تلفظ

.کرد یفکر م یبه برانوش خال شوند،یپ یپسوند، ب یب ،یفقط برانوش، برانوش خال. عادت نداشت ادیبه دکتر برومند ز. رخاندچ یدر فکرش م

چرا ... برانوش یول. ماند ینم داریهم شب تا صبح ب نیبه خاطر رام! خسته بود. کننده بود ریدرگ... از آن آدم ها بود که. کر نکندشد به او ف ینم

.در چشم بود يادینبودنش ز امد؟ین

!دوباره زنگ زد ،یرو کم کن ياو هم برا. شد یزن خسته نم. زنگ زد. اش را نگاه کرد یگوش گریبار د کی

...یهر چند در وصف حالش اغراق هم کند، ول. را انتخاب کند يداد آهنگ وصف حال تر یم حیترج. امدیخوشش ن د،یچیپ لیتومبدر ا ییصدا

.انداخت يرا کنار یگوش یحرص. هنوز خاموش بود. شماره را گرفت گریبار د. ضبط هم روشن بود. دنده را جا زد. را بست کمربندش

دلتنگم  یدون یخوابم و م یتابم و ب یب واست

در جنگم ایو با دن رمیو درگ رمیم یم واست

که دل خسته ام نیو تنها نذار از روزگار با ا من

مونم و تا آخرش هستم یام و م وونهید واست

یستیباره بارون و تو ن یم داره

یستیخونه زندون و تو ن نیا شده

ییحسِ تنها هیقدر حسِ بد چه

یستیشکنم آسون و تو ن یم دارم

یستیشکنم آسون و تو ن یم ارمد

یدلتنگ نیا يتو رمیم نیاز ب دارم

یرنگ یتو از ب یب رهیگ یدل م داره

یخاموش نیا يتو رمیم نیاز ب دارم

یمن و با آغوش يبرد یشد م یم کاش

با نبودت ساده سر کرد شهینم

غم گذر کرد نیسالم از ا شهینم

یستیباره بارون و تو ن یم داره
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یستیزندون و تو نخونه  نیا شده

ییحسِ تنها هیقدر حسِ بد چه

یستیشکنم آسون و تو ن یم دارم

ناقوس . برانوش را گرفت يبعد شماره  یانداخت و کم یچند لحظه به ساعت نگاه. را در هم قالب کرد شیدست ها. نشست زشیم پشت

.زنگ زد زیم يو تلفن رو دیکش ينفس کالفه ا. خاموش است مثل پتک بود

:به پرستو گفت یفگکال با

.و وصل نکن یکس ـ

شماره ! مرصاد؟ ایخودش مهم تر بود  ینگران یخواست مرصاد را نگران کند، ول ینم. گرفت شیدست ها انیسرش را م. دیرا کوب یتق گوش و

:بعد از سه بوق مرصاد جواب داد. را گرفت

بله؟ ـ

.سالم مرصاد: تایآرم

:گفت طنتیبا ش مرصاد

؟یخوب ؟يزن جان، چطوربه به خواهر  ـ

:لوس او صورتش جمع شد و گفت یاز شوخ تایآرم

خوبن؟ خواهرم خوبه؟ هیبق ؟یممنون، خوب ـ

:با خنده گفت مرصاد

.تر از همه یخواهرتم عال ه،یحال همه عال ـ

:مرصاد گفت. دیکش یقیافسانه نفس عم يخنده ها يصدا دنیبا شن و

؟یباهاش حرف بزن يخوا یم ـ

:نه آمدافسا يصدا

.شده یچ نمیچرا به تو زنگ زده؟ بده بب ـ

:تند به مرصاد گفت تایآرم

.مرصاد با خودت کار دارم ـ

شده؟  یچ! یچه موهبت ایخدا: مرصاد

:و گفت دیکش ينفس خسته ا تایآرم

...بگم يراستش چطور ـ

.ادیصدات به نظر نگران م ؟یخوب: مرصاد

ره؟یمعموال کجا م ادیاستم بپرسم برانوش خونه نخو یفقط م. خوبه زیآره، همه چ: تایآرم
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:گفت يگوشت تلخ مرصاد، با لحن مسخره ا يبعد از اتمام خنده ها. دیجو یبا حرص پوست لبش را م تایخنده زد و آرم ریز یپق مرصاد

؟ینگران برانوش ـ

:حال کوتاه آمد و گفت نیبا ا. خواست مرصاد را له کند یم تایآرم

نه؟ ای رهیمعموال کجا م یگ یآره، حاال م ـ

.نرگسه شیپ دینگرانش نباش، شا: مرصاد

به  یکم. شکست یرا ترق ترق م شانیبه جان انگشتانش افتاده بود و مفصل ها یدست کیحال  نیبا ا! که بود؟ گریشد، نرگس د زیخ مین تایآرم

:خودش مسلط شد و گفت

؟يالدن رو هم دار يآدرس خونه  ـ

:شوکه گفت مرصاد

!؟یچ ـ

:و گفت دیکش یقینفس عم تایآرم

آدرسش کجاست؟ ه؟یچ شیلیفام یدون یم ـ

:گفت يجد مرصاد

افتاده؟ یاتفاق تا؟یشده آرم یچ ـ

. نه، نگران نباش: تایآرم

دوباره اومده سر وقت برانوش؟ کار؟یچ يخوا یپس آدرس الدن و م: مرصاد

.نشده يگم طور یم. مرصاد آروم باش: تایآرم

:دیپرس یآمد که م یانه هم مافس يصدا

شده؟ یچ ـ

؟ییاالن کجا: مرصاد

.نرگس بده نیخب آدرس ا. من االن شرکتم: تایآرم

؟یسینو یم ،یاک: مرصاد

:و گفت دیکش یقیمرصاد نفس عم. نوشت یبرداشت و رو ورق يخودکار تایآرم

؟يخوا یو آدرس الدن و م یلیفام یچ يحاال برا ـ

.اش ندارمبر یحیاالن توض: تایآرم

؟یگ یبعدا بهم م: مرصاد

.حتما: تایآرم

...آدرسشونم اکباتان. هیجهرم شیلیالدن فام: مرصاد
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.شانه انداخت و از اتاقش خارج شد يرا رو فشیک. از جا بلند شد. تماس را قطع کرد یکوتاه يبعد از مکالمه  تایآرم

:به پرستو تند گفت رو

.لهیشرکت تعط ـ

.شد لشیزود هم سوار اتومب یلیخودش را داخل آسانسور پرت کرد و خ. پرستو هم نشد یمنتظر خداحافظ یحت

...هـــه، احمق، نرگس! اول، نرگس آدرس

بود و انگار برانوش خودش جواب داده  يریتصو فونیآ. با حرص زنگ را فشرد. توجه به پارك ممنوع نگه داشت یخانه، ب کیش ينما دنید با

با حرص . باز بود يدر ورود. داشت یو تند گام بر م دیرا محکم چسب فشیک. باز شد شیو چرا و شما در به رو هیکبود، چرا که بدون پرسش 

سالم برانوش  يانداخت و سپس صدا یبغلش بود نگاه نیساله که نگ يچهل و خرده ا یبه زن ون،یدکوراس کیش يتوجه به نما یب. دوارد خانه ش

:سرش را تکان داد و گفت! یادکلن گوچ يبو ،یمرس. بود ستادهیا شیرو به رو دیوار سفو شل دیشرت سف یت کیبا . دیرا شن

.ییجا نیپس ا ـ

:لبخند زد و گفت برانوش

؟يکرد دامیپ يچطور ـ

:و گفت ستادیا شیرو به رو نهیدست به س تایآرم

نرگس خانم کجان؟ ـ

:جلو آمد و گفت نرگس

بله خانم جون؟ ـ

!ظاهر نشد شیدختر لوند و جذاب جلو کیبود؟ اوه، خب خدا رو شکر  شونینرگس ا. انداخت یفربه اش نگاه کلیبا تعجب به ه تایآرم

:تکان داد و رو به برانوش گفت يهر حال سر به

؟یکن یکار م یجا چ نیصبح تا به حال ا روزیاز د یبگ شهیم ـ

:کرد و گفت بشیرا در ج شیدست ها برانوش

؟میو حرف بزن مینیبش شهیم ـ

تند تند خودش را به  نینگ. گذاشت و به دستور برانوش که سفارش قهوه داد به آشپزخانه رفت نیزم يرا رو نینرگس نگ. نکرد یمخالفت تایآرم

.برانوش رساند

 راهنیپ يبرانوش رو ي نهیس يو برجسته که رو یکوچک آب کیبه مارك نا نینگ. نشاند شیپا يبلند کرد و رو نیزم ياو را از رو برانوش

.زد یداده بود و به آن زبان م ریکرد گ یم ییخود نما دشیسف

:و گفت دیکش یپوف تایآرم

...خب ـ

. خونه امیجا، نتونستم ب نیا امیگفتم ب. جا نیبعد هم اومدم ا. رفتم، نبودن: برانوش
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:ش گفتکرد و رو به برانو يتشکر تایآرم. نگه داشت شیرا جلو ینینرگس س. دیکش یقینفس عم تایآرم

.بلند شو ـ

...کجا : برانوش

.را بغل کرد نیبه سمتش رفت و نگ تایآرم

.در کار است يفکر کند ددر شدیباعث م تاینوع پوشش ارم...کند بلغش رفت  یبگیبدون انکه غر نینگ

:به برانوش گفت تایآرم

؟یهنوز که نشست ـ

:رو به نرگس گفت و

کجاست؟ نیساك نگ ـ

:رو به برانوش گفت تایداد و آرم تاینرگس ساك را دست آرم. کرد یرا درست م نیهم لباس نگ تایآرم. اوردیرا ب نیرفت تا ساك نگ نرگس

.منتظرم نمیتو ماش ـ

.کرد يبا يهم به نرگس با نینگ. کرد و خارج شد یبود، از نرگس خداحافظ ستادهیتوجه به او که هنوز وسط سالن ا یب و

:دینشسته بود بغل کرد و پرس تایرا که در آغوش آرم نیگن. در جلو را باز کرد برانوش

؟يبر يخوا یحاال کجا م ـ

.راند یبه سمت اکباتان م. نزد یحرف تایآرم

:گفت یبا لبخند خاص برانوش

.دست فرمونت خوبه یلیخ ـ

.ضبط را بلند کرد يصدا تایآرم

that I haven't seen your face 

دمتیوقته که ند یلیخ

Im tryna be strong

باشم يکنم قو یم یسع

But the strength I have is washing away

رهیم نیتمام قدرتم داره از ب یول

It wont be long before i get you by my side

خودم برگردونم شیتا تو رو پ دیطول نخواهد کش یلیخ

And just hold you, tease you, squeeze you till

...ر به سرت بذارم و فشارت بدم تابغلت کنم و س و

Girl I know mistake were made between us two
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من و تو بوده نیب یدونم اشتباهات یم دختر

And we show our eyes that now even says somethings weren't true

ندارن قتیدن که حق یرو نشون م ییزایما چ يچشما و

watch you go and haven't seen my girl since then

دمتیند گهیو د دمیرو د رفتنت

why can it be the way it was

مثل قبل بشه؟ زیهمه چ شهینم چرا

coz you were my homie lover friend

يمن بود یدوست داشتن یتو هم اتاق چون

I wanna make up right now now now

کار رو بکنم نیحاال ا نیخوام هم یم

I wanna make up right now now now

کار رو بکنم نیحاال ا نیخوام هم یم

Wish we never broke up right now now now

میشد یکاش االن از هم جدا نم يا

we need to link up right now now now

میحاال با هم باش دیبا

I wanna make up right now now now

کنمکار رو ب نیحاال ا نیخوام هم یم

I wanna make up right now now now

کار رو بکنم نیحاال ا نیخوام هم یم

Wish we never broke up right now now now

میشد یکاش االن از هم جدا نم يا

we need to link up right now now now

میحاال با هم باش دیبا

I can't lie

تونم دروغ بگم ینم

I miss you much

برات تنگ شده یلیخ دلم

Watching everyday that goes by

شهیم يروز داره سپر هر

I miss you much

برات تنگ شده یلیخ دلم

Tell i get you back Im gone try
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کنم تا تو رو برگردونم یخوام سع یم

I miss you much

برات تنگ شده یلیخ دلم

coz you are the apple in my eye

منی  تو نور چشم چون

Girl I miss you much 

برات تنگ شده یلیخ دلم

I miss you much

برات تنگ شده یلیخ دلم

I can't lie

دروغ بگم تونمینم

I miss you much

برات تنگ شده یلیخ دلم

I miss you much

برات تنگ شده یلیخ دلم

I wanna make up right now now now

...

.خوابش گرفته بود نیدر ماش نینگ. ط برد و آن را کم کرددستش را به سمت ضب برانوش

:زد و گفت يپوزخند تایآرم

؟يچرا کمش کرد ـ

بلند نبود؟ يادیصداش ز: برانوش

.بلند گوش داد يبا صدا دیکه وصف حال آدمه رو با ییشعرها: تایآرم

:متعجب گفت برانوش

وصف حال منه؟ نیا ـ

...و دوباره خواستن و دنیفتن و دلتنگ شدن و بخشهمش برگشتن و ر. وصف حالش بود آره،

 ینم. سوخت یم نیداشت؟ فقط دلش به حال نگ یبه او چه ربط! قیهر چه ال قیخال. مثل الدن را بخواهد یخواست کس یبود مگر؟ خب م زور

!خواست حرام هوس دو آدم شود

:کرد و گفت ینگاه تایرخ آرم میبه ن برانوش

!يایم یبه نظر عصب ـ

نه، چرا؟: تایمآر
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؟یمطمئن: برانوش

 یباشد، که اتفاق امدهیسرش ن ییکه بال. نگران بود، اضطراب داشت. ماند داریشب تا صبح ب کی. و جوابش را نداد دیکش یقینفس عم تایآرم

 دهفکر کر. بجود از بس که نگران بودرا  واریکم مانده بود در و د. سر بزند يو کالنتر مارستانیو ب یقانون یکم مانده بود به پزشک. باشد فتادهین

 زادیکسر آدم نیداشت ا یسع گر،ید يرفتن و برنامه ها دیخواست تالش کند با خر یسخت است و م يادیبرانوش ز يبرا نیبود نداشتن نگ

.او جبران کند یکوچک را در زندگ زیسا

را به خانواده اش نداده بود، بلکه  نیو آشفته نبود، نه تنها نگ شانیو پرناراحت  نیبود، نه تنها از کسر نگ دهیوقت آن احمق، نه تنها درد نکش آن

.گذاشته بود يخبر یداد و او را در ب یخودش جوالن م ينرگس برا شیدر خانه پ

:دیپرس برانوش

م؟یر یکجا م ـ

 یداشت، وگرنه واقعا به او ماش نشست و برخاست  يمغز يرگ ها يشعورش با ترکه رو فیح. قبرستان دیداشت بگو یبیعج لیم تایآرم

:گفت

!تا به حال من مردم شبیاز د. خاك کنم نیقبرستان، تو را کنار رام میرو یم ـ

:رو به نگهبان گفت تایآرم. دادن ستیا نشیبه ماش ینگهبان يجلو

.بلوك چهار م،یآشنا هست یبا خانم جهرم ـ

:ضبط را خاموش کرد و گفت تایآرم. کرد یه مبهت زده به او نگا يتکان داد و برانوش با چشم ها يسر مرد

از کدوم ور برم بلوك چهار؟ ؟يجاها رو بلد نیا ـ

:به برانوش کرد وگفت ینگاه و

. یجا اومده باش نیا دیقطعا با روزیفکر کنم د ـ

:داشت و گفت نگه

از کدوم ور برم بلوك چهار؟ ـ

:گفت تایجوابش را نداد و آرم برانوش

!غ گو نفرت دارمدرو ياز آدم ها ـ

:و گفت دیکش يبرانوش نفس کالفه ا. فرد بود يسمت بلوك ها نیا. دور زد تایزد و آرم يپوزخند برانوش

؟یبه من بگ دیکلمه نبا هی ـ

:حوصله گفت یب تایآرم

. برانوش؟ بسه یفهم یبسه، م یخودت نگه داشت شیو گرو پ نیهرچه قدر ا ـ

را در بغلش جا  نیبرانوش نگ. بودند ستادهیساختمان ا يجلو يچند نفر. شد ادهیبرانوش ناچارا پ. پارك کردرا  نیماش. کرد دایچهار را پ بلوك

. کردند یبودند و پچ پچ م ستادهیمجمتع ا يدر ورود يها هم جلو هیهمسا. يمرد يها راهیآمد و بد و ب یم یو داد زن غیج يصدا. به جا کرد

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


کاربر  انجمن نودهشتیا خورشید |! دیگري...او...تو...من                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 336

:گفت یرو به زن. الدن است يمثل صدا ها غیج يبا تعجب فکر کرد صدا تایمآر

...یمنزل جهرم ـ

:گفت يآذر يداشت با لهجه  یاهیکه چادر س یزن

. میندار یجا جهرم نیا ـ

:گفت تایرو به آرم برانوش

.الدنه يصدا ـ

:زد و رو به زن گفت يمنقبض برانوش پوزخند يبه چهره . دانست یم تایآرم

چندمن؟ يطبقه  ـ

 یکیپله ها را دو تا . به بغل دنبالش نیهم نگ تایآرم. دیپرت کرد و به سمت مجتمع دو تایرا بغل آرم نیبزند، برانوش نگ یتا خواست حرف زن

.رفت یباال م

سوم  يدر واحدشان که در طبقه  يبا برانوش جلو. دیشن یولش کند را م یکرد تا کس یداد و مدام التماس م یالدن که فحش م يها غیج يصدا

با مشت چند . افتاده است یدانست چه اتفاق یهم شوکه نم نینگ. کرد یملتهب او نگاه م يزد، فقط به چهره  ینم یحرف تایآرم. ادندستیبود ا

:و با داد گفت دیضربه به در کوب

.الیباز کن دان ـ

او در را شکسته  يقبال هم برا. دمحکم به در ز يضربه  کیو با لگد  دیخودش را عقب کش یبرانوش کم. آمد یالدن هنوز م يها غیج يصدا

!بود

:تند گفت تایآرم

؟یکن یکار م یچ يدار ـ

:با نفس نفس گفت برانوش

.برو عقب ـ

:را گرفت و گفت شیرفت که برانوش بازو یداشت م. نشاند واریکنار د نیزم يرو يرا گوشه ا نینگ تایآرم

؟يریکجا م ـ

:ه خون نشسته بود گفتب شیکرد و بهبرانوش که چشم ها ییتقال تایآرم

!دخالت نکنم تونیفکر کنم بهتره تو مسائل خانوادگ ـ

:و گفت ستادیا تایاز در فاصله گرفت و مقابل آرم یکم یجیبا گ برانوش

!؟یگ یم یچ ـ

:با حرص گفت تایآرم. جا به جا شد یکم نینگ. اوردیباز تالش کرد تا ساعدش را از دست برانوش درب تایآرم

 ؟یکنولم  شهیم ـ
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:دستش را رها کرد و گفت برانوش

کار کنم؟ یمن چ یگ یم ـ

.نداره یبعدش هم به من ربط... پدر و مادرش بده بعد هم لیو تحو نینگ: تایآرم

:برانوش را کنار زد و گفت تایکرد، آرم یبه آن ها نگاه م یعصب یگرد شده و صورت يکه با چشم ها يباز شدن در و پسر بور با

دن هست؟سالم، ال ـ

:رو به برانوش با حرص گفت پسر

شه؟یم دایجا سر و کله ات پ نیوقت ا یچرا وقت و ب ؟يدار یچرا دست از سر زن من برنم ـ

:زد و گفت يبه برانوش نگاه کرد و برانوش پوزخند تایآرم

شد؟ یم دایمن پ یوقت سر و کله ات تو زندگ یتو چرا وقت و ب ـ

:گفتبرانوش را گرفت و  ي قهی پسر

.االن زن منه نیا ـ

:زد و گفت يشخندین برانوش

.اون موقع هم زن من بود ـ

:گفت هیبا گر الدن

.گهیبسه د الیدان ـ

اما . و خم شد تا بغلش کند دیدر نشسته بود بغضش ترک يکه جلو نینگ دنیالدن با د. و کبود الدن ماتش برد نیصورت خون دنیبا د تایآرم

:دست او انداخت و گفت ریرا از بغل الدن گرفت و دستش را ز نینگ تایآرم. دیکش غیافتاد و ج هیبه گر او يچهره  دنیبا د نینگ

.صورتت و بشور میبر ایب ـ

و به الدن  ستادیآشپزخانه ا يجلو تایآرم. کرد یم هیالدن هنوز گر. انداخت الیبه برانوش و دان یشد، نگاه یآنها م يآخر که وارد خانه  لحظات

الدن با  ای قهیسل یو دادن صفت به الدن ب اتیجزئ يتماشا يحوصله . خانه درهم و برهم بود. کرد یشست نگاه م یصورتش را م نکیسکه در 

.خفه بود خالص شود شیخانه که فضا نیداد هر چه زودتر از شر ا یم حیترج. نداشت قهیسل

:گفت يخفه ا يبا صدا الدن

.يبه زحمت افتاد ـ

:و گفت ستادیچسبانده بود ا تایکه خودش را به آرم نیالدن مقابل نگ. دیرا نفهم منظورش

.فهیدست هاش کث ـ

:را به آغوش او سپرد و گفت نینگ تایآرم

.ادیبه بچه ات فشار ن ـ

:کرد و گفت یتلخ ي خنده
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.واسه خودش هیسگ جون ـ

:شد و گفت رهیخ تایبه آرم یبا نگران و

.نخوردهدونم از صبح چرا تکون  یفقط نم ـ

 تاینرم او گذاشت و آرم يموها يچانه اش را رو. دیبو کش د،یرا بوس شیچند بار سر و رو. را شست نینگ يو دست ها دیچرخ نکیبه سمت س و

:گفت

؟یبه شوهرت گفت ـ

:و گفت دیکش ينفس خسته ا الدن

و؟ یچ ـ

دونه؟ یو م نینگ: تایآرم

. آره: الدن

.میما بر گهید. دیشناسنامه جور کن بهتره زودتر براش... خب: تایآرم

:آهسته گفت الدن

.کمت نکنه یخدا از خانم ـ

:با حرص گفت الیشد که دان یداشت از آشپزخانه خارج م. زد يلبخند تایآرم

خورن؟ هان؟ یم یجا چه گه نیا نایا ـ

.دهنت و ببند: الدن

:گفت تایو رو به آرم دیکش یبود، نفس پرحرص ستادهیا نیسر الدن و نگ يالکه با الیدان دنیبرانوش با د. از آشپزخانه تند خارج شد تایآرم

.میبر ـ

برانوش با حرص وارد . دیچیدر فضا پ شیآن قدر که صدا. به صورت الدن زد یمحکم یلیس الیدان تا،یشد که قبل از جواب آرم یچ دینفهم

.اندچسب واریرا گرفت و او را محکم به د الیدان ي قهیآشپزخانه شد و 

:گفت ظیغ با

کنه؟ یآدم رو زن حامله دست بلند م ـ

:با داد گفت الیدان

؟یبه من بزن دیحرف ها رو با نیاالن ا... ي کهیتو زن ـ

:به صورتش زد و گفت یمشت برانوش

 ؟یدرست صحبت کن یتون ینم ـ

سروان  کی. آمد سیپل ریآژ يو همان لحظه صدا دیکش یغیج تایآرم. به صورت برانوش زد یشانیسرخ شده با پ يو چشم ها تیبا عصبان الیدان

اش داشت بلند  نهیس يرو یهاشم نیسروان حس یلیمستط کتیکه آت یکس. دندیکوب یبا حرص به در م. بودند ستادهیدر ا يسرباز جلو کیو 
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:داد زد

جا؟ نیچه خبره ا ـ

از سر و  گانیهمسا تیبه علت شکا. اش ساکت شده بود هیگر یز ترس کما نینگ. را از هم جدا کردند الیبا اشاره به سرباز، برانوش و دان و

.اطالع داده بودند سیصدا به پل

*******

:گذاشت با حرص گفت زیم يرا رو شیکف دست ها الیدان

.من وارد خونه ام شده يآقا بدون اجازه  نیا. هر روز مزاحمت. دارم تیخانم شکا نیآقا و ا نیمن از ا ـ

:را در دستش مچاله کرد و گفت فشیکبند  تایآرم

م؟یما بدون اجازه وارد شد ـ

.نه من دعوتتون کردم: الیدان

:از جا بلند شد و گفت برانوش

.یکشت یزنت و م یداشت یمرد نا حساب ـ

:و گفت دیبه سمتش چرخ الیدان

؟یزن من يکاره  یداره؟ تو چ یبه تو ربط ـ

:زد و گفت يشخندین برانوش

!یرتیچه غ ـ

:گفت الیگوش دان ریز و

!یبش کیتو سهم ها شر يتو که عادت دار ـ

که  یسرهنگ. دیخند یبرانوش بلند بلند عصب. شد يریدرگ يمانع ادامه  يسرباز. دیکوب واریاش را گرفت و او را محکم به د قهیتند  الیدان

 تایبرانوش کنار آرم. کند یدگیرج کرد تا در آرامش به کارها رسکه در راهرو بود، همه را از اتاق خا ییاز صدا یمسئول پرونده بود با کالفگ

 ینشسته بودند و نم شانیرو به رو قایدق تایبرانوش و آرم. کرد یتقال م نینگ یول. داشت آرامش کند یرا بغل کرده بود و سع نیالدن نگ. ستنش

.زن باشد نیخواست در آغوش ا یدلش نم. کنند یدانست چرا آن ها بغلش نم

:با تشر گفت. حواسش به او بود يسرباز. جا به جا شد یبا حرص کم الیندا

.آقا دینیبش ـ

:گفت نیگفت و رو به نگ ییبرو بابا الیدان

.کم زر زر کن ـ

:و گفت ستادیا شیمشت شده رو به رو ییبرانوش با دست ها. دیکش یم گاریس نیکنار الدن و نگ. خارج کرد بشیاز ج يگاریس
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؟یکش یم گاریبچه س هیامله و زن ح هی شیپ ـ

داره؟ یزنمه، به تو ربط نیبچمه، ا نیا: الیدان

:زد و گفت يلبخند

. نداره یهه، نه، به من ربط ـ

را مرتب کرد تا  راهنشیپ يرا صاف کرد و سر شانه  الیدان راهنیپ ي قهیبرانوش . داشت يو الغر فیظر کلیه الیرا جلو برد، دان دستش

قبل . زد الیبه صورت دان یمشت یزد و کامال ناگهان يبرانوش لبخند. کرد یبا تعجب به حرکات او نگاه م الیدان. ردیار بگدرزش قر يدرست رو

:را به چنگ گرفت و گفت شیهم به شکمش زد و موها ياز دخالت سربازها لگد

...وگرنه ،يریو پس بگ تتیبه نفعته شکا ـ

کنار الدن  یصندل يراحت رو الیجدا کنند جواب مثبت داد و بعد با خ الیداشتند او را از دان یکه سع يزد و به تالش دو سرباز يلبخند و

کرد و خودش را به  ییبرانوش تقال دنیبا د نینگ. دیرا بشو نشیخون يکمک کرد تا بلند شود و برود دست و رو الیبه دان يسرباز. نشست

عرق کرده  يموها. داد یبلوزش باال رفته بود و نافش را نشان همه م. را درست کرد نشراهینشاند و پ شیپا يبرانوش او را رو. ندآغوش او رسا

:گوشش گفت ریاش را با انگشت مرتب کرد و ز

...خانم خوشگل و پاك هی. یشیقول بده خانم م ـ

:به سقف و المپ روشن اشاره کرد و گفت نینگ

...جو ـ

:و گفت دیرا بوس شیانگشت ها برانوش

.م بشوباشه؟ خان ـ

.و برانوش صورتش را غرق بوسه کرد دیخند نینگ. دیرا بوس شیصورت برانوش را ناز کرد و برانوش کف دست ها نینگ

:آهسته گفت الدن

.برات دردسر شد امروز ـ

.کند که برانوش او را دوباره به آغوش او برگرداند یخواست از الدن خداحافظ یم نینگ. بلند شد. نداد یجواب برانوش

:آهسته گفت دنال

.متاسفم برانوش ـ

:زد و گفت يپوزخند برانوش

.خودت متاسف باش يبرا ـ

:و سرگرد از اتاق خارج شد و گفت دیکش یپوف تایآرم

...شما دو تا آقا ؟يباز که شلوغش کرد ـ

:ادامه داد. بود سیکه صورتش از آب خ یالیاش به برانوش بود و دان اشاره
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.دیو روشن کن فتونیداخل تکل نیایب ـ

.بعد برانوش از اتاق خارج شد قهیده دق. کرد یاز اشک الدن نگاه م سیبه صورت خ يبا کنجکاو تایآرم

:بلند شد و گفت شیبرا الدن

حل شد؟ ـ

.برانوش را گرفت يالدن بازو. نزد یحرف برانوش

:زمزمه کرد آهسته

...برانوش ـ

:گفت تایتوجه به او رو به آرم یب برانوش

.میبر ـ

برانوش هم شانه . را برداشت و بلند شد فشیک د،یکش یآه. برانوش سرخورد يکنتکس شده به دست الدن و بازو وارید ينگاهش از رو تایآرم

 نفس تایآرم. کرد که او را جا گذاشته است یاشاره م تایداشت به آرم. بلند شده بود نینگ ي هیو گر غیج يصدا. از الدن فاصله گرفتند تایآرم ي

 دیکش یم غیج. در سرش بود نینگ يصدا. لحظه بست کیرا  شیچشم ها. بلند تر شد نینگ غیج يصدا. را از او گرفت شیو رو دیکش يا فهکال

با هق هق و . شد یم شتریهر لحظه در آغوش الدن ب شیو تقال غیج نینگ. توانست ساکتش کند یالدن نم. آورد یاز خودش در م ییو صداها

:گم شده بود گفت شیها هیگر انیکودکانه که م یزد، با صوت یم يبه کبود هیگراز  که کم کم یصورت

....بــَــا ـ

:آهسته گفت برانوش

. میبر ـ

. برو ساکتش کن: تایآرم

:انداخت و گفت تایآرم يبازو ریدستش را ز برانوش

. میبر ـ

هنوز برانوش را صدا . سرخ و کبود بود هیاز گر. زده بود رونیب ینش حسابچهار دندا. دهان کوچکش باز بود. نگاه کرد نیبار آخر به نگ تایآرم

 تایآرم. خارج شدند ياز کالنتر. دیرا کش تایآرم يبرانوش با حرص بازو. کوچکش را به سمت آن ها دراز کرده بود يدست مشت شده . زد یم

را روشن  نیماش تایآرم. جا آمده بودند نیبه ا لیاتومب نیبا هم. نداو شد لیبا هم سوار اتومب. داشت ینیحس سنگ. آمد یبرانوش راه م سرپشت 

.دنده عقب گرفت. کرد

:گفت تیبا عصبان برانوش

؟يشاد دار يد یس ـ

 يصدا یحت. کرد یاو را چک م يها يد یداد و س نییرا پا ریآفتاب گ گریبود و با دست لرزان د گاریدستش به س کی. به او نگاه کرد تایآرم

!دیشن یزدنش را هم م نفس نفس
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:آرام گفت تایآرم

...يخوا یم ـ

:قبل از تمام شدن حرفش با داد گفت برانوش

!نــــه ـ

:نفس زنان گفت و

!نیتموم شد، هم ـ

!برانوش ساکت بود. را پر کرد نیماش يفضا یسنت کیموز يصدا. آوا گذاشت ویراد يرو تایآرم

برانوش هم . داد هیشد و به کاپوت تک ادهیپ نیاز ماش. نباشد نگه داشت یکه مزاحمت ياتوبان، طوراز  يرا خاموش کرد و گوشه ا ویراد تایآرم

:داد و گفت هیکنارش به کاپوت تک. شد ادهیکمربندش را باز کرد و متعاقبا پ

؟یخواست یو م نیهم ـ

:با پوزخند گفت تایآرم

خواستم؟ یو م نیمن هم ـ

:گفت يبا اخم و لحن تند برانوش

هستن؟ نینگ يپدر و مادر قیاونا ال ـ

!یقیال يخودت نگه دار شیو پ نینگ یخواست یخزعبالت م نیو انتقام و ا يکه از سر بچه باز یینه تو: تایآرم

:با حرص گفت برانوش

.و دادم دست تو میدونم چرا افسار زندگ یتوئه، واقعا نم ریهمش تقص ـ

:زد گفت یدو دو م ظیکه از حرص و غ ییها و با چشم دیبه سمتش چرخ تیبا عصبان تایآرم

منه؟ ریتقص ـ

:و گفت ستادیا شیبه رو رو

 یکه الدن تموم شده؟ حت یبفهم يخوا یتو چرا نم. یتونست الدن و بهت برگردونه کامال در اشتباه ینگه داشتن اون بچه م یکن یاگر فکر م ـ

مثل تو که به اون . داد ینم تیوقت بهت اهم چیالدن ه. که خورده بود يو خربزه ا از سر هوس بود. اگرم باهات موند از سر عشق و عالقه نبود

 ریکه سرت اومده تقص ییهر بال ؟یاما روحش و چ يجسمش و بدست آورد. یصاحبش بش یخواست زه،یغر یاز سر خودخواه. يداد ینم تیماه

بزرگ  یواه يعالقه  هیاون بچه با  یدون یم ه؟یها چ يبچه باز نیا ؟یکن یجامعه، دکتر مملکت، تو واقعا فکر م يکرده  لید آخه تحص. خودته

سوزه،  یاون بچه م يباشن، اما بچه شون و دوست دارن؟ تو اگر دلت برا یفیو کث یعوض يآدم ها دیکه شا يدست پدر و مادر ریز ایبشه بهتره 

 یو هفت سالته برانوش، ول ستیب! و خراب کردن تیدو نفر زندگ چون اون! گهیدو نفر د یوسط زندگ ينه که بر ،یدورادور کمکش کن یتون یم

. هیکار دزد نیبرداره، چون اسم ا دیرو نبا گهید یکی يدونه که عروسک و اسباب باز یبچه م هی. یفهم یساله هم نم تهف يبچه  هی ياندازه 

باشه،  ؟یاش هست ندهیواقعا نگران آ ؟ینیتو نگران نگ .دونن یو م کتیآدم ها حق مال يهمه . اونه ي لهیچون وس. شهیچون طرفش ناراحت م
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نگران . مدارج و کسب کنه نیبهتر شیتو و با پدر و مادر واقع تینظر اون و حما ریز. استخدام کن یاجتماع کارمدد هیبرو . دم یمن بهت حق م

بلند  نیکه دستت بارها و بارها رو نگ ییتو! یخودت بزرگش کن شینه که پ. خب، راه حل ارائه کن یلیسوزه براش؟ خ یدلت م ؟ياون بچه ا

که پدرشه،  یرفته؟ حاال کس ادتی ،يزد یو م نیمن نگ يجلو ینگو نه، تو داشت ؟یپدره چپ چپ نگاه کن هیکه  الیبه دان یتون یم يشده، چطور

زن و بچه اش  ياون مرد و جلو يندارحق . يتو ندار یحق و داره، ول نیاون ا. گه ساکت شو یباهاش داره، فقط به بچه اش م ینسبت خون

و باهاشه اصال  ادیکنار م الیدان يها يکه با تمام بد نیا دنیفهم. بادل و جون. و دوست داره نمثل او ینییآدم سطح پا هیبفهم که الدن . شیبزن

 میکنم بدون احساس تصم یم یارم سعکنم، من د یتو دخالت نم یمن تو زندگ. کرد؟ مسلما نه یرفتار م يطور نیدر قبال تو هم ا. ستیسخت ن

 یشدم و م یبودم، بزرگ م نیمن اگر نگ یدون یم. منت یبا کل ،یبچه رو بزرگ کن هیتو  کهمسخره است  نیا. دم یدارم راه و نشونت م. رمیبگ

رفتم دنبال پدر و مادر  یآدم و منداختم تو صورت اون  یتف م هیبه زور به خاطر انتقام و نفرت من و از پدر و مادرم جدا کرده،  یکس دمیفهم

کنم و در  یباشه من بزرگش م یو بگ یکه تو دل رحم باش ستیکس و کار ن یاون بچه ب! من بودن یکه باشن پدر و مادر واقع یهر چ. میواقع

 تیو حما یددکار اجتماعم شنهادیرو پ ؟ینگران یلیخ. باشه ادتی. ستیلطف ن نیا. کنم یپدر و مادرش و پر م یخال يکنم و جا یحقش محبت م

! ریبگ میبارم شده عاقالنه تصم هی يبرا. دورادور فکر کن

:رفت و گفت لشیسمت اتومب به

 یخودمم از کل یو گرفتم دستم متاسفم، ول تیکه افسار زندگ نیبه خدا از ا. يریبگ میدرست تصم ،یبار فکر کن هیخونه، تو هم بهتره  رمیمن م ـ

 ر،یگخرده راه برو، فکر کن، بعد هم دو تا غذا ب هی. یو بفهم یکی نیا دوارمیام. کنم در حقت رفاقت کنم یم یدارم سع. برنامه هام عقب افتادم

!کردن نداشتم دیمن وقت خر. هشت هم خونه باش

انوش که خشک با سرعت از بر. بس بود يداریشب تا صبح ب کیهمان . بود که برانوش نگرانش نکند نیا يآخر صرفا برا يچند جمله  نیا

.شده بود دور شد

من و تو: نهم فصل

.از جا بلند شد و در را باز کرد. زنگ بود يبود واقعا صدا دهیاشتباه نشن. را باز کرد شیچشم ها. دیزنگ از خواب پر يصدا با

:زد و گفت يلبخند تایآرم

؟يخواب بود ـ

:زد و گفت يهم متقابال لبخند برانوش

؟يصبح جمعه ا يدش زیچه سحرخ. ریصبح بخ ـ

؟یبزن يکباب بلد. دیرفتم خر. رسن یم گهیساعت د کی. کنینزد نایافسانه ا. ریظهر بخ: تایآرم

:و گفت دیخند برانوش

؟يدیبلد نباشه؟ جوجه خر هیک ـ

.هم هست لهیف: تایآرم

:در کنار رفت و گفت ياز جلو برانوش
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.تو ایب ـ

:و گفت گذاشت يرا گوشه ا شیدهایچند قلم خر تایآرم

؟یکن یجا درست م نیا ـ

کنم، خوبه؟  یرو پشت بوم کباب م. شهیدارم، بزنم بهش خوب م رمیو س ریخرده انج هی. اش و آره هیما. برم دست و روم و بشورم: برانوش

ساعت چنده؟

.میتازه دوازده و ن: تایآرم

:گفت تایتکان داد و آرم يسر برانوش

.دنبو نیقزو کیاالن که زنگ زدم نزد ـ

.رفت ییگفت و به دستشو یآهان برانوش

.سه روز بود که نبود. دیکش یآه ن،یاز نگ يریش شهیش دنیبا د. گشت یها دنبال تخته م نتیدر کاب تایآرم

.رفت ریگ غامیپ يتلفن رو. دیرا باال زد تا گوشت ها را بشو شیها نیآست. که جواب بدهد دید ینم یحق.تلفن آمد يصدا

...اگر ممکنه. واقعا خوشحال شدم يکه جوابم و داد شبید. راستش زنگ زدم حالت و بپرسم ؟یخوب سالم برانوش، ـ

: برانوش که به سمت تلفن رفت و فورا گفت دنید با

...الو ـ

او و  ي انهیپچ پچ گو ياصال متوجه حرف ها. آب سرد گرفت ریرفت و دستش را ز نکیو به سمت س دیکش یآه. کرد انگشتش سوخت حس

: دیبرانوش آمد که پرس يو صدا دیکش یقینفس عم. زخمش درد داشت.الدن نشد

.نمیبب ؟يدیدستت و بر ـ

: زد و گفت يلبخند تایآرم

.فکر کنم خرد کردن گوشت ها افتاد با تو. ستیمهم ن ـ

: گرفت و گفت شیراه خروج را پ و

.به خونه بکشم یدست هی رمیم ـ

هنوز دستش خون . و به سمت حمام رفت دیکش یدر پ یو پ قیچند نفس عم. ودش را به داخل خانه پرت کردخ تایتکان داد و آرم يسر برانوش

.قیهر چه ال قیباز فکر کرد خال. ارزش یب يچند لحظه فکر کرد برانوش و الدن؟ احمق ها. آمد یم

نفسش چند لحظه . کرده و جوش آورده است مغزش داغ يادیکرد ز یحس م. را باز کرد خیبه پانسمان پس سرش زد و آب  یحرص چنگ با

.کرد یکار آرامش م نیا. آرامش کرد یحبس شد، ول

که به درخورد، به سمت در  يبا تقه ا. گذراند یوقت م یالک. را جمع و جور کرد شیخرت و پرت ها. را انجام داد و به اتاقش رفت شیکارها

: کباب دستش بود يها خیکه س دیا دبرانوش ر. در را باز کرد یبدون نگاه کردن ازچشم. رفت

کباب بزنم؟ ستیزود ن ـ
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: باال انداخت و گفت يشانه ا تایآرم

.گهیساعت د مین هیبهتره . احتماال االن کرج هستن. زنگ نزدم ـ

.کرد یبه او نگاه م یگریدر گذاشته بود و با خ يرا ال شیبرانوش پا. بست؛ اما در بسته نشد شیدر را رو دیبگو يزیقبل از آن که برانوش چ و

: گفت یحرص تایآرم

؟یهم داشت يا گهیکار د ـ

چرا چشمات سرخه؟: برانوش

:و گفت دیبه صورتش کش یدست تایآرم

.من خوبم ـ

: گرفت و گفت یدست کیخام کباب را  يها خیس يمحتو ینیس برانوش

ده؟یدستت بر ـ

!هم بود او بفهمد؟بود؟ هرچند مگر م دهیقدر غرق حرف الدن بود که نفهم آن

: و گفت دیکش یقینفس عم برانوش

.شما خچالیذارم تو  یرو م نایا ـ

.که به انگشت اشاره اش زده بود نگاه کرد یتخت نشست و به چسب زخم يرو. نکرد و وارد اتاق شد یتوجه. در کنار رفت ياز جلو تایآرم

: او که گفت يصدا با

اجازه هست؟ ـ

: برانوش جلو آمد و گفت. بود ستادهیارچوب در ادر چه. را بلند کرد سرش

؟یخوب ـ

.بد بودن نداشت يبرا یلیدل تایآرم

: و گفت دیکش یقینفس عم برانوش

.زنگ زده بود ـ

: تند گفت تایآرم

د؟یبد حیمن ازتون خواستم توض ـ

...بدم و حیخوام توض یمن م یول... يخوا ینه، تو نم: برانوش

: بلند شد و برانوش مچ دستش را گرفت و گفت تاید آرمبزن یاز آن که حرف قبل

.يگوش بد دیو تو هم با ـ

: زد و گفت يپوزخند تایآرم

د؟یکن یم فیتکل نییمن تع يبرا ـ
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: زد و گفت يلبخند برانوش

.جستجو کرد دیموردم تو وجودت با هی نیکال ا. نشون بده تیحساس يزیمثل تو به چ یکی ادیخوشم م ـ

: همان لبخند ادامه دادبا  برانوش

پدر و  شیپ دیحق با تو بود؛ اون با. کنم تشیحما. باشم نیدورادور پدر نگ یخودت گفت. زنگ زده بود درمورد اون مددکار ازم پرس و جو کنه ـ

.رهیگ یمحبت و نم يبراش جا یقرض يدلسوز. ادیمادرخودش خوب بار ب

: و گفت دیکش ينفس کالفه ا تایآرم

د؟خب تموم ش ـ

.خوام بگم یهم م گهید زیچ هی: برانوش

:کرد و برانوش گفت کیرا بار شیچشم ها تایآرم

...یمنو درك کن یتون یکه م یهست یدونم که تو تنها کس یم نمیو ا... نداشتم یخوب یدونم زندگ یمن م ـ

!من قصد ازدواج ندارم. میموضوع صحبت کرد نیما قبال راجع به ا: تایآرم

: را گرد کرد و مسخره گفت شیاچشم ه برانوش

.من االن راجع به ازدواج نخواستم حرف بزنم ـ

:دستش را به سمت صورت او دراز کرد و گفت ییرا باال داد و برانوش با پررو شیابرو يتا کی تایآرم

دم  یم حیترج. ا بهتره آدم ها کنار بکشنطور وقت ه نیا. تو رو ندارم اقتیمن ل یول... یستین نیبشه که تو بهتر نیخواد منکر ا یم یالبته ک ـ

و  یکه واقعا دستم و گرفت يبود یتنها دوست دیتو شا. خوشحالم یلیبا تو واقعا خ یخواستم بگم که از دوست یم یباشم، ول تیناظر خوشبخت گهید

.يکمکم کرد

: را پشت گوش کوچکش فرستاد و گفت تایآرم يموها

.و تو و احساس تو رو داشته باشه... با تو باشه که يواقعا خوش به حال مرد تایآرم ـ

.نفسش را فوت کرد و از جا بلند شد. زد يمهربان و مردانه ا لبخند

: کرد و گفت ینگاه تایسر شانه به آرم از

.االناست برسن گهید. کبابا رو بزنم رمیم ـ

 یکرد، ول یصورتش را بچگانه م. آمد یطور مو به او م نیا. ادستیا نهیآ يبه سرعت جلو... شیو موها... دستش را به سمت گوشش برد تایآرم

.فرستاد یرا پشت گوشش نم شیوقت موها چیخودش ه

 يدستش را رو. دانست یرا م نیا. بود نشیو آخر نیاول نیرام. بود نه خودش حس جوشان عشق داشت ینگاه برانوش نه برق عاشق در

...دست برانوش هم داغ. بود خی. صورتش گذاشت

.دیکش یقیعم نفس

:دانست گفت یکه منشا آن را نم يا یبا کالفگ. تلفن به هال رفت يصدا با
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...الو ـ

.کرد یم یرا ط يا یانگار مسافت طوالن. خش دار بود صدا

: مبل نشست و گفت يلبه  تایآرم

الو؟ ـ

: با خش آمد صدا

.معرفت یسالم خواهر شوهر ب ـ

:گفت جانیبا ه تایآرم

.ایاون سر دن يتو عروس بدجنس؟ داداش ما رو برد ایمعرفتم  یمن ب ؟یخوش ؟یخوب ؟ییسما تو ـ

: و گفت دیغش غش خند سما

؟یکن یچرا خرج نم گهیتو د. خودته بیبابا تو که دستت تو ج. يریوقت خبر نگ هیتو؟  یخوب. کردم يبرادر دزد گهیآره د ـ

: و گفت دیخند تایآرم

چه خبرا؟. خرجش کنم فمهیدندونمه ح ریپول ز يمزه  ـ

.يعقب افتاد کهیاز خواهر کوچ. شماست شیخبرا که پ:سما

زد؟ یطعنه م داشت

!داد یدلش تنگ شده بود وگرنه جوابش را م فیح

منه؟ ریاون هوله تقص:  تایآرم

دو تا  اورد؛یمن که از خاله شانس ن يه بچ. جا باشن نیماه عسل ا م،یقراره براشون دعوت بفرست. میکرد یصحبت م میاتفاقا با احمد داشت: سما

.ستین الشونیخ نیعمه اش هم که ع

:و گفت دیخند تایآرم

.بچلونش یسما از طرف من حساب. رمیگازش بگ یخواد کل یاتفاقا منم دلم م. یعمه فداش بشه اله ـ

:و گفت دیخند سما

نه؟ يکارینوروز که ب يبرا یراست... یاوک. شهیم يبچه ام گاز گاز ـ

نوروز؟: تایآرم

.خیبه سمت تار دیلحظه ذهنش کش کی و

: زحمتش را کم کرد و گفت سما

 یم ینون و بوقلمون هیدور هم  ایب. شرکتم بهانه نکن... ها يارینه ن تا؟یآرم یاوک. خوام واسه تو هم دعوت بفرستم یم. دهیع گهیپنجاه روز د ـ

.میخور

!هم گذشت؟ چه زود گریسال د کیو فکر کرد  دیکش یقینفس عم تایآرم
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: و گفت دیکش یقیعم نفس

.زحمت نکش... باشه سما ـ

.ذره کمک من کن هی ایب. من تک و تنها يبچه  ه؟یزحمت چ: سما

.یمادرم و که خوب به کار گرفت ره،یچشمت و بگ: تایآرم

:گفت غیبا ج سما

کم کردم؟ لویجا بودن پونزده ک نیا ریو ام دایمدت که ش نیتو ا شهیباورت م. یشناس ینم ینیرو بب چارهیمن ب. گرفت یمنو به کار م دایش ـ

: گفت ظیغل تایآرم

...مامان ـ

.کرد یآمد سما مادر و پدرش را به اسم صدا م یخوشش نم چیه

:داد ادامه

.باشه واسه داداشم کیآنت کلتیه دهیاز قصد ازت کار کش... ـ

.دوس داره شتریچاق و ب کلیداداشت ه: سما

: احمد آمد که گفت يصدا

گفته؟ یک ـ

: با خنده گفت تایآرم

بهش؟ يدیو م یگوش. داداشم یوونیح ـ

:گفت یبا غر غر و شوخ سما

.داداشت نیما رو با ا یکشت ـ

.احمد آمد يمردانه  يصدا و

.را در حقش تمام کرد يرفت برادر نیموقع که رام آن

.ر کردن به سفر در نوروز تماس را قطع کردبا احمد و فک يا قهیده دق يمکالمه  کیاز  بعد

.نداشت یبه خانه تکان ازیخوشبختانه خانه شان ن. دیکش یقیعم نفس

...چه زود شد؟یم دیع داشت

.هم پشت سرشان  هیمرصاد آمده بود و بق لیافسانه با اتومب. دندیساعت بعد افسانه و مرصاد رس کی

البته .کرد یم فیکرد و از شمال تعر یم یزد و شوخ یافسانه حرف م يباز هم پا يظاهر یتگبا تمام خس. اش بانمک شده بود افهیق مرصاد

.بود اریو ماز هیدر مورد هد شانیمحور صحبت ها شتریب

.دندیهم رس ریو ام دایبعد ش قهیدق ده

.کند کیعل سالم ریو ام دایآمد تا با ش نییداد از پله ها پا یکباب و ذغال م يکه بو یراهنیهم با پ برانوش
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چمدان ها  ییجا به جا نیدر ح يجلو یوقت یهم بد نبود، ول یلیشدن با مرصاد خ لیفام. صرف شود یخانوادگ ي مانهیقرار بود در جمع صم نهار

: دیمرصاد پرس

کجاست؟ نینگ ـ

داند؟ یفکر کرد مرصاد نم تایکرد و آرم تایبه آرم ینگاه برانوش

: و گفت دیدماغش را باال کش برانوش

.نرگسه شیپ ـ

: گفت یبا کالفگ مرصاد

اون؟ شیپ يذار یساله رو م هی يبچه  هی. به مراقبت داره ازیخودش ن چارهینرگس؟ بابا اون ب ـ

: مرصاد گفت يحرف ها دییهم در تا دایش

.که بود تایآرم ؟یکن یچرا بچه رو از خودت دور م. آره مادر ـ

!زد یهم تعارف م مادرش

:باال داد و گفت ییابرو برانوش

. دییافته بفرما یاز دهن م ـ

: رفت داد و گفت یرا دست افسانه که به داخل م ینیس و

.گردم یمن برم ـ

.هم پشت سرش راه افتاد تایرفت که آرم یبه سمت واحدشان م داشت

: گفت تایکرد که آرم یدر را باز م دیبا کل برانوش

دونه؟ یمرصاد نم ـ

.نه: برانوش

؟یبهش نگفت: تایآرم

.نه: برانوش

دونست؟ ینم یعنی: تایآرم

دونست؟ یم دیاز کجا با: برانوش

: را باال داد و گفت شیابروها تایآرم

.وقت عمو نشده چیه... یگفت یبهش م دیباالخره با ـ

: و گفت دیکش یپوف تایآرم

!بود یخوب يعمو ـ

:زد و گفت یلبخند کج برانوش
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.هیکال برادر خوب ـ

: اش را خاراند و گفت ینیبا نوك انگشت اشاره ب تایآرم

.باشه یداماد خوب دوارمیام ـ

!ذاره یم هیکه بهش ربط دارن از دل و جون ما ییآدما يبرا: برانوش

:زد و گفت يپوزخند تایآرم

!ذاره یم هیمنافع خودش ما يخوره از دل و جون برا یبهش م شتریواقعا؟ ب ـ

: و گفت دیخند برانوش

کنه؟ یکمتر به خودش فکر م ایدن نیو ات یک ـ

:و گفت دیکش یآه تایآرم

نهار؟ ياینم. کس چیه ـ

. تو برو. بعد رمیگ یم يا قهیدوش پنج دق هی: برانوش

.بوش که خوبه: تایآرم

!نوش جان: برانوش

:به سمت واحدشان رفت و گفت تایآرم

!فقط گفتم بوش، نگفتم طعمش ـ

.در را بست و

!؟ حسابش به کل از دستش رفته بود!بود دهیچند ست طعم باخت را چش یراست. تکان داد يدر بسته نگاه کرد و با لبخند سر به یکم برانوش

 اتیبه محتو اوردیسردرب شدیکه پخش م یالیسر اتیکرد از محتو یم یکه سع یدر حال. بود یخوب يغذا. انداخت شیپا يرا رو شیپا تایآرم

.دیشن یکرد را هم م یپچ پچ م یافسانه که با مرصاد تلفن يحرف ها یتا قسمت یداد و البته کم یش مهم گو دایو ش ریام يحرف ها

د؟یایخواهد ب یهمه پول تلفن که م نیا ایکند بهتر است  یراه را ط یقدم و نصف کیآن  دیبه خواهر مشنگش بگو ستینفر ن کی

. اش را داشت یمرصاد هم خانه زندگ. جشن کیفقط . ه در باغ بانو گرفته شودجشن ساد کیکه در شمال زده شده بودبنا بود  ییحرف ها طبق

.مرصاد بود يبرا نیآمد پس عمال ماش یخوشش نم یافسانه هم که از رانندگ. بود لیاتومب کیبه افسانه  ریام ي هینداشت که هد نیماش

بخواهد  یبه قول افسانه وقت. ازیمورد ن لیشان بگردند دنبال وساقرار بود بعد از مراسم و ماه عسل. اش بدك نبود قهیهم افسانه سل هیزیجه

 اجباز به قول افسانه آدم محت... ییظرفشو نیماش ای! چه به چه است؟ ردیبگ ادیسرشان باشد تا  يباال دیرا نصب کنند او هم با ییلباس شو نیماش

!اشته باشدد وویو فر و ماکرو ییلباسشو نیو ماش ییظرفشو نیماش ینان شب باشد ول

شد؟ یخواهرش عروس م گرید يدو هفته . دیکش یقیعم نفس

کل تهران و باغات  نیبا رام شانیسر نامزد. آمد یدردسر خوشش نم یکم خرج و ب يها یعروس نیاز ا. نبود ییتکاپو چیچرا ه... لوس چه

.ابندیمناسب ب یاطراف تهران را گز کردند تا سالن
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...راحت طلب ي افسانه

 يحنابندان هم به گفته . بماند ادشی دیکه تا ابد با یشب کی. شود یشب خالصه م کیاتفاقات در  نیا يهمه  دیبه او بگو ستیننفر  کی

هر چند . احمد نبود فیح.نزد سما و احمد بروند یشد چون آن ها قرار بود همان بامداد عروس یهم البد گرفته نم یپاتخت. بود یاضاف رخرجیام

.کرد همان نبودن احمد است یکه فکر نم يزیچتنها  هافسانه ب

!عاشق خاك بر سر. کرد یم تیکفا شیبرا نیهم. خوش بود یپف پف دیلباس سف کی دنیافسانه کال به پوش دل

.تماس را قطع کرد افسانه

: دیپرس دایش

؟یعروس دیخر نیر یم یک ـ

اندازه هام و . وقته سفارش داده یلیخ ییایتالیمزون ا هیم مهربان گفته از لباسم. کنه یرو خود بانو جون هماهنگ م نایسفره عقد و ا: افسانه

. براشون فرستادن

: تکان داد و گفت يسر دایش

؟یچ شگاهیآرا ـ

.ادیدرستم کنن خوشم نم ادیخوام ز یمن نم. سه چهار نفر از ما وقت گرفته يبرا: افسانه

: مرد از سکوت یداشت م تایآرم

م؟یمهمون دعوت کن يچطور خب ما تو دو هفته ـ

وقته مهمونا رو  یلیمن و بانو خ. خبر داده بودم يمن از قبل به چند نفر یخلوت تر بهتر، ول یهر چ. تنیخدا رو شکر خانواده ها کم جمع: دایش

!گذره یم یو خوش ریبه خ... انشاا. کرده یفرح هم اطالع رسان. میانتخاب کرد

.پانصد نفر حاضر داشته باشد يباال دیاش با یفکر کرد عروس تایصورت شاداب افسانه زد و آرمبه چشم ها و  یلبخند مهربان ریام

******

.از مجتمع خارج شد یبا کالفگ. و وارد آسانسور شد دیرا کوب در

: برانوش آمد يبه سر کوچه بود که صدا دهینرس

.مرصاد سایوا ـ

: با حرص گفت. را مشت کرده بود شیها دست

... شبرانو ـ

: او گذاشت و گفت يشانه  يبرانوش دستش را رو. کند لیماند جمله اش را چطور تکم و

تونستم نگهش دارم؟ یم گهیچند وقت د ـ

:زد و گفت شیبه موها یچنگ مرصاد
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.یاحمق... برانوش یاحمق ـ

.شد نابایسر خ یدربست نیکرد او را نگه دارد که مرصاد پسش زد و سوار اول یدوباره سع برانوش

دانست  یبود که نم چیدر پ چیآن قدر معادالتش پ! فکر کند يزیبه چه چ دیدانست با یدر سرش نبود، چرا که اصال نم يفکر چیه ریتمام مس در

!به خودش هم شک داشت گرید یحت. ستیمعلوم و مجهول چ

: ول از همان باغ داد زدمرصاد با ه. نرگس در را باز کرد. زنگ را فشار داد يبه تند. شد ادهیخانه پ يجلو

جاست؟ نیا نینرگس نگ ـ

: که ترس برش داشته بود گفت نرگس

شده؟ یخدا مرگم بده؟ نه آقا، چ يوا ـ

هر چند . است وانهیانسان د کیکرد برانوش قطعا  یبود فکر م دهیرا ند نینگ شیآزما ياگر برگه . گرفت شیدست ها انیسرش را م مرصاد

!شک نداشت

دانست چقدر  ینم. گذاشت زیم يسرش را رو. شد نشست یاستفاده م یاز آن ها به عنوان صندل قیکه در آالچ یدرختان چوب يهاتنه  مین يرو

.بانو آمد يگذشته است که صدا

؟يخلوت کرد ـ

: داد و گفت هیتک زیرا به م شیبانو عصا. سرش را بلند کرد مرصاد

شده؟ شیطور نینگ ـ

: گفتو  دیکش ينفس کالفه ا مرصاد

.الیو سپرده به الدن و دان نینگ ـ

خواد ازدواج کنه؟ یخب؟ چرا؟ م: بانو

: با حرص از جا بلند شد و گفت مرصاد

...اون بچه اصال... اون بچه... دونم ینم ـ

.سخت نبود دنشیفهم: بانو

:بهت زده گفت مرصاد

د؟یدونست یشما م ـ

.تو هم بهش فکر نکن. شک بود هینه، فقط : بانو

: گذاشت و گفت زیم يرا رو یپاکت یاز مکث کوتاه عدب

.یفقط مونده تو هم امضا کن. صحبت کردم یبا جندق ـ

: و گفت دیکش یهوم مرصاد

مال و امالکشه؟ يهمه  ـ
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.خونه نیبه جز ا: بانو

: گفت یبا کالفگ. رابست و باز کرد شیچشم ها مرصاد

. باشه زیقرار بود همه چ یول ـ

مونه؟ یتو و مهربان م يبرا یچ ره،یجا رو هم از من بگ نیاد ااگر بخو: بانو

. رهیگ یها رو به نامش زدم خنده اش م نیاگر االنم بفهمه تمام ا. حرف هاست مادر من نیاز ا رتریبرانوش چشم و دل س: مرصاد

. کنم سکیتونم ر ینم: بانو

: از جا بلند شد و گفت و

.و خراب کرد میزندگمادرش ... یمن مال دوست نبودم ول ـ

.اون زن که مرد: مرصاد

: و مرصاد گفت دیکش یپوف بانو

... اگر بفهمه ـ

رو؟ یچ: بانو

ه؟یعکس العملش چ یکن یفکر م: مرصاد

: بغلش جمع کرد و گفت ریرا ز شیدست ها بانو

سر پدر مشترکتون بود، نه  ریز نایا يهمه . بش نبودممن مسب... یبود ول يتصادف عمد هیاون . از حاال به بعد هم ده،یو هفت ساله نفهم ستیب ـ

.من

.شما رو دوست داشت شهیهم: مرصاد

:زد و گفت يلبخند بانو

.از تو شتریب ـ

. دیکرد یو ازش مخف تونیهم احساس واقع شهیهم: مرصاد

. دهیو خراب کرد دوست دارم؟ از بانو بع میکه زندگ یاعتراف کنم پسر زن: بانو

.میو بهش برگردون زیهمه چ دیکه قبول کرد ممنون: مرصاد

سال . فکر نکن نیبه ا ادیتو هم ز. رم بخوابم یم. خسته ام. رهیگ یو ازم م زیکه ترس برم داره که باالخره همه چ نهینداشتن بهتر از ا یچیه: بانو

.گهید يبچه  هی گه،ید

: و گفت دیخند مرصاد

.شده ریاس ـ

خواهر افسانه؟: بانو

د؟یدیو از کجا فهم نیا: مرصاد
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: و گفت دیخند بانو

.براش هیبزرگ يلقمه  ـ

.است نهیگز نیبهتر یول: مرصاد

...و فکر کرد شراره هم دیکش یآه بانو

: تند گفت مرصاد

.برانوش بچه است مامان يشراره برا ـ

...یدست یدختر خواهرم دست: بانو

:وسط حرفش آمد و گفت مرصاد

!وقت داره یلیدر ضمن اون هنوز خ. دیکرد یکه به شراره القا م یشما و احساسات کاذب يفقط به خاطر حرف ها ـ

.پدرت فقط حرف خودت و بزن نیع: بانو

: و بانو گفت دیخند مرصاد

! فرزانه که پدرت خرابش کرد نیع. الدن خرابش کرد. بینج ل،یاص. مادرش بود نیبرانوش ع ـ

: و افزود دیکش یآه

! هست یخوشبخت قیبرانوشم ال. هیدختر خوب تایآرم. برانوش، هم فرزانه يهم برا .بود یبد شکست ـ

: و مرصاد گفت دیکش یآه

نه؟ ياز من پسرهووت و دوست دار شتریهنوزم ب ـ

: انداخت و گفت شیبه ابرو ینیچ بانو

.خرده بزرگ شو هی. سالته مرصاد یس ـ

: و بانو گفت دیباز خند مرصاد

.برانوش خراب کنه شیوام من و پخ یزنه، نم نیا ـ

.بندم یدهنش و م: مرصاد

.خسته ام. رم بخوابم یم. کار دارم یکل: بانو

؟يامشب سردرد ندار: مرصاد

: زد و گفت يلبخند محو بانو

.نه، ندارم ـ

.ریشب به خ: مرصاد

*******

.بلند شد زشیم يرو تلفن يکرد صدا یکه در اتاقش نشسته بود و تمام پرونده ها را چک م یحال در

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


کاربر  انجمن نودهشتیا خورشید |! دیگري...او...تو...من                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 355

بله؟: تایآرم

.آوردن فیبرانوش خان تشر: پرستو

.عجله کند دیچه با يتا مغزش ارور دهد برا دیطول کش هیده ثان. مثل فنر از جا بلند شد تایآرم

 یلعنت. ه گل رزشاخ کیبا . بود ستادهیدر اتاق ا يعدد جنتلمن جلو کی نیبرانوش ع. در را باز کرد. و خودش را معطر کرد دیکش یپوف

.دییشاخه گل را گرفت و بو. برد یرا داشت در شرکت م شیآبرو

:گفت تایزد و آرم يلبخند برانوش

به چه مناسبت؟ ـ

.بایدوست ز هی يبرا بایگل ز هی: برانوش

:اش انداخت و گل را به پرستو داد و گفت ینیبه ب ینیچ تایآرم

.مال تو پرستو ـ

:خفه گفت تایو آرم دیذوق زده خند پرستو

!يد یبه من گل م یاذعان عموم يآخرت باشه جلو يدفعه  ـ

:را درآورد شیادا و

! دلت خوشه ها! دوست خوب هی ـ

.به سمت آسانسور رفت و

:هم پشت سرش وارد شد و گفت برانوش

گه؟ید یکیبه  يد یو مجلو چشم من، گل من . من بهت گل دادم ؟یکن يقدر با من بد رفتار نیا دیحاال تو چرا هر روز با ـ

:خنده اش را حبس کرد و گفت تایآرم

!یکن یآخرت باشه از باغ جلو شرکت گل م يتو هم دفعه . ندارم با تو خوش رفتار باشم یلیاصال دل ـ

:خنده زد و گفت ریبلند ز برانوش

؟يدیفهم ـ

:تاسف تکان داد و گفت ياز رو يسر تایآرم

کو؟ نتیماش ـ

؟ياوردیمگه ن: برانوش

.زوج و فرده: تایآرم

:و گفت دیکش یقینفس عم برانوش

م؟یخب حاال کجا بر. یگفت یکاش م ـ

. کیش راهنیپ هیکفش بخرم بعد  دیمن اول با: تایآرم
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.خوام، کفش دارم یخب منم کت و شلوار م: برانوش

کشه؟ یچه قدر طول م دتیخر: تایآرم

:دستش را باال برد و گفت برانوش

...دربست ـ

:گفت تایرو به آرم و

.سوار شو ـ

:گفت تایعقب نشستند و برانوش در جواب سوال آرم ییتا دو

!شه یهم نم قهیده دق یاگر تو انتخابش کمکم کن ـ

.خب اول کت و شلوار تو یلیخ: تایآرم

:هم آهسته گفت تایزد و آرم يطرفه ا کیو  کیلبخند ش برانوش

.ها نکن يسکته ا نیلب هات و ع ـ

.تاسف تکان داد ياز رو يباز سر تایو آرم دیخند برانوش

که به او ربط داشت  يدیبه خر نیبار همراه رام کیفقط  تایآرم. شدند ادهیجوان پ يکه پر بود از رفت و آمد مردها و پسرها یکیپاساژ ش مقابل

...آمده بود وگرنه

.رفت یور م لشیبرانوش هم با موبا. کند دایو قامت برانوش پ پیر تدرخو يداشت کت و شلوار یکرد و سع یها نگاه م نیتریحال به و نیا با

:و گفت دیکش یاشاره کرد و برانوش هوم یمدل زغال کیبه  تایآرم

.ادیخوشم م ـ

سته اجابت خوا يبرا یپسر جوان. برانوش در را باز نگه داشت تا او داخل شود. داشت یاش مورد قبول واقع شده بود حس خوب قهیکه سل نیا از

آورد  یصندل کیهم  تایآرم يبرا. کرد، برانوش را به اتاق پرو هل داد یم فیاز طرح و رنگ و مدل تعر يکه با زبان باز یدر حال. شان جلو آمد

کس از آن ژست ها که هر . ستادیا تایآرم يجلو یبرانوش با ژست خاص. بعد در اتاق باز شد قهیچند دق. و ژورنال ها را نگاه کند ندیبنش ات

 یول. آمد یکت نم نیستبر، ا ي نهیداشت و س يپر يبه برانوش که باال تنه . کوتاه بود یمدل کت کم. گرفت یدل ضعفه م تایجز آرم يگرید

!کرد از آن کت مدل کوتاه یم تیاحساس رضا يادیخودش ز

:باال انداخت و گفت يشانه ا تایآرم

.يشد يعاد یلیخ ـ

:اش زد و گفت قهیدست به  و

.نه ار،یدرش ب. ادیه نظر جنسش هم خوب نمب ـ

.چرخاند یچشم م يبعد نیتریدر و. از مغازه خارج شد تایکرد که آرم یم فیپارچه تعر یعیطب افیجوان داشت از ال پسر

:آهسته گفت برانوش
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...زن و شوهرا نیا نیع ادیقدر خوشم م نیا ـ

:تند نگاهش کرد و برانوش گفت تایآرم

.اونا نیگفتم ع ـ

:و گفت دیکش یپوف تایآرم

؟یچ نیا ـ

.تفاوت عمل کند یقدر ب نیتوانست نسبت به او و حرفش ا یچه طور م واقعا

:و گفت دیکش یآه

. ستیرنگش خوب ن ـ

.ادیبهت م يسورمه ا: تایآرم

:زد و گفت يشخندین برانوش

؟یدون یاز کجا م ـ

.تره لیشک نیا. برو امتحانش کن: تایآرم

مدل دوخت  یزد، ول یم یبه مشک شتریبود که ب ریس يکت و شلوار سورمه ا. وارد مغازه شدند تایپشت سر آرم عیکان داد و مطت يسر برانوش

:و گفت ستادیا تایآرم يبود جلو یخیس خیس شیکه موها یپسر جوان. برانوش به اتاق پرو رفت. یداشت نسبت به اول يبهتر

شوهرته؟ ـ

دم؟ب حیبه شما توض دیبا: تایآرم

:برنوش گفت يجلو ییپسر با پررو. اتاق باز شد در

.پس نامزدته ـ

:خونسرد گفت تایآرم

اد؟یبه جوش م تونیقدر حس کنجکاو نیهاتون ا يمشتر ينسبت به همه  ـ

:گفت تایزد و آرم يشخندین پسر

!کنم ینم دیفضول خر ياز فروشنده ها ـ

:که به برانوش نگاه کند گفت نیبدون ا و

.اریدرش ب ـ

.آمد یبچه ها دنبال او م نیبرانوش هم ع. کرد از مغازه خارج شد یم یدر آمده بود و مدام عذرخواه یاصل يفروشنده  يکه صدا یحال در

چطوره؟ نیا: تایآرم

 نیقبل از ا. گرفت مچش را. زل زده بود یخاص یرگینگاه کرد که به او با خ تایلحظه به آرم کی. بود ریس يمدل قهوه ا کی. زد يلبخند برانوش

.کرد ینگاهش را پس بکشد نگاهشان با هم تالق تایکه آرم
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:زد گفت يلبخند برانوش

.شن یکار م یشاگردن، گناه دارن، از کار ب. بچه مچه ها سر و کله ننداز نیبا ا ـ

:با اخم گفت تایآرم

!رتتیبه غ... ماشاا ـ

:زد و گفت یلبخند کج برانوش

بود، منم ازش  یاون مدل خوب. اریگفت، جوش ن يزیچ هی یاز سر بچگ. خوره یجرز م يها رو آجر کنه به درد ال یلطف نیکه نون ا یرتیغ ـ

!شد فیح. خوشم اومد

:باال انداخت و گفت يشانه ا تایآرم

.شیدیخر یخب م ـ

.ياومد یحاال کوتاه م تا،یپسرت بود آرم يجا. نخواستم رو حرفت حرف بزنم: برانوش

.نگاه کرد يبعد يمغازه  نیتریبه و يدشخنیبا ن و

:با حرص گفت تایآرم

پسر منه؟ ياون جا ـ

:و گفت دیبلند خند برانوش

؟يوشش رو دار ستیتو ب. کم کم هجده، نوزده سالش بود ـ

:دیقفل شده اش غر يدندان ها ياز ال به ال تایآرم

.و پنج ستیب ـ

:و گفت دیخند برانوش

انش کنم؟همون مدله، برم امتح نیع ـ

.رفت و وارد مغازه شد يچشم غره ا تایآرم

.ختم شد يو خط و خطوط نقره ا دیسف ي نهیبه زم یکمرنگ با کراوات یآب راهنیپ کیو  يسورمه ا ریبرانوش به همان کت و شلوار س دیخر

 یهر چند برانوش به او حق م. آمد یکنار نمبودند  يا دهیپوش يلباس ها یبرانوش که همگ يوجه با انتخاب ها چیبود که به ه تایبه آرم نوبت

.نافش را نشان دهد سنگیکرد که پوست خوش رنگ و پر یانتخاب م یلباس کی دیبا. داد

کوتاه بود  يدکلته  یمشک راهنیپ کی یچشمش پ نیتریدر همان و تایآرم. سرخود را نشان داد نیبلند آست یماکس کی تایو به آرم دیکش یپوف

 زیبرانوش کم مانده بود نذر کند سا. وارد مغازه شد. بود کیش. گرفت یبود و بدن نما و بعد قسمت دامن دارش آستر م پوریگ نهیس ریکه از ز

.دیکش ينفس کالفه ا. را به دست برانوش داد و در را بست فشیک. وارد اتاق پرو شد. را نداشته باشند تایآرم

:به در زد و گفت يلحظه بعد تقه ا چند

.نمیبب ـ
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:آهسته گفت تایآرم

در و باز کنم؟ يتوقع دار ـ

:با تعجب گفت برانوش

!رونیاومدم ب یمن م ـ

:در را باز کرد و گفت يال یکم تایآرم

خودم و به تو نشون بدم؟ دیمن چرا با ـ

:زد و گفت يشخندین برانوش

!دمیهم د يبهتر يها تیمن تو رو تو وضع ـ

. دیکش یبرانوش م يو کوتاه که پوست و اندامش را به رخ چشم ها کیو ش اهیس راهنیآن پ! شده بود یچ ...اوف. حرکت باز کرد کیدر را با  و

.ندیتوانست بب یپوستش بود م يکه رو پورهایآن گ ریکه در نافش بود را هم ز ینیبرق نگ

 رهیخ رهیکم پشت بود خ شیموها يکه جلو يارد لیبیبرانوش فورا سرش را چرخاند، مرد بلند قامت و س. به پشت سر برانوش نگاه کرد تایآرم

 یآدم یهر چند وقت. مردانه ندارد رتیغ نیفکر کرد ا تایباز آرم. نزد یبرانوش حرف. و در را بست دیکش ینیه تایآرم. کرد یرا نگاه م تایآرم

 يلباس را رو تایآرم. شد رهیمرد با لبخند به او خ همان. آمد رونیاز اتاق ب. دیرا پوش شیمانتو. و لباس را از تنش درآورد دیکش یآه... مثل الدن

.برانوش خودش حساب کرد. گذاشت تا حساب کند زیم

:آمد که گفت یفیظر يصدا گریاتاق پرو د از

...جان یعل ـ

 یهست که حت یعل نیا قیدختر ال نیو فکر کرد ا دیکش یآه ،ینیو نمک فیدختر ظر دنیبا د تایآرم. همان مرد سرش را در اتاق پرو فرو کرد و

جان خطابش کند؟

:برانوش آرام گفت. همراه برانوش از مغازه خارج شدند به

.مبارك باشه ـ

:برانوش آهسته گفت. زحمت گفتن ممنون را به خودش نداد تایآرم

!دعوا، درست نبود هیبعد . دیفهم یم یزده، زنش هم تو اون اتاق بغل دیبشم که چرا تو رو د قهیخواستم باهاش دست به  یاگر م ـ

:برانوش زمزمه کرد. نگفت يزیچ تایآرم

باشم؟ گهید یکیخونه خراب کن  يخودم خونه ام و خراب کردن، چطور یوقت ـ

با . زنش را خراب نکند دیخواست د یم دیشا د؟ید یم یرانیتذکر را هم و کیقدر شکست خورده بود که  نیا. شد رهیرخش خ میبه ن تایآرم

.ردحال سکوت ک نیا

 نیبه خاطر آن دختر ناراحت بود که چن شتریمهم نبود، ب شیحجاب برا. آرام شد دنشیناخودآگاه با د. در صورت برانوش بود یخاص آرامش

.کرد یم شیصدا یجان نیداشت و چن يمرد
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:برانوش با ذوق گفت. دکلوش بود هوس کرد آن را هم بخر نشییکه پا ییطال یماکس کی دنیبا د. رفت یبرانوش راه م يبه بازو بازو

.دوست دارم نمیا ـ

.کرد و وارد مغازه شد يا یتو دل ياز حرفش خنده  تایآرم

. بود یروز خوب. خورد یم تزایحاال هم مقابل برانوش نشسته بود و پ. هم که داشت یکفش مشک. ییصندل طال کیو  راهنیدو پ. بود یخوب دیخر

آرزو بود؟ شیبرا نیعا اواق. دیکردن با برانوش رس دیخر يبه آرزو

:زد و گفت يلبخند برانوش

برن سفر، نه؟ شونیقراره مرصاد و افسانه آخر شب عروس ـ

.جبران کنه يطور نیخواسته ا اد،یآره، برادرم نتونسته ب: تایآرم

:زد و گفت يلبخند برانوش

.میش یم لیفام میدار يجد يجد ـ

:در دهانش گذاشت و گفت تزایپ يتکه ا تایآرم

...عجله کردن، من بودم یلیخ ـ

:زد و گفت يلبخند برانوش

هوم؟ ،يکرد یاصال ازدواج نم يتو بود ـ

:زد و گفت يشخندین تایآرم

وقت قصد ازدواج ندارم؟ چیگفتم ه یمن ک ـ

؟یپس چ: برانوش

.بدم حیتوض نمیب ینم يازین: تایآرم

؟یمن دخالت کن یتو زندگ ینیب یم ازین یول: برانوش

:شوکه گفت اتیآرم

؟یچ ـ

.من ازت کمک نخواستم: برانوش

:و گفت دیکش یپوف تایآرم

!شم ینگو دارم کباب م ـ

:گفت تایو آرم دیکش یآه برانوش

.نخواسته بودم زایچ یلیمنم از تو خ ـ

:زد و گفت يلبخند برانوش

.یزن یگفتم، پس زدنت و حاال هم همه رو پس م. یهست یپس اهل تالف ـ
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:بزند که برانوش گفت یست حرفخوا تایآرم

. ریخرده ساده بگ هیچرا؟ . یهست هیو منطق و توج لیهمش دنبال دل ـ

:زد و گفت يلبخند برانوش

.بساز دیجد یزندگ هی. مرد، تموم شد رفت نیرام. تایآرم الیخ یب. یهست یول ،یبش ینداره عصبان یلیدل چیاالن ه ـ

:مسخره گفت تایآرم

!البد با تو ـ

:زد و گفت یلبخند آرام وشبران

زن و از رو  یچ يوگرنه خدا برا ،یباش فیلط ،یاحساس داشته باش دیبا ،يتو دختر. قدر سخت نباش نیا. قتهیال یکن یکه فکر م یبا هر کس ـ

. قدر تو گذشته نباش نیا. یاالن هست یول ،ينبود نیقبال بهتر دیشا. ینیدختر، تو بهتر الیخ یکرد؟ ب سیمرد پاکنو

:با حرص گفت تایآرم

!گه یداره م یو ک نیا نیبب ـ

:داد گذاشت و گفت یکه چنگال را محکم در مشتش فشار م تایدست آرم يدستش را رو برانوش

رم  یم. کن یفاتحه براش بخون و زندگ هیدر مورد تو،  یو خراب کردن، االنم هستن، ول میزندگ روزیکه د ییآدم ها. کنه یفرق م طمیمن شرا ـ

.اب کنمحس

.صورتش گذاشت يداغش را رو يدست ها تایآرم. باشد، به سمت صندوق رفت تایبدون آن که منتظر جواب آرم و

 یاش شاک ینینبود که از جوش ها و باد ب یافسانه آن نیا. گذرد یزود م یلیو با شکوه، فکر کرد واقعا زمان خ دیافسانه در آن لباس سف دنید با

 از ک،یزیو پنج صدم ف ستیچهار و ب ينبود که به خاطر نمره  یبود، کس ستادهیا شیرنسس ها با وقار و آرام رو به رودختر که مثل پ نیا. بود

.کند هیپدر گر يترس دعوا

:حس تر شدن پلکش سرش را تکان داد و افسانه گفت با

خوب شدم؟ ـ

پنج  يمکالمه  کیبعد از . مرصاد پشت خط بود. دیدر دهانش ماس تلفن افسانه يحال حرفش با صدا نیبا ا. شده است رینظ یفکر کرد ب تایآرم

:دمغ گفت يا افهیافسانه با ق ،يا قهیدق

. کار من زود تموم شد، کار اون هنوز مونده ـ

:گفت یحرص یبا لحن و

.گم نه یابروهاش و بردارن، سر سفره م ریبه خدا ز ـ

بار آخر خودش را در  تایچرخاندند، آرم یو مهربان دور سر افسانه م دایکه ش ياسپند ینیسو همزمان  فونیآ يبا صدا. خنده زد ریبلند ز تایآرم

 انیست جواهر برل. آزاد رها بودند شیبه حالت جعددار و شلوغ اطراف شانه ها هیسرش جمع کرده بودند و بق يبلوندش باال يموها. دید نهیآ

دکلته  راهنیبا آن پ! خواهرش بود یامروز عروس. دیکش یقینفس عم. بود دهیپارسال خرشرکت  يرا با جمع سودها نیا. هم انداخته بود ییبایز
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.نداشت یحس معذب چیاش بود ه يبلند شیران پا يکه تا وسط ها اهیس ي

او  برانوش که گل زده بود و لیاتومب دنیبا د. شال سرش نکند شیخراب نشدن موها يگرفت برا میو تصم دیپوش راهنشیپ يرا رو شیمانتو

جذاب شده است، به خصوص کم سن و سال،  يادیقبل از آن که فکر کند او ز. بود ستادهیخودش کنارش ا ي قهیهم در آن کت و شلوار با سل

:زد و گفت یبرانوش سوت

احوال زن داداش؟ ـ

:و گفت دیخند افسانه

حاال مرصاد کجاست؟. ها یش یم يتو هم خوب داماد ـ

.کارتون زود تموم شد. ادیبرسونم باغ، خودشم مگفت شما رو  اد،یم: برانوش

آره، حاال خوشگل شدم؟: افسانه

زن داداش ما زشت باشه؟ شهیبله، مگه م: برانوش

:و مهربان گفت دایرو به ش و

.رسونه یپشت سرمونه، اون شما رو م اریماز دییبفرما ـ

برانوش . ناچارا جلو نشست تایرد، افسانه در عقب را باز کرد و آرمنک یفیتعر چیاز آن که بفهمد برانوش چرا چپ چپ نگاهش کرد و ه قبل

.ضبط را روشن کرد

زمونه بال  نیبود در ا بایز زن

خدا يبال هرگز نمونه ا یب يا خونه

گل ماتمه خار و گل با همه زن نا مهربون دشمن جونه زن

زن نمونه یب یدل دم يغمه غم عالم کمه خونه  يسرا دل

همزبونم  یبرم ب یب يسر و همسرم شاخه  یرم بدل و دلب یب

دل چرا تنها بمونم یمن ب یرقع آب و گل یکه دارد گل هر

روز و روزگار من کو يآسمان شاد ينشان آخر ا یدل و ب یب

قرارم بگو قرار من کو یپر بسته ام خسته ام خسته ام ب مرغ

زمونه بال  نیبود در ا بایز زن

خدا يونه ابال هرگز نم یب يا خونه

گل ماتمه خار و گل با همه زن نا مهربون دشمن جونه زن

زن نمونه یب یدل دم يغمه غم عالم کمه خونه  يسرا دل

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


کاربر  انجمن نودهشتیا خورشید |! دیگري...او...تو...من                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 363

همزبونم  یبرم ب یب يسر و همسرم شاخه  یدل و دلبرم ب یب

دل چرا تنها بمونم یمن ب یرقع آب و گل یکه دارد گل هر

و روزگار من کو روز يآسمان شاد ينشان آخر ا یدل و ب یب

قرارم بگو قرار من کو یپر بسته ام خسته ام خسته ام ب مرغ

از باغ مشغول  يارکست هم در گوشه ا. بانو سنگ تمام گذاشته بود. عقد پهن بود يسفره  قیدر آالچ. و مبله شده بود زیبه م ییبایبه طرز ز باغ

. شد یساعت زودتر آماده م کی یوقت. بود امدهین یهنوز کس. بودند شانیصدا يامتحان ها

 تایو آرم دایگرم با ش. دیافسانه را بوس يبانو جلو آمد و رو. که حضور داشتند فقط در رفت و آمد بودند یکسان. نزد نرگس رفت برانوش

. داد یبان انجام معقد را با مهر ياش کم و کاست سفره  یو عروسک کیهم با آن لباس ش تایآرم. افسانه به نظر مضطرب بود. کرد یاحوالپرس

 کیکه  ن،یبا نگ. دیهم مرصاد باالخره سر رس نیماب نیدر ا. ستادندیدر ا يجلو ریبه همراه ام تیو در نها دیباغ چرخ يدر فضا یمبرانوش ک

.عروس کوچک شده بود

:با خنده گفت ریام

.یکن یشازده خانم عروس نیبا ا يخوا ینگو م ـ

:و گفت دیبلند خند مرصاد

. الیخ یخانم باشم، کال افسانه رو ب نیخوام با هم یم اتفاقا ـ

:رو به برانوش گفت یخاص جانیبا ه و

.من هستن یمهمون اختصاص شونیا ـ

:گفت یبا اشاره به دختر جوان و

که، نه؟  شیشناس یم. نیکه پرستار نگ شونمیا ـ

:و گفت دیکش یقیعم نفس

خانم شفق؟ دیخوب هست ـ

:زد و گفت يلبخند شفق

.من برم داخل. ممنون ـ

 يرژ لب که به لب ها یزده بود و کم شیکه به موها يدیعروس و تل سف راهنیبا آن پ. آمد ینم نییبود از بغلش پا دهیکه برانوش را د نینگ

.خودش يبود برا یبودند عروسک دهیغنچه اش مال

:زد و گفت یلبخند کج مرصاد

. شبه هی ـ

:با حرص گفت برانوش

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


کاربر  انجمن نودهشتیا خورشید |! دیگري...او...تو...من                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 364

نه؟ ایفراموشم کنه  يذار یم ـ

.شبه هی نیفقط هم ر،یسخت نگ: مرصاد

:گفت جانیبا ه و

خوشگل شده؟ ـ

.دخترم خوشگل بود: برانوش

:مسخره گفت مرصاد

.منظورم افسانه است احمق ـ

.حرکت کرد قیبه سمت آالچ و

:مهربان آمد که با خنده گفت يصدا

پوزت خورد دکتر؟ ـ

کو؟ یاف: مرصاد

.ادیاالن م ،ییشورفت دست: مهربان

:با خنده گفت و

. يته تغار يشد پیخوش ت ـ

.مبل نشست يکرد و رو يخنده ا مرصاد

:هم جلو آمد و گفت بانو

؟يو آورد نیچه خبر؟ نگ ـ

.ظاهر شد شیخواست جواب بدهد که افسانه جلو مرصاد

:فتو گ دیبانو با خنده کتش را کش. توجه به بانو از جا بلند شد یزد و ب يلبخند

.از وسط سفره نرو خراب شد ـ

 کی نیع شیباعث شد سرجا ریام يمربوطه را انجام دهد که تک سرفه  اتیخواست عمل. ستادیا شیو مرصاد جلو دیاو خند ي افهیاز ق افسانه

.ستدیپسر خوب با

 یو مهربان عوض م هیو نوبتش را با هد دییسا یم تایقند را آرم. نشستند شانیو البته عاقد، افسانه و مرصاد سرجا یاصل همانانیآمدن جمع م با

.کرد

 غیهلهله و سوت و ج يو کش دار، البته قاطع افسانه، صدا فیظر يبا صدا! شاهد عقد مرصاد و افسانه نیکوچکتر. هم بغل برانوش بود نینگ

:صورت مرصاد آهسته گفت دنیبوس نیبود و ح دهیساعت خر کیمرصاد  يبرا تایآرم. ایبعدش هم رد و بدل کردن هدا. بلند شد نیمدعو

...مراقب خواهرم باش، وگرنه ـ

:اش گذاشت و گفت نهیس يدستش را رو مرصاد
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.نوکرتم ـ

 یافسانه خواست حرف. دیگرنبند به گردنش انداخت و صورتش را بوس کیزد و  ياز ذوق پر اشک بود لبخند شیرو به افسانه که چشم ها و

:گفت تایبزند که آرم

.شهیخراب م شتیترکه آرا ین بغضت محرف نز ـ

ست  کیمرصاد و  يبرا ریزنج کیاش که  هیرا به خانم مشفق سپرد و رفت تا هد نیلحظه نگ کیبرانوش . دیو کنار کش دیرا بوس شیرو و

داد کالفه  یدر قبال او به خرج م که یاز سکوت تایآرم. ستادیبرانوش هم کنارش ا. بود ستادهیکنار افسانه ا تایآرم. افسانه بود را بدهد يجواهر برا

:گفت یبا همان کالفگ. دیرس ینظر م هب

چه خبر؟ ـ

مسخره نبود؟ یسوالش کم. کرد یبه او نگاه برانوش

؟يو آورد نینگ: تایآرم

.مرصاده یمهمون اختصاص: برانوش

بشه، نه؟ دایمادر و پدرشم قراره پ يالبد سر و کله : تایآرم

چطور؟: برانوش

...عقد خواهرم يمثل اون سر سفره  یکس ادیوشم نمخ: تایآرم

ست؟ین یمشکل. که خودم استخدامش کردم يپرستار. با پرستارش اومده: برانوش

:را باال داد و گفت شیابرو يتا کی. لحن برانوش سرد بود. دیکش یپوف تایآرم

هست؟ یمشکل ـ

چطور؟: برانوش

:باال انداخت و مهربان تند گفت يشانه ا تایآرم

.لتیجون موبا تایآرم ـ

بغض دار احمد نتوانست اشک  يخوشبختانه صدا. را به افسانه داد یگوش. هم بغض داشت از نبودنش شیصدا. احمد بود. جواب داد تایآرم

حبت کرد و بعد هم با مرصاد ص. گفت قرار است بامداد خراب شوند سرشان یم یو شوخ طنتیش یچون افسانه با کل دیشا. اوردیافسانه را درب

. مشغول شدند زهایها و م یو صندل قیمقابل آالچ یخال يبودند که در جا يافراد نیو مهربان اول تایآرم. بلند شد کیموز يبعد هم صدا یکم

نخورد، تمام توانش را گذاشته بود تا حرص . کرد یاو زوم شده بود نگاه م يکه رو هیبق ي رهیخ ينشسته بود و به نگاه ها يبرانوش هم گوشه ا

قشنگ  یلیخ تایآرم. دیلبش را گز. خورد یم خودیهم او حرص ب دیشا. بود یمیصم يادیاقوام ز يهم نگاه ها دیشا. باز بود تایلباس آرم... یول

ته نشس شیپا يذوق زده رو نینگ. دهد یبه خرج م تیقدر حساس نیدانست چرا ا یواقعا نم. خورد یم یبا هر حرکت او تکان بایتقر. دیرقص یم

 کیتمیداشت به حرکات ر یبا کالفگ. بودند یرقص خوب اری تایهم وسط بود و اتفاقا با آرم هیهد. کنارش نشست اریازم. کرد یبود و تماشا م

.کرد ینگاه م تایآرم
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:گفت جانیبا ه اریماز

؟یعروس بش يخوا یم یتو ک. ملوسک رو نیا نمیبده من بب ـ

.کرد یهم فراموشش نم نیشد اگر نگ یاموشش کند؟ خوشحال مشد فر یم. زد نیبه نگ يلبخند برانوش

نگاه کردن به  يهم داشت به جا اریماز... یجذاب و لوندش کرده بود، ول یلیدرست لباسش خ. برانوش کفرش در آمده بود. خم شد تایآرم

.کرد ینگاه م تایبه آرم ه،یهد

:گفت تایگوش آرم ریرا گرفت و ز شیرفت و بازو جلو

.باهات حرف بزنم دیظه بالح هی ـ

:بکشد که برانوش مانع شد و گفت رونیدستش را خواست از دست او ب تایآرم

.لحظه هیفقط  ـ

:و گفت ستادیمقابلش ا نهیدست به س تایآرم. از باغ رفتند يرا تنها گذاشت و به گوشه ا هیناچارا با لبخند هد تایآرم

ه؟یمشکل چ یبگ شهیم ـ

:شل کرد و گفت یکراواتش را کم يزد و گره  شیبه موها یچنگ برانوش

... لباست نیا ـ

ست؟یمناسب ن یمناسبه، چ یچ یکه به من بگ یمن يکاره  یتو چ... هـه: تایآرم

:گفت میمال برانوش

...تمام یش یدختر خوب، خم که م ـ

! بود نیکه داشت هم يبد کی دیشا. نبود الشیخ نیع تایآرم. دیلبش را گز و

:دامه دادحرص ا با

 یشناسم، م یمن هم جنسام و خوب م. کنن یکنن، لمست م ینگات م يچطور نیبهت زل زدن، بب يچطور نیبنداز، بب هیبه نگاه بق ینگاه هی ـ

!کنن ینگات م يچطور نیبب یول گه،یهرکس د ایباشن  التیخوان پسرخاله ها و فام

:باال انداخت و گفت يدیق یشانه هاش را با ب تایآرم

.نگاهشون مثل توئه ـ

:خواست از کنارش بگذرد که برانوش ساعدش را گرفت و گفت تایآرم. سرخ شده بود برانوش

.صبر کن ـ

:و گفت دیکش رونیبا حرص دستش را از دست او ب تایآرم

!نه من حرف گوش کنم اد،ینه به تو م. اریمن درن يها رو برا يباز رتیغ نیبرانوش ا نیبب ـ

.ادیخوشت م يباز رتیکردم از غ یفکر م: برانوش

:زد و گفت شیبه موها یچنگ و
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ها که  یلیهان؟ چرا مثل خ. خوره یاسپورته، به درد تولد م یلیخ نیا. تر بود یکه قشنگ تر و مجلس یکیاون  ،يدیاون روز دو دست لباس خر ـ

ن؟ها ؟یکن یو عوض نم نیا گه،یلباس د هیشام امشب  يو برا دنیلباس پوش هیسر عقد 

. دوست داشت آن حرف برانوش را حساب قلمداد کند دیشا ای! که حساب بود یحرف. نگفت يزیداشت چ قتیکه حق یدر جواب حرف تایآرم

:تر گفت میمال برانوش

؟یجوراب بپوش هی ستیحداقل بهتر ن ای ـ

نه  ،ینه پدرم ،ینه برادرم. يبا من ندار ینسبت چیتو ه. اریمن درن يرو هم برا رتیبا غ يآدما يادا. نداره یمسئله به تو ربط نیواقعا ا: تایآرم

!گهیکس د چینه ه ،یشوهرم

:در همان انقباض و حرص گفت. زل زد و صورتش از انقباض سرخ بود تایسرکش آرم يبه چشم ها میمستق. دیکش یتند نفس م برانوش

...وهرت بودمزدم، اگر هم پدرت بودم دو تا، اگر ش یم یلیس هیاگر برادرت بودم،  ـ

:خالص را زد و گفت ریبا حرص ت و

به عنوان خواهر زن برادرم  لیلباس به فام نیخواد تو رو با ا یدلم نم شه،یاقوام ما بد م يامروزتون برا دنیخانم مهندس آرمند، طرز لباس پوش ـ

!کنم یمعرف

:و گفت دیکش یقیعم نفس

.خوشحالم واقعا! ندارم ینسبت چیخوشحالم که باهات ه یلیخ ـ

.به سمت مادرش رفت. از حرص کبود شده بود تایآرم. نشست شیسرجا تایتوجه به آرم یب و

:گفت هیراه هد در

؟یخوب ـ

:زد و گفت يا یلبخند تصنع تایآرم

. آره ـ

.ادیلبت داره خون م: هیهد

:را دور زد و گفت هیهد تایآرم

.باشه، ممنون ـ

 یرا عوض کند، ول یآمد آن لباس مشک یبدش نم. کرد دیرا تجد ششیآرا. کرد دایرا پ یینرگس دستشو ییبه راهنما. وارد خانه شد فشیبا ک و

جوراب  فشیاز ک. لباسش تک بود. کردند یم فیهمه تعر... نوع انتخابش هم یحت. شب بود شک نداشت يلباس ها نیاز بهتر یکیکه  نیدر ا

. زد رونیاز خانه ب! خواست در حق برانوش کند یاش بود که م رانهیتمام لطف مد نیا. دیپوش ییآورد و در دستشو رونیب یاهیس يشلوار

.زد یبرانوش لبخند فاتح

:کرد که با گفتن یهم کنار برانوش نشسته بود و اطراف را نگاه م اریماز. توسط مهربان باز به جمع رقصندگان اضافه شد تایآرم

... اوه ـ
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.جلب توجه برانوش شد باعث

!اومده یک نیبب :اریماز

.چرخاند يسرش را به سمت در ورود يبا کنجکاو برانوش

.نشسته بود وارد باغ شدند لچریو يکه رو یبه همراه زن یانسالیم مرد

ن؟یک: برانوش

مگه اونا هم دعوتن؟. نیپدر و مادر رام: اریماز

.هم بلند شد و پشت سر او راه افتادچرا خودش  دینفهم. رفت یداشت به سمت آن ها م. نگاه کرد تایبه آرم برانوش

 لچریو يزد و خانمش که رو یلبخند مغموم زادهیعل يآقا. دیرا بوس زادهیخانم عل يخم شد رو. سالم کرد زادهیعل يباز به آقا يبا رو تایآرم

.را گرفت تایآن ها دست آرم يجلو یحت. برانوش هم خوش آمد گفت. نشسته بود اشک چشمش را پاك کرد

:به برانوش زد و گفت يبخندل دایش

. دکتر برومند هستن، برادر مرصاد جان شونیا ـ

:با او دست داد و گفت زادهیعل يآقا

برادرتون هم متخصص اطفال هستن؟ ـ

. بله: برانوش

:باز گفت يبا رو تایو آرم دیکش يزیآه غم انگ زادهیعل يآقا

. دیخوش آمد یلیخ د،ییبفرما ـ

روح . است دهیاست که تاکنون د يدختر نیبرانوش حس کرد او مرموزتر. را به عهده گرفت زادهیدار خانم عل چرخ یصندل تیهدا یحت و

.سرش را تکان داد... هم دیشا. داشت یبخشنده و بزرگ

:برانوش هم کنارش نشست و گفت. نشسته بود زادهیفاصله کنار خانم عل یبا چند صندل تایآرم

شد؟ یم یچ يدیپوش یجوراب و م نیاز اول ا ـ

:چپ چپ نگاهش کرد و برانوش با خنده گفت تایآرم

...ینکرده، ول یفرق یلیهر چند خ ـ

:تند گفت تایآرم

!دیفتیبدنم و بپوشونم که تو و امثال تو به گناه ن يقوس ها دیمن نبا نیبب ـ

...و یعتیخدا رحمت کنه شر: برانوش

:تکان داد و برانوش گفت يسر تایآرم

!ینگرفت ادیخوبه پاچم و ز... دیترن که شا کیش ییزهایوقتا چ یبعضباور کن  ـ

...دم فکر نکنم که یم حیمن ترج ال،یخ یب: تایآرم
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.من به خاطر خودت گفتم: برانوش

خودت؟  ایبه خاطر من : تایآرم

:زد و گفت یلبخند مهربان برانوش

.دارم رتیدوستتم، روت غ. خودم ـ

:گفت تایگوش آرم ریبرانوش آهسته ز. کرد یتالق زادهیهش با خانم علتکان داد که نگا يسر تایآرم

بلند شم؟ يخوا یم ـ

چرا؟: تایآرم

.يطور نیهم: برانوش

:و گفت دیبرانوش خند. نگفت يزیچ تایآرم

.یکن یقشنگ احساساتت و پنهان م یلیخ ـ

:نگفت و برانوش با لبخند خاصش گفت يزیچ تایآرم

. استقبالشون یباز رفت يدر خانمانه و با رولذت بردم، اون ق یلیخ ـ

... نیبعد از مرگ رام. انیکه م هیجشن نیاول نیبعد از چند سال ا: تایآرم

.یستین يا نهیخوبه ک یلیخ: برانوش

.یستیتو هم ن: تایآرم

:زد و گفت يلبخند برانوش

؟یبا من برقص يد یافتخار م ـ

و بلند  دیکش یقینفس عم. کرد ینگاهشان م يکه با لبخند مادرانه ا زادهیبه خانم عل ینداخت و نگاها یبرانوش نگاه يبه دست دراز شده  تایآرم

.شد

دروغ . ستادیا یهم مثل چوب خشک نم نیرام نیع. لوس نبود اریحرکاتش مثل ماز... از بابا کرم و مردانه و یقیتلف. دیرقص یبامزه م برانوش

!کنند یهم که مهم نبودند چه م هیبق. و زنانه بود فیظر یلیخ گریم حرکات دستش دمرصاد ه. چرا، از رقصش خوشش آمده بود

 دنیجوراب پوش کیدانست  یم تایاگر آرم یعنی. داد یبود و اوامرش را انجام م ستادهیا تایبرانوش کنار آرم. شب بود ي قهیدق یده و س ساعت

.زد یچرخ م یدر عروس ید، با چادر ملقاف هم برو يکند تا برانوش به قله  یقدر به او کمک م نیا

 یب هیبه هد اریمرصاد به افسانه و البته ماز يکرد به قربان صدقه ها یم یکه سع یدر حال. ختیخودش مرغ و زرشک پلو ر يبرا یکم تایآرم

.زرد برگشت يتگر ينوشابه  وانیل کیتوجه باشد، برانوش با 

.اهیمن گفته بودم س یول: تایآرم

:آمد و رو به مرصاد گفت یزد و کس يشخندین تایآرم. اوردیب اهیسرفت  برانوش

.کارتون دارن یخانم هیدم در  ـ
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:گفت غیبا ج افسانه

!خانم؟ ـ

:جوان تند گفت پسر

.مسن هستن ـ

.دیاو را بوس يو مرصاد با خنده گونه  دیکش ینفس راحت افسانه

:دیآمد که پرس يگرفته ا يکرد، صدا یه منگا يکه با تعجب و کنجکاو یدر حال. نبود یدر کس يجلو

؟يتو مرصاد ـ

:گفت یجیبا گ ستاد،یزن ا يرو به رو مرصاد

شما؟ ـ

:زد و گفت یلبخند کج زن

ته؟یجا عروس نیا ـ

:کرد و گفت کیرا بار شیچشم ها مرصاد

شناسم؟ یمن شما رو م ـ

:خش دار گفت يبا همان صدا زن

. برادرتم يخاله  ـ

:مات گفت مرصاد

س؟یفرنگ ـ

. یخوبه، من و شناخت: سیفرنگ

.منه یامشب شب عروس: مرصاد

.خرابش کنم، اومدم ازت تقاضا کنم ومدمیامشب ن. دونم آقا پسر یدونم، م یم: سیفرنگ

:با اخم گفت مرصاد

؟ییچه تقاضا ـ

.خوام یفقط سهمم و م: سیفرنگ

:زد و گفت يشخندین مرصاد

.تاج بخش دخترش و از ارث محروم کرده بود يم، آقادون یکه من م ییسهمت؟ تا جا ـ

:با حرص گفت سیفرنگ

... برانوش يرو واسه  تیریکبیا يدست تو و اون ننه  يخوا ینکنه م ـ

:گفت یبا لبخند خاص مرصاد
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. لولت هم پاك باشهس هی یحت ادیبه تو نم. شیاز کجا آورد ستیهم معلوم ن هیسا. دیتمام اموال تاج بخش بزرگ به تنها نوه اش رس ـ

.گم یو م زیمن به برانوش همه چ: سیفرنگ

کنه؟ یو معتاد و قبول م یآدم مفنگ هیمثل اون، حرف  يکرده ا لیآدم تحص یکن یفکر م: مرصاد

:زد و گفت يلبخند

!شام دییبفرما ـ

:و گفت دیمرصاد و کش يبازو سیفرنگ

.مونه یبسته م مطمئن باش دهنم ،یخرده نوك قلمت و بچرخون هیاگر  ـ

برانوش باهوش تر از . شه یعوض نم یچ چیمسخره ه يتلفن ها نیبا ا. ها منتظرت بودم نیبه تو باج بدم، زودتر از ا نمیب ینم يازیمن ن: مرصاد

.شب خوش. ستیمهم ن. و رو کن یکن یفکر م یتو، هر چ. توئه

:را گرفت و گفت شیبانو جلو. باغ شد وارد

بود؟ یک ـ

:به برانوش زد و گفت يندلبخ مرصاد

.مزاحم هی ـ

:زد و گفت يلبخند

.نفهمه میدواریاز حاال به بعد هم، ام ده،یحق با شماست، تا االن نفهم ـ

:و گفت دیکش یقیعم نفس

شه؟یخوشحال م م،یو به نامش کرد زیبفهمه همه چ ـ

:تکان داد و در جواب خودش گفت يسر

...کردم یمنم سع. يکرد يز هم شما در حقش مادرهم بفهمه، با ياگر روز یحت. مسلما ـ

.و دستش را گرفت ستادیشد و مرصاد کنار افسانه ا رهیو لبخند به برانوش خ یبانو با نگران. سکوت کرد و

آن را  لشیبامو ي برهیبا احساس و. کردند یرا صرف م شانیغذا اریماز يها یبود و با مزه پران ستادهیبرانوش هم کنارش ا. مشغول بود تایآرم

.گذاشت زیم ياش را رو یگوش. قطع کرد. را داده بود ماتومشیاولت هیاز همان شماره ها بود که سا یکی. دیکش رونیشلوارش ب بیاز ج

:رو به برانوش گفت تایآرم

بهت تعارف کنن؟ دیبا ـ

چطور؟: برانوش

.ينخورد یچیآخه ه: تایآرم

؟یمن ییتو نگران کم غذا: برانوش

:زد و گفت يشخندین تایآرم
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. ان یعال گوهایژ نیا ـ

اش را  یو گوش دیکش یپوف. یبه نظر از تلفن عموم. بود 021از . زنگ خورد لشیبزند که باز موبا یزد و خواست حرف یلبخند مهربان برانوش

 دیهم با دیشا. ناس را پاسخ بدهدناش يشماره  کینداشت نگران باشد تا  یلیجمع حضور داشتند، پس دل نیدر ا زانشیعز يهمه . خاموش کرد

!کرد یم ضخطش را عو

بود؟ یک: تایآرم

:زد و گفت يلبخند برانوش

.و دوست دارم تتیحساس نیا ـ

:کمر او گذاشت و گفت يرا برگرداند و برانوش دستش را رو شیرو تایآرم

.دوست دارم یلیخ یدون یم ـ

!يلطف دار: تایآرم

.م برقصند، به وسط سالن رفتکه مصر بود باز به هیهمراه هد و

. افتاد تایبرانوش نگاهش به آرم... نشسته بود، اما دختر نیکند، هر چند برانوش سنگ یبا برانوش صحبت م يرقصش متوجه شد دختر نیح

! بود یدر هر صورت شب خوب! حاال بهتر شد. به برانوش زد و او را هم به وسط کشاند یاراده چشمک یب تایآرم

 *******

.پهن شد زشیم يرو یخستگ با

:وارد اتاق شد و گفت پرستو

.و کردم یکه گفت ییجون، من همه کارا تایخب آرم ـ

.یقیتشو شیف نمیا. پرستو یمرس: تایآرم

.پرستو گرفت يبرق زده  يچشم ها يکرد، آن را جلو شیکه تند امضا یدر حال و

:با خنده گفت تایآرم

کردم؟ یم یمن اگر تو رو نداشتم چ. وش تو بودنصف بار شرکت رو د یلیخدا وک ـ

:گفت جانیبا ه پرستو

.شهیم زهیر هیدلم برات . ياز سفر بگرد يزود... شاایا. جون تایقربونت برم آرم ـ

:و گفت دیخند تایآرم

؟یاک. ن زنگ بزنهم بود به م یهر مشکل. خوب باشه زیکه همه چ... شاایو سپردم به شرکا، ا زیهمه چ گهید. یخب خسته نباش ـ

.فدات بشم، چشم: پرستو

 یهم به شدت ذوق ذوق م شیپاها. را برداشت فشیک یبا حس کوفتگ. خطر از اتاق خارج شد یتکان داد و پرستو با گفتن سفر ب يسر تایآرم
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انداخت و  یآخر به اطرافش نگاهبار . را برداشت فشیک! واقعا چطور توانسته بود با آن کفش ها تمام شب را برقصد و ورجه وورجه کند؟. کرد

.شد لشیسوار اتومب. رفت نگیکرد و به پارک یافراد هم خداحافظ گریاز د. شد ارجاز اتاق خ

خم . ستادیسنگ او ا يجلو. شد لشیسوار اتومب. سفارش داد اهیو قرمز با ربان س دیسف يدسته گل رزها کی. نگه داشت یگل فروش کی يجلو

که  یچند لحظه در آن سوز و سرما به خط خوش. خواند يفاتحه ا یبه آرام. سنگ گذاشت يدسته گل را رو. را شستقبر  يرو يبطر کیبا . شد

نشسته  یصندل يکه رو زادهیخانم عل دنیبا د. شانه اش سرش را بلند کرد يرو یبا حس دست. حک کرده بودند نگاه کرد نگس ياسمش را رو

:زد و گفت يبود، لبخند

.سالم ـ

پر پر شده کارتوئه، نه؟ يپس اون دسته گل ها: زادهیعل خانم

...باشه که یو کس دیکه سفر بود یگفتم اون زمان: تایآرم

. غربت و تحمل کنم ينتونستم بو. هوس پنج شنبه بهش سر زدن دلم و پرکرده بود. میاوردیطاقت ن: زادهیعل خانم

:بلند شد و گفت تایآرم

.دیخوبه که برگشت ـ

:زد و گفت یلبخند مهربان زادهیعل خانم

 لکرده،یتحص ن،یمؤقر، مت. نیبه صد تا مثل رام دیارز یتار موش م هیدور از جونش، ... ماشاا. افهیهم آقا، هم خوش ق. آقا بود یلینامزدت خ ـ

.نیاز خواهرت و داماد به چشم اومد شتریب. نیاومد یبهم م یلیخ

:چند ضربه زد و گفت یدرخت يبه تنه  و

.هم يپا نیش ریپ. کنه یم بتیبهترش و نص یکیبرداشت،  نیو از زم نیرام يطور نیونستم خدا اگه اد یم ـ

.نگفت يزیچ تایآرم

:رخنه کرده بود زمزمه کرد شیکه در صدا یبا بغض خاص زادهیعل خانم

؟يکرد نشینفر ـ

.وقت چیه: تایآرم

؟يدیبخش: زادهیعل خانم

.فراموش نکردم یبله، ول: تایآرم

:دستش را گرفت و گفت زادهیعل نمخا

.کوتاهه، ببخش ایدستش از دن ـ

:زد و گفت يلبخند تایآرم

!خدا رحمتش کنه ـ

:و گفت دیانگار کش ینفس راحت زادهیعل خانم
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نه؟ ،یبش يانگار خدا خواست با خواهرت جار. هم تو، هم اون نامزدت. دیخوشبخت باش ،یلیخ ،یخانم ـ

:گفت زادهیخانم عل زد و یقیلبخند عم تایآرم

.ممنونم دخترم. یکن یم نشیکردم نفر یهمش فکر م. شکرت ایخدا ـ

ن؟یدار لهیوس: تایآرم

. جا نیا ادیم زادهیآره، االن عل: زادهیعل خانم

.من با اجازه تون برم: تایآرم

. یچیه ،يکم ندار یچیه... که هم خودش و به کشتن داد، هم دیتو ند يتو یدونم چ ینم: زادهیعل خانم

:مهربان گفت تایآرم

 ستیدختر ب هیتوقعش از  دیشا. داد یبهم زمان م دیبا ،یهم مال ،یهم سطح فرهنگ افه،یهم درس، هم ق. از هر لحاظ از من سرتر بود نیرام ـ

.بهم فرصت بده نیداشتم رام ازیاون موقع ن یباشم، ول یکس دیاالن شا. بود یلیساله خ

:و گفت دیرا بوس شیرو تایرا پاك کرد و آرم شیاشک ها زادهیعل خانم

.ندارم يا نهیخدا رحمتش کنه، من که ازش ک ـ

:گرفت و گفت شیدست ها انیرا م تایصورت آرم زادهیعل خانم

.نعمته هیحس  نینگاه، ا نیا. نمیب یبرق و تو چشمات م نیخوشحالم که دوباره ا ـ

؟یچه نگاه: تایآرم

:فتزد و گ يلبخند زادهیعل خانم

.نیایبهم م... اون پسر و تو یبشه، ول رابینگاه زل بزنه و س نینشد تا آخر عمر به ا نمیقسمت رام دیشا ـ

:گفت یبا مهربان زادهیخانم عل. دیخودش را عقب کش یشرمنده کم تایآرم

.دیخوشبخت باش ـ

را  نهیآ. قلبش به تپش افتاده بود. فرمان گذاشت يرولحظه سرش را  کی. سوار شد. رفت نشیسرعت داد و به سمت ماش شیبه قدم ها تایآرم

نگاه رنگ  نیا. نگاه را دوست داشت نیا. گرینگاه د کینفس راحت،  کی. دیکش یآه... افتاد که ینگاهش به نگاه. به سمت خودش چرخاند

...نگاه نیا ،یول دیترس یهر چند ته دلش م... رنگ  نده،یآ گرن. داشت یزندگ

:گفت دایکرد که ش یباز م دیدر را با کل. کردپارك  نگیپارک در

.آفتاب ریترسم رنگشون بره ز یم. خشک شدن ار،یبرو باال، لباس ها رو ب ياوردیلباسات و درن ـ

:در تلفن گفت دایکند چرا که ش يفرصت نکرد غرولند تایآرم

اگر خدا بخواد . احمد خبرش و داد. دنیشکر افسانه و مرصادم رسآره خدا رو . عمه مرجانش شیره پ ینه م. پرواز داره تایآره فرح، امشبم آرم ـ

. ادیآره احمدم م. راننینوروز همشون ا

.در را بست تایآرم
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:زد و گفت يلبخند. آمد یبرانوش م یساز دهن يصدا. پشت بام را باز کرد در

.يخلوت کرد ـ

:ماتم زده گفت برانوش

مسافرت؟ ير یم يدار ـ

:پشت بام نشست و گفت يمادرش که بغل کرده بود لبه  يبا چند مانتو تایآرم

نرم؟ ـ

:گفت تایو آرم دیکش یقینفس عم برانوش

.بگو ـ

رو؟ یچ: برانوش

. بگو حیمزه مزه نکن، صر: تایآرم

:زد و گفت يلبخند برانوش

؟يجواب آخر من و بد يخوا ینم ـ

:را باال داد و گفت شیابرو يتا کی تایآرم

مگه ندادم؟ ـ

جمله ام و تموم  یهم، نذاشت نگیاون روز تو پارک. یخوام باهام باش یم ،یبش کمیخوام شر یخوام ازت درخواست ازدواج کنم، م یمن م: انوشبر

!یالبته اگر من و نزن. مثل تو باشم یآدم ي فتهیکنم حق دارم که ش یدونم، فکر م یواقعا، نم یکنم، ول

:زد و برانوش گفت يلبخند تایآرم

؟یکن یمن ازدواج مبا  ـ

:گفت یسکوت را شکست و با لحن نرم تایآرم. کرد یبرانوش هم به او نگاه م. به او زل زده بود میمستق تایآرم

.دونم یبگم، واقعا نم یدونم چ ینم ـ

:زد و گفت يلبخند

از . ببخشه امیمن و الت یذهن يها يام تراژدو آروم و کم صحبت آشنا بشم، که تم یمرد خجالت هیبا  ن،یکردم بعد از رام یفکر م شهیمن هم ـ

تا آسمون فرق  نیزم یعنی. يفرق دار یلیکردم خ یتصور م اهامیتو رو شهیکه من هم يزیتو با اون چ یدون یم... و رمیآرامشش آرامش بگ

...هم تیخاکستر ي نهیشیو پ یمرد مطلقه هست هیباشه تو  یهر چ! يدار

:و گفت دیکش یقیعم نفس

کنم  یفکر م. یو ناراحت يباشم در درد و شاد یکس کیکه شر ستیکنم وقتش ن یهنوز فکر م یعنی. ندارم یازدواج آمادگ يعا االن برامن واق ـ

. امیاول با خودم کنار ب دیبا. هنوز بخش خودخواه وجودم زنده است

:شد و با لبخند گفت رهیرخ برانوش خ میبه ن و
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کنم اون  یاشتباه گرفتم، واقعا حس م میتصم هیبار  هیمن . مهمه میتصم هیبه هرحال . خودم و بسازم دیبا کنم یحس م. و ندارم شیفعال آمادگ ـ

...تا دیطول کش یلیخ. من و خرد کرد میتصم

:حرفش آمد و گفت انیم برانوش

...کشه که دوباره ینگو همون قدر طول م ـ

:با خنده گفت تایآرم

.رمیمهم بگ میتصم هی دیبه هرحال با. بره یقدر زمان نم نینه نه، مطمئنم ا ـ

:زد و گفت يلبخند محو برانوش

به نفع منه؟ متیحاال چه قدر تصم! يخوبه حداقل من و نزد ـ

 گه،یغلط د نشیچ هی گه،یاشتباه د هی. میداشت یبیپر فراز و نش یهم تو، هم من، جفتمون زندگ. بهش فکر کنم دیبا یلیخ. دونم یهنوز نم: تایآرم

معلومه؟. بشه یچ ستیمعلوم ن يبعد يعه دف

:زد و گفت يلبخند برانوش

ه؟یپس جوابت منف ـ

. بدم یخوام به خودم استعالج یم... و يمدت دور باشم، از کار و گرفتار هیخوام  یمن م. است یاالن خنث. مثبتش نگاه کن ينه، به جنبه : تایآرم

 نیا. رهیعاقالنه تر و بهتر بگ میتصم هیتونه  یدور باشه م زیمدت آدم از همه چ هی. برادرم شیعمه ام، بعدش هم پ شیکه قراره برم پ یدون یم

احساس  يخوام بدون فکر و از رو ینم. ماست یزندگ ست،یتو ن ایمن  یوسط فقط زندگ نیا. که به نفع جفتمون باشه یمیتصم ست؟یطور ن

. مو نتونم جمعش کن ادیبه بار ب یمونیبزنم که بعدا پش یحرف

. شد رهیخ دیبام گذاشت و به غروب خورش يرا لبه  شیدست ها برانوش

:و گفت دیکش یقیعم نفس

؟ياحساس من و باور دار ـ

:به جلو خم شد و گفت یبام گذاشت و کم يرا لبه  شیهم دست ها تایآرم

.یتا قسمت یکم ـ

! گم یم يو جد نیا. يرینظ یب. از هر لحاظ ،يمن دوست دارم، تو فوق العاده ا: برانوش

:زد و گفت يلبخند تایآرم

.ممنون ـ

.نکردم یشوخ: برانوش

.يخودت و دار يها یتو هم خوب. یمرس: تایآرم

:شد و گفت رهیخ تایرخ آرم میبه ن برانوش

جوابت  ندهیدونم در آ ینم. باشه یقدر بزرگ و خواستن نیتونست مثل تو برام ا ینم گهیکس د چیفکر کنم ه. با تو واقعا خوشحالم ییاز آشنا ـ
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انتخاب من تو  نیتوآ خر ،یو بدون نیخوام ا یم ینه، ول ای یبودن با من و داشته باش یرسه که تو آمادگ یم يدونم واقعا روز ینم ه،یبه من چ

خواد باهاش  یا دلم مکه واقع یهست یتو تنها کس. ممکنه ریتو، غ اتیمثل تو، با منش تو، با خصوص يشدن دختر دایو مطمئنم پ یهست میزندگ

گم  یمن به جرأت م. یآرامش من يتو واقعا الهه  تایآرم... خوام احساساتم و بهش بدم و یکه م یهست یتنها کس. زیتو همه چ. باشم کیشر

.دنهیپرست قیمنشت ال

:زد وگفت يلبخند تایآرم

هم تحفه  نایهمچ یبه هر حال بهتره بدون یننده ات، ولدلگرم ک يحرف ها يممنونم، به خاطر همه  یخودش و داره، ول يبو یخب هر گل ـ

!ستمین

:برداشت و گفت یکیبرانوش . تعارف کرد یکیبه برانوش هم . لبش گذاشت يگوشه  يگاریهم با خنده س تایو آرم دیخند برانوش

؟یکن یحلقه حلقه دود م يچطور ـ

:و گفت دیخند تایآرم

... يطور نیا. کنم ید با لبام گردش مفرستم، بع یم رونیاز ته حلقم دودش و ب ـ

:با خنده گفت. چند بار امتحان کرد برانوش

.فکر نکنم بشه ـ

.کن نیتمر ستمیمدت که ن نیا: تایآرم

.حتما: برانوش

:به غروب نگاه کرد و گفت تایآرم

.قشنگه یلیباال خ نیغروب از ا ـ

.واضحه یلیو غروبش خ طلوع. دوست دارم یلیپشت بوم و خ نیا. آره واقعا: برانوش

؟يدیطلوعشم د: تایآرم

.آره: برانوش

.دمیو ند دیوقت طلوع خورش چیمن ه: تایآرم

:زد و گفت يلبخند برانوش

م؟ینیکنم با هم بب دارتیفردا ب يخوا یم ـ

:زد و گفت يلبخند تایآرم

!دارم طیسه صبح فردا بل يمن برا ـ

:حال گفت نیدرهم شد با ا یکم برانوش

برسونمت فرودگاه؟ هشیم ـ

!آره. یاز خواب صبحت بزن یتون یاگر م: تایآرم
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:زد و گفت يهم متعاقبا لبخند تایزد و آرم يلبخند برانوش

.لمیوسا دنیسر چ نمیمن برم بش گهید ـ

:و گفت ستادیاو ا يجلو. پشت بام بلند شد ياز لبه  و

.کتر برومندد میشم همچنان دوست بمون یباشه، خوشحال م یجوابم هر چ ـ

:فشرد و گفت مانهیو قاطعش را صم فیبرانوش با لبخند دست ظر. دستش را به سمت برانوش دراز کرد و

.مباهاته مهندس آرمند ي هیما ـ

:و گفت ستادیدر ا يجلو تایآرم. کرد یبرانوش نگاهش م. زد و به سمت در رفت يلبخند تایآرم

فعال . وقت هست یلیجمله، خ نیگفتن ا يده برا یعقلمم بهم آالرم م. و ندارم شیآمادگ یرم، ولخواد بگم منم دوست دا یدلم م... یدون یم ـ

. مثل تو یکی ای ،یتو باش کمیخواد شر یباشم، دلم م کیشر یباشه که قرار باشه در اون با کس یحداقل بدون اگر راه. فکر کنم دیبا

:گفت تایزد و آرم يلبخند برانوش

 یمنطق يها میرو تصم ندهیآ. هیکه عقل و احساس با هم هم سو باشن، مقصدش قطعا آرامش و خوشبخت يریمس. عاقالنه ریسراه و م هیتو  یول ـ

!گرفتم ادی میکه تو زندگ هیزیچ نیبزرگتر نیا. سازه یم

:درهمش را پنهان کند گفت يداشت با آن چهره  یکه سع يتکان داد و با لبخند يسر برانوش

.دارهحرف حساب جواب ن ـ

:زد و گفت يلبخند تایآرم

؟يایخب تو نم ـ

.نمیجا بش نیخرده ا هیخوام  ینه من م: برانوش

.فعال. دندون پزشک يترك کن آقا گارتمیس یراست. باشه: تایآرم

:در وجودش گفت ییبکشد که ندا گارشیبه س یخواست پک. شد رهیاکتفا کرد و به آسمان خ یبه لبخند کوتاه برانوش

...و بعد ریکامت و بگ نیآخرحداقل  ـ

:گفت تایاز عقلش بلند شد که به نقل از آرم ییصدا و

!شروع شود ییاز جا دیبا ـ

!کفشش خاموشش کرد يپرت کرد و با نوك پنجه  نیزم يپک آخر رو دنیرا بدون کش گاریس

انگار آرامش در وجودش . دیکش یقینفس عم. کرد یم ییاش خودنما یاز غروب در وسعت آب ییهنوز رگه ها. را به آسمان بلند کرد سرش

. هم نبود کیتار شینداشت، اما برا ندهیاز آ یروشن ریتصو! داد یبه بطنش نم يا یاسترس و نگران چیورود ه يرسوب کرده بود و اجازه 

و  اریتحت اخت یندگز يهمه ! بود یمنطق ریعشق غ کیتر از  لیو شک باتریز ق،یو حساب شده و دق یمنطق شتندوست دا کی يتجربه 

!قطعا روشن خواهد بود ندهیآ. گرفت یم میدرست تصم دیبا. عقل و احساس قرار داشت يگرو زیهمه چ. بود ماتیتصم

.بود، هست و خواهد بود یرسم زندگ نیا. سازند یم گرانیو فرداها را من ها و تو ها و ماها و د فردا
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 یحت ست،ینفر وابسته ن کیغلط  میفقط به تصم ک،یمشترك تار ي ندهیآ کیساختن  !مالك با هم بودن است نیداشتن و عشق، آخر دوست

!ستینفر ن کیدرست  میتصم کی يروشن هم، گرو يفردا کی

!کشد یرا م رهایتمام ضم یروشن، مدت هاست انتظار هم بستگ ییفردا

 »انیپا«

... من

... تو

... او

! يگرید

 چهارشنبه

 17:10 ساعت

 1391 ریت 21
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