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. کنم، بدنم کوفته بود دایرا پ لمیتا موبا دمیتشک کش يبا چشمان بسته دستم را رو. شدم اریهوش ل،یموبا ي برهیو يبا صدا

 :بود رجیاز ا یامیاز چشمانم راباز کردم و به صفحه زل زدم، پ یکیرا گشودم،  امیپ يرا در دست گرفتم و پوشه  لیموبا

 جدا شد مان،یتموم شد ا-

با . نوشته بود جدا شده رجینه خواب نبودم، ا. را خواندم امیپ گریبار د کی. شدم زیخ میهم باز شد و ن گرمیپلک د اریاخت یب

دو سال؟  ایسال  کیپس باالخره جدا شده بود، بعد از چند سال جدا شده بود؟ . را مالش دادم میانگشت شصت و اشاره پلکها

بار هم بعد از ازدواجش او  کیاما نه، . دمشیند گریآمد، چند ماه قبل از ازدواجش، د ادمی دم؟بو دهیاو را د یبار ک نیال آخراص

زن "زن مردم بود و پوزخند زدم،  گریکرد؟ د یمگر چه کار م دید یتازه اگر هم م. دیبه همراه شوهرش بود، مرا ند دم،یرا د

 . "مردم

او را . کرد یم شیتوالت نشسته بود و آرا زیافتاد که مقابل م وشیسر بلند کردم و نگاهم به پر ،يزیر يخنده  يصدا دنیشن با

 ...تخت نیهم يرو. من يجا بود، خانه  نیهم شبیبه کل فراموش کرده بودم، د

 يساعت خواب پسر-

 یبار سوم به گوش يبرا. بودم امدهین رونیبود، ب دهیبه دستم رس رجیکه از ا یامیهنوز از شوك پ. تکان دادم يحوصله سر یب

 . زل زدم

 کردم؟ یچه کار م دیشد؟ من با یچه م نیشده بود، خوب بعد از ا جدا

 :دمیرا شن يپر يصدا

  گه،یپاشو د مـــــــــان،یا-

تند  د،یلرز یم جانیدستانم از ه. جدا شده یک دمیپرس یم دیکردم، اول با یفکرم را متمرکز م دیهم فشردم، با يرا رو میپلکها

 :نوشتم عیو سر

 جدا شده؟ یک-

جدا  شیهفته پ کی ای روزیکرد؟ د یم یمسخره تر نبود؟ چه فرق نیسوال از ا. باره از خودم لجم گرفت کیرا فرستادم و  امیپ

 .شده باشد

 شــــــــــــــت؟یپ امیمن ب مـــــــــان،یا-

هجوم . و به سقف اطاق زل زدم دمیتشک پرت کردم و طاقباز دراز کش يرا رو یگوش وش،یزنگ دار پر ياز صدا کالفه

گذاشتم تا افکارم را عقب برانم، قلبم تند تند در  میها قهیشق يدستانم را رو. بود ختهیخاطرات عذاب آور گذشته، مرا به هم ر

 :دیغزل میموها يال به ال وشیدست پر. م در هم شدیرفتن تشک، اخمها نییبا پا. دیتپ یم نهیس

 ؟يشد؟ سر درد دار یچ مانیا-

 :دیچسب میبه بازو وشیدراز کردم، پر یشدم و دستم را به سمت گوش زیخ میبلند شد، دوباره ن یگوش ي برهیو يصدا

 کرده؟ تیاس ام اس داده هوائ یاول صبح یاوا، ناقال ک-
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 :جواب داده بود رجیو به صفحه زل زدم، ا دمیرا کش میبازو

 ه؟یچ متیتصم دم،یا شده، امروز فهمدو هفته است جد-

روز  کیلحظه بودم تا باالخره  نیخواستم چه کار کنم؟ چند سال منتظر ا یچه بود؟ م میحاال تصم. حرف، نفسم تند شد نیا با

 . لبم نشست يرو ي، زهرخند"زنِ مردم"فکر  نیزنِ مردم نبود، و با ا گریحاال جدا شده بود، حاال د. گلرخ از شوهرش جدا شود

 ...مردم، هه زنِ

 رشیسرم را به چپ و راست تکان دادم تا تصو. که مجرد بود یدوران ریدر برابر چشمانم نقش بست، تصو رشیلحظه تصو کی

 .از مقابل چشمانم محو شود

 :بلند شد وشیپر يخنده  يشدم، صدا دهیبه عقب کش کبارهی

 ؟یکن یکوچولو، چرا محلم نم نمیبب ایب-

 :زدم ادیموقع، فر یب يمسخره باز نیااز  یعصب

باز دو تا بهت  ؟يمگه قرار نبود صبح اول وقت بر ؟یینجایحوصله ندارم؟ اصال تو چرا هنوز ا ینیب ینم ؟يپر یستیتو آدم ن-

 تنها باشم؟ دیصبحها با یدون یمگه نم ؟يپر رو شد دمیخند

 :نشده بود "زنِ مردم"که هنوز  یهمان زمان د،یچیگلرخ در گوشم پ يصدا

 يتنهام نذار مان،یا-

 نگذارم؟  شیهم فشردم، که تنها يرا رو میدندانها

 :دیکش رونیمرا از گرداب افکارم، ب وشیپر يصدا

 ؟یزن یحرف م ينجوریچرا با من ا-

. شد نیهوا هلش دادم، پخش زم یب. کرد یرا درك نم تمیرا مشت کردم، اصال حوصله اش را نداشتم و او هم موقع دستانم

 :دیکش غیج

 شعور، چه مرگته یب-

 :تخت بلند شدم يرا برداشتم و از رو لمیموبا

 برو خونه ات، خوش گذشت ،يهر-

 :افتاد هیگر به

 من؟ يها یجواب خوب نهیچت شد؟ ا هویتو -

 :ترش کردم رو

 يخور یشکر م يادیبکش، ز فونویزر نزن بابا، س-

 :اطاق برداشتم يشرتم را از گوشه  یت و

 يفرستمت بر یم یوگرنه با اردنگ نمت،ینب نجایگردم ا یتا بر م رون،یب رمیم-
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. کرد یم نیداد و نفر یسره فحش م کیبلند شد،  وشیهق هق پر يآمدم و به سمت در سالن رفتم، صدا رونیاطاق ب از

خواستم با خودم خلوت کنم، زنِ مردم،  یآمدم، فقط م رونیاز خانه بمبل برداشتم و به تن کردم و  يلبه  يگرمکنم را از رو

 .زنِ مردم نبود، باالخره جدا شده بود گرید

بود که گلرخ  یدوران يادگاریچرخ خورد،  گاریپاکت س ينگاهم رو. آمدم رونیدر دستم، از سوپر مارکت ب گاریبسته س کی با

خاطرات با گلرخ را ورق  یدود کردم و ه یپناه بردم و ه گاریهمان دوران بود که به س. داغ گذاشت به دلم. ازدواج کرد و رفت

بود، گلرخ رفته بود و آن همه  يجد زیاما انگار همه چ. ماندم داریدود کردم و تا صبح ب ختم،یاشک ر یدود کردم و ه یزدم، ه

خواستم خوشبختش  یم. از آب درآمد یبا گلرخ، در سر داشتم، همه شان پوچ و تو خال یزندگ يکه درباره  یقشنگ يآرزوها

 يرا باز کردم و تقه ا گاریباندرول دور س. دیزود ترک یلیخواستم بشود عروس خانه ام، اما همه شان حباب بود که خ یکنم، م

به  ادیاعت نیچه مانده بود؟ هم گریمشغول شد، از آن عشق پر شور د دوباره فکرم. دمیکش رونیاز آنها را ب یکیبه آن زدم، 

جان . شد یم زنده میفشردم، خاطرات تلخ و عذاب آور گذشته برا یم میلبها يرا ال دیسف گاریهر بار که س. چیه گریو د گاریس

 .زده بود، نجات دادم نمیکه به زم یلعنت یکندم تا دوباره سرا پا شدم، که خودم را از آن افسردگ

اش نبود، اما  يمجرد يگلرخ سالها. حاال گلرخ مجرد بود. که همان دور و بر بود، رفتم یرا آتش زدم و به سمت پارک گاریس

 رجیا امیپ ادی. فرستادم رونیب ینیگرفتم و دودش را از ب گاریاز س یقیکام عم. اسم شوهر در شناسنامه اش خط خورده بود گرید

 افهیشده بود؟ ق یهمه سال؟ اصال چه شکل نیرفتم، آن هم بعد از ا یبود؟ به سراغش م هچ ممیوب حاالواقعا تصمافتادم، خ

داده  رییلحن صحبتش را تغ ایو پر از ناز،  فیهم همانطور لط شیهمان طور مثل گذشته بود؟ صدا ایاش جا افتاده تر شده بود 

 .دمیرا هم نشن شیصدا گریکه ازدواج کرد، د يبود؟ از روز

بودند؟ چند نفر مثل من  نهیچند نفرشان مثل من پر از ک. گذشتند، زل زدند یکه از مقابلم م یینشستم و به آدمها یمکتین يرو

 يزیام را با او برنامه ر ندهیآ يکه همه  یسوزنده بود، آن هم از کس یلیحس رو دست خوردن خ. کردند یاحساس حماقت م

پراند،  یاز آنها خم شد و متلک یکی. از پسران گذشتند يماند که از مقابل دسته ا ابتدو دختر جوان ث ينگاهم رو. کرده بودم

مرا به گذشته  زیو آن جواب تند و ت یمتلک پران نیلبم نشست، ا يرو یلبخند کج. جوابش را داد ییو با پر رو ستادیدخترك ا

و دو سه ساله بودم، جوان تر بودم و پر شور و پر از اعتماد به  ستیکه ب ییبرد، همان دوران دانشجو ینه چندان دور م يها

 ...نفس

 :گفت جانیبا ه رجیا

تا نصف  شمیپ نیایب ه،یبرن، خونه خال یکه مرده، داداشمم م المونیاز فام یکی يخونه  رنیبچه ها امشب پدر و مادرم م-

 میشب با هم

 :با خنده گفت برزیفر

 باشه یخال شهیو خونه تون هم رنیبم التونیفام یکی یکیخدا کنه -

 :شانه جا به جا کردم يام را رو یکوله پشت. دیکوب برزیدستش را دراز کرد و محکم پس گردن فر رجیا. میدیپرصدا خند یهمگ
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 ارمیتوووووپ م يد یمنم دو سه تا س ن،یرو هم آماده کن نایبچه ها ورق و تخته و ا-

 :کالفه شدم. دندیبا دستشان به سر و گردنم کوب جان،یه يها به نشانه  بچه. کردم دیتاک "توپ" يکلمه  يرو و

  ن؟یزن یبابا، کره بزها چرا م يا-

 :ذوق زده گفت رجیا

 يدر خونه  يایتوپ ب يلمهایف نیو تو با از ا رنیما بم يالیفک و فام نیاز ا یکیکنم کاش هر روز  یاالن منم دارم فکر م-

 هیالئیو يداشتن خونه  دیاز فوا نمیما، ا

 :خنده گفتم با

 کرد یم يفکر کنم سر و تهت با هم باز ؟يکرد یکار م یچ امیدارم م یداف مشت هیگفتم با  یاگه بهت م-

در امان  شانیها یرفت تا از دست لگد پران یعقب و جلو م رجیرا دست انداختند، ا رجیو حامد دوباره ا برزیفر دم،یپر صدا خند و

اشاره بزنم تا حواسش به  رجیگذشتند، خواستم به ا یم رجیدو دختر جوان ثابت ماند که قدم زنان از کنار ا ينگاهم رو. بماند

از آن همه با قر و فر راه رفتنشان خوشم . شانیجفت پا برود وسط ناز و ادا امد،یباشد، اما ته دلم بدم ن شیها یجفتک پران

از آن  یکیاش به  یکلیه يو با آن تنه  دیخودش را عقب کش کبارهیخبر از همه جا،  ینگاه کردم که ب رجیبه ا انهیموذ. امدین

 يبا صدا. ارزن هم عقل نداشت يدرشت اندام بود و اندازه  ش،یگاوم میخود نبود اسمش را گذاشته بود یب. دو برخورد کرد

 :دخترك، سر چرخاند یعصب

 کاراست؟ نیا يدانشگاه جا ؟یستیراه رفتن بلد ن ؟یکن یکار م یچ-

 :میلب گفت ریز اریاخت یو حامد ب برزیجمله را بر زبان آورد که من و فر نیبا ناز و عشوه ا آنقدر

 يواااااا-

کوتاه بود، صورت گرد و سبزه  یقدش کم. شدم رهیدخترك خ ي افهیبه ق حیو منگ به دخترك زل زده بود، با تفر جیگ رجیا

 :به خود داد یتکان رجیا. داشت يا

 ه؟یچه کارائ يپس دانشگاه جا-

و با  دیدخترك مقنعه اش را که عقب رفته بود، جلو کش. با آن عقل ناقصش، بد جواب نداده بود. میبه خنده افتاد رجیجواب ا از

 :گفت تیعصبان

 کنه یم يعرعر هی لهیطو يخواد بره تو یهم م ابوی-

اش خوشم  یپر روئ نیاز ا. دیبگو يزیهم نتوانست در جوابش چ دیرش کرد، شابا یدخترك چه حرف درشت دیانگار نفهم رجیا

 :دمیابرو در هم کش امد،ین

 ؟يخوب چرا عرعر نکرد-

 :دخترك با نفرت نگاهم کرد. دندیپر صدا خند يغرض ورز يو حامد از رو برزیفر

 يدیتو جورشو کش-
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 :آورد یخوردم، نه انگار کم نم جا

 ...تو هم عر-

 :را قطع کرد حرفم

 دخالت نکن، تو به عرعرت برس سیکه بهت مربوط ن يتو کار-

شدم،  انیساسان يکنم که متوجه  کسانشیدهان باز کردم تا با خاك . از کپنش زر زده بود شتریقدم به سمتش رفتم، ب کی

 :شد یسر بزنگاه، همه جا ظاهر م شهیخپلش هم کلیبا آن ه. دانشکده بود يها یاز حراست یکی

 شده؟  يزیچ ونیآقا-

 :کرد رجیرو به ا و

 داره؟ دنیها د یلیپشم و پ نیا ؟یبلوزتو تا نافت باز گذاشت ي قهیباز -

 :بغ کرد رجیا

 به رخت و لباس ما؟ يداد ریباز گ یساسان يآقا-

 نیدردسر ساز يشماها دانشجوها ن،یجا جمع نش هی ن،یمتفرق ش-

کردم که با دوستش به سمت ساختمان  ینگاه م یاندام زهیزد و من از پشت سر به دخترك ر ینفس غر م کی انیساسان

 انیبچه ها معروف بود، ساسان نیام ب يشتر ي نهیکه ک یمن يرفت، نفرت در دلم نشسته بود، آن هم برا یم اتیدانشکده ادب

 :گفتم يبا لحن جد. که حاال وارد ساختمان شد دخترك ثابت مانده بود يبا غرغر از کنارمان گذشت و من نگاهم همچنان رو

 کن دایدختره رو تا فردا واسم پ نیا لیاسم و فام رج،یا-

 :بست، گفت یم یکی یکیرا  راهنشیپ يهمانطور که دکمه  رجیا

 دست راستتم نجایمنم ا يانگار تو پدر خوانده ا یزن یجور حرف م هی-

 :شانه جا به جا کردم يهم کوله ام را رو باز

تو کل دانشکده که چه  یوسفی مانیا يشتر نهیدمم گذاشت، ک يدختره بدجور پا رو نیاالن من مارلون براندو ام، ا قایآره، دق-

 ...ياریعرض کنم، تو کل شهر معروفه، شجره نامه شو در م

بود اما در دلم انگار آتش هوا سرد . خانه حرکت کردم يقدم زنان به سو. بلند شدم مکتین يرا پرت کردم و از رو گارمیس لتریف

بود،  نطوریهم شهیهم. رفت ینم نیها هم از ب یراحت نیبود، به ا دیشد یلیام خ نهیداشتم، ک نهیروشن کرده بودند، از گلرخ ک

. ام کرده بود یشدم، حاال مرور خاطرات گذشته هم عصب یکردم، ارام نم ینم یگذاشت، تا تالف یسر به سرم م یاگر کس

 :حوصله جواب دادم یبود، ب رجیام به صدا در آمد، ا یگوش دم،یه رسمقابل در خان

 هوم؟-

 د؟یرس اممیپ مان،یا-

 :خانه را باز کردم در
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 اوهوم-

 ؟یکار کن یچ يخوا یم ه؟یچ متیخوب تصم-

 یدانست اگر بماند صد در صد با اردنگ یم د،یترس یپوزخند زدم، مثل سگ از من م. رفته بود وشیبه خانه انداختم، پر ینگاه

 :به خودم آمدم رجیا يبا صدا. رونیکردم ب یپرتش م

 ....يکار ستیبهتر ن گمیم-

 :را قطع کردم حرفش

 رم سراغش  یم-

 .هستم يا نهیدانست ک یشناخت، م یمرا خوب م. دیخط، به گوش نرس ياز آن سو ییچند لحظه صدا يبرا

 ست؟یوقت انتقام گرفتن ن گهید یکن یفکر نم ؟یمطمئن مانیا-

 :زدم پوزخند

  م،یمیخوام برم سراغ عشق قد یاصال م رم؟یخوام انتقام بگ یم یدون یاز کجا م-

 .ستادمیا خچالیبه سمت آشپزخانه رفتم و مقابل . نگفت يزیهم چ باز

 معروفه تیشتر نهیک شناسم،یمن تو رو م مانیا-

 :زدم لبخند

 خوام باهاش ازدواج کنم یرش بودم که جدا بشه، ممنتظ ،يدفه اشتباه کرد نیا-

 :باال رفت شیصدا

 ده، تازه دو هفته است جدا شده یسراغش که بهت جواب مثبت نم ياالن بر-

 :دمیکش رونیب خچالیآب را از  ي شهیش

 کنه؟ یم یرم سراغش، االن کجا زندگ یبه وقتش م-

 باباشه يخونه -

 .هم آنجا را دوست نداشت یینبود، از همان دوران دانشجو یخوب يجا شیاش برا يپدر يخانه  دم،یرا سر کش شهیش

 يالحق که دست راست پدر خوانده ا ،یزبر و زرنگ ییاطالعاتت خوبه، مثه دوران دانشجو-

 :گفت يگرفته ا يصدا با

 ...ب هیتو که  مانیاون االن خودش داغونه ها، ا-

 :کردم اخم

 میکن یرو درك م گهیهمد شتریب ينجوریتازه ا ست،یاز من داغون تر ن-

 ...گمیم-

 :زدم ادیفر
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 زنم یبرو دنبال کارت، خودم بهت زنگ م ،یبگ يزیخواد چ یتو نم-

 ؟يایشرکت نم-

  ام،یامروز نه، فردا م ام،یم-

 ....دندیخود کش نیگذاشتم و دوباره خاطرات مرا ب یشانیپ يدستم را رو. مبل پرت کردم يکه قطع شد، خودم را رو تماس

 :دو انگشتش گرفته بود نیرا ب شیطال ریزنج رجیا

 ات،یزبان و ادب يریدب یترم سوم کارشناس ،یاسمش گلرخه، گلرخ ملک-

 :بستم، گفتم یام را م یکوله پشت پیهمانطور که ز. به من زل زد و

 ن؟یهم-

 ؟یخوب پس چ-

 بچه کجاس؟ -

 مونهیهمشهر-

 خونه اش کجاس؟-

 :کالفه شد رجیا

 ناز و عشوه داره ره،یگ یخودشو م یلیدونم خ یکردم، فقط م دایبه زور پ نمیدارم؟ هم ایمگه من باند ماف ا،یگ یچرت م-

 :زدم پوزخند

 دم یشَم نشونش م یداره، خرک یعشوه خرک-

 :اش را صاف کرد قهی رجیا

 ینکن سیدهن مهنشو سرو ؟يدیواسش د یچه خواب-

 :دمیکوب شیمشت به بازو با

 هیگلرخ خانوم چجور نیا یبرنامه کالس نمیبب ات،یدانشکده ادب میسر بر هیواستا نگاه کن، فعال -

 :تکان داد يسر رجیا

 ....فاتحه اش خوندس-

 :گوشم پچ پچ کرد ریز رجیا

 ادیارشد عمران م يبشه؟ آخه دانشجو یکه چ ینشست یکارشناس يجوجه دانشجوها نیا نیب ياومد ،يکرد یبخدا تو قاط-

  اتیادب يریدب ،یزپرت ياونم چه رشته  نا؟یا نیب

 .سر برسد یدر کالس ثابت مانده بود، هر لحظه امکان داشت گلرخ ملک يرو نگاهم

بو  ایگه دنبال من ن یخوره، به عقبشم م یاز خودش م یلیخ دمیرو، شن يمتر مین يدختره  نیگم ولش کن ا یمن که م-

 يدیم
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 :زدم هیتک یصندل به

 بکنم یخوام چه غلط یکمتر زر بزن، پاشو برو بذار حواسم باشه که م رجیا-

از ال به  انیدانشجو ریتوجه به سا یسرش را باال گرفته بود و ب. گلرخ شدم که با دوستش وارد کالس شد يهمزمان متوجه  و

 یکس نگاه نم چیت که به هرف ینگاهش کردم، آنقدر با غرور راه م رهیخ د،یام رس یقدم کیگذشت، به  یها م یصندل يال

و دستش  دیبلند شدم و راهش را سد کردم، ترس یصندل يباره از رو کیکه  شودخواست از کنارم رد . من نشد يمتوجه . کرد

 :قلبش گذاشت يرا رو

 ـــــــعیه-

خودش را جمع و جور کرد و . نگاهش کردم ریزدم و با تحق يپوزخند. خورد کهی دنمیخشم به من زل زد، مرا شناخت، با د با

 رجیبعد ا ياز کنارش گذشتم و از کالس خارج شدم، چند لحظه  د،یبگو يزیچ نکهیدوباره سرش را باال گرفت، قبل از ا

 :خودش را به من رساند

 رد بشه تیکنه از دو قدم یجرات نم گهید ،یول، خوب حالشو گرفت يا-

 :مچرخاندم با لبخند به او زل زد سر

 خونه اش کجاست میبفهم دینکردم، تازه کارم باهاش شروع شده، امروز با يریهنوز حالگ-

 :گفت یبا سردرگم رجیا

 گم غلط کردم که اون روز زر زدم یاون بهت م يمن به جا مان،یتو ا يدار يشتر نهیعجب ک ال،یخ یبابا ب-

 :هم فشردم يرا رو میدندانها

 ...ندازمشیبه غلط کردن م-

 :هق هق کرد آرزو

 نگرانشم یلیبهش دادم، خ یزبون ریداداش، فشار بابا رفت باال، ز-

 :شدم یعصب

 یکن يازش نگهدار یتونست یبود؟ اگه نم يکه فشارش رفت باال؟ اون شوهر مفت خورت کدوم گور يمگه باال سرش نبود-

 شیمن برد ياز خونه  يکه اومد يکرد خودیب

 :دینال

 کنه یم یتاب یب یخونه ول مشیدرمونگاه، دکتر گفت خوبه، آوردبردمش  عیداداش، بخدا سر-

 :دمیپر نییمبل پا يرو از

 اونجا امیدارم م-

بعد از مرگ مادرم اوضاع و . کرد یم يداشت، خواهرم از او نگهدار یبود، حواس پرت ضیپدرم مر. تماس را قطع کردم و

 . من و گلرخ که به هم خورد، مادرم سکته کرد انیجر. شدمرگ مادرم، فکم منقبض  يادآوریبا . احوالش بدتر شده بود
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 نهیچشمانم پر از نفرت و ک. نگاه کردم نه،یخودم در آ ریبه تصو. توالت برداشتم زیرا از مقابل م چیاطاق خواب شدم و سوئ وارد

آن روزها فقط . من رفت يفکر یمن رفت، به خاطر ب يها يباز وانهیمادرم را من کشتم، به خاطر د. دستم را مشت کردم. بود

هزار بار مردم و زنده شدم و مادرم، . نداشتم يبود، به دور و برم توجه ا دهیکه از دستم پر یبه فکر خودم بودم، به فکر عشق

 . مادر برگ گلم هم بابت حماقتم پر پر شد

 ....نشستم، استارت زدم و دوباره هجوم خاطرات، مرا به گذشته برد نیماش پشت

 :به ساعتش انداخت و گفت یس را قطع کرد و نگاهتما حامد

 برم، پدرم درومد از بس صبر کردم دیبچه ها من با-

 :حرفش را گرفت يدنباله  برزیفر. نگفتم يزیچرخاندم و چ نیماش يرا به سمت پنجره  سرم

 برم دیداداش به مرگ خودت منم کار دارم با-

 :نگاهشان کردم نیماش ي نهیآ از

 ن؟یگذاشت یقرار خونه خال یباز با ک ه،ینم چدو یکارتونم م-

 :قهقهه زد حامد

  ؟يمتر مین هیدادن  کیکش ایقرارمون مهمتره  ،یکن یفهم، پس درکمون م زیقربون آدم چ-

 :حواله ام کرد یچشمک و

 یفشیتنه حر هیتو خودت -

 :زدم پوزخند

 نیخوب، خوش اومد لیخ-

 :کردم رجیشدند، رو به ا ادهیپ نیو حامد از خدا خواسته از ماش برزیفر

 تو هم برو يخوا یم-

 :باال انداخت چانه

 رمینه، نم-

دانشگاه منتظر گلرخ بودم، ساعت اتمام کالسش را  رونیساعت بود که ب کیاز  شتریفرمان ضرب گرفتم، ب يانگشتانم رو با

 :دمیکش ازهیخم .بود امدهین رونیدانستم، ساعت از هفت غروب گذشته بود و هنوز از دانشگاه ب یم

 مونده،  يکدوم گور-

 :به رو به رو اشاره زد رجیا

 ادیداره م-

 :گفتم يگر يبا موذ. به تن داشت یرنگ دیسف يخودش بود، مانتو. سرعت سرم را چرخاندم به

 کثافت بپاشه به مانتوش؟ نیسرش که همچ يچاله آبو بپاشم رو يبرم رو-
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رفت که چند متر آن  یمیرنگ مدل قد یمشک يکه گلرخ به سمت رنو اورمیرا به حرکت در ب نیاستارت زدم و خواستم ماش و

 :قهقهه زدم. طرف تر از در دانشگاه، پارك شده بود

 م؟یدونست یخانوم پرادو داشتن و ما نم-

 :گفت یبا نگران رجیرا به حرکت در آوردم و به سمتش رفتم، ا نیماش و

  ؟یکار کن یچ يخوا یم-

 :گفتملب  ریز

 کن گایحرف نزن ن-

 :باال رفت رجیا يبا او فاصله نداشتم، صدا شتریمتر ب چند

 مانیا شینزن-

 :زدم ادیدستش را به سمت فرمان دراز کرد، فر و

 دستتو بکش،-

مثل برق از . دیرنو چسب يو به بدنه  دیوحشت زده خودش را عقب کش کبارهیسر چرخاند و  ن،یماش يصدا دنیبا شن گلرخ

 : دمیپر صدا خند. افتاد نیزم ياز دستش رها شد و رو فشیپا نشست، ک يپنجه  ينگاهش کردم، رو نهیکنارش گذشتم، از آ

 دییاز ترس زا-

 :گفت دهیترس رجیا

 ؟يکرد یم یچه غلط يزد یقلبم اومد تو دهنم، اگه بهش م-

 :گفتم یو با سرخوش دمیچیاز کوچه ها پ یکی داخل

 زدم بهش، حاال حاال ها باهاش کارها دارم یببند بابا، نم-

 :کالفه شد رجیا

 دورم االن هی یدور تو کالس حالشو گرفت هی گه،یبسشه د-

 :کردم تیرا به سمت باال هدا میموها میو با پنجه ها دمیجلو کش نهیرا به سمت آ خودم

 هنوز نگفته غلط کردم-

 گهیولش کن د ،یکن یم ينامرد يدار گهید مانیا-

 :شدم یعصب

 اهللایرو مخم،  ير یبرو فقط م ن،ییبرو پا-

 ؟یکن یکار م یبعد تو چ نییاگه برم پا-

 :باال رفت میاز ابروها یکی
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 یخودمون و خواهرمو تا آموزشگاه م يخونه  رمیخونه اش کجاست، بعد هم م نمیتا بب رمیخوشگله م نیمن دنبال ا ،یچ چیه-

 زنم یم ابونیتو خ یچرخ هی رمیرسونم، بعد هم م

 :نگاهش عوض شد حالت

 باهات؟ امیخونه؟ منم ب يریم-

 :باال انداختم شانه

 ایکن یکارم تموم نشده چونه تو وا نم یتا وقت یول ا،یب-

از مقابل کوچه گذشت، گلرخ با هر دو دستش  یرنگ یمشک يبعد، رنو ي قهیچند دق. نگفت يزیچ گریسر تکان داد و د رجیا

 .زدم شخندین دم،یبود، ترس را در چشمانش د دهیچسب لیبه فرمان اتومب

من هم انگار از خدا . خواست بداند کجا هستم، گفت عجله نکنم و آهسته برانم، پدر ارام شده بود یدوباره تماس گرفت، م آرزو

 ...شهر رفتم یمیقد ياز محله ها یکیرا کج کردم و به سمت  نیخواسته سر ماش

 یسه چهار سال م دیآمده بودم؟ شا نجایبعد از چند سال به ا. رنگ چشم دوختم يکوچه پارك کردم و به در قهوه ا سر

دوباره . زده بود رونیب ،یآور خاطرات کهنه ام بود که همچون دمل چرک ادیرنگ،  يدر قهوه ا نیکوچه و ا نیگذشت، ا

 یرنگ هم همانطور دست نخورده باق يبود و آن در قهوه ا میقد مثلکوچه هنوز  نیا. و کنج لبم گذاشتمآتش زدم  يگاریس

 ....گرفتم و به گذشته رفتم گارمیاز س یقیخاطرات گذشته فشرده شد، کام عم يادآوریقلبم از . مانده بود

 :کردم، قهقهه زدم یحرکت م یمشک يکه با فاصله پشت سر رنو همانطور

 اد؟یشهر کالس م نییپا نیهم هست، واسه خاطر هم یدرب و داغون يشهره، چه جا نییخونه شون پا-

 :دیبه صورتش کش یدست رجیا

 م؟یکن یم یمن و تو مگه کجا زندگ-

 :شدم براق

 میکن ینم یهم زندگ يناله ا يمحله  نیهمچ گهید-

 االح يما رو به کشتن ند ت،یخوب بابا، حواستو بده به رانندگ لیخ-

کوچه  يانتها. رنگ، پارك کرد يبا در قهوه ا یمیقد يرا مقابل خانه  نیگلرخ، وارد کوچه شان شدم، ماش نیسر ماش پشت

 :را متوقف کردم و با خنده گفتم نمیماش

 به درد نخوره يها یخونه شونم ازون کلنگ-

همزمان در خانه باز  دم،یرا به حرکت در آوردم و مقابل خانه رس نیشد و به سمت خانه رفت، دوباره ماش ادهیپ نیاز ماش گلرخ

گوش  ریهوا دستش را عقب برد و ز یب انسالینگاه کردم، زن م نهیاز مقابل خانه گذشتم و از آ. آمد رونیب یانسالیشد و زن م

 :زده گفتم جانیه د،یگلرخ کوب

 زدش ؟يدیاوه د-
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 :زد ادیفر رجیودم، سرم را به عقب چرخاندم، اب دهیدست به فرمان چسب کیهمانطور که با  و

 میش یجلوتو بپا، االن چپه م-

که کشف  یمثل کس. گلرخ به داخل خانه رفته بود دم،یند يزیچ گرینگاه کردم، اما د نهیعجله دوباره سرم را برگرداندم و به آ با

 :کرده باشد، گفتم یبزرگ

 ازش گرفتم، چه شود ییگوشش، چه آتو ریشد، عجب خوابوند ز يهند لمیف-

 :گفت یبا حواسپرت رجیا

 شهیم ریخونه، کالس خواهرت د میخوب، بر لیخ-

 :پخش را بلند کردم و همصدا با خواننده، خواندم يصدا

 "خوام بگم عاشقتم یکنم، م یتبسم م یکنم، گاه یوقت بغض م هیاگه "

 :زدم ادیفر و

 عاشقتم گلـــــــــــرخ-

. بارش کنم يچاریدانستم چه ل یم دمشید یکردم، فردا داخل دانشکده که م یاش م چارهیب. تلبم نشس يرو یطانیش لبخند

 .افتاد، تا او باشد در مقابل من، زر زر نزند یم میتا آخر هفته به پا

................... 

 يبا اخمها. گذاشت یمپشت کمر پدرم بالش  یکردم که با دستپاچگ یبودم و به آرزو نگاه م ستادهیبه کمر وسط هال ا دست

 :در هم گفتم

 فشارت چرا رفته بود باال؟ ؟یبابا خوب-

 :دیخند پدرم

 ومد؟یمادرت کو؟ مادرت ن مان،یا-

 :را باال فرستادم میابروها

 بابا؟ يشور خورد يغذا-

 :را به هم زد شیدستها

 راهش دوره ار،یبرو مادرتو ب-

 :گفت اطیبا احت آرزو

 صورتش قرمزه دمیبره، صبح د یسره اسم مامانو م هیگه، همش  یاز مامان م ينجوریهم شبیاز د-

 :دمیشاد پرند را شن يبعد، صدا ياز اطاقها باز شد و چند لحظه  یکیدر . دیخشم نگاهش کردم، نگاهش را دزد با

 جونم مانیا ییاومده، دا ییدا يوا-

 :کردم لبخند بزنم یو سع دمیو به سمتش چرخ دمیکش قیعم نفس
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 طونیدخمل ش ،ییبغلم دا ایبدو ب-

 

 :دیپرند به آغوشم پر. خم شدم و دستانم را از هم گشودم و

 ؟يدیخر یواسم چ ،ییدا-

 رمیگ یرفت، فردا برات م ادمی ،ییدا دمینخر یچیه-

 :شد پکر

 خوابه یگوشه م هیهمش  ره،یگ ینم يزیبابامم برام چ-

 :در هم شد، از پشت سر پرند، به آرزو نگاه کردم میاخمها دوباره

 ...بچه نیا يجلو کهیمرت نیا-

 :دیحرفم پر انیبه م آرزو

 نه داداش، مطمئن باش-

 :گذاشتم و گفتم نیزم يرا رو پرند

 هست االن؟ يکدوم گور-

 :به سمتم آمد و دستانش را در هم گره کرد آرزو

 داداش تو رو خدا دوباره بلوا به پا نکن-

 :شدم یصبع

 حرف اضافه نزن بابا-

 :از اطاقها رفتم یکیبه سمت  و

 ویک ومرث،یک-

 :دیبه دنبالم دو آرزو

 بچه دعوا نکن يداداش، جلو-

 :باال رفت میصدا

 ....يبابا هیدونه  یخودش م س،یبچه ات خر ن-

 :به التماس افتاد آرزو

 داداش-

 :زدم ادیفر

 درمون،  یداداش و درد ب-

 :کردم شیدوباره صدا و
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 لش صاب مرده ات کجاس؟ ومرث،یک-

در، سرش را بلند  يبا صدا. زد یکه کنج اطاق نشسته بود و چرت م ومرثیچشمم افتاد به ک. ضرب باز کردم کیدر اطاق را  و

 :کرد و کش دار گفت

 چه خبــــــــــــــــره؟ ،يـــــــــاوردیسر که ن ،یمشتـــــــــــ-

 :سمتش هجوم بردم به

 ال اقل از دخترت خجالت بکش ،يخواهرمو که بدبخت کرد رت،یغ یمعتاد ب-

 نیکه آرزو خودش را ب میراستم را بلند کردم و خواستم با لگد به فرق سرش بکو يانداخت، پا نییتوجه به من سرش را پا یب

 :ما انداخت

 داداش، تو رو ارواح خاك مامان تمومش کن-

 :که با هق هق گفت دمیپرند را شن ي هیگر يصدا. هم شد اسم مادرم، چهره ام در دنیشن با

 ؟یبا بابا دعوا کن يخوا یم ییدا-

 :گفت عیتند و سر آرزو

 مان؟یکنه، مگه نه ا یم یداره شوخ ییدا س،ین يزیچ ،یمامان-

کرد که  یخواهرم زل زدم، انگار با چشمانش التماس م يبه چشمان خسته . فشرد یساعدم گذاشت و به آرام يدستش را رو و

 یتوجه به پرند که مثل ابر بهار م یو به سمت در اطاق رفتم، ب دمیو چرخ دمیدستم را پس کش. را تمام کنم انیجر نیا

 :گفت دنمیشده بود، با د زیخ میچشمم افتاد به پدرم که ن. از اطاق خارج شدم ستیگر

  ش؟یاریب ینرفت مادرت بود؟ يصدا مان،یا-

 :دیرفتم، آرزو به دنبالم دو یرا ندادم و به سمت در خروج جوابش

 ؟يریداداش، صبر کن، کجا م-

 :لب غر زدم ریز. را به پا کنم میهایرا با غضب باز کردم و خم شدم تا کتان در

 تو شکمش،  زمیبزنم دندوناشو بر گهیم طونهیش رت،یغ یب کهیخوره، مرت یمن داره م ياز حقوق بابا ،یمفت خور عوض-

 :زد میصدا آرزو

 داداش-

 :توجه به او ادامه دادم یب

 کشه یخانواده، از دخترشم خجالت نم یب-

 :زد میدوباره صدا آرزو

 ؟يریداداش کجا م-

 :راست کردم قد
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واسه تو شوهر  نیا ده،یکش شیساعت پ مین نیزنه که هم یاش داد م افهیکشه؟ ق یبچه ات نم يجلو یگیبعد تو به من م-

 ؟يریگ یبدبخت، بازم طرفشو م یِاکیتر هیشد  تیدو سال بعد از عروس شه؟یم

 :باال رفت شیطاقت آرزو تمام شد که صدا انگار

 نبود که به درد من نخورن هیمثل بق ه،یخوبه، جوون سر به راه یخودت گفت ،يکرده بود دییکه خودت تا نویا-

اش زل بزنم که انگار  یبا دقت به چشمان درشت و عسل نباریکرد و باعث شد تکان بخورم و ا دیتاک "هیبق" يکلمه  يرو و

 ....باز هم گذشته ها مقابل چشمانم، ظاهر شدند. ناگفته بود ياز حرفها ییایدن

 :چسبانده بود، گفتم نهیاش را به س يآرزو که کالسور قهوه ا دنیدر خانه پارك کردم و با د مقابل

 کردم؟ رید-

 :سالم کرد و سرش را باال انداخت یآرام به

 نه داداش-

 :اشاره زدم نیماش به

 باال برسونمت ایپس ب-

 :شد و با تته پته گفت ادهیپ نیاز ماش عیشدم که تند و سر رجیا ي متوجه

 عقب بده ن،ینیجلو بش دییخانواده خوبن؟ بفرما ن؟یخوب ،یوسفیخانوم  زیچ...سالم آرز-

 :کردم رجیبه ا رو

 نهیش یعقب م ن،یبش-

 :با عجله گفت رجیا

 ننیجلو بش انیآخه عقب چرا، ب-

 نیرا نداشتم، همانطور که دوباره داخل ماش رجیشدن در احوال ا قیدق يبودم که حوصله  فیگلرخ، خر ک انیبابت جر آنقدر

 :نشستم، گفتم یم

 نکن یتعارف خرک نیبش-

 :رو به آرزو گفتم و

 آرزو نیبش-

 ....نشست و به راه افتادم نیداخل ماش آرزو

 :پخش را کم کرد يبا عجله صدا رجیا

 گفت يزیچ هیخواهرت انگار  مان،یا-

 :به آرزو زل زدم نهیآ از

 ه؟یچ-
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 :گفت یبه آرام آرزو

 بسته کاغذ کالسور بخرم هیبمون من  ينوشت افزار هی يجلو-

آرزو در  نکهیپارك کردم، قبل از ا يبعد، مقابل نوشت افزار ي قهیپخش را باال بردم، چند دق يتکان دادم و دوباره صدا يسر

 :دیپر رونیب نیاز ماش رجیرا باز کند، ا نیماش

 نیخرم، شما صبر کن یم یمن م-

 :باال رفته نگاهش کردم يابرو با

 نشو نیواسه من فرد نیتو ماش نیبش ایب-

 :رفت، گفت یرو م ادهیکه به سمت پ همانطور

 امیم عیسر-

 شیبرا یالحق که خوب اسم. مثقال هم عقل نداشت میدرشت و چهار شانه، ن کلیبا آن ه. دادم و پوزخند زدمتکان  يسر

 ...شیگاوم رجیا م،یگذاشته بود

. در فضا زل زدم يهدف به نقطه ا یسرم گذاشتم و ب ریدستم را ز. دمیتختخوابم پرت کردم و به پهلو دراز کش يرا رو خودم

. شدم یم کیکم کم به او نزد دیکند، محل رفت و آمدش کجاست، بعد با یچه کار م دمیفهم یبود که م نیخوب، قدم اول ا

توانستم  یشناختم، م یخودم را م. با محبت کردن او را به سمت خودم بکشم تمتوانس یحتما آنقدر شکسته و داغان بود که م

به در خواست  عیکرد که سر یمجبورش م ،یجهنم يخانه در آن  یدو ماه، دوباره مخش را بزنم، اصال زندگ یکیدر عرض 

عاشقانه مان  یزندگ. فکر لبخند زدم نیبا ا. مان یسر زندگ میرفت یو م میکرد یمن جواب مثبت دهد، آن وقت با هم ازدواج م

گرفتم تا  یسرم را به دندان م ریز يکه متکا ییداد، جواب شبها یرا پس م یشد، آن وقت جواب آن همه بدبخت یشروع م

 نیچند سال صبر کرده بودم تا چن. داد یعذاب آور را پس م ينرود، جواب تک تک آن روزها رونیهق هقم از اطاق ب يصدا

 :بود وشیاز پر یامیپ دم،یکش رونیرا ب یفرو بردم و گوش بمیام، دستم را داخل ج یزنگ گوش يبا صدا. داز راه برس يروز

 يدیاگه منو د يدیپشت گوشتو د گهید دیکه دست و پات لرز اون موقع ،یشیدوباره محتاج من م-

 یخواستم آدم شوم و بروم سر زندگ یم. نداشتم یاجیهم احت وشیو صد نفر مثل پر وشیبه پر گریکج شد، د يبه پوزخند لبم

 :نوشتم شیبرا. شود یقرار بود خانه ام از حضور زنان و دختران رنگ و وارنگ خال گریام، د

 یکن تیازم شکا يچقدر بد، نر نم،یب یپس تو رو هم نم نم،یتونم بب یوقت پشت گوشمو نم چیمن ه-

 .....شد، باز هم گذشته ها در مقابل چشمانم به رقص در آمد قیلبخندم عم. کردم مهیقهقهه را هم ضم کونیآ و

 :دیبه سرش کش یدست رجیا

از حد  گهید تیشتر نهیدانشگاه، بابا ک يایم يمتر مین نیخاطر ا تو هر روز به یول م،یدانشگاه يما فقط دو روز در هفته تو-

 گذشته

 :به ساعتم انداختم ینگاه
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 کن، برو دنبال کارت تیلیکمتر مغزم منو ت-

 :گفت ینگران با

 نداره ها یشوخ انیساسان ه،یحراست نیترسم کارت بکشه به ا یداداش بخدا م مان،یا-

 :دمیام را باال کش ینیب

 نکن ينگهبانو واسه من باز ينقش فرشته -

 :اخم کردم و

  ؟یقرار نداشت برزیمگه تو با حامد و فر-

 :تکان دادم يسر و

 کردن،  یبه پستشون خورده خونه رو خال يدختر فرار هیبازم -

 :چشم نگاهش کردم ياز گوشه  و

 خونشون ير یم یکن یکج م قویوقتها سر قا یخبر دارم تو هم بعض-

 :شد دستپاچه

 خوان یم یوقتها ازم آب شنگول یکنم، بخدا بعض ینم يبه جون تو کارداداش -

 :را صاف کردم راهنمیپ ي قهی

 یدختر ترگل ورگل بعد به دلت صابون بزن هیبه  وفتهیباال چشمت ب يریخوان، تو که نم یم یآره بابا، فقط آب شنگول-

 :چانه باال انداختم و کش دار گفتم و

 دروغ واسه من آورده ينـــــــــه، کالغه خبرا ،یزن یطاق نم یبا آب شنگول ویختر فرارنـــــــه، نـــــــــه، د-

 :شد يلحنم جد کبارهی و

 هیهمون دختر فرار اقتتونیخاك تو سر هر سه نفرتون که ل-

 :کالفه شد رجیا

 اومد شیدو بار پ یکیفقط -

 :ستدیبا شیاش گذاشتم و باعث شدم سر جا نهیس يرا رو دستم

 ادیگوشه، االنم برو، عشقم داره م هی وفتیب ریبکن، آخرشم درد و مرض بگ يخوا یکه م یخوب، هر غلط لیخ-

پا تند کردم و به سمتش رفتم، سرم را باال گرفتم و با غرور به او . خارج شد اتیبا سر به گلرخ اشاره زدم که از دانشکده ادب و

مرا  دم،یاش رس یداشت، چشمانم را تنگ کردم و به چند قدم یقدم بر م یزل زدم، او هم سرش را باال گرفته بود و به آرام

لبم نشست،  يرو يزیآم طنتیلبخند ش. را کج نکرد رشیاما مس. دیهم ترس دیکرد، شا مرا گ شیحس کردم دست و پا د،ید

 :گفتم يبلند يرا باال بردم و با صدا میابروها

 یخوردنتم ملسه گلرخ ملک دهیکش-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahtabi22  –کبک ها                             

wWw.98iA.Com ٢٠ 

 :و به راهم ادامه دادم و گفتم ستادمیاما من نا ستاد،یا شیسر جا خکوبیم

 صورتته ياش رو دهیکش يناز شصتش، هنوز جا رون،یاومد ب يشهر خانوم چادر نییرنگ محله پا يدر قهوه ا يجلو-

. ابت ماندصورت وا رفته اش ث يسر چرخاندم وچشمانم رو. از کنارش گذشتم، نتوانستم خودم را کنترل کنم و به خنده افتادم و

هم فشرد  يرا رو شیلبها کبارهی. دمیصورتم کش يرو ،يادآوری يانگشت شصتم را به نشانه . کرد یباز نگاهم م مهیبا دهان ن

دهانم کم کم . رفت یمن جا خوردم، به سمت نگهبان نباریکردم، ا بشیستادم و با چشم تعقیا میداد، سر جا رییرا تغ رشیو مس

بعد  ي قهیشدم که چند دق انیساسان يشد، متوجه  یاز هم باز شد، دستم را به کمر زدم و چشمانم را تنگ کردم، وارد نگهبان

نفس حبس شده ام را آزاد . به من اشاره کرد ستشو با د ستادیا یچهار چوب نگهبان نیگلرخ ب. اش بلند شد یصندل ياز رو

 :دیشدم که به سمتم دو رجیا يمتوجه . کرده بود تیشکا انیاز من به ساسان. دست و پا نبود یلوم و بکردم، نه، انگار مظ

 دهیداره تو رو با دستش نشون م يمتر مین ؟يکار کرد یچ مان،یا-

رفتم و به سرم را باال گ. به من اشاره کرد. پا تند کرد و به سمتم آمد یگوشت کلیثابت ماند که با آن ه انیساسان يرو نگاهم

 .داشت یهم عالم يبهتر بود، موش و گربه باز نطورینداشتم، اتفاقا ا يا انهیسمتش رفتم، با ترس م

 :دینفس زنان از راه رس انیساسان

 نجایا ایب نم،یبب ایب ،یوسفی-

 :براندازش کردم ریتحق با

 ومدمیکردم، داشتم م یمن که فرار نم-

 :آورد نییرا با شدت پا سرش

دکترشم جرات نداره وسط دانشکده  ؟يانجام بد یتون یم یخواست يهر کار گهید يارشد يحرف نزن، بچه پر رو، فکر کرد-

 یبشه، تو که سهل یمزاحم کس

 :با همان ناز و ادا گفت د،یرس انیافتاد به گلرخ که پشت سر ساسان نگاهم

 کنه یم بمیتا در خونه دنبال من اومده، تعق ان،یساسان يآقا-

 :دیبه گوش رس انیساسان يشد، صدا رهیچشمانش زل زدم، او هم با جسارت به من خ به

 ؟یکن یمنو نگاه کن، کجا رو نگاه م ،يآها-

 :زدبا حرص گفتم ینگاه کردم که همچنان نفس م انیاز او گرفتم و به ساسان چشم

 هیخانوم ک نیدونم ا یخانوم کردم؟ من اصال نم نیمن دنبال ا-

 :رو به گلرخ گفتم و

من اصال  شه،یم دامیدو روز در هفته هم به زور دانشگاه پ یمن ارشد عمرانم، حت ؟یگیدروغ م یکش یخانوم خجالت نم-

 ن؟یارشد ياز بچه ها شناسمتون،ینم

 :دیانگار حرفم را باور کرده بود که به سمت گلرخ چرخ انیساسان
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 تون بوده؟دنبال نینیبب نیخوب نگاش کن ن؟یخانوم مطمئن-

 :دمیحرفش پر انیم به

 دنبالش؟ قد رعنا داره؟ وفتمیداره که من ب یقابل توجه زیخانوم اصال چه چ نیخانوم نبودم، ا نیگم من دنبال ا یم-

 :ردیرا بگ انهیکرد م یسع انیساسان. و به خنده افتادم رمیخودم را بگ يبه قد کوتاهش، نتوانستم جلو یبا نگاه و

 برو دنبال کارت، برو شر به پا نکن-

 :سر تکان دادم دم،یخند یکه م همانطور

 اشتباه گرفته  یمنو با ک سیمعلوم ن-

 قهقهه زنان دور شدم و

................... 

 :بلند شد یصندل ياز رو دنمیبا د یدر هم وارد شدم، منش يشرکت را باز کردم و با اخمها در

 سالم مهندس-

 :رفتم، رو به او گفتم یتکان دادم و همانطور که به سمت اطاقم م يسر

 مهندس کهن اومدن؟-

 :گفت عیو سر تند

 بعله هستن-

 اطاقم انیب دیبگ-

داد،  یآنچه در ذهنم جوالن م يگردان نشستم و فکرم را رو یصندل يرو. پرت کردم زیم يرا رو فمیاطاق شدم و ک وارد

 یرفت سراغش و از او خبر م یم گر،یبود د یمیدوست قد کی. فرستادم یرا به سراغش م رجیبهتر بود اول ا. متمرکز کردم

هم نبود، خبر را  نیاز ا ریغ. دهیاز دوستان مشترکمان شن یکیاش را از  ییگفت خبر جدا یگفت، م یاصال راستش را م. گرفت

زل زدم که وارد  رجیدر اطاق، سر بلند کردم و به ا يبا صدا. دادم یآن وقت من هم کم کم خودم را نشان م. حامد داده بود

 :تاب دادم و با لبخند گفتم یصندل يخودم را رو. اطاق شد

 کهن رجیا یخوش خبر باش-

 :را به چپ و راست تکان داد سرش

 دادم یخبرو بهت م نیچند سال زودتر ا ،یش یخوشحال م نقدریدونستم ا یخونه، اگه م یکبکت خروس م-

 :شکم قالب کردم يرا رو دستانم

 برسه،  يروز نیرفتم کنار که همچ شیچند سال از سر زندگ-

 :ادامه دادم. جمع کرد نهیس يدستانش را رو رجیفرستادم، ا رونیکردم و نفسم را ب مکث
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ه تون یآدم پول دوسته، اونقدر حسرت به دل مونده که بدون پول نم هیاون  اره،یدونستم طاقت نم یمنتظر موندم، م یلیخ-

 کنه یزندگ

 :توجه به پوزخندش گفتم یب. لبخند از دو طرف کش آمد يبه نشانه  رجیا يلبها

سال دو سال ده سال، اصال شده اندازه  هیشده  ،یگدار به آب بزن یب دینبا ،یصبر کن دیکردن فقط با یباشه واسه تالف ادتی-

 یصبر کن دیعمرت با يهمه  ي

 :به سمتم آمد رجیا

 تو سرته یچ نمیخوب حاال، بگو بب لیزنه، خ یهم حرف م یچه لفظ قلم-

که جدا شده، ازش بپرس حال و احوالش چطوره،  يدیاصال بهش زنگ بزن، بگو از حامد شن ایبرو سراغش،  گهیچند روز د-

 تو حساب کنه يتونه رو یگرده م یبگو اگه دنبال کار م

 :را جلو فرستاد نشیریز لب

 کنه یکمک من حساب باز م يکه اون رو یکن یبعد اونوقت چرا فکر م ،يکرد زویخوبه، فکر همه چ-

 :به چپ و راست چرخاندم یصندل يخودم را رو دوباره

 کنه یکارو م نیکه ا یدون یکنه، خودتم م یحساب باز م-

 :آن پرت کرد يرفت و خودش را رو واریکنار د يها یاز صندل یکیبه سمت  رجیا

 ؟يسکته نکرد نهیهمه ک نیبا ا يکنم تو چجور یوقتها با خودم فکر م یمن بعض-

 :شدم رهیخ رجیصاف نشستم وبه چشمان ا یصندل يرو

 داره یحس انتقام آدمو سراپا نگه م-

 :گفتم یبه آرام و

 شه یپنچر م نهیدم و دستگاه بب نیشرکت با ا نیمنو تو ا یوقت-

 .....بر لب، به گذشته رفتم يبا لبخند و

 :زد یاز دستانش را به کمر زده بود و غر م یکی رجیا

 بابا، گوش بده به من يدختره رو، ا نیولش کن ا ؟يآخه تو مگه بچه شد ؟یکن یم يکار دار یچ-

 :شانه ام، ضربه زد يخم شد و با دستش چند بار رو و

 هیاضیر يجزوه ها رو بده به خواهرت، جزوه ها نیا-

 :دمیحرفش پر انیم به

 ادین یبده کس کیفکتو ببند و کش-

 :کالفه شد رجیا

 به دردش خورد دیجزوه رو بده به خواهرت، شا نیپاشو به حرفم گوش کن، ا ؟یکن یم يکار دار یتو، آخه چ يمغز ندار-
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 :پنچر شده زل زدم و با خنده گفتم کیالست به

 یشد، برم سراغ دوم سیازش سرو یچه دهن-

 :دمیرا شن رجیا يعقب رفتم، صدا کیتو سمت الس دمیبا عجله چرخ و

 کنده شه هیبهت بگه غلط کردم قال قض ادیبرم بهش بگم ب ،یگلرخ ملک نیبدبخت ا-

 :باال رفت شیصدا و

 نکن خوب ينامرد ؟یکن یبابا چند تاشو پنچر م-

 :رفتم، گفتم یدوم کلنجار م کیکه با الست همانطور

 زر نزن، هوامو داشته باش-

گلرخ فاصله گرفتم و داخل  نیرا پنچر کردم و با عجله از ماش کیهر چهار الست. چشمانم برق زد ک،یالست "فس" يصدا با

. امد نشیبه سمت ماش یساعت که گلرخ از دانشگاه خارج شد، به آرام کی ایساعت گذشته بود،  میدانم ن ینشستم، نم نمیماش

 کیشد هر چهار الست یشد، باورش نم خکوبیچند لحظه م ستاد،یا نیشما قابلوجود چشم شدم و به او زل زدم، م يبا همه 

 :بلند شد رجیا يحس کردم دلم خنک شد، صدا. پنچر شده باشد نیماش

 بدبخت سکته زد-

. افتاده بود هیرو نشست، به گر ادهیکمرش تا شد و کنار پ کبارهی. سرش گذاشت و به دور و برش نگاه کرد يدستش را رو گلرخ

 :تکان داد يسر رجیا

 دختره چارهیب-

 خت،یر یدستانش گرفته بود و اشک م نیکردم که سرش را ب یبه او نگاه م یخیاش متاثرم نکرد، همچنان سرد و  هیگر

سرش را بلند کرد و مرا . بوق گذاشتم و دو بوق کوتاه زدم يدستم را رو دم،یرا روشن کردم و به راه افتادم، مقابلش رس نیماش

 :اش زل زدم یبه چشمان اشک د،ید

 ن؟یخوا یکمک نم-

 .تک بوق، از کنارش گذشتم کیبوق گذاشتم و بعد از  يشد، دوباره دستم را رو رهینفرت به من خ با

هول و . افتاده بود یپدرم اتفاق ينگران شدم، نکند برا. زنگ تلفن، دوباره به زمان حال برگشتم، تماس از آرزو بود يصدا با

 :مدستپاچه گفت

 شده؟ شیشده؟ بابا طور یآرزو، چ-

 :دیآرزو به گوش رس يصدا. ثابت ماند رج،یا يدر هم گره خورده  ياخمها ينگاهم رو همزمان

تا چند  ر،یبابا رو از داروخونه بگ یشگیهم يدارو يگرد یداداش نگران نباش، زنگ زدم بگم بعد از ظهر که از شرکت بر م-

 شهیتموم م گهیروز د

 . و به سمت در اطاق رفت دیدر هم چرخ يبا همان اخمها رجیا
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 افتاده؟ یبابا اتفاق ينکنه برا ست؟ین يا گهید زیچ یمطمئن-

 نگران نباش، ستین یچ چینه داداش، ه-

 :گفتم ضیبا غ. ثابت ماند که از اطاق خارج شد و در را بست رجیا يرو نگاهم

 قلم دارو رو بخره؟چند  نیا رونیتونه بره ب یاون شوهر الدنگت نم-

 :دیکش آه

 خرم یرم االن م یخودم م ،يخواد بخر یداداش نم-

شرف را رفع و رجوع  یب ومرثیآن ک يآخر کارها يتا لحظه . دمیبه پشت گردنم کش یاش، دست يهمه طرفدار نیاز ا کالفه

 :باال رفت میصدا. کرد یم

 ارمیداروها رو م گهیدو ساعت د یکیداروهاست،  دنیانگار مشکل من خر ؟يواسه من رستم دستان شد-

 ...دندیخود کش انیباز هم گذشته ها مرا به م و

 :زدم یفرمان ضرب م يدستانم رو با

 يدار ینشون از گلرخ ملک ،يدر آغوش بهار خونه دار-

 :قهقهه زدم و

 یگلرخ ملک یکن یکار م یپنچر چ کیبا چهار تا الست-

 :چشم براندازش کردم و گفتم يگفت، از گوشه  یمن يزیسکوت کرده بود و چ رجیا

 کار کرد؟ دختره سکته نکنه خوبه یچ تیحاج يدید ؟یتو لب ه؟یچ-

 :تکان داد يسر رجیا

 دلم براش سوخت-

 :زدم پوزخند

 یشیله م ،یشیکن، وگرنه داغون م یتالف شهیهم یوقت پس زده نش چیه يخوا یاگه م ن،یبب-

 :اش جا به جا کرد نهیس يرا رو کمربند

 بود ادیز یلیخ هیآخر نیا مانیا ،يکارو کرد نیکردن باشه که تو چند بار پشت سر هم ا یآخه اگه به تالف-

 :زدم و گفتم نییرا پا نیماش ریگ آفتاب

 شدم یم الشیخ یدو روز بعد ب یکی ومد،ینم شینما ياونجور انیساسان ياگه جلو-

 :شده ام، گفتم دیکل يندانهاد نیهم فشردم و از ب يفکم را رو و

 کردم ادیداغشو ز ازیپا گذاشت رو دمم، منم پ-

دو سه هفته تو چند بار  نیا يتو ن،یهم ،يآخه؟ اون دختره فقط بهت گفت تو عرعر کرد ادیاز کجا م نهیهمه ک نیا مانیا-

 ؟يکرد تشیاذ
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 :محله مان شدم ابانیزدم و وارد خ راهنما

کردن مثه من  یمحلت نم کهیکه خاله و عمو و عمه و زن عمو بزرگه و ننه کوچ يکرد یم یزندگ يتو هم اگه تو خونواده ا-

تو محل  یبدبخت من چند ساله از کار افتاده است، از وقت يبابا م،یو پاشد نیزم میما خودمون خورد ،يومدیبار م يعقده ا

 رن،یدستمونو بگ ومدنین الیفک و فام نیدوم از اک هیکرد، اونوقت  رییتغ شکم کم حال و روز گهید دیکارش سرش ضربه د

 یم یبهش تو دهن يپا رو دمم ببذاره بدجور یزمون پره، هر ک نویاز زم یلیکه دلم خ نهیواسه هم رج،یحال و روز ماست ا نیا

 زنم

 :خانه پارك کردم و گفتم يجلو و

بده، بعد از  ادیقراره بهم فوت و فن شرکت زدنو  ،یمهندس کرم شیسر برم تا پ هیخوام  یتو خونه جا گذاشتم، م يزیچ هی-

 امیدنبال کار شرکت، االن م رمیم يسرباز

 :دمیآرزو را شن يشدم و زنگ در را فشردم، صدا ادهیپ نیاز ماش و

 ه؟یک-

 اریمن ب يرنگه برا ینارنج يپوشه  هی زیم يبرو تو اطاقم رو مان،یآرزو، منم ا-

 .به سمتم آمد یشد و با دستپاچگ ادهیپ نیشدم که از ماش رجیا ي متوجه

 امیگفتم االن م ؟يشد ادهیچرا پ-

 یچیه..چیه-

 :انگار به لکنت افتاده بود رجیا. سالم کرد یبه آرام رج،یا دنیدر خانه را باز کرد و با د آرزو

  ن،یام، خوب..سل-

 :لب تشکر کرد و پوشه را به سمتم دراز کرد ریز آرزو

 داداش بفرما-

 :بلند شد رجیا يبروم که صدا نیدستش گرفتم و خواستم به سمت ماشرا از  پوشه

 کنکور به دردتون بخوره، يبرا دیگفتم شا ،یاضیر يجزوه ها زن،یچ...نایا ،یوسفیخانوم -

 :اب دهانش را قورت داد و

 تستها رو هم براتون آوردم يسر هی سانسمه،یو ل رستانیدب يجزوه ها-

آرزو مستاصل به من نگاه کرد تا از . اش شده بودم یو دستپاچگ دهیرنگ پر يزل زدم، انگار تازه متوجه  رجیکردم و به ا اخم

 :جزوه ها را به سمتش دراز کرد رجیکند، ا فیمن کسب تکل

 دییبفرما-

 :دمیهوا جزوه ها را از دستش کش یب

  ؟يواسه من رستم دستان شد-
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 :داختمبه آن ان ینگاه میآنرا سر و ته کردم و ن و

 گرفت یمن جزوه داشتم، از من م-

 :رو به من کرد رجیا

 ستیجزوه هات کامل ن يآخه گفته بود-

فرستادم و جزوه را به سمت آرزو  رونیها چه بود؟ نفسم را ب ینیریخودش نیا لیدل. به او زل زدم رهیخ یکردم و با نگاه مکث

 :گرفتم

 برو تو-

 ....رفتم نمیبه سمت ماش. وارد خانه شد و در را بست عیرجزوه ها را از دستم گرفت و تند و س آرزو

................ 

کلنگش را  گرید ياز چند هفته . بود ينان و آب دار يپروژه . پروژه را ورق زدم يبرگه  نیبه در اطاق خورد، آخر يا ضربه

 .میزد یم

 تو ایب-

 :گشت انیدر نما يدو لنگه  نیب رج،یباز شد و سر ا مهیاطاق ن در

 شده، همه رفتن لیشرکت تعط مان؟یخونه ا يرینم-

چند قدم عقب رفت و با  رجیا. به راه افتادم یرا برداشتم و به سمت در خروج فمیبلند شدم، ک زیتکان دادم و از پشت م يسر

 :گفت اطیاحت

 ...واسه خاطرِ ؟يپکر نقدریچرا ا-

 :بعد از چند لحظه سکوت ادامه داد و

 ثه؟ومریواسه خاطر ک-

 :به او انداختم، بالفاصله گفت يتند نگاه

 يزد یبا خواهرت حرف م یداشت دم،یصداتو شن-

 :کردم، گفتم یکه در شرکت را قفل م همانطور

 آخر پشت شوهرشه يتا لحظه  ره،یگ یکشه، از آرزو لجم م یکرده، تو خونه هم مواد م اهیپدر روزگار خواهرمو س یب-

 :زدم ینفس غر م کیرفتم،  نییو از پله ها پا دمیچرخ و

کشتمش، نا نداشت از خودش  یزدم م یزدمش، بخدا م یخواستم بزنم لهش کنم، خواهرم نذاشت، م یاونجا بودم م روزید-

 زد یگوشه افتاده بود و چرت م هیدفاع کنه، 

 :فرستادم رونینفسم را ب و

 آشغال ي کهیمرت تسیواسش مهم ن یچیه گهیدخترش هنوز چهار سالش نشده، اصال انگار د-
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 ...خاطرات گذشته دوباره از هر سو سر برآورد ستادم،یوسط راه پله ها ا کبارهی و

 :خاراند یپشت گردنش را م حامد

 خوب، واسه ما بد نشد یسنش باال بود ول شونیکیدفه دو نفر بودن،  نیا م،یاز عزا در آورد یپسر چه دل-

توجه به  یشدم، ب یبلند م مکتین يهمانطور که از رو. کرد یم دییه حرفش را تاشد که با خند رهیخ برزیزد و به فر یچشمک و

 :گفتم رجیمزخرفات آن دو، رو به ا

  ستین داشیچند روزه پ یدختره گلرخ ملک نیا-

 :با خنده گفتم و

 خته؟یتو سرش ر یپنچر چه خاک کیبا اون چهار تا الست-

 :دیحرفش پر انیبه م برزیفر د،یبگو يزیچ رجیا نکهیاز ا قبل

سر حال  یحساب يبا ما بود شویدو شب پ یکیخوره آخه؟ عوضش اگه  یرو، به چه دردت م يمتر مین نیا نیبابا ول ا-

 يومدیم

 :را تکان دادم سرم

مهمونش بوده،  ونیکنه دختر شاه پر یندونه فکر م یزنه هر ک یبا آب و تاب حرف م نیصاحابتو، همچ یببند اون فک ب-

 نیریگ یمرض م بدبختا درد و

 :گفت یبا لودگ حامد

شازده  نیهم رج،یا نیشد؟ اصال هم یگرفت، پس چ یم کدوممونی دیچرت نگو داش، اگه به درد و مرض بود تا االن با-

 ...با هر دوتاشون بوده نیپسر، ا

 :حرفش را قطع کرد رجیا

 بابا؟ يذار یم هیاز من چرا ما-

 :زل زدم رجیرا چرخاندم و با غضب به ا سرم

الحق که  ،يپر ینم يبا دختر فرار یدروغ بوده، گفت نایا يهمه  یتو که گفت نه،ییچقدر فطرتت پا اقتت،یل یخاك تو سر ب-

 يخر

 :به التماس افتاده بود بایتقر رجیا دند،یهر سه نفر به دنبالم دو. دانشگاه رفتم یپا تند کردم و به سمت در خروج و

 ، دوبار بوده یکیجون داداش -

 :با تشر رو به حامد کرد و

 نه ایدوبار بوده  یکی ؟یگ یچرا نم گه،یبگو د-

 :دیخند حامد
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آر  مانیا يکنه چقدرم تو جلو یندونه فکر م یهر ک ؟یگیچاخان م یکش یخجالت نم کلتیاز ه ؟یگیم یتو چ شیگاو م-

 يدار یناموس

متوجه . را داخل کوچه پس کوچه ها پارك کرده بودم نمیاز کوچه ها قدم برداشتم، ماش یکیآمدم و به سمت  رونیدانشگاه ب از

را کج کنم  رمینگاه کردم، خواستم مس يگریآمدند، چشم از آنها گرفتم و به سمت د یدو دختر جوان شدم که به سمتمان م ي

 رجیکه آن روز ا یهم دوستش بود، همان يگریمطمئن بودم گلرخ است، آن د بود،گلرخ . که ناگهان به سرعت سر چرخاندم

دوستش به . کند شد و از دوستش عقب ماند شیقدمها دنمیبا د د،یگلرخ هم مرا د. کرده بود یجفتک پران شانیوسط ناز و ادا

. و به گروه چهار نفره مان نگاه کرد خاندگلرخ با سر به من اشاره زد، دخترك دوباره سر چر د،یپرس يزیو از او چ دیسمتش چرخ

 :دمیحامد را شن يخنده  يصدا

 رو،  يمتر مین-

 :دیبا دستش به شانه ام کوب و

 قبول ارتیز ،یآقا، داداش، مشت-

چند قدم فاصله  د،یگلرخ را در دست گرفت و به دنبال خود کش يدخترك بازو. هر سه نفرشان اوج گرفت يخنده  يصدا و

اش  نهیچانه اش به س دیرس یانداخته بود و به نظر م نییصورت گلرخ ثابت ماند که سرش را پا يم رونبود، نگاه نمانیب

 :خودم آمدم بهدوستش،  يکردم که با صدا ینگاهش م رهیخ. دهیچسب

 آقا-

 :کرده بود، سر تکان دادم شیشدم که چهره اش را فشن آرا رهیخ دیزدم و به دخترك تپل و سرخ و سف پلک

 هوم؟-

 :دمیگلرخ را شن يصدا

 نگو یچ چینه طناز، ه-

 :گفت یدانستم اسمش طناز است با ناراحت یکه حاال م دخترك

 بازم دردسر درست بشه؟ يخوا یم ؟یآخرش که چ-

 :رو به من گفت و

 ستیکارتون درست ن ن؟یکن یم تیدوستمو اذ نقدریآقا چرا ا-

 :دمیرا شن برزیحامد و فر يصدا

 امــــــــــــــان ،يواااااااا-

 :هم فشرد يرا رو شیلبها طناز

 نیبا هم سن خودت کل بنداز نیبر ده،یدختر رس هیآقا خجالت داره، زورتون به -

 :گفتم يزیآم ریبا نگاه تحق. دهانم از هم باز شد اریاخت یجمله را با ناز و عشوه بر زبان آورد که ب نیآنقدر ا و
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  ؟یتو رو آورده ضامنش بش-

 :انداخته بود نییرو به او کردم که همچنان سرش را پا و

 يذار یپا رو دم پسر مردم م یکن یم خودیب ییترسو نقدریتو که ا ،یزپرت يدختره -

 :دمیرا شن شیصدا

 لچک به سر، اون شلوارتو با دامن عوض کن،  يترسم پسره  یمن از تو نم-

 :دمیمانتو اش چسب نیو به آست دمیکنم، به سمتش پر یچه کار م دمیچشمانم را گرفت، نفهم يجلو خون

 ؟يزد يچه زر-

 :دمیرا شن رجیا يصدا

 آروم مانیا-

 :شدم، تکانش دادم يجر رج،یحرف ا نیا با

 بگو غلط کردم-

 :باال رفت میصدا

 االن نیهم-

 :گفت یتکانش دادم، طناز با ناراحت دوباره

 ؟یکن یکار م یچ-

 :چرخاندمسر  د،یاز پشت دستم را کش یکس

 ولم کن-

اش هم  یشانیبود، کنار پ دهیلبش ترک يگوشه . صورتش ثابت ماند يزده ام، رو رتینگاه ح نباریو ا دمیبه سمتش چرخ دوباره

 :جمله به زبانم آمد نیچطور ا دمینفهم. اش نگاه کردم دهیبه چشمان درشتش زل زدم، دوباره به لب ترک. شده بود دهیخراش

 شده؟  یلبت چ-

 :و با نفرت نگاهم کرد دیدستش را عقب کش. ور کج شد کیپوزخند، به  يبود به نشانه  دهیکه ترک یهمان سمت لبش،

 کش، فیآشغال، ضع ي کهیمرت-

 .از کنارم گذشت و

. ام دستپاچه شد و به سمت آشپزخانه رفت رهینگاه خ ریز. شدم رهیداروها را به دست آرزو دادم و موشکافانه به او خ لونینا

 :گفت دنم،یپدرم ثابت ماند که با د يچهره  ياهم رونگ

 کرده رید مان؟یا ومدهیمادرت هنوز ن-

بود و با  دهیرنگش را در آغوش کش ينگاهم افتاد به پرند که خرس قهوه ا. در خانه را بستم و وارد سالن شدم. را ندادم جوابش

 :رو به او گفتم. کرد یبه من نگاه م ده،یترس یچشمان
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 بابات کو؟-

 :بغض گفت با

 ییتو اطاقشه دا-

تخت دراز  يزل زدم که طاقباز رو ومرثیو به ک ستادمیچهارچوب در ا نیب. مبل رها کردم و به سمت اطاق رفتم يرا رو فمیک

 مهیچشمان ن دنید. دیسر چرخاند و مرا د کبارهی. باز هم نفرت در دلم نشست، دوست داشتم به سمتش حمله کنم. بود، دهیکش

 :حال گفت یکرد و سست و ب یشدستیکه پ میبگو يزیخواستم چ. داد معتاد است، کالفه ام کرد یبازش که نشان م

 حال و روزمـــــــــــو؟ ینـــــــــیب یم ،یمشتـــــــــ-

 :نفرت گفتم با

 نمیب یخواهرمو م یبدبخت نم،یب یآره م-

 :دیچشمش چک ياز گوشه  یزد و قطره اشک پلک

 بشــــــــــه ينجوریخواستــــــــم ا ینم-

 :باال نرود میتالشم را کردم تا صدا ي همه

و دوباره  یده بار کمکت کردم ترك کن ،يشد، دو سال بعد از ازدواجتون معتاد شد ينجوریا رتیغ یشد، ب ينجوریا یول-

  ،يخواهر دسته گلمو بدبخت کرد ،یبرگشت

 :گرفت یلحظه به لحظه اوج م میصدا

 ذاره،  یکه پاشو کج نم هیبیهم زن نج یلیخ شه،یدوست داره که ازت جدا نم یلیآرزو خ-

 :شدم رهیخ زیموجود ترحم برانگ نیو به ا ستادمیسرش ا يباال و

 رونیپرتت کنم ب شیو با لگد از زندگ رمیخودم صدبار خواستم طالقشو ازت بگ-

 :هق هق افتاد به

 ـــــــمخواستــــــــم خوشبختش کنـ یمن م-

 :پر شد نهیو باز هم وجودم از ک اوردیزدم فرق سرش را تا خون باال ب یم. زدمش یرا مشت کردم، م دستم

 نه؟ ،يبه من قول داد ينجوریدستت درد نکنه، ا ق،ینا رف يخوشبختش کرد-

 :چشمانم را تنگ کردم و

 یدونست ینه خواهرمو، تو که م یکن یم يدخترمو ازم خواسگار ينگفتم فکر کن دار شیخواسگار يکه اومد يمگه روز-

اونو رو تخم  ینگفت ؟یخوشبختش کن يکردم، قول نداد ينداره، مگه نگفتم خودم واسه آرزو پدر یپدرم حواس درست حساب

 ش؟یذاریچشات م

 :دمیرا شن شیصدا رم،یاش را در مشت بگ قهیتخت خم شدم تا  يرو و

 داد بار بهم مواد نیکه اول یخدا لعنت کنه اون-
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 :زدم ادیفر

 يدیخدا تو رو لعنت کنه که موادو کش-

 :نگران آرزو ثابت ماند يچهره  يسر چرخاندم، نگاهم رو. شدم دهیبه عقب کش کبارهیاش رفت که  قهیدستم به سمت  و

 ؟یکن یکار م یداداش چ-

سرش ضربه خورد، عقلش کم کم تباه  یاز وقت. کرده بودم، پدر من که عقل نداشت يپدر شیخودم برا. آتش گرفتم دنشید با

خودم شدم مرد خانه، به حساب و کتاب  ،یاز پانزده شانزده سالگ. میزد یم مانیاش را به زخم زندگ یحقوق از کار افتادگ. شد

وقت  چیپدر ه. کردم یم دیخانه خر يگرفتم و برا یپدر را م يداروها. داشتم امادر و خواهرم ر يو هوا دمیرس یخانه م

. امدندیسراغمان ن لیفام يکدام از اعضا چیکه ه ییروزها م،یرا از سر گذراند یسخت يروزها. اوردیاش را به دست ن یتسالم

دختر را خودم  نیا. کنند یبودند تا تالف ردهبه دست آو یهمه شان از اول با ازدواج پدر و مادرم مخالف بودند، حاال فرصت خوب

توانست باال  یکه دماغش را هم نم یاما شوهرش معتاد شد، معتاد بدبخت. ظبش بودمموا یبه دندان گرفتم، خودم چهارچشم

تعفن را بکشم که از عذاب  نیخواستم ا یدانستم چه کار کنم، م یکنم؟ م یگفت چه کار م یحاال خواهرم به من م. بکشد

 خالصم شوم، کجا اشتباه کرده بودم؟ جدانو

 ؟یدعوا کن يخوا یچرا همش م ؟یبزن يخوا یداداش تو چرا مدام م-

 :از هم گشاد شد چشمانم

 ؟یکن یدفاع م شیحال و روزشو؟ از چ ینیب ینم ؟یبه نفهم يخودتو زد ای یفهم یآرزو تو نم-

 :و مرا به سمت در اطاق کشاند دیچسب میبازو به

 کنه؟ یازت دوا م يبدبخت چه درد هیبدبخت هست، زدن  یکاف ياون به اندازه -

 :دمیمچ دستش چسب به

 خوام نجات بدم، یخواهرمو م-

 :دمیمچ دستش را بوس. شد شیبه صورت غم زده اش، دلم ر یبا نگاه و

 یتو دختر من-

 :از اشک پر شد چشمانش

 خودمم دوستش دارم....شم، خودمم یکه واسه خاطر پرند ازش جدا نم یدون یداداش، م میبر-

 :دمیرا شن ومرثیلرزان ک يصدا

 من خودم پشتــــــتم آرزو، نگران نبـــــــــاش-

 :دیآرزو مرا کش. بودم زاریچقدر از او ب. زل زدم ومرثیچرخاندم و به ک سر

 داداش ایب-

 :زدم ادیشدم، فر یم دهیکه به سمت اطاق کش همانطور



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahtabi22  –کبک ها                             

wWw.98iA.Com ٣٢ 

 باال سرشم نفله ریمن خودم مثه ش-

 ...رحم، قد علم کردند یب يگذشته ها و

 :وشم جابه جا کردمگ يرا رو یگوش

 امیدست نزن تا من ب يزیمامان، به چ-

 :گفت یمهربان با

 ...فقط کتابخونه س،ین يزیپسرم چ-

 :باال رفت میصدا

 ،یچیدست نزن به ه ؟یجا به جاش کن یتون یمگه م ؟ینیبه اون سنگ يکتابخونه -

 ...يبا آرزو دو نفر-

 کنم یخونه کمکت م امینه مامان، من االن م-

 :دیمحطاطانه پرس رجیا. تماس را قطع کردم و

 شده؟ یچ-

 :دور بزنم ابانیزدم تا وسط خ راهنما

 عوض کنه،  ونیخواد دکوراس یمادر من م نیبرم خونه،باز ا دیرسونمت، با یم ییجا هیتا -

 :تکان دادم يسر و

 کنم، آرزو جون نداره یگه با آرزو جا به جاش م یانگار چقدر زور بازو دارن، م-

 :را در هم گره کرد دستانش

 کمکت  امیگم، من م یم-

 ياز گوشه . خواست کمک کند و جزوه بدهد و جنتلمن شود یمدام م. مرگش شده بود کیپسر  نیا. در هم شد میاخمها

داد، روح و روانم را به هم  یکه در سرم جوالن م يزیچ. نفسم تند شد. کرد یچشم نگاهش کردم، با اخم به رو به نگاه م

 :گذشت نماز ذه يفکر کبارهیلبم را به دندان گرفتم و . ختیر

 ...نهیسنگ یلیخونه کمکم کن، کتابخونه خ میباشه، بر-

 :رفت یم رجیا يبه استقبالمان آمد، قربان صدقه  ییبا خوش رو مادر

  م،یبخدا من و خواهرش بود ،يدیپسرم زحمت کش-

کرد  یدرشت بود، حتما مادر با خودش فکر م یلیخ رجیا. احتماال قند در دلش آب شد رج،یدرشت ا يبه قد و باال یبا نگاه و

 رجیا. انداخت و سالم کرد نییسرش را پا رج،یا دنیبه آرزو نگاه کردم که با د یچشم ریز. کمکش حساب کند يتواند رو یم

 :من گفت بهو رو  دیرنگش پر. دستپاچه شد دنشیبا د

 کتابخونه کجاست؟ مان،یا-
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 :دیاش کش يبه روسر یدست مادرم

 جبران کنم تیعروس شاالیمادر، ا ینیبب ریخ ا،یب نجاس،یپسرم ا-

هدف به چپ و  یمبل نشسته بود و ب يزل زدم و پشت سرش به راه افتادم، نگاهم افتاد به پدر که رو رجیلب ا يلبخند رو به

 . ستادیآن طرف از مادر ا یو کم دیکش نییاش را پا يشدم که روسر رهیپلک زدم و به آرزو خ. کرد یراست نگاه م

  ریاون طرف کتاب خونه رو بگ مان،یا-

 ...درهم به سمت کتابخانه رفتم يبا اخمها. طرف کتابخانه را بلند کرد کی یخودش به راحت و

 :گرفت رجیرا مقابل ا وهیظرف م مادر

 ،يدم، کمک حال ما شدپسرم دورت بگر-

 :زد ینفس نفس م رجیا

 خورم دستتون درد نکنه ینم وهینکردم، م ياست، کار فهیحاج خانوم وظ-

 :را مقابلش گرفت يچا ینیس آرزو

 دییبفرما-

چشمانم را تنگ کردم و به صورت عرق کرده . دیلرز یبرداشت، دستانش م یشد و دستش را دراز کرد و استکان زیخ مین رجیا

. هم فشردم يرا رو میلبها. و به سمت من آمد دیآرزو متوجه نشد و چرخ. اش زل زدم، سرش را باال آورد و به آرزو نگاه کرد

 ي قهیدق ستیب. خوردنش تمام شود يمنتظر ماندم تا چا. چرخد یسرش م رد یبیو غر بیعج يمطمئن شدم فکرها گرید

 ي قهیمادر که در خانه را بست، معطل نکردم و به . میآمد رونیپشت سر هم مادرم، از خانه ب يتعارفات و تشکرها انیم بعد،

 :گفت يبا ناباور رجیا. کوچه کشاندم نیاو را کشان کشان به اول. حرکتم جا خورد نیاز ا دم،یچسب رجیا

 مان؟یشده؟ ا یچ-

 :چسباندم و گفتم واریاو را به د محکم

 رتم؟یغ یواسه ناموس خودم ب ذارمیکه من سر به سر دختر مردم م التیتو سرته؟ به خ یچ ق،یا رفن-

 :باال رفت میاش چنگ زدم و صدا قهیبه  و

 ؟يبه خواهر من نظر دار-

 :تکانش دادم د،یباال آمد و به مچ دستانم چسب شیدستها. و گنگ نگاهم کرد جیخورد و تا چند لحظه گ جا

 کشم یم قیکشم، رف یمن به خاطرش آدم م ؟يدیواسش د یخواهر من مثه برگ گل پاکه، چه خواب ش،یگاو م رجیا-

 :به او اشاره زدم و ادامه دادم ریبا تحق و

 کشم یهم م قینارف-

 :دوباره تکانش دادم. از مچ دستم شل شد دستانش
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ما  يخونه  ي، خواهرم مثه دخترمه، اومدها شهیسرم نم یخودم شوخ يتو مغز پوکت فرو کن، من واسه بچه  نویا ش،یگاوم-

 نیپس بهتر ار،یمادر ساده داره، دختره هم هفده هجده ساله است، داداشه هم خ هیزنه  یو هشت م شیپدره که ش يدید

 ارم؟یاز عزا در ب یفرصته که دل

 :دمیکوب واریدوباره محکم او را به د و

  ش،یگاو م رجیکنم ا یم زتیر زیر-

 :در هم شد شیاخمها

 ...من-

 :از درد خم شد دم،یشکمش کوب ریمشت ز با

 ینداره، مجبورت م بیع ش،یگاو م يخورد يادیشکر ز ؟ينامرد، به خواهر من؟ به دختر من نظر بد دار ،ینا لوط ؟یتو چ-

 یکنم برگردون

 :دیداد و خودش را عقب کش یدلش بکوبم که جا خال ریرا بلند کردم تا با لگد ز میپا و

 به خواهرت ندارم يمن نظر بد مان،یا یگیچرت م-

 :سمتش حمله کردم به

 ندازم؟یبهش م گاهیخونش کتابخونه جا به جا کنم؟ من نگاه گاه و ب امیدستش، من م دمیپس من جزوه م گم؟یمن چرت م-

 فهمه؟ یپپه است، خره نم مانیکه ا التیبه خ

 :و مرا به عقب هل داد ستادیا شیسرجا

 ..ندارم، من يمن به خواهرت نظر بد-

 :فرستاد رونینفسش را ب و

 من آرزو رو دوس دارم-

 :شدم و دوباره به سمتش حمله کردم وانهید

 یعوض شِیگاو م اریاسمشو ن ار،یببند دهنتو، اسمشو ن-

 :مرا به عقب هل داد دوباره

 شیخواسگار امیبا مادر و پدرم م-

 :دمیاش چسب قهیو به  دمیپر

 ؟یاز ک ش؟یگاو م یکنیم شیخواسگار یاز ک-

 :چشمانم زل زد به

 از تو-

 :هم فشردم يرا رو میدندانها
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من  ش؟یپره؟ آره گاو م یم يهاش؟ با دختر فرار یدست همکالس دهیکه عرق م يبه پسر دمیمن خواهرمو م يفکر کرد-

 ؟یآدم نیهمچ هیبه  دمیدخترمو م

 :زدم ادیفر. با قدرت او را به عقب هل دادم، تلو تلو خورد و

همه  نیبعد از ا دمویخواهر آفتاب و مهتاب ند ؟یشیم یچه پخ یشیارشد عمران م گهیدو سال د يبدبخت، فکر کرد یِساق-

بعد با پر  ن،ینرفت يسراغ دختر فرار برزیبا حامد و فر شیدو سه شب پ نیدست تو؟ مگه هم دمشیم يکه کرد يکثافتکار

 خواهرم؟ يخواسگار يایم یگیم ییرو

 :گفت یقدم به سمتم آمد و با نگران کی

 سرم زمیر یمشهد آب توبه م رمیم شم،یآدم م-

 :زدم ادیفر

فکر  یچ ،یکن ینم ینیریخود ش گهید ،ياریهم اسمشو نم گهیدم، د یگرگ مرگه، خواهرمو بهت نم يدهنتو ببند، توبه -

 ش؟یگاو م رجیا يکرد

 :با غرور سرم را باال گرفتم و

 ...باال سرشم نفله ریمن خودم مثه ش-

دود کنم و  یام، ه یزندگ يها یبدبخت ادیآتش بزنم و به  يگاریخواستم س یم. به سمت تراس رفتم میخانه شدم، مستق وارد

. کرد یاش سر م یمافنگخواهر بدبختم با شوهر  گرید يشهر، مادرم خاك شده بود و گوشه  نیا يگوشه  کی. دود کنم یه

از آن . احساسات خوب را در قلبم گرفته بود يهمه  يو نفرت جا نهیک بودکه سالها  یشهر من بودم، من نیا گرید يسو کی

از  یقیکام عم. زل زد ابانیتراس نشستم و به خ یتک صندل يرو. نمانده بود یباق يزیچ گریدرس و دانشگاه، د يسالها مانیا

رفت و پسرك باز  یدخترك چپ و راست م. را سد کرده بود يثابت ماند که راه دختر یپسر جوان يگرفتم و چشمانم رو گاریس

 ....برد یچپ و راست رفتن ها مرا به گذشته ها م نیپوزخند زدم، ا دنشانیبا د. کرد یهم راهش را سد م

 :گفت د،یدو یهمانطور که به دنبالم م حامد

 و تاپ هم؟ پیبه ت نیزد رجیداش، با ا-

 :درهم گفتم ياخمها با

 نداره یبه تو ربط-

 :گفت اطیاحت با

 کار کرده؟ یخوام بدونم چ ینزدم، فقط م یچاکترم هستم، من که حرف-

. به او برسانم عتریخواستم خودم را هر چه سر یم. رفت یطناز، دوست گلرخ ثابت ماند که به سمت در دانشگاه م يرو نگاهم

 یلحظه از مقابل چشمانم کنار نم کی یاش حت دهیترک يلبها ریتصو. نبود دایبود که در دانشگاه پ يباز هم گلرخ چند روز

 :با عجله گفتم. ختهیبه سرش ر یچه خاک دمیفهم یم دیبا. رفت
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 دمیزر زر زد، دمشو چ-

 :پا تند کردم، حامد با عجله گفت و

 هیوقتها  یباور کن بعض ش،یگاو م مینداره، پس ما چرا اسمشو گذاشت یکه عقل درست و حساب یدون یبابا ولش کن، م-

 م،یمون یهم مات م برزیکه من و فر ادیاز دهنش در م يچرند

 :از دانشگاه خارج شد، حامد همچنان ادامه داد طناز

دوست  ویکیمن  نا،ینکن الیودتون فکر و خواسه خ گهیها بپره، قبلش به همشون م يخواد با دختر فرار یم یجون داداش وقت-

 اتیچرند نیو از ا رمیم یدارم و واسش م

 :دمیو به سمت حامد چرخ ستادمیا میحرف، سر جا نیا دنیشن با

 ؟یگیراس م-

 :سرش را خاراند حامد

 هیکن، قهر چ یط یالیخ یگفته ب یپسره کال خله، ولش کن بابا، هر چ نیآره بابا، بب-

طناز در  دم،یدوباره به عقب چرخ. اندازدیبود اسم خواهرم را بر سر زبانها ب کینزد گرید یعوض رجیا. هم فشردم يرا رو میلبها

 :کالفه گفتم. دانشگاه نبود

 باهات کار دارم انیجر نیبعد سر هم ،ییبرم تا جا دیمن با-

 :تکان داد يسر حامد

 دمیم شیخورده خودم گوشمال يهر شکر ز،یبهم نر مونویبرو به کارت برس، فقط جون من جمع دوست-

 ينگاهم رو. با عجله از دانشگاه خارج شدم. دانشگاه رفتم يکرده و نکرده از حامد جدا شدم و به سمت در ورود یخداحافظ

 :دمیاش رس یبه چند قدم دم،یپا تند کردم و دو. رفت یطناز ثابت ماند که قدم زنان م

 خانوم، واستا-

 :با عجله مقابلش سبز شدم. تند شد شیرا برگرداند و قدمها شیاخم کرد، رو دنم،یسر چرخاند و با د طناز

 کارت دارم-

 :را کج کرد و به سمت چپ رفت، دوباره راهش را سد کردم رشیمس. و با غضب به من چشم دوخت ستادیا شیجا سر

 باهات حرف دارم گمیم-

 :عشوه گفت با

 نــــــــدارم یمـــــــــن با شمـــــــا حرف-

 :ستادمیباز هم مقابلش ا د،یبه سمت راست چرخ و

 نه؟ ای يدیگوش م ه،یدو کلوم حرف حساب دارم، در مورد دوستت گلرخ ملک-

 :را باال گرفت سرش
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که سرش  یــــــــیداره، اون بال ياون خودش هزار تا گرفتــــــــار ــــــن؟یخوا یاز جونــــــش م یچ-

 بس نبـــــــود؟ ـــــــنیآورد

 :دمیبه چانه ام کش یدست

 بود؟ دهیلبش چرا ترک-

 :نازك کرد یچشم پشت

 ــــــــــنیشـــــــما باعث شد-

 :گشاد شد چشمانم

 دختر بلند نکردم، يمن؟ من تا حاال دست رو-

 :داد نیاش را چ ینیب

 خوام بـــــــــرم یکنار م ــــــنیبر-

 :باال رفت میصدا

 ؟یزن یحرف م هینه؟ چرا نس ایشده  یچ یگیم-

 :نازك کرد یهم پشت چشم باز

  ـــــــــــن؟یپنچر نکرد نشــــــــویماش ــــــــکیمگه شمــــــــا چهارتا الست-

 :گفت تیبا عصبان. منتظر نگاهش کردم. خوب من پنچر کرده بودم، کار من بود. اش زل زدم یچشمان عصب به

هاش خبــــــــر  یافتــــــــاده، شما از بدبختـــــ ــــــاطشونیح يگوشه  نیاشخونه کتـــــــک خورد، م يتو-

افتاده؟ اون روز هم چون ممکــــــن بود  يتو چه دردســـــــر نـــــشیماش يبابت پنچر ـــــــــنیدون یم ن؟یدار

 ...سین داشیکه بازم پ ــــــــنینیب یدرسش حذف بشـــــــه اومد دانشــــــگاه، م

 :را قطع کردم حرفش

 کتکش زد؟ یچرا کتک خورد؟ ک-

 :رفت ادشیعشوه حرف زدن از  با

 کنن یم تشیخونه هم اذ يتو ن،یماش يرینداده بابت پنچر گ یپدرش بهش پول-

 :شدم کالفه

 کتکش زده؟ یک ؟یزن یحرف نم یکنه؟ چرا درست حساب یم تشیاذ یک-

 :را به کمر زد دستانش

 اش يپدرش و نامادر-

 مادر نداشت؟ مادرش کجا بود؟ ؟ينامادر. از هم وا رفت صورتم

 مادرش کجاست؟-
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 ـــــــنیدستشو گذاشت یحساب ـــــــتونیکنه، شما هم با اون شاهکار آخر یم تـــــــشیاش اذ يمادرش مرده، نامادر-

 تو پوست گردووووو

 :افکار مزاحم را پس زدم. که چندشم شد دیرا با ناز کش "گردو"آنقدر  و

 پنچر شده؟ نیماش کیداره که الست یچرا کتکش زده؟ به اون چه ربط شینامادر-

 :شانه جا به جا کرد و گفت يرا رو فشیک

بهونه دستش  هیربط داره، فقط کاف ـــــــرهیگ یکه گلرخ م یــــــنیپول بنز یحت ـــــــشیاون خونه به نامادر يتو-

 يدستشــــــون داد يشما هم که خوب بهونه ا وفتـــــــه،یب

 .....به سرعت برق و باد از کنارم گذشت و

.............. 

وارد خانه شدم . زد یپرنده پر نم ابانیدر خ. پرت کردم، آن دختر و پسر جوان هم رفته بودند ابانیرا از تراس به خ گاریس لتریف

گلرخ چه به . شود یکردم مغز سرم داغ م یحس م. گرفتم یروزها زود گر م نیا. حمام رفتمو حوله ام را برداشتم و به سمت 

بر من  ر،یهفت هشت سال اخ نیآنچه در ا. رفت ینم رونیکردم از ذهنم ب یهر چقدر تالش م. ام آورده بود یروز من و زندگ

را به عقب  میبا دستانم موها ستادم،یآب ا دوش ریوارد حمام شدم و ز. شد یاز ذهنم پاك نم یآسان نیگذشته بود، به ا

 یشد، دوست داشتم به او م دهیسمت گلرخ کش بهدوباره ذهنم  خت،یر یسرم م يباز بود و آب شر شر رو مهیفرستادم، دهانم ن

اصال اگر ده سال هم پشت در خانه . ردینگ لمیکند، تحو یمحل یرفتم سراغش، به من ب یکه وقت رد،یگفتم از من فاصله بگ

 :لب تکرار کردم ریز. کرده بود خیبودم مو را به تن خودم هم س دهیکش شیکه برا ينقشه ا. شان نشستم جوابم را ندهد

 اینشه گلرخ، دور و برم ن داتیدور و برم پ ر،یازم فاصله بگ-

 :رفت یلحظه به لحظه باال م میصدا و

 ایدور و برم ن-

 :زدم دایفر کبارهی

 ــــــــریازم فاصله بگ-

 ...در حمام، تکانم داد و گذشته ها در ذهنم، رژه رفتند میصدا نیطن

نگاهم شده بود و دستپاچه کتابش را  ینیسنگ يآرزو متوجه . اورمیدانستم فکرم را چطور بر زبان ب یزده بودم به آرزو و نم زل

آرزو هم مرا درك . گفتم، زمان دست دست کردن نبود یم دیبا. دمیجو یپوست لبم را به دندان گرفته بودم و م. زد یورق م

و خودمان به کمک هم بلند  نیزم میخودمان خورد. میرا نداشت يگریاز خودمان کس د ریاصال ما چهار نفر که به غ. کرد یم

 :به خودم آمدم شیبا صدا. دیفهم یبود، برادرش را م یآرزو دختر قانع. میشد

 داداش-

 :شدم رهینگرانش خ چشمان به
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 ه؟یچ-

 کردم؟ يمن کار ؟یکن ینگام م ينجوریداداش چرا ا-

 :ستادمیتختش بلند شدم و مقابلش ا يدهانم را قورت دادم و از رو آب

 يبه من ندار ينه، تو که کار-

 :انداخت نییرا پا سرش

 یکن ینگام م يجور هیآخه -

 :زدم ایبگذارم، دل به در انیرا با او در م يزیخواهم چه چ یآمد م ادمی

 ؟يبد يببر یتون یم یآرزو، پول آموزشگاهو تا ک نمیبگو بب-

 :مکث کرد یکم

 میاریگفتن تا امروز ب-

 :فرو بردم بمیرا داخل ج دستم

 يدیپولو بهشون م گهیباهاشون صحبت کن بگو تا دو هفته د-

 :شد جیگ

  ،يتو که پولو به من داد یول-

 :را باز کرد زشیم يخم شد و کشو و

 ناهاشیا-

 :دمیرا از او دزد نگاهم

 دم یبهت پول م گهیبهم بده، دو هفته د شهیدارم، اگه م اجیآرزو پولو احت-

 :به سمتم دراز کرد یهم مکث نکرد، پول را از کشو برداشت و دو دست هیثان کی یحت آرزو

 چشم داداش-

 :خجالت زده شدم. پشت چشم هم نازك نکرد یحت ست،یچ ازمین دینپرس یحت و

 بهشون يبد يببر دمیپولو م گهیدو هفته د-

 :دستش گذاشتم يدستم را رو و

 دختر کوچولو-

 ...لبخند زدم و

ام  وانهیبود د کیمن به آن حال و روز افتاده بود، نزد یخرک یگلرخ به خاطر شوخ نکهیفکر ا. کرد ینم میوجدان رها عذاب

خودم با  ؟یگفت، اصال چه دروغ یدوستش که دروغ نم. باشد ختهیردم اوضاعش داخل خانه آنقدر بهم رک یفکر نم. کند

اصال هر چه که بود، من باعث شده . بود دهیبا مشت به دهانش کوب یانگار کس. بودم دهیلبش را د یدگیچشمانم خودم ترک
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. داد یرا نشان م نیاست، لحن صحبتش که هم یامانم شیت یت يفکر کردم از آن دخترها. شود نطوریخواستم ا ینم. بودم

مادرش مرده، قلبم  نکهیا يادآوریکه غالم حلقه به گوش زنش است و با  يفوالد زره دارد و پدر يدانستم نامادر یمن چه م

 کیاز  دم،یکش یخط قرمز م کیدختر،  نیدور ا گریاصال د. دادم به طناز تا به دستش برساند یرا م کهایپول الست. فشرده شد

پول . کرد ینم میرها يآن لحظه ا يرفته بود و حس مزخرف عذاب وجدان، به جا نیام از ب نهیک. شدم یاش هم رد نم یقدم

 گرید يآخر نیبودم، ا دهیگفت، چند بار پوزه اش را به خاك مال یراست م رجیخواباندم، ا یدادم و شر را م یرا م کهایالست

 يها لیاز فام شهیکش نبودم، خودم هم فینه من که ضع. کش فیبار به من گفته بود ضع نیرآمد آخ ادمی. بود ادیز یلیخ

 یکه م نیخواستم، هم یشان را نم یاصال کمک مال. زدند ینم سرگرفتند، به ما  یکردم که دستمان را نم یگله م عارمانیب

 ...کش نبودم فینه، من ضع. بود یکاف میباشد، برا ادمانیهست که به  یدانستم کس

 :در هم گره شده رو به او گفتم يو با اخمها ستادمیطناز ا مقابل

 داره، بده به دوستت متویق نیدست دو، هم کیو هفتاد تومنه، حساب کردم پول چهارتا الست صدیس نیا-

 :با نگاه متعجب رو به من گفت طناز

 بـــــــدم به گلـــــــرخ؟-

 :اورمیبود همانجا مقابلش باال ب کیبود و نزدهم جمالت را کشدار ادا کرده  باز

 به بقال سر کوچه،  نینه، بد-

 :دمیحرفش پر انیاعتراض کند که به م خواست

 نه؟ ای رنیگ یخوام برم، باالخره پولو م یخانوم من عجله دارم م-

 :گفت و پول را گرفت یظیغل ;quot&شیا;quot&لب  ریز

 تو خونه کتکش نزنن گهیبخره تا د کیتونه چهار تا الست یم-

 :افکارم را پس زدم. زدند یآمد که کتکش م ادمیدر هم شد، باز هم  میاخمها

 خونه دردسر درست نشه؟ يتو ن؟یدیپولو بهش م یبه چه اسم-

 پولو از مــــــــن قرض گرفتـــــــــه گهیتو خونـــــه م-

 :رژه رفتم شیوسط ناز و ادا انهیهم فشردم و موذ يرا رو میها دندان

 حاج خانوم ادیزت ز-

 :درشت شد چشمانش

 من حــــــــاج خانومــــــــم؟-

 :و گفتم ستادمیا میآمد، سر جا ادمی يزیچ یکه بروم، ول دمیتوجه به حرفش چرخ یب

 ،یوسفی مانیکه ا نیبهش برسون غامویپ نیا یبه کارش ندارم، ول يکار گهید م،یحساب شد یب ن،یبگ یخانوم، به گلرخ ملک-

 ریترم دو ارشد عمران گفت ازم فاصله بگ
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 .سر چرخاندم و رفتم و

 رجیچشم دوخته بودم به ا. قلبم پاره شود يها انیکردم هر لحظه ممکن است شر یاحساس م د،یتپ یم نهیتند تند در س قلبم

آمد اما  یکه اسم گلرخ م یلحظات يمثل همه . گر گرفته بودم. کرد یگوشش گذاشته بود و به من نگاه م يرا رو یکه گوش

خشک شده  میزد، گلو یچشمانم دو دو م. آن هم بعد از سه سال. را بشنوم شیصداقرار بود  نباریکرد، ا یفرق م یلیخ نباریا

تماس را قطع کند که  میبگو رجیدهان باز کردم تا به ا. کرده بود خی میدست و پا. ام گذاشتم نهیس يرو یدستم را به آرام. بود

 :، بلند کرد"صبر کن" يانگشت اشاره اش را به نشانه  رهکبای

 یسالم خانوم ملک...الو-

 :دمیگلرخ را شن فیظر يصدا. از بدنم پرواز کرد روح

 سالم، شما؟-

را داشت و با  فیظر يهنوز همان صدا. خودش بود، گلرخ بود. خورد یکه با هر تپش، بدنم تکان م دیتپ یآنقدر محکم م قلبم

 :دیخند رجیا. زد یناز و عشوه حرف م

 آشنا هی-

 :گلرخ جواب داد ،يا هیبعد از مکث چند ثان. بردم و با تمام وجود گوش شدم لشیموبا کیسرم را نزد اریاخت یب

 اوردمیبه جا ن د،یببخش-

حاال بعد از سه سال . دمیاصال نشن سه سال، نیرا در ا شیسه سال گذشته بود، سه سال گذشته بود و من صدا. رفت جیگ سرم

هم فشردم تا اشکم  يرا رو میچشمانم از نم اشک سوخت و من با لجاجت دندان ها. منجمد شده بود میانگار خون در رگها

عشق از دست رفته هم  یمن چه بود؟ حت يکرد، گلرخ برا یم هیعشقش گر يچه بود؟ مرد برا يبرا هیاصال گر. نشود يجار

 :تکان خوردم رجیا يبا صدا. عشق نبود گریکه د نیا. کرد و رفت، خودش مرا پس زد يدر حقم نامرد. نبود

 ن،یکارتو دار میس نیهمه سال هنوز هم نیپس واقعا من سعادت داشتم که بعد از ا-

به . دیاز گلرخ به گوش نرس ییصدا هید ثانچن يبرا. سوخت یم یاز خشک میگلو. ام چنگ زدم، نفسم تند شده بود نهیس به

 :اخم کرد رجیا. نگاه کردم رجیبه ا يتند

 ن؟یهست ،یالو، خانوم ملک-

 :دیگلرخ باز هم به گوشم رس فیظر يصدا

 کهن؟ رجیا-

 :قهقهه زد رجیا. را شناخت رجیرا بستم، ا چشمانم

 گذره؟یخوش م نینیب یخانوم؟ ما رو نم نیکنه، خوب یبه به، حافظه تون هم خوب کار م-

 :جواب داد يا هیهم با مکث چند ثان باز

 به مرحمت شما-
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 :به خود گرفت ینیغمگ ي افهیق رجیا

 واقعا متاسف شدم دم،یاز دوستان خبرو شن-

 :دیبالفاصله پرس گلرخ

 کدوم خبرو؟-

 :به من زد و ادامه داد یچشمک رجیزل زدم، ا رجیگونه ام گذاشتم و به ا يانگشت دستم را رو چهار

 تونویخبر جدائ-

 :را باال فرستاد شیابروها رجیا. دیاز گلرخ به گوش نرس ییهم صدا باز

 ؟یالو؟ خانوم ملک-

 ن؟یدیشن یاز ک-

 :به من انداخت ینگاه مین رجیا

 يارشد معمار ياز بچه ها اد؟یم ادتونی ،یحامد رستم-

که از  یدوباره آن حس مزخرف. را بشنوم شیوجود صدا يخواستم با همه  یشدم، م زیخ مین یصندل يو از رو اوردمین طاقت

ام  یگلرخ زندگ نیبزنم که ا بیرا بشنوم و به خودم نه شیخواستم صدا یمن م. کرد یم ییکردم، ته دلم خود نما یآن فرار م

 یم. حرام بود ،یگلرخ ملک نیهم يهر کس واجب بود، برا يهر کس مباح بود، برا يکه رحم و مروت برا. کرد کونیرا کن ف

 :وجودم را لرزاند يگلرخ همه  يصدا. ببرم نیمهر و محبتم به او را در قلبم از ب يخواستم ته مانده 

 خبرو رسونده، درسته؟ يطناز ذوالفقار-

 .....شدم دهیسرگرم جواب دادن به گلرخ شد و من به گذشته ها کش رجیا

 :سرش را به چپ و راست تکان داد برزیبودند، فر ادهستیو حامد دست به کمر مقابلم ا برزیفر

 ستین روزیامروز و د يما که برا یدوست ؟يقهر کرد رجیبا ا ؟يداداش بچه شد-

 :خاراندم، جواب دادم یکه پلک چشمم را م همانطور

 ستین یمیهم قد یلیخ مونیآشنا شدم، پس دوست سانسیل يآخرا رجیمن با ا-

 :دیکوب میبا مشت به بازو حامد

 میبد تونیآشت میخوا یجون داداش، م ایکوتاه ب-

 :به او براق شدم رو

 ن؟یدخالت کرد سیکه بهتون مربوط ن يبازم تو کار ن،یبد یما دو تا رو آشت نیکرد خودیب-

 :دیهوا پس گردنم کوب یبرداشت و ب زیبه سمتم خ برزیفر

 دانشگاه؟ يایهر روز نم گهید نهیپس واسه هم ،يچرت نگو داش، مثه دخترا لج کرد-
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بود  ینداشتم، کار هر روزه ام سر به سر گذاشتن گلرخ ملک يکار گرید. آمدم یهر روز به دانشگاه نم گریبود، د برزیبا فر حق

 یم یآمدم و سع یهمان دو روز در هفته را به دانشگاه م. از خودم لجم گرفته بود یلبش، حساب یدگیترک انیکه با آن جر

بود که انگار  رجینبود، فقط مشکل ا دایگلرخ که باز هم در دانشگاه پ. یبا گلرخ ملک هچشم در چشم شوم و ن رجیاکردم نه با 

 :شانه مرتب کردم و با پوزخند گفتم يبند کوله ام را رو. را واسطه کرده بود برزیحامد و فر نباریا

 قائم کنم؟که خودمو ازش  هیهم عدد شیدو روز در هفته کالس دارم، اون گاو م-

 :دمیحامد را شن يهم به دنبالم حرکت کردند، صدا برزیبه سمت در دانشگاه به راه افتادم، حامد و فر و

 ؟يبرزخ شد ينجوریکرده که ا یپسره چه غلط نیاصال ا گه،یداداش تموم کن د-

 :بلند شد برزیفر يصدا. شلوارم فرو بردم بیرا ندادم و هر دو دستم را داخل ج جوابش

 زنم،  یشب بهت زنگ م شه،یما کالسمون االن شروع م مانیا-

و قدم زنان به  دمیسوشرتم را باال کش پیز. لرز به جانم انداخت د،یکه وز يباد سرد. بود يهوا ابر. آمدم رونیدانشگاه ب از

 :متوقف شدم ییآشنا يرفتم که با صدا یم نمیسمت ماش

 ؟یوسفی يآقا-

. از سر تا به پا براندازش کردم. جا خوش کرد میدو ابرو نیب یاخم. دمیام د یرا در چند قدم گلرخ بود، سر چرخاندم و او يصدا

 :شدم رهیچشم از لبش گرفتم و به چشمانش خ. خورد یبه چشم م يکبود ياش بهتر شده بود، کنار لبش، هاله  یشانیزخم پ

 هوم؟-

 :قدم به سمتم برداشت کیرا در هم گره کرد و  دستانش

 ن؟یبه حرفم گوش کن شهیم-

 :منتظر جوابم نماند و

 ...ها کیالست انیخواستم بابت، بابت جر یم-

 :دمیرا از پشت سرم، شن شیقدمها يصدا. و به راهم ادامه دادم دمیحرفش را کامل کند، چرخ نگذاشتم

 نیصبر کن ،یوسفی يآقا-

 :و راهم را سد کرد ستادیمقابلم ا. نکردم اعتنا

 نیاجازه بد یوسفی يآقا-

 :جمله گفتم کیحوصله چشم از او گرفتم و تنها  یب. جمله را گفت که ابروانم باال رفت نیبا ناز و عشوه ا آنقدر

 برو کنار-

 :باز هم راهم را سد کرد. گذشتم واریاو و د نیب يخودم را کج کردم و از فضا و

 لطفا ن،یبه حرفم گوش کن-

 :شدم یعصب
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 د؟بهت نرسون غاممویدوستت پ-

 :مضطرب شد نگاهش

 ...خبرو رسونده يظناز ذوالفقار-

 :را قطع کردم حرفش

 ریپس ازم فاصله بگ-

 :گفت عیتند و سر نباریدوباره خودم را کج کردم، ا و

 ...من حرف بزنم، من بابت اون روز که بهتون گفتم عر عر نیاجازه بد-

 :اهم را سد کردمجال ندادم ادامه دهد و از کنارش گذشتم، با سماجت ر دوباره

 خوام بابت اون حرفم،  یمن معذرت م-

 :شد یدادم، عصب یمن که همچنان به راهم ادامه م دنیبا د و

 گفتم انیساسان يکه اون روز به آقا دیزنم، ببخش یدارم حرف م نیصبر کن قهیدق هی-

بودمش  دهیخواست وِر بزند که ببخشمش؟ خوب بخش یم. را نداشتم يمتر میدخترك ن نیا يرا تندتر کردم، حوصله  میقدمها

 :از حد معمول باالتر رفت شیصدا. گریرا به او دادم د کهایکه پول الست

 باشه، من غلط کردم وفتم؟یبه پات ب ؟یبش یبگم که راض یچ-

 یرا نم نیاصال مگر هم .دمیبه غلط کردن افتاده بود؟ و چهره در هم کش ستادم،یا میسر جا. برق سه فاز از بدنم رد شد انگار

با وزش  شیموها. شدم رهیبرافروخته اش خ يسرم را چرخاندم و به چهره . وفتدیخواستنم به غلط کردن ب یخواستم؟ مگر نم

به من گفت  ابانیدختر چه مرگش شده بود؟ وسط خ نیا. میدانستم چه بگو ینبار من نمیا. خورد یباد، به چپ و راست تکان م

 غلط کردم؟

از پشت سر، نگاهش کردم، انگار دستش را به . منتظرم نماند، عقب گرد کرد و رفت گرید د،یو کالفه ام را که د رهیخ نگاه

. همزمان در دلم نشست يعذاب وجدان و دلسوز. به من گفت غلط کردم. در قلبم تکان خورده بود يزیچ. دیکش شیچشمها

 ....ستیدانستم چ ینم یدرست هرفت، که ب یقلبم رژه م يهم ال به ال يگریحس د

 :به زمان حال برگشتم رج،یا يصدا با

هست که من چرا  لیعالمه دل هیبابا،  يا ن؟یر یسر کار نم ییجا ن؟یندار يزیچ یپدرتون مشکل يخونه  يخواستم بدونم تو-

 به شما زنگ زدم

 :زد رونیب یگلرخ از گوش یعصب يخاطرات گذشته، له ام کرده بود، صدا دم،یبه سر و صورتم کش یدست

 ن؟یکمک به من زنگ زد يهمه مدت برا نیباور کنم بعد از ا ینی-

 :گفت یبا حاضر جواب رجیا. اش نبود ییدانشجو يمثل دوره  گریبود، د یچقدر عصب. کردم و لبم را به دندان گرفتم اخم
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شوهر  ن،یندار ای نیالزم دار یکمک ،يتم کارگف یزدم م یزنگ زد، من اگه زنگ م شدیکه نم نیمتاهل بود یخانوم تا وقت-

 کرد؟ یدر مورد شما م يسابقتون چه فکر

گفت، گلرخ  یراست هم م. داده بود یخوب جواب امد،یجوابش بدم ن نیبه من زل زده بود، از ا رهیخ رهینگاه کردم که خ رجیا به

زن مردم شد،  گریکه ازدواج کرد، د یاز وقت. را هم به سراغش نفرستادم رجیوقت سراغش نرفتم، ا چیه گریازدواج کرد، د یوقت

 .رها کرد یبدبخت انیم اداغ گذاشت به دلم و رفت و من ر

 :سر داد و گفت زیم يرا رو لشیموبا رجیا

 چشمم ریخوابوند ز یمشت هم م هیباور کن اگه چاره داشت  گه،ید هیک نیبابا ا-

 :لبش را جلو فرستاد و

 ...خیم هست، حاال خوبه خودش کاسه کوزه رو بهم رطلبکار-

او را به سمت  دیبا. شدم رهیبراقم خ يچشم از او گرفتم و به کفشها. حرفش را خورد ي هیکه به او انداختم، بق ينگاه تند با

پول  يو آن وقت آن خو دید یام را م یشرکت، وضع و اوضاع زندگ نیداخل هم نجایآمد هم یم دیبا. دمیکش یخودم م

 :با همان سر فرو افتاده، گفتم. داد یام، جواب مثبت م يخواستگار نیافتاد و صد در صد با اول یم انیدوستش به غل

 يخوا یم ،یکن یخود زن يخوا یم وار،یبه د یسرتو بزن يخوا یم ،يدونم چجور یمن نم نجا،یگلرخو بکشون ا رج،یا نیبب-

 نجا،یا یبکشون دیبا نوینداره، ا یبه من ربط یکن يهر کار

 :دیبه ذهنم رس يزیچ کبارهی و

بند کن، برو به مسئولش  یانتشارات نیدستشو تو هم اته،یادب يریگلرخ دب سانسیل ه،یما انتشارات ییواحد رو به رو نیهم ن،یبب-

 ..بود یک اروی نیا

 :گفت یبه آرام رجیفکر کردم، ا یکم و

 يعابد يآقا-

 یمیقد يآشنا هیخوام واسه  یکار مناسب م هیبهش بگو  ،يعابد نیاوهوم، آره، هم-

 :بلند شدم یصندل ياز رو و

 رهیحامد بهت خبر داده که گلرخ سر کار هم نم یگفت شیچند روز پ ادمهی-

 :پوزخند زدم و

 کنسشو تحمل کنه؟ يباباش، اون نامادر يتونه تو خونه  یم يچجور-

 :بغ کرده گفت ي افهیبا ق رجیا

 ؟ياریسرش ب يخوا یم ییچه بال ،یترسون یمنو م يردا مانیا-

 :لباسم را تا زدم ينهایآست

 کشمش ینترس نم-
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 :ستادیا مقابلم

 ....يریم شیپ يکه تو دار ينجوریا-

 :را قطع کردم حرفش

  رم،ینم شیپ يجور چیمن ه-

 ...آخه-

 ؟ياز حامد ندار يا گهیخبر د نمیببند دهنو، بگو بب-

 :دیپرس يکرد و با کنجکاو ریینگاهش تغ حالت

 بهم خورد؟ نتونیدفه چرا ب هی ؟يتو چرا با حامد قطع رابطه کرد-

 :برداشتم و گفتم زمیم يقرار داد را از رو يها برگه

 نداره یبه تو ربط-

 :شد یعصب

پرسم  یازت چهار تا سوال مردونه م یمن دست راست پدرخوانده ام، وقت ،يراه بنداز ایو ماف یباند بش مزیج يخوا یم یوقت-

 نداره، نه؟  یبه من ربط

 :دمیرها کردم و با غضب چرخ زیم يها را رو برگه

  ؟یبدون يخوا یم یچ-

 :کرد ینیموضعش عقب نش از

 نیبود اقیبا هم ع یلیشد؟ شما دو تا که خ یدفه چ هی نتونیخوام بدونم ب یخوب م-

 ...دندیچشمم قد کش شیز هم گذشته ها پجمله با نیبا ا. زل زدم رجیچشمان ا به

 :بود یدادند، حامد عصب یبودند و مرا به جلو هل م دهیچسب میاز بازوها یکیو حامد هر کدام به  برزیفر

 رو بکن هیکن قال قض یآشت گه،یاعصاب خورد نکن د مان،یاَه ا-

 :خشم گفتم با

 ن؟یدار يخوام باهاش حرف بزنم، شما دو نفر چه اصرار یبابا من نم-

 :با خنده گفت فربرز

 نیکن یآشت دیاالن با نیهم شه،یجون داداش نم-

درشتش،  کلیشدم که با آن ه رهیسر چرخاندم و به او خ. کنم یآشت رجیرا به شدت تکان دادم، دوست نداشتم با ا دستانم

 :بود، حامد رو به او کرد ستادهیا يمظلومانه گوشه ا

 ندازهیکه جفتک م ینیب یکن، م یجلو آشت ایب ش،یمگاو  گهیتکون بده د کلتویاون ه-

 :باال رفت میصدا
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 داره؟ یبه شما چه ربط سایخوام باهاش حرف بزنم، دهن سرو یبابا نم-

 :دمیرا شن رجیا يصدا

 ...داداش مان،یا-

 :رو به او گفتم تیعصبان با

 گمشو ستم،یمن داداش تو ن-

 :دمیرا شن برزیفر يصدا

 نیبود اقیبا هم ع یلیشما دوتا که خ ه؟یچه حرف نیبابا، ا يا-

 :چند قدم به سمتم برداشت رجیا

 باشه يدلخور نمونیمن دوست ندارم ب مان،یکن ا یآشت-

 :زدم ادیفر

 رونیب رهیوقت از ذهنم نم چیهست، ه يدلخور یول-

 :شد، حامد بالفاصله گفت رهیمستاصل به حامد خ مانیا

 رج؟یا يکرد یچه غلط نمیبابا، آدم که نکشته، اصال بگو بب يا-

 :من و من کرد رجیا. شکستم یزد گردنش را م یانداختم، اگر حرف م رجیبه ا يتند نگاه

 ...نزدم، من فقط گفتم یمن، من حرف-

 :رو به حامد کردم عیو سر تند

 زنم، دستمو ول کن یخوب بابا، باهاش حرف م لیخ-

تا بناگوش در رفته، دستش را به سمتم دراز کرد، با عجله  شیشدم که با ن رجیا يرا رها کردم، متوجه  میبازوها برزیو فر حامد

کردم و  کیسرم را نزد. دمیکف دستم را محکم به کف دستش کوب رم،یدستش را در دست بگ نکهیبه سمتش رفتم و بدون ا

 :گفتم

 میشتر نهیکه ک یدون یم شکنم،یگردنتو م يزد ییاز خواهرم جا یحرف نمت،ینب گهید رج،یها ا شهینم داتیدور و بر من پ-

 رمیبگ نهیازت ک امتیق امینکن تا ق يمعروفه، کار

 .کردم و رفتم یخداحافظ برزیبا عجله از حامد و فر و

 :را باال داد و گفت نیماش ي شهیش رجیا

بلند سوار  یسرت شاس ریخ ،يکه ندار دیمثه اون وقتا پرا گهیاز گرما، د میپخت گه،یاون کولرتو روشن کن د س،یبابا خس-

 یشیم

 :کولر را فشار دادم ي دکمه

 بابا، ناله نکن ایب-
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 :اش جا به جا کرد و گفت ینیب ياش را رو یآفتاب نکیو ع دیخند

 یحرف م يکار کنه، قبلش هم با عابد يتو انتشارات عابد ادیتونه ب یاگه بخواد م گمیو م دمیم امیبهش پ گهیدو سه شب د-

 زنم

 :ادامه داد م،یگو ینم يزیچ دید یوقت. ظر جواب من شدکرد و منت مکث

 که داشته يمخصوصا با اون شوهر ستا،ین یتومن راض ستیدو یآدم به حقوق ماه نیا یول-

 :تکان دادم يسر

 بشه بشیشوهر پولدار نص وفتهیبه تکاپو م نهیمنو که بب ،يتو فقط بکشونش انتشارات عابد-

 :باال انداخت چانه

 زن تو بشه؟ ادیم یزِرت ینی ،یگیباشه که تو م نجورامیکنم ا یفکر نم-

 :و گزنده گفتم تند

 ؟یکن لیتحل هیباهاش تجز يکه بخوا يتو مغزم دار ،یاصال من از تو نخواستم فکر کن گم،یکه من م هینجوریهم-

روزها آنقدر  نیا. تند رفته ام یلیحس کردم خ. زل زد ابانیبه خ نهیدر هم شد و دست به س شیبه او برخورد که اخمها انگار

 :وارد شدم ییاز در دلجو. زبانم دست خودم نبود اریو کالفه بودم که اخت یعصب

 خوب حاال، قهر نکن لیخ-

 :گفت یناراحت با

 خونه که ازت چرند هم بشنوم رمیم رویمس نیچرا با توئه چلغوز دارم ا رگاهه،یتعم نمیمنِ احمقو بگو حاال که ماش-

 :ام را باال فرستادم یآفتاب نکیع

 دلخور نشو، گه،یخوب د لیگفتم خ-

 :هم غر زد باز

نه جون داداش  ،يو فکر ندار يتو مغز ندار گهیزن تو بشه، م ادیدو ماه نم یکیدختره تو  نیگم ا یبهش م ن،یخرو بب کهیمرت-

 ...یور دل خودت، دو سوته مخشم بزن ياریب يدختره رو ور دار يخوا یم ،يتو مغز دار

 :دمیحرفش پر انیم به

که تو از حامد  يهمونجور دیاز کجا معلوم که اون خبر منو نداشته باشه؟ شا ،یش یناراحتم م يمغز ندار گمیم یوقت نیبب-

 اونم از حامد آمار منو گرفته ،یگرفت یآمارشو م

 :دیسمتم چرخ به

 ره؟یخواست آمارتو از حامد بگ یم يچجور-

 :زدم شخندین

 يطناز ذوالفقار قیاز طر-
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 یانتشارات نیتو ا ادیاصال نم گهیباشه اصال حق با تو، آمارتو داره، پس د-

 :تکان دادم سر

 تو نگران نباش اد،یم-

 :دمیبه او انداختم که همچنان پکر بود، خند ینگاه مین و

 رستوران مهمون من میر یناهار م ر،یخوب حاال، ماتم نگ-

 :از گلش شکفت گل

 ه غلط کردنت نبودمب یداداش، راض-

 ....هم فشردم، گذشته ها باز هم عرض اندام کردند يرا رو میجمله دندانها نیا دنیشن با

را تکان  میاز پاها یکیاز شدت اضطراب، . نشسته بودم، منتظر بودم تا گلرخ وارد کالس شود اتیادب انیکالس دانشجو داخل

 یچه کار م ات،یادب يریترم سوم دب انیداخل کالس دانشجو نجایداد که من ا یسوال در سرم جوالن م نیمدام ا. دادم یم

خواستم سر به  ینم گریاما د. نمیتا گلرخ را بب نجایآمده بودم ا. جواب سوالم را بدهد اافتاد ت یو باز هم ذهنم به تکاپو م. کردم

چند تن از . نمشیآمده بودم سر کالس تا فقط بب لیاصال انگار بدون دل. کنم عیضا شیها یهمکالس نیاو را ب ایسرش بگذارم 

دو نفر از آنها مرا شناخته بود، همان پسرك از  یکی دیشا. کردند یو به من نگاه م دندیکش یسرك م یهر از گاه انیدانشجو

او ثابت  يام رو رهیبا ورود گلرخ به کالس، نگاه خ. شان را سد کرده بود یراه همکالس ش،یمغرور که چند هفته پ یخود راض

 نهیس بههمانطور که کالسورش را . آمد یچندان به چشم نم گریزخم لبش د. بود ختهیرا دو طرف صورتش ر شیموها. ماند

ها بگذرد که سرش را بلند کرد و نگاهش  یصندل نیداشت، خواست از ب یسالنه سالنه قدم بر م. چسبانده بود، وارد کالس شد

 شیچند لحظه سر جا يبرا. نگاهش کردم يمن هم خشک و جد. نگاهم کرد يجا خورد، با ناباورباز هم . در چشمانم قفل شد

. نشست یتک صندل يآن طرف تر رو یانداخت و چند صندل نیینگاهش کردم که از رو رفت، سرش را پا رهیآنقدر خ. ستادیا

ام را که  رهیند و به من نگاه کرد، نگاه خگذاشت و سر چرخا زیم ياو ثابت مانده بود، کالسورش را رو ينگاهم همچنان رو

 ...ندیدر هم کردم تا لبخندم را نب را میلبم نشست، اخمها يرو یلبخند کم جان. انداخت نییلبخند زد و سرش را پا د،ید

به زبان  نیسنگ يکرد، از آن همه نثرها یم سیرا تدر یهقیب خیتار ات،یاستاد ادب. آخر، داخل کالس نشستم يلحظه  تا

چرخاند  یسر م یچشمم به گلرخ بود که هر از گاه کیشدم،  یجا به جا م یصندل يمدام رو. سردرد گرفته بودم م،یقد یفارس

 "دیخسته نباش" يجمله  دنیبا شن. خوشم آمده بود يموش و گربه باز نیا زا. شد یم دیکرد و سرخ و سف یو به من نگاه م

 رونیبلند شدند و از کالس ب شانیها یصندل ياز رو انیدانشجو. دیره کالس به اتمام رسباالخ. به خودم امدم ان،یدانشجو

کم کم  ستاد،یبودم، مردد ا ستهنش یصندل يکه همچنان رو دنمیاش بلند شد، سر چرخاند و با د یصندل يگلرخ از رو. رفتند

 :هول و دستپاچه گفت. بلند شدم  یصندل يدادم و از رو تیباالخره رضا. شد یخال انیکالس از دانشجو

 سالم-

 :تکان دادم يسر
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 سالم-

 :دیبه مقنعه اش کش یدست

 ن؟یشما هم تو کالس ما بود-

 :سوال خنده دارش شده بود که معذب شد يانگار تازه متوجه  و

 ن؟یکه چرا تو کالس ما بود نهینه، منظورم ا-

 :سوشرتم را صاف کردم ي قهی

 نمتیاومدم بب-

 :مقنعه چپاند ریرا ز شیموها. خطاب کرده بودم "تو"کردم که او را  دایپ یته دلم حس خوب و

 ...من ز،یآهان، چ-

 :دمیحرفش پر انیم به

 ؟يدیخر کیالست-

 پنج تومن اضافه اومد، دم،یدستتون درد نکنه، چهارتا خر دم،یبله بله خر-

 :را باز کرد فشیک پیز و

 دمشیاالن بهتون م-

 :ستادمیفاصله، مقابلش ا یصندل کیها گذشتم و با  یصندل يال به ال از

 خواد،  ینم-

 ....االن دیبمون شه،یکه نم ينجورینه ا-

 خواد، مال خودت یگفتم نم-

 :چشمانم را تنگ کردم و

 شده؟ یلبت چ-

 :و چهره اش در هم شد دیبه لبش کش یدست

 ستین يزیچ-

 :امدیسرباال جواب دادنش، خوشم ن از

 خواهرت برادرت؟ ؟يدعوا کرد یتو خونه با کس-

 :کردم دیتاک و

 هوم؟-

 :را به دندان گرفت لبش

 سین يزینه، نه چ-
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 :لبم نشست يرو یکج لبخند

 شهیرژت پاك م ،ينکن اونجور-

 :لبخند گفت انیاو هم لبخند زد، م. از حرفم به خنده افتادم و

 ن؟یدیمنو بخش-

 :شد يچهره ام جد دوباره

 به غلط کردنت نبودم،  یراض-

 :با خودم فکر کردم انگار جمله ام چندان مناسب نبود و

 برات دردسر درست بشه نکهینه ا یبودم ول یاز دستت عصب ،یخواستم اون حرفها رو بزن یمن نم ینی-

 :زد لبخند

 يکرد يریشما که خوب حالگ-

به خودم . دیسرك کش انیاز دانشجو یکیدر کالس باز شد و . و قشنگ است فیلط شیمن با خودم فکر کردم چقدر صدا و

 :آمدم و رو به او گفتم

 برم دیبا گهیخوب، من د لیخ-

 :دمیآخر به سمتش چرخ يبه سمت در کالس حرکت کردم، لحظه  و

 ؟يدار لیموبا گم،یم-

 :تکان داد سر

 بعله دارم-

 :دمیخند

 .پس شمارتو بده داشته باشم-

 :کباب برگ را دو تکه کرد و گفت یسرخوشبا  رجیا

 سوخته خوردم يمردم از بس غذا-

 :دیخند و

 پدر و مادرم جمع کردن رفتن اونور آب، دست من موند تو پوست گردو یاز وقت-

 :و رو کردم و گفتم ریرا ز میغذا یکم

 ؟یتو چرا باهاشون نرفت-

 :دهان پر گفت با

 نجاسیخونه ام ا نجاس،یرفتم؟ کارم ا یکجا م-

 :گفتم یالیخ یب با
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 يزیچ هیمنتظرمه  یکی ای نجاس،یعشقم ا یگفت یباز اگه م-

 :اخم کردم و نوشابه را به سمتش هل دادم. و به سرفه افتاد دیپر شیغذا به گلو کبارهیحرف،  نیگفتن ا با

 یبخور خفه نش-

 :گفت يبا تک سرفه ا د،یکش یم قیو همانطور که نفس عم دیرا سر کش نوشابه

 تو حلقم دیغذا پر-

 :شدم رهیخ میاز او گرفتم و به بشقاب غذا چشم

 ؟يریگ یتو چرا زن نم-

 :کرد وگفت يسرفه ا تک

 به من؟ يداد ریاالن گ-

 :شدم رهیبلند کردم و دوباره به او خ سر

 ؟يریگ یگم، چرا زن نم یدارم م يجد-

 غذاتو بخور رم،یگ یبه وقتش زن م-

 :سماجت گفتم با

 ؟يسر دار ریرو ز یکس ؟يریگ یزن م یک-

 :شد و قاشق و چنگالش را داخل بشقاب رها کرد کالفه

 ؟يریگ یاصال تو خودت چرا زن نم م،یلقمه کوفتو ما بخور هیبابا، اگه گذاشت  يا-

 :برق زد چشمانم

 شمیداماد م گهیاگه خدا بخواد چند ماه د گهیمن که د-

 :زد پوزخند

 مبارکه-

 :زدم هیتک یصندل به

 هیخوب يماست ازدواج کن، بچه  یدختره که منش نیبا اتو هم -

 :دمیپرس یبه آرام. نگفت يزیتکان داد و چ يسر

 گفتم؟ یم دیزدم؟ نبا يشد؟ حرف بد یچ-

 ....خود فرو برد انیدوباره گذشته ها، مرا در م و

به ساعتم نگاه کردم، . رمیخواستم با گلرخ تماس بگ یزده بودم، م جانیه دم،یپتو خز ریز یاطاقم را قفل کردم و به آرام در

 :فرستادم امیپ شیبرا عیتند و سر. باشد داریدادم ب یاحتمال م. شب بود ازدهی

 "؟يداریب"
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ام نباشد، نه  یتا به حال اصال در زندگ يدختر نکهینه ا. ام زل زدم یگوش يپوست لبم را به دندان گرفتم و به صفحه  و

ناشناخته بود  يایدن کیکرده بودم اما انگار گلرخ  یدوست یچند صباح یو معمول يگذر یلیدو نفر خ یکیا ب. هم نبود نطوریا

 یهمه ناز و ادا، وقت نیبا ا يدختر نکهیاش و ا ینابسامان زندگ تیوضع نیهم. کشفش کنم عتریخواستم هر چه سر یکه م

اس ام اس به  يبا صدا. من جالب بود يبرا نهایا يشد، همه  یگشت، چطور دهانش به فحش و ناسزا باز م یصفتش بر م

 :از گلرخ بود امیخودم آمدم، پ

 "دارمیآره ب"

 :دیچیپ یدرون گوش فشیظر يبعد صدا هینکردم و تماس رفتم، چند ثان معطل

 سالم-

 :دمیدراز کش طاقباز

 ؟یسالم، خوب-

 یمرس-

 موقع که زنگ نزدم یب-

 هیچه حرف نینه، ا-

چند لحظه چشمانم را بستم، چهره اش، در ذهنم نقش بست، با چشمان بسته . چه بپرسم گریدانستم د یکردم، نم مکث

 :دمیپرس

 لبت چطوره؟-

 :دمیپرس یبه آرام. کرد سکوت

 گفتم؟ یم دیزدم؟ نبا يشد، حرف بد یچ-

 نه-

 :زمزمه کردم د،یلرز یم شیکردم صدا حس

 گلرخ-

 :هم با مکث جواب داد باز

 بعله؟-

 دختر؟ انگار حالت گرفته شد یخوب-

 ستین يزیچ-

 :گفت کبارهی و

 یلحظه گوش هی-
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 دیطرز صحبت از من بع نیاصال ا. دانستم کتک خورده یمن که م دم؟یدر هم شد، اصال چرا در مورد لبش از او پرس میاخمها

 :گفت عیکه تند و سر دمیآهسته اش را شن يصدا. بود

 قطع کنم دیکنم، با تونم صحبت ینم د،یببخش-

 شده؟ يزیچ-

 نشده، يزینه، چ-

 :گفت يا هیبعد از مکث چند ثان و

 یگوش دیببخش-

. شدم مانیتماس گرفته بودم، پش نکهیکرد، از ا یجر و بحث م یانگار با کس دم،یشن ینامفهوم يدقت گوش کردم، صداها با

 :دمیرا شن شیدوباره صدا

 قطع کنم دیمن با دیببخش-

 دانشگاه؟  يریم یباشه، فقط ک-

 پس فردا-

 :براق شد ست،یدانستم ک یکه نم یرو به کس کبارهی و

 نداره یبه تو ربط-

 :عجله گفتم با

 ....باشه برو، من قطع کردم، خداحافظ-

به را کنار بالشم پرت کردم و  یگوش. دردسر درست کرده بودم شیحتما برا. بودم یکه قطع شد، از دست خودم عصب تماس

 ....سقف خانه زل زدم

 :گفتم يگرفته ا يخودم هم از اشتها افتاده بودم، با صدا. ثابت ماند رجیپکر ا يچهره  يزمان حال برگشتم، نگاهم رو به

 غذاتو بخور-

 :اخم گفت با

 اشتها ندارم-

 :بلند شدم زیو از پشت م دمیرا عقب کش یصندل

 میپس پاشو بر-

 :باال رفت میبلند شد و زودتر از من به سمت صندوق رفت، صدا بالفاصله

 کنم  یمن حساب م-

 .باال انداخت میبرا "برو بابا" یرا به معن دستش

................................ 
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به من  د،یمک یبود و همانطور که انگشت شصتش را م ستادهیچهار چوب در ا نیباز شدن در خانه، چشمم افتاد به پرند که ب با

 :با همان انگشت در دهانش گفت. کرد ینگاه م

 ییسالم دا-

 :رمیخاطرات گذشته آنقدر پکرم کرده بود که حوصله نداشتم او را در آغوش بگ يآور ادی

 مامانت کو؟-

به . بود هدیسالن خواب يپدرم گوشه . را از پا خارج کردم و وارد خانه شدم میکفش ها. چشم و ابرو به سمت راست اشاره زد با

 :رو به پرند گفتم. دمیدور و بر سالن نگاه کردم، ارزو را ند

 ؟ییکو دا-

مقابل حمام . آمد یشر شر آب م يسالنه سالنه به سمت راهرو رفتم، از حمام صدا. با چشمانش به راهرو اشاره زد دوباره

تنه اش برهنه  مینشسته بود، ن یصندل يرو دهیخم کلیبا ه ومرثیک. دمینگران شدم و سرك کش. باز بود مهیدرش ن ستادم،یا

 يکه صدا رمیخواستم از در حمام فاصله بگ. ختیر یسرش آب م يرو دستش،در  يآرزو شدم که با کاسه ا يبود، متوجه 

 :دمیآرزو را شن فیهق هق خف

 م؟یداشت یخوب يچه روزا ادتهی ؟ياوائل ازدواجون چقدر خوب بود ادتهی ومرث،یک-

 :ختیسرش ر يخم شد و کاسه را داخل تشت پر از آب فرو برد و دوباره رو و

 يخوب بود، الغر نبود کلتیه ؟يچقدر رو به راه بود میخواسگار ياون وقتها که اومد-

 :به ناله شد لیهق هق آرزو تبد. را بشمرم شیتوانستم دنده ها یم. ثابت ماند ومرثیک فینح کلیه يرو نگاهم

 ینم یچ چیاز خدا ه گهید یگفت یبه من م شهیهم ؟يپرندو حامله شدم چقدر خوشحال بود مونیعد از عروسسال ب هی ادتهی-

 يخوا

 :دیاش را پر صدا باال کش ینیب

 دهیبه ماه نکش یول یداداش صد بار کمکت کرد ترك کن مون؟یتو زندگ يموادو آورد نیچرا ا و؟یشد ک ينجوریدفه ا هیچرا -

 سمت مواد یدوباره رفت

 لیباز هم م د،یتپ یم نهیامان در س یقلبم ب. کرد یم هیخواهرم زل زدم که مثل ابر بهار گر مرخیرا کج کردم و به ن خودم

و هم او را راحت کنم و هم خواهر  میحمله کنم و همانجا سرش را به کف حمام بکو ومرثیکردم تا به سمت ک دایپ يدیشد

 :داد هیتک ومرثیک يسرش را به بازو. شد سیدامنش خ. و کف حمام زانو زد دآرزو کاسه را داخل تشت رها کر. بدبختم را

داداش با ازدواج ما موافقت کرد، چرا همه  نیضامنت بود، واسه هم یمهندس کرم ،يمهندس خوشنام بود هیتو  ومرث،یک-

 میدختر کوچولو دار هیانصاف ما  یآخه ب و؟یک يخراب کرد زویچ

 :چنگ زد شیبه بازو و

 بابامه؟ نیفردا به دوستاش تو رو نشون بده بگه ا-
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 :دیرس یآرزو همچنان به گوش م يصدا. سر خوردم و پشتم را به آن چسباندم واریدر حمام فاصله گرفتم و کنار د از

 روش قسم یکه مهندس کرم یومرثیهمون ک یموادو ترك کن، بذار بش نیآخر باهاتم، تو رو خدا ا يبخدا من تا لحظه  ویک-

 خورد یم

 ....کردند یرا بستم، گذشته ها باز هم به منِ خسته، دهن کج چشمانم

 :دراز کردم یرا به سمت مهندس کرم دستم

 سالم استاد-

 :فشرد یرا به گرم دستم

 يامروز زود اومد ؟یخوب ،یوسفیبه به، سالم -

 :دمیخند

 رمیبگ ادیفوت و فنو زود ازتون  ياومدم که همه -

 :زدم یجشمک و

 نره استاد ادتونیهم  يفوت کوزه گر-

 :گفت یزد و به شوخ لبخند

 پسر؟ یبدم که فردا رو دست خودم پاش ادیبهت -

 :به خودم گرفتم یمظلوم ي افهیق

 من شاگرد شمام امتیق امیاستاد تا ق-

 :به شانه ام زد و گفت یدست

 کمک حالت باشه یلیتونه خ یرش حرف نداره، مکا ه،یخوب عمران مهمون منه، پسر خوب ياز بچه ها یکیتو اطاق،  میبر-

 ارشده؟ ياز بچه ها-

از من نباشه، کمتر از من  شتریرفت تو کار شرکت و ساخت و ساز، تجربه اش ب یادامه نداد، ول گهیگرفت و د سانسشوینه ل-

 هر دو نفرتونو با هم آشنا کنم ایب ست،ین

 .وارد اطاق شدم ،یس کرمبه همراه مهند. ام را پنهان کنم یکردم خوشحال یسع

 يصدا. دیرس یبود، دو سه سال بزرگتر از من به نظر م ستادهیثابت ماند که مقابل من ا يپسر جوان و چهار شانه ا يرو نگاهم

 :بلند شد یمهندس کرم

 خوب منه ياز دانشجوها یکیخوب ارشد عمران،  ياز بچه ها یوسفی مانیکنم، ا یم یمعرف-

 :پسر جوان گذاشت و رو به من گفت يشانه  يدستش را رو و

 خوب عمرانه که همه جوره قبولش دارم، اخالق، رفتار، کار ياز مهندسا یگیخانب ومرثیشاخ شمشاد، ک ینیب یکه م شونمیا-

 :با تواضع گفت ومرثیک
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 استاد میدست پرورده ا-

 :دستش را به سمتم دراز کرد و

 خوشبختم-

 :را در دست فشردم دستش

 نطوریمنم هم-

 :رو به من گفت یکرم مهندس

 خودش شرکت داره ،یازش بپرس يدار یو تو هر سوال نیقراره با هم آشنا بش-

 :لحنش شوخ شد و

 رهیگ یکه زن نم نهیبزرگ داره و اونم ا رادیا هیفقط -

با همان نگاه اول از . در دلم نشست یحس خوب. لبخندم، او هم لبخند زد دنیبا د. نگاه کردم ومرثیبا لبخند به ک. قهقهه زد و

 .او خوشم آمده بود

 :هق هق خواهرم اوج گرفته بود يرا باز کردم، صدا چشمانم

 یشیهم تو داغون م شهیم تیبگه، هم خودش اذ راهیبهت بد و ب نجایا ادیخوام هر دفه داداش م یتو رو خدا برو ترك کن، نم-

 :دیپنجه به اعصابم کش ومرثیکش دار ک يصدا

 خودم هواتـــــــــو دارم شـــــــــــم،یبه مرگ پرند خوب م شـــــــــــم،ینکن، من خوب م ـــــــــهیآرزو گر-

 یبود، هنوز انگشتش را م ستادهیپرند شدم که وسط راهرو ا يبلند شدم، متوجه  نیزم يهم فشردم و از رو يرا رو میلبها

 :دیمک

 خوام یمامانمو م ییدا-

 :متش رفتم و بغلش کردمبه س بالفاصله

  میدار خچالیتو  یچ مینیآشپزخونه بب میمامان االن کار داره، بر ،یینه دا-

 :شکمش بردم کیحواسش را پرت کنم، سرم را نزد نکهیا يبرا و

 م؟یهـــــــــــــام کن-

 :دیاورد و به سرم چسب رونیرا از دهانش ب انگشتش

 خندم یم ییدا-

خبر  یاطرافش ب يایکودك است از دن یبهتر بود تا وقت. نشود يهم فشردم تا اشکم جار يلبم را رو. دیخند یبا سرخوش و

تواند به  ینم یاست که حت یسال است معتاد بدبخت نیمهندس عمران شهر بود، چند نیبهتر ينداند پدرش که روز. بماند

ا به شکم پرند چسباندم و سالنه سالنه به سمت آشپزخانه سرم ر. است نهیک ااش از سر تا به پ ییخودش را بشورد و دا ییتنها

 .رفتم
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 :ظرف غذا را به دست من داد آرزو

 میخورد یدور هم ناهار م گه،ید يموند یداداش م-

 :غذا را از دستش گرفتم ظرف

 ...نمیمونده با اون نکبت بش نمیهم-

 :دمیکش قینفس عم. زبانم را گرفتم يبه خودم آمدم و جلو کبارهی و

 برم خونه یبابا رو م امیم گهیدو روز د یکی-

 :گفت ینگران با

 چرا داداش؟-

 نباشه بهتره نجایا-

 :گذاشت میبازو يخواستم بروم که دستش را رو و

 شده؟ يزیداداش چ-

 خونه باشه هیدوست ندارم با شوهرت تو -

 :شد نیغمگ چشانش

 شمونیپ ادیدوست داشت بابا ب شهینداره، تازه هم یبه کس يبه بابا نداره، اصال کار يکه کار ومرثیداداش ک-

 :خودم را کنترل کنم نتوانستم

و افتاده کنج خونه، اصال  هیمعتاد زپرت هیمهندس سرشناس بود، نه االن که  هیبود که شوهرت رو به راه بود،  یاون مال زمان-

 کنه؟  یبدبختم دود نم يبابا ياز کجا معلوم شوهرت جلو

 :ام گذاشت، دستش سرد بود گونه يرا رو دستش

 ....تو اطاق رهینگو، بخدا تو اطاقه، م ينجوریداداش ا-

 :بغضش شکست و به هق هق افتاد و

 خونه که من همزبون ندارم، دلم به بابا خوشه،  نیمنه، بابا رو نبر داداش، تو ا دیبابا ام-

 :دمیگذاشتم و به بازوانش چسب یجا کفش يغذا را رو ظرف

 میکن یم یخوشبخت زندگ ییمن، بابا هم با ماست، چهارتا شیپ میبر ایبچه تو بردار ب ریبهت گفتم طالق بگ-

 :تکانش دادم و

 رمیگ یبرات م لویوک نیبهتر رن،یتونن ازت بگ یبچه رو نم-

 :زد زار

 داداش امیدوستش دارم، نم ام،ینم-

 داداشو زهر مار-
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 :کردم شیرها و

 برم یم گهیبابا رو دو روز د-

 :افتاد میخم شدم تا بند کفشم را ببندم، به پا و

 یبه دادش م یک وفتهیبراش ب یاتفاق ایتا بعد از ظهر، اگه فشارش بره باال  يتو که از صبح سر کار ش،یببر ذارمیداداش نم-

 رسه؟

 رمیگ یکارگر م-

 ده؟یو سپ لیو راح وشیاصال کدوم کارگر؟ پر ؟يریگ یمگه من مردم که کارگر م-

با خشم به او زل . نکرده بود یدر مقابلم گستاخ نطوریتا به حال ا. هم فشردم يرا رو میلبها. با جسارت به چشمانم زل زد و

 :و چشم از من گرفت اوردیطاقت ن. زدم

 داداش دیببخش-

 :فوت کردم رونیرا ب نفسم

 خداحافظ-

 :دیبه سمت پله ها رفتم، پا برهنه دنبالم دو و

 دیببخش غلط کردم داداش،-

  ادیب یبرو تو ممکنه کس س،یمهم ن-

 رو ندارم یمن که کس شم،یم چارهیمن ب يو تنهام بذار ينرو، تو اگه بر ينجوریداداش تو رو خدا ا-

 :گفتم یخیرفتم، سرد و  یم نییکه از پله ها پا همانطور

 رمینم-

 :ستادیو مقابلم ا دیپر

 داداش غلط کردم-

تکان  يکردم؟ سر یم یرا سر او خال تمیعصبان ياصال من چه مرگم شده بود که همه . از اشکش زل زدم سیصورت خ به

 :دادم

 ستمین یعصبان گه،یخوب د لیگفتم خ-

 :را پاك کرد شیاشکها عیو سر تند

 شم؟یقربونت برم داداش، پس بابا بمونه پ-

 :زل زدم انشیکردم و دوباره به صورت گر مکث

 باشه بمونه-

 :دیو صورتم را بوس دیآغوشم پر به
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 فدات بشم داداش، -

 :گفت عیتند و سر و

خونه؟ مهدکودکش تو  شیاریدنبالش ب یبعد از ظهرا تو ب شهیبرمش، م یاسم پرندو نوشتم مهدکودك، صبحها خودم م ز،یچ-

 برو دنبالش يشد لیخودته، هر وقت که تعط ریمس

 رم یم-

 فدات بشم داداش، -

 :دهد رییضا را تغو خواست ف دیخند و

 یرسون یم ریهمه جوره بهم خ-

 ....نگاه مستاصلش غرق شدم و به گذشته رفتم در

باعث  دنشید جانیه. دیاینشسته بودم و منتظر بودم تا گلرخ بعد از اتمام کالسش به آنجا ب ،یپشت دانشکده فن مکتین يرو

 :حامد به خودم آمدم يبا صدا. بتپد نهیشده بود قلبم به شدت در س

 ؟يقرار دار یبا کس نجایراستشو بگو ا-

 :ام را خاراندم ینیپشت دستم ب با

 نیدماغ من يشما دو تا واقعا مو-

 :دیپشت سرش نگاه کرد و دوباره به سمتم چرخ به

 منتظر مونده واریساعته کنار د هیبدبخت  رجیا نیداداش ا-

 :زده بود و رو به حامد گفتم هیدانشکده تک انداختم که به ساختمان رجیبه ا ینگاه مین

 به درك-

 :دیوسط حرفمان پر برزیفر

 شده؟ یباز چ ن،یکرده بود یشما دو تا که آشت-

 :سرش را تکان داد و

 شمونیپ ادیبذار صداش کنم ب شه،یبدبخت داره هالك م نیبابا ا ن؟یدوباره دعوا کرد-

 :بلند شدم مکتین ياز رو غضبناك

 میدار کمونویباهاش، سالم عل ستمیقهر ن ا،یکن یصداش نم-

 :پوزخند زد برزیفر

 نیدیزحمت کش-

 :میهر سه نفر سر چرخاند ،ییآشنا يصدا دنیشن با

 سالم-
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 :لبخند زدم دنشیبا د. داشت یمیرنگ مال یصورت شیگلرخ آرا. گلرخ و طناز ثابت ماند يرو نگاهم

 سالم، کالست تموم شد؟-

 :دیخند

 آره-

 :ردمبه طناز ک رو

 سالم خانوم-

 :دیباز هم جمالت را کش طناز

 سلــــــــــــام-

 :گفت ینه چندان آرام يبا صدا حامد

 جــــــــــان يا-

 :و رو به گلرخ گفتم ردیتا خفه خان بگ دمیکوب شیآرنج به بازو با

 هیخطر نجایاز دانشکده، ا رونیب میبر نیندار ياگه کار-

 :زد یخود به خود لبخند م دنشیلبخند زد، از همان لبخندها که آدم با د گلرخ

 ندارم ينه، کار-

 :رو به طناز گفت و

 ؟يایم-

 :را باال فرستاد شیابرو طناز

 یاستــــــــاد ثبوتــــــــــــ ـــــــشیبرم تا پ دیمن با ــــــــزم،ینــــــــه عز-

 :مزه پراند حامد

 در خدمتشون میما هست نیشما بر-

 :خودش را به سمتم خم کرد و

 زنم یمخ طنازو دو سوته م ،یرسون یم ریداداش همه جوره بهم خ-

 :طنار با اخم گفت. دیپرصدا خند برزیبه همراه فر و

 ـــــــمیما هم بخند ـــــن،یبلند بگ-

 :گفت یبا حاضر جواب حامد

 بچه ها برن نیکنم خدمتتون، بذار یعرض م یاالن خصوص-

 :رو به حامد گفتم یبرداشتم و به آرام مکتین يام را از رو یپشت کوله

  ستا،ین يدختر فرار گهید نیا ،ياریسرش ن ییبال ینداره، ول يرادیشو ا قیباهاش رف-
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 :برداشت یدست از لودگ. چشمانم را درشت کردم و به چشمانش زل زدم و

 ارهیخواست بال سرش ب یم یحاال ک-

 :م انداختمدوش يام را رو کوله

 به هر حال از ما گفتن بود-

 :و رو به گلرخ گفتم دمیچرخ و

 ...ایدنبالم ب نه،ینب انیتا ساسان رونیب رمیزودتر از تو م-

نبود،  بایز. داشت یبا نمک يچهره . گذاشتم و به گلرخ زل زدم نیماش یدستم را پشت صندل. میمن نشست نیدو داخل ماش هر

 :نشست، سرم را کج کردم یچهره اش به دل م یبود ول یهم معمول یلیاتفاقا خ

 خوب؟-

 :کرد و گفت نگاهم

 ؟یخوب چ-

 ازت بدونم شتریخوام ب یاز خودت بگو، م-

 :زد يا مهینصف و ن لبخند

 بگم خوب؟ یچ-

 :دمیخند

 ...بابات چه کاره ست، مامانت چه کار ن،یدونم، چند تا بچه ا یچه م-

 :به سکوت گذشت، خودش به حرف آمد نمانیب قهیچند دق. حرفم را قطع کردم. بود مادر نداردآمد طناز گفته  ادمیباره  کی و

 مرد شیمن مادر ندارم، مادرم چهار سال پ-

 :دیکش قینفس عم و

 نیاومد، هم ایهم برادرم به دن شیداره که هم سن منه، دو سال پ شیدختر از شوهر قبل هیسال بعد زن گرفت، زنشم  هیبابام -

 ه؟یپدرت چشغل -

 کارمنده-

 :دمیپرس اطیاحت با

 خوبه؟ تیرابطه ات با نامادر-

 :به رو به رو زل زد و گفت. در هم شد شیاخمها

 ادیذارن، از هر دو نفرشون بدم م یسر به سرم م یلیاون و دخترش، خ ستن،یاونا با من خوب ن ینی م،یستینه خوب ن-

 :را در دستش فشرد فشیبند ک و

 کنن یم تمیاذ-
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دست مشت شده اش ثابت  يچشم از او گرفتم و نگاهم رو د،یلرز یم شیلبها. رخش زل زدم میدهانم را قورت دادم و به ن آب

به چشمانش زل . صورتم ثابت مانده بود يراه دستم متوقف شد، نگاه گلرخ رو ي انهیدستم را به سمت دستش بردم، اما م. ماند

 :زدم

 کنن؟ یم تتیاذ یلیخ-

 یآن به چشم م يرو یکوچک یدگیخراش يکبود نبود، اما جا گریبه لبش نگاه کردم، د. تکان داد دییتا ينه را به نشا سرش

 :خورد

 ت؟یبود؟ نامادر یلبت کار ک يکبود-

 :هم فشرد يرا رو لبش

 بابام زد-

 :با بغض گفت و

 پنچره، نخواست بهم پول بده، کتکم زد کیچهارتا الست دید یچون وقت-

. خورد یرا پنچر نکرده بودم او هم کتک نم کهایاگر الست. دیایبال بر سرش ب نیآمد منِ احمق باعث شدم ا ادمیحرف  نیا با

باز هم . ام کار دستم داده بود يشتر نهیک. فکر بودم یفرو بردم، چقدر من ب میموها يو ال دمیو دستم را عقب کش ختمیبهم ر

 :اندمسر چرخ کبارهی ،حس مزخرف عذاب وجدان در دلم نشست

 گلرخ؟-

 .و منتظر نگاهم کرد دیسمتم چرخ به

 منو ببخش گلرخ، من باعث شدم-

 :باال انداخت چانه

 کردن تا منو بچزونن یم دایبهونه پ هیباالخره  ومدینم شیهم پ انیاون جر ه،یچه حرف نینه، ا-

 :دیو با لبخند به سمتم چرخ دیبه صورتش کش یدست و

 برم،  گهیمن د-

 :زدم پلک

 تونم زنگ بزنم؟ یباشه برو، فقط بگو شب م-

 :دیدر هم کش چهره

 بذار خودم بهت اس ام اس بدم بعد زنگ بزن-

 :لبش را تر کرد و

 بهم دهیم ریگ یلیخ میدختر نامادر-

 :دمیپرس يکنجکاو با
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 داره؟ یآخه به اون چه ربط-

 :تاسف تکان داد يبه نشانه  يسر

 بود نطوریاز اول هم ه،ینیزنن، بابامم آدم دهن ب یم رابمویز اد،یاز من خوششون نم-

 :را باز کرد نیدر ماش و

 رمیکه زود م دیببخش-

 :زدم لبخند

 مراقب باش-

 ....شد و رفت ادهیپ نیاز ماش و

.................... 

م پدرم را به خانه خواست یم نیهم يکنارم باشد، برا یدوست داشتم کس. خانه ام شدم، باز هم خانه ام سوت و کور بود وارد

. دیکش ینفس م نجایمن ا يهم پا یکس. نبود یتوانم از او خوب مراقبت کنم، اما حد اقل خانه ام خال یدانستم نم یم. اورمیب

 یلبخند م نیمادرم رو به دورب. ستادمیمقابلش ا. بود واریقاب عکس مادرم رفتم که به د تمبل رها کردم و به سم يرا رو فمیک

اس ام اس، چشم از قاب عکسش گرفتم و  يبا صدا. تنگ شده بود شیلبخندها يچقدر دلم برا. دمیقاب دست کش يرو. زد

 :بود رجیاز ا یامیپ. ام، زل زدم یبه گوش

 اریرو برام ب یمال يفردا جزوه ها-

 ....چشمانم را تنگ کردم، باز هم خاطرات بود که مرا در خود غرق کرد ام،یپ نیخواندن ا با

 :را به دست مادرم دادم يو سبز وهیم نلوینا

 خورما یاز جام تکون نم گهیاالن بگو، من اگه برم تو اطاق د نیهم يدار يا گهید دینرگس خانوم، اگه خر-

 :دیخند مادرم

 یکه خودتم حظ کن يخور یتکون م نیخوبه خوبه، همچ-

 :زدم لبخند

 رونیبگو، وگرنه دوباره منو از اطاق نکش ب يدار يجون مامان اگه کار-

 ندارم، دستت درد نکنه يمادر، کار زینه عز-

 :دمیمادر را شن يسمت اطاقم رفتم، صدا به

 . دوستت زنگ زد یدم غروب یراست-

 :دمیسمتش چرخ به

 کدوم دوستم؟-

 که اومد بهمون کمک کردم یمادر، همون گهیهمون د ه،یکلیهمون که ه-
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 :دمیها به سمتش چرخ برق گرفته مثل

 کار داشت؟ یزنگ زد؟ چ رجیا-

 دونم، حتما با تو کار داشت، آرزو تلفنو جواب داد ینم-

 ....چشمان به خون نشسته به سمت اطاق آرزو رفتم با

 :دستپاچه شد دنمیبا د آرزو

 سالم داداش-

 :باال نرود میرا مشت کردم تا صدا دستم

 زنگ زده بود؟ رجیا-

 :باره ام، هول شد، با تته پته گفت کیسوال  از

 بعله داداش-

 کار داشت؟ یچ-

 خوام یداداش، گفت جزوه هامو م یچیه-

 :را تنگ کردم چشمانم

 کدوم جزوه ها؟-

 :آمد ادمی کبارهی و

 زنگ زد گفت جزوه هامو بده؟-

 :تکان داد يسر

 آره داداش-

 :گفتم تیعصبان با

 به من که براش ببرم؟ شیگفت بد-

 .نگفت يزیدهانش را قورت داد و چ آب

 ارزو با تو ام-

 :گفت ینگران با

 رهیدر خونه ازم بگ ادیگفت فردا بعد از ظهر م-

دم در خانه که چه  دیایخواست کالس را دو دره کند ب ینامرد م رجیا. فردا تا هشت شب کالس داشتم. از حدقه درآمد چشمانم

 بخورد؟ يشکر

 :باال رفت میصدا اریاخت یب

 نمیصاحابشو بده من بب یب يکرد گفت، جزوه ها جایب-
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 :بعد جزوه ها را به سمتم دراز کرد ي قهیو چند دق دیدو رشیتحر زیبه سمت م عیتند و سر آرزو

 بفرما داداش-

 :دمیها را از دستش کش برگه

 گفت؟ یچ گهید-

 :گفتم يزیآم دیبا لحن تهد. نزد یبه من نگاه کرد و حرف رهیخ

 آرزو-

 :گفت دهیترس

 ...بخدا من ز،یداداش، چ-

 حرف بزن،-

 ...رهویگ یدر جزوه ها رو ازم م يجلو ادیگفت فردا م-

 :آهسته شد شیصدا

 خواد بهم بگه یهم م یموضوع مهم هی-

 نجایکه من ا الشیگذاشتم، به خ یداغ به دلش م. ردیخواست مخ آرزو را به کار بگ یم. زدم موضوع مهمش چه بود یم حدس

 رونیتا از اطاق ب دمیبا غضب چرخ. کردم یخودم ادبش م ق،یوجدانِ نا رف یبودم تا او خواهر مرا از راه به در کند؟ ب یببو گالب

 :و خودش را به من رساند دیبروم، آرزو دو

 داداش بخدا من-

 :دمیحرفش پر انیم به

 حوصله ندارم آرزو، برو به درست برس-

 .دمیکوباز اطاق خارج شدم و در را محکم به هم  و

 :درهم گفتم ي افهینشست، با ق زمیم يرو یالیخ یبا ب رجیا

 برو تو اطاقت ؟یکن یکار م یچ نجایاصال تو ا ز،یم يکنم؟ پاشو از رو یدارم کار م ینیب ینم ش،یگاوم-

 :دیپر نییپا زیم يرو از

 با گلرخ حرف زدم شبیکه د یبدون يبخوا دیگفتم شا یول رم،یخوب م لیخ-

 :را نشان ندهم جانمیکردم ه یسع. دیکش ریاسم گلرخ، سرم ت دنیشن با

 ؟يباهاش حرف زد-

 :از ابروانش را باال برد یکی

 رمیبرم تو اطاقم، خوب منم م یتو که گفت-

 ن؟یگفت یچ شبید نمیزر نزن، بگو بب-
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 :ستادیا زیبه کمر مقابل م دست

 گفتم؟ یمن چ ایگفت  یاون چ-

 :زدم و خودم را به چپ و راست چرخاندم هیگردانم تک یصندل به

  رج؟یکنه ا یم یچه فرق-

 :هم لبخند زد رجیا. لبم نشست يرو يدار یلبخند معن و

 نه؟ ایداره  یبهش گفتم اوضاع و احوالش چطوره، مشکل مال شبید-

 :را تنگ کردم چشمانم

 گفت؟ یچ-

و  ستیخوب ن شیاخرش گفت اوضاع مال یحرفها، ول نیو از ا نیزن یذره توپ و تشر اومد که چرا مدام زنگ م هیاولش -

 شو ببخشه و جدا بشه هیمجبور شد مهر ومد،یهم دستش ن يا هیمهر چیه

 :گفتم يزیلحن تمسخر آم با

 چرا جدا شده؟ يدینپرس-

 رجیا. شد یمان، طوالن رهینگاه خ. به او زل زدم ز،یمن هم با همان لبخند تمسخر آم. شد رهیمکث کرد و به چشمانم خ رجیا

 :چشم از من گرفت و پوزخند زد

 دنیگفت شوهرمو به جرم حمل مواد مخدر گرفتن، پونزده سال براش بر-

 :شد قیعم پوزخندم

 کرد؟ یکرد، مواد حمل م یم یعجب؟ مواد مخدر؟ شوهره چه غلط-

 :شانه باال انداخت رجیا

 دمینپرس گهیرو د نایا-

 گه؟یخوب د-

 ادیکردم، اگه دوست داشت ب دایکار پبهش گفتم براش تو انتشارات -

 :دمیکش ازهیخم

 خوب؟-

 دیاز حقوقش پرس-

 :دمیخند

 اش هیناکس هنوز پول دوسته، خوب بق-

به صاحب کارت بگم حقوقتو  گهیتا چند ماه د کنمیم یهست، اولش ناز کرد که کمه، بعد گفتم سع يصدیس ستیگفتم دو-

 ببره باالتر
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 :را تنگ کردم چشمانم

 جه؟یخوب نت-

 :زل زدم، شمرده شمرده گفت رجیوجود، به دهان ا يبا همه  و

 اوضاع چطوره نهیبب ادیم گهیگفت چند روز د-

 :دیکش قینفس عم و

 گمیالبته هنوز آدرس ندادم، امشب بهش م-

او را از  گریکرد؟ چند روز د یم یاصال چه فرق ،ییآمد واحد رو به رو یکه نه، م نجایا. آمد یم نجایگلرخ ا. خشک شد میگلو

درب و داغانم  ي افهیق دنیبا د. شدم رهیخ رجیو گنگ به ا جیرفت، گ ادمیجمالت از . آن هم بعد از سه سال دم،ید یم کینزد

 :قهقهه زد

 کردم دیعالمو سف يها قیرف يهمه  يرو فم،یهمه فن حر ؟یکن یافتخار م تیبه حاج گهیکن، حاال د گاشین-

 ....شد و مرا به گذشته برد دهیجمله مثل پتک به سرم کوب نیا

 :فشردم واریرا گرفتم و او را به د رجیا ي قهی. شد نیجزوه ها پخش زم. دمیکوب رجیها را به صورت ا جزوه

 ذارم،  یزنده ات نم ق،ینا رف-

 :دیبا هر دو دست به دستانم چسب رجیا

 نکردم يمن کار-

 :دمیکوب واریرا به د او

 ؟يکرد یعرق فروش بدبخت، چه غلط-

 :دیبا قدرت مرا به عقب کش حامد

 ؟یکن یکار م یچ مان؟یا يشد وونهید-

ام کند، اما فقط خودش را به چپ و راست  یحرکت ضربه فن کیتوانست با  یگذاشتم و فشار دادم، م رجیا يگلو ریرا ز دستم

 :زد ادیحامد فر. داد یتکان م

 کره خر ولش کن ش،یکش یم يدار-

 :و هلش دادم دمیحامد، به سمتش چرخ یانیاز پادرم کالفه

 ریبرو بم-

 :اش گرفتم قهیسر چرخاندم و از  رجیدوباره به سمت ا و

 ام، هان؟ یمن چ يفکر کرد ش،یکنم گاو م یم سیدهنتو سرو-

 :از ته دل نعره زدم و

 هـــــــــــان؟ مگه باهات اتمام حجت نکردم؟-
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و پشت کمرم برد، از درد به  چاندیو دستم را پ دیبا اخم به مچ دستم چسب کبارهیمشتم را بلند کردم تا به صورتش بکوبم، که  و

خواستم به سمتش حمله کنم، که حامد . قدم عقب رفت کیدستم را رها کرد و . لگد زدم شیبه ساق پا میبا پا. دمیچیخودم پ

 :زد ادیو فر دیپر انمانیم

 قتهیرف نیا ه؟یدردت چ ؟يچته، چرا رم کرد ؟یفهم یاالغ نم-

 :بردم ورشیحرص به سمت حامد  با

 برو گمشو کنار حامد س،ین قمیرف نیا-

 :زدم ادیکه با صورت درهم به من زل زده بود، فر رجیرو به ا و

 کرده دیعالمو سف يقایرف يهمه  يرو نیا-

 :خلوت پرت شوم يبا سر داخل شکمم آمد و باعث شد وسط کوچه  حامد

 چه مرگته؟ نمیبنال ب-

 :کرد رجیشده باشد، رو به ا دیر از من نا امانگا و

 به جون هم؟ نیچرا چند هفته است افتاد نمیجون بکن بب-

 :باال رفت میصدا

 کنم یم زتیر زیر یدهنتو باز کن شیگاوم-

 :زد ادیفر حامد

 شده؟ یچ نمیزر بزن بب رجیا-

 :در چشمان من گفت رهیخ رجیا

 ...برم خاسگا خوامیخوام، م یمن خواهرشو م-

 :و نعره زدم دمیحرفش پر انیم به

 دهنتو ببند، خفه شو،-

 :دینعره کش رجیا کبارهی

با  فروشمویعرق م گهیم س،ین یراض زیهمه چ یب نیا ش،یخوام با پدر و مادرم برم خواسگار یخوام، م یخاطر خواهرشو م-

 سرم،  زمیر یمشهد آب توبه م رمیام، بهش گفتم م يدختر فرار

 :بلند شدم و به سمتش حمله کردم نیزم يرو از

 اریاسم خواهرمو به زبون نجست ن-

 :راهم را سد کرد حامد

 يخواسگار ادیخواد ب یم گهیخواد، خوب م یخواهرتو م گهیقتل که نکرده، م ،يشد یتو چته وحش-

 :نفرت به حامد زل زدم با
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 بهش؟  يدیکاسه است؟ تو خواهرتو م هینکبت تو هم دستت با اون تو -

 :گفت يبا ناباور حامد

 میقیاحمق ما رف ؟يدیفحش م ينطوریچته ا-

 ستین قمینامرد رف نیا ست،یمن ن قیرف نیا-

 :زد ادیفر رجیا

 کنم،  یم شیچرا نامردم؟ دارم مرد و مردونه ازت خواسگار-

بودم که دستش عقب رفت  دهینرساش  یقدم کیحمله کردم، به  رجیحامد را پس زدم و به سمت ا نباریشدم و ا وانهیهم د باز

 :دمیرا شن شیصدا دم،یو گنگ به سرم چسب جیگ. سرم نشست و وسط کوچه پخش شدم يرو نشیو مشت سنگ

 يمجبورم کرد یخواستم بزنمت، ول ینم-

 :دمینال

 سرم، پست فطرت يوا-

 :شانه ام گذاشت يرا رو دستش

 کنم یخوام، خوشبختش م یمن خواهرتو م-

 :کوچه سجده رفتم وسط

 سرم خدا يوا-

 :دمینگران حامد را شن يصدا

 نیهست یاحمق، جفتتون روان ش؟یزد رجیا-

 :با لبخند گفت رجیا. زدم و به زمان حال برگشتم پلک

 اموال شوهرش سابقشو مصادره کرده يانگار دولت همه  گ،یخورده ته د رشیکف گ-

 :باال رفت میاز ابروها یکی

 نبود؟ به نامش يزیمگه چ-

 گهیحتما نبود د-

 :زدم قهقهه

 رجیسر شوهرش اومد ا ییچه بال-

 :بلند شدم و به صورتش زل زدم یصندل ياز رو و

 من واسه شوهرش پاپوش دوختم؟ یتو که نگفت-

 :دیخند

 کف دستش؟ ذارمیم رمیبعد م ،یهولوف دون میکردم و شوهر سابقشو انداخت يمن خودم باهات همکار یوقت-
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 :را خاراندم گردنم

 یگلرخ ملک یزندگ يبرا يزیغم انگ يمواد، چه تراژد لویحمل سه ک يپونزده سال حبس برا-

 :گفتم یبالحن ترسناک و

 يشوهر نامردش هم شدم؟ نه، باز الیخ یسراغش نرفتم، ب گهیخودش شدمو د الیخ یبعد از ازدواجش ب یفکر کرده وقت-

 اخالقش دستمه یول دمشیسه ساله ند شه،یبه سال نکشه جدا م میپوش بدوزدونستم واسه شوهره پا یتازه شروع شده، م

 :دوباره دستش را به کمر زد رجیا

 خواد بکشونتت؟ یتا کجا م تیشتر نهیک نیا ،یتو که انتقامتو گرفت ،یکن یشورش م يدار يادیز گهید گمیم نیواسه هم-

 :قفل شده ام گفتم يدندانها انیم از

 نیخوره، بعدم خودش، تو خودتو ناراحت نکن، ا یبه نوبت داداش، اول شوهر سابقش که االن تو زندون آب خنک م ابیآس-

 عیگذاشتم و پولدار شدم، سر ارویاون  يمنم جا پا نهیبب ادینبود، فقط واسه پول زنش شد، االن ب کهیاز اول هم عاشق اون مرت

 شهیزن من م

 :چشمانم را تنگ کردم و

 رجیا یآخرش باهام باش تا دیبا-

 :گذاشت و مصمم گفت میبازو يرا رو دستش

 تا آخر باهاتم مارلون براندو-

 :را باز کردم و رو به پرند گفتم نیماش در

 دخمله نیبش-

تکان دادم و در را  يبا خنده سر. عقب پرت کرد یصندل ياش را در آغوش داشت، خودش را رو یصورت فیکه ک همانطور

 :دیبه عقب چرخ رجیا. بستم

 گه؟ید هیک نیا-

 :بلند گفت يپرند با صدا. نشستم و کمربندم را بستم نیماش داخل

 سالم آقاهه-

 :گفت طنتیاش را باال فرستاد و با ش یآفتاب نکینگاه کردم که ع رجیچشم به ا يگوشه  از

 یسالم دختره، تو چه خوشگل-

 :رو به من گفت و

 ل؟یراح دمیشا وش؟ی؟ از پرخودته ينکنه بچه  ه؟یک يبچه  نیا-

 :شدم رهیبه پرند خ نهیرا ندادم و از آ جوابش

 ییدا یبده به صندل هیتک وفتم،یخوام راه ب یپرند، م نیخوب بش-
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راهنما زدم و فرمان را چرخاندم تا وارد . رخم زل زد میباز ماند و به ن مهیحرفم، دهانش ن نیا دنیبود که با شن رجیبه ا حواسم

 :دنده بود يکه رو دیبه به دستم چسب کبارهیشوم که  ابانیخ

 ومرثه؟یدختر ک-

 :کردم اخم

 آره-

 :خواستم دستم را عقب بکشم که محکم نگهش داشت، سر چرخاندم و

 خوام دنده رو عوض کنم یدستمو ول کن، م-

 :زد یاش حرف م یصورت فیشد که با ک رهیدهانش را قورت داد و دوباره سر چرخاند و به پرند خ آب

هم دوست دارم،  مانیا ییهم دوست دارم، دا ومرثیبابا ک يمامان آرزو دوست دارم، اندازه  يتو رو دوتا دوست دارم، اندازه -

 رو هم دوست دارم يبابا بز

 :و رو به پرند گفتم دمیکش رونیب رجیرا از دست ا دستم

 ؟یبابا بزرگ ای يپدرسوخته، بابا بز-

 :را بلند کرد سرش

 ها؟-

 ییدا یچ چیه-

پرند  يفقط صدا. گفتم ینم يزیزد، من هم چ ینم یساکت بود و الم تا کام حرف رجیا. شدم ابانیرا چرخاندم و وارد خ فرمان

بعد، حوصله اش سر رفت و  ي قهیچند دق. کرد یصحبت م فش،یک يرو يو همچنان با عکسها دیرس یبود که به گوش م

 :گفت

 خوام یم یمن بستن ییدا-

 :نگاهش کردم نهیآ از

 رمیگ یاالن م ییباشه دا-

 :دمیرا شن شیشدم، صدا ادهیپ نیاز ماش. پارك کردم یفروش یبستن نیمقابل اول و

 گنده ها یاز اون بستن-

 .....زدم و به گذشته رفتم یلبخند تلخ. دستان کوچکش را در فضا گشود و

 :رنگ گلرخ انداختم و گفتم یآب يبه روسر ینگاه

 ادیبهت م يروسر نیچقدر ا-

 :دیخند

 ؟یگیراس م-
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 ه؟یآره، دروغم چ-

 یمرس-

 م؟یخوب، کجا بر-

 :دلهره گفت با

 نهیما رو نب ییجا باشه که آشنا هیفقط -

 :کردم، گفتم یم یکه رانندگ همانطور

 کنن؟ یم تتیخونه اذ يبازم تو-

 :شد پکر

 آره-

 ه؟یبابا، آخه حرف حسابشون چ يا-

 خوان یدونم، حتما پدرمو تمام و کمال واسه خودشون م ینم-

 :تاسف تکان داد يبه نشانه  يسر و

 نرسوند که بخواد به اونا برسونه ریخ امرزمیپدر من به مادر خداب-

 :دمیپرس يکنجکاو با

 چطور؟-

 ولش کن-

 خوام بدونم ینه بگو، م-

 :جا به جا شد یصندل يرو

به من  میخونه، نامادر يتو ادیآخر ماه م يکارمند ریحقوق بخور و نم هیحق داره،  دمیشا سه،یهم خس یلیخ نه،یبابام دهن ب-

 منه يتا بتونه به خودشو دو تا بچه اش برسه، االن درد و غمشون رنو ارهیفشار م

 :لبم را تر کردم. سوخت شیبرا دلم

 دیرنو رو برات خر نیباز خوبه بابات ا-

 به من دهیرس امرزمه،یمادر خداب نیماش نیا-

 :دیکش آه

 جواب پس بدم هیصدبار به حور دیبا نیواسه گرفتن پول بنز-

 ته؟ینا مادر هیحور-

 :را تکان داد سرش

 آره-
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 :ادامه داد هیبعد از چند ثان و

تونن  یاونا هم شکل منو نم نم،یتونم بب یو دخترشو نم هیمن شکل حور م،یهر روز جنگ و دعوا دار اد،یاز خونمون خوشم نم-

 اونا يبار دست رو هیکنه  یبار دست رو من بلند م هیبار با اونا،  هیکنه  یبار با من دعوا م هیبابامم  نن،یبب

 :حال و هوا خارج کنم نیکردم او را از ا یسع. شده بود یخودش هم عصب. مشکالتش، ناراحت شدم دنیشن با

 ؟یموافق یبا بستن-

 :شد رهیرخم خ میزد و به ن لبخند

 گنده ها یآره، ازون بستن-

 :قهقهه زدم. دستانش را در فضا به دو طرف گشود و

 کنه سه سالشه یندونه فکر م ینگاش کن، هر ک-

 :شدم و گفتم رهیبه صورتش خ. پارك کردم یفروش یراهنما زدم و مقابل بستن و

 کوچولو طونیش امیاالن م-

 .شدم ادهیپ نیرا باز کردم و از ماش نیدر ماش. و من باز هم ته دلم مالش رفت دیخند

 :چشمانش برق زد ،یبستن دنیمخصوص را به دستش دادم، با د یبستن ظرف

 يپدر و مادر دار یدستت درد نکنه، چه بستن-

به  شیبا صدا. نداشت یصحبت کردن، همخوان یداش مشت نطوریبا ا ف،یو لط فیظر يبه خنده افتادم، آن صدا رشیتعب از

 :خودم آمدم

 ؟يدیند خرچ-

 :شدم جیسوالش، گ دنیشن با

 رو؟ یبستن و؟یچ-

 :تکان داد يسر

 اوهوم-

 شهیبخور آب م ؟يکار دار یبه پولش چ-

 :کرد اصرار

 يدیجون من راستشو بگو، چند خر-

 هیچه سوال نیبابا، آخه ا يا-

 :تکان داد يسر

 خوام بدونم یم-

 :خنده گفتم با
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 تومن شیدو تا شد ش-

 :شد قیعم لبخندش

تو مغازه از فروشنده  رهیم یپول داشته باشه که وقت نقدریا دیباشه، مرد با سیدوست ندارم مرد خس اد،یالرژ خوشم م ياز پسرا-

 چند و اون چند نینپرسه ا

 :بکشد، با ته خنده به او گفتم ریباعث شد دندانم ت ،یبستن يام خوردم، سرما یاز بستن یقاشق

 داره یباحال دیخوبه، عقا-

 :اش اشاره زدم یبه بستن و

 بخور-

......................... 

 ادهیپ نیکردم تا پرند هم از ماش یشدم و همانطور که در عقب را باز م ادهیپ نیآپارتمان خواهرم پارك کرد و از ماش مقابل

 :گفتم رجیشود، رو به ا

 امیاالن م-

 :گفت رجیو به او ر دیپر نییپا نیپرند از ماش. نگفت يزیتکان داد و چ يسر

 يبا يآقاهه با-

دست پرند را در دست گرفتم، . نگفت يزیدر هم به پرند زل زد و چ يبا اخمها رجیا. دستان کوچکش را در هوا تکان داد و

 :گفتم یدستش چسبناك شده بود، به آرام

 به خودت؟ يدیرو مال یبستن ؟يکار کرد یچ-

 :دیخند

 خوردم یبستن-

 ....را داخل قفل، فرو بردم دیچشمان معصومش زل زدم و کل به

 :در هم گفت يبا اخمها رجیا

 چه بزرگ شده ومرثیدختر ک-

 اوهوم-

 :داد رییصحبت را تغ ریصحبت کنم که مس نیاز ا شیباره ب نیدوست ندارم در ا دیانگار فهم و

دو  یکیخوام بهش آدرس بدم تا  یامشب م گه؟ید ادیکه شرکتمون کجاست، به نظر تو م دهیگم گلرخ حتما از طناز شن یم-

  ادیب گهیروز د

 :تکان دادم دییتا يبه نشانه  يسر

 ادیبا سر م اد،یم-
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 :گفتم يبا لحن جد و

 شوهر سابقش رفت زندون ازش سوال نپرس، ممکنه شک کنه بهمون يچجور نکهیدر مورد ا ادیز-

 :چانه باال انداخت رجیا

که  میذره راهو براش صاف و صوف کرد هیما فقط  وفتاد،یم ریکار بود، امروزم نه فردا گ نیهم شوهرش دستش تو ؟یچه شک-

 زودتر بره آب خنک بخوره

 نیهم قیاز طر. خالف بود يکارها نیگفت، شوهرش دستش در هم یراست م. از هم باز شد میحرف، اخمها نیا دنیشن با

 کهیهمه عشق و عالقه رها کرد و زن آن مرت نیگلرخ آنقدر احمق بود که مرا با ا. بود دهیرس ییبه نان و نوا شیها يخالفکار

 .افتاد یم ریشد، فردا حتما گ ینم ریامروز هم دستگ. میختفقط زندان رفتنش را جلو اندا رجیمن و ا. شد

کنه  یطالق گرفته با سر قبول م گهیقرار شام و ناهار باهاش بذار، االن که د هی ،يدیهمون روز که گلرخو د مان،یا گمیم-

 کنه یرو به اون رو م نیکال قرار شام و ناهار آدمو از ا رون،یب ادیباهات ب

 ....سر چرخاندم و به او زل زدم، باز هم گذشته ها قد علم کردند کبارهی رج،یحرف ا نیا با

 :گفت یشانه ام گذاشت و به آرام يدستش را رو یکرم مهندس

و  یور دستش باش يخوا یاگه م شه،ینم یقاط ادیجوشه، ز ریذره د هیفقط  ه،یخوب یلیخ يبچه  یگیخان ب ،یوسفی نیبب-

اگه  گمیبهت م نیمن هر دو نفر شما رو همه جوره قبول دارم، واسه هم ،یبش کیبهش نزد دیبا ،يریبگ ادیازش کار 

 تازه برد با توئه ،يسمت خودت ضرر نکرد شیبکشون

 کار کنم؟ یاستاد چ-

 :را عقب فرستاد شنکیع

شو، باور کن دلش مثل  اقیباهاش ع ادیبشه، ز ریدعوتش کن خونه، بذار نمک گ يزیچ يناهار یدونم جوون، شام ینم-

 یباهاش جفت و جور بش دیسرش به کار خودشه، با ه،یحاش یآدم ب هیخورم،  یمن همه جوره سرش قسم م است،یدر

 :تکان داد يسر و

 بیرق یبش ویشرکتو راه بنداز دیبا یبرگشت ياز سرباز گهیکنم، د یتو اطاقم، سفارشتو م میاالنم تو اطاق من منتظرمه، بر-

 خودم یاصل

گفته . شد دهیکش شنهادشیرفتم، فکرم به سمت پ یو همانطور که به سمت اطاقش م دمیقهقهه زد، من هم همراهش خند و

 .هم نبود ينم، فکر بدبود شام و ناهار به خانه دعوتش ک

بعد، باز هم داخل  ي قهیچند دق. گرفتم شیشهر را در پ نییپا ریدور زدم و مس. کردم، سمت خانه ام نرفتم ادهیرا که پ رجیا

که انگار سال تا سال رنگ نو به  يهمان در رنگ و رفته ا. رنگ، پارك کرده بودم يکوچه با چند متر فاصله از آن در قهوه ا

گفت از آن  یبه من م شهیکه هم يخانه برگشته بود، خانه ا نیسال، باز هم گلرخ به ا دبعد از گذشتن چن. بود دهیخودش ند
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 دمیکش قینفس عم. تمام شده بود گارمیآمد س ادمی. رفت راهنمیپ بیبه سمت ج گاریبرداشتن پاکت س يدستم برا. متنفر است

 . را به حرکت در آوردم نیو ماش

پول را به سمتم  ي هینوجوان کردم که بق يبرداشتم و رو به فروشنده  یروزنامه فروش يدکه  شخوانیرا از پ گاریس ي بسته

 :گرفته بود

 خواد، مال خودت ینم-

 :گفت يناباور با

 ن؟یخوا یتومنه ها، واقعا نم شیآقا ش-

 :ذوق زده شد. باال انداختم چانه

 آقا یمرس-

 ...آورد یم ادمیچند هزار تومان، گذشته ها را به  يبرا یذوق زدگ نیزد، ا یبرق م چشمانش

 یلیخ. خودم کمربند بخرم يپول برا نیبا ا خواستمیم. دیچرخ یهزار تومان ياسکناسها يهزار تومان را شمردم، نگاهم رو ده

پول ها را به سمت گلرخ دراز کردم که طبق معمول  عیدچار وسوسه نشوم، سر نکهیا يبرا. وقت بود سگکش مشکل داشت

 :نشسته بود نیمان، داخل ماش یچند ماه دوست نیا

 باشه شتیده تومن پ نیا یگل-

 :شد رهیدراز شده به سمتش، خ يبه اسکناسها يناباور با

 واسه منه؟-

 :زدم لبخند

 یخط چشم ،یملیر ،یرژ لب ،یکیدونم مات یچه م ،ینیپول بنز ،یخواست يزیچ دیباشه شا شتیآره دختر، پ-

 :بعد گفت يچند لحظه . خودش هم به خنده افتاد. دمیبلند بلند خند و

 ...پول نیآخه ا-

 :را خم کردم سرم

 يدیبهم پس م یهر وقت داشت گه،ید رشیبگ-

 :کرد زمزمه

 

 وقت نتونم بهت پسش بدم چیه دیشا-

 نداره، نوش جونت يرادیا-

 ؟يندار اجیآخه مگه خودت احت-
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گلرخ با . در دلم نشست یکند، ساعدش را گرفتم و پول را کف دستش گذاشتم، حس خوب یاز حد تعارف م شیب دمید یوقت

 :شد رهیبه صورتم خ یقدردان

 مان؟یجبران کنم ا يمن چه جور-

 :از کردرا به سمتم در گرشیدست د. از دستم در نرود ارمیهم فشردم تا اخت يپلک چشمانم را رو. شدم رهیصورتش خ به

 یخوب یلیتو خ-

مثل برق . صورتش خم شدم ينتوانستم خودم را کنترل کنم و رو گریرا باز کردم و به چشمان درخشانش زل زدم، د میپلکها

زدم و به رو به رو  هیتک نمیماش یاز او فاصله گرفته و به صندل عیسر.خراب کرده ام دمیفهم. دیگرفته ها خودش را عقب کش

خواستم . به سکوت گذشت قهیچند دق. وجودم را در بر گرفت يهمه  جانیو ه مشر نیب يزیچ. دیلرز یدستانم م. شدم رهیخ

 :برسد انیتا آن سکوت عذاب آور به پا میبگو يزیچ

 شده؟  قیکه دوستم حامد با دوستت رف یدون یم-

 :ناز و غمزه گفت با

 کنه؟ یکارو م نیحامد خان هم با طناز هم نیا-

 :هم فشردم و با خجالت گفتم يرا رو میحرف، لب ها نیا با

 کنم یکار م یچ دمینفهم د،یببخش-

 :خنده بود شیصدا ته

 شهیخواهش م-

 نیکه مثل هم یکردم، دوران یام باز هم دود م یدوران زندگ نیبهتر ادیکنج لبم بود، به  گاریس. به زمان حال برگشتم دوباره

 ...دیزود به انتها رس یلیلبم، خ يرو گاریس

................ 

 لم،یموبا يساعت صفحه  ينگاهم رو. شدم تماس از آرزو بود رهیام خ یبه گوش. باز شد مهین میپلک ها ،یزنگ گوش يصدا با

 :دمیاز جا پر یثابت ماند، ساعت سه صبح بود، با نگران

 الو، آرزو -

 :دمیرا شن فشیهق هق خف يصدا

 مانیا-

 :چه گفتمو دستپا هول

 شده؟  یچ-

 :به آسمان رفت ادمیپدرم، فر يادآوریبا  و

 شده؟ شیبابا طور-
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 :هق هق گفت با

 ستیحالش خوب ن ومرثیک ومرث،یک-

 :و چهره ام در هم شد دمیکش یراحت نفس

 سیبه درك که خوب ن-

 :دینال

 تو رو خدا کمکم کن ره،یم یداره م ویداداش، ک-

 بود؟ ختهیبر سرش ر یکردم، حالش خوب نبود؟ چه خاک مکث

 چه مرگش شده؟-

 تونه خوب نفس بکشه یکنه، نم یداداش خر خر م-

 :دیکش غیج کبارهی و

 ایتو رو خدا ب-

 :گفتم یکالفگ با

 ...یدونه چه خاک یمنقل و وافورشو پرت کن سرش، خودش م ده،یحتما مواد بهش نرس-

 :را قطع کرد حرفم

 زنم یم شیخونه رو آت نیخودمو و پرندو ا ره،یبم ومرثیاگه ک ،يایداداش، اگه ن-

تماس را قطع کردم، با عجله . دمیهق هق پرند را شن يگوشم درد گرفت، صدا يجمله را بلند گفت که پرده  نیآنقدر ا و

 یکه نم ومرثیک يدلم برا. رفتم رونیکه با پا داشتم، از خانه ب یتوالت برداشتم و با همان گرمکن زیرا از مقابل م چمییسو

تر از ده بار ترك کرده بود و دوباره به سمت  شیکه ب يمرد. نفس راحت بکشد اهرمو خو ردیبود که بم میسوخت، اصال از خدا

شد؟  یم سرنوشتشان چه مسر آرزو و دخترش نبود يخورد؟ اصال اگر من باال یکردن م یمواد برگشته بود، به چه درد زندگ

  مان؟عار یب يها لیحتما فام د؟یرس یبه دادشان م یشد؟ چه کس یسرنوشت پدر بدبختم چه م

امشب نفس آخر را بکشد و همه مان  نیاز ته دل از خدا خواستم هم. در دلم نشست ومرثیمنقبض شد، باز هم نفرت از ک فکم

معتاد  نیا يمرد، برا یم شیبرا. نفسش به نفس شوهرش بسته بود. رده بودک يدیآمد آرزو چه تهد ادمیدوباره . را خالص کند

من . دمیرفتم، مشتم را به گونه ام کوب یم نییو همانطور که از راه پله ها پا ردمدستم را مشت ک. مرد یم ،یعوض رتیغ یب

. را به خانه مان دعوت کردم ومرثیاعتماد کردم و ک یمهندس کرم يفکر که به حرفها یمنِ ب. دو نفر شدم نیا ییباعث آشنا

با او گرم گرفتم تا در  ،یمهندس کرم کتبهانه داخل شر یو چند بار با بهانه و ب نیمخش کار کردم، چند يچند هفته رو

 دم،یورتم کوبسرم را تکان دادم و باز هم با مشت به ص. دیایشام، به خانه مان ب يبار به بهانه  نیاول يشد برا یراض تینها

 ....بود روزید نیانگار هم

 :خانه را باز کردم در
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 مامان مهمونمون اومد اهللا،ی-

 :گفتم ومرثیرو به ک و

 خودته يخان، خونه  ومرثیبفرما ک-

 :خجالت لبخند زد با

 مانیآقا ا یکن یشرمنده ام م-

 :کردم تیدستم او را به داخل هدا با

 داداش نکن یبیبفرما تو، غر ه،یحرفها چ نیا-

 :مادرم، سرم را چرخاندم يصدا با

 دییبفرما ،يخوش اومد یلیسالم پسرم، خ-

 :مودبانه سر خم کرد ومرثیک

 سالم مادر، مزاحم شدم-

 يپسرم، صفا آورد هیچه حرف نیا-

سرش مرتب کرد و  ياش را رو يآب و قرص پدر را دستش داد و روسر وانیوارد خانه شد، چشمم افتاد به آرزو که ل ومرثیک

 :گفت یبه سمتمان آمد و به آرام

 سالم-

 :سر خم کرد دنشیبا د ومرثیک. چقدر با نمک شده بود ،يقهوه ا يلبخند زدم، با آن روسر اریاخت یب دنش،ید با

 سالم خانوم-

 :دمیپدرم را شن يصدا

 عموته؟ عموت اومده؟ مان،یا-

 :گفتم ومرثیرو به ک یآرام به

 حوالهناخوش ا یبابا کم-

 :کردم و در جواب پدرم گفتم تیاو را به سمت کاناپه هدا و

 از دوستامه،  یکیبابا -

 :لبخند گفت با

 ؟ياوردیعموته، زنت و بچه تو چرا ن-

 .....کاناپه نشست يسالم گفت و رو یبه آرام ومرثیک

................ 
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. دیدو یبود و م دهیزنان، به تخت متحرك چسب نهیرفتم که سر به س یرا در آغوش گرفته بودم و به دنبال آرزو م پرند

 :دیورود ندادند، آرزو نال يشدند، به او اجازه  یپرستارها وارد اطاق

 تو، تو رو خدا امیتو رو خدا منم ب-

 :پرستار بلند شد يصدا. افتاد هیهق هق مادرش، به گر دنیبا د پرند

 نیمنتظر باش رونیخانوم، ب شهینم-

 :گوش خراش پرند، رو به من گفت يها غیج دنیشن با

 ها مارستانهیب نجایا رون،یب نیبچه رو ببر-

 يو مانتو ییبا دمپا. ستادمیسرش ا يباال. نشست نیزم يآرزو کنار در اطاق، سر خورد و رو. وارد اطاق شد و در را بست و

 :را گرفتم شیدر هم، خم شدم و بازو يبا اخمها. کرد یم هینشسته بود و گر نیزم يرو ده،یپشت و رو پوش

 نینش نیزم يپاشو، مثه گداها رو-

 :و با هق هق گفت دیرا عقب کش دستش

 ره؟یم یم ومرثیداداش، نه؟ ک رهیم یم-

که دومادم بود،  یچند سال نیکنه و هم منو که تو ا یو هم تو رو خالص م رهیم یکه م شاالیا" میباز کردم تا بگو دهان

 کیبا . سوخت شیلرزانش، دلم برا يلبها دنیاما با د "دمیو نه سال عمرم، فقط از دستش کش ستیب نیا يهمه  يباندازه 

 :بلند کردم نیزم ياو را از رو گرمیو با دست د دیکش یم غیکه همچنان ج دمیدست محکم به پرند چسب

 کنه یازت دوا نم ينشستن تو که درد نجایپاشو آرزو، ا مارستان،یاز ب رونیب میبر-

 مارستان،یب یبه سمت در خروج یبه آرام. داد هیدستم را دور کمرش انداختم، خودش را به من تک د،یلرز یم کلشیه ي همه

 .میبه راه افتاد

پدر ، چه به روز دخترم  یب ومرثیک. تا آرام شود دمیمال یکمرش را م یچسبانده بودم و با دستم به آرام نهیآرزو را به س سر

آرزو با مرگ  نکهیا يادآوریبا  کبارهی. که به درك واصل شده دیرس یحاال خبر م نیبودم هم دواریته دل ام از. آورده بود

 : پرند با دست کوچکش سر آرزو را نوازش کرد. هم فشردم يرا رو میشد، دندان ها یم وانهید ومرثیک

 نکن هیگر یمامان-

 :و سرم را خم کردم دمیپرند را بوس ي گونه

 چش شده بود؟ نمینکن، اصال بگو بب هیآرزو، آروم باش، گر-

 :هق هق گفت با

 نشد،  داریب یتکونش دادم ول دم،یخرخش از خواب پر ينصفه شب با صدا-
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کاش زمان به  يا دم،یبه مرز جنون رس. شد ریمادرش، دوباره اشکش سراز ي هیگر دنیپرند هم با د. دوباره به هق هق افتاد و

ناله  يصدا. توانستم سرنوشتش را عوض کنم یازدواج کند، کاش م ومرثیدادم با ک یوقت اجازه نم چیت و هگش یعقب بر م

 :دمیاش را شن

 دلش بزرگه ست،ین يپسر بد یول ،يدونم ازش متنفر یداداش م-

 ....خاطرات کهنه بود ادآوریجمله  نیزدم، ا هیام را به سرش تک گونه

 :را از گوشم فاصله دادم یگوش

 یزن یره خر، سرم رفت، چرا داد مک-

 :گفت یبا سرخوش حامد

 هیباحال يبچه  یلیبه پستم خورد، خ يا کهیجون داداش عجب ت-

 :گفتم يکردم و به سرد يسرفه ا تک

 نفر خوشت اومد، پس قدرشو بدون هیخدا رو شکر که باالخره تو از -

 :داد ریصحبت را تغ ریمس

 ینیتو که هنوز با من سر سنگ مان،یا-

 :را چرخاندم و وارد محله مان شدم فرمان

 ادیخوشم نم یاز فضول ستم،ین نیسرسنگ-

 حل کنه، دوست ندارم جمع چهار نفره مون بهم بخوره قشویمشکل رف دیبا قینبود، رف یداداش فضول-

 نیپر یبا از ما بهترون م برزیبهم خورده، االن تو و فر ینیب یفعال که م-

 یتو خودت ازمون فاصله گرفت بابا، گهینگو د ينجوریا-

 :در خانه پارك کردم مقابل

 بهتره رمیاون بزمجه باهاتونه هر چقدر فاصله بگ یتا وقت-

 :گفت يدلخور با

 زنه ینم یبابا اون بزمجه هم حرف ناحساب-

 :باال رفت میصدا

 ششیکه هست، ببند به ر لتونیخوب دختر دم بخت تو فک و فام ه،یآدم خوب یلیخ یکن یاگه فکر م-

 :لحظه مکث کرد و گفت چند

من کال با طناز سرم گرمه،  س،یدور و برمون ن ياز دختر فرار يخبر گهید هیمدت هیاالن  نیبب ،يریتند م يدار یلیخ مانیا-

 هم فاصله گرفتم زایچ نیاز ا گهید

 :زدم پوزخند
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 به طناز نیپس آفر-

 :کالمم گفت يتوجه به طعنه  یب

راحت  ينجوریاونوقت ا ؟يشد یدوشت نبود تو هم مثه ما نم يخونواده ات رو تیمسئول یاز کجا معلوم اگه از نوجوون مانیا-

 کنه یهم جا به جا نم یآدم شده، چند وقته آب شنگول گمیبابا م ؟يزد یما رو پس م

 :را زدم دیپرا موتیر

 نیباال بزن نیبراش آست برزیخوبه تو و فر نقدریگم که اگه ا یم-

 شد، من برم به کارم برسم، یمرغ زیبابا تو بازم اخالقت چ-

 :لحنش شوخ شد و

 براش رمیم یما شد، م بینص يقربونت برم داش، عجب دختر یول-

 :حرفش به خنده افتادم نیبا ا تم،یعصبان يهمه  با

 حامد یفقط گردنتو نشکن-

 ...زد و تماس را قطع کرد قهقهه

 یها را داخل ظرف وهیمادر کنار تلفن نشسته بود و آرزو هم در آشپزخانه، م. در هم و برهم بود یمانگار اوضاع ک. خانه شدم وارد

 :گذاشت شیتلفن را سر جا یبا ورود من، مادرم گوش. دیچ یم

 رمیگ یساعته دارم باهات تماس م هیمادر  ییکجا ؟ياومد مانیا-

 :لبم را خاراندم پشت

 شده؟ یمامان، چ سیپشت خطم فعال ن-

 :دمیآرزو را شن يصدا

 سالم داداش-

 :مادر بلند شد يصدا. سر تکان دادم شیبرا

 زنگ زد، گفت من خانوم کهن هستم یخانوم هی شیساعت پ هیبگم،  یدونم واهللا چ یمادر، من نم-

 :حرف، چشمانم درشت شد نیا دنیشن با

 خوب؟-

 :کنار تلفن بلند شد از

 رجه،یگفت مادر ا-

 .داشت یمان بر نم یپسر چرا دست از سر زندگ نیا. گرفتم گر رج،یاسم ا دنیشن با

 نجایا انیم ریشد، گفت دارن واسه امر خ یدونم چ یخودم نم-

 :حرف منفجر شدم نیا دنیشن با
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 غلط کرد گفت-

 :دمیکش قینگاه دلخور مادرم، نفس عم دنید با

 مامان دیببخش-

 :دیکش یها دستمال م وهیبه م یانداخته بود و با دستپاچگ نییبه آرزو انداخت که سرش را پا ینگاه مادرم

 زنم یدارم باهات حرف م ؟يپسر مگه سر آورد-

 :گفتم عیو سر تند

 گه؟ینه د نیگفت ن؟یگفت یمامان، خوب شما چ گهید دیببخش-

 ام يخونه  انیاالن دارن م نیشد، گفت هم یچ دمیگم که خودمم نفهم یبگم، م نویمادر اصال وقت نشد ا-

 یعوض شیخواهرم؟ آن گاو م يما؟ خواسگار يخانه  نجا؟یآمدند ا یداشتند م. شد ختهیسرم ر يپارچ آب سرد رو کی انگار

 من بخندد؟ شیخواهد و بعد به ر یخواهرم را م دیو با وقاحت بگو ندیما بنش يکاناپه  يرو دیایخواست ب یم

 :باال نرود میزحمت تالش کردم صدا به

دم، اصال  یدختر نم نیگفت ینه، م نیگفت یکلمه م هی ن؟یمگه شما بچه ا شه؟یشد؟ مگه م یچ دمینفهم یگیم یمادر من، چ-

نون و خرما پخش  نجایبفرما؟ مگه ا یشما هم گفت ،ياونجا خواسگار امیزنگ زده که دارم م شیساعت پ هیدختر ندارم، زنه 

 کنن؟ یم

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 :دیچسب میاخم کرد و به بازو مادرم

 یم شهیگفت نم گه،یوقت د هی نیبهش گفتم بذار ستم،یآدم بزرگم، نفهم هم ن ستمیمن بچه ن نم،یبب ریگزبون به دهن ب-

 هیآوردم  يهر بهونه ا م،یستین بهیگفت ما که غر س،ین انیخونه در جر ومدهیگفتم برادرش هنوز ن م،یایب گهیساعت د هی میخوا

 وفته،یفاصله ن ریواسه امر خ نیفردا افتادم و مردم پس بذار دیگفت اصال شا خرشمدراورد و به من گفت، آ نشیاز آست يزیچ

 بگم یدونستم چ ینم گهیمنم د

 :دیبه صورتش کش یدست و

آماده  وهیمنم به آرزو گفتم م ،یستیدر دسترس ن ای یمشغول ایزنم،  یسره بهت دارم زنگ م هیاز همون وقت تا االن دارم -

 برسن نایبذاره تا ا ییکنه چا

 :آتش گرفتم دوباره

 انیرسن، حق ندارن ب یم خودیب-

 :با تعجب گفت مادرم
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 تو ان قیپدر و مادر رف نایا ،یکن یشلوغ م يتو دار يومدیاز در ن مان،یا یگیم یوا، چ-

 :باال رفت میصدا

 سیمن ن قیرف زیهمه چ یاون ب-

 .زل زدم یکه به زبان آورده بودم شدم که چشم از مادرم گرفتم و به قال یانگار تازه متوجه حرف و

 س؟یپسر من، تو حالت خوب ن-

 :پدرم بلند شد يصدا

 ومده؟ین مانیا ه؟یک ينرگس، صدا-

 :توجه به پدر، رو به من گفت یب مادرم

 رن یم ننویش یدو ساعت م انیبرو لباستو عوض کن، فوقش م-

 :را درشت کردم چشمانم

 انیدختر ما شوهر داره، مگه م م،یما دختر ندار ر؟یگن امر خ یما، اصال مگه نم يبذارن تو خونه  دیمامان گفتم نه، پاشونو نبا-

 زنِ شوهر دار؟ يخواسگار

 :گفت کبارهیچند لحظه مات و مبهوت به من زل زد و  مادرم

 ؟یچ ینیخودت؟ خواهرت شوهر داره  واسه یگیم یتو چ رجه،یپسره دوستته، ا نیا مان؟یا يتو عقلتو خورد-

 :پدرم بلند شد يصدا

 کنه؟ یدعوا م یبا ک مانینرگس، ا-

 :دیچیپ یدر گوش یزن يرا گرفتم، صدا رجیا يو شماره  دمیکش رونیب بمیرا از ج یگوش. مادر را ندادم جواب

 "باشد یمشترك مورد نظر در دسترس نم"

 :آخر رو به آرزو گفتم يو به سمت اطاقم رفتم، لحظه  دمیحرص چرخ با

 میمهمون ندار ،ینیبچ وهیخواد م ینم-

 :دمیمادر را شن يحامد را گرفتم، صدا يشماره  و

 شده وونهیپسره خل شده، د نیا-

 :دیچیپ یحامد درون گوش يصدا

 ....منو يدلت واسم تنگ شد؟ طاقت دور يزود نیبه هم مان،یبه، داش ا-

 :دمیحرفش پر انیم به

 ه؟یکدوم گور یدون ینم ،يخبرشو ندار رج،یا پسره نیحامد ا-

 :زده گفت بهت

 ...یکیعل یسالم هیآخه -
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 :زدم ادیفر

 نه؟ ای یدون یلشش کجاست؟ م رجیبهم بگو ا-

 دونم یداداش چه خبره؟ نه نم-

را نزند،  فونیا يدکمه  یکس میخواستم بگو دم،یپر رونیرا قطع کردم و مثل فشنگ از اطاقم ب یزنگ در بلند شد، گوش يصدا

 :رو به او گفتم. بست یسرش م ياش را رو يبود و روسر ستادهیا فونیمادرم کنار آ. شده بود ریاما د

 دمیشما بمون، من جوابشونو م-

 :دستانش را در هم گره کرد مادرم

 نکن تو رو خدا يزیمادر؟ آبرور یکن یکار م یچ يدار مانیا-

با حرص . کردم یزدم له اش م یم دیحدش گذشته بود، اصال خونش مباح بود، بااز  گرید رجیا. لبم را به دندان گرفتم پوست

در  یبه تن کرده بود و دسته گل بزرگ یکت و شلوار مشک. قفل شد رجیاول نگاهم در نگاه ا يلحظه . در خانه را باز کردم

من  دنیمادرش با د. برادر ده ساله اش، ثابت ماند يره شدم و سر آخر نگاهم رویپلک زدم و به پدر و مادرش خ. دست داشت

 :خودش را جمع و جور کرد عیجا خورد، اما سر یکم

 سالم-

 :تکان دادم يسر

 ش؟یفرما ک،یعل-

 :دمیغر غر مادرم را شن يصدا. نگفت يزیچ گریبهت زده شد که د آنقدر

 خدا مرگم بده، اونا مهمون ما هستن ،يوا يا-

 :را گرفت انهیبود، م یکه مرد درشت اندام پدرش

 تو؟ میایب يدیشازده، راه نم-

 :را تنگ کردم چشمانم

 تو چه خبره؟ نیا-

 :گفتم رجیرو به ا د،یبگو يزیمجال ندادم تا چ و

 ؟یبکن یما چه غلط يدر خونه  ياومد ش،یگاو م-

 :مادرش بلند شد يصدا

 چه طرز برخورده؟ نیاوا، ا-

 :دادم هیاز پشت سر به تنه ام فشار اورد تا مرا پس بزند، دستم را محکم به چهار چوب در، تک مادرم

 مامان برو تو-

 :گفتم رجیرو به مادر ا و
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 ش؟یخانوم گفتم فرما-

 :رو به من گفت رجیا

 میاومد ریداداش حرمت نگه دار، واسه امر خ-

 :گفتم تیعصبان با

 ياومد ریواسه امر خ يتو غلط کرد-

 :ستادیچهار چوب در ا نیبا تقال باالخره مرا پس زد و ب مادر

 نییتو، بفرما دییبفرما س،یپسر من حالش خوب ن نیخدا منو بکشه، ا-

 :باال رفت میصدا

 تو؟  انیب خوانیخونه چه خبره که همه م نیا يخونه، مگه تو يتو ادینم یکس-

 :زد یلیبه گونه اش س مادرم

 یکن یپول م هی يمنو سکه  يکه دار یاله یپسر الل بش-

 :گفت یبا ناراحت رجیا پدر

 چه طرز برخورده؟ نیجوون من دو برابر تو سن دارم، ا-

 :گفت رجیرو به ا و

 کنه؟ نیالف بچه بهمون توه هی نجایا يما رو آورد-

 :کالفه شد و رو به من گفت رجیا

 که قبال گفته بودم يمرد و مردونه، همونجور ،ياومدم خواسگار ؟ياریدر م يباز یتو چرا کول-

 :دمیبه سمتش پر تیعصبان با

 ياومد يکرد جایب-

 :ما انداخت نیبلند شد، پدرش خودش را ب رجیمادر من و مادر ا غیج يصدا

 رفتن جرمه؟ يخواسگار م؟یکار کرد یچ ؟يپر یبه ما م ياول کار دار نیپسر تو چته؟ چرا هم-

 :نفرت گفتم با

 سیزن شوهر دار؟ اصال خواهر من شوهر داره، مجرد ن ؟یک يِخواسگار-

 :زل زد رجیبه ا يبا ناباور پدرش

 رج؟یا گهیم یچ نیا-

 :باال رفت رجیا يصدا

  گه،یدروغ م-

 :رو به من گفت و
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 ؟یکن یم يزیآبرو ر يچرا دار-

 :آرزو از پشت سرم بلند شد يبه سمتش بروم که صدا خواستم

 نکنداداش تو رو خدا دعوا -

 :دمیعقب چرخ به

 نمون نجایبرو تو ا-

 :وحشت گفت با

 یکن یآخه دعوا م-

 :دمیرا شن رجیپدر ا يصدا م،یبگو يزیچ نکهیاز ا قبل

 ؟یکن یم يدختر پدر نداره که شما براش بزرگتر نیاصال مگه ا-

 نیمن خودم پدرشم، با من حرف بزن-

 :شدم وانهیآرزو ثابت مانده بود د يکه رو رجیا ي رهینگاه خ با

 یکن یکجا رو نگاه م ش،یگاو م-

خواستم به سمت  یمچ دستم را گرفت، به گمانش که م رجیو خواستم در خانه را محکم ببندم که ا دمیدوباره به عقب چرخ و

 :آرزو حمله کنم

 نداشته باش شیکار-

 رجیدستم را از دست ا. کرد ینگاه م رجیدوباره به آرزو نگاه کردم که با صورت گل انداخته به ا. اش زل زدم یچشمان عصب به

 :زدم ادیو فر دمیکش رونیب

 نیتموم شد، خوش اومد یمهمون-

 :دمیمادرم را شن يناله  يصدا

 خدا منو بکشه ،يوا يشد، ا يزیچه آبرو ر يوا-

 :تکان داد يبا تاسف سر رجیپدر ا. دیبرادر کوچکش هم به دنبالش دو. رفت نییو از پله ها پا دیبا غضب چرخ رجیا مادر

 هیپسره وحش-

 :گفت رجیرو به ا و

 میبر-

مادرم را  يصدا. ستادمیقدم به سمتش رفتم و مقابلش ا کی. به من زل زد رهیخ رهیخ رجیا. رفت نییاو هم از پله ها پا و

 :دمیشن

 بسه يبلوا به پا کرد یهر چ گهیبسه، د مانیا-

 :چشمانش را تنگ کرد رجیا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahtabi22  –کبک ها                             

wWw.98iA.Com ٨٩ 

 مانیا ينجورینکن ا-

 :گفتم ریتحق با

 ؟یکن یم یبکنم تو چه غلط ينجوریمثال ا-

 :دیکش قیعم نفس

 صبر و تحمل دارن ياندازه ا هیآدما تا -

 :زدم پوزخند

 حرفها؟ نیچه به ا شویگاوم-

 :شد يلحنم جد و

 رم؟یبگ نهینکن تا آخر عمر ازت ک يرفته، نه؟ بهت نگفتم کار ادتیمن  يشتر نهیک-

 :دمیاش کوب نهیبا انگشت اشاره، تخت س و

 رجیگرفتم ا نهیتا آخر عمر ازت ک-

 :باال رفت میشد، صدا رهیرا پس زد و به پشت سرم خ دستم

 آرزو برو تو-

 :گفت هیکه با گر دمیمادرم را شن يصدا

 کرد رونیشده، مهمونو ب وونهید نیخونه، ا يتو میدخترم بر-

 :زل زدم رجیدر، به چشمان ا يصدا دنیشن با

 خوب؟ -

 :به راه پله اشاره زدم و

 هینوریراه خروج ا-

 :گفت هیرا بهم فشرد و بعد از چند ثان شیلبها

 مانیا رمیبگ نهینکن من تا آخر عمر ازت ک يکنم، کار دیدفه هم من تهد نیبذار ا يکرد دیاون دفه تو تهد-

 :آوردم نییرا به شدت پا سرم

 دمیبه کثافت نکش تویبرو گمشو تا لباس پلو خور ،یزر نزن بچه قرت-

 نییو از پله ها پا دیبر خالف انتظارم چرخ. میشکمش بکو ریحرکت ز نیآماده بودم تا با اول. به چشمان زل زدم هیچند ثان رجیا

 ....رفت

 :دیمال یخانه شدم، مادر وسط سالن نشسته بود و زانوانش را م وارد

 بشه ينجوریخواستم ا یتو شاهد باش من نم ایکرد، آبرومون رفت، خدا رونینو بمهمون خونه مو ا،یخدا يوا-

 :باال رفت شیصدا دنمیبا د و
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 نجایاز ا یخدا با چه افتضاح يکنه؟ بنده ها یکارو م نیآخه بچه، مگه آدم با مهمونش ا ؟يکارو کرد نیا یآخه واسه چ-

 زنه یخونه رو نم نیدر ا یسال تا سال که کس ؟یرفتن، آخه تو مگه آزار داشت

 :گفتم تیعصبان با

 همش هفده سالشه نیبره؟ ا یردش کن يخوا یکه م میتو خونه دار یمامان، مگه دختر اضاف-

 :مادر با هق هق گفت. دیمال یرا م شیبا دست به آرزو اشاره زدم که شانه ها و

پسر  نیناخلف، مگه ا يگفتم نه، آخه پسره  یزدم م یخوردن، خودم دو روز بعد بهشون زنگ م یم ییچا هیتو  ومدنیم-

 یجا به جا نکرد؟ آخه نمک نشناس، حرمت همونم نگه نداشت لویهمه وسا نیا ومدین شیبدبخت چند ماه پ

 :دمیآرزو را شن يآخر صدا يجر و بحث با مادرم را نداشتم، به سمت اطاقم رفتم، لحظه  ي حوصله

 دلش بزرگه ست،ین يپسر بد یول ،يدونم چرا باهاش لج کرد یداداش، نم-

 :زدم ادیفر. انداخت نییآرزو جا خورد و سرش را پا. دمیغضب چرخ با

 دخالت نکن سیکه بهت مربوط ن يتو کار ،يبود که ازش دفاع کرد يآخر يدفه -

 .دمیوارد اطاق شدم و در را به هم کوب و

آرزو  يو نگاهم رو دمیبه صورتش کش یدست. خورد یصورتش به چشم م يهنوز رد اشک رو. بود دهیدر آغوشم خواب پرند

مصرف  لیپرستار گفته بود به دل. را در دست داشت ومرثینشسته بود و دست ک ومرثیکنار تخت ک یصندل يثابت ماند که رو

و من هر بار در دل به خودم  دید یصبح را نم ي دهیسپ م،یرساند یم مارستانیبه ب ریشده و اگر او را د نطوریمواد، ا يباال

 :گفت یآرزو به آرام. میو همه مان نفس راحت بکش ردیبم ومرثیمعطل نکردم تا ک یفرستادم که چرا کم یلعنت م

 يخسته شد ن،یبش ایداداش، ب-

 یس يو چهار سال سن داشته باشد، مثل زن ها ستیکرد فقط ب یباور م یدر هم شکسته اش نگاه کردم، چه کس يچهره  به

 :اخم کردم. ساله شده بود

 گردم یزنم و دوباره بر م یهم به بابا م يسر هیخونه  ذارمیم نویا ده،یبچه هم خواب نیخونه، بابا هم تنهاست، ا رمیمن م-

 :گفت يخفه ا يبا صدا آرزو

 کردم؟ یکار م یدرد و بالت تو سر من بخوره داداش، اگه نداشتمت چ یاله-

فرستادم و با  رونینفسم را ب. دیکش ینفس م یبه آرام ژنیماسک اکس ریز. ثابت ماند مرثویک ي دهیصورت تک يرو نگاهم

 ....به چهره اش، غرق گذشته شدم ینگاه

. بودند نیهم با من سر سنگ برزیحامد و فر. بودم دهیرا در دانشگاه ند رجیگذشته بود، ا ییکذا يدو هفته از آن خواسگار یکی

مهربان بود و . دختر دارم نیبه ا یبیکردم کشش عج یسرم به گلرخ گرم بود و حس م. آنها را که اصال نداشتم يحوصله 

را از من  متشیق دم،یخر یکه م يدینو و جد زیهر چ. داد یم تیاهم یلیانگار خ پولبود که به  نیا رادشیخوش خنده، تنها ا

کم کم . گفتم یرا زودتر از آنکه بپرسد، به او م متشیق دمیخر یر چه مبود که خودم ه دهیرس ییکار به جا گرید. دیپرس یم
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برسد و  يداشتم پولدار شوم، که روز ستخودم هم دو. دیآ یمشخص بود از پول بدش نم. شده بود يعاد میاخالقش برا نیا

خواهم به گلرخ ده هزار تومان بدهم،  یم یخواست وقت یدلم م. خواست یبلند م یشاس نیدلم ماش. نشوم دیمن سوار پرا

که  يبلوز متیخرم و ق یم شیکه برا یفیک متیمهم بود ق شیبرا نکهیخاطر، ا نیبه هم. نگران لنگ بودن خودم نباشم

. کردم شتریب ومرث،یرا با ک میدهایو بازد دیپولدار شدن، د تین نیبا هم. نبود بیو غر بیاست، چندان عج درام چق دهیپوش

کنند و خودش  یم یزندگ يگریدانستم خانواده اش در شهر د یرا داشتم، مخصوصا که م شیزدم و هوا یاو سر م مدام به

دو تن از  یکیبردم، مرا با  یشدنها سود م کینزد نیمن از ا. هم به خانه مان آمد گریدو بار د یکی. تک و تنهاست نجایا

 گرید. شهر، شناخته شده کند نیمهندس نیخواست مرا ب یکم کم م. که همکارش بودند، آشنا کرده بود یخوشنام نیمهندس

خوشش را به من،  يرو یدانستم بعدها زندگ یبودم و م نیخوشب ندهیبه آ. بروم يراحت به سرباز الیبود تا با خ ایمه زیهمه چ

 .دهد ینشان م

 شیصحبتها. کرد یصحبت م ،یساختمان يپروژه ها انیبرخورد با مجر يورد نحوه در م میبودم و او برا ستادهیا ومرثیک کنار

 :دیبه گوش رس یمهندس کرم يصدا. دیبگو يزیکرد تا به من چ یپا و آن پا م نیا یتمام شده بود و کم

 ؟یکن یدله م کیهنوز دله  ایبهش  یگفت ،یگیخان ب-

 :گفتم یو رو به مهندس کرم دمیعقب چرخ به

 شده؟ یاستاد چ-

 :برگشتم ومرثیدوباره به سمت ک و

 ؟یبهم بگ يخوا یم يزیشده، چ یچ-

 :دیخند ومرثیک

 بگم يدونم چجور ینم یبگم ول يزیچ هیخوام  یخوب آره، م-

 :مهندس بلند شد يهم صدا باز

 من بهش بگم؟ يخوا یم-

 :با خنده گفتم. شده بودم جیگ گرید. دیبلند بلند خند و

 نیمشکوک یلیشده؟ خ یچ-

و حامد، جا  رجیا دنیسر چرخاندم و با د کیسالم و عل يبا صدا. به پشت سرم ثابت ماند ومرثیسالن باز شد و نگاه ک در

 :گفت یمیاما حامد به سمتم آمد و دستش را دراز کرد و نه چندان صم ستاد،یا شیسر جا رجیا. دندیهر دو نفر مرا د. خوردم

 سالم داش-

 :با او دست دادم يسر سر

 مسال-

 :گفت عیتند و سر ومرثیک
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 بهت گفت یمهندس کرم دیبعد، اصال شا يحرفهام بمونه برا-

 :گفتم يکنجکاو با

 افتاده؟ یشده؟ اتفاق يزیچ-

 :داد، رو به او گفت یدست م رجیمهندس ثابت ماند که همانطور که با ا ينگاهم رو و

 ییدایپسر؟ کم پ یخوب-

 يرفتم که صدا یکردم و به سمت در سالن م یخداحافظ ومرثیگرفتم از شرکت بروم، با ک میتصم. کرد یم تمیاذ رجیا حضور

 :دمیرا شن یمهندس کرم

 صبر کن مان،یا-

تند و  یمهندس کرم. برداشت و خودش را با آن سرگرم کرد زیم يرنگ را از رو ینارنج يپوشه  رجیا. فاصله گرفت رجیاز ا و

 :گفت عیسر

 همه جوره هواتو داره ،يبر بخور یگیبا خان ب هیپسر بهت گفته بودم برد با توئه، فقط کاف-

 :زدم لبخند

 شدم یمیشده مگه استاد؟ منم باهاش صم یچ-

 :به شانه ام زد یدست

 و ازدواجه يبدون که بحث خواسگار نویبگم، اما هم ستیاالن وقتش ن-

از او  یخودم هم دست کم. ثابت بماند رج،یا يصورت بهت زده  يگاهم روافتادن پوشه، باعث شد سر بچرخانم و ن يصدا

گرفتم و رو به  رجیبه خودم آمدم و چشم از ا عیها عاشق خواهرم شده بود؟ سر دیو بازد دید نیدر ا ومرثیک یعنی. نداشتم

 :گفتم یمهندس ملک

 ...با... با ومرثیک ینی-

 :تکان داد يسر

حاال برو تا بعد در موردش  گه،ید رهیزن بگ دیرفت باال، با یاره، به من گفته، خوب شد دم به تله داد، بهتر بابا، سنش داشت م-

 میحرف بزن

قبول  يکاربرد یدر دانشگاه علم ینداشت، به تازگ یآرزو سن و سال چندان. و منگ بودم جیآمدم هنوز گ رونیشرکت که ب از

 یمخصوصا ط. مرا داشت يشد، همه جوره هوا یدامادم م ومرثیبود، اگر ک یهم حق با مهندس کرم یاما از طرف. شده بود

هم فشردم، نه من  يرا رو میپلکها. شدم یدور م ،یساختمان يپروژه ها وکه به کل از درس و شرکت  يآن هجده ماه سرباز

. کردم یخواست زنش شود من هم از خدا خواسته قبول م یاگر خودش م. بدهم ومرثیخواستم به زور آرزو را به ک یکه نم

. خواستم یرا م هرمخوا یمن هم فقط خوشبخت. هم ضامنش بود یبود، مهربان بود و با معرفت، مهندس کرم يکار ومرثیک

 بهتر؟ ومرثیاز ک یواقعا چه کس
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داشتم خواهرم را  نانیاطم يروز که یومرثیبود، ک ومرثیک يهنوز نگاهم رو. و به زمان حال برگشتم دمیکش قیعم نفس

 الیخواستم خ یم. ام، کم کم به فکر ازدواج با گلرخ افتاده بودم یزندگ یراحت بروم پ الیخواستم با خ یم. کند یخوشبخت م

همه  يخودش را خراب کرد و هم برا یهم زندگ ز،یگند زد به همه چ ومرثیاما ک. مادرم را از بابت خودم و خواهرم، راحت کنم

 ....ام، تنها گذاشت ختهیعمر مرا با وجدان افسار گس ي

........................ 

بودم، بعد از آن مجبور  مارستانیشب قبل که در ب. خون بود يصبح بود که وارد شرکتم شدم، چشمانم دو کاسه  ازدهی ساعت

و آرزو  ومرثیرفتم و ک مارستانیبه ب میستقساعت هشت صبح هم او را به مهدکودك بردم و بعد م اورم،یشدم پرند را به خانه ب

شرکت با  یمنش. زدم یدر دست احداث م يبه پروژه  يسر دیراه رفتن نداشتم، اما با ينا یاز خستگ. را به خانه برگرداندم

 :بلند شد زیاز پشت م دنمید

 مهندس يسالم آقا-

 گه؟یکهن اومدن د يسالم، آقا-

 هست که رفتن یساعت هی یاومدن، ول-

 :کردم اخم

 ادیب نیبگ نیریباهاش تماس بگ عیسر پروژه؟ سر میبر دیدونه امروز با یکجا رفت؟ مگه نم-

 :گفت عیو سر تند

 رمیگ یچشم، چشم االن تماس م-

 :دمیرا شن رجیا يدر قفل شد، هنوز در را باز نکرده بودم، که از پشت سرم صدا ي رهیدستگ يسمت اطاقم رفتم، دستم رو به

 داخل نییبفرما ن،یخوش اومد-

 :دمیرا شن یمنش يصدا

 آوردن فیئه، خودشون تشر-

 :که با عشوه گفت یفیظر يصدا دم،یرا شن ییآشنا يصدا. فشارم افتاد، دستم سرد شد. دیتپ نهیدانم چرا قلبم در س ینم

 تو رو خدا مزاحم نباشم؟-

 :دیخند رجیا

 خانوم؟ شرکتمون متعلق به شماست یچه مزاحمت-

اما مسخ شده رو به  نم،یبعد از سه سال صورتش را بب نمش،یدوست داشتم بچرخم و بب. لمس شد، خودش بود، گلرخ بود دستم

حس کردم هر لحظه ممکن است تعادلم را از . نشست میشانه ها يرو ينفسم تند شد و عرق سرد. بودم ستادهیدر اطاقم ا

 :دمیرا شن رجیا يدست بدهم، صدا

 می، مهمون دارمهندس يداداش، آقا-
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 رهیشد، دستم از دستگ ینقشه ام م يگلرخ متوجه  دیکردم، نبا یحفظ ظاهر م دیبا دم،یکش قیبار پشت سر هم نفس عم چند

شرکتم  واریمحو شد، در و د رجیگلرخ ثابت ماند و انگار زمان متوقف شد، ا يقرارم رو یدر جدا شد و سر چرخاندم، نگاه ب ي

 دهیکه به آب رس يمثل تشنه ا. بعد از سه سال دوباره مقابل من قرار گرفته بود هک یفقط من بودم و گلرخ، گلرخ. محو شدند

 انهیقلبم وحش. به صورت داشت یمیمال شیپر تر از گذشته شده بود، آرا کلشیه. کردم یزده به صورتش نگاه م جانیباشد، ه

همه شال، بچه مان  نیبعد از ا دیباشد، شا متوانست زن یم. و رفت دیام را به آتش کش یزندگ بود که یهمان زن نیا د،یتپ یم

 رج،یبود که من و ا يبود، زن مطلقه ا ستادهیا میکه رو به رو یاما حاال زن. میکرد یم یآمده بود و خوشبخت زندگ ایهم به دن

و من منتظر  میودکشانده ب نجایو حاال با ترفند او را به ا ردیتا او مجبور شود طالق بگ میزندان کرد يشوهر سابقش را روانه 

گلرخ با چشمان از . حس عذاب آور رو دست خوردن را، از وجودم پاك کنم نیبودم تا حقش را کف دستش بگذارم و ا یفرصت

 :گفت رجیبهت زده به ا .بودم ستادهیشد من در مقابلش ا یشد، باورش نم رهیحدقه در آمده به من خ

 نییخودتون تو شرکت تنها نیشما که گفت یول-

 .خودم آمدم و پوزخند زدم به

 

شده بود، زمزمه  رهیچند قدم عقب رفت و همانطور که به من خ. شد دیلبانم، رنگش مثل گچ سف يپوزخند رو دنیبا د گلرخ

 :کرد

 شمیمزاحم م گهیوقت د هیکهن،  يمن برم آقا-

بود تا بتوانم خودم را جمع و جور کنم، تپش قلبم  یفرصت خوب. در چشمانم، تا چهار چوب در عقب عقب رفت رهیهمانطور خ و

 :انداختم که رو به گلرخ گفت رجیبه ا ینگاه مین. کمتر شد، نفسم متعادل شد

 خانوم کجا؟ مهندس که از خودمونه، -

 :سر چرخاند و چشمانش را درشت کرد و

 ن؟یگ ینم يزیرن، چ یون دارن ممهمونم ،یوسفیمهندس -

کردم تا  یبه شدت تالش م. مرا نداشت دنیبه گلرخ چشم دوختم که انگار نا نداشت راه برود، مشخص بود که انتظار د دوباره

 :را صاف کردم میگلو. بزند و در قلبم جا خوش کند، پس بزنم رونیو نفرت ب نهیک يخواست از ال به ال یرا که م یآن حس

  دمتون؟یبعد از چند سال دوباره د دار،یمشتاق د ؟یخانوم ملک نیخوب-

 :دمییهم سا يرا رو میدندانها

 بعد از سه سال، درسته؟-

 :اش گذاشت و دهان باز کرد نهیس يقفسه  يرا رو دستش

 ...، من اون وقتا، من...من-
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جز  گریکه د ییانگار هنوز ته دلم، همان جاو  دمشید یبعد از سه سال م. نتوانستم تحمل کنم، قلبم از درد فشرده شد گرید

بلوزم و  ي قهیسالن خفه شد، دست بردم سمت  يهوا. از عالقه ام نسبت به او مانده بود يشد، ذره ا ینم دهید يزیچ یاهیس

 :شد دارخش  میصدا. دیلرز میلبها دم،یآنرا کش

 یتو، دم در بده خانوم ملک نییبفرما-

هم  يرا رو میپلک ها. رفت و کمرم تا شد غمایپشت در، توانم به . خودم را داخل اطاق پرت کردم بایسر چرخاندم و تقر و

به من  دیچرا با. سرم را به چپ و راست تکان دادم. گونه ام سر خورد يو رو دیاشک مجال نداد و از چشمم فرو چک. فشردم

 رفتم؟ یبه استقبالش م نهیک ایدن کیرفت که حاال با  یزد و م ینارو م

 :دمیرا شن رجیا يصدا

  ست،یآدم خور که ن ن؟یکن یم نیبابا، حانوم چرا همچ يا-

 :باالتر رفت شیصدا و

 یوسفیمهندس  مان،یا-

به هم فشرده، در اطاق را باز  يگونه ام زدودم و با لبها ياشک را از رو يقطره . هم پشت سر هم آب دهانم را قورت دادم باز

 يدلم، به زبان جار يعقده شده رو يچطور حرفها دمینفهم. برود رونیخواست از شرکت ب یخ که مچشمم افتاد به گلر. کردم

 :شد

 زدم؟  یگفته؟ بگو بزنم گردنشو بشکنم، اصال نکنه من حرف يزیزده؟ چ یحرف یچرا دم در؟ کس گه،یخانوم بفرما تو د-

 دنشیکه سالها قبل، با د یهمان صورت. دیجرخ یصورتش م ياجزا ينگاهم رو. ستادیچهارچوب در ا نیمات و مبهوت ب گلرخ

 :دمیرا شن رجیا يصدا. گرفتم یجان م

 تو؟ یگیم یآروم، چ مان،یا-

 :رو به گلرخ گفتم. رفت ییبلند شد و به سمت دستشو زیشرکت شدم که دستپاچه از پشت م یمنش ي متوجه

 من برم نیش یم تیبفرما داخل، اگه اذ-

 :سرم را به عقب خم کردم و

 رمیکنه؟ باشه من م یم تتونیحضورم اذ-

با . بترسانمش یکم امدیبدم ن. را تند کردم میبه سرعت به سمتش رفتم، هول و دستپاچه از چهار چوب در خارج شد، قدمها و

 :زمزمه کرد یکه به آرام دمیرا شن رجیا يتوانست بدود، صدا یپاشنه بلندش نم يآن کفشها

 پره،  یاحمق نشو، مرغ از قفس م-

 :با حرص اضافه کرد و

 خر-
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که پشت سرش هستم که دستش را به نرده ها گرفت و به سمتم  دیانگار فهم. دمیپله ها، به گلرخ رس يو رو دمیدو بایتقر

قد کوتاهش مقابل من با . براندازش کردم نییاز باال تا پا. بودم ستادهیاش ا یقدم کیشد که  رهیو وحشت زده به من خ دیچرخ

پله ها  ياز ذهنم گذشت از باال. چشمانش از شدت ترس گشاد شد. گذاشتم نرده يدستم را کنار دستش رو. مثل جوجه بود

 :دمیمانتو اش چنگ زدم و او را به سمت جلو کش نیبه آست. اما به موقع خودم را کنترل کردم. شود نیهلش بدهم تا پخش زم

 پاشنه بلند يکفشها نیخانوم با ا یافت یم-

 ...تکان خوردم و به گذشته رفتم کبارهی و

با گلرخ به پارك رفته بودم و . شد یم سیاز سر تا به پا خ قهیکه آدم در عرض دو دق یشالق ياز آن بارانها د،یبار یم باران

خواستم مطمئن شوم که  یکردم و م ینامه ام دفاع م انیاز پا گرید يچند هفته . کنم يخواستم همان جا از او خواستگار یم

شروع به  يکنم که باران تند ینیمقدمه چ شیخواستم برا یتازه م. بروم و برگردم يسرباز هراحت ب الیماند تا با خ یمنتظرم م

. از کوچه ها پارك کرده بودم یکیکه داخل  میبرسان نمیتا به سرعت خودمان را به ماش میبلند شد مکتین يکرد، از رو دنیبار

. لک لک ها شده بود، قهقهه زدم هیکه شب دنشیوطرز د دنیبا د د،یدو یم یاش به سخت یهشت سانت يگلرخ با پاشنه ها

 :دیکش غیج

 نخند، لـــــــوس-

 :زدم ادیفر دم،یدو یو همانطور که م دمیخند بلندتر

 گلرخ، گلرخ-

 ها؟-

 ؟یکن یگلرخ با من ازدواج م-

 :حرفم نشد که گفت يمتوجه  انگار

 مان؟یا یگیم یچ-

 :باال رفت میصدا

 ؟یشیگلرخ زنم م-

 :را گرفتم شیبود کله پا شود که بازو کیهول شد و تعادلش را از دست داد، نزد کبارهی

 پاشنه بلند يکفشا نیخانوم با ا یافت یم-

 :زد، گفت یکه نفس نفس م همانطور

 مان؟یا یگفت یتو چ-

 :شده بود سیصورتم خ يفرو بردم، همه  میشانه ها انیرا م سرم

 برگردم؟  یمون یمنتظرم م ،يرم سرباز یم شهیدرسم تموم م گهیچند وقت د ؟یشیگم زنم م یم-

 :دراز کردم سشیخ يدستم را به سمت گونه  و
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 کنم یخوشبختت م-

دستم را  م،یبود ستادهیشر شر باران ا رینداشت که ز یتیکداممان اهم چیه يبرا. انداخت نییکه سرش را پا دیخجالت کش انگار

 :دمیعقب کش

 ه؟یجوابت چ ؟یشیزنم م ،یگل-

وجودم گرم شد، دلم خواست . دمیمنظورش را فهم. داد نیاش را چ ینیشد، لبخند زد و ب رهیرا بلند کرد و به چشمانم خ سرش

 :به خودم آمدم و گفتم د،یدو یداخل کوچه م که يعابر يپا يصدا دنیباران، او را به سمت خودم بکشم، اما با شن ریهمانجا ز

 رفت میشد سیفدات بشم عروسکم، بدو خ-

 :گلرخ را رها کردم نیلبم نشست، آست يرو يلبخند. از خاطرات گذشته کنده شدم و به زمان حال برگشتم دوباره

 نیتا شما راحت باش رمیمن م ،یداخل خانوم ملک دییبفرما-

 ....از کنارش گذشتم یبه آرام و

........................ 

 :زد ینفس غر م کی رجیا

که تو از اطاق  ياونجور ،يبود که در آورد ياتریاون چه ت ،يفندق هم عقل ندار هی يآخه خاك دو عالم تو سرت که اندازه -

 شیبزن يخوا یسمتش من فکر کردم م يدیدوئ

 :زدم شخندین

 ارنیدر ب يباز يذره واسشون هند هی شهیهم خوشش اومد، زنا دوست دارن مردا هم یلیخ تازه ،يمغز نخود یفهم یتو نم-

 :حرص گفت با

 یفهمون یبهش م يداشته، تو دار یدوره عشق و عاشق هیزن مطلقه است که از قضا قبل از ازدواجش، با تو  هی نیبدبخت ا-

 سمتت ادینم ينجوریا ،يدار نهیکه ازش ک

 خودش اومد تو شرکت؟ يامروز با پا يدیسمتم، تو نگران نباش، د ادیم-

 امروز من مخشو زدم و آوردمش شرکت، کهیمرت-

 :زده گفتم جانیه

 ؟يعابد شیپ شیبرد-

 :فرستاد رونیرا ب نفسش

 تیهتل ها مشونیخانوم توقع داشتن ببر ومد،یو انگار خوشش ن دیکارو د طیآره بردمش، مح-

 :گفتم يخونسرد با

 کنه یگران نباش تو همون انتشارات کار من-

 دونم یم دیبع يکه تو در آورد يخر باز نیبا ا-
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 رفت؟ ایبعد از من تو شرکت موند  نمیاصال بگو بب-

 :باال رفت شیصدا

 یکن یکارها رو خراب م شهیرفت، مرده شورتو ببرن که هم عینموند، از ترس سر-

 :را در دستم جا به جا کردم یگوش

 نه ایگفته  يزیگلرخ به طناز چ نیبب ریزنگ بزن به حامد ازش آمار بگ گهیدو روز د یکی رج،یمغز منو رنده نکن ا-

 :داد رییصحبت را تغ ریمس کبارهی

  ،یزن یدو ساله باهاش حرف نم یکیاالن  ؟يجون داداش چرا با حامد بهم زد مان،یا-

 :شدم یعصب

 کرد يمنم ده بار بهت گفتم در حقم نامرد يدیده بار ازم پرس-

 :شد کالفه

 کرد؟  يکار کرد، چه نامرد یخوب بگو چ-

 :باال رفت میصدا

 ؟یبدون يخوا یخورد، بازم م يادیشکر ز-

 :از خشم منفجر شد کبارهی

 کار کرده؟ یکلمه بگو چ هی م؟یچونیپ یکه مدام م یزن یسه ساله حرف م يمگه با بچه  کهیخوام بدونم، مرت یآره م-

 ؟یپرس یچرا از خودش نم-

 حق با خودته شهیهم یکن یکه فکر م يآدم کله خراب بزمجه ا هیسوء تفاهمه، گفت تو  گهیم دم،یازش پرس-

 :مکث گفت هیبعد از چند ثان و

 یفهم یم هیاز بق شتریب یکن یکه فکر م يدار یبرسونم که تو مشکل روان غامیهم بهم گفت به تو پ شیچند وقت پ-

 :گفت دیبا تاک رجیا. زدم پوزخند

 نه؟ ایکرده  یچه غلط یگیم مانیا-

 :نفرت گفتم با

 ازش خوردم يبدجور يکرد، چکمو داد دست شر خر، تو عالم کار یپامو خال ریز-

 :کرد زمزمه

 یکن یبهم گفت تو اشتباه فکر م-

خواد  یدلم نم رون،یب دمیحامد واسه من مرده، به زور چکمو از دست شر خر کش رج،یا دمیم صیدرست و غلطو من تشخ-

 سیاالن خبر مرگش هم بشنوم برام مهم ن نمش،یوقت بب چیه

 :گفت یناراحت با
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 یگردون یصفت بر م قتیواسه رف عیبابا، سر یهست یک گهیتو د-

 ....جاده زل زدم و به عقب برگشتم به

 :گفت یردند، حامد با ناراحتراهم را سد ک برزیو فر حامد

 یکن یازمون فرار م میلحظه صبر کن، ما که جذام ندار هی مانیا-

 :اخم گفتم با

 هوم؟ بفرما-

 :تکان داد يسر حامد

 ؟يبابا، تو چته چند وقته عوض شد يا-

 :گفتم یحوصلگ یب با

 بود؟ نیکارت هم-

 :مداخله کرد برزیفر

 ؟یکن یم ينجوریبا ما ا یواسه چ م،یو دانشگاه رستانیدب يدوره  يما دوستا ده،یداداش از تو بع-

 :ساعتم نگاه کردم به

 من کار دارم، اگه حرفتون تموم شد من برم-

 :قدم به سمتم آمد کی حامد

 رجهیدر مورد ا-

 :باال انداختم ییابرو

 کرده؟ یخوب چه غلط ش؟یعجب، در مورد گاو م-

 :شدم یپا و آن پا کرد، عصب نیا یکم حامد

 پس فعال ستم،یمنم مادر شوهرت ن ،يخوا یم یلفظ ریز نکهیو مثه ات-

 :را گرفت میو بازو دیسمتم پر به

که با مهندس  یگیخان ب ومرثیراسته که اون پسره ک نیرم سر اصل مطلب، ا یم عیتند و سر مان،یکمتر متلک بنداز ا-

 ت؟یآبج يخواسگار ادیخواد ب یم اقهیع یکرم

 :واسطه شان کرده بود رجیا. مرگشان چه بود دمیفهم. دمیرا عقب کش دستم

 داره؟ یبه شما چه ربط-

 :تکان داد يسر حامد

 ما بود شیپ شبیکنه، د یبده، پسره داره دق م رجیفرصت به ا هیداداش -

 :زدم پوزخند
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 خونه؟ نیآورده بود يباز دختر فرار-

 :رو به من گفت حامد

کرد، نامرد نباش، بهش فرصت بده، خاطر  هیما گر شیتا صبح پ رجیا دم،یخط کش زایچ نیدور ا گهیگفتم که د مان،ینه ا-

 خواد یم یلیخ تویآبج

 :دمیسمتشان پر به

محض اطالعتون  دم،یخواهرمم بهش نم يجنازه  ن،یاریکه همه تون راه به راه به زبون م ستیمن نقل و نبات ن یاسم آبج-

 خوام بهش جواب بدم یهم م گهیکرد، چند وقت د يما ازش خواسگار ياومد خونه  ومرثیک

 :گفت یبا نگران حامد

 ه؟یخواهرتم راض-

 :شدم یعصب

 رد کارتون نیبر س،یما به شماها مربوط ن یمسائل زندگ-

 :مداخله کرد برزیفر

 ؟يشد وونهیبابا تو چرا د-

 :به او گفتم رو

 نیزیهمه چ یشما دو تا طرف اون ب نکهیواسه ا-

 :گفت یبا ناراحت برزیفر

 خاطرخواه شده، بهش فرصت بده یلیآخه خ-

 :نفرت گفتم با

 کنم یم تیما بپلکه، ازش شکا يدور و بر خونه  گهیبار د هیدم،  یفرصت که سهله بهش امون هم نم-

 :دمیحامد را شن يآخر صدا ياز آنها فاصله گرفتم، لحظه  یبدون خداحافظ و

 یگردون یصفت بر م قتیواسه رف عیبابا، سر یهست یک گهیتو د-

 :به زمان حال برگشتم رجیا يصدا با

 دم یزنم و بهت خبر م یفردا شب به حامد زنگ م ایمن برم به کارم برسم، امشب -

خاطرات گذشته روح و روانم را به  دم،یکش قینفس عم. دیایب شیپارك کردم تا حالم سر جا ابانیکه قطع شد، کنار خ تماس

رفتم و  ینبودم، تا آخرش م دانیکردن م یاما من مرد خال. گلرخ هم مرا از پا انداخته بود يدوباره  دنید. دگرفته بو يباز

 یزنگ گوش يفرمان گذاشتم و چشمانم را بستم، صدا يسرم را رو. کردم یخالص م ج،همه درد و رن نیباالخره خودم را از ا

 :به صفحه انداختم و بالفاصله کمرم را صاف کردم ینگاه میام بلند شد، ن

 الو-
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 مرتبه؟ یداداش، اوضاع چطوره؟ همه چ-

 :زدم لبخند

 خبر دور و برشو نداره،  ست،ین ایدن نیمرتبه، طرف انگار تو ا یهمه چ-

 کردم؟ يباز لمیخوب براش ف-

 :شد قیعم لبخندم

 .واسش پختم یبرف، خبر نداره چه آش ریمثه کبک سرشو کرده ز رجیبود، ا یآره حامد خان، عال-

 :گفت يبا لحن جد حامد

 تو سرشون که برن ته چاه، یبا لگد بزن دیکه نامرد باشن با ییحقشه، آدما ياریسرش ب ییحقشه، هر بال-

 :پر شد نهیکه در حقم کرد، قلبم از ک يو نامرد رجیا يادآوری با

 ونده بشهفاتحه اش خ دیاز ته چاه رفتن گذشته، با رجیکار ا-

 :باال رفت شیصدا

 ش؟یبکش يخوا یم ،یحماقت نکن مان،یا-

 کشمش، مرگ هم کمشه ینترش نم-

 :دمیکش یقینفس عم و

 که از اول باهاش رفاقت کردم مونمیپش-

 ....باز هم گذشته ها زنده شد و

کردم  یلبخند زدم و سع. دیمال یمضطرب بود و دستانش را در هم م. شدم رهیتخت نشستم و به چشمانش خ يآرزو رو کنار

 :آرامش کنم

 آرزو-

 .نگفت يزیرا به دندان گرفت و چ لبش

 ه؟یچ ومرثیآرزو جوابت به ک-

 :دست لرزانش گذاشتم و پدرانه گفتم يشدم و دستم را رو کیبه او نزد یکم. اضطراب به چشمانم زل زد با

  س،یهم ن یچیاهل ه ه،یمرد زندگ ه،یخوب يبچه -

 :گفتم دیبا تاک. شد مانیاما انگار پش دیبگو يزیباز کرد تا چ دهان

 ؟یبگ یخواست یم یبگو چ-

 :گفت دهیبر دهیبر

 داداش....گم یم-

 :لبش را با زبانش تر کرد و
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 شه؟یم یدوستت چ فیپس تکل-

 بود؟ رجیدوستم؟ کدام دوستم؟ نکند منظورش ا. باز، به او زل زدم مهیدهان ن با

 کدوم دوستم؟-

 :گفت ینگران با

 رجیا..ریا-

 :باالخره دهان باز کردم. رفت ادمیچند لحظه جمالت از  يو مبهوت نگاهش کردم، برا مات

 ؟يکار دار یچ رجیآرزو؟ اصال تو به ا یفیچه تکل-

 .نگفت يزیدهانش را قورت داد و چ آب

 ؟يکار دار یچ رجیبه ا دمیپرس-

 :شد دستپاچه

 يداداش، آخه اومد خواسگار-

 :درشت شد چشمانم

 خوره،  یتو؟ اون پسر به دردت نم یگیم یاومد؟ چ یک ؟يم خواسگارکدو-

 :مشکوك نگاهش کردم و

 ؟يکرد یالیخودت فکر و خ شینکنه تو پ-

 :شد هول

 نه؟ یگفت ؟یگفت یبود که به اون چ نینه داداش، منظورم ا-

 :شدم یعصب. آمد یخوشش م رجینکند از ا ای. کرده بود یاالتیخودش فکر و خ ينکند آرزو برا. کردم مکث

  ست،یخوره، مرد ازدواج ن یآره، بهش گفتم نه، اون به درد تو نم-

 .نزد یانداخت و حرف نییرا پا سرش

دو جلسه هم با خودش  یکی یحاال اگه خواست ه،یآدم خوب گمیبهت م یکنم، ول یفکر کن، من مجبورت نم ومرثیدر مورد ک-

 یچیکه ه یحرف بزن، اگه هم نخواست

 :بود که زمزمه کرد يگرید يش جافکر انگار

 ؟يجواب رد داد رجیپس به ا-

 :تخت بلند شدم و به سمت در اطاق رفتم يحرص از رو با

 هم فکر نکن،  رجیبهم بگو، به ا گهیجوابتو تا چند روز د-

 ؟یپس چرا باهاش دوست هیداداش اگه آدم بد-

 :گذاشتم رهیدستگ يرا رو دستم
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 ...که از اول باهاش رفاقت کردم مونمیپش -

 :حامد، گذشته ها محو شدند يصدا با

خودش اجاره کنه، مثه  يبرا ییشروع کنه تا بتونه جا یکار از اون انتشارات يخواد برا یکه گلرخ گفته م دمیاز طناز شن مان،یا-

 شهیو دخترش خونشو کردن تو ش ينامادر نکهیا

 :دیخند و

 آب يرو ختیپته مون ر يدیدفه د هی ا،یرا رو دارکه خب ينشون ند رجیا يجلو-

 :گذاشتم نیماش يپنجره  يرا رو دستم

به  نمیا دم؟یکنارِ اتوبان هم خر نیزم کهیت هیخبر داره  یحامد، به طناز بگو رو مخ گلرخ بره و در مورد من بهش بگه، راست-

 ...وسوسه بشه مخمو بزنه یگوشش برسون بذار حساب

اصال انگار در . گلرخ مقابل صورتم بود يمدام چهره . پهلو و آن پهلو شدم نیتختم ا يشب که به خانه برگشتم، تا صبح رو آن

 ییانگار ته دلم دوست نداشتم بال. در جنگ و جدل بودند گریکدیذهنم با  کیوجدانم و آن بخش تار يندا. سرم غوغا به پا بود

آن . دیکش یکه بر سرم آمده بود، به رخم م ییها یآمد و بدبخت یدر م انیذهنم به غل کیارت ي مهیو باز ن اورمیبر سر گلرخ ب

 کیورِ تار ت،یدر نها. کردم هر لحظه امکان دارد از شدت غصه منفجر شود یشد و حس م یم زیوقت بود که قلبم از فشار لبر

مرا از  یکه زندگ یرجیا دم،یهم نقشه کش رجیا يابر. دمیگلرخ نقشه کش يبرا دم،یشد و من در ذهنم نقشه کش روزیذهنم پ

 ....رو به آن رو کرد نیا

................. 

از در . دیرس یبه مشام م یادکلنم تا چند فرسخ يبو. بودم دهیبه خودم رس یحساب. ساعت هشت صبح وارد شرکت شدم راس

با ورودم سر . کرد یبود و به چند برگه اشاره م ستادهیشرکت ا یکه مقابل منش رجیشرکت که وارد شدم، چشمم افتاد به ا

 :به دنبالم وارد اطاق شد. زدم و به سمت اطاقم رفتم شخندین. ابروانش باال رفت وبه من انداخت  یچرخاند و از سر تا به پا نگاه

 يدیبه، چه به خودت رس-

 :اور کتم را مرتب کردم ي قهی

 رج؟یگلرخ پسند شدم ا-

 :دیخند

 که حاال پسندت کنه؟ شهیم داشیورا پ نیا یکن یفکر م يسرش آورد روزیکه د ییبا اون بال-

 :کردم اخم

 اد؟یگفت نم ؟یاز حامد آمارشو نگرفت شبیمگه د-

 :دیبه سرش کش یدست

 ستیرو به راه ن یلیاوضاعش تو خونه خ نکهیکنم، مثه ا یتو انتشارات کار م امیواهللا حامد که گفت گلرخ به طناز گفته م-
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 :گذاشتم و گفتم زیم يرا رو فمیک

 بگو هواشو داشته باشه يبه عابد اد،یپس م-

 :نشستم، گفتم یم زمیهمانطور که پشت م و

 کار دارم ییجا رمیاوضاع احوال گلرخ خانوم چطوره، بعدشم م نمیخوام بب یم ،يعابد شیپ رمیسر م هی گهیساعت د هی-

 :دستش را به کمر زد رجیا

 ؟يایب يخوا یامروز هم نم ینی ،يومدیکه ن روزیسر پروژه، د میبر دیبا-

 :چشمانش زل زدم به

 خواهرم دست تنهاست س،یحالش خوب ن ومرثیبرم خونه، ک دیبا-

 :شد هول

 چشه؟-

 :کردم خونسرد باشم یو سع دمیکش رونیرا ب زمیم يکشو

 مارستانیحالش بهم خورد بردمش ب شیدو شب پ-

 :در پنهان کردنش نداشتم، ادامه دادم یکه سع یبا نفرت و

 کنه یخالصمون نم رهیم ینم-

 یبهم م زیهمه چ دینبا. هم فشردم تا بتوانم خودم را کنترل کنم يرا رو میدندان ها. نگفت يزیچند لحظه چ يبرا رچیا

 :گفتم یبه آرام. ختیر

 دست توئه؟ یتوران ارویاون  يبرگه قرار دادها-

 :توجه به سوالم، گفت یب

 داغونه، نه؟ یلیاوضاعش خ-

 :افتضاح بود ومرثیاوضاع ک. دیام لرز چانه

 همه راحت بشه الیو خ رهیخواد بم یآره داغونه، کم آوردم، دلم م-

 :با حسرت گفتم و

 بابامه نیبه همه نشونش بده و بگه ا دیبا گهید يبچه اش که دو فردا چارهیب-

 :گر گرفتم کبارهی و

 دست توئه؟ یتوران يقراردادها-

 :گفت یآرام به

 آره دست منه، دنبالش نگرد-

 :گفت اطیبا احت و
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 ترك کنه؟ یکن یچرا کمکش نم-

 :ندیشکست خورده ام را بب يپاك کردن کفشم، خم شدم، دوست نداشتم چهره  يبهانه  به

 کمکش کردم یکاف يبه اندازه -

 :فرستادم رونینفسم را ب و

 به عنوان دومادم انتخابش کردم نکهیشدم از ا مونیپش-

 ...گذشته ها جان گرفتند و

 :کشاند و گفت يمرا به گوشه ا یشلوغ يال به ال مادر

 تاالره، کارت داره رونیب ییآقا هی گهیداده م غامیپ یشوهر خانوم محسن مان،یا-

 :کردم اخم

 تاالر؟ رونیب-

 :رو به آنها کردم. مهمانان، قطع شد دنیبا رس صحبتمان

 نیاومد نیداخل، لطف کرد دییبفرما ن،یخوش اومد یلیخ-

 :دیهم چرخ مادر

 رسم یکنم، االن خدمت م یخواهش م دییبفرما-

 :رو به من گفت و

 منم به مهمونا برسم ه،یک نیمادر من سرم شلوغه، برو بب-

از . بود ومرثیآرزو و ک یعروس. آمدم رونیب یو همهمه و ضرب و آهنگ، فاصله گرفتم و از تاالر عروس یآن شلوغ از

هم  یمهندس کرم. گرفتم یاو، شهر را در دست م يبه پشتوانه . دامادم شد ومرثیباالخره ک. پا بند نبودم يرو یخوشحال

از آنها  یکیتاالر بودند،  رونیب انیدو تن از آشنا یکیتاالر خارج شدم،  از. باشد بمانیتوانست رق ینم یکس گرید. پشتمان بود

 :گفترو به من 

 احوالِ داداش عروس؟-

 :دمیخند

 داره؟ يبا من کار نجایا یچاکرم، کس-

 :کنار تاالر اشاره زد کیتار مهیتنگ و ن يکوچه  به

 یکوچه بغل يایب میبهت بگ رونیب يبود، گفت اومد ییآقا هی-

داخلش نبود، سر چرخاندم و  یکس. وارد کوچه شدم. بود؟ فکرم مشغول شد یچه کس یعنی. تکان دادم و پا تند کردم يسر

 .کرده بود رمیغافلگ دم،یخودم را عقب کش. دیکتم چسب ي قهیاز عقب به  یباره کس کیکه  ستمیدوباره به انتها نگر

 نه؟ ،يداداشِ عروس، باالخره کار خودتو کرد-
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 :شدم و دست و پا زدم وانهید رج،یا يصدا دنیشن با

 خواهرم یتاالر عروس يجلو ياومد یبه چه حق ،یولم کن نالوط-

نور تک چراغ کوچه، با  ریبه سرعت برگشتم و ز. ام بردارم، خودش مرا به جلو پرت کرد قهیتالش کردم دستش را از پشت  و

 :اما زود به خودم مسلط شدم و خواستم به سمتش حمله کنم که گفت. از اشکش، جا خوردم سیچشمان خ دنید

 ومدمیواسه دعوا ن-

 :لباسش، اشکش را پاك کرد نیبا آست و

 یشیم مونیپش يروز هیفقط اومدم بهت بگم -

 :دمیدر هم کش چهره

  رمیگ یدهنتو گل م ؟یکن یم دیمنو تهد کهیمرت-

 :زد ادیو فر دیبغضش ترک کبارهیقدم به سمتش رفتم که  کی و

 دومادت شده ومرثیکه ک یش یم مونیپش مان،یا یش یم مونیپش-

 يخواهرم کتک کار یخواستم شب عروس یخواستم به دنبالش بروم، اما با خودم گفتم که آخرش چه؟ م. عقب عقب رفت و

 مغز؟ یب شِیگاو م نیا ،یکنم؟ آن هم با چه کس

رفت، هق هق مردانه اش در کوچه  یشدم که همانطور که عقب عقب م رهیخ رجیو به ا ستادمیبه کمر وسط کوچه ا دست

 ...بود دهیچیپ

 نکهیشدم از ا مانیشدم، مثل سگ پش مانیپش. راست گفت ،یعوض رجِیا نیراست گفت، ا. به زمان حال برگشتم دوباره

ماندم،  زیم ریهمانطور خم شده ز. کشتمش یکه اگر به خاطر خواهر بدبختم نبود، تا االن هزار بار م. دامادم شد ومرثیک

سرخورده ام را  يدوست نداشتم چهره  د،یرا ببن یمانیدر چشمانم پش تموست نداشد. نگاه کنم رجیدوست نداشتم به چشمان ا

 .ندیبب

 

کتاب و  يبسته ها ينگاهم رو. شده بود دیباز هم تپش قلبم شد. هل دادم یدر انتشارات گذاشتم و به آرام يسردم را رو دست

عاقل مرد پنجاه و چند ساله افتاد که با  ،يعابد يآقاسر بلند کردم و چشمم به . دیکه وسط سالن، تلنبار شده بود، چرخ يکاغذ

 :بود ستادهیا یانچند برگه در دستش، مقابل مرد جو

که چاپ کردن نگه دارن، کتاب نره  یاون صفحات يصفحات چهل تا چهل و هفت اصال چاپ نشده، به بچه ها بگو همه -

 انتظار ندارم گهیاز شماها د ؟یعیحواستون کجاست رف ،یواسه صحاف

 :تکان داد يسر دنم،یبا د. به سمتم بچرخد يدر، به صدا درآمد و باعث شد عابد يکوچک باال ي زنگوله

 ؟یبه، سالم مهندس جوان، خوب-

 :سالن شدم وارد
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 ما؟ يبا زحمتا نیکن یکار م یچ ن؟یخوب ،يسالم جناب عابد-

 :پسر جوان زد يبه بازو یدست

 امیبرو االن م-

 :گفترو به من  و

 اوضاع خوبه؟ ،يجوون؟ خوب چطور هیزحمت چ-

 چطوره؟  لمونیشکر خوبه، فام-

 :در دستش انداخت يبه برگه ها ینگاه

 عالمه کار سپردم هیاول بهش  نیخوبه، تو اطاقشه، از هم-

 :را جا به جا کرد نکشیع و

 نگران نباش، هواشو دارم-

 :سالن اشاره زد يبا سر به اطاق آن گوشه  و

 کردن يخرابکار یبچه ها، حساب شیسر تا پ هیبرم  دیبرو بهش سر بزن، من با يخوا یتو اون اطاقه، م-

در و چند قدم  کیبا گلرخ فقط  یعنی. که به آن اشاره زده بود، ثابت ماند يدر ينگاهم رو. کرد و رفت یاز من خداحافظ و

. شدم دهیبه سمت اطاق کش. من نبودند اریانگار تحت اخت میپاها اما. فاصله داشتم؟ خواستم برگردم و از انتشارات خارج شوم

ضربه زدن به در بلند  يدستم برا. ستادمیپشت در اطاق ا تیبرخورد کردم و در نها همکتاب سر را يدو بار به بسته ها یکی

خم شده بود و  زیم يه روگلرخ ثابت ماند ک ينگاهم رو. در اطاق را باز کردم و وارد شدم کبارهیشدم و  مانیکردم اما پش

 هیدر اطاق را بستم و به آن تک. شدت جا خورد به دنم،یام سرش را بلند کرد و با د یکرد، با ورود ناگهان یداشت م ادی يزیچ

گلرخ . دمیشن یو نه م دمید یاصال انگار به جز گلرخ نه م. شدم رهیشلوارم فرو بردم و به او خ بیهر دو دستم را داخل ج. زدم

را از نظر  شصورت يکردم و با دقت اجزا دایپ یفرصت. خورد یشده بود و تکان نم ریغافلگ. همانطور خم شده به من زل زد

. وحشت زده به من چشم دوخت. افتاد نیزم يگلرخ به خودش آمد و قد راست کرد، خودکار از دستش ولو شد و رو. گذراندم

 :لبخند زدم. دیکش یبود و با دهان باز نفس م دهیرنگش پر

 ؟یخانوم ملک یخوب-

 :سرم را کج کردم. امدین رونیاز دهانش ب يزیاصوات نامفهوم، چ جز

 کرده دایبراتون پ ییخوب جا رجیا ؟یهست یراض طیاز مح-

 :زدم هیقدم عقب رفت، سرم را به در اطاق تک کی

 تومن صدیس یحقوقشم مناسبه، ماه-

 :پوزخند زدم. دیچیاطاق پ يتندش در فضا ينفسها يصدا. باال آمد و مشت شد نهیقفسه س يتا رو فشیظر دست

  ه،یشوهر سابقتون زندون دمیشن ن؟یچند وقته جدا شد-
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 :تکان دادم يسر و

 کار کرده بود؟ یچ-

 ...من...مای، ا...من-

به سطل آشغال پشت سرش برخورد کرد، تلو . قدم عقب رفت کیو  دیترس. ام را از در اطاق جدا کردم و به سمتش رفتم هیتک

 :تلو خورد و دوباره عقب رفت و ملتمسانه گفت

 کنم ینکن، خواهش م تمیتو رو خدا اذ-

. قلم از درد مچاله شد. گرفتم یجان م دم،یشن یم یکه وقت یفیظر يچاقو، قلبم را خراش داد، همان صدا يزیمثل ت شیصدا

 :و با غضب گفتم ستادمیکردم و مقابلش ا یمان را ط بلند فاصله يبا قدمها

 تو؟ ایکردم  تیزنه، من اذ یم تیحرف از اذ یک نینکنم؟ بب تتیاذ-

 :باال نرود میکردم صدا یخورد، سع یو تکان نم واریبود به د دهیچسب د،یلرز یم دستانش

 نکنم؟ تتیاذ یگیبه من م ییاالن با چه رو-

 :لرزان گفت يچانه  با

 سرم شکسته ست یکاف ينکن، من به اندازه  تمیاذ وفتم،یبه پات م-

 :دادم و خودم را خم کردم هیتک واریام با او کم شد، کف دستم را کنار سرش به د فاصله

 ؟يبه عشقت نارو زد ای ،يو ازش جدا شد يشوهرتو نگه دار یسرت چرا شکسته؟ چون نتونست-

 :به عقب خم شد و به من نگاه کرد سرش

 داره؟ يا دهیچه فا نیکه خورده زم یزدن کس ؟یکن یتالف يخوا یاالن م-

 واسه کار؟  نجایا ياومد يشرکت منه؟ پس چرا پاشد يرو به رو یانتشارات نیا یدونست یتو مگه نم-

 :و به هق هق افتاد دیاور کتم چسب نیآست به

 رفتم یشد م یم دایکه سهله تو قبرستونم برام کار پ نجایکنن، به غلط کردن افتادم، ا یم تمیاوضام تو خونه خرابه، اذ-

 :تمسخر گفتم با

زنش  ینرفت ،يپول داشت، مگه واسه اون پوال منو ول نکرد لویک لویاون که ک ؟ینگرفت هیپدرت مهر یمگه از اون شوهر ب-

 ومد؟یهم دستت ن یپاپاس هیشد؟  یچ ؟ينشد

 :دیگونه چک يرو شیاشکها

خواستم از دستش  یاموالش هم مصادره شد، منم فقط م دن،یرد که پونزده سال زندون واسش برک یدونم چه غلط ینه، نم-

 و جدا شدم دمویخالص شم، مهرمو بخش

 :را تنگ کردم چشمانم

 یبدبخت به خاطر پول خودتو فروخت-
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 :دمیکش رونیرا از دستش ب نمیآست و

خروس  شهیسر کار، هم نجایشکر خورد تو رو آورد ا رجیگم عذرتو بخواد، ا یم يرم به عابد یم ،یکار کن نجایا يحق ندار-

 محله یب

 :دیچسب میبه بازو نباریا

 وفتمیبه فالکت ب يخوا یمن که به قول تو بدبختم، چرا م ر،یشغلو ازم نگ نیتو رو خدا ا-

 :کردم یکردم، زجر کشش م یم رشیتحق نطوریهم دیشروع کار بود، با نیا. بودم یکردنم راض ينقش باز نیدلم از ا ته

بعد از سه سال بازم بهم  که؟یچه کوچ ایدن يدید ،يکرد یم نجاشمیبفکر ا ،یرفت یو م يکرد یهمون موقع که شوهر م دیبا-

 میدیرس

 :دیکش نییمقنعه اش را پا يگوشه  کبارهیدستم را از کنار سرش برداشتم و خواستم بروم که  و

 نیکارم کردن، بب یچ نیبب-

. آمد نییمقنعه پا يدستش از رو. خورد، ثابت ماند یگوش تا گردنش، به چشم م ریکه از ز یقیچهار خراش عم يرو نگاهم

 یعصب. و مقاومت کرد دیحبس شد، با اعصاب داغان، دستم را به سمت مقنعه اش بردم، سرش را عقب کش نهینفسم در س

 :شدم

 نمیصبر کن بب-

خراش . دمیکش نییمقنعه اش را پا گر،یچسباندم با دست د واریرا به د مرخشیکردم و نور  کیدست چانه اش را  کیبا  و

هم فشار  ينگاه کردم، پلکش را رو مرخشیبه ن. گردنش چنگ انداخته بود ریبا چهار ناخنش ز یبود، انگار کس قیگردنش عم

اش،  هیگر دنیاز دست خود احمقم کالفه شدم که هنوز نگرانش بودم و با د .کالفه شدم. کرد یم هیگر یداده بود و به سخت

 :گفت هیسر چرخاند و با گر. مقنعه اش شل شد يدستم از رو. ختیر یروح و روانم بهم م

 شدم ریس یکنن که از زندگ یم تمیاونقدر تو خونه اذ-

 ...اش گم شدم دهیسبرد، در چشمان تر یآشنا بود، مرا به گذشته م میجمله چقدر برا نیا

 :را کج کردم سرم

 گهینکن د هیگر شه،یتموم م میسرباز يچشم رو هم بذار ،يدختر-

 :هق هق گفت با

 يتو رو خدا منو تنها نذار مانیا-

 :کرد اخم

 ؟یگیم یچ رم،یم یمن م یتنهات بذارم؟ بخدا تو نباش ،یمن یدختر تو زندگ ؟يشد وونهید ؟یگل-

 :کردم بخندانمش یخم شدم و سع و

 نگاش کن، دختر دماغو، هو هو،--
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 :دیخند هیگر انیم

 ؟يریم یک-

  شم،یاعزام م گهید يهفته -

 :لبخند زدم و

 زنم،  یمراقب خودت باش، مدام بهت زنگ م-

 :به هق هق افتاد دوباره

 شدم ریس یکنن که از زندگ یم تمیاونقدر تو خونه اذ-

 :دیآه کش و

 امیهم نتونستم بخواهرت  یکه عروس يدید-

 :را سمت صورتش بردم دستم

 رمیگ یرو برات م یعروس نیبهتر شه،یتموم م یهمه چ امیم يسرباز رمیم گه،یبسه د ،یگل-

 :از ذهنم گذشت يزیچ کبارهی و

 خونه تون امیم رمیگ یاالن دست مادر و پدرمو م نیهم ا،یب یجلو؟ بخدا بهم بگ امیب يقبل از سرباز يخوا یم-

 :باال انداخت چانه

و  يمونم بر یمنتظر م شن،یجونم م يو دخترش هم بال هینه، تازه حور گهیجلو بابام م يایاگه ب ،ينه، تو االن کار ندار-

 ،يایب

 :دیاش را باال کش ینیب و

 مراقب خودت باش، منتظرتم-

 شتریمنتظرم نماند، ب. به من دروغ گفتدخترك نامرد  نیا. دروغ گفت. فرستادم و دوباره به زمان حال برگشتم رونیرا ب نفسم

مرا  دمیرفت و آمدها فهم نیاز ا یکیمرکز کشور، اعزام شدم، در  ياز شهرها یکیبه  ،يسرباز يبرا. از شش ماه منتظرم نماند

 . رفت شهیهم يتنها گذاشت و برا

من هم  يچانه . نشست نیزم يسر خورد و رو واریعقب عقب رفتم، کنار د. کرد یم هیگلرخ فاصله گرفتم که همچنان گر از

در اطاق را باز کردم و خودم را داخل سالن . شدم مانیاما پش م،یبگو يزیدهان باز کردم تا چ ستادم،یکنار در اطاق ا. دیلرز یم

 ....و از انتشارات خارج شدم تمآن سالن شلوغ گذش نیاز ب. پرت کردم

دخترك  نیا. گذاشتم و کمرم تا شد زمیم يدستم را رو. هره زده بودم، از هم وا رفتکه به چ یوارد اطاقم شدم، آن ماسک یوقت

پشت . رفت یاز مقابل چشمانم کنار نم يگردنش لحظه ا يرو يها یدگیخراش. نامرد را دوست داشتم، هنوز دوستش داشتم

کردم آنرا  یتالش م هودهیر بدر دلم نشست و من چقد یمیدوستش داشتم، باز هم آن عشق قد دم،یکش قیسر هم نفس عم

 :تکان دادم و زمزمه کردم يکمرم صاف شد، سر. پس بزنم
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عاشق  هیکنم که  ینگاه م هیبه قض ينجوریتونم گول بزنم، باشه، به جاش ا یباشه، من دوست دارم گلرخ، خودمو که نم-

 ...که عشقشو از دست داده یآدم هینه  ره،یخواد حالتو بگ یزخم خورده م

 .لبم نشست يرو یطانیش لبخند

از ابروانش  یکی. نگاهش کردم يبا طلبکار. نشست نیداخل ماش رجیباز شد و ا نیکه در ماش وفتمیزدم و خواستم راه ب استارت

 :باال رفت

 درست بشه خرابتم نمیباره؟ تا ماش یم یچه بارون ینیب ینم ،یمنو برسون دیجون داداش با-

خودش  يبود و اصال به رو ختهیمن و خانواده ام را به هم ر یزندگ. بود ریست و حقلحظه به صورتش زل زدم، چقدر پ چند

 :باال رفت میصدا. آورد ینم

 ؟يریبگ یتون یآژانس نم هیباال،  رهیتو که پولت از پارو م-

 ؟يریگ یپاچه م يشد یبابا باز خروس جنگ هیچ-

االن وقت . خواست تا سرحد مرگ کتکش بزنم، اما به موقع به خودم آمدم یرا مشت کردم تا به صورتش بکوبم، دلم م دستم

چشم از او گرفتم و راهنما زدم، . گذاشتم یجگر م يهمه سال صبر کرده بودم، چند ماه هم دندان رو نیکار نبود، من که ا نیا

 :دمیرا شن شیصدا

 مونده ابونیگلرخ کنار خ مان،یا نیئه بب-

دل  يهمه  ریبا لگد ز نباریشد اما ا یباز هم ته دلم خال. بود ستادهیباران ا ریز ابانیگلرخ کنار خ. مبه عقب نگاه کرد نهیآ از

 :دمیکوب میها یرحم

 به درك که مونده-

 برو سوارش کن،  ؟یمخشو بزن يخوا یبابا، مگه نم يا-

 :را چرخاندم فرمان

 بکشمش سمت خودم، االن حوصله شو ندارم يدونم چجور یخودم م-

 . باران تند شده بود. برف پاك را روشن کردم. نگفت يزیکرد و چ مکث

  ش؟ینیتو انتشارات بب یآخه واسه رفت شهیداداش تو که اعصابت خورد م-

، اما باز هم حرفم را "قینا رف ستمیمن داداشت ن" میتا نوك دهانم آمد که بگو. که به زبان آورد، آتش گرفتم "داداش"لفظ  از

 .گذاشتم یرا هم کف دستش م رجیبه وقتش حق ا. زدم یگدار به آب م یب دیانب. قورت دادم

 کار دارم ییخوام برم جا یرسونمت، م یم ییجا هیتا -

 :شد کنجکاو

 کجا؟-

 خوام برم قبرستون یم-
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 ؟ير یم يخوا یاَه زر بزن بگو کجا م-

 خوام برم قبرستون سر خاك مادرم یراس گفتم، م-

ثابت  یپسر جوان ينگاهم رو. بعد، پشت چراغ قرمز ترمز کردم ي قهیچند دق. نگفتم يزیمن هم چ. نگفت يزیکرد و چ سکوت

 :زد یم ادیگوشش بود و فر يرو لیموبا یماند که گوش

 شم یم وونهیبخدا دارم د ؟يبر يخوا یم يام نکن، کدوم گور وونهید-

 ...دندیسر کش اه،یس يشدم و گذشته ها رهیوجودم منقبض شد، به پسرك درشت اندام خ ي همه

شش ماه از . دو روزه داشتم یمرخص. نمشیخواستم تا عصر به سراغ گلرخ بروم و بب یذوق و شوق به خانه برگشته بودم و م با

 گلرخ ياواخر هم تماس ها نیا. کرد یم تمیاذ يدور. توانستم مدام با گلرخ باشم ینم گرید. سخت گذشته بود میبرا يسرباز

شده  شتریروز به روز ب ن،یو دخترش نگ هیتواند صحبت کند و فشار حور ینم انهگفت داخل خ یکمتر شده بود و هر بار م

تخت پرت  يخودم را رو. پا بند نبودم يرو یاز خوشحال. دمشید یم گریدو ساعت د یکیمهم نبود،  میبرا نهایا گریاما د. اشت

 :گلرخ را گرفتم، بعد از هفت هشت بوق باالخره جواب داد يکردم و شماره 

 الو-

 :جان گرفتم فش،یظر يصدا دنیشن با

 نمتیب یم گهیدو ساعت د یکیخونه،  دمیکجام؟ رس یدون یدلم؟ م زیعز یسالم نفس، خوب-

 . سکوت کرد. خالف انتظارم، ذوق زده نشد بر

 دنبالت عروسکم امیم نیبا ماش گه؟ید رونیب يایب یتون یخانمم، م یالو گل-

 .بود اقمیهمه شور و اشت نیهم سکوت، جواب ا باز

 م؟یاس ام اس بد يخوا یو مادرش دور و برتن؟ م نینگ ؟یحرف بزن یتون یخانوم، نم-

 بشه؟ یکه چ میاس ام اس بد-

 :اوردمیخودم ن يجا خوردم، اما به رو شیصدا يسرد از

 تو بشم يفدا نمت،یربع بب هی امیآماده شو ب یتون یذره شده، اگه م هیدلم برات  یعروسک پس زبونتو موش نخورده، گل-

 :شدم یکم کم نگران م. هم مکث کرد باز

 شده؟ يزیچ زیخانوم، گلرخم، عز-

 شده يزیچ هیآره -

 :شدم زیخ میتخت ن يرو از

  ارم،یکردن؟ پدرشونو در م تتیشده خانوم؟ بازم اذ یقربونت برم چ-

 :دیچیپ یون گوشنفسش در يصدا

 رابطه تموم بشه؟ نیا شهیم مانیا-
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 :گفتم يخفه ا يشده بود؟ با صدا وانهیگلرخ د. ماندم خکوبیم ز،یخ مین تیجا خوردم که تا چند لحظه در همان وضع آنقدر

 خانوم؟ یچ-

 رابطه تموم بشه نیگفتم ا-

 :از سر تا نوك پا مرا در بر گرفت یعصب ي رعشه

 خورده؟ ییحالت خوبه؟ سرت جا ،یگل-

 :باره منفجر شد کی

 زنم، یخورده تازه هوش و حواسم اومده سر جاش، من رابطه رو بهم م ییآره سرم جا-

 :من هم باال رفت يصدا

 شده؟ یتو چه مرگته؟ چ-

 :کردم اوضاع را آرام کنم یسع و

 ه،یکه اوضاع چجور یدون یم گه،یشرمنده ام، پادگانه د بهت زنگ بزنم، بخدا ادیدونم نتونستم ز یکرده؟ م تتیاذ میدور یگل-

 پدر مادر دارا؟ یازون بستن م؟یبخور یبستن میدنبالت بر امیب

 :دیکش غیج

 گهید يچه خبره؟ هفته  يفکر کرد ،يبخر یسه تومن یبود که واسه من بستن نیهنرت ا يبخورم، همه  یبستن امینه نم-

 بوده تموم شده نمونیب یبهم زنگ نزن، هر چ مه،یعروس

که خودم با  ییها یاز همان شوخ. احمقانه بود یشوخ کی نینه ا ؟یاش بود؟ عروس یعروس. رفت جیسرم گ. کشد ریت قبلم

 يها یهم از همان شوخ نیا. دادم که تا مرز سکته بروند یبهشان م يخبر کبارهی. دادم یانجام م شیو گاو م برزیحامد و فر

 :بود یخرک

  م،یزن یآروم باش، با هم حرف م گلرخ جان، ،یگل-

 :دیکش غیج دوباره

زنت  امیمنتظرت بمونم و بعد ب ینشون نامزدم دستمه، انتظار داشت ياالنم حلقه  مه،یعروس گهید يهفته  گمیم ؟یچه حرف-

 بود فراموش کن نمونیب یکنم؟ هر چ یقرون دو زارت زندگ هیبشم و با 

 شده بود؟ نیاطاق، سنگ يبکشم، چرا هوا قیدهانم را باز کردم تا نفس عم. بند آمد نفسم

 ؟یچ ینیحرفا  نینکن، ا وونهیمنو د ؟یگیم یگلرخ چ-

 :دیلرز میصدا و

 یگلرخ تو زن من ؟یچ ینی یعروس-

 کردم دایمنم راهمو پ ت،یبرو دنبال زندگ ؟یچه دوغ یاصال چه کشک ستم،یمن زن تو ن-

 :زدم نعره
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 کردم؟ یکار کردم؟ من چه غلط یمن چ ؟یچ ینی یعروس ،يدیمنو سکته م يگلرخ، خدا لعنتت کنه، دار-

 از تو پولدارتر به پستم خورده ،یپول یفقط ب ،ينکرد يکار چیتو ه-

 :افتادم و به سجده رفتم نیزم يتخت خم شدم و رو يرو از

 ...رونیب میدنبالت بر امیار بکارو نکن، اصال بذ نیبا من ا یگل شم،یمنم پولدار م یگل-

 :گفت یرحم یو با ب دیحرفم پر انیم به

 یکف دستم؟ فقط ده تومن؟ با ده تومن تف هم به من نم يبذار يده تومن بشمر م؟یبخور یسه تومن یبستن رونیب میبر-

 دن

 :شد، تند و پشت سر هم گفتم يلبم جار يدهانم از گوشه  آب

دو روزه اومده مخ  هیک زیهمه چ یب نیا یذره وقت بده، گل هیخوام،  یفرصت م رم،یگ یمن همونو واست م یتو بگ یهر چ-

 تو رو زده؟ من به تو اعتماد داشتم

 باال رهیپولش از پارو م زیهمه چ یب نیا-

 :بعد از چند لحظه مکث گفت و

 ،يپولدار میفکر کرد ،يدار هیتو بچه ما میما فکر کرد ادته،ی ارهیبه طناز که واسم ب يداد کویکه پول چهارتا الست ياون روز-

کردم دست از سر تو  شیراض نیتر بود، واسه هم ختیر یجر و بحث شد که کدوممون مختو بزنه، اوضاع من از طناز ب نمونیب

 بیبا ج یول ،ينبود سیبود که تو خس نیبا ما نداره، تنها فرقش ا یتو فرق یوضع مال ونستمد یسمتت، اما نم امیبرداره و من ب

 تومن سر کنم، ستیشوهرم با ده تومن ب يتونم تو خونه  یمن نم ،یوسفی مانیالرژ بود ا شهینم یخال

 :دیلرز شیحس کردم صدا و

پنج تا  بشیباره دست کنه تو ج هیخوام،  یم نیگم پول بنز یبه شوهرم م یخوام حسرت به دلم باشه، دوست دارم وقت ینم-

 هم برو شکالت بخر هیبا بق نتیپول بنز نیا ایبگه ب رونیتراول بکشه ب

 :افتادم هیگر به

 سال صبر کن، گلرخ هیذره صبر کن،  هیگلرخ  دم،یرسم، جونمو برات م یم نایا يمن به همه  یگل-

 :دیکش غیج دوباره

 خداحافظ م،یرم دنبال زندگ یتموم شد، من م یخوام صبر کنم، همه چ ینم-

 :بن جگر نعره زدم از

 شم یم وونهیبخدا دارم د ؟يبر يخوا یم يام نکن، کدوم گور وونهیگلرخ، د-

 :به خودم آمدم رجیا يبا صدا. تماس را قطع کرده بود د،یخط به گوش نرس ياز آن سو ییصدا

 زنن، حواست کجاس؟ یبوق م نایماش گه،یچراغ سبز شد برو د مانیا-
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ام داده  يباز. هم مرا فروخت و هم خودش را. مرا فروخت یراحت نیگلرخ به هم. هم فشردم و به راه افتادم يرا رو میدندانها

 شیها کیمنِ احمق از پولِ کالسِ خواهرم، پول الست. فکر کرده بودند من پولدارم. ام داده بودند يباز يبود، او و طناز دو نفر

 یپولدار م. پس انداخت ،ییچطور مرا مثل تفاله چا. نباشد قهیتا او در مض دمیو شلوار نخر ربندرا جور کردم، خودم کفش و کم

من هم . اما به من امان نداد. دمیخواستم رس یحاال که به هر آنچه م نیشدم، مثل هم یداد پولدار م یشدم، اگر گلرخ مهلت م

 . مکرد کسانیاش را با خاکستر  یمن هم زندگ. به او امان ندادم

 ؟یار کنک یچ ومرثیبا ک يخوا یم مان،یا-

 :آمدم رونیاز گرداب افکارم ب رج،یا يصدا با

 هوم؟ -

 ؟یکار کن یچ ومرثیبا ک يخوایم گمیم-

 :در هم شد میاخمها

 بکنم؟ دیکار با یچ-

 :کرد، گفت یرا باز م فشیک پیداد و ز ینشان م الیخ یکه خودش را ب همانطور

 کنه یزندگ یانگل نیذاشتم خواهرم با همچ یتو بودم نم يبخدا من اگه جا ر،یطالق خواهرتو ازش بگ-

 .بزند رونیچشمانم آنقدر گشاد شد که حس کردم هر لحظه ممکن است از حدقه ب. گشاد شد چشمانم

 داره واسه ازدواج یخوب يخواهر بدبختت مگه چند سالشه؟ فرصتها-

 :شود که ادامه داد دهیکوب رجیاز فرمان جدا شد تا به دهان ا دستم

 هیخودمون، دختر خوب یمنش نیمثال من، تو فکر ازدواج با خانوم حق دوستم، هم نیازدواج کنه، بب دیاتا جوونه ب-

 خواست با خانم حق دوست ازدواج کند؟ یم رجیا. در هوا معلق ماند دستم

 یتاب یب یلیاگه خواهرت خ ایچشمشون کور بزرگش کنن،  ومرث،یبچه رو بنداز سر بابا مامان ک ر،یتو هم طالق خواهرتو بگ-

همه منت خواهرتو  يچجور نیاونوقت بب ره،یگ یراحت طالقشو م اده،یشهر ز نیخوب تو ا لیوک ر،یکنه بچه شو هم بگ یم

 کشنیم

 چه بود؟ اتیچرند نیاز ا شیمنظور گاوم. آتش گرفته بودم. شوم وانهیبود د کینزد. دمیبه سر و صورتم کش یدست

با پدر و  شبید ق،یخوام برم واسه تحق یم يباشه بهم بد ادتیخانوم حقدوست هم تو اطاق توئه، فردا  يپرونده  یراست-

 رانیا میشد بگو تا برگرد یقطع متیشرکت ازدواج کنم، گفتن هر وقت تصم یخوام با منش یمادرم حرف زدم، گفتم م

 :دیخند و

 شمیدارم دوماد م-

 :آواز خواند و

 زنه، یداره چشمک م نیخر رو بب-
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 :به خودش اشاره زد و

 ...دنیرو پسند گهیهمد دن،یبودن، حاال که د دهیرو ند گهیزنه، خره و گاوه همد یداره تنبک م نیگاوه رو بب-

راحت از طالق خواهرم و ازدواج خودش  الیبود و حاال با خ دهیمان به لجن کش یزندگ. داشت یمقطع شد، چه دل خوش نفسم

 :ختیروانم را بهم ر شیصدا. گفت یم

 ...بادا بادا مبارك بادا-

 :و نعره زدم دمیترمز کوب يکشاندم و محکم رو ابانیرا به کنار خ نیماش کبارهی

 گمشو اعصاب ندارم ن،ییگمشو پا-

 :خورد جا

 ؟يشد یمرغ زیچته باز چ-

 برو ش،یگاو م نییبرو گمشو پا-

 :گفت تیعصبان با

 بارون کجا برم؟ ریدهنتو، ز-

 :دمیرا کش نیماش ي رهیخم شدم و دستگ رهکبای

 ومدهیسگم ن يتا اون رو نییبرو پا-

 ؟يریگ یپاچه م يکره خر تو االن پس چه روت اومده که دار-

 نیشد و از ماش یعصب رجیرو ولو شد، ا ادهیوسط پ فیپرت کردم، ک رونیبه ب ن،یو از در باز ماش دمیرا از دستش کش فشیک

 :دیپر نییپا

 نیبب زویهمه چ یب زه،یریاعصابت بهم م یسراغ گلرخ وقت يریم یکن یم جایب رم،یخوب دارم م لیکره بز، چته، خ-

 :را برداشت فشیخم شد و ک و

  ؟يزیر یبه سرمون م یبشه چه خاک سیقرارداده اگه خ ياالغ، توش برگه ها-

 نیاز ا. بودم زاریب رجیاز ا. سرعت به حرکت درآوردمرا به  نیرا بستم و ماش نیمعطل نکردم، در ماش. دادینفس فحش م کی

 .بودم زاریمان را نابود کرد، ب یوجدان که مثل طوفان زندگ یب قینارف

نبود قبر را بشورم، باران قبر را  يازین. کردم ینگاه م یبودم و به آن مرمر مشک ستادهیکنار قبر مادرم ا د،یبار یم یشالق باران

توانست نوه  یکند، م یما زندگ نیتوانست حاال حاالها ب یم. به اسم قشنگش زل زدم، نرگس خاتون. دست شسته بود کی

مادر دسته گلم به خاطر کم . ختمیمان را بهم ر یفکر، با آن حماقتم زندگ یمن ب. ذاشتماما من احمق نگ ند،یاش پرند را بب

و به گذشته  دینفسم تنگ شد و لبهام لرز. شدم رهیخ دیچک یم مینوك موها که از یباران يبه قطره ها. من پر پر شد یعقل

 ....رفتم
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رو به آن رو شده بود؟ حرف از  نیدر عرض شش ماه از ا یعنی. قابل قبول نبود میبرا شیگلرخ، حرفها يبودم در خانه  رفته

او به  یشرف آشنا شد، ک یبا آن مردك ب یامکان داشت؟ ک يزیچ نیاصال مگر چن گر،ید يهفته  کیبود، آن هم  یعروس

دست خودم نبود،  ارمیاخت گریزد؟ د یهم حرف م کهیکرد با آن مرت یم تهمزمان که با من صحب یعنیاش آمد؟  يخواستگار

 اشکها دست. در زدم، محکم در زدم، نعره زدم و گلرخ را صدا کردم. ستادمیا يرفتم مقابل همان در قهوه ا. رفتم در خانه شان

 ینم یسه هزار تومان یبستن. بود هرا تمام کرد زیهمه چ یراحت نیشد، به هم یباورم نم. دندیبار یمن نبودند و همچنان م

 . دادم یجان م شیداد برا یاگر به من فرصت م دم،یخر یاش را م یونیلیم شیخواست؟ خوب من برا

 دنمیبود، با د يچرده ا هیاندام و س انهیمرد م. دمید یرا م بار بود که پدرش نیاش آمدند مقابل در خانه، اول يو نامادر پدر

 :به سمتم هجوم آورد کبارهی

 ؟یکن یبلغور م یمردم چ يدر خونه  ياست؟ اومد لهیمگه طو نجایچته؟ ا-

 :را پاك کردم میپشت دست اشکها با

 نمیاومدم گلرخو بب-

 :زد ادیفر

 شد؟ داتیاز کجا پ کارهیتو  شهیعروس گهید يدخترم هفته  ؟یگلرخ يتو چه کاره -

 :به التماس افتادم. شد یزنِ مردم م گرید ياش بود، راست بود، هفته  یپس عروس. قلبم کند شد ضربان

 کنم یخواهش م نمش،یمن بب ادیب نیصداش کن قهیدق هیشما -

 :اش به حرف آمد ينامادر

 حرف نزن برو دنبال کارت،  خودیب-

 :رو به پدرش کرد و

 خراب بشه؟ ینکنه همه چ شه،یعروس گهید يهفته  نیالدنگ دوست بوده؟ ا نیدخترت با ا ،يزیچه آبرو ر-

 :ختم،یحرف، بهم ر نیا دنیشن با

 شیخواسگار امیخوام، دوسش دارم، م یمن گلرخو م ن،یآقا تو رو خدا به من فرصت بد-

 :دیام چسب قهیبه سمتم حمله کرد و به  پدرش

 کنه یم یخانواده چه گلرخ گلرخ یب ينکردم، پسره  خبر سویبرو دنبال کارت تا پل-

اش به داخل خانه  يکردند، پدر و نامادر یمن نگاه م یِچارگیها از پنجره به ب هیدو تن از همسا یکی. مرا به عقب هل داد و

روز نتوانستم آن . دیچک یوسط کوچه به زانو افتادم، اشک مثل ابر بهار از چشمم م. دندیرفتند و در را محکم به هم کوب

ام، حس کردم  ینداشت، حس کردم ته بدبخت دهیهر چه قدر زار زدم و التماس کردم فا. ندیگلرخ نخواست مرا بب یعنی نمش،یبب

خون شده بود، وارد  يدو کاسه  هیکه از فرط گر یبا چشمان. به خانه برگشتم یو عصب دینا ام ست،ین ارمیتحت اخت زیچ چیه

کردم  یکلمه صحبت م کینگفتم، اگر  يزیاحوالم شد، چ يایجو یمادرم با نگران. و آرزو خانه مان بودند ومرثیک. اطاقم شدم
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را عوض کردم و وارد حمام  میلباسها. شدم یکه گرفته بودم، منصرف م یمیهم از تصم دیشد، شا یم يدوباره اشکم جار

 رهیدر دستم خ غیبه ت. کردم هیدوش آب گر ریز د،یغضم ترکب. در حمام را بستم و دوش را باز کردم و داخل وان نشستم. شدم

دستم گذاشتم  يرا رو غیت. اصال تحمل ازدواج گلرخ را نداشتم. تمام شود بتیهمه مص نیخواستم خودم را بکشم و ا یشدم، م

 .و رگ زدم

سنگ سردش گذاشتم و به  يام را رو یشانیپ. مقابل قبر مادرم دو زانو نشستم د،یبار یم یخودم آمدم، باران همچنان شالق به

 :افتادم هیگر

 یکه رفت ینداشت یخدا منو نبخشه مامان، سن ،يمامان غلط کردم، مامان کاش زنده بود-

دانم چقدر در  یرگ زدم و نم. من باعث مرگ مادرم شدم. خواست یدلم تنگ بود، دلم مادرم را م. دمیقبرش دست کش يرو

گفت در را  ومرثینگران شد و به ک. زد جواب ندادم میرد، پشت در حمام آمد و هر چه صداحمام بودم که مادر به من شک ک

مادرم وانِ  یگفت که وقت میبودم، اما بعدها آرزو برا هوشیشدند، من ب مامپنجره را شکست، هر سه وارد ح ومرثیک. باز کند

اما من زنده ماندم، من . رفتم یهمراه مادرم مکاش من هم به  يا. دیقلبش گرفت و نفس آخر را کش د،یغرق به خون را د

ام بهم  یشبه زندگ کی یراحت نیبه هم. مادرم رفت و گلرخ هم چند روز بعد، زنِ مردم شد. احمق زنده ماندم و مادرم رفت

 .ختیر

 ریهم تقص نیا. گشت یوقت بر نم چیه گریگشت، مادرم د یبر نم گرید دم،یاسمش دست کش يقبر مادرم ولو شدم و رو يرو

گلرخ . سکته کند دنمیزدم تا مادرم با د یکرد رگ نم ینم میرفت، اگر رها یاگر نم. او بود ریمرگ مادرم هم تقص. گلرخ بود

رفت، بغضم شکست و وسط قبرستان به هق  ینم رونیوقت از ذهنم ب چیخواست تقاص پس بدهد، مرگ مادرم ه یچطور م

 ....هق افتادم

...................... 

. شود یم دایگلرخ پ يحاال سر و کله  نیدانستم هم یم. بودم ستادهیبود، منتظر ا ابانیاطاقم که مشرف به خ يپنجره  پشت

ام را نشانش داده  نهیهر چه ک گریشدم، د یبهانه مقابلش سبز م یبا بهانه و ب دیبا. کردم یم یرا عمل مینقشه ها دیبا گرید

 ياز آن خانه . شد یزنم م دیبا. دیترس یاز من م دیکردم تا دوباره به سمتم جذب شود، نبا یم يکار دیبا. بود یبودم کاف

. مجبور بود با من بسازد و بسوزد. کرد یاش دوباره او را قبول نم ينامادر. راه برگشت نداشت گریآمد، د یم رونیکه ب یجهنم

 ادهیپ ینارنج یگلرخ ثابت ماند که از تاکس يرو منگاه .گرفتم یخودم را از او م يها یان وقت تقاص مرگ مادرم و بدبخت

ام گذاشتم و  نهیس يدست راستم را رو. نه، حاال فقط تپش قلبم نبود. فرو بردم میموها انیهر دو دستم را م. دیقلبم تپ. شد

 يکتم را از رو د،کر یطرا  ابانیعرض خ اطیگلرخ با احت. دیکوب یم واریآن خودش را به در و د ریکه قلبم ز ییهمانجا. فشردم

افتادم،  رجیحرف ا ادیکرد،  یم پیتا يزیشرکتم که چ ینگاهم افتاد به منش. آمدم رونیبرداشتم و از اطاقم ب یصندل يدسته 

شود؟ نه، کار به  بشینص رجیمثل ا يقرار بود شوهر. بود فیح شیگاو م يدختر برا نیا. خواهد با او ازدواج کند یگفته بود م
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 يبه راه افتادم، صدا يافکارم را پس زدم و به سمت در ورود. تا آن موقع خوانده شده بود رجیا يفاتحه . دیکش یآن جاها نم

 :دمیام را شن یمنش

 سر پروژه ها رنیشرکت، م انیمهندس، جناب کهن تماس گرفتن گفتن بهتون بگم امروز نم يآقا-

از در شرکت . شد یبدنم لمس م يهمه  دم،ید یاش را که م افهیاصال ق دمش،ید یند روز نمبهتر بود چ. تکان دادم يسر

لبم  يگوشه  يباز هم لبخند. به هشت صبح بود قهیبه ساعتم نگاه کردم، ده دق ستادم،یآمدم و مقابل در انتشارات ا رونیب

. آمد یاز پله ها باال م یکه به آرام دمیکفشش را شن يپاشنه ها يبعد، صدا ي قهیشد، چند دق یم شیدایحاال پ نیهم. نشست

 يکتم سرگرم کردم، نگاهم رو نیخودم را با آست. داشت یدانستم، آرام و کوتاه قدم بر م ینوع راه رفتنش را هم م یحت

شوهر از خانه  یعنی. شد همدر  میاخمها. کهنه بود شیکفشها. متوقف شده بود میثابت ماند که مقابل کفشها شیکفشها

 بود؟ اوردهیسابقش، رخت و لباس نو هم ن

 :دمیرا شن شیصدا

 سالم-

 . داشت یشدم، کنار کفشش زدگ رهیکهنه اش خ يندادم و همچنان به کفشها جواب

 تونم رد شم؟ یم دیببخش-

 زن شکست خورده کیمشخص بود که  یخسته بود، خسته و داغان، از چند فرسخ. شدم رهیبلند کردم و به صورتش خ سر

 :با اخم گفتم. است

 رد شو-

 :قدم سمتم آمد و مکث کرد کی

 آخه  ز،یچ-

 یهم بد نبود کم دیاما نه، شا د،یترس یم دینبا گرینه، د. کرد یاز من وحشت م. بود دهیدقت به چشمانش نگاه کردم، ترس با

خورم، خودش را کج کرد تا بتواند  یتکان نم میاز جا دید یوقت. در حال انفجار بود بیو غر بیبترسد، سرم از هجوم افکار عج

گذاشتم و راهش را  وارید يکف دستم را رو م،یشد نهیبه س نهیو س دیو او هم از ترس چرخ دمیچرخ کبارهیوارد انتشارات شود، 

 :بستم

 کهنه ست؟ نقدریتو چرا کفشت ا-

 :مانتو اش هم کهنه بود، پوزخند زدم د،یمانتو اش چرخ ينگاهم رو و

 شوهر سابقتون پول مانتو و کفش و شلوار هم نداشتن بهتون بدن؟-

بود همانجا مقابل در  کینزد. شد یداشت از دستم خارج م ارمیو با وحشت به من زل زد، اخت دیرا در آغوش کش فشیک

 یکه دوستش دارم و م میایکنار ب هیقض نینه، قرار بود با ا ای. قرار بود از او متنفر باشم. انتشارات او را به سمت خودم بکشم

زدم که وقتش  بیاز کدام قبرستان در دلم نشسته بود؟ دستم باال آمد و من به خودم نه گرید لیم نیاما ا. رمیخواهم انتقام بگ
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 یخودکش ادی. بود دهیخروارها خاك خواب ریمادرم افتادم، مادر گلم که ز ادیبه  کبارهی. را خراب کنم مینقشه ها دینبا ست،ین

آتشم زد و من تا چند سال  کباریهمان  دمش،یبار د کی فقطبعد از ازدواج . خودش و شوهرش افتادم ادیفرجامم افتادم، اصال نا

راه را نشانم ندهد و خدا انگار دلش به  مهین قیرف نیا گریهمان دوران بود که از خدا خواستم د. بعد، هزار بار مردم و زنده شدم

 دم،یهمراه شوهر سابقش د هکه او را ب کباریاما همان  دم،یرا شن شیو نه صدا دمشیال، نه دسه س نیا نیحالم سوخت که ع

 ....بود یهزار سال بعدم کاف يبرا

. گرفت یمادرم رفته بود و پدرم بهانه اش را م. خانه ماتمکده بود. وزنم کم شده بود لویاز ده ک شتریب دیکم کرده بودم، شا وزن

 يمن هم برا. کرد یم يخودش و از او نگهدار شیبود، پدرم را برده بود پ ریام تمام نشده بود، آرزو از دستم دلگ يهنوز سرباز

 میگفته بود برا. خواست دلگرمم کند یگرفت و م یمدام با من تماس م ومرثیآن روزها ک. مآمد یبه شهرمان نم یمرخص

مدام از . بند نبود شیپا يرو ياز شاد ومرثیآرزو دو ماهه باردار بود و ک. ام است يدر نظر گرفته و منتظر اتمام سرباز یمکان

گفت تا مرا  یرا م نهایا. میریگ یرا در دستمان م هردست تنهاست و با آمدن من ش نکهیگفت و ا یاش م يکار يها شرفتیپ

به  دنشید يحال پدرم بهم خورده بود و بعد از چند ماه، برا. متحرك بودم يکه آن روزها مرده  یکند، من دواریام یبه زندگ

را در چشمانش  یانکرد، اما نگر یبا من صحبت نم ادیآرزو ز. او را هم مثل مادرم از دست بدهم دمیترس یخانه آمده بودم، م

. نکنم و رگ نزنم تید تا دوباره خرما تا به قول خودشان مراقب من باشن يآمده بودند خانه  ومرثیخواندم، خودش و ک یم

 ومرثیآن روز هم آنقدر آرزو و ک. اش برسانم ينامرد يتا گلرخ را به سزا دمیکش یدانستند من کم کم در ذهنم نقشه م ینم

 را برداشتم تا نیماش چییگفتند که کالفه شدم و سو میروزگار و دوباره از جا بلند شدن برا ينامرد از میمستق ریو غ میمستق

کردم و نقشه  یروز و شب دود م. ام بود يسرباز ياز دوره  يادگاری دم،یکش یهم م گاریچند وقت بود که س. هوا بخورم یکم

 يمقابل باجه . دمیکش یهم م گاریبودم و مادرم مرده بود و س هکرد یرفتن گلرخ بود، خودکش يهمه زخمها نهایا. دمیکش یم

چشم بود که نگاه من هم با آن  يو تو کیار مقابلم گذشت، انقدر ش یمتیگرانق نیبخرم، ماش گاریتا س ستادمیا یروزنامه فروش

 هیتک نیماش يکه به پنجره  یو دست يدود نکیگلرخ بود، گلرخ بود با ع. مات شدم، داغ شدم، کمرم تا شد کبارهیگذشت و 

که صورت  يو چند ساله ا یبود، پسر جوان س زل زدم، شوهرش هم نیو منگ به داخل ماش جیگ. دیداده بود، پلک چشمم پر

باز هم شکستم، تازه قد راست کرده بودم، باز هم کمرم خم . نشسته بود نیبا کبر و غرور پشت ماش د،یگلرخ مرا ند. داشت يپر

 ...دمین بار بود که او را دیشد، آن روز آخر

عشق عقب رفت، پس زده شد، . مچاله ام کرده بودصورت گلرخ خم شده بودم، خاطرات  يبه زمان حال برگشتم، رو دوباره

 یرا در آغوشش م فشیشدم که در خودش جمع شده بود و ک رهیهم فشردم و به گلرخ خ يفکم را رو. برگشت نهینفرت و ک

 :دستانم دو طرف بدنم شل شد دم،یعقب کش کبارهی. فشرد

 برو-

 :کردم به صورتش نگاه نکنم یسع. خورد یبود و تکان نم ستادهیا همانجا

 ادیم یکیگفتم برو، االن -
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از پشت به رخت و لباس کهنه اش زل زدم، چرا . ام گذاشتم یشانیپ يکف هر دو دستم را رو. ترس و لرز از مقابلم گذشت با

دختر آخر نفس  نیا. من بس بود يامروز بس بود، برا يبرا. رفتم داخل اطاقم یم دیبدبخت شده بود؟ سر چرخاندم، با نقدریا

 .شدم متند وارد شرکت يبا قدمها. گرفت یمرا م

 :بغ کرده گفت پرند

 کار کنم؟ یمن چ رهیاگه مامانم بم ،ییدا-

 :بود؟ اخم کردم یچه سوال گرید نیا. زده شدم رتیح

 داده؟ ادیحرفو بهت  نیا یک ؟ییدا هیچه حرف نیا-

 :شد نهیبه س دست

 رمیم یمنم م يریگفت اگه بم یداشت به بابام م روزیمامانم د ،ییدا-

 :انداخت نییسرش را پا و

 رنیخوام مامان و بابام بم یمن نم ییدا-

در مقابلش . بود از دست برود کیبچه نزد نیا. داشت تیاهم شیاش برا یفقط آن شوهر مافنگ. شدم یدست آرزو عصب از

کردم خشمم را  یخورد؟ سع یبر م ایدن يمرد به کجا یم زیمه چه یب ومرثیاصال اگر آن ک. زد یحرف از مرگ و مردن م

 :پنهان کنم

 حرفا نزن نیاز ا گهید ره،یم ینم ،ییکرده دا یمامان شوخ-

 :را باال انداخت سرش

 گفت پرندو بردار برو یکرد، به مامانم م یم هیگر روزیبابام د ییدا-

و آرزو را تا  ومرثیخواست ک یدلم م. زن و مرد هر دو عقلشان را خورده بودند دم،یبه سر و صورتم کش یشدم و دست کالفه

 . انگار مرده بود شانیبچه برا نیبه فکر خودشان بودند، ا. سر حد مرگ کتک بزنم

 :کردم حواس پرند را پرت کنم یسع

 زمیخونه، بخون عز میشعر واسه من بخون تا برس هی ،ییخوب دا لیخ-

 :ده خواندبغ کر يهمان صدا با

 ....جنگه یزرنگه با دشمنا م سهیاون در فکر شکاره، آقا پل مینیب یما خواب خوش م داره،یب سهیآقا پل میخواب یشبا که ما م-

................ 

. آن خانه و خودش و شوهرش را نداشتم يحوصله  یعنیرا به دست آرزو سپردم، هر چه اصرار کرد بمانم، قبول نکردم،  پرند

 یم شیکردم تا اوضاع همانطور که مد نظرم بود پ یحواسم را جمع م دیداشتم، با یشدم و به راه افتادم، کار مهم نیماشسوار 

 ....رفت

 :خانه باز شد در
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 تو داداش ایگل، ب مانیبه، داش ا-

 :دست حامد را در دست فشردم و وارد خانه شدم. دستش را به سمتم دراز کرد و

 خونه است حامد؟ یک-

 :زد لبخند

 تو ایب ه،یخود-

 :دستپاچه شد دنمیبا د. بود ستادهیطناز ثابت ماند که مقابل اپن ا يو سر آخر رو دیمجللش چرخ يدور تا دور خانه  نگاهم

 سالم-

 :حامد کنارم نشست. آن پرت کردم يتکان دادم و سمت مبل رفتم و خودم را رو يسر. دیکش یجمالت را نم گرید

 زون؟یم یره؟ همه چاوضاع چطو ،يچطور-

 :زد یچشمک و

 گلرخ چطوره؟-

 :دادم یفوت کردم و به بدنم کش و قوس رونیرا ب نفسم

 بدبخت شده، رخت و لباس داغون، سر و صورت داغون نقدریدونم چرا ا ینم یول ره،یسر کارو م ادیخوبه، م-

 :شدم رهیچشم از او گرفتم و به طناز خ و

 نگفت؟  يزیبهت چ-

 :ه سمتمان آمدچند قدم ب طناز

 ختهیر یاست، اوضاش ب قهیتو مض یکنن، از نظر مال یم تشیگفت که تو خونه اذ-

 :را تنگ کردم چشمانم

 ؟یبهش نگفت يزیتو که چ ؟یتو چ-

 :گشاد شد چشمانش

 من؟ من غلط کردم که گفتم، -

 :دیحرفمان پر انیبه م حامد

 ادیسرش م ییدونه چه بال یحرف بزنه خودش م-

 ریخبر، سرم را مثل کبک ز یمنِ ب. ام داده بود يبا گلرخ، باز یبا همدست. داشتم ياز او هم دل پر. نفرت به طناز زل زدم با

 .دانستم دور و برم چه خبر است یبرف کرده بودم و نم

 :حامد سر چرخاندم يصدا با

 یوفتیم یبه چه فالکت یکلمه حرف بزن هیطناز اگه  یدون یخودت م-

 :گفت يبغض آلود يدابا ص طناز
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از  س،ین يخبر یاز عقد و عروس یول م،یباهم ییاز دوره دانشجو ن،یبگم؟ حال و روزمو بب دیبا یزنم، اصال چ ینم یمن حرف-

 همه جا رونده شدم

 :کالفه شد حامد

 ریخودت بود، دوباره آبغوره نگ ریتقص-

 :افتاد و رو به من گفت هیبه گر طناز

 دم و دستگاهو نیخوام نه ا یمن واقعا خودشو م دهیهمه مدت هنوز حامد نفهم نیآخه بعد از ا ن،یبگ يزیچ هیشما  مان،یآقا ا-

 :برداشت زیم يرا از رو گاریس يحامد بسته . با سر به دور و برش اشاره زد و

 کنم یمحضر عقدتم م میریاون وقت م شه،یثابت م زایچ یلیتا آخرش بره به من خ يباز نیبهت گفتم ا-

 :هق هق طناز اوج گرفت. دمیکش رونینخ ب کی. را به سمتم گرفت گاریس يته بس و

 دونست چقدر دوست دارم یکرد، خودش م يوسط؟ نامرد دیمنو کش يپا یخدا گلرخو لعنت کنه، واسه چ-

 ...زل زدم و گذشته ها زنده شد انشیصورت گر به

از دست دادن او و مادرم بودم، آن وقت آن  يشهر، من در عزا يسو نیا. شدم وانهید دم،یرا که به همراه شوهرش د گلرخ

اش  یکه زندگ دیهمان لحظه به ذهنم رس. داد یجوالن م ابانهایشد و در خ یبلند شوهرش م یشاس نیشهر او سوار ماش يسو

االن که سرباز بودم و  اما. کردم یم داینقطه ضعفش را پ. داشت ینقطه ضعف کی ،مردك دزد ناموس نیباالخره ا. زمیرا بهم بر

حامد و دوست دخترش طناز، . حامد افتادم ادیبه  کبارهی. مرکز کشور، عمال دستم بسته بود گرمید يبود و پا نجایا میپا کی

بود  وفتادهیاصال از کجا معلوم که چشمش به مال و اموال حامد ن. کاسه بود کیمعرفت که دستش با گلرخ در  یهمان طناز ب

را داشتند؟ مادرم مرده  قشانیمعرفت خبر رف یب برزیحامد و فر نیاصال ا. گفتم یبه حامد م دیبا. بود دهیشه نکشاو نق يو برا

 خبر داشتند؟  يزیگلرخ مادرم را به کشتن داده بود، از چ. بود

 ...حامد رفتم يمجرد يشدم و به سراغ خانه  نیماش سوار

 یو داغان شده بودم که به او حق م فیآنقدر ضع. نگاهم کرد رهیخ رهیخ یکم. جا خورد د،یمرا که مقابل در خانه شان د حامد

 :آب دهانش را قورت داد. شوکه شود دنم،یدادم از د

 ؟يشد یشکل نیداداش، تو چرا ا-

 :زدم پوزخند

 یازم نگرفت يدو ماه خبر یکی نیکه تو ا يتو چقدر با معرفت بود-

 :اش در هم شد چهره

 دونم مادرت فوت شده یم خبرتو دارم،-

 :از مقابل در کنار رفت و

 تو ایب-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahtabi22  –کبک ها                             

wWw.98iA.Com ١٢٤ 

به  دنم،یورود، چشمم افتاد به طناز، با د يلحظه . بود زیتر و تم شهیخانه اش بر خالف هم. و خراب، وارد خانه اش شدم خسته

بود، آن وقت حامد عاشقش  دهیمن نقشه کش يبرا یدخترك عوض. اش در دلم بود نهینگاهش کردم، ک رهیخ. شدت جا خورد

 :پوزخند زدم. شده بود

 ن؟یطناز خانوم؟ خبر دوستتون رو دار نیخوب-

 :من و طناز در گردش شد نیحامد ب نگاه

 شده مگه؟ یچ-

 :به او گفتم رو

 ؟يخبر ندار-

 :دوباره به طناز گفتم و

 ؟يخانوم ذوالفقار نیبهش نگفت-

 :اوج گرفت میصدا و

 نه؟ نینگفت-

 :را در هم گره کرد شیدستها طناز

 ؟یوســــــــفی يگفتم آقا یم ــــدیبا یچ-

 :دمیبه سمت حامد چرخ. کرد یام م یعصب شتریب نیهم کلمات را کشدار ادا کرده بود و ا باز

 ؟یدون ینم ای یدون یسرم اومده؟ م ییچه بال یدون یتو نم-

 :به سمتم آمد حامد

 دمیشن رجیکنار، خبر فوت مادرتم از ا یماها رو گذاشت يدفه همه  هیشده آخه، بابا تو  یچ نمیمبل بب يرو نیبش ایداداش ب-

 :تاسف تکان دادم يبه نشانه  يسر

 سر خاك مادرم يچطور اومد دمید-

 :دیکش آه

 برزیهم من بودم و هم فر ومدم،یجلو ن یجنازه، ول عیاومدم تش-

 :گذاشتم میگونه ها يرا رو دستم

 م مرد؟چرا مادر یدون یم-

 :گفت ینگران با

 گهیقلبش گرفت د-

 :دمییهم سا يرا رو میدندانها

 چرا قلبش گرفت؟ یدون یم-
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 :و دوباره تکرار کردم دمیبه سمت طناز چرخ و

  ه؟یچ انیبه حامد جر یچرا قلبش گرفت؟ گفت یدون یم-

 :چشمانم را تنگ کردم و

 شهیکه باورم نم يتو رو خدا نگو خبر گلرخو ندار-

 :به تته پته افتاد طناز

 ــــــــــدمیآخر فهم يکنه، لحظه  یم یدونستــــم داره چه غلطــــــ یمن نم-

 :دوباره مداخله کرد حامد

 شده خوب یکار کرده؟ داش به منم بگو چ یچ یک-

 :باال رفت میاز ابروها یکی

 دونه؟ ینم يزیپس چرا حامد چ-

 :دیچسب میبه سمتم آمد و به بازو حامد

 کار کرده؟ یشده؟ گلرخ چ یچ مانیا-

 :گلرخ و شوهرش مقابل چشمانم ظاهر شد ریدوباره تصو. دمیخند یعصب

 شهر چقدره که خبرا بهت نرسه؟ گلرخ شوهر کرد نیشده حامد؟ مگه ا یچ یدون ینم-

 :مسخ شده به من نگاه کرد حامد

 ؟یچ ینی شه؟یشوهر کرد؟ مگه م-

 :شده بود دیاز او گرفتم و به طناز زل زدم که رنگش مثل گچ سف چشم

 سکته کرد دیشوهر کرده رگمو زدم، مادرم جنازمو تو وان حموم د دمیفهم یآره شوهر کرد، منم وقت-

 :مچ دستم را به طناز نشان دادم قیعم یدگیرا باال زدم و بر نمیآست یبا حالت عصب و

 رگمو زدم ن،یبب-

 :ا به سمت خودش چرخاندبا شدت مر حامد

 ؟يپر یبه طناز داره؟ چرا به اون م یچه ربط هیقض نیا-

 :کرد، نعره زدم ریگ میگلو خیب بغض

به خاطر گلرخ خودشو  نیدارم، ا هیدو نفر سر من با هم دعوا کرده بودن، فکرکردن بچه ما نایا ه؟یچ انیجر یدون یتو نم-

 کنار  دیکش

 :به خانه اش اشاره زدم و

 به تو دهیحتما چسب دهیرو د یخونه زندگ نیا االن-

 :دمیحامد را شن يصدا. نتوانستم ادامه دهم گرینشستم و د لیم يرو و
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 گه؟یراس م نیطناز، ا-

 :دمیطناز را شن يوحشت زده  يصدا

 بخدا، من، من دوســــــت دارم، من تو رو دوست دارم-

 :افتاد هیبه گر و

 شـــــــهیوقت پ یلیخ ــــــانیجر نیا-

 :زد ادیفر حامد

 ؟يتو به خاطر پول باهام بود ت،یخواسگار امیخواستم ب یچه خبره؟ طناز من م نجایبگه ا تونیکی-

 :دیکش غیج طناز

 نه، بخدا خودتـــــــو دوست دارم-

 :زل زدم انشیگر يبلند کردم و به چهره  سر

 ؟یو نگفت یدونه گلرخ شوهر کرد؟ چرا سرشو نگه داشت ینم نیپس چرا ا-

 :رفت ادشیخودش را کتک زد و کش دار صحبت کردن از  طناز

وقت  یلیمال خ انیوسط، اون جر دیمنو کش يگلرخ چرا پا ره،یشَرِّش دامن منو بگ دمیترس یم دم،یترس یمن از امروز م-

 يدونستم تو پولدار یمن اصال بعد از اون به پول حامد فکر نکردم، من اصال از اول نم شه،یپ

 :به سمتم آمد و با التماس گفت و

  ؟یکن یکارو م نیچرا با من ا مانیآقا ا مان،یآقا ا-

 :کرده بودم، دلم خنک شده بود یاش را سرش خال یبدجنس یکه تالف نیهم. خنک شد دلم

 ینم ینیخواد شوهر کنه؟  یآشنا شده و م يپسر هیبا  یحامد نگفت ایگفت، پس چرا به من  یخورد به تو م یگلرخ آب م نیا-

 شه؟یتو زندگ یکس یدونست

 دونستم، بخدا من خبر نداشتم ینم-

 :شدم یعصب

 ....يدروغ نگو، دختره -

 :حرفم را خوردم و رو به حامد کردم و

 شهیبعد حال و روزت م گه؟یبزنه بهتو بره با کس د پایت هیکه  یمثه من بدبخت بش يخوا یواسه پول اومد سمتت، م نیا-

 نیا

 :دیچیطناز در خانه پ غیج يصدا. مبل ولو شد و به من زل زد يحامد رو. دوباره مچ دستم را نشانش دادم و

 دونستم،  یکنه، بخدا من نم یکار م یمن خبر نداشتم داره چ-

 :باال رفت میصدا
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 دونه ینم يزیچرا االن چهل روز گذشته و حامد چ ؟یپس چرا از ازدواجش به حامد نگفت-

 :ار با خودش حرف بزند، گفتانگ حامد

 سمتم؟ يتو واسه خاطر پول اومد-

 :زمزمه کرد و

 چقدر واست خرج کردم؟ یدون یم-

 :حامد افتاد يبه پا طناز

 یپسره آشنا شد و وقت هیتو چت با  شیخوامت، گلرخ غلط اضافه کرد، خودش چند ماه پ یبخدا من واسه خاطر خودت م-

 پولداره مخشو زد دیفهم

 :شدم وانهید کبارهی

 ؟ینگفت يزیو چ یدونست ینه؟ م ،یدونست یپس تو م-

 :شد رهیبه طناز خ يبا ناباور حامد

 برف؟ ریکاسه بود؟ من مثه کبک سرمو کرده بودم ز هیدستتون تو  ن؟یشما دو تا با هم همدست بود-

برف کرده  ریگفت ما مثل کبک سرمان را ز یحامد راست م. را داشت زیپس خبر همه چ. دهانش گذاشت يدستش را رو طناز

 :دیحامد دستش را پس کش د،یطناز به دست حامد چسب. میبود

دو تا  نیاشاره کنه رو هوام، دلتو به ا هیهمه مال بابامه،  نایچه خبره؟ بدبخت ا يفکر کرد يدیبه من دست نزن، پولمو د-

 ؟ياثاث خوش کرد

 :سر تکان داد و

 و سرتخاك تو سرت حامد، خاك ت-

 :دیچسب شیبه پا طناز

 بوده یچ مانیقول و قرارمون سر ا گهیبه تو م ادیبزنم م یکرد اگه حرف دمیدلشو زده، تهد مانیبخدا نه، گلرخ گفت ا-

 :زد ادیفر حامد

 ؟ینگفت يزیو چ يالل شد یکارو کرده، پس تو واسه چ نیاالنم که هم-

 :به او زل زد یچارگیبا ب طناز

 کرد يدونست من چقدر دوست دارم، نامرد یگلرخ خودش م-

 :دو دست پنهان کرد نیصورتش را ب حامد

کار  یجلو، چ امیکردم تا ب یتو سرم م یخاک هی يداشتم واسه سرباز ،يجلو واسه خواسگار امیخواستم ب یخدا، من م يوا-

 تو  يکرد

 :نعره زد طناز
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 حامدرو خدا  دم،تویگوش م یبگ یکنم، بخدا هر چ یمن جبران م-

گلرخ نقشه داشتم، او هم کمکمان  يخواست جبران کند، بدك هم نبود، من که برا یهدف در فضا زل زدم، م یب ينقطه ا به

 ...کرد یم

 :حامد به زمان حال برگشتم يصدا با

 شک نکرده؟ يزیداداش، گلرخ که به چ-

 :شدم رهیگرفتم و به چشمان طناز خ گارمیاز س یقیعم کام

 موقع دو سرِه کار نکنه هینه،  ایزده  یکه حرف یبپرس دیبا شونیاز ا-

 :با بغض گفت طناز

همه من  دم،یمنو بدبخت کرد، پنج ساله رنگ آرامش ند شیدارم، واسه خاطر خوشبخت نهینزدم، من خودم ازش ک یمن حرف-

 رهیجلو منو بگ ادینم دن،یو حامدو با هم د

 :زار زد و

 خوام؟ یت بشه خودتو متا بهت ثاب سین یهمه سال کاف نیا-

 :شد رهیبه من خ حامد

خودم؟ اصال از کجا  یمن برم سر زندگ يخوا یبهم خورده و بعد م مانیا یگذرم طناز، زندگ یم یرفاقت از همه چ يمن پا-

 شهیمعلوم م فتیبا ما باش تکل يخرت از پل بگذره؟ تا آخر باز یستیمعلوم تو منتظر ن

 :با هق هق گفت طناز

باره،  یاز سر و روش م ینداره، بدبخت یپول چیه ،یسیمعلوم بشه، از گلرخ متنفرم، االنم که خورده به پ فمیخوام تکل یمنم م-

نبود، اخرش هم مواد جا به جا کرد و  یشوهرش از اول ناتو بود، ادم حساب شنوه،یخوره و زخم زبون م یهر روز تو خونه کتک م

 افتاد ریگ

 میدانست یم رجیفقط من و حامد و ا. خبر نداشت رجیمن و ا يطناز از نقشه . م و لبخند زدمبه حامد نگاه کرد یچشم ریز

و  ستیشوهرش ک میقرار شد بفهم م،یدیگلرخ نقشه کش يحامد رفتم، همانجا برا يکه به خانه  شیچند سال پ. ستیچ انیجر

 يمن هم سرباز بودم و کارها به کند. گذاشت یم انارمیکه طناز در اخت میآن روزها فقط به دنبال اطالعات بود. چه کاره است

به  يدینقشه مان خود به خود شکل جد خت،یمان را بهم ر یاز غفلتم سو استفاده کرد و زندگ رجیرفت، بعدها که ا یم شیپ

 .شد يهم وارد باز رجیخود گرفت و ا

 ییبا خوش رو رجیا. میکرد یو مهمانانمان را بدرقه م میبود ستادهیمقابل در شرکت ا رجیدو بعد از ظهر بود و به همراه ا ساعت

 :گفت

  ن،یشرکت معتبر گذاشت هی يبه ما، دست رو نیبسپر زویجناب روشن، همه چ-

 :تکان داد يبود، سر یکه مرد چاق و قد کوتاه روشن،
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که حرفشو  یساخت شهرک يکارتون حرف نداره، برا گن،یاومدم سراغ شما دو نفر، همه تو شهر از شرکت شما م نیواسه هم-

 کمک شما دو نفر حساب باز کردم يزدم رو

زدم و  هیبه چهار چوب در تک. همکارش بود، از شرکت رفت ایکه گو یزد و به همراه مرد الغر اندام رجیا يبه شانه  یدست و

دوست . رخش ثابت ماند مین ينگاهم رو. در هم گره خورد شینگاهم شد و اخمها ینیسنگ يمتوجه . نگاه کردم رجیبه ا

. تا آن حس و حال از سرم بپرد دمیکش قیپلک زدم و نفس عم. اوردیباال ب ونشود و خ دهیداشتم همانجا مقابلم به صالبه کش

 شیاخمها. با نوك پا به کفشش ضربه زدم. آوردم یرا به دست م شیگاو م نیدل ا دیشدن نبود، االن با یاالن که زمان عصب

 :گفتم یکنج لبم نشست، به آرام يلبخند. شد قیعم

 شمیگاوم-

 :چشمانم را تنگ کردم. دیکردم خند حس

 قشنگم شِیگاو م-

 :کمرش گذاشتم يدستم را رو دم،ینقطه ضعفش را فهم. ردیلبخند زدنش را بگ يکرد جلو یزحمت تالش م به

 شمیدوست دارم گاو م-

 :قهقهه زد کبارهی

 مانیدهنتو ا-

 :را مظلوم نشان دادم خودم

 ؟يقهر-

 :دیسمتم چرخ به

 يسر من درآورد یچه بامبول شینرفته دو روز پ ادمیام،  ینه آشت-

 :دمیکش آه

 خواهرم یزندگ نوریخودم، ا یاونور زندگ ،یدون یخوب من اعصابم خرابه، تو که مشکالت منو م-

 :به چشمانش زل زدم، خودش را نباخت میمستق و

 ور دلته نیاز گلرخ که هم نیا ،يریگ یسخت م زویکه همه چ يهر دو تا مشکلت راه حل هست، اما از بس خر يبرا-

 :با دست، به در انتشارات، اشاره زد و ادامه داد و

 طالق، ختم کالم ه؟یچ یدون یراه حل مشکل خواهرتم م-

 :تا کنترلم را از دست ندهم دمیکش قیعم نفس

  ؟يخاطرخواهش شد یبهش گفت ؟يار کردک یرو چ یخانوم منش نیا-

حامد  یدون یچشمم بترسه، م یکه گلرخ با تو کرد باعث شد حساب يگدار به آب بزنم، واهللا کار یب دینبا گم،یامروز فردا م-

 ازدواج نکرده؟ يهم با طناز ذوالفقار يبحر
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 :را باال بردم ابروانم

 ییهمه سال هنوز عقد نکردن؟ باور کن دختره شده تفاله چا نیبعد از ا ؟یچ-

 :باال انداخت شانه

 مثه گلرخ نشه نمیاز کجا معلوم ا گهیدونم، م یچه م-

 :دادم نیام را چ ینیب

 طنار مال و اموالشو بکشه باال و دو دره اش کنه دوارمیحقشه، اصال ام ادیسر حامد م ییبه درك، هر بال-

 :زد هیبه در تک رجیا

 اههیخاك تو سرت، چقدر دلت س ا،یدار يشتر نهیواقعا ک-

نتوانستم خودم را کنترل کنم، دهان باز کردم تا  گریبود؟ د اهیدل من س. و قاه قاه بخندم رمیدلم را بگ ریمانده بود همانجا ز کم

 "دل تو تعفنه ش؟یگاو م هیدل تو چ اههیاگه دل من س " میبه او بگو

 ...اگه دلِ من-

 ::لبخند زد دنمانیبا د. ثابت ماند يعابد يآقا ينگاهم رو. شدن در انتشارات، حرفم را خوردم باز با

 بابا؟ نیپر تالش، چطور قِیبه به، دو تا رف-

 :گفت یبا لودگ رجیا

 ن؟یکرد لیتعط م،یهم هست يعابد يچاکر آقا-

 برم دفتر فروشمون، هزارتا کار دارم دیآره پسر جون، ساعت دوئه، با-

 :زد شیصدا رجیهم گذاشت و به سمت راه پله رفت، ا يدر را رو و

 ن؟یبند یدرو نم يعابد يآقا-

 :دیسمتمان چرخ به

تو  یالبته کس ن،یهست يشما هم که خود ،یپس فردا فالن ،یعیامروز اون، فردا رف ته،یمونه، نوب یامروز اضافه کار م لتونیفام-

 ستیانتشارات ن

 :دیخند و

 کشما یم ازش کار مدار نیوقت نگ هی-

زد و با سر به  یچشمک رجیا. زمان، در هم گره خورد کیدر  رجینگاه من و ا. رفت نییتکان داد و از پله ها پا مانیبرا يسر و

 :انتشارات اشاره زد

  ششیبرو پ-

 . خودش بود و خودش. داخل انتشارات نبود یکس. به جانم افتاده بود که به سراغش بروم وسوسه

 :سرم آورد کیسرش را نزد رجیا
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 یبرو تو کار مخ زن-

 :گفت انهیموذ و

 رو بزنم یمخ منش نوریمنم از ا-

 :را درشت کردم چشمانم

 ياریسرش ن ییبال-

 :و با تعجب گفت دیکش عقب

 هوم؟ ؟ياریسر گلرخ ب ییبال يخوا ینکنه تو م کهیمرت-

 :دهانم را قورت دادم آب

 گیتو د یوفتین میکه از هول حل منظورم به توئه ،یینه خره، چه بال-

 :دستش را به کمر زد رجیا

 ایزن یهشت م شویش ارم؟یبال سرش ن یگیتو م رمش،یخوام بگ یگم م یم یپدر صلوات-

 :مچ دستم را گرفت و مرا به سمت انتشارات هل داد و

 برو مخشو بزن-

 :با خنده گفت و

 جدهیبرو تو کار مثبت ه-

 :برزخ شدم کبارهی

 شینداره گاوم یبه تو ربط-

 :تکان داد يسر

 زهیر یاحمق، نقشه هامون بهم م ؟يکرد یسراغش قاط يریم يباز دار-

 :گفت يبا لحن جد و

 ؟یهولوف دون میما دو تا شوهر سابقشو انداخت یبهش بفمون یتون یکارا م نیبا ا نیبب-

بود تا  یفرصت خوب. لمس شده بود میدست و پا. بودم ستادهیمقابل در انتشارات ا. نثارم کرد و وارد شرکت شد یکیفحش رک و

زدم و وارد  ایدر برابرش داشته باشم، دل به در یهنوز فکرم را منسجم نکرده بودم تا چه عکس العمل. عرض اندام کنم یکم

 ....انتشارات شدم و در را بستم

 ياحتماال صدا. کردم یبه در اطاق گلرخ نگاه م بم،یبا دستان فرو برده در ج. بودم ستادهیکتابها و برگه ها ا نیسالن ب وسط

بلند خودم را پشت در  ينشد، با قدمها ياما خبر. دیایب رونیمنتظر بودم تا در اطاقش را باز کند و ب. بود دهیبسته شدن در را شن

 :دمیرا شن فشیظر يصدا. زدم رد نباریاطاقش رساندم و ا

 ن؟ییشما يعابد يبله؟ آقا-
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خواست در . قبض روح شد دنمیبا د. بعد، نگاهمان در هم گره خورد ي قهیدر اطاق باز شد و چند دق. نتظر ماندمندادم و م جواب

 :را ببند که مانع شدم و گفتم

 ؟يبند یواسه من در م ؟یچ ینیکارا  نیا-

که به  يمثل گوسفند. وارد اطاق شدم و در را پشت سرم بستم. شود که در را رها کرد و عقب رفت ینم فمیحر دیفهم انگار

 :لبخند زدم. کند، به من زل زده بود یسالخش نگاه م

 ؟یخوب-

افتادم  یدوران ادی. به لب داشت یرنگ یشدم، رژ لب صورت رهیبا دقت به صورتش خ. نگفت يزیهم فشرد و چ يرا رو شیلبها

 :به سمتش رفتم. دوست دارد یگفت رژ لب صورت یم شهیهم. آمد یکرد و سر قرارمان م یم شیکه آرا

 ؟یزن یم یهنوز رژ صورت-

 :در هم شد میاخمها. دیپشت دست، به لبش کش با

 ؟یکن یم یچرا همچ-

 :باال رفت میصدا. افتاد هیبه گر د،یکش یکه با دست، پشت لبش م همانطور

 ؟یکن یم ينجوریچرا ا-

 :وحشت گفت با

 ؟یکن یم تمیاذ يایم یچرا ه-

 :سمتش رفتم به

 کارت کردم؟ فقط اومدم بهت سر بزنم یچ-

 نیدست به کمر به ا. رفت شیپناه گرفت و به موازات آن پ واریکهنه اش را برداشت و کنج د فیرفت و ک زیم يرو دستش

 :رفت، گفت یبه سمت در اطاق م یهمانطور که به آرام. شدم رهیمضحکش خ شینما

 یترسون یندارم، تو منو م يشغلو داشته باشم، من که به تو کار نیبذار ا-

 نکهیو قبل از ا دمیمعطل نکردم و به سمتش دو. دیدو کبارهیو  دیدر رس یبه چند قدم دم،یاطاق، به موازاتش چرخ وسط

 :خمش کردم و کنار گوشش گفتم. دست و پا زد دم،یو او را به سمت خود کش دمیدستش به در برسد، از پشت سر پر

 بهت سر بزنم، چته؟ گفتم فقط اومدم  س،یس-

 :گفت يخفه ا يصدا با

  ،يریازم انتقام بگ ينه،اومد-

. جا وسط اطاق نیهم م،یفقط من و خودش بود. جدا شد نیاز سطح زم شیقد راست کردم، پاها یقد کوتاه بود که وقت آنقدر

 :به التماس افتاده بود د،یلحظه بودم، چانه ام لرز نیچند سال منتظر ا

  ن،ییتو رو خدا بذارم پا-
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 شرف بفروشد؟ یچطور توانست مرا به آن مردك ب. چقدر دوستش داشتم. نشود ریهم فشردم تا اشکم سراز يرا رو میپلکها

 :کنار گوشش زمزمه کردم.از دستش رها شد و کف اطاق افتاد فشیک

 نفسم زم،یعز ،یخانوم گل ،یگل-

 :گفته بود د،یچیدر گوشم پ شیصدا. زد، در ذهنم آشوب به پا شد یدست و پا نم گریآرام شده بود، د انگار

 بوده تموم شده، نمونیب یهر چ-

 کنم یرابطه رو تموم م نیمن ا-

 يبخر یسه تومن یبود واسه من بستن نیهنرت ا يهمه -

 نیزم يرو بارهکیهم فشردم و  يرا رو میداد، دندانها نهیخود را به خشم و ک يباز هم مغلوب شد، عقب رفت و جا عشق

 يچهره  دنیبا د. بزند رونیخواست از حدقه ب یچشمانش انگار م. دیولو شد و با وحشت به سمتم چرخ نیکف زم. پرتش کردم

موش و گربه  نیاز ا. کالفه شدم. دیعقب کش نیزم يخودش را رو زدم،مقابلش زانو . وحشت زده اش، دلم به حالش سوخت

 رونیاز اطاق ب. قد راست کردم، خودش را جمع کرد. که همزمان در دلم نشسته بود، کالفه شدم نهیعشق و ک نیاز ا ،يباز

 .دمیرفتم و با سرعت به سمت در انتشارات دو

................... 

 :دیداغان در خانه را باز کردم، پرند پر سر و صدا دو یاعصاب با

 دمهمه رو خور د،یخر یواسم آب نبات چوب ییدا ،يبابا بز-

 :پدرم ثابت ماند که دستانش را از هم گشود يورود نگاهم رو ي لحظه

 بغلم، دختر خوشگلم ایب-

 رونیهمزمان آرزو از اطاق ب. شوم ییمبل پرت کردم و سالنه سالنه به سمت راهرو رفتم تا وارد دستشو يو کتم را رو فیک

 :را پاك کرد شیبا عجله اشکها دنم،یبا د. آمد

 سالم داداش-

 :است از کنارم بگذرد که راهش را سد کردمخو و

 ؟يکرد هیچرا گر-

 :دیچند جمله بود که بغضش ترک نیمنتظر هم انگار

 رهیگ یم شیزنه دلم داره آت یم ییحرفا هی ومرثیداداش، ک-

آنکه بخواهم، روح و  یباز هم ب. داخل انتشارات مقابل چشمانم نقش بست يصحنه . دستانش پنهان کرد نیصورتش را ب و

 :دمیبه مچ دست آرزو چسب. ختیروانم بهم ر

 ن؟یش یتو و داداشت و دخترم راحت م رمیم یباالخره من م گهیم گه؟یم یچ-

 :باال رفت میصدا و
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 ؟یناراحت نیواسه هم ،یمافنگ کهیمرت رهیبره بم-

 :بکشد رونیتالش کرد دستش را از دستانم ب آرزو

 کشم، راهشم بلدم،  یمونم، خودمو م یهم زنده نم قهیدق کی رهیاگه اون بم-

 :در چشمم گفت رهیخ و

 زنم یرگ م-

 یخودش را م دیکه با یکس. زد یخورد که رگ م یزد؟ شکر م یرگ م. زر زده بود. را بلند کردم که در دهانش بکوبم دستم

 خواست خودش را بکشد؟ یآن وقت دخترِ من م. بود ومرثیکشت ک

 میو زمان برا نیاز زم یکاف يامروز به اندازه . دمیبه موقع خودم را کنترل کردم و دستم را عقب کش. خودش را جمع کرد آرزو

 :و دستانم را از هم گشودم دمیکش قیاش، نفس عم دهینگاه ترس دنیبا د. دیبار یم یبدشانس

 بغلم آرزو ایب-

 :چانه باال انداخت آرزو

 امینم-

 :سمتش رفتم به

 بغلم ایدخترم، ب ایب-

 :هق هق گفت با

 کمک کن ترك کنه ومرثیبه ک ایب ،یکن یبه خواهرت خوب يخوا یو م یهست یتو اگه برادر خوب ام،ینم-

که به او شک کردم  یکردم؟ ده بار، دوازده بار؟ از همان وقت یچند بار کمکش م. شدم وانهیهم کنترلم از دستم خارج شد، د باز

 کردم؟ یانگل چطور کمک م نیاصال به ا. نکرد يخواستم کمکش کنم، نخواست، همکار

 :زدم نعره

 ...یگیتو راس م ،يشد ینم کهیمرت نیبودم تو زن ا یمن اگه برادر خوب ستم،ینه ن ستم،ین یمن داداش خوب-

 :با انگشت سبابه، به خودم اشاره کردم و

 خودم بدبخت کردم يکه دخترمو با دستا ستمین یمن داداش خوب-

 :و به سمتم آمد دیترس آرزو

 نداشتم يداداش فدات بشم غلط کردم، منظور-

 :پرند، از پشت سرم بلند شد ي دهیترس يصدا

 مامانمو نزن ییدا-

 :لب زمزمه کردم ریز. پر پر شده بودند میآرزوها. آرزو بود هیشب شیچشمها. شدم رهیچرخاندم و به پرند خ سر

 م؟یافتاد يبه چه روز يدیمن قرار بود پشتش باشم، من قرار بود پشت خواهرم باشم، د ه،یکتک چ یینه دا-
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 ....کرد و من به پرند زل زدم و به عقب رفتم یهمچنان هق هق م آرزو

 :فرستاده بود امیپ حامد

 اره؟یهمه پولو از کجا م نیا س،یبزرگ ن یلیداره، شرکتش خ یشوهره شرکت واردات-

چطور خودش را به  میداده بود ادیبه طناز . رفت ینداشت اما پولش از پارو باال م یگفت، سن و سال آنچنان یهم م راست

من هم روز و . ردینظر بگ ریرا خوب ز زیاز حامد خواسته بودم در نبود من همه چ. اوردیاطالعات ب مانیکند و برا کیگلرخ نزد

از . نبود يهم خبر رجیاز ا. گذاشتم یآن وقت حق گلرخ را کف دستش م. م شود و برگردمام تما يگذراندم تا سرباز یشب را م

مثل من نبود که هشتمان  گر،یپدرش خوب بود د یوضع مال. معاف شده يبودم، با هزار دوز و کلک از سرباز دهیحامد شن

طناز به گلرخ . بود متیهم غن نیهم بواما خ. نرود شیپ عیتند و سر میباعث شده بود نقشه ها يسرباز. نهمان باشد يگرو

دور گلرخ را  گریکه د مینشان داده بود نطوریا. آشنا شده و سرش با او گرم است یرا زده، با کس زیهمه چ دیق مانیگفته بود ا

 ... من نبرد شیبه حامد گفته بودم اسم گلرخ را پ. شدم یم وانهیآمد، د یاسمش که م. ام دهیخط کش

 :سر بلند کردم ومرثیک يصدا با

 من برم، خواهرتو سپردم دستت، ؟يندار يکار مان،یا-

 :ام را خاراندم ینیب

 ساعت سه بعد از ظهره و؟یکجا ک-

  ،یچند جا واسه سرکش رمیم-

 :را ببندد شیآست يدستش را به سمت آرزو دراز کرد تا دکمه  و

 امیزود م-

 :اخم کرد یبه شوخ ومرثیک. شد نشیآست يبغ کرد و سرگرم بستن دکمه  آرزو

 گهید امیم يخوشگل من چرا اخم کرده؟ زود-

 :دیلپش را کش و

 مراقب خودتو و بچه ام باش-

 :گفتم ومرثیبه ک رو

 نشسته نجایآخه برادر زنت ا و،یک یچقدر تو چندش-

 :زد قهقهه

 رمیقربون برادر زنم هم م-

ماه آخر . شدم رهیبه صورت ورم کرده اش خ. زد هیرفت و آرزو در را پشت سرش بست و به آن تک ومرثیک. تکان دادم يسر

 :لبخند زدم. شده بود یمثل توپ قلقل. اش بود يباردار

 من شیپ ایب ه؟یگرد و قلمبه، چ-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahtabi22  –کبک ها                             

wWw.98iA.Com ١٣٦ 

 :حوصله جواب داد یب. مبل اشاره زدم يرو یخال يبا دست به جا و

 حوصله ندارم مان،یا امینم-

 ادیدر ب ومرثیداداش تا چشم ک شیپ ایب ،يدختر گهید ایب-

دستم را دور شانه اش . مبل نشست يکنارم رو. شد قیراه رفتنش، لبخندم عم ينحوه  دنیبا د. کنان به سمتم آمد یتات یتات

 :انداختم

  ؟يشد ينجوریدختر؟ چرا ا هیچ-

 :دمیپرس اطینگاهش غم داشت، با احت. ختیته دلم ر. شد رهیچشمانم خ به

 شده؟ يزیچ-

 :تکان داد سر

 چند وقته عوض شده هی ویداداش، ک-

 چطور شده؟-

 :و دستم را در دست گرفت دیسمتم چرخ به

 رهیکجا م سیمعلوم ن شهیم میج ییوقتا هیداداش -

 ؟یچ ینی-

و کلنگ  لیب لیس نیا ریز یاصال ک ؟یواسه سرکش رهیکجا داره م ،یبارون يهوا نیاالن، آخه تو ا نیمثال هم ن،یداداش بب-

 سازه؟ یدستش ساختمون م رهیگ یم

آنجا  ومرثیگذاشت؟ اما اگر ک یآجر م يساخت و آجر رو یخانه م یباران شالق نیا ریز یواقعا چه کس. گفت یراست م خوب

 کرد؟ ینرفته بود، پس چه کار م

 ره؟ یکجا م ومرثیآرزو، پس ک یچ ینی-

 سرخوشه یلیوقتها خ یوقتا کسله، بعض یقراره، بعض یشبا ب یبعض گه،ینم يزیدونم داداش، به من چ ینم-

 :را تنگ کردم چشمانم

 کنه؟  یم تتیاذ-

 :دیحرفم پر انیم به

 شده يجور هیکاراش  یول گه،ینه، اصال از گل نازك تر به من نم-

 :گفت یبا نگران و

 وسط باشه؟ گهیزن د هی ينکنه پا-

دل  د،یآرزو را د یفقط وقت. بود ياز زن جماعت فرار ومرثیک. محال بود گر؟یزن د کیو  ومرثیک. فرستادم رونیرا ب نفسم

 . بود يهم از عوارض باردار نیآرزو حساس شده بود، ا. روزگار بود بیآن هم از عجا ،یباخته اش شد که به قول مهندس کرم
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 :دمیرا کش لپش

خودتو بچه  زایچ نیبا ا ،يحساس شد تیه خاطر حاملگفکرتو مشغول نکن، ب س،ین زایچ نیاهل ا ومرثیک ا،یزن یآرزو حرفا م-

 داره يکار يجلسه  هی ایتو شرکتشه  ای یمهندس کرم شیرفته پ ایخطره، االنم  یب تیکبر ومرثینکن، ک تیرو اذ

 :ام ضربه زدم نهیبا کف دست به س و

 فکر نکن یچ چیمن خودم پشتتم گرد قلمبه، به ه-

 ....دمیاش را بوس یشانیسرش را خم کردم و پ و

آن روزها، همان . نتوانستم پشتش باشم، منِ احمق نتوانستم به قولم وفا کنم. پرند، به زمان حال برگشتم ي هیگر يصدا با

تا چند ماه بعد . دانستم یافتاده بود و من نم ادیدر دام اعت ومرثیک د،ینال یشوهرش م بیو غر بیکه آرزو از رفتار عج ییروزها

گلرخ  ي نهیو ک يسرباز. معتاد شده دمیکردم، هم نفهم يرا به کمک خودش راه انداز رکتمش یام تمام شد و حت يکه سرباز

 اهیوسط خوب جوالن داد، خوب پر و بال گرفت، خوب همه مان را به خاك س نینفر ا کیاما . مشغول کرده بود یمرا حساب

 .ردک چارهیو آرزو و مرا ب ومرثیو ک ختیبود که زهرش را ر شیگاو م رجیا. نشاند

. رفت یگلرخ مقابل چشمانم رژه م ریبود و مدام تصو ریذهنم درگ. تختم پرت کردم و به سقف اطاقم زل زدم يرا رو خودم

ام  نهیس يدستم را مشت کردم و رو. برود رونیدر دلم نشست، خودم را منقبض کردم تا آن حس خوب از دلم ب یحس خوب

 یدست. آمد یم نجایحتما ا دیکرده بودم، اما انگار امشب با رونیخانه ب ازرا  وشیبار پر نیآخر. ه بودخشک شد میگلو. گذاشتم

که  ییهر جا يآنها که بودند؟ زنها. دیایبه خانه ام ب يگریزن د چیدوست نداشتم ه د،یایدوست نداشتم ب. دمیبه صورتم کش

ام را در دست گرفتم و به  یگوش ود،دست من نب ارمیاخت گریاما انگار د. خوردند یبه دردم م یدو شب خوش گذران یکی يبرا

 ... تماس سر خورد يزل زدم، دستم چند بار رو وشیپر يشماره 

 بیعج ،یسه هزار تومان یبستن. اش را داشتم زهیانگ. به پول برسم عیسر یلیخواستم خ یم. که برگشتم، داغ بودم يسرباز از

. معنا نداشت میبه نام رحم و شفقت برا يزیچ گریآنقدر در دلم جا خوش کرده بود که د نهیو ک جانیه. ته بودداغ به دلم گذاش

آمده  ایگذاشت، دخترش به دن ارمیرا او در اخت هیاول ي هیسرما. خواهم کارم را شروع کنم یو به او گفتم م ومرثیرفتم سراغ ک

دو  یکیکمتر از چند ماه . کنم سیو کمکم کرد تا بتوانم شرکتم را تاس دستم را گرفت. کرد یپول خرج م گیبود و مثل ر

. شد دیام شد نهیدهانم رفت، ک ریپول که ز ي زهم. نشان دهم يمهم امضا کردم و توانستم خود یکوچک ول يقرارداد پروژه 

خودم به حامد و  يمهم نبود روز گرید. دادند یقرار م ارمیپول خودشان را در اخت يکه برا ییزنها ،یآنچنان يرفتم سمت زنها

 یم یمن به درد چه کس يزنِ مردم شده بود، وفادار یگلرخ نبود، وقت یوقت گرید. زارمیکارها ب نیگفته بودم از ا برزیو فر رجیا

که  يا وهیزن ب. ام یآمد به زندگ وشیپر. غرق کار و کثافت شدم. از همه با خودم شتریو زمان لج کرده بودم و ب نیبا زم. خورد

 يها یخوش نیآشنا کرد و من غرق شدم ب لیآشنا کرد و با راح دهیچند سال از خودم بزرگتر بود، بعد از آن، خودش مرا با سپ

همان روزها بود . گشتم یاولم بر م يکرد و بعد از آن دوباره سر جا یدور م الیچند ساعت موقتا مرا از فکر و خ قطکه ف یکاذب

 ...شد رمانیدستگ ییزهایکه کم کم در مورد شوهر گلرخ چ
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 :دیرا از دستم کش گاریپاکت س حامد

 چه خبرته؟ ،يدیبابا ترک-

 :توجه به او رو به طناز گفتم یسر هم پلک زدم و ب پشت

 ؟يدیفهم یبگو چ قیدق-

 :مبل جا به جا شد يرو طناز

بار از دهنش در رفت که تو شرکت  هی یزنه، ول یحرف نم یالفه، گلرخ که درست و حسابخ يکه شوهرش تو کارا نیمثه ا-

 ره جلو یکارا خوب نم

 :نگاهش کردم مشکوك

 زد؟ یحرف نیهمچ هیچرا -

 :گفت ینگران با

مد و درآ ستین یخوب بهش گفتم منو تو شرکت شوهرت ببر سر کار، گفت تو شرکت کار آنچنان ؟یکن ینگام م ينجوریچرا ا-

 حرفا نیدونم از ا یاست و چه م گهید يشوهرش اصال از جا

 خوب؟-

کرد، اما مشخصه دستش تو کار  یماست مال زویهمه چ یآخرشم با خنده و شوخ شه،یم نیتام یخوب نگفت از چه راه-

 خالفه، 

 :لبش را تر کرد و

 گلرخ هم زن سومشه-

 :چشمان از حدقه در آمده گفتم با

 ؟یچ-

 هیسوم نیدو تا زن قبل از گلرخ طالق داده، ا-

 :تکان دادم يزدم و سر هیمبل تک یپشت به

 شد یخاك تو سر گلرخ، منو ول کرد رفت زن ک-

 :پوزخند زدم و

 نییاز پا ومدیم دیبا یبا اون همه دبدبه و کبکبه واسه چ ارویکاسه است، اون  مین ریز يکاسه ا هی دمیفهم یم دیاز اولم با-

 که نه جمال داره یگلرخ ملک ،یگرفت، اونم ک ین مشهر ز

 :بهم فشرده ادامه دادم يبا دندانها و

 نه کمال-

 :را به سمت حامد دراز کردم دستم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahtabi22  –کبک ها                             

wWw.98iA.Com ١٣٩ 

 بده گارویپاکت س-

 يخودتو خفه کرد شه،یجون داداش نم-

 :زدم ادیشدم و فر یعصب

 س؟یحالم خوب ن ینیب یگم پاکتو بده االغ، نم یم-

 :مکث کرد و پاکت را به سمتم گرفت حامد

 بکش ایب ا،یاعصاب دار یناراحت-

 :را جستجو کردم و گفتم بمیو کنج لبم گذاشتم، به دنبال فندك ج دمیکش رونینخ ب کی

 سال صبر نکرد کیدختر،  نیا هیچه احمق-

 :را آتش زدم و گفتم گارمیو س دمیکش رونیفندك را ب و

 از وضع و اوضام؟ یبهش گفت-

 :تکان داد يسر زطنا

 و کارت گرفته  يآره گفتم، گفتم شرکت زد-

 :دیحرفمان پر انیبه م حامد

 ؟يدیکش يچه نقشه ا ؟یکار کن یچ يخوا یم ه؟یچ متیخوب االن تصم-

 :فرستادم رونیام ب ینیرا از ب گاریس دود

 کنم یزنم له اش م یرم محل کار شوهرش م یم-

 :به من انداخت یهینگاه عاقل اندر سف حامد

 يکه بر میشوهرشو چوب زد اهیزاق س م،یکرد کیو طنازو به گلرخ نزد میدر آورد يهمه موش و گربه باز نیخر، ا يپسره -

 همه دنگ و فنگ داشت؟ نیا گهید نیا ؟یشوهرشو بزن

 :شدم رهیاو خ به

 کار کنم؟ یخوب چ-

که  ينجوریکن نفهمه از کجا خورده، ا ينه، اصال کار يارکتک ک یبزن، ول رابشویز ر،یبه سرت بگ یگل هیدونم  یچه م-

 يبره ال يکتک کار يخوا یم يکه بهم زد یدم و دستگاه نیهمه پک و پز و ا نیبعد با ا ره،یخودت گ يفردا پا شیبزن يبر

 دستت يریشهرو بگ گهید يپرونده ات؟ تو قراره دو فردا

 :تکاندم يگاریرا داخل جاس گارمیمبل کشاندم و س يجرقه زد، خودم را به لبه  ذهنم

 ؟يزیر یبرام م ییچا هیطناز -

 :مبل بلند شد يمثل فنر از رو طناز

 ارمیچشم االن م-
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 :شدم و رو به حامد گفتم رهیبه سمت آشپزخانه رفت، از پشت سر به رفتنش خ و

 دوزم، از همه بهتره یحامد براش پاپوش م-

 :خودش را خم کرد حامد

 ؟یچرا جلو طناز نگفت-

دوزم، از قراره معلوم دستش  یگلرخ از دهنش در رفت، واسه شوهره پاپوش م يجلو دیکنه، شا ینم بیع يکار از محکم کار-

 خوره یآب خنک م رهیتو خالفه، پس راحت م

 ؟یکن یکار م یچ-

 :گرفتم گارمیاز س يگرید کام

 بندم به نافش یم يزیچ يدونم، مواد یچه م-

 :نثارم کرد يچشم غره ا حامد

 ریگ يخوا یتو مواد از کجا م ا،یکن ینگاه م ادیوسترن ز يلمایف ،يکاره ا نیانگار چند ساله ا یزن یحرف م نیهمچ که،یمرت-

 يزیچ هیگفتم  یم يبود رجیباز اگه ا ؟ياریب

 :دمیابرو در هم کش رج،یاسم ا دنیشن با

 خواهرمو بدم بهش؟ نیگفت یم برزیتو کار مواد هم بود، نه؟ بعد تو و فر زیهمه چ یب نیا-

 :دیپشت گردنش دست کش به

 کاره باشن نیداره که ا یلیخوب دوست و آشنا خ یول ست،ینه، تو کار مواد که ن-

 :تاسف تکان دادم يبه نشانه  يسر

 اومدن تو دانشگاه ارشد بخونن ایک نیبب-

 :گفت یالیخ یبا ب حامد

 رم؟یکمک بگ رجیاز ا يخوا یم-

 :رشت کردمرا د چشمانم

  ا،یزن ینم یحرف سینه، به اون دهن سرو-

 :را باال آورد دستانش

 گم ینم يزیمنو بخور، بهش چ ایخوب بابا، ب لیخ-

 :اش را خاراند یشانیپ و

 کنه یدوست داره باهات آشت یلیاما اون خ-

 :خاموش کردم يگاریرا درون جا س گارمیس

 کنه یم جایب-
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دو تا حرف اون زد  گه،ید الیخ یبچه داره، ب هیخواسگار خواهرت بود، االن خواهرت شوهر کرده  یزمان هی ال،یخ یبابا، ب يا-

 يدو تا هم تو زد

 :باال انداختم شانه

 کنه؟ یکار م یهست؟ چ يازش، اصال کدوم گور ادیپدرو، خوشم نم یحوصله شو ندارم ب-

 زده یمجاور دفتر مهندس ياز شهرها یکیتو -

 :زدم پوزخند

 کرد که من کردم، بدبخت حسود یرو م يهمون کار دیباحتما -

 :دیکش ازهیخم

 ؟یکن یم کاریرو ولش کن، بگو با شوهر گلرخ چ نایحاال ا وفتاده،ینه بابا کارش تازه گرفته، مثه تو رو دور ن-

 :مبل بلند شدم يوارد هال شد، از رو يچا ینیبا س طناز

 من برم گهیکنم، د یم دایگردم آدمشو پ یکه گفتم، م ینیهم-

 :رو به من گفت طناز

 آوردم ییچا ؟يریئه م-

 خورم ینم یمرس-

 ....به سمت در رفتم و

آتش را فقط گلرخ خاموش  نیا. کرد یاو دردم را دوا نم گرینه، د. نگاه کردم وشیپر يافکارم کنده شدم و دوباره به شماره  از

 یگرفتم و هم م یهم از او کام دلم را م. گذاشت یم نیبال کیسر بر تخت  نیهم يشد و کنارم رو یباالخره زنم م. کرد یم

 ....اورمیبر سرش ب ییدانستم چه بال

....................... 

صورت ترانه، ثابت ماند که سرخ  يبود، نگاهم رو ستادهیا یمنش زیکه مقابل م رجیدر که وارد شرکت شدم، چشمم افتاد به ا از

 :دیبه سمتم چرخ رجیکردم، ا يتک سرفه ا. شده بود دیو سف

 سالم مهندس-

پشت سرم وارد . دیایاشاره زدم تا به اطاقم ب رجیبا سر جواب دادم و به ا. سالم کرد یبلند شد و به آرام یصندل ياز رو ترانه

 :گفت یاطاق شد و با لودگ

 ؟يرو باش، چطور پهیبه، داداش خوش ت-

 :دمیو به سمتش چرخ گذاشتم زیم يرا رو فمیک

 زشته؟ یگینم ؟يابوالهول موند ياون بدبخت مثه مجسمه  يچرا جلو کهیمرت-

 :دیخند
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 يدیمحل رس یبازم مثه خروس ب زا،یچ نیو از شنهادیرفتم تو کار پ یجون تو داشتم م-

خواست زن  یم. تا بلند کنم و بر سرش بکوبم یصندل نیتر کیدستم رفت سمت نزد. در دلم شعله ور شد نهیهم آتش ک باز

شده بود که  یقیمعتاد تزر ومرثیاش؟ ک یخوش یخواست برود پ یرا معتاد کرده بود و م ومرثیک ؟یراحت نیبه هم رد؟یبگ

کرد و تا به  کینزد ومرثیوجدان تر از خودش را به ک یب يآن دوستها زا یکیوجدان  یب رجیا نیهم. کرد یرقم ترك نم چیه

سرم را بلند . شدم یکردم و خالص م یآخر من سکته م. تکان دادم یچپم را عصب يپا. از دست رفت ومرثیخودم بجنبم، ک

 :کردم

 بعد برو تو کار مخ زدن هیخانوم همکارمونه، تو اول مطمئن شو که آدم خوب نیا ست،یکارا ن نیاالن وقت ا-

 :را به کمر زد دستش

  ؟یچیپ یواسه من نسخه هم م يمدچرت نگو بابا، حاال ده صبح او-

 :به سمت در اطاق رفت رجیا. تماس از آرزو بود. ام زنگ خورد، به صفحه اش نگاه کردم یگوش

 نجایا انیساختمونا، تو بمون که روشن و همکاراش م یسرکش رمیمن دارم م-

 :گوشم گذاشتم يرا رو یگوش

 شده آرزو؟ یالو، چ-

 :دیچیپ یآرزو درون گوش يصدا. ثابت ماند که مقابل در اطاق مکث کرد رجیا يرو زمینگاهم ت و

 دیباال؟ پول کم دارم، اومده بودم خر امیب یشرکتم، هست نییداداش، من پا-

 :کردم رجیرا به ا پشتم

 امیاالن م نییبمون پا-

  ایباشه داداش ب-

. کردم یاز عابر بانکم پول برداشت م دینبود، با فمیک از چند تومان ته شتریب دم،یکش رونیپولم را ب فیکه قطع شد، ک تماس

 :گفت يخفه ا يبا صدا رجیا

 من دارم ؟يخوا یپول م-

 :گشاد شد چشمانم

 خوام؟ یمن گفتم پول م-

 :گفتم یبه آرام. دیفهم یرا م انیجر شیگاو م د،یفهم یم. کردم یکار را م نیا دینبا. جا خوردم میخودم از تن صدا و

 کشم یاز عابر بانکم م رمیم-

 :و دستپاچه گفت دیکش رونیپولش را ب فیک

 داداش من هستم ایب-
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 يشرف هم تراول ها یبه آن مردك ب شیگاوم نیا. با نفرت به دستش زل زدم. به سمتم دراز کرد یچهار تراول صد تومان و

کار خودش را به  يبه بهانه . بود رجیا شرکت ياز مهندسها یکی. ومرثیک يپا ریرا نشان داد که آمد نشست ز یصد تومان

منقل نشست  يبار پا نیاحمق، اول يپخمه  ومرثیشان گذشته بود که ک ییادانم چند وقت از آشن یکرد و نم کینزد ومرثیک

را سر و سامان بدهد، بعد  شیاز دست داد، نتوانست پروژه ها شیهم صنف ها نیکم کم اعتبارش را ب. تمام شد زیو بعد همه چ

شد که  یبدبخت نیخانه نش خرسر آ. را مرخص کرد و باالخره در شرکت تخته شد شیبر خورد و کارمندها یهم به مشکل مال

 نیا يهمه  دیفهم یاگر م د،یفهم یآخ که اگر آرزو م. خواهر بدبختم را ي رهیو هم ش دیخودش را کش ي رهیمثل زالو، هم ش

شده  ومرثیکه بعد از ازدواج عاشق ک ییآرزو. دیکش یم رونیبود، با دستانش چشمانش را از کاسه ب شیگاوم سر ریز هایبدبخت

اما االن زمانش نبود، به وقتش که . تیخاص یبود به آن انگل ب دهیدخترش را ول کرده بود و چسب. داد یش جان میبود، برا

مرد  یشوهرش م ایآن وقت . بال را بر سر شوهرش آورده نیا یگفتم چه کس یگذاشتم، به آرزو م یرا کف دستش م رجیحق ا

 ...تخم چشمانم يگذاشتمش رو یخودم، م شیآوردمش پ یم. گرفت یطالق م ایو 

  ،یحاج گهید ریبگ-

 :انداختم که جا خورد رجیبه ا يزیبلند کردم و چنان نگاه ت سر

 ه؟یچ-

 :برداشتم زیم يام را از رو یدست فیک. دیایب شیتا اعصابم سر جا دمیکش قینفس عم دوباره

 کشم  یعابر بانک کنار شرکت از حسابم پول م نیاز هم رمیخواد، م ینم-

 :زد میآمدم و به سمت راه پله ها رفتم، صدا رونیاز شرکت ب. پشت سرم آمد. از کنارش گذشتم و از اطاق خارج شدم و

 امیداداش واستا منم ب-

 :دمیو به سمتش پر دمیبا غضب چرخ د،یسرم سوت کش مغز

 ش؟یگاو م يایتو کجا ب-

 :ستادیا شیسرجا

 تا عابر بانک پول بردارم امیخوام ب یم ام،یمن؟ خوب منم م-

 :دمیاش چسب قهیو به  دمیسمتش پر به

 که رونیب يدیکش فتیاالن چهارصد تومن از ک ؟يپول ندار بتیتو مگه تو ج-

 :دستم گذاشت يرا رو دستش

 منه یتو مثه آبج یآبج ؟يپر یبهم م نقدریچرا امروز ا ه؟یداداش چ-

  دم؟یکش شیبرا يچه نقشه ا دیاز چشمانم ته ذهنم را خواند؟ نکند فهم یعنی. من جا خوردم نباریا

 :دیکش نییاش پا قهی يرا از رو دستم

 امیبرو، نم-
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و  نهیهمه ک نیا. راه پله گرفتم و خودم را خم کردم يدستم را به نرده . عقب عقب رفت و وارد شرکت شد و در را بست و

 بالش بگذارم؟ يشب، سر راحت رو کیتا  دیرس یم یشد؟ ک یتمام م ینفرت ک

 :سر بلند کردم يعابد يصدا دنیرا بستم، با شن چشمانم

 بابا، پسرم-

 . چرخاندم و به او زل زدم سر

 شده؟ یپسرم چ-

 :را صاف کردم کمرم

 سالم ،یچ چیه-

 :کان دادت يسر

 ...یخانوم ملک نیشده؟ ا يزیسالم بابا جان، به من بگو چ-

 :دمیحرفش پر انیو به م دمیاسم گلرخ ابرو درهم کش دنیشن با

 ؟یچ یخانوم ملک-

 جمع کرد و رفت لشویسر کار، وسا ادیخواد ب یاومد انتشارات بهم گفت نم شیساعت پ هیبابا جان -

که چند سال در موردش فکر  یقیدق ينقش بر آب شد، آن همه نقشه  مینقشه ها. دیبا پتک محکم بر سرم کوب یکس انگار

 .کرده بودم، نقش بر آب شد

 :گفتم يتومان به سمت آرزو دراز کردم و به تند ستیدو

 در شرکت؟ ياومد يشال و کاله کرد ؟يپول کم دار یبگ یتونست یکه خونه ات بودم نم شبید-

 :گفت یراحترا جمع کرد و با نا شیو پا دست

 مزاحم شدم؟-

 برو خونه ریزود برو به کارت برس بعد هم آژانس بگ نجا،یا يایب یپاش ادیخوشم نم-

 :را کج کرد سرش

 چشم داداش-

 یب يبا همه  شیگاوم نیا. بود ختهیبه هم ر یاوضاع حساب. و وارد شرکت شدم دمیپله ها را باال دو یکیکه رفت، دو تا  آرزو

زن مردم نبود، او را  گریحاال که د. مرغ را پرانده بودم. اش به من گفته بود مراقب رفتارم باشم تا مرغ از قفس نپرد يفکر

 و مراقب رفتارم باشم؟ میایشد تا من به خودم ب یم يگریپدر د یب کیدوباره زن  دیحتما با. پرانده بودم

آنکه  یبود و دستانش پشت گردنش قالب بود، با ورودم به اطاق، ب هستادیاطاقش ا يپنجره  يشدم، رو به رو رجیاطاق ا داخل

 :سر برگرداند، گفت

 حوصله تو ندارم مان،یبرو گمشو تو اطاقت ا-
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 :گفتم يلحن تند با

 گه؟یگلرخ هنوز همونه د يشماره -

 .را نداد جوابم

 گفتم؟ یچ يدیشن-

 رونیبرو ب-

 :باال رفت میصدا

 جواب منو بده، گلرخ گذاشته از انتشارات رفته، شمارش همونه؟ کهیمرت-

 :دیسمتم چرخ به

 ؟یچ-

 :گفتم تیعصبان با

 ه؟یشمارش هنوز همون قبل اد،یانتشارات نم گهیگفته د يبه عابد-

 :به سمتم آمد. دمیکش رونیب بمیام را از ج یگوش و

 که رفت؟ يکرد یچه غلط-

 .همه سال هنوز شماره اش در ذهنم بود نیاش را حفظ بودم، بعد از ا شماره

 که رفت؟ يکار کرد یبا تو ام، چ يهو-

 :بلند کردم سر

 نکردم يکار چیه-

 :را به کمرش زد دستش

 يعرق بود سیخ یبرگشت یوقت ؟يکار کرد یاون روز تو انتشارات چ-

شدم، باز هم  یم کیاز هم به او نزدب. هم فشردم يرا رو میلبها. دیقلبم لرز. آن روز در مقابل چشمانم نقش بست ي صحنه

 .کردم یکار را م نیا

 گفتم؟ یچ يدیشن-

  ن،یسمت خودم، هم دمشیکش دم،یآره شن-

 :فرستاد رونیرا ب نفسش

 ابله،  ي نهیبوز-

 :دیقدم بلند خودش را به من رساند و به مچ دستم چسب کیبا  و

 کنم یاگه گلرخ بفهمه من واسه شوهر سابقش پاپوش دوختم، دهنتو صاف م مانیا-

 کرد؟ مرا؟  یم دیمغز مرا تهد یب شیگاوم نیا. دیلحظه خون به مغزم نرس کی يحرف، برا نیا دنیشن با
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 :دمیرا عقب کش دستم

 نمیدهنمو صاف کن بب ایب ،یدهن منو صاف کن یکن یتو غلط م-

 :دمیاش کوب نهیانداخت، تخت س نیینگفت و سرش را پا يزیچ

 شیدهنمو صاف کن گاو م ایب-

 :هم فشرد يرا رو چشمانش

کنم هر حرف منو ربط  یتموم شد، خواهش م انیاون جر گهید شه،یمن از خواهرت مال چند سال پ يموضوع خاسگار مان،یا-

 نده به خواهرت، 

 :باز به او زل زده بودم مهیسر بلند کرد و به من چشم دوخت که با دهان ن و

 خواستم برم عابر بانک؟ یم یزن شوهر داره، به نظر تو من االن واسه چ هیخواهر تو -

 :با خشم اضافه کرد و

 نم؟یکه خواهرتو بب-

 :با حرص گفت و

 رتیغ یب-

 ....ام کرد وانهیگفتنش د "رتیغ یب" نیکلمه، ا نیشدم و گر گرفتم، ا وانهید. گرفتم گر

 :زدم ادیخانه را باز کردم و خودم را به داخل پرت کردم و فر زده در وحشت

 آرزو، آرزو-

نداشت تا  یعقل درست و حساب. کرد یپدرم ثابت ماند که به سقف خانه نگاه م ينگاهم رو دم،یپرند را شن ي هیگر يصدا

از  ادیو فر غیبه من زنگ زد و با ج شیساعت پ مین نیخواهرم هم. دمیاز اطاقها دو یکیبه سمت  یبا نگران. از او بپرسم يزیچ

دانستم  ی، و من نم"ومرثیک"و گفت  دیکش غیسره ج کی، "ومرثیک"فقط گفت  نپشت تلف. من خواست تا به خانه اش بروم

لرزان به سمت  يو حاال با پاها دمیاما باالخره رس. افتاده، چه شده بود؟ تا برسم خانه جان به سر شدم يبه چه روز ومرثیک

اول چشمم افتاد به  يلحظه  کردم،ضرب باز  کیدر اطاق را . دیرس یپرند از آن به گوش م غیج يرفتم که صدا یم یاطاق

آب دهانم را قورت . کرد یم هیبود و گر دهیتخت دراز کش يپرند هشت ماهه، رو. تخت نشسته بود يآرزو که گنگ و مات رو

 :دمیولو شده بود، ترس واریثابت ماند که کنج د ومرثیک يمم رونگاه آرزو را گرفتم و سرچرخاندم و چش ریدادم و مس

 ....ومیشده؟ ک یچ-

ام  ینیب ریلجن ز يبو دم،یکش قینفس عم. سنجاق و انبر سوخته و زر ورق ثابت ماند يخفه شد، نگاهم رو میدر گلو صدا

دوباره به آرزو نگاه کردم که مات و . بند و بساط را نفهمم نیا یمعتاد نبودم اما خوب آنقدر هم پخمه نبودم که معن. دیچیپ

 :دادم و به سمتش رفتم یانبه خودم تک. زل زده بود ومرثیگنگ به ک

 رونیپاشو آرزو، بچه رو ببر از اطاق ب-
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 :دستم سمت شانه اش رفت. شده بود رهیخ ومرثیفقط به ک. به من نگاه هم نکرد ینخورد، حت تکان

 ، پاشو گمیآرزو، م-

 :کرد زمزمه

 معتاده ومرثیباالخره مچشو گرفتم داداش، بدبخت شدم، ک-

که  دمیچرخ ومرثیبه سمت ک. معتاد بود ومرثیگفت، ک یراست م. شد دهیمثل پتک به سرم کوب قتیتند شد، انگار حق نفسم

چه  دیحاال با. گلم پر پر شده بودخواهر دست . پرند نق نق کرد، لبم را به دندان گرفتم. نعشه بود و خبر دور و برش را نداشت

 کردم؟ یکار م

 رونیپاشو پرندو ببر ب رون،یآرزو پاشو برو ب-

 :باال انداخت چانه

 کارو کرده نیخوام ازش بپرسم چرا ا یم رم،ینم-

 :تکان دادم يسر

 بکنم دیبا یچه غلط نمیبرو بذار بب س،یاون االن تو حال خودش ن-

پرند . وفتدین نییتخت پا يآرزو را رها کردم و پرند را در آغوش گرفتم تا از رو. تخت بلند شد، همزمان پرند غلت خورد يرو از

 :آرزو هم بلند شد يصدا د،یکش غیج

 ؟يخراب کرد زویآخه چرا همه چ و،یکم گذاشته بودم؟ ک یتو چ يمن برا و؟یچرا ک-

 يآمدم و پرند را کنار پدرم گذاشتم، صدا رونیمستاصل شدم، از اطاق ب خت،یگوش خراش پرند، اعصابم را بهم ر غیج يصدا

 :دمیپدرم را شن

 به مادرت سالم برسون مان،یا-

از پشت . داد یرا در دست گرفته بود و تکانش م ومرثیک يآرزو شانه ها دم،ینشست، دوباره به سمت اطاق دو میگلو خیب بغض

 :سر بغلش کردم

 دخترم پاشو، پاشو گلم-

 :و پا زد دست

 گفت یقشنگمون خراب شد، به من از گل نازك تر نم یکم گذاشتم، زندگ یمن چ مان،یولم کن ا-

 :فرو بردم شیموها يرا ال به ال سرم

 کنم یبرو من حلش م زم،یدخترم، عز-

 :را داخل گوشت دستم فرو برد شیناخنها

 یخوام تو حلش کن یولم کن، ولم کن نم-

 :دستم را تنگ کردم يخودش را خم و راست کرد، حلقه  و
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 آرزو رونیب میبر-

 :زد زار

 ومرثیک يکارو کرد نیشد؟ چرا ا ينجوریچرا ا ام،ینم-

 :دیکش غیآخر ج يلحظه  دم،یکش رونیاو را کشان کشان از اطاق ب. از درد سوختم د،یانگشتانش ساعدم را خراش با

 رتیغ یب-

همه مان چه کار  یدانست با زندگ یم. شدم رهیخ رجیبه چشمان طلبکار ا. کردند میگذشته رها خوردم و خاطرات تلخ تکان

آمد  یرا که به سراغش م یمعتاد شده، منتظر ماندم تا کس ومرثیک دمیدانست بعد از آن که فهم ینه؟ م ایدانست  یکرده؟ م

سر از شرکت  میکرد بشیتعق یبود که وقت یکردم، مرد جوان شیدایبه کمک حامد پ هباالخر. کنم دایفروخت، پ یو به او مواد م

 یعنی. را تکه تکه کنم یخواستم همانجا وارد شرکت شوم و مهندس کرم یبودم که م ختهیآنقدر بهم ر. در آورد یمهندس کرم

به من گفت فعال . مشخص کند میرا برا هیقض يروز انداخته بود؟ حامد مانعم شد، قول داد ته و تو نیرا به ا ومرثیمهندس ک

 .خواهرم را نجات دهم یبرسم و زندگ ومرثیبه ک

 :بلند شد رجیا يصدا

  اد،یگلرخ همونه، بهش زنگ بزن، دوباره بکشونش ب يشماره -

 :گذاشت میبازو يدستش را رو و

 تند شدم د،یببخش-

را به خاك  میآرزو. خواهرم کرد که قابل بخشش نبود یکه با زندگ یتیجنا. خواست ببخشمش یم. لبم نشست يرو يپوزخند

 نیاز صد بار با خودم فکر کنم که اگر با ازدواج او و خواهرم موافقت کرده بودم، سرنوشتش بهتر از ا شینشاند، باعث شد ب اهیس

انتقام هموار  ياه براشعله ور کرد و من سالها صبر کردم تا باالخره ر شتریدلم ب درو نفرت را  نهیفکر حس ک نیشد؟ هم یم

 . بودم ستادهیانتقام ا یشود، حاال در دو قدم

 .و از اطاقش خارج شدم دمیچرخ

.................... 

. شماره ام را شناخت. تماس گرفتم، اول تماس را قطع کرد شیساعت پ کیگلرخ منتظرش بودم،  ياز خانه  نترییکوچه پا دو

 :فرستادم امیپ شیتماس را که قطع کرد، برا. نکرده بودم همه مدت خطم را عوض نیمن هم بعد از ا

 "پس جواب بده ام،یم شمیمن کله خرم، پام شنا،یخوشحال نم نیو نگ هیدر خونه، حور امیب يخوا یتو که نم"

 :که جواب داد دینکش هیکه تماس گرفتم، به ثان دوباره

 الو-

 :دیایچند لحظه مکث کردم تا حالم سر جا ب. کرد یدختر مرا سحر م نیا يصدا. دوباره حالم دگرگون شد ش،یصدا دنیشن با

 کیعل-
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 .نگفت يزیچ

 یاز انتشارات رفت دمیشن-

 :جواب داد یآرام به

 ن؟یخواست ینم نویمگه هم-

 :از ابروانم باال رفت یکی

 رمیعذاب وجدان بگ يبا رفتنت باعث شد-

 .هم سکوت کرد باز

 از خونه تون نترییدو تا کوچه پا ایب گهیساعت د میپوش تا نرفتن ندارم، لباس ب هیحاش يحوصله -

 :دیحرفم پر انیم به

 شمیهم مزاحم شما نم گهید رون،یمن که از اونجا اومدم ب ام؟یب یاصال واسه چ ام،ینم-

 :زدم لبخند

 جلو در خونه زنگ خونه رو بزنم امینذار ب ،یخانوم ملک رونیب ایب-

 :گفت یسرتق با

 بزن ایب-

 :دمیپر نییپا نیشدم و از ماش یعصب کبارهی

 زنم یزنگ خونه رو م امیبه ارواح خاك مادرم م-

 :را زدم نیماش موتیر و

 در خونه امیدارم م-

 یزدم و هم خودم را خالص م یرفتم زنگ خانه را م یم. نبود دیاز من بع زیچ چیشده بودم، ه وانهید. را قطع کردم تماس

گلرخ بود، با  د،یدر دستم لرز یگوش. کردم یم یتالف گریجور د ز،ینقشه و انتقام و همه چ اصال گور پدر. کردم و هم او را

 :گفتم تیعصبان

 بع له؟-

 :گفت ینگران با

 ...به تو ندا يمن که کار ،یکن یم دمیتهد نقدریا یواسه چ ،يخوا یاز جونم م یتو رو خدا، تو رو قرآن بگو چ-

 :دمیحرفش پر انیمن به م نباریا

 در خونه امیوگرنه م ،یچ چیتر که ه نییدو تا کوچه پا يگلرخ اگه اومد-

 :عجله گفت با

 امیساعت صبر کن م مین ام،یبخدا م ام،یم-
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همه ترس، چه دل و  نیبا ا. دخترك بدبخت مثل گذشته ها ترسو بود. لبم نقش بست يرو یثیو لبخند خب ستادمیکوچه ا وسط

کرد  یم يکه با توپش باز يچند ساله ا يگونه ام گذاشتم و به پسر بچه  يگشتم را روان. داشت که به من نارو زد یجرات

 ....آمد یحاال م نیهم. را بستم میبا آرامش پلک ها. شدم رهیخ

اش  يدوران پولدار ادیحتما . کرد ینگاه م نمیبود و با حسرت به ماش ستادهیا نمیگلرخ ثابت ماند که کنار ماش يرو نگاهم

 :را باز کردم نیخم شدم و در ماش. رفت یطرف و آن طرف م نیبلند آن دزد ناموس، به ا یافتاده بود که با شاس

 باال نییبفرما ن؟یخوب ،یبه، سالم خانوم ملک-

 :دستانش را در هم گره کرد. دیآ یرنگش ثابت ماند و از ذهنم گذشت چه به صورتش م یآب يروسر يهمزمان نگاهم رو و

 رمیبعد م ن،یحرفتونو بزن نجایهمنه، -

 :زدم لبخند

شاپ دنج  یکاف هی میباال بر دییشما؟ اصال در شان من و شما هست؟ بفرما يوسط محله  نجا؟یخانوم؟ ا نیکن یم یشوخ-

 میحرفهامونو بزن

 :باال رفت میابروها. کرد یدل بود و با وحشت نگاهم م دو

 یکن یبفرما باال خانوم، ضرر نم-

 :با خنده گفتم. شدند، ثابت ماند دایکوچه پ يکه از انتها يدو زن چادر يرو نگاهم

 کنن؟ منو تو رو با هم وسط کوچه؟ ارتمونیدو تا خانوم ز نیا يخوا یم-

 :دمیبه سمتش چرخ و

 هوم؟-

و استارت زدم و  دمیخند. فرستاد نییرا پا ریشد و آفتاب گ نیآن دو دستپاچه شد، معطل نکرد و سوار ماش دنیچرخاند و با د سر

 ....به راه افتادم

 یرا در دست گرفته بود و با دلهره به چپ و راست نگاه م فشیگلرخ بند ک. مینشست ک،یتار مهیشاپ ن یکاف کیدنج  ي گوشه

که  ينه خط چشم و نه رژ لب و نه هزار کوفت و زهرمار. نداشت شیآرا. شدم رهیبا آرامش به صورت مضطربش خ. کرد

 :منو را در دست گرفتم. داد یحال نشان م یصورتش ب رمان،س ينور قرمز باال ریز. دندیکش یه مدخترها به چهر

 ؟يخور یم یچ-

 :چانه باال انداخت. دوباره قلبم به تپش افتاد. من نگاه کرد به

 یچ چیه-

 پدر مادر دار سفارش بدم،  یبستن هیبذار  گه،ینشد د-

 :به منو سر تکان دادم یبا نگاه و

 هم داره،  ییمتایاووووف، چه ق-
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 :شدم رهیدوباره به او خ و

 گه؟یبزرگ هشت تومن، بزرگ باشه د یبستن-

 :کالمم شد شین ي متوجه

 ن؟یکارم داشت یچ نیبگ شهیم-

 :به سمتمان آمد، به او سفارش دادم و رو به او گفتم گارسن

 گم برات یم-

 :دیلرز یاش م چانه

 نهیبا شما بب نجایمنو ا یه کسممکن ن،یکنم االن بگ یخواهش م-

 :زدم هیتک یصندل به

 به حال آشنا يوا نهیتونه ما رو بب یشاپ نم یشهر، خود صاحب کاف يباال کیشاپ ش یکاف م،ینگاه بنداز کجائ هی نه،یب ینم-

 :شاپ چشم دوختم یبه پارکت کف کاف و

 صلح دوستانه ست هیگم برات،  یم-

 :کرد که گفت يگریحرفم برداشت د نیاز ا انگار

 نمیتونم بش یبرم، نم دیمن با دیببخش-

جا خورد و . قفل کردم میهر دو پا نیرا ب شیکشاندم و پا یصندل ياش را عقب بکشد که خودم را به لبه  یخواست صندل و

دستان  يسرم رو. تکان نخورد. در دست گرفتم، دستانش سرد بود ز،یم يرا رو شیخم شدم و دستها. هراسان به من نگاه کرد

مرد  کیدخترك، زن سوم  نیا. به خودم آمدم کبارهی. از دستم خارج شد ترلمزده شده بودم، کن جانیباز هم ه. نرمش خم شد

آن وقت . از آن مردك جدا شده بود یپول چیمشترك، بدون ه یبعد از سه سال زندگ. داغ به دلم گذاشته بود. خالفکار شده بود

 :گفتم يبا لحن جد. همچنان قفل بود میاما پاها. کردم؟ نفرت برگشت، دستان سردش را رها کردم یمن چه کار م

 خودش يسر جا رهیم یهمه چ گهید میدیبهت بگم، دعوا هم ندارم، اگه به توافق رس يزیچ هیخوام  یخانوم، م نیبب-

 :گفت ینگران با

 ادیم یکیتو رو خدا پاهامو ول کن، االن -

 يبر یوسط حرفم پا نش ا،یحرفمو گوش کن-

 :شد هول

 پاهامو ول کن رم،یباشه نم-

 :دمیکش قیو نگاهم کرد، نفس عم دیرا شل کردم، خودش را عقب کش میپاها
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 نمت،یباشه که بب يجور تیکار يخوام ساعتا ینم یبه کارت ندارم، ول يکار گهیبرگرد تو همون انتشارات کار کن، د ن،یبب-

و برو، دوست  ایتو همون انتشارات ب ام،ینم گهیدوبار خودم اومدم سراغت، د یکی نیدونم ا یم م،یخوام چشم تو چشم بش ینم

 کنم بختبد نیاز ا شتریآدم بدبختو ب هیندارم 

 :ادامه دادم. ثابت ماند نشیچشمان شرمگ ينگاهم رو و

که تموم شده،  هیزیچ هیمن و تو  نیب انیبابات چه خبره، جر يخونه  يتونستم حدس بزنم تو یخودم م یبگ نکهیقبل از ا-

 دم یبهت ندارم، قول م يکار گهیخوام کش بدمش، برگرد سر کارت، د ینم

 :گفت یلرزان يصدا با

 که برگردم؟ یکن یکارو م نیچرا ا-

 ستمیدنبال انتقام ن گهیکنه، خدا تقاص منو ازت گرفت، د یتو دل منو خنک نم یبدبخت دنید نکهیواسه ا-

پس داده بود؟ کامال  یاو چه تقاص. تقاص نگرفته بود يمتر میدخترك ن نیخواستم از ا ینه، خدا آنطور که م. دیکش ریقلبم ت و

 . میصاف کرده بود شیما فقط جاده را برا ش،یگاوم رجیبه قول ا. شود یجدا م کهیزود از آن مرت ای ریمشخص بود د

انگار در . ثابت ماند یبستن ينگاه گلرخ رو. گذاشت زیم يا رور یهشت هزار تومان يها یمقابلمان ظاهر شد و بستن گارسون

 :از آن به دهان بردم و رو به گارسون گفتم یقاشق یالیخ یام را برداشتم و با ب یبستن. فکر بود

 نیاریهم ب یشکالت کیک کهیدو تا ت-

 :رو به گلرخ گفتم و

بدن و  یکه پول خوب ییاالن کار کجا بود؟ اونم جا گم،یخودت م يبرا ،يرو حرفام فکر کن، من اصرار ندارم برگرد نیبب-

ات  گهید يها یخوام من باعث بدبخت ینم یول ا،یهم ن ینخواست ا،یب یخواست ،يدار ازیپول ن نیامن باشه، تو هم به ا طیمح

 باشم

 :به دهان گذاشتم یاز بستن یدوباره قاشق و

 یدون یخودت م گهید-

 :بلند شود که گفتم یصندل يرا در دست فشرد و خواست از رو فشید و بند کتکان دا يسر. به چشمانش زل زدم و

 کجا؟-

 :گفت ینگران با

 گهیمن برم د-

 خود نیبه د یسیخود ع نیبه د یرسونمت، از فردا هم موس یبخور، خودم م یبستن نیبش-

 يا. درهم به او زل زدم يبا اخم ها. بود نییسرش پا. قاشق را در دست گرفت یبه آرام. را به سمتش سر دادم یظرف بستن و

دستم را . شد یم دهیاش به فالکت کش یآمد، زندگ یاگر به سمتم م. بود رفتهیصلح را پذ یعنی نیخورد، ا یرا نم یکاش بستن
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ف چشم از او گرفتم و دوباره قاشق را داخل ظر. خواستم یرا م نیمن هم. افتاد یاصال به درك که به فالکت م. مشت کردم

 .فرو بردم یبستن

 :بپر بپر کرد و با خنده گفت یصندل يرو. کردم نیرا سوار ماش پرند

 پرم یمن م ییدا-

 :شدم رهیبا لبخند به خواهرزاده ام خ. گوشم گذاشتم، تماس از حامد بود يرا رو یگوش

 الو، حامد جان-

  ؟يداداش سالم چطور-

 چاکرم، چه خبر؟-

 :مکث کرد و گفت یکم

 نشو یفقط عصب گمیبهت م يزیچ هی نیبب-

 :کردم اخم

 شده؟ یچ-

 ...رجیداداش، ا-

 :درشت شد چشمانم

 ؟یچ رجیا-

 من بود شیپ شبید رجیداداش ا-

 خوب؟-

 بگم يچطور...نیبب-

 :آورد یادا در م میچسبانده بود و برا نیماش ي شهیاش را به ش ینیپرند ثابت ماند که ب يرو نگاهم

 حامد؟ یچ رجیا-

 ...یدون یداداش م-

 :زدم ادیفر

 شده یچ نمیزر بزن بب-

 هیگفت،  یم يور يدر یزد باال، به حد مرگ خورد، تو عالم مست یلیبود، مست کرد، خ نجایا رجیا شبینشو، د یعصب-

 گفت یم ییزایچ

 :دمیپرس یترسناک يصدا با

 گفت؟ یم یچ-

 شهیم وهیو خواهرش ب رهیم یم مانیروزا شوهر خواهر ا نیگفت هم یواهللا م-
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 :داد رییصحبت را تغ ریمس کبارهی و

 بده؟ یلیخ ومرثیمگه حال ک نمیبگو بب-

 :زدم ادیفر

 گفت؟ یچ گهید-

 ...مانیا-

 :زدم نعره

 چه گفت؟ گهید-

 .به من زل زده بود رتیدوباره به پرند نگاه کردم که با ح و

 ... رهیگ یطالق خواهرشو ازش م مانیحتما ا رهیاگه نَم یو حت هیگفت دامادش مافنگ-

 :شدم وانهیرا که قطع کرد، د حرفش

 اش؟ هینه؟ بق ایکرده  یچه غلط یبگ یکن یحامد لجن، گاله تو وا م-

 :گفت یدستپاچگ با

به  دیهمه سال هم فقط چسب نیشد و ا یمافنگ کهیکرد، گفت خواهرش منو نخواست و رفت زن اون مرت هیگر شبیداداش د-

 شیقیشوهرِ مهندسِ تزر

 دشیخواهرم آمده بود، تهد يکه به خواسگار يکاش همان روز يا. توان نداشتم گرید. دادم هیتک نیماش يرا به بدنه  دستم

را  شتین دیداده بودم با ادیسالها خودم به او . خودم است يدست پرورده  شیگاو م نیا دمیفهم یم دیبا. گرفتم یم يرا جد

خوب  رجیا. ستیکردن نداشته باشد، مرد ن یتالف يکه جربزه  یگفته بودم کس بارها. یفرو کن ،يدار نهیکه از او ک یبه کس

 ....چشمانم را بستم. بعد هم، مثل خر در گل ماندم يرا به من فرو کرد که تا سالها ششیچنان ن. کرده بود يکنارم شاگرد

 :گفتم یبا نگران. نشست نیرا باز کرد و مسخ شده داخل ماش نیدر ماش حامد

 ارمیپدرشو در م رمیتو کاره، نه؟ م یدست مهندس کرم ؟يدیفهم یشد؟ چ یچ-

 :شانه اش گذاشتم و تکانش دادم يدستم را رو. شد رهیخ نیبه داشبورت ماش حامد

 نه؟ ه،یبا مهندس کرم نیا ده،یمواد م ویپسره که به ک نیگفتم؟ ا یچ يدیشن ؟يحامد کر-

 :شد رهیو با اضطراب به من خ دیبه سمتم چرخ حامد

 گمیبهت م م،یروشن کن بر نویماش-

 :باال رفت میصدا

 شده یچ نمیبگو بب م؟یروشن کن بر یگیاالن م ،یکن یامروز و فردا م یه شه،یم رتیدستگ یتو چ نمیماهه منتظرم بب هی-

 مانیا-

 :زدم ادیفر
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 هیچشمش اشکه  هیکشه، خواهرم  یتو خونه مواد م ومرثیک نیمن اعصابم خرابه، دهنتو باز کن، حامد، ا یدون یتو که م-

 غلطو کرده نیا یک نمیچشمش خونه، بگو بب

 خودتو کنترل کن یول گمیم-

 :شد یدلم خال ته

 حرف بزن حامد، قلبم اومد تو دهنم-

 رجهیکار ا-

 ختهیخواهرم را بهم ر یاو زندگ. بود؟ نه محال بود شیکار گاوم. حامد محو شد ریتصو. شد دیچند لحظه همه جا سف. خوردم جا

 .را او معتاد کرده بود؟ محال بود ومرثیبود؟ ک

 :دیحامد چسب ي قهیبه  کبارهی

 کارو کنه نیا شیحال و روزمو؟ محاله گاو م ینیب یشده؟ نم یچ نمیبنال بب کهیمرت-

 :گفت یاش جدا کند، با سست قهینکرد تا دستم را از  یتالش چیه

 کاسه ست هیدستش تو  رجیبا ا یچرخه، ول یشرکتها م يتو همه  ياما نخود رجه،یبارو کارمند شرکت ا نیا-

 ؟يمردك حرف زد نیباشه؟ تو با خود ا رجیخوب؟ از کجا معلوم کار ا-

 به نام تهمتن بهم آمار داد،  یشرکت کرم ياز کارمندها یکینه، -

 :کردم زمزمه

 ؟یچ ینی ه؟یسیپل لمیف-

مثه  ه،یکنه، اسمش بهزاد یکار م رجیده، با ا یمواد م ومرثیکه به ک ینیهم اروی نیا دم،یزبونش کش ریباالخره امروز از ز-

 کنن ییهوا ومرثویسفارش کرده ک رجیخود ا نکهیا

 :گفتم دهیبر دهیبر

 ؟یچ....گفته؟ واسه رجیا-

خودشم  گهیم ،یخاک خواد اونو بفرسته جاده یم شهیکار بیرق ومرثیک نکهیبهشون گفته واسه خاطر ا رجیگه ا یتهمتن م-

 تا تهش رفته ویک یکنار ول دهیسوخته و کش ومرثیبوده بعد دلش به حال ک يو بهزاد ومرثیدوباره با ک یکی

 :تکان داد يسر و

 ام کرد ادهیتومن پ صدیاطالعات س نیهم-

انگشتم را به دندان . شرکت زده بود گریشهر د کیدر  رجیا. بود یچه کوفت گرید يکار بیرق ؟يکار بیرفت، رق جیگ سرم

 :گرفتم

 ختیزهرشو ر شیگاو م نیشدم حامد، ا چارهیب-

 داشته؟ یمشکل ومرثیبا ک رجیشده؟ مگه ا یچ-
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 :انگار با خودش حرف بزند گفت و

هم  یدرست و حساب ينقشه  یوقت مغز نداشت، حت چیمغز،الحق که ه یب شیگاو م م،یروش گذاشت یواقعا خوب اسم-

 راحت لو رفت یلیخ د،ینکش

نشسته بودم و انگشتم را  نیرا معتاد کند و آن وقت من داخل ماش ومرثیکرده بود که ک ریآدم اج رجیا. به خودم آمدم کبارهی

 دم؟یجو یم

 :غضب سر چرخاندم با

 ه؟یتهمتن تو شرکت مهندس کرم کهیمرت نیا-

 :جا خورد حامد

 آره-

 :را باز کردم نیماش در

 کنم یشون م چارهیب شیو گاو م يسراغ بهزاد رمیبعد هم م شونم،یه عزاش ممادرشو ب رمیم-

 :دیچسب میشوم که حامد به بازو ادهیخواستم پ و

 ؟یخون به پا کن يخوا یم ؟يریکجا م-

 بدبختش کرد رجیخوام خون به پا کنم، خواهرم بدبخت شد، ا یآره م-

 :گفت یبا نگران حامد

 نیتو ماش نیبش ،يدیدست خودت م يکار هیاونجا  ير یم سیداداش حالت خوب ن-

 :دیپر رونیاز دهانم ب یکیرک فحش

 دستمو ول کن برم حقشو بذارم کف دستش-

گلرخ شوهر کرده بود، مادرم را از دست دادم و . بر سرم آمده بود ییها یدو سال چه بدبخت یکیآمد در عرض  ادمی کبارهی و

 :افتادم هیبه گر. رفت لیلام تح يانگار انرژ. خواهرم بدبخت شد

خواهرمو  یزندگ شیگاو م م،یمیاز دوست صم نمیبالها سرم اومد، گلرخ رفت مادرم رفت، ا نیکردم که ا یحامد من چه گناه-

 گفته بود يکنه، همون روز که اومد خواسگار یم یبهم گفته بود تالف خت،یبهم ر

 :گفت یبا ناراحت حامد

 نکن، آروم باش هیآروم، گر مانیا-

 :شدم وانهید دوباره

  زم،یر یاونا رو هم بهم م یکنم، زندگ یم چیپ لهیتیاالن همشونو ف رمیم-

 یکن یخون به پا م يریحالت م نینه عاقل باش، تو با ا-

 :زدم ادیفر
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 یب نیا ،یزنزهرتو بهش ب دیبا يدار نهیک یگفتم اگه از کس یم شهیخودش ور دست من بود، من خودم هم شیگاو م نیا-

 پدر رو دست من بلند شده؟

 :تالشش را کرد نیآخر حامد

 يشاگرد شتیپ ادیب دیو اون حاال حاالها با يکن نتونه سر بلند کنه، بذار بدونه تو استاد يکن، تو هم کار یاصال تو هم تالف-

نشستم و دستم دو  نیکه مکث کردم و داخل ماش دیبه مغزم رس يزیذهنم چ ياز ناکجا کبارهیحرف، انگار  نیا دنیشن با

 :دیپرس اطیحامد با احت. شدم، پلک هم نزدم رهیسر چرخاندم و به حامد خ. طرف بدنم شل شد

 ؟یداداش خوب-

 :دوباره سوالش را تکرار کرد. زدم هیتک یصندل یرا به پشت سرم

 مان؟یا یخوب-

 :شدم رهیلحظه به او خ چند

  کنم حامد، یکارو م نیهم-

 :دهانش را قورت داد آب

 ؟یکن یکار م یچ-

 :نداشت یزدم که با حال و روزم همخوان یکج لبخند

 کنم یم یآشت شیبا گاوم-

 :دمیحامد را شن يصدا د،یکوب یم نیماش يزمان حال برگشتم، پرند با دستان کوچکش به پنجره  به

 ؟یپشت خط ؟یداداش هست-

 گفته؟ یچ شبیبود که د ادشیچقدر خورده بود؟ صبح  شبید نمیآره هستم، بگو بب-

 ومدیامروز شرکت ن نیصبحم که پاشد سردرد داشت، واسه هم د،ینه داداش، مثه خرس خواب-

 :تکان دادم يسر

 يکمکم کرد یلیحامد جان، خ یخوبه، چاکر داداش، کم مونده تاحقشو بذارم کف دستش، مرس-

 ...تماس را قطع کردم و

....................... 

 ش،یهفته پ کیبود به داخل انتشارات،  دهیصبح بود، حتما گلرخ رس میساعت هشت و ن. دیام چرخ یساعت مچ يرو نگاهم

. داریشدم، شب دراز بود و قلندر ب یبهتر بود چند روز با او رو در رو نم. گردد یتماس گرفتم و گفتم گلرخ بر م يخودم با عابد

 یهمکف ساختمان شدم و از مقابل نگهبان يسالنه سالنه وارد طبقه . رمیداشتم تا مخ نداشته اش را به کار بگ يادیفرصت ز

کردم، اما آن روز اصال حوصله  یاول بود و معموال از آسانسور استفاده نم يشرکت طبقه . گذشتم و به سمت آسانسور رفتم

آمد و  نییدستم پا. چشمم را ماساژ دادم دست،وارد چشمم شد، پلک زدم و با  يزیانگار چ. نداشتم تا از ده پله هم باال بروم
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سرش را بلند کرد . شدم خکوبیداشت، م یبر م نیزم ياز رو يزیگلرخ که مقابل در آسانسور خم شده بود و چ دنیبا د کبارهی

و  یساعت هشت و س. ام نگاه کردم یدوباره به ساعت مچ. میشد رهیهر دو مات و مبهوت به هم خ. دیو رنگش پر د،یو مرا د

قد راست کرد و عقب عقب به سمت آسانسور رفت، پا تند . صورت هراسانش ثابت ماند يام رو ینگاه عصب. بود قهیپنج دق

. نگاهش کردم رهیخ. دیآسانسور چسب ي وارهیبه د. دمیوارد آسانسور شد، به دنبالش داخل آسانسور پر. کردم و به سمتش رفتم

 :پته افتاد هبه تت. دیکش یباز نفس م مهین با دهان

 ام...سل-

. آسانسور به راه افتاد. دوازدهم يطبقه . طبقه را فشردم نیآخر يو دکمه  دمیطبقات چرخ يزدم و به سمت دکمه  پوزخند

 :شد گفت یم دهیکه به زور شن يگرفته ا يگلرخ با صدا

-ه..طَبیم...کی...ق... 

 :تکان دادم يسر

 منم تموم شده يحرفا میطبقه دوازده و برگرد میذره حرف دارم، تا بر هی ،يریم کیدونم طبقه  یم-

 :کمرم را خم کردم تا هم قدش شوم. و به من زل زد دیلرز لبش

 م؟یگفت یشاپ چ یتو کاف شیپ يهفته -

 :دیبگو يزیمجال ندادم چ و

 به پست هم که میخود؟ بازم خورد نیبه د یخود و موس نیبه د یسیع مینگفت-

 :و ادامه دادم دمیدرونش بود، با پشت دست به چشمم کش يا زهیچشمم سوخت، انگار سنگ ر دوباره

 ؟یقراردادو شکست-

 :گفت یلرزان ياز فرصت استفاده کرد و با صدا. چشمم را مالش دادم دوباره

 نیاز خودش بپرس نیزنگ بزن نیخوا یهم گفتم، اصال م يعابد يامروز خواب موندم، زنگ زدم به آقا-

 :دستم را بلند کردم دم،یمال یشد، همانطور که چشمم را م فشیوارد ک ل،یموبا دنیکش رونیب يدستش برا و

 الزم نکرده،-

 :کمرم را صاف کردم. از سوزش چشمم کالفه شدم و

 سوزه یاَه، چشمم م-

 :که با دلهره گفت دمیرا شن فشیظر يصدا

 ته توشرف يزیچ دیفوت کنه، شا یکی دیبا-

 :دوباره کمرم را خم کردم. دوست داشتم نفس معطرش را تو صورتم فوت کند امد،یحرفش بدم ن نیا از

 فوت کن،-
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 نباریا. شدم يجور کی. چشمم فوت کرد يکرد و تو کیبا صورت وا رفته صورتش را به صورتم نزد. به چشمانش زل زدم و

 :گفتم یبه آرام. دیچیام پ ینیب ریز شیعطر خوشبو يبو. دمیکش قینفس عم. نفرت عقب رفت و عشق برگشت

 بعد فوت کن، زود باش کور شدم ریپلک چشمو بگ-

 :دمیبه عمد نال. دانست چه کار کند یدل بود و نم دو

 دهنم صاف شد يوا-

حال و روزم دگرگون . را گرفت و دستش را باال آورد با انگشت شصت و اشاره پلکم را باز کرد و فوت کرد مشیتصم باالخره

لحظه از ذهنم رد  کیباشم،  کشیدوست داشتم نزد. به سمتش رفتم. دیپوستم دو ریز یحس خوب. نفرت در دلم نبود گرید. شد

 یم کیراحت به او نزد الیکس نبود، با خ چیآنجا ه. میرفت یمن م يبا هم به خانه  يحاال دو نفر نیکاش هم يشد که ا

 :آسانسور چسباند و با تته پته گفت ي وارهیو به د دیگلرخ خودش را عقب کش. شدم

 شده...یچ-

سرم را به  ریداخل پادگان، بالش ز ییدانست چه شب ها یام خبر داشت؟ م یبدبخت ياز روزها. نشست میگلو خیبغض ب نباریا

دود کرده بودم، خبر  گاریپشت س گاریکه س یینرسد؟ از روزها و شبها یهق هقم به گوش کس يدندان گرفته بودم تا صدا

دوست داشتم همه را . از آنها خبر داشت کیاصال از کدام . مادرم مرد اودانست به خاطر او رگ زدم؟ به خاطر  یداشت؟ م

 :از بغض خش دار شد میصدا. بداند

 ؟يکارو کرد نیگلرخ؟ سه ساله منتظرم تا ازت بپرسم چرا با من ا يبه روز من آورد یچ یدون یم-

دوست داشتم دستانش را از هم باز . زد ینم یرفت، باز هم وحشت کرده بود و الم تا کام حرف شیگلرخ به سمت گلو دست

 :دیکند و بگو

  ایب-

. هر دو نفرمان خوب بود يبرا. رفت یم نیو انتقام از ب نهیحس ک نیاز ا یهم کم دیشا. رفتم یوقت با سر به سمتش م آن

 يبه طبقه . با متوقف شدن آسانسور به خودم آمدم. بودم، مو به تن خودم صاف کرده بود دهیکش شیکه برا یینقشه ها

دادم و به گلرخ نگاه کردم که با  هیآسانسور تک ي وارهیبه د. نبود مقابلش یکس. در آسانسور باز شد. میبود دهیدوازدهم رس

 :برگشت نهیباز هم خشم و ک. کند یناخنش را م ي شهیر ،یحالت عصب

 يرسونم؟ صبر نکرد یسال صبر کن تو رو به آرزوهات م هیبهت گفتم  ادتهی ؟يبهتر از من بود که زنش شد ارویاون  ه؟یچ-

 گلرخ

 :دیشد، انگار آه کش نییاش باال و پا نهیس ي قفسه

 باه کردم، اشت-

 نیاز ب نهیهمه ک نی، ا"اشتباه کردم" يساده  يجمله  کیکرد با گفتن  یواقعا فکر م. اشتباه کردم ن؟یفقط هم. زدم پوزخند

تند و مقطعم  ينفسها يصدا. انداخت نیینتوانست به من نگاه کند و سرش را پا. شدم رهیرفت؟ با نفرت به صورتش خ یم
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 يدکمه . خواست از آسانسور خارج شود، راهش را سد کردم، خودش را مچاله کرد نلرزا يآسانسور را پر کرد، با قدم ها يفضا

 ...اول را فشردم يطبقه 

گلرخ را از پشت  يصدا. و به سمت شرکت حرکت کردم دمیپر رونیبودم که از آن ب ينفر نیآسانسور باز شد و خودم اول در

 :دمیسرم، شن

 یوسفی يگم، آقا یم...زیچ-

 . نگفتم يزیو چ ستادمیا میپشت کرده به او؛ سر جا همانطور

 دونم، تو رو خدا منو ببخش یدر حقت بد کردم م یلیمنو ببخش، من اون وقتها کور شده بودم، خ-

. بودم يقهار گریعجب باز. دیرا ند میلب ها يرو ي انهیلبخند موذ د،یصورتم را ند. را ندادم و به سمت شرکت رفتم جوابش

 یرفتارم را بهتر م دیکم کم با. رفتار کردم که حس عذاب وجدان در دلش نشست يطور. خواستم یشد که م یباالخره همان

ماه اعتراف کرد که اشتباه  کیدر عرض کمتر از . هم خوب بود یلیشروع خ يبرا. شود دهیکردم، کم مانده بود تا به سمتم کش

 .شد یداشتم در عرض کمتر از چهار ماه، زنم م نانیکرده، اطم

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

آن قرار  يتا شده بود و آرنجش رو شیو پاها واریداده بود به د هیتک. کردم ینشسته بودم و به او نگاه م ومرثیتخت ک کنار

 :با سر فرو افتاده رو به من گفت. داشت

 ؟یداداش، رو به راهـــــــــ-

خوب  نباریا دیشا. بردم یم ادیاو را به مرکز ترك اعت زدهمیبار س يبرا. گرفته بودمرا  ممیتصم. هم فشردم يرا رو میها لب

تا  نجایآوردم ا یرا م انسالیخانوم م کیگرفتم،  یپرستار م شیاصال برا. ماند یاش م یکرد و سرِ پاک یترك م دیشا. شد یم

. کرد یم دایدخترم نجات پ دیشد، شا یمان م ییاوائل آشنا پیخوش پوش و خوش ت ومرثیهمان ک دیشا. از او مراقبت کند

تخت بلند  يناگهان از رو. کرد ینم يشدن خواهرم لحظه شمار وهیدوران ب يپدر، برا یب شِیگاو م رجیمثل ا یآن وقت کس

 :شدم

 میپاشو بر ویک-

 :بازش، به من چشم دوخت مهین يگرفته  یسرش را بلند کرد و با چشمان ق یسخت به

 ـــــم؟یجا برک ،یمشتـــــــ-

 دنیبا د. دمیکش رونیب یرا از چوب رخت شیها راهنیاز پ یکیشد، به سمت کمد اطاق رفتم و  نیام سنگ نهیس ي قفسه

را به  راهنیو پ دمیبه سمتش چرخ. افتاده بود يبه آن عظمت به چه روز کلیالرجش، قلبم فشرده شد، ه کسیدو ا راهنیپ

 :سمتش پرت کردم
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 ادیترك اعت کینیکل میریبپوش م-

 :دمیخنده اش را شن يصدا. بکشم رونیلباسها رفتم تا شلوارش را ب يبه سمت کشو و

 خودتو خستــــــه نکن یشـــــــــــم، الک یمن که خوب نم مـــــان؟یا یگـــــــ یم یچ-

 :ستادمیشدم و وسط اطاق ا یعصب

 ایلباسها ب نیبا هم ،یخواد بپوش یاصال نم ای گم،یبپوش م-

 :دیبه سمتش رفتم، خودش را عقب کش و

 داداش، خواهرتـــو نجات بده شـــمیمن خوب نم-

را ته حلقم  میصدا. انگل را دوست داشت نیگرفت، ا یاو که طالق نم. گناهم یخواهرم، خواهر ب. میگلو خینشست ب بغض

 :رمیرا بگ میاشک ها زشیر يانداختم تا جلو

 کینیکل میتا بر ایبا زبون خوش راه ب شه،یاون ازت جدا نم-

 :زدم ادیفر. انداخت نییتوجه به من دوباره سرش را پا یب

تو دست منو  ،يمهندس شهر بود نیخواد، تو بهتر یذره اراده م هیکنم، فقط  یبازم کمکت م م،یلجن، پاشو بر رتیغ یب-

  ،یگرفت

 :بغضم شکست کبارهی و

 خواهرم با تو خوشبخت بود-

 :افتاده بود هیاو هم به گر. دیلرز یم شیثابت ماند که شانه ها ومرثیک يرو نگاهم

 شـــــــمیخوب نم گهیکن، من د يام، واسه پرند پدر یمن راض ــــــر،یطالقشو بگ ،یمشتـــ-

 نیزم يتخت بلند کردم و رو ياز پشت گردنش گرفتم و از رو. شدم و به سمتش حمله کردم وانهیحرف، د نیا دنیشن با

 :دمیکش

 يریم یم ای یکن یترك م ایدفه  نیا میبر ایخواد، ب یخودش نم رم،یمن از خدامه طالقشو ازت بگ ک،ینیکل میبر ایب-

 :و پا زد دست

 ـــــــارم،ینذار بازم کم ب ــــــرم،یبذار بم مان،ینکن ا-

 :جانش را باال برد یب يصدا و

 ت و بدبختــــــــمنذاز بــــــازم به خودم ثابت بشــــــه که پس-

 :هق هق کرد و

 ینالوط شــــــهیداغون م ـــــــنهیمنو بب ينجوریخواهرت هنوز زن منــــــه، ا-

 :زد ادیفر ومرثیمن و ک تیوضع دنیچهارچوب در ظاهر شد و با د نیدر اطاق باز شد و آرزو با وحشت ب همزمان

 ش؟یبزن يخوا یچه خبره؟ م نجایداداش، ا-
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 :دیکش غیج و

 نزن-

کوچک شوهرش را به آغوش  يخم شد و جثه . آزاد و کرد به عقب هلم داد ومرثیک ي قهیو دستم را از  دیبه سمتم پر و

 :گونه اش گذاشت يو دستش را رو دیکش

 کرد؟ تتیکارت کرد؟ اذ یچ ؟یخوب ویک-

 :دیبه سمتم چرخ و

 ؟يواخ یمن م یزندگ نیاز جون من و ا یداداش؟ اصال تو چ يکارش دار یچ-

 :بلند شد ومرثیک يناله  يصدا

 نداشت میکار-

 :دیکش غیج هیبا گر آرزو

 رمیهام بم یبرو داداش، برو بذار با بدبخت نجا،یا يایب گهیخوام د ینم-

 :اش، سرسام گرفتم، دو زانو مقابلش نشستم هیگر دنید با

 خوام ببرمش ترك کنه یخوام کمکش کنم، م یم-

 :دینال

 ش؟یکه ببر یکش یچرا از گردنش م وونه؟یمگه ح نیا ؟ينجوریا-

 :را باال بردم میصدا

 دهیما رو به گند کش يهمه  یزندگ ن،یشرف داره به ا وونیاصال ح وونه،یحرومزاده ح نیآره ا-

 :دمیرا کش ومرثیدستم را دراز کردم و دست ک و

  میبر ایراه ب ت،یخاص یانگلِ ب-

 :گفت یحال یبا ب ومرثیک

 خواهرتو ببـــــر ،یمشتـــــــ امینم-

 :دیکش غیج آرزو

 رمیجا نم چیمن ه رم،یمن نم-

 :دمیرا کش ومرثیدست ک دوباره

 کنم یبته، پاشو کمکت م یپاشو ب-

 :مانع شد آرزو

 رهیگ ینکشش، دستش درد م-

 :دمیکش نعره
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 ره،یبم دوارمیام-

 یباورم نم. ور شد کیز چشمم پراند و صورتم آرزو برق ا یلیحواله اش کنم که س يکنترلم را از دست دادم و خواستم لگد و

 :دمیهق هقش را شن يصدا. من دست بلند کرده بود يشد، دخترم رو

 ایوقت ن چیه گهید ا،ین نجایا گهیبرو د-

ثابت ماند که با  ومرثیک يقد راست کردم و نگاهم رو. زده بود یلیبه من س. اش زل زذم یچرخاندم و به چشمان اشک سر

 :تکان دادم يبا خشم به آرزو نگاه کردم و سر. چشمان بسته در آغوش آرزو انگار به خواب رفته بود و خبر اطرافش را نداشت

  ياز چشمم افتاد ام،ینم گهید رم،یباشه م-

 ...انداخت نییکه سرش را پا دیخجالت کش انگار

که به لب داشتم از مقابل در کنار رفتم یکردم و با لبخند زورک در خانه را باز. هجده ماهه در آغوشم بود پرند: 

 تو داداش ایب م،یگل هم هست ومرثیچاکر داش ک-

پنجم سم  يدفعه  يبرا ومرثیک. میبود ادیمرکز ترك اعت ش،یساعت پ کی نیهم. و به دنبالش آرزو وارد خانه شدند ومرثیک

تا دوباره به سمت  میگفته بود فقط مراقبش باش. در بدنش نمانده ادیسم اعت گریدکترش گفته بود د. شده بود ییسرپا ییزدا

آب . دیجو یپرند دستش را داخل دهانش برده بود و م. کرد تیسمت اطاقشان هدا هرا ب ومرثیک اطیآرزو با احت. مواد نرود

مبل  يپدرم رو. اپن گذاشتم يروبودم،  دهیکه سر راه خر ینیریش يبه سمت آشپزخانه رفتم و جعبه . بود زانیدهانش آو

 :رو به او گفتم. زد ینشسته بود و با خودش حرف م

 ؟يخور یم ییبابا چا-

 :من نگاه کرد به

 ها؟-

 ؟ینیریبابا؟ با ش يخور یم ییچا-

 :دیخند

 رونیرم ب یمادرت اومده؟ آره االن م-

 :به خنده افتادم د،یجو یبلوزم را م ي قهیخم شده بود و  راهنمیپ يپرند که رو دنیفرستادم و با د رونیرا ب نفسم

 ادیمنه، واستا مامانت ب رهنیپ نیپدرسوخته، ا-

 :زدم صدا

 گرسنه ست ایب د،یبچه ات منو جوئ ایآرزو، ب-

 :گفت یآرزو با خوشحال. بودم يچا ختنیخورد و من هم سرگرم ر یم ریبعد پرند در آغوش آرزو ش ي قهیدق چند

 نه؟ گه،یکنه د یدفه ترك م نیداداش ا-

 :تکان دادم يسر
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 دفه خودش خواست که ترك کنه نیترك کنه، اصال ا دیآره با-

 :دیبه سر پرند کش یدست

 برمش مشهد یاگه خوب بشه م-

 :وسط سالن گذاشتم و گفتم زیم يرا رو يچا ینیس

 بخوره ییبا ما چا ادیصدا کنم ب ومرثویک رمیآرزو، م شهیخوب م-

 :به پدرم گفتم رو

 بخور ییبابا چا-

 :در اطاق را باز کردم. به سمت اطاق رفتم و

 ییچا ایشاخ شمشاد، ب ومرث،یک-

باز بالکن شدم و به  مهیدر ن يمتوجه . در هم شد میاخمها. دمشیوارد اطاق شدم، ند د،یبه گوش نرس ومرثیاز ک ییصدا

خواست به سمت  یدلم نم. سست شد میقدمها. دیدستم لرز د،یچیام پ ینیب ریز يبد يبو دم،یکش قینفس عم. سمتش رفتم

که وسط  ومرثیک دنیبا د. زدم و رفتم ایاما دل به در. دمیترس یم د،یکش یکه انتظارم را م يزیاز مواجهه با چ. بالکن بروم

سرش  دوباره به صورتش نگاه کردم،. ثابت ماند اکشیبند و بساط تر ينگاه وحشت زده ام رو. کردم خیبالکن ولو شده بود، 

 :گفتم يدو زانو وسط بالکن ولو شدم و با ناباور. ستدیحس کردم هر لحظه ممکن است قلبم با. گردنش خم شده بود يرو

 يکرد ییسم زدا ستیهنوز دو ساعت ن ویک ومرث؟یک-

 :رفت غمایتوانم به  و

 ؟يکار کرد یچ ویک-

 :زدم ادیرا در دست فشردم و فر شیدو زانو به سمتش رفتم و شانه ها يرو

 ؟يکار کرد یچ ومرثیبار پنجمه، ک نیآوردمت خونه، ا کینیاالن از کل ویک-

 :را باز کرد شیچشمها یسخت به

 خوبه، بذار تو خودم باشم یلیحالم خ مان،یخوبم ا-

 :دمیگوشش کوب ریز کبارهیاز دست رفت و  طاقتم

 ؟یکن یکار م یچ تیبا زندگ ياحمق دار-

 :کج شد يگریام سرش به سمت د یلیس با

 مو نپرون یولم کن، نعشگ یمشت-

 کیکرد و  یبار پنجم بود که ترك م. شدم رهیبالکن نشستم و به او خ يو آن سو دمیکش نیزم يکردم و خودم را رو شیرها

خودش  نباریا. حرف خودش هم نماند يرو. مواد در خانه پنهان کرده بود یحتما از قبل، کم. دیساعت نگذشته دوباره کش

 :دمیرا شن شیصدا. باز شد، حتما آرزو بود الکندر ب. بود ترك کند، خودش گفت کمکش کنم خواسته
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 ...بود، چرا داد ز یداداش چ-

هق هقش  يصدا. شوهرش، الل شده بود دنیشدم که با د رهیبه او خ یچارگیسر بلند کردم و با ب. خفه شد شیصدا کبارهی و

 :گفتم ومرثیآخر رو به ک يلحظه . نمیشکستنش را نب نیاز ا شیتا ب از جا بلند شدم. اوردمیکه بلند شد، طاقت ن

 ياز چشمم افتاد-

 یلیس يجا. عقب عقب به سمت در اطاق رفتم. گذاشته بود ومرثیصورت ک ياش را رو یشانیآرزو پ. زمان حال برگشتم به

 .سوخت یگونه ام م يآرزو رو

.................... 

 يلحظه ا ادی. دود کردم یدود کردم و ه گاریس یداخل اطاقم نشستم و ه. آن روز به شرکت نرفتم. دیبار یم يتند باران

. من دست بلند کرده بود يرو یتیخاص یبه خاطر چه انگل ب. از دستش ناراحت بودم. زده بود یلیافتادم که آرزو به صورتم س

و  یبا گرمکن ورزش. تخت بلند شدم تا به دنبال پرند بروم يرو از یحال یبا ب. به ساعتم نگاه کردم، ساعت دو بعد از ظهر بود

 ...آمدم رونیکه به تن داشتم، از خانه ب يبلند نیشرت آست یت

 :زدم یجان یباز هم بغ کرده بود، لبخند ب پرند

 ؟ییدا هیهوم؟ چ-

 :را جلو فرستاد نشیریز لب

 کنه،  یم هیمامانم همش گر ییدا-

 :کردم اخم

 گه؟یم یچ-

 ؟ییدا يدوسش ندار گهید ،يگفت تو دوسش ندار ییبه بابا روزید-

 :دمیرا کش لپش

 ییدوسش دارم دا-

 ؟يمنم دوست دار-

 تو رو هم دوست دارم زم،یآره عز-

 ؟يخر یکاکو م ریبرام ش ییپس دا-

  رد؟یکرده بود تا رشوه بگ ینیهمه مقدمه چ نیجان گرفت، ا لبخندم

 گه؟یکاکائو د ریش-

 يداغ و خوشمزه ا يرکاکائوهایکنار شرکت، ش. شرکت بروم ابانیراهنما زدم تا دور بزنم و به سمت خ. زد دست یخوشحال با

 ...داشت
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 ریآمد و ز رونیاز شرکت ب. ستادمیا میگلرخ سر جا دنیشوم که با د نیکاکائو را به دست پرند دادم و خواستم سوار ماش ریش

دامنه  ریبه سمتش رفتم و ز. حضور من نشده بود يهنوز متوجه . نگاه کرد یو به باران شالق ستادیساختمان ا يدامنه 

. نگاهش کردم يجد ي افهیبا ق. جا خورد دنمیسر چرخاند و با د کبارهیکرد،  هادستانش را مقابل صورتش گرفت و . ستادمیا

 :کردم شیتکان داد و خواست برود که صدا يدستپاچه شد و سر

 کجا؟-

 :گفت یآرام به

 م خونهر یم-

 :باال رفت میاز ابروها یکی

 ؟يریم ادهیبارون پ نیا ریز-

 :با طعنه گفتم. سر جواب مثبت داد با

 ؟يریم ادهیبارون پ ریکه ز يندار نیمگه ماش-

 :کرد زمزمه

 نه، فروختمش-

 :را کج کردم گردنم

 ؟يریبود، حاال چرا با آژانس نم امرزتیمادر خدا ب ادگاری ،یآخ-

 :دهان باز کرد یدوباره سوالم را تکرار کردم، به سخت. جوابم را نداد. با تمسخر به صورتش زل زدم و

 پول آژانس ندارم-

 :زدم شیکه برود، صدا دیدوباره چرخ. اش بدبخت بود ییبدبخت بود، مثل دوران دانشجو. هم ته دلم خنک شد باز

 رسونمت یشو م نیسوار ماش ایگلرخ، ب-

 :رفت، جواب داد یکه م همانطور

 رمیخودم م یمرس-

 :و راهش را سد کردم دمیشدم و دو یسر باال جواب دادنش عصب نیا از

 صدامو ببرم باال؟ ابونیوسط خ يخوا یسوار شو، م ایگم ب یم-

 :آوردم نییرا پا میتن صدا یدلم سوخت، کم دم،یرا در چشمانش د ترس

 ...خورمت ینترس نم نه،یخواهر زاده ام تو ماش-

 :با خشم گفتم. کرد یبود و به او نگاه م ستادهیا یصندل يرو يدر عقب را باز کرد، پرند با کنجکاو گلرخ

 جلو نیبش ستم،ین یمن راننده شخص-

 :لج کرد پرند
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 نمیش یاهه، مه، من عقب نم-

 :شدم نیسوار ماش. شد یم سیباران، خ ریز شیبود، کم کم لباسها ستادهیا نیکنار ماش فیبالتکل گلرخ

 ییور دا نیا ایپرند ب ن،ینیدوتا با هم بش-

 :مالحظه در آغوشش نشست یشد و پرند ب نیسوار ماش گلرخ

 ادیمن خوابم م-

 :را از دستش گرفتم وانیل. کاکائو اش را به سمتم گرفت ریش يخورده  مین وانیل و

 خوب، تو بغل خاله بخواب لیخ-

 :دیبه سر پرند کش یدست گلرخ

 بخواب خاله،-

به هم فشرده به رو  يچشم نگاهش کردم که با لبها ياز گوشه . استارت زدم و به راه افتادم. تنم را گرم کرد شیهم صدا باز

 یرا شکست و با دستپاچگ نیخودش سکوت ماش. خواب بود مهیاش چسبانده بود و ن نهیپرند سرش را به س. به رو زل زده بود

 :گفت

 شماست هیشب گمیم-

 :را چرخاندم فرمان

 مادرشه هیشب-

شش دانگ حواسم به . ستادمیپشت چراغ قرمز ا. حکمفرما شد نمانیباز هم سکوت ب. آرزو، پکر شدم شبید یلیس يادآوریبا  و

 :دمیپرس یالیخ یبا ب. معذب شده یمعلوم بود حساب. شد یجا به جا م یصندل يگلرخ بود که مدام رو

 ؟یهست یاوضاع چطوره؟ از کار راض-

 :تکان داد يسر

 آره خوبه-

 :به پرند انداخت ینگاه مین و

 دیخواب-

. چند لحظه نگاهمان در هم قفل شد يسر بلند کردم و برا. بود دهیرا خم کردم و به پرند چشم دوختم که در آغوشش خواب سرم

بکوبد که نفس  واریه در و دخودش را ب نهیرفت که در س یقلبم م. نگاه کرد رونیبه سرعت چشم از من گرفت و از پنجره به ب

 :به دور و برش نگاه کرد یوارد محله شان شدم، با نگران. سبز شد و به راه افتادم اغچر. و خودم را آرام کردم دمیکش قیعم

 شهیبرام بد م هینیب یم یکی ،یشم، مرس یم ادهیجا پ نیمن هم-

 :تلخ شد زبانم

 بلند برسوننش یبا شاس ستیآره، واسه زن مطلقه خوب ن-
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پرند را در آغوشش جا به جا کرد و خودش را به . ختیکالمم اعصابم به هم ر ياز تند. جوابم را نداد. پارك کردم ابانیکنار خ و

 کبارهی. اش دراز شد نهیس يزدم و دستم به سمت قفسه  مهیخ شیدرشتم رو کلیبا ه. رمیسمتم خم کرد تا پرند را از او بگ

دختر احمق و  نیچقدر ا. که بچه ها را دوست داشتم یمن يهر دو نفرمان بود، آن هم برا رد اگر پرند دختش یدلم گرفت، چه م

تا چند  دیبا. پرند ثابت ماند که معصومانه به خواب رفته بود ينگاهم رو. من و خودش را خراب کرد ي ندهیمغز بود که آ یب

با  کبارهیبچه چه بود؟  نیسرنوشت ا. کرد یم قیتزر دبردم که پدرش در آن به خودش موا یم ياو را به خانه ا گرید ي قهیدق

و خواست خودش را عقب  دیگلرخ، از جا پر يسرم رفت سمت سر شانه  اریاخت یب. نفسم بد آمد بت،یهمه غم و مص نیفکر ا

 :گفتم يخفه ا يبکشد، با صدا

 شمیاالن آروم م ندارم، اعصابم خرابه، تیلحظه صبر کن، کار هی-

 یخوب يو باز هم بو دمیکش قینفس عم. من مسکن بود يدختر برا نیاصال ا. ام را که به شانه اش چسباندم، آرام شدم یشانیپ

بالفاصله سر بلند کردم و به . رفت جیسرم گ. بناگوشم، برق از تنم گذشت يبا تماس کف دستش رو. ام را پر کرد ینیب

ن آورد و خواست خودش را عقب بکشد که نگذاشتم و شانه اش را گرفتم و یید و دستش را پانگران ش. شدم رهیچشمانش خ

 .صورتش خم شدم يرو

از  یچارگیآرام شده بودم و آن حس ب بیعج. انگار در خلسه بود. چشمان بسته اش ثابت ماند يرا بلند کردم، نگاهم رو سرم

انتقام برگشت و  يپلک بسته اش خم شدم، کم کم حس موذ يدوباره رو. دیصورتش چرخ ياجزا ينگاهم رو. دلم رفته بود

سرش را به  کبارهیشد،  شتریصورتش ب يرو میفشار انگشت ها. است ودشسر خ ریامروزم ز يها یاز بدبخت یمیآمد ن ادمی

 :گفتم یبه آرام. دیبار یم یباران همچنان شالق. گذاشتم نیفرمان ماش يدستانم را رو. عقب پرت کردم و از او فاصله گرفتم

 برو -

 :گفت يگرفته ا يبا صدا. برخورد را بعد از آن لحظات عاشقانه، نداشت نیلحظه مکث کرد، انگار انتظار ا چند

 شم ادهیپ ریبچه رو بگ-

به مرز جنون  ضیهمه احساسات ضد و نق نیاز ا. شد یشدنش، دوباره ته دلم خال کیبا نزد. دیخودش را به سمتم کش و

خورد و چشمانش را باز کرد و دوباره  یپرند تکان دم،یکش رونیمالحظه پرند را از آغوشش ب یدست بردم و ب کبارهی. دمیرس

 :با اخم گفتم. بست

 يخوش اومد-

 ....شدم رهیبا حسرت به رفتنش خ. دیاز ساختمانها دو یکی يدامنه  ریز يشد و در را بست و به تند ادهیپ نیماش از

................. 

 :قرار داد را به سمتم گرفت و گفت يبرگه ها روشن

 ایخوام بترکون یمهندس، م-

 :وارد شد یاز در لودگ رجیا. گفت و هر دو نفر قهقهه زدند يزیگوشش چ ریز یبه نامِ قاسم همکارش
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 میما هم بخند نیبود؟ بلند بگ یچ-

 :روشن با ته خنده گفت. کردم و به آن سه نفر زل زدم یگردان خودم را چپ و راست م یصندل يکه رو همانطور

 عجله دارم شهرکو بسازم و خانوم دوممو ببرم اونجا گهیبهم م ینالوط-

 :و با ذوق گفت دیخند رجیا

 دمت گرم جناب روشن، شما هم بعله؟ يآ-

 :گفت رجیبا خنده رو به ا یقاسم

 ؟يمهندس مگه تو هم دو تا زن دار-

 :قهقهه زد رجیا

 ندارم شمیهمون اول ،ینه حاج-

 :به من انداخت که با نفرت به او زل زده بودم ینگاه مین و

 رمیالبته تو فکرشم که زن بگ-

 :را گرفت انهیم روشن

 ؟یسراغ دوم يریم یک یبعد به سالمت-

 :خنده گفت انیبا آنها هم صدا شد و م رجیا. دیپر صدا خند یبه همراه قاسم و

 نسل ادیفقط واسه ازد رمیگ یرو م یاول ،یبه نوبت حاج ابیآس-

 :زد هیتک یصندل یبه پشت و

 واسه عشق و صفا،  رمیگ یرو م یدوم-

 :زد و ادامه داد یچشمک و

 یحاج ایبچسب یبه دوم-

 به من بود؟ رجیبه من بود؟ منظور ا میمستق ریمتلک غ کی نیتند شد، ا نفسم

 :که مرا مخاطب قرار داده بود، سر چرخاندم یحاج يصدا با

  ؟یگیم یشما چ یوسفیخوب مهندس -

 :گفتم یحواسپرت با

 در مورد ساخت شهرك؟ ؟یچ-

 :دیخند

 پهلوون، در مورد دو زنه بودن هیشهرك چ-

 :زدم پوزخند

 کنه یم ریها تو گلو گ يگنده خور نیا ستم،یمن اهلش ن-
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 :اش از حالت خنده در آمد چهره

 چرا اونوقت؟-

 :به چپ و راست، تاب دادم یصندل يرا رو خودم

 ارهیبه بار م یمونیپش-

 :دمیاز سر تا به پا لرز شیگاو م يصدا با

 مانیبشم ا مونیکنم که پش ینم يزیبرنامه ر يمن جور-

باز هم متلک بارم کرده بود، مطمئن بودم که متلکش مرا نشانه . کرد یزل زدم، با لبخند به من نگاه م رجیچرخاندم و به ا سر

 ...شدم یمردم و زنده م یبود که با مرورشان، هزار بار م یاهیخاطرات س ادآوریجمله  نیگرفته، ا

را  نیزم يمرد رو نیتا دست نامردتر نجایآمده بودم ا. شرکتش زل زدم يپارك کردم و به تابلو رجیساختمان شرکت ا مقابل

اگر . داد یکرده بودند، پس م هیو آرزو خون گر ومرثیرا که ک یلحظات يانتقام همه  دیبا. وارد شوم یبفشارم و با او از در آشت

گذاشتم و او را  یرا کف دستش م رجیحق ا گریدو سال د یکیرفت، تا  یم شیده بودم پیهمانطور که من نقشه کش زیهمه چ

 :حامد را گرفتم يو شماره  دمیکش رونیب بمیام را از ج یگوش. نشاندم یم اهیبه خاك س

 الو حامد-

 جانم داداش؟-

 شک نکرده؟ يزیکه به چ رجیا گه؟یشده د یاک یخوام برم باال، همه چ یدر شرکتم، م يحامد جلو-

 تخت التیبهم خورده، برو باال خ مونیو دوست یزن یجان، االن چند ماهه رو مخش رفتم و گفتم تو با من حرف نم مانینه ا-

 :دمیکش قیعم نفس

 کنم یخبرت م رون،یباشه، پس حواست باشه، از شرکت که اومدم ب-

دختر  ينگاهم رو. داخل شرکت شلوغ بود و چند نفر در حال رفت و آمد بودند. نبود یشرکت چندان بزرگ. شرکت شدم وارد

 :داد، به سمتش رفتم یفن جواب منشسته بود و به تل يزیثابت ماند که پشت م یجوان

 سالم خانم، با مهندس کهن کار دارم-

 :که پشت خط بود، گفت یبه کس رو

 یچند لحظه گوش-

 :به من نگاه کرد و

 ن؟یدار یوقت قبل-

 نه از دوستانشون هستم،-

 ؟يآقا-

 یوسفی مانیا ،یوسفیمهندس  دیبگ-
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 نیچند لحظه اجازه بد-

 يشلوارم فرو بردم و سر چرخاندم و به عکس رو بیدستم را داخل ج. از اطاقها شد یکیگذاشت و وارد  زیم يرا رو یگوش و

کردم  یدرستم را مشت کردم و سع. را در آغوش گرفته بود یکوچک يبزغاله  يبلند و قهوه ا يبا موها یدخترک. زل زدم وارید

را به او  شمیاست تا به وقتش ن يباز کیفقط  نیتکرار کردم که ادر ذهنم . ام آمده قینارف کیفکر نکنم که به سراغ  نیبه ا

 . بزنم و آرام شوم

 مانیا-

 کلیبود، با همان ه رجیا. خودش بود. دمیبستم و دوباره گشودم و به سمتش چرخ یچشمانم را به آرام ش،یصدا دنیشن با

 نییلرزش پا يرا به نشانه  میدو طرف لبها. که به گردن داشت ییطال ریو زنج نهیس يباز تا رو ي قهیدرشت و همان 

دست مشت شده ام را رها . آگاه شده ام دشیپل يفکر کرده بود از نقشه  ماالاحت. به من زل زد یدو دل شد و با نگران. فرستادم

 :کردم و گفتم

 ؟يخوا یمهمون نم-

 :گفت یچهره اش از هم باز شد، با دستپاچگ حالت

 يتو، خوش اومد ای، بداداش ایب-

کردم تا به سمتش حمله کنم،  دایپ يدیشد لیلحظه م کی يبرا. آدم ابله نبودم نیمن داداشِ ا. هم فشردم يرا رو میها دندان

 ....فرو افتاده، وارد اطاقش شدم ياما به زحمت خودم را کنترل کردم و با سر

 :گفت دهیو با رنگ پر ستادیرا که بست، مقابلم ا در

 ق؟یرف يراه گم کرد نمت،یب یم نجایا شهیباورم نم-

 :کردن بود، با بغض گفتم يافکارم را پس زدم، االن فقط زمان نقش باز عیاما سر. قلبم فشرده شد ق،یرف يکلمه  دنیشن با

 مادرم مرد، گلرخ شوهر کرد رج،یروزگار کمرمو خم کرد ا-

 یگرفت، ب یهم گارد م دیاز ذهنم گذشت که با. به سمتش رفتم، گارد گرفت و وحشت زده به من چشم دوخت کبارهی و

 :خودم را در آغوشش انداختم. کرده یدانست چه غلط یم یوجدانِ عوض

 رجیداغونم ا-

 :نشست میواقعا بغض ته گلو نباریا و

 شدم چارهیافتادم، ب یبه چه فالکت یدون ینم-

 :دمیانه ام حلقه شد، از نفرت لرزکه دور ش دستش

 دلم سوخت، خدا رحمتش کنه یلیبود، خ ینیکنه، آروم باش، خبر مادرتو دارم، خانوم نازن ینم هیمرد که گر مان،یآروم باش ا-

مادرم اشک  يکردن نبود، واقعا برا ينقش باز گرید نیا. گونه ام سر خورد يصورتم گذاشتم، اشک ها رو يدو دستم را رو هر

 .ختمیر یم
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 کرد ينامرد یلیناراحت شدم جون داداش، خ یلیخبر گلرخو هم دارم، خ-

 :دمیام را باال کش ینیدر مقابل چشمانم نقش بست، ب ومرثیمظلوم آرزو و ک ي چهره

 رو دلم داغ گذاشته يگلرخ بدجور ق،یکمکم کن رف ؟يدست راست پدرخوانده بود شهیهم ادتهی رجیا-

 :کتفم گذاشت نیرا ب دستش

 یتازه کن ینفس هی یرو صندل نیبش ایکار کنم داداش، ب یچ-

 :را بلند کردم سرم

 یرو م ایدن میبا هم بود یاومدم سراغت، من و تو وقت نیواسه هم ؟یکن یبه گلرخ بزنم، کمکم م شمویخوام ن یم رجیا-

 میترکوند

 :تکان دادم يسر و

 داداش-

 :اورمیجمله را بز زبان ب نیبه خودم فشار آوردم تا بتوانم ا و

 یچ چیه گهیآدم بدبخت که د هیرو به روت واستاده،  یک نیبب یول ،يدونم ازم دلخور ینبودم، م یخوب قیمن برات رف-

 رجینداره، پوچِ پوچم ا یچینداره، نه مادر داره، نه عشق داره، ه

 یدست. بودم، من بودم که توانستم گولش بزنم يماهر گریمن باز. دمیرا از حالت چشمانش فهم نیقرار گرفته بود، ا ریتاث تحت

 :دیبه چانه اش کش

 تو سرته؟ يفکر مان؟یا هینقشه ات چ-

 :را تنگ کردم چشمانم

 خوام واسه شوهرش پاپوش بدوزم یم-

 :را پاك کردم میبا دستم اشک ها و

 زهیر یهام بهم م يزیبرنامه ر ارم،یبه بار م یمونیکنم، پش ياوضاع درب و داغون اگه بخوام کار نیمن با ا-

 :کرد تیها هدا یاز صندل یکیبه سمت  مرا

 کنم،  یعجله نکن، باشه کمکت م نجا،یا نیبش ایب-

 :آب دهانش را قورت داد و

 میقیمثل اون وقتها رف-

 :ولو شدم و با ناله گفتم یصندل يرو

 تنها شدم یلیندارم، خ ایتو دن یدلخوش چیه رجیا-

 :کرد زمزمه

 ...خواهر ست؟یدور و برت ن یمگه کس-
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 :حرفش را عوض کرد و

 کجان؟ نایشوهر خواهرت ا-

سر  ریآرزو و شوهرش، ز يها یدانم بدبخت یخواست بفهمد تا چه حد م یبود، م دهیپدر ترس یب. دستم را مشت کردم دوباره

 :انداختم نییسرم را پا. خودش است

 رم،یگ یکمک نم ومرثیخودشو نو دارن، من اصال از ک يها ياونا گرفتار-

 :دیپرس يکنجکاو با

 چرا؟-

 ؟یکن یکمکم م ن،یحال و روزمو بب قیرف ؟یکن یتو بگو کمکم م رج،یبرات ا گمیم-

 :شانه ام گذاشت يرا رو دستش

  م،یسر فرصت فکر کن دیکنم، گفتم عجله نکن، با یباشه، کمکت م-

 :التماس گفتم با

  ،ینکن مونمیپش-

 ذره صبر کن هی م،یبش مونیکنم که پش ینم يزیبرنامه ر يمن جور-

 :قهقهه گفت انیم رجیا. به زمان حال برگشتم ش،یو گاوم یروشن و قاسم يقهقهه  يصدا با

 ؟يبذار يخوا یدلت م يکجا گهیروشن، زن سومو د یحاج یباحال یلیخ-

 :دیخند روشن

 سرم يرو ذارمیاونو م-

 :دستانش را باال آورد رجیا

 شکشیپ یام، سوم ینه، من به همون دو تا راض-

 .شک نکند زم،یتند و ت ينگاه ها نیدوباره نگاهمان در هم گره خورد، بالفاصله لبخند زدم تا به ا و

....................... 

 :به ترانه گفتم رو

 نیببر فیتشر نیتون یم د،یخانوم حق دوست، خسته نباش-

 :به ساعتش انداخت و گفت ینگاه رجیا

 رسونمتون یخانوم حق دوست، م هیکی رمونیمس-

 :شد دیسرخ و سف دخترك

 شم ینه، مزاحمتون نم-
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گرد و  کلیبا آن ه. هم داشت ییبایناز ي افهیق میتوانستم بگو یم ینبود، حت ییبایدخترك ز. شدم رهیدقت به چهره اش خ با

قورت دهد و با  کجایبود دخترك را  کینگاه کردم که نزد رجیبه ا. نداشت یهمخوان شیدرشت گاوم کلیچاق که اصال با ه

نسل از زن اولش بود و عشق و صفا با زن  ادیهمان ازد انیشده؟ نکند جر دخترك نیا زیخودم فکر کردم که واقعا عاشق چه چ

همزمان از ذهنم گذشت، روح و روانم که  يگرفت؟ از فکر یکرد، زن دوم م یدختر ازدواج م نیبا ا نکهیبعد از ا یعنیدومش؟ 

 :دمیپر رجیحرف ا انیبه م خت،یبهم ر

 اصرار نکن مهندس ان،یدوست نداشته باشن ب دیشا-

 :به من انداخت ينگاه تند رجیا

  س،یاالن آژانس ها همه رفتن واسه سرو اد؟یم یچه بارون ینیب ینم-

 :دیدوباره به سمت ترانه چرخ و

  د،ییخانوم من در خدمتم، بفرما-

 :دیبه سمتم چرخ و

 خداحافظ م،یما رفت-

با  کبارهیآمدم و  رونیدر اطاقم را قفل کردم، از شرکت ب. بعد، ترانه هم از مقابلم گذشت و در شرکت تنها شدم ي قهیدق چند

از سر . باشد یتوانست تصادف ینم دارید نیچشمانم را تنگ کردم، ا. بود، جا خوردم ستادهیگلرخ که مقابل در انتشارات ا دنید

 . کهنه اش ثابت ماند يکفش ها يتا به پا براندازش کردم و باز هم نگاهم رو

 سالم-

 :تا در شرکت را قفل کنم، که مرا مخاطب قرار داد دمیبلند کردم، جوابش را ندادم، چرخ سر

 تونم باهات صحبت کنم؟ یم-

 :جواب دادم کوتاه

 نه-

 .قفل کردم در شرکت را و

 کنم یخواهش م-

 .در هم شد میها اخم

 رمیگ یوقتتو نم ادیز-

 :در هم گفتم يو با همان اخم ها دمیسمتش چرخ به

 برم دیفقط زود حرفتو بزن با شنوم،یبگو م-

 :را در هم گره کرد دستانش

 کنم یخواستم ازت معذرت خواه یمن م-
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 نیکند؟ چقدر جالب، بعد از سه سال به ا یکه معذرت خواه. صورتم جا خوش کرد يرو ياز هم باز شد و زهر خند میاخمها

 :تکان دادم يسر. کند یبود که عذر خواه دهیرس جهینت

 باشه قبول کردم، -

 :به راه پله ها اشاره زدم و

 حاال برو-

 :قدم به سمتم آمد کی

 کشم یم یمن چه عذاب یدون یمن گوش کن، نم يتو رو خدا به حرفا-

عمرم دود شد و به هوا  يسالها نیکه سه سال از بهتر دمیعذاب را من کش د؟یکش یدر هم شد، او عذاب م میاخمها دوباره

. نشست یعشق و نفرت همزمان در دلم م دنش،یکه با هر بار د دمیکش یعذاب را من م. رفت، مادرم مرد و خودم رگ زدم

جواب  یخشن يبا صدا. داشتم با دستان خودم خفه اش کنم ستدو گرید يخواستمش و لحظه  یلحظه به حد مرگ م کی

 :دادم

 ؟یکش یعذاب م یاصال بابت چ ؟یخانوم ملک يدیکش یتو چه عذاب-

 :گفت یلرزان يصدا با

 اومد میبه روز زندگ یچ يتو خبر ندار-

 :نفرت به چشمانش زل زدم با

 يزن سوم شوهر سابقت بود دمیکه سرت اومد حقت بود، شن ییهر بال-

 :با دستش مقنعه اش را مرتب کرد. دیچرخ یصورتش م يقرارم رو ینگاه ب. به من چشم دوخت رهینگفت و همانطور خ يزیچ

 ....ينجوریا گهید یبالها سرم اومد، اگه بدون یلیخ-

 :را به کمر زدم دستم

دو  یکیتو االن  یول ،یدر شرکتش بمون يذاشت دو ساعت رو به رو یمن بود نم يجا یکار کردم؟ هر ک یچ ؟يچه جور-

 ؟یترس یم میشتر نهیاز ک ستم،یدنبال انتقام ن گهیمنم د ،یکن یساختمون کار م نیهم يجا تو نیماهه هم

 :را دو طرف بدنم گشودم دستانم

 نترس خته،یکرك و پرم ر ن،یبب-

گلرخ معذب شد . به من و گلرخ زل زد و به سمت آسانسور رفت يبا کنجکاو. آمد رونیاز آن ب یانتشارات باز شد و مرد جوان در

 :و در شرکت را باز کردم دمیمرد جوان که وارد آسانسور شد، کالفه شدم و چرخ. انداخت نییو سرش را پا

 میحرف بزن ستیخوب ن نجایتو شرکت ا ایب-

 :به من زل زد ینگران با

 تو شرکت؟-
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 :دمیو به مچ دستش چسب دمیسمتش پر به

 کردم نیماش يکه تو هیکنم همون یکه م يکار تینترس، نها-

 :پوزخند زدم و

 ادیتو هم که چقدر بدت م-

 ...او را به داخل شرکت کشاندم و در را بستم و

 :زدم و گفتم هیتک یمنش زیم به

 خوب؟ -

 :سر بلند کرد میصدا دنیبود، با شن ستادهیکنار در شرکت ا گلرخ

 ها؟-

 :را کج کردم سرم

 بهشون گوش کنم يکه خواهش کرد ییحرفتو بزن، همون حرفا-

 :تکان داد يسر

 ...یوسفی يآقا د،یببخش...مایا نیآها، بب-

 :گفتم یخشن يته دلم مالش رفت، با صدا. کرد یدوباره مان، مرا به اسم کوچک صدا م داریبود که بعد از د يبار نیاول

 حرفتو بگو ي هیصدام کن، بق مانیهمون ا-

 :نگاهم کرد لمستاص

 گهیکردن که د تمیو دخترش اذ هیحور نقدریاوضام ناجور شد، ا یلیخ يسرباز یرفت یمن فشار بود، وقت يخونه رو يتو-

 کنم، یکار م یچ دمینفهم

 :را فشردم زیم يلبه  میپنجه ها با

 يمرد خالفکار شد هیزن  یبعدش رفت گه،ید يدینفهم ،یگیراس م-

 :گفتم شخندیبا ن و

 دنیگفته پونزده سال زندون واسش بر رجیا-

 :لبخند زدم و

 کرده بود؟  یچه غلط-

 :چشمانم را تنگ کردم و

 مواد مخدر، هوم؟-

 :قهقهه زدم. تکان داد يسر

 بدبخت؟ يمطلقه  هی یکه بعد بش ؟يزنش شد يبشه آخر و عاقبتت منو دو دره کرد نیا نکهیواسه ا یگل-
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دختر  نیجالب بود، ا. ستادمیا میپاها يجدا کردم و رو یمنش زیام را از م هیتک. تر شد کیو نزد کیبه سمتم آمد، نزد یآرام به

در  یلحظه با خودم فکر کردم با چه جرات کی. ردیبود بم کیاز ترس نزد. به او زل زدم يجد یآمد؟ با نگاه یتا کجا جلو م

 که بر سرم آورده بود، به او تجاوز کنم؟ ییبه جبران آن همه بال دیترس ینم ه؟مکان بسته، با من تنها ماند نیا

 :ستادیام ا یقدم کی يفاصله  به

 مانیا-

 .شدم رهیبه چشمانش خ د،یصورتش چرخ ياجزا يقرارم رو یهم نگاه ب باز

 ترسم،  یتو م يشتر نهیمن از ک مانیا-

 :کردم اخم

هم ازش مونده که من بخوام سر به سرش  يزیچ گهیدمثه تو  یآدم بدبخت هیذره اون مغز پِهِنتو به کار بنداز، واقعا  هیگلرخ -

 رم؟یبذارم و انتقام بگ

 :در شرکت را نشانش دادم یحوصلگ یبا ب و

 ریبرو خونه، وقت منو نگ-

 :التماس افتاد به

بهونه هستن، من  هیو دخترش منتظر  هیخونه حور يتو مانیا نم،یب یشبا کابوس م یمن بعض ،يدیتور و خدا بگو منو بخش-

 امیشم از اونجا ب یزنن و منم مجبور م یم رابمویحتما ز ننیبهونه ازم بب هیندارم، باور کن  ییپدرم جا يخونه  يتو گهید

 ؟يبگذر مکار کنم که از یتو رو خدا بگو چ رون،یب

نقشه . بودم دهیکش شیبود که در ذهنم برا يچه کار کند؟ تنها راهش همان نقشه ا دیپرس یم. اش زل زدم یچشمان اشک به

 .به کارش نداشتم يکار گریافتاد، د یخواست، م یکه دلم م یام حرف نداشت، اگر آن اتفاق

 بهت بگم غلط کردم خوبه؟ بگم شکر خوردم خوبه؟-

آن موقع به غلط  دم،ید یگرفت و فالکتش را م یاصال اگر نقشه ام م. کرد یدل مرا خنک نم نهاینه ا. را تنگ کردم چشمانم

 :باال رفت شیصدا د،یتمسخر را که در نگاهم د. کرد یاز من دوا نم يجمالت که درد نیافتاد، االن گفتن ا یکردن هم م

تو پشت  نینفر دیشم، اصال شا یعذاب وجدان خالص م نیمنم از ا ،يسبک شد دیگوش من، شا يبزن تو ایخوب ال اقل ب-

ام که رفتم  یآدم پست یلیبزن بذار شبا راحت بخوابم، آره من خ جا منو نیتو رو خدا هم اد،یبرام م یهمه بدبخت نیسرمه که ا

زن مطلقه ام،  هیرفته زندون، من  گهیواسه پونزده سال د کهیتقاص گرفت، االن اون مرت يکه خدا چجور يدیشوهر کردم، د

دوست داشتم  بودم، یچقدر حسرت به دل همه چ ینیبب يمن نبود يوقت جا چیتو ه یول گن،یهزار جور حرف پشت سرم م

 بازم همون آدم گدام ن،یپول داشته باشم، دوست نداشتم گدا باشم، حاال بب

 .به رخت و لباسش اشاره کرد و

 همه عذاب نکشم نیکن بذار ا يکار هیخوب بزن منو خالص بشم، -
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خشمم فوران کرد،  کبارهیکند،  یدانست حس نفرت را لحظه به لحظه در وجودم شعله ور م یگفت و نم یگفت و م یم او

که مادرم با به  يصحنه ا. خودم نشسته بودم يکه در حمام رگ زده بودم مقابل چشمانم ظاهر شد، داخل خونابه  يصحنه ا

 :به هق هق شد لیگلرخ تبد يصدا. مادرم، همه و همه مقابل چشمانم نقش بست يپدرم برا يها یتاب یب م،یخاك سپرد

منو  مان،یترسم، تو رو خدا ا یبرم ازت م ایدن يهر جا گهیترسم، د یم دمتیدوباره د یترسم ازت، از وقت یمنو بزن، م-

 کنم یتو م يزیکنم، کن یببخش، من اصال برات جبران م

گوش گلرخ خواباندم که بدنش  ریچرخ خورد و آنقدر محکم ز میعقب رفت، آنقدر عقب رفت که تنه ام ن یدستم ک دمینفهم

 .آمد رونیاز دهانش ب ینامفهوم يور شد و صدا کی

 گرید. ور شده، کمرش خم شده بود کیبه دخترك کوتاه قد مقابلم زل زدم که با صورت . در تنم نشسته بود یعصب لرزش

نامرد  شیگاو م رجیام نابود شده بود، مجبور شده بودم ا یزندگ. کند هیزدمش تا خون گر یآنقدر م دیبا. دست من نبود ارمیاخت

 یخشک و خال یعذرخواه کیخواست با  یدختر م نیآن وقت ا. زمیرا بر زهرمنم تا بتوانم سر فرصت را سه سال تحمل ک

 را تمام کند؟  زیهمه چ

 :دمیکوب واریشده بود، او را به د ریکند اما د یشدم و به سمتش هجوم بردم، خواست حرکت وانهید دوباره

 ینرفته روز آخر به من گفت ادمیمن ببخشمت؟ هنوز  یگیم ياومداالن  کهیسه سال بغل اون مرت یرفت يدوزار کهینامرد،زن-

 يو هفتاد تومن شده بود صدیعاشق اون س

 :زدم ادیفر کبارهی و

 و هفتاد تومن پول کالس کنکور خواهرم بود،  صدیاون س که،یزن-

 :دمیکوب واریو او را دوباره به د دمیاش کش قهی از

 چقدر دوست دارم،  یدونست یتو که م ؟یگل یکارو بکن نیبا من ا یچطور تونست-

 :کالفه شدم م،یلرزش صدا از

 بخشمت یوقت نم چیبخشمت گلرخ، ه یببخشمت؟ نم یگیم ياالن اومد-

 نکهیکردم؟ مگر نه ا یانداختم و با او ازدواج م یخودم را به دردسر م دیدر سرم چرخ خورد، اصال چرا با يهمان فکر موذ و

 :دست بردم سمت مقنعه اش. کرد یفروکش م جانیکردم، آن همه ه یبار با او سر م کیتم اگر داش نانیآتشم تند بود؟ اطم

 شم یم ریس یاز زندگ ،يدیخند یبه من م زتیهمه چ یور دل اون شوهر ب ادیم ادمی یوقت-

 :گفت هیگر با

 ...کنم، تو رو خدا یشرکت بدون مزد برات کار م نیجا تو هم نیهم امیکنم، من م یبه من فرصت بده، من جبران م مان،یا-

 :دمیرا از سرش کش مقنعه

 ؟یزنده کن یتون یمگه مادرمو م یمنو بکن یهزار بار کلفت ،يکرد تمیاذ یلیخ ،یکنم گل یبه تو رحم نم-

 :دیدستم سمت مانتو اش رفت، مقاومت کرد و به دستم چسب و
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 دست نزن به من ؟یبکن يخوا یکار م یچ-

 :چشمانم را درشت کردم. و پا زد دست و

 یم نمیکردم و بعد بب یاوردم و بعد ولت م یسرت م ییبال هی دیکردم، با یم شیچند سال پ دیکنم که با يخوام کار یم-

 نشده ریاالنم د ؟یبش يخوا یکه م یزن هر االغ يبر یتونست

 :به هق هق افتاد دم،یمانتو اش را کش ي قهی و

 ينبود ينجوریتو ا مانینکن، ا يمن باز يتو رو خدا با آبرو-

جا  نیامروز هم. خودش به دهان گرگ آمده بود يبا پا. چقدر بدبخت بود. دست بلندش کردم، باز هم دست و پا زد کی با

. گذاشتم و دستم به سمت کمربندم رفت نیزم يدوباره او را رو. دمیکش یم يگرید يهم نقشه  رجیا يبرا. کردم یتمامش م

 :به ناله شد لیتبد هق هقش

 کنم، تو رو خدا یم یبگ ينه، نه تو رو خدا نه، من هر کار-

 یدگیخراش ينگاهم رو. دیتپ یم نهیقلبم تند تند در س. مکث کردم کبارهیصورتش خم شدم و  يکمربندم را باز کردم و رو بند

 شیخواست رها یزد و با التماس از من م یکرد و دست و پا م یم هیهمچنان گر. پلک زدم. اش ثابت ماند نهیجناق س قیعم

ثابت ماند، با خشونت  یدگیخراش يدوباره نگاهم رو. شدم رهیزده اش خ شتبا غضب سر بلند کردم و به چشمان وح. کنم

 :دمیپرس

  ه؟یچ نیا-

 :گفت هیگر با

 غلط کردم، بذار برم-

 :باال رفت میصدا

 کارو کرده؟ نیا یک ه؟یزخم چ نیگم ا یم-

 :گفت دهیبر دهیبر

 کرد هیحور...حور-

 :زدم ادیفر

 کاره ست؟ یپس تو اون خونه چ رتتیغ یب يبابا ؟يغلط کرد، مگه تو صاحاب ندار هیحور-

 :تکانش دادم د،ینزد و چند قطره اشک از چشمش چک یحرف

 کنه؟ یکار م یچ رتتیغ یب يبابا گمیم-

 :بغض گفت با

 زنه یاونم م-

 :گشاد شد چشمانم
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 اونم زده؟-

 :چسباندم واریشانه اش شل شد، خواست بدود که بالفاصله او را به د يتکان داد، دستم از رو يسر

 کجا رو زده؟ گهید نمیتکون نخور،بب-

 :نشست میمقابل پا کبارهی

 بذار برم، غلط کردم، -

 :شدم خم

 نشون بده کجا رو زده؟-

 :باز کرد یکی یکیمانتو اش را  يدکمه ها یشد و تکانش یعصب

 رو زده نجایا ن،یرو زده، بب نجایا-

 :را باال زد و کمرش را چرخاند دشیمانتو اش را کامل باز کرد و بلوز سف و

 نیبب-

 هیدوباره به گر. کتفش و خمش کردم يخواست بچرخد که دست گذاشتم رو. شدم وانهید ش،یپهلو يرو يرد کبود دنید با

 :افتاد

 تو رو خدا مان،یکارو نکن، تو رو خدا ا نیبا من ا-

 :کردم شیرها. رد کمربند پشت کمرش، نفسم تند شد دنیو با د دمیتوجه به زِر زِرش، مانتو و بلوزش را عقب کش یب

 ه؟یپدر یکار کدوم ب نیا-

 :تکانش دادم. نگفت يزیاش اوج گرفت و چ هیگر

 گلرخ-

 :دینال

 بازم بگم؟ ن،ینگ ه،یبابام، حور-

 :زدم ادیفر

 زننت؟  یم یواسه چ پدرا، یکنن ب یم جایب-

 :دمیکش نییصورتش گذاشت، دستش را پا يرا رو دستش

 ؟یبوکس سهیگلرخ؟ مگه تو ک یچ ینی نیا-

از او  يزیچ گریزل زدم که د يو کف سالن نشستم و به زن بدبخت و درمانده ا دمیعقب کش. ستینگفت و باز هم گر يزیچ

 يآمد چند لحظه  ادمیو . خورد یدرمانده و خرد شده که به درد من نم نطوریخواستمش، ا ینم نطورینه، ا. نمانده بود یباق

ام را  یتعادل روح. شده بودم وانهیبودم، د وانهیمن د. لبم نشست يرو یلبخند عصب. اورمیسرش ب ییخواستم چه بال یم شیپ
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ودم را به چپ و راست تکان خ. ساخته بود یروان کیسر آخر از من  بت،یهمه سال تحمل درد و مص نیا. از دست داده بودم

 .بود ادیز یلیخ. بود ادیز شیبرا ریهمه کتک و تحق نیا. شد یم نطوریا دیدادم، نبا

 پاشو، پاشو خودتو جمع و جور کن-

دستم را بلند  اریاخت یب. باز هم دلم به حالش سوخت. بست شیمانتو اش را پس و پ يعجله کمر راست کرد و دکمه ها با

دکمه  ينگاهم رو. حرکتم جا خورد و مکث کرد نیاز ا. برود نیاز ب ضیهمه احساس ضد و نق نیتا ا دمیکردم و فرق سرم کوب

دستم را به سمت . دیچسب واریو به د دیشدم، ترس زیخ میبه سمتش ن. بسته بود نییمانتو اش ثابت ماند، همه را باال و پا يها

 :دیراز کردم، به مچ دستم چسبمانتو اش د يدکمه ها

 تو رو خدا-

 :را پس زدم دستش

 یبست شیندارم، همه رو پس و پ تیکار-

 ينجوریا. کباب شد شیدلم برا. شدم رهیبه دستان لرزانش خ. را باز کرد شیآورد و خودش دکمه ها نییدستم را پا یآرام به

سرا پا . خواستم شکنجه اش دهم یخودم هم نم. کنند تشیدوست نداشتم شکنجه اش دهند و اذ. نمشیخواستم بب ینم

 :برداشتم و به دستش دادم نیزم يرا از رو اشخودش را جمع و جور کرد، خم شدم و مقنعه . ستادمیا

 شهیم يجور نیهم يتو اون خونه ا یتا وقت ،یگل نیبب-

. اورمیخواستم به زبان ب یچه متا آن  دمیکش قیچند بار پشت سر هم نفس عم. نگفت يزیهم فشرد و چ يرا رو لبش

 :بستم، گفتم یهمانطور که کمربندم را م

 نداره تیکار یک چیه یاگه شوهر کن-

 :به چشمانش زل زدم و

 کنن بزننت، یجرات نم گهیعرضه ات د یب يفالن فالن شده و بابا ي هیداشته باشه، اون حور رتیاگه شوهرت غ ینی-

 :زانوانش را داخل شکمش جمع کرد. شدم یتنش، دوباره عصب يرو يزخمها يادآوریبا  و

 تازه چهار ماهه جدا شدم، دوباره شوهر کنم؟-

 :باشم الیخ یکردم ب یسع

 يریپس بمون تو اون خونه تا بم-

 :قدم به سمتش رفتم کیدوباره کالفه شدم و  و

 صاف کن زویهمه چ یب نیبزن دهن اون نگ ؟یاز خودت دفاع کن یتون ینم ؟یتو مگه چالق-

 :کرد بغض

 قدم کوتاهه شم،ینم فشونیحر-
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از  یبه آرام. کمرم گذاشتم يدستانم را رو. جمله را گفته بود نیبا نمک و معصوم ا یلیخ. لبخند زدم ت،یعصبان انیم کبارهی

 :لبم را تر کردم. را برداشت فشیبلند شد و ک نیزم يرو

 ؟يخواسگار ندار-

 :انداخت نییرا پا سرش

 هن-

 :زمزمه کرد و

 بار بس بود هیشم، همون  یهم زنش نم ادیخواسگار ب-

 :زدم پوزخند

 ؟یشیزنم م تیخواسگار امیپرسم راستشو بگو، اگه ب یسوال م هی-

 :شانه باال انداختم. شد رهیرا بلند کرد و با تعجب به من خ سرش

 فقط سواله، واسه خودت نرو تو هپروت-

 :به سمت در سالن رفتم و آن را باز کردم. نگفت و در سکوت به من چشم دوخت يزیچ

 رو سوالم فکر کن و بعد جوابشو بده، االنم برو -

 :زدم شخندین و

 ساختمون ضد صداست، نگران نباش نیا يواحدها-

 . دادم هیتک در را بستم و پشتم را به آن. رفت رونیبا سر فرو افتاده از مقابلم گذشت و از شرکت ب گلرخ

.................. 

 :خواند یزد و آواز م ینشسته بود و با دستانش ضرب م زمیم يرو شهیباز هم به عادت هم رجیا

 میدار یامشب عروس میها رو خبر کن هیهمسا م،یدار یامشب عروس نیشمع و چراغا رو روشن کن-

از دستش  یحساب. کرد یزد و صحبت نم یبار سوم بود که زنگ م نیتماس از آرزو بود، ا. شدم رهیخ لمیتوجه به او به موبا یب

گوشش  ریتا ز. کند یخواست با من آشت یشده بود و م مانیحتما پش. را بشنوم شیخواست صدا یدلخور بودم و اصال دلم نم

نکره  يبا صدا. پکر شدم فکر احمقانه ام نیجانم به جانش بسته بود، از ا نکهیا يادآوریشد، و با  یخواباندم، دلم خنک نم ینم

 :خواند، سر بلند کردم یکه همچنان آواز م رجیا ي

 یزنم حساب یمخشو زدم من، به جون داداش مخ زدم، مخ م-

 :زدم هیتک یصندل یگذاشتم و به پشت زیم يرا رو یتماس زدم و گوش رد

 ؟يمخ حق دوستو زد-

 :نگاهش کردم رهیخ یکم. لبخند سر تکان داد با
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داره که تو  یدختره چ نیاصال ا ؟يچاق و گرد و کوتوله ا يتا حاال دنبال دخترا یتو از ک شناسم،یو رو ممن ت شیگاوم-

 ش؟یریبگ يبخوا

 :به غبغب انداخت يباد

 من از اخالقش خوشم اومده ست،ین افهیکه شکل و ق یهمه چ-

 :تکان دادم يسر

 یگیتو که راست م-

 :باال رفت شیتن صدا کبارهی

 رمش؟یخوام بگ یپس چرا م گم؟یپس نه، دروغ م-

 :به او نگاه کردم تیعصبان با

  ش،یصداتو برام نبر باال گاوم-

 :هلش دادم زیم ياز رو و

 بلند کن زمیم ياز رو کلتویپاشو ه-

 :زحمت تعادلش را حفظ کرد به

 یمرغ زیچ -

 :کتش را مرتب کرد ي قهی و

 ؟يسگ شد يباز با گلرخ حرف زد-

 ندارمبرو تنهام بذار حوصله -

 :شد میلحنش مال کبارهی

 نه؟ ایازش  يکرد يخواسگار-

 :به او انداختم ینگاه مین

 دهیوقتش نرس-

 :دیخند زیر زیر

 برفه ریداش، سرش مثه کبک ز يبراش کند يدونه چه قبر ینم-

 ...آشنا بود یلیجمله خ نیشدم و لبخند زدم، ا رهیچشمانش خ به

 :با تعجب گفت رجیا. گرفتم گارمیاز س يگرید کام

 ه؟یچه وضع نیداش، ا يشد يگاریتو بدجور س-

 :دمیکش آه

 شهیصد پاکت هم بکشم وضعو اوضام خوب نم يداغونم که روز نقدریا رج،یبابا ا يا-
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 :دهم رییصحبت را تغ ریاطاقش انداختم و خواستم مس واریبه در و د ینگاه و

 مرتبه؟ یهمه چ ؟یهست یراض نجایاز ا-

 :تکان داد يسر

 سیبدك ن یه-

 :لبخند زد و

 رسه یاوضاع تو که نم يبه پا-

 :کردم نگاهش

 ؟یکه من هستم کار کن يشهر نیتو هم یدوست داشت-

 :زد لبخند

 شما عرض اندام کنه يتونه جلو یم یدستتون، ک نیتو و دامادت شهرو گرفت-

رفتار کند که من فکر کنم از اوضاع درب و داغان  يخواست جور یخامش م الیبه خ. دیحرف، ته دلم لرز نیا دنیشن با

 :لبخند زدم تا بتوانم خودم را کنترل کنم. ستیبا خبر ن ومرثیک

 م؟یکار کن یکیبا هم شر يایب يخوا یم-

 :باز نگاهم کرد مهیدهان ن با

 جون داداش؟-

 :تکاندم زیم يرو يگاریرسیرا داخل ز گاریشدم و س خم

  رج،یا گهیآره د-

 :دیخند

 ؟یبکن سکویر نیا يخوا یم یواسه چ-

 :دمیکش قیعم نفس

جبران  دیبا ،يشوهر گلرخ کرد ریکه خودتو درگ یکن یم سکیر يبعدشم تو دار ،يکار نیتو هم تو هم رج،یا ستین سکیر-

 گهیکنم د

 :زده شد جانیه

 که،  ادهیز یلیجبران خ نیبابا ا-

 :انداختم نییرا پا سرم

 دفه جبران کنم هیخوام همه رو  یکردم، م يبهت بد یلیهم خ يدوره ا هی-

 :سر بلند کردم و

 نصف نصف ک،یشر زیمن، همه چ شیپ ایرو ببند ب نجایا-
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 :زده شد ذوق

 شهینوکرتم داداش، باورم نم-

 :زدم لبخند

 ونتمیعمر مد هیمن واسه -

 :بلند شدم یصندل ياز رو و

 ...شمیپ ایرو ببند ب نجایبرم، تا آخر ماه ا گهیمن د-

 :گوشم گذاشتم يرا رو یگوش. دیبار یآمدم باران نم نم م رونیشرکتش که ب از

 الو حامد جان-

 چه خبر؟ مان،یسالم ا-

 میبا هم کار کن شمیپ ادیدم به تله داد، قراره ب-

 :دیخند

 که،  یبابا نصف راهو رفت-

 :زدم پوزخند

 شهیحل م یبا صبر و تحمل برم جلو همه چ-

 :به آسمان نگاه کردم و

 پرسه؟ یدر مورد من ازت م-

 دونه یم یلیکنه خ یفکر م شهیکله خره و هم مانیگفتم ا د،یدوبار پرس یکیآره -

 کنم یشده ده سال هم صبر م شه،یکنم حامد، شوهر گلرخ که رفت آب خنک خورد، کار من شروع م یخوبه، من فقط صبر م-

 :دیخند دوباره

 .برفه ریداش، سرش مثه کبک ز يبراش کند يدونه چه قبر ینم رجیا مان،یکارت درسته ا-

داشتم امروز و فردا گلرخ  نانیاطم. در سرم غوغا به پا بود. کردم یبودم و به سقف اطاقم نگاه م دهیتختم دراز کش يهم رو باز

 کی. داماد شوم نطورینداشتم خودم ا اصال دوست د،یایبه خانه ام ب نطوریدوست نداشتم ا. دلم گرفت. کند یرا قبول م شنهادمیپ

حس سرسام آور  نیا. نداشت دهیرفتم، فا یخورد؟ اما هر چه با خودم کلنجار م یم يچه درد هب يو عقده ا يا نهیداماد ک

 يرو یخال يو به جا دمیبه پهلو چرخ. شدم، اما مهم نبود یم چارهیماجرا خودم هم ب نیته ا. رفت ینم رونیانتقام، از دلم ب

. هم فشردم يرا رو میدندان ها د؟یخواب یکنار من م ختت نیا يگلرخ رو گر،ید يواقعا تا چند هفته  یعنی. تخت چشم دوختم

با . گرفتم یدستانم سرد شد، انتقام آن روزها را هم از او م. شب را به صبح رسانده بود زیهمه چ یسه سال کنار آن مردك ب

چشم  لمیموبا عتبه سا. گلرخ بود. به صفحه، ابروانم باال رفت یراز کردم، با نگاهدستم را د. ام، جا خوردم یگوش يصدا
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 یکار را م نیشوم، زودتر ا یتر م کیدانستم با دو تا توپ و تشر آمدن، به هدفم نزد یجالب شد، اگر م. سه صبح بود. دوختم

 :گوشم گذاشتم يرا رو یگوش. کردم

 الو-

 :اخم کردم. دیبه گوش نرس ییاول صدا ي لحظه

 الو؟-

 :دمیچهره در هم کش ،یفیهق هق خف يصدا دنیشن با

 ؟ییگلرخ تو-

 :جواب داد يخفه ا يصدا با

 اوهوم منم-

 ؟یکن یم هیشده؟ گر یچ-

 :به ناله شد لیحرفم بود که هق هقش تبد نیمنتظر هم انگار

 آره-

را نداشتم، طاقت  شیها هیطاقت گر. لبم نشست يرو یعصب يو دوباره خنده . را هم نداشتم شیها هیطاقت گر. دیتپ قلبم

 :تکان دادم تا افکار مزاحم را عقب برانم يسر. طاقت تقاص پس ندادنش را نداشتم. شوهر کردنش را نداشتم

 شده؟ یچ-

 :تخت نشستم يکالفه شدم و رو. دیهق هقش به گوش رس يهم جواب نداد و تنها صدا باز

 واسم؟ يایب یسمفون ينطوریهم يخوا یم ای یگ یشده؟ م یچ یگل-

 :هق هق گفت با

 ؟یهنوز سر حرفت هست ز،یتو، تو چ-

 :را تنگ کردم چشمانم

 ؟یکن یم هیچرا گر دمیکدوم حرف؟ پرس-

 :گفت يآهسته ا يصدا با

 ؟یهست ،يکه امروز تو شرکتت بهم زد یکتک خوردم، تو هنوز سر اون حرف-

بار مقابل خودم  نیاصال اول. شناخته بودم شیرا کم و ب هیاخالق و رفتار حور. باز هم کتکش زده بودند خت،یبه هم ر اعصابم

 .کش بود فیچقدر پست و ضع. بود دهیگوش گلرخ کوب ریز

 ؟یبا من ازدواج کن يخوا یتو م-
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. باالخره او هم دم به تله داد. دمیکش قیو نفس عم دمیلرز یاز خوشحال. گلرخ، محو شدند رتیغ یو دخترش و پدر ب هیحور

 يبرا یراه گریآورد و د یمن پناه م يپدرش به خانه  ياز خانه . خوب شناخته بودمش. من حرف نداشت يواقعا نقشه ها

 . کرد یاو را قبول نم گرید هیحور یعنی. برگشت نداشت

 :کردم خونسرد باشم یسع

 از ازدواج زدم؟ یمن حرف-

 :به هق هق افتاد دوباره

 ؟یازدواج کن يخوا ینم ینی-

 ؟يمسئله افتاد نیا ادی یچرا نصف شب-

 :دینال

 ...رم یم...رم یکار م يبه بابا گفت من از صبح تا ساعت دو بعد از ظهر به بهونه  هیکردن، حور تمیاذ یلیامروز خ-

 .و نتوانست اوردیخواست چه بر زبان ب یم دمیفهم. افتاد هینتوانست حرفش را ادامه دهد و باز هم به گر گرید و

 مانیشم ا یم وونهیدارم د-

 :دیلرز یم شیکردم سردش است، صدا حس

 ؟يلرز یچرا م-

 بشنوه یترسم کس یزنم، م یبالکن دارم حرف م يتو-

 :فوت کردم رونیرا ب نفسم

 ه؟یچ متیتو تصم-

 خونه برم نیخواد از ا یه سرپناه، دلم منه پول دارم ن رن،یگ یکه دارن ذره ذره جونمو م نجایدونم، ا ینم-

 :کنج لبم نشست یکج لبخند

 ؟يد یجواب مثبت م تیخاسگار امیاگه ب ینی-

 :دمیرا شن شیصدا

 ره...آر-

 :شد قیعم لبخندم

 ؟یکن یباهام زندگ يبازم حاضر خته،یکه من اعصابم بهم ر یدون یم-

 :عجله گفت با

 ،یزن یکتک نم ،يتو دست بزن ندار-

 :افتاد هیباز به گر و

 خورم یهر روز کتک م نجایا-
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 .در هم شد میگوشش خوابانده بودم، اخم ها ریکه ز یلیس يادآوری با

 من؟ يخواسگار يایب يخوا یتو واقعا م مان،یا-

 :کردم یم يرو باز دیزمانش بود، با گرید

 جلو امیمن م ،یگل نیبب-

 :ادامه دادم. دیاش را باال کش ینیب

اگه هم  م،یکن یمحضر عقد دائم م میر یکه م میسه ماه با هم مدارا کرد نیسه ماهه، اگه تو ا غهیکنم، ص یائم نمعقد د یول-

 خودش یدنبال زندگ رهیم ینه که هر ک

 تند رفته بودم؟. دیتپ نهیقلبم باز هم در س. دیاز پشت تلفن به گوش نرس ییچند لحظه صدا يبرا

 م؟یخودمون بخون نیب غهیص هی ینی ه؟یمنظورت چ-

 میعقد دائم ندار یدم، ول یهم م هیتو محضر، مهر شهیما ثبت م ي غهینه، ص-

 :کرد بغض

 پدرم؟ يبرگردم خونه  دیبا ؟یچ میاگه بعد از سه ماه با هم نساخت-

 :برق زد چشمانم

 یکار کن یچ غهیبه خودت مربوطه بعد از اتمام ص گهیاون د-

 :افتاد هیبه گر دوباره

 کنن یاونا قبولم نم ینیتونم برگردم،  ینم ادیکه سرم ب ییهر بال گهید رونیب امیبابام ب يمن اگه از خونه -

 :آن لم دادم يزدم و رو هیتختم تک ي وارهیرا به د بالشم

 یگم که با چشم باز انتخاب کن یم طویخوب منم دارم از االن بهت شرا-

 :توجه به حرفم گفت یب

 افتادم ین، به فکر خودکشکن یم تمیاذ یلیخ-

 رد؟یخواست بم یم یراحت نیبه هم. با او کارها داشتم. ردیخواستم بم ینه نم ؟یخودکش. دیپشتم لرز ي رهیت

 :دمیحرفش پر انیم به

 دهیخوششو هم بهت نشون م يرو ایبجنگ، دن یزندگ يفکر نکن، بمون و برا یبه خودکش-

 :دیاش را باال کش ینیهم ب باز

 رون؟یب يندازیتو بعد از سه ماه منو از خونه ات م-

 کنم؟  رونشیخواستم چه کار کنم؟ از خانه ام ب یمن بعد از سه ماه م. زل زدم میبه انگشت پا رهیخ

 :را تنگ کردم چشمانم
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رو به  ایام، اعتماد منو جلب کن من دن دهیمن مار گز یذارم، ول یچشمام م يمن تو رو رو یمن باش يبرا یتو اگه زن خوب-

 زمیر یپات م

 ...آخه من-

 :را قطع کردم حرفش

به من بگو  ایبهت گفتم، خوب فکر کن فردا تو محل کار ب طویصبحه، من فعال شرا ي قهیدق ستیاالن ساعت سه و ب ن،یبب-

 هیجوابت چ

 ...من-

 :دمیکش ازهیخم

 ریتا فردا خوب فکر کن، شب بخ اد،یخوابم م یمن االن خسته ام و حساب-

 :زمزمه کردم د،یچراغ خوابم، باز هم نقشه ام را در ذهنم مرور کردم، چشمان درخش ينور کم سو ریز. تماس را قطع کردم و

 ...يکرد یشهر فرار م نیاز ا دم،یبرات کش يچه نقشه ا یدونست یآخ گلرخ، آخ گلرخ، اگه م-

................ 

لبم  يانگشت شستم را به گوشه . کردم یپهن کرده بودم و با دقت به آن نگاه م زمیم يد طبقه را روساختمان چن ي نقشه

 يو خواستم شماره  دمیکش رونیب بمیام را از ج یگوش. اشکال است ياز نقشه دارا یو با خودم فکر کردم انگار قسمت دمیکش

اش شروع  يباز هم موش و گربه باز. حوصله اش را نداشتم. دتماس از آرزو بو. دیکه در دستم لرز رمیمهندس نقشه کش را بگ

 :جواب دادم تیبا عصبان. شده بود

 الو-

 داداش-

 :شد متریمال میبرگشت، صدا يخشم و غضب رفت و حس دلسوز ش،یصدا دنیشن با

 ه؟یچ-

 ؟یخوب-

 يتو بهتر-

 :کردم ادداشتی يزینقشه چ يکه در دست داشتم، گوشه  يبا مداد. کرد مکث

 قطع کن من هزارتا کار دارم يندار ياگه کار ه؟یچ-

 داداش؟ يازم دلخور-

 :مالحظه گفتم یب

 بود؟ نیآره دلخورم، کارت هم-

 داداش من غلط کردم-
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 :هم طبع سرکشم برگشت باز

  ام،یخونه ات هم نم گهیکه د ینیب یبه من؟ م يچرا زنگ زد رت،یغ یبرو برس به اون مهندس ب-

 :کرد بغض

 غلط کردم داداش، گفتم-

 ؟يندار يکار ن؟یهم ،يخوب، باشه غلط کرد لیخ-

 داداش تو رو خدا-

 بود؟ نیام، کارت هم یخوب، آشت لیآرزو؟ خ هیاَه چ-

 :و من کرد من

 دنبال پرند؟ يریم...داداش-

 .ساعتم نگاه کردم، ده صبح بود، االن که زمان رفتن به مهدکودك نبود به

 انگار تا االن نرفتم دنبالش یزن یجور حرف م هی ارمش،یخودم ساعت دو م ست،یاالن که وقتش ن-

 :گفت یناراحت با

 بودم، ناراحت بودم، غلط کردم روت دست بلند کردم یداداش، تو رو خدا گوش کن به من، من عصب-

 :باز هم دلم سوخت د،یلرز یم شیصدا

 ارمشیدو م دم،یخوب، بخش لیخ-

 خودت شیپ شیدنبالش و ببر يبر شهیکنن، م یم لیزدن گفتن امروز زودتر همه رو تعطنه داداش، از مهدکودك زنگ -

 :را تنگ کردم چشمانم

 چرا؟-

 ...داداش،راستش-

 :شدم نگران

 شده؟ یچ-

 :پدرم افتاد و هول کردم ادی و

 آرزو، بابا؟ -

 :عجله گفت با

 ذره ناخوشه هی ومرثینه نه، بابا خوبه، راستش ک-

 :دمیرو در هم کشاسمش، اب دنیشن با

 ...شده؟ باز مواد زده نعشه شده یچ-

 :دینال هیگر انیم. اش، ادامه ندادم هیگر يصدا دنیشن با
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 ...کنم یم زیدارم خونه رو تم نه،یخوام پرند بب یاستفراغ زد، خونه افتضاحه، نم شیساعت پ هیداداش -

 انیبه م. کردم یم زیتر و تم دیو خواهر بدبختم با دیکش یوجدان، همه جا را به گند م یپست ب. وجودم منقبض شد ي همه

 :دمیحرفش پر

 کنه زیتم ادینفر ب هی گمیم ،ییشویقال میدیفرشو م ،یدست بزن يزیخواد به چ ینم-

 کنم زیخوام تم یم ومدهیخجالت بکشه، تا پرند ن ویخوام ک ینه داداش، نم-

 :شدم وانهید دوباره

 حواس خانوم هست خجالت نکشه، از گل نازکتر نشنوه ره،یحناق بگ ویک-

 :هق هق حرفم را قطع کرد با

 ؟يریداداش دنبال پرند م-

 :زدم ادیفر

 هات برس یبرو به بدبخت رم،یخوب م لیخ-

 ...تماس را قطع کردم و

از  يبود، هنوز خبر ازدهی کیشدم، ساعت نزد رهیشرکت را باز کردم، پرند بپر بپر کنان وارد شرکت شد، به در انتشارات خ در

در  ؟یعجله کرده بودم؟ اما باالخره که چ. میبکو واریبود سرم را به د کیفکر نزد نیشد؟ و با ا مانیپش یعنی. گلرخ نشده بود

کرد و مقابل  یل یپرند ل. در هم وارد شرکت شدم يتکان دادم و با اخم ها يسر. میخواهم عقد دائم کن ینم دیفهم یم تینها

 :ترانه با لبخند گفت. ستادیانه اتر زیم

 ه؟یسالم خانوم خوشگله، اسمت چ-

 :خودش را تاب داد پرند

 پرند-

 چند سالته پرند کوچولو-

 :شانه باال انداخت پرند

 دونم ینم-

چشمانم را تنگ . و به او زل زد ستادیا شیسر جا دنش،یبا د رجیا. شد رهیبه داخل سالن، پرند سر چرخاند و به او خ رجیورود ا با

 :خودم را جمع و جور کردم عینگاهم شد، سر يمتوجه . شدم رهیخ رجیکردم و به ا

 تو اطاق کارت دارم ایب رجیا-

 :رو به پرند گفتم و

 تو اطاق من، بدو ایب ییدا-

 .المان وارد اطاق شدهم به دنب رجیا. کنان به سمتم آمد، دستش را گرفتم و وارد اطاقم شد یل یدوباره ل پرند
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. زد یثابت ماند که به او زل زده بود و پلک هم نم رجیا ينگاهم رو. داد یرا تاب م شینشسته بود و پاها یصندل يرو پرند

 :کردم يتک سرفه ا

 داره،  رادیقسمت نقشه به نظرم ا نیا-

. بود دهیکش رونیب فشیرنگش را از ک يکرد که خرس قهوه ا یدر هم به پرند نگاه م يتوجه نکرد، همچنان با اخم ها رجیا

 :فرستادم رونینفسم را ب

 داره رادیا نجایا گمیم ،يهو-

 :گفت یبا حواسپرت. بود یته نگاهش خال. شد رهیو به به من خ دیسمتم چرخ به

 هوم؟-

 :اشاره زدم زیم يرو يدست به نقشه  با

 تونم کلنگ بزنم ینقشه نم نیمن با ا ده،یکه کش هیچه نقشه ا نیا نمیبب ادیزدم ب زنگ یکاظم اروی نیداره، به ا رادیا نجایا-

چرا امروز  شیگاوم نیا. اخم کردم. دوباره سر چرخاند و به پرند نگاه کرد د،یبگو يزیچ نکهیلحظه به نقشه زل زد و بدون ا چند

 شده بود؟ وانهید

 :کرد یپرند که با خرسش صحبت م یرفت پ حواسم

من  یول ،يذارم غصه بخور ینم شتم،یعالمه پ هیکنن؟ نه اصال غصه نخور، من  یم هیتو هم مامان و بابات همش گر-

بهش  ششیپ رهیمامان آرزو همش م ده،یخواب شهیهم ومرثیکنه، بابا ک یم هیخورم، مامان آرزو همش گر یغصه م شهیهم

 شتمینکن، من پ هیگر گهیم

 :رداش را نوازش ک يخرس قهوه ا و

 ومرثیمثه بابا ک اینکن هیگر ،یخرس شتمیمنم پ-

 :رو به پرند گفتم. گذاشتم میها قهیشق يشدم و هر دو دستم را رو وانهید

 س؟یگشنه ات ن ییدا-

 :بلند کرد و چشمان معصومش را به من دوخت سر

 کنه یم هیگر یلیمامانم خ ،ییدا-

و  دمیچسب شیدستم را دراز کردم و به بازو. خورد یثابت ماند که باز هم زل زده بود پرند و تکان نم رجیصورت ا يرو نگاهم

 :به سمت خودم چرخاندمش

 داره رادینقشه ا نیگم ا یگفتم؟ م یچ يدیشن ش؟یگاوم یکن یکجا رو نگاه م-

 :دیکرد و دستش را پس کش رییحالت نگاهش تغ کبارهی

 ؟یشیم یرتیگاه کنم بازم غنکنه به بچه سه ساله هم ن-

 خوردم، منظورش چه بود؟  کهی
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 :و به سمتش رفتم دمیپر رونیب زمیپشت م از

 ه؟یمنظورت چ-

 :دیرا عقب کش دستش

 کنه ینکن، بچه داره نگاه م-

 :شدم یعصب

 بود؟ یمنظورت چ نمیدهنتو باز کن بب-

ام گذاشت و  نهیس يدستش را محکم نگه داشتم، دست آزادش را رو. دیباز هم دستش را عقب کش دم،یبه ساعدش چسب و

 :چشمانش را درشت کرد

 نجاستیگم بچه ا یم-

 :دمیپرند را شن ي دهیترس يصدا

 ترسم یم ییدا-

 :از من فاصله گرفت و به سمت پرند رفت و مقابلش زانو زد رجیزده ام، ا رونیدر برابر چشمان از حدقه ب ناگهان

 بغلم ایم، بدل زینترس عز-

 :چسباند و چانه باال انداخت یخرسش را محکم در آغوش فشرد و خودش را به صندل پرند

 امینم-

 :دستانش را به دو طرف گشود رجیا

 زمیبغلم عز ایب-

 :دیلرز شیحس کردم صدا و

 ندارم بخدا تیکار-

 ...بلند، به سمتش رفتم يبا قدم ها خت،یروح و روانم به هم ر وفتد،یب هیبود به گر کیشدم، نزد رهیرخش خ مین به

 

 یبود و خرس کوچکش را به خودش م دهیچسب یسرش بکوبم، پرند با وحشت به صندل يخواست با مشت محکم رو یم دلم

ترانه، اخم کردم و خواستم  دنیبا د. بودم که چند ضربه به در خورد و در اطاقم باز شد دهینرس رجیا یقدم کیفشرد، هنوز به 

 :گفت یاوضاع درب و داغانم شد که با دستپاچگ يمتوجه  رموقع وارد شده که انگا یبه او بتوپم که چرا ب

 هستن، با شما کار دارن نجایا یمزاحم شدم، خانوم ملک دیمهندس ببخش-

 ییحرفها. را بزند شیبود تا رو در رو حرف ها حاال هم آمده. پس باالخره قبول کرده بود. به ترانه زل زدم رهیکردم و خ مکث

 :تکان دادم يچهره ام از هم باز شد، سر. از نود درصد آن را از بر بودم شیب دیکه شا

 ادیبفرستش ب رونیچند لحظه صبر کنه، مهندس کهن که اومدن ب دیبگ-
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 رجیصورت ا يزده ام رو جانینگاه ه. مزد هیتک زمیم يعقب عقب رفتم و به لبه . تکان داد و در اطاق را بست يسر ترانه

. مینگرفت گریکدیکدام چشم از  چیه. شد یمان طوالن رهینگاه خ. کرد یثابت ماند که حاال سر چرخانده بود و به من نگاه م

 :را پرند شکست نمانیبسکوت . بدنم منقبض شده بود ياعضا يهمه 

 ترسم یآقاهه م نیمن از ا ،ییدا-

 :کردم، گفتم ینگاه م رجیکه به ا همانطور

 رونیخواد پاشه بره ب یآقاهه االن م ،یینترس دا-

 :و گفت ستادیاز مقابل پرند بلند شد و دست به کمر وسط اطاق ا رجیا

 نه؟ ؟يپس باالخره مخشو زد-

 :زدم یکج لبخند

 ؟یکن یم يتو چه فکر-

 :هم لبخند زد او

 رو نفهمه؟ زایچ یلیحواست هست که قراره خ-

 :شدم رهیخ رجیاش گذاشته بود و دوباره به ا يسر خرس قهوه ا يپرند انداختم که چانه اش را روبه  ینگاه

 حواسم هست-

 :به در پشت سرش اشاره زدم و

 تو ادیبذار پرنسس ب رون،یحاال برو ب-

 :رفتم گفتم یم زمیعقب عقب به سمت در اطاق حرکت کرد، همانطور که پشت م رجیا

 میخودش تا ما حرفامو نو بزن شیبچه رو ببره پ قهیتو ده دق ادیبه حق دوست بگو ب-

.......... 

. دیچرخ یم شینگاهم از سر تا به پا. کردم ینشسته بودم و به او نگاه م زیم يبود، رو ستادهیبا دستان گره کرده مقابلم ا گلرخ

و انگار از آن همه عذاب و فشار  دیچرخ یم ما ییکذا يدر سرم نقشه ها. و دله ام شده زینگاه ه يمهم نبود که متوجه  میبرا

 :گلرخ سکوت را شکست. خالص کنم یهمه فشار روح نیبود تا خودم را از ا اندهنم يزیچ. شد یچند ساله کم م

 من فکرامو کردم ز،یچ-

 :زدم لبخند

 خوب؟-

 .چقدر بدبخت بود. دمید یترس را ته چشمانش م. شد رهیدهانش را قورت داد و به من خ آب

 کنم یباشه، من باهات ازدواج م-

 :رمیرا بگ جانمیه ياز او گرفتم و به پارکت کف اطاق چشم دوختم تا جلو چشم
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 نداره ها دهیفا یمونیکه پش یدون یم ؟یگل يقشنگ فکراتو کرد-

 ...يزیچ هیآره فکرامو کردم، فقط -

 :شدم رهیبلند کردم و به او خ سر

 ؟یچ-

 :شده بود زیچقدر ترحم بر انگ ده،یبا آن قد کوتاه و چشمان ترس. قدم به سمتم آمد چند

 ...دم جبران کنم، فقط تو هم یخوام گذشته رو جبران کنم، قول م یمن م مان،یا-

 :تکان دادم يفرستادم و سر رونیرا ب نفسم

 ؟یهوم؟ من چ-

 :حالت التماس گرفت نگاهش

 پدرم،  يخوام بعد از سه ماه دست از پا درازتر برگردم خونه  ینمفرصتو بهم بده،  نیتو رو خدا ا-

 :دیلرز شیصدا

 ندازنیتو صورت من تف هم نم گهیکنن، اگه ازدواج دومم هم بهم بخوره اونا د یاصال قبولم نم گهیاونجا برام مثه جهنمه، د-

 :تکان دادم يسر

 خوام باهات ازدواج کنم؟ یم یچ يفرصت بدم وگرنه برا هیخوام به جفتمون  یمنم م-

 :را کج کرد سرش

 من؟ يخواسگار يایب يخوا یمن با پدرم صحبت کنم که تو م ینیخوب پس -

 :باال رفت میابروها

 ؟یبا پدرت صحبت کن-

 :تکان داد يسر

 با اون حرف بزنم دیبا گه،یآره د-

 :زدم شخندین

 بابات يخونه  امینم يمن واسه خواسگار-

 :خورد جا

 ؟یچ ینی-

 :گفتم یبا آرامش ساختگ. خودش را جمع و جور کرد. و به سمتش رفتم دمیپر نییپا زیم يرو از

 من يخونه  يایم یکن یجمع م لتویوسا يریکه م ییتو نیا ،یگل امیپدرت نم يمن خونه -

 :شد رهیزده به من خ رتیح

 مان؟یا-
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 :تکان دادم و طلبکارانه گفتم يسر

مواد  یتازه شوهر سابقتم قاچاقچ ،يزن مطلقه ا هیتو  رم،یدختر مجرد که نم يخواسگار ؟یپدرت واسه چ يخونه  امیب ه؟یچ-

 کجا؟ امیمن ب ،يخونه دار يهم تو هیتنارد يو ناخواهر ينامادر هیبوده، 

 :گفت يخفه ا يشد، با صدا ریدلگ ن،یو توه ریهمه تحق نیا از

 رسم و رسومه نایا-

 :به سمتش رفتم گر،یقدم د کی

و شش هفت  ستیزن ب هی دیدونه نبا یپدرت الدنگت هنوز نم ؟یاون خونه مهم يتو یتو واسه ک ؟یکدوم رسم و رسوم گل-

 شورش نکن بابا يادیساله رو کتک بزنه، ز

 :را به دندان گرفت لبش

 خوام شوهر کنم؟ یبرم به بابام بگم م مان؟یا رونیب امیب يمن چجور-

 :باال انداختم شانه

 یبگ يخوا یم ينم چجوردو یمن نم-

 :شد کالفه

 ...فکر کن، آخه یذره منطق هی-

 :بزند رونیخواست از چشمانم ب یاش، نفرت در دلم جا خوش کرد و انگار م يبرخورد پدر و نامادر يصحنه  يادآوری با

 باهام برخورد کردن ياومدم در خونه تون بابات و زنش چجور یوقت شینرفته سه سال پ ادمیتو اون خونه، هنوز  امیمن نم-

 ...آخه-

 :دمیدر هم کش چهره

دم  یقول م رون،یب ایبردار از اون خونه ب لتویقدمه واسه جبران، برو وسا نیاول نیخوب ا ؟یجبران کن يخوا یم یگیمگه نم-

 ساعت بعدش ببرمت محضر کی رونیب يکه اومد یهر وقت

سوخت، طاقت  شیدلم برا. خواندم یرا از نگاهش م یچارگیب. شد رهیبه من خ فیبالتکل. دیقدم رس کیبه  نمانیب يفاصله  و

 . بود یصندل يشدم که رو رهیپرند خ یصورت فیپلک زدم و به ک. پناهش را نداشتم ینگاه کردن به چشمان ب

 ...آخه م مانیا-

 :دمیحرفش پر انیم به

 سمتم يکه اومد یزن یبه من کلک م يتو دار ،یجبران کن يخوا یکه م یگیپس تو دروغ م یگل-

 :عجله گفت با

 بسته کلک بزنه دیکه بهش ام یبه تنها کس دیمثه من چرا با یآدم بدبخت هی ه؟یچه حرف نیا ؟یبخدا نه، چه کلک-

 :شدم رهیخ میشد؟ به کفش ها ینم یخال نهیهمه ک نیچرا قلبم از ا. حرف دلم گرفت نیا دنیشن با
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 یشینم مونیاش بعدش پشکه گفتم انجام بده، مطمئن ب يپس همون کار-

 :مکث ادامه دادم هیبعد از چند ثان و

 یمن باش يبرا یالبته اگه زن خوب-

 :بغض آلود شد شیصدا

 رونیب امیبذاره من از خونه اش ب ينجوریکه هم ستین رتیغ یاونقدرام ب گهیمن د يبابا-

 :رفت و خشم برگشت يحرف، حس دلسوز نیا دنیشن با

 رتتیکنه، پس برو بمون ور دل پاپا جون خوش غ یزن بلند م يکه دست رو رتهیغ یتو اونقدر ب ينه، بابا-

 :را گرفت میاز پشت سر بازو. دمیبا غضب چرخ و

  رون،یب امینشو، باشه، از خونه اش م یباشه، عصبان-

 :دمیبستم، اما به سمتش نچرخ یرا از خوش چشمانم

 ؟یک-

 ام؟یب یک-

 :االن، اما خودم را کنترل کردم نیهم میخواستم بگو یم

 ؟يدار شویآمادگ یخودت ک-

 :آورد و مجبورم کرد به سمتش بچرخم، اشک دور چشمش جمع شده بود يفشار میبازو به

 ام؟یفردا ب-

 :کج کردم يسر

 یدون یخودت م-

 :دیکش آه

 ...مانیفقط ا رون،یب امیباشه فردا م-

 :را تنگ کردم چشمانم

 ه؟یچ-

 تونم بر گردم ینم گهید رونیب امیتو رو خدا هوامو داشته باش، اگه ب مانیا-

 :زدم پلک

 من رو قولم هستم، نگران نباش-

 شیدلم برا. برگشت يباز هم حس دلسوز. دیشل شد، با پشت دست به چشمش کش میبازو يتکان داد، دستش از رو يسر

خورد و خودش را عقب  کهیدستم به سمتش دراز شد، . مدوست داشتم او را به سمت خودم بکش. زد یسوخت، قلبم کند م

 :دیچانه اش لرز دم،یشدم و به سمتش پر یعصب. دیکش
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 شده؟ یچ-

 :خشم گفتم با

 جلو ایب-

کار را  نیحاال ا نیخواست هم یاما من دلم م ست،ین یدانستم ته دلش راض یشد، م دهیکش نییلبش به سمت پا ي گوشه

چشم  زیبدبخت ترحم برانگ نیبا غرور به ا. نگاهم کرد ينه، با دلخور ای دیایمن مهم نبود خوشش ب ياصال برا. انجام دهم

 ...دمیآخر دلم سوخت، او را به سمت خود کش ي حظهکردم، ل کیدوختم، خودش را شل کرد، سرم را نزد

.................... 

اصال . دیلرز یمثل جوجه م. دو دل شدم اورم؟یتم بر سرش بخواس یم ییبودم، چه بال ستادهیکه رفت هنوز وسط اطاق ا گلرخ

 نیپس من ا. مهم نبود، به جهنم که بدبخت و تنها بود مینه، برا. هم فشردم يرا رو میچه بود؟ دندان ها هیفرق من با حور

کس در  چیه. اداره کردمچهار نفره مان را  يخانواده  ییپانزده شانزده ساله بودم، به تنها یهمه سال چه کرده بودم؟ از وقت

 ياز راه برسد و دستش را رو لیاز دوست و فام یسال عقده به دلم ماند که کس يسالها. خانه مان را نزد، دستمان را نگرفت

 "کنرو کمک ما حساب  م،یما هست ،يپسر جون خسته شد" دیشانه ام بگذارد و بگو

از آنها مراقبت کنم،  یسر خانواده ام بود، اما نتوانستم به خوب يباال ییهمه سال به تنها نیو من ا امدین یکس امد،ین یکس اما

 یمرا م یزندگ يماجرا ازیتا پ ریسوزاندم؟ او که س یگلرخ دل م يبرا دیاصال چرا من با. مادرم مرد و خواهرم بدبخت شد

فکر، در اطاقم را باز کردم و نگاهم  نیبا ا. سوزاندم یدل نم شیمن هم برا. درد رها کرد و رفت ایدن کیدانست، اما مرا با 

 :کرد یصحبت م شیبود و برا دهیثابت ماند که پرند را به آغوش کش رجیا يرو

 ؟يخور یم یچ گهیخرم، د یدلم؟ چشم، برات م زیعز يخور یشکالت م-

بود که گوشه  يبود، دختر همان مرد دهیرا که به آغوش کش يدختر بچه ا نیا. چشم دوختم رجیچشمان به خون نشسته به ا با

 یم يدخترش دلسوز يرساند، حاال دچار عذاب وجدان شده بود و برا یروزش را به شب م یخانه اش افتاده بود و با بدبخت ي

 کرد؟ 

 :گفتم يسمتشان رفتم با لحن تند به

 ییدا نییپا ایپرند ب-

 :دیخودش را عقب کش رجیگرفتنش دراز کردم، اما ا يکوچکش را به سمتم دراز کرد، دستم را برا دستان

 

 ذره بغلم بمونه هیبذار -

 :کردم اخم

 الزم نکرده، -

 :سرش را عقب برد و با تمسخر گفت رجیا
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 ؟يکرد یبازم قاط یشیدوماد م يدار ه؟یچ-

 لحن صحبت چه بود؟ نیمنظورش از ا. را تنگ کردم چشمانم

 :فتم و رو به حق دوست گفتمرا ندادم و پرند را از آغوشش گر جوابش

 کجاس نینیبب نیریتماس بگ یمهندس کاظم لیبا موبا-

 :فرو برد میموها يپرند دستش را ال به ال. به سمت اطاقم رفتم و

 خره یآقاهه به من گفت برام شکالت م ،ییدا-

 ییخرم دا یخودم برات م-

 :که به دنبالم وارد اطاق شده بود دمیرا از پشت سرم شن رجیا يصدا

 قبول کرده؟  يجد مان،یا-

 :گفتم يچرخاندم و با لحن جد سر

 ؟يشوکه شد هیآره قبول کرد، چ-

 :پرند ثابت ماند يرو رجینگاه ا. گذاشتم نیزم يرا رو پرند

 ؟یکار کن یباهاش چ يخوا یم-

 :زدم شخندین

 کنم یخوام باهاش زندگ یم-

 :تکان داد يسر

 حالت خوش به-

 :چشمانم را تنگ کردم. دمیدر هم کش چهره

 ؟یخوش به حالم واسه چ-

 :دیبه پشت گردنش کش یدست

 میموند یما هنوز عذب اوغل ،يخوب دوماد شد-

 هیدردت چ گهید ،يریگ یزن م يتو هم دار-

 :اخم کردم. به پرند انداخت و سکوت کرد ینگاه

 رج؟یتو چته ا-

 :باال انداخت چانه

 لمشه؟یف ایخواد زنت بشه  یواقعا م نمیدختره بپرسم بب نیبه حامد زنگ بزنم در مورد ا یراست ،یچیه-

 اش برگشته بود؟  یشینگاهش کردم، باز هم رگ گاوم یکم

 هوم، زنگ بزنم؟-
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 :تکان دادم يخودم آمدم و سر به

 آره زنگ بزن، -

 :باال رفت میصدا. عقب عقب به سمت در اطاق رفت دوباره

 تو اطاقم اید باهاش بکه اوم یکاظم-

 ...رفت و در را بست رونیاز اطاق ب. نگفت يزیچ

 :زد ینفس حرف م کیو به آرزو زل زدم که  ستادمیچهار چوب در ا نیب

 یکرد، نه؟ اله تیبخور، غذا درست کردم، پرند اذ يزیچ هیتو  اینه؟ من فدات بشم، ب يتو، گرسنه ا ایب ،يداداش خوش اومد-

 ...در کن یتو خستگ ایدورت بگردم، ب

 :دمیحرفش پر انیحوصله به م یکردم و ب تیرا به سمتش هدا پرند

 بهش غذا دادم رونیبچه ات، ب نیتو، ا امینم-

 :خواستم برگردم که با التماس گفت و

 تو؟ يایداداش نم-

 :دمیافتادم، به سمتش چرخ يزیچ ادی

کرده که پدر و مادرش  یبچه چه گناه نیشرف،ا یبچسب به اون بکن، کمتر  يزار هیبچه گر نیا يآرزو کمتر جلو ام،ینه نم-

 بهش برس ن؟ییشما دوتا

 :دیبرچ لب

 ...ومرثیداداش آخه ک-

 :رو ترش کردم ومرثیاسم ک دنیشن با

 شیدیوقت د هیکه اگه  یخواسم بدون رم،یگ یخوام بهت بگم، من دارم زن م یم يزیچ هی یاسم اون انگلو جلوم نبر، راست-

 یشوکه نش

 :شد رهیباز به من خ مهیدهان ن با

 ه؟یزنت ک ؟يریگ یزن م-

 آشناس، گلرخ -

 :گفت يناباور با

 گلرخ که شوهر داره-

 جدا شده-

 :در هم شد میمطلقه بودنش، اخمها يادآوریبا  و

 زنگ بزن بهم یداشت ياون باشم، کار ریچند روز ممکنه درگ-
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 :دیبه دنبالم دو. به سمت راه پله ها رفتم و

 ؟یرفت يخواسگار ؟يریزن بگ يخوا یم یچ ینیشدم،  جیداداش، صبر کن، من گ-

 . پدرش بروم يبه خانه  ،يخواستگار يگلرخِ نامرد؟ محال بود برا ،یچه کس يآن هم خواستگار ؟يزدم، خواستگار پوزخند

 کردم،  ياز خودش خواسگار-

 رم؟یگ یدارم زن م یدفه بگ هی شهیمگه م ؟یکن یکار م یچ يمعلومه دار چیداداش ه-

 :به او انداختم يتند نگاه

 نیهم ،یتو کار من دخالت نکن، فقط گفتم بدون س،یبه تو مربوط ن-

 آخه داداش-

 :رو به آرزو گفتم. دیکش یصورت پرند ثابت ماند که از پشت در سرك م يرو نگاهم

 برو به دخترت برس-

 ...تمرف نییزد، از پله ها پا یم میتوجه به او که صدا یب و

................. 

 یحاال به محضر م نیآمد، هم یاگر م. پارك کرده بودم، منتظر بودم گلرخ از راه برسد ابانیکنار خ. دیبار یم یشالق باران

را مرور کردم و  میدر ذهنم نقشه ها. ذره ذره از وجودم پاك شود نه،یآخ که قرار بود آن همه ک. نقشه ها داشتم شیبرا. میرفت

 :تماس از حامد بود. به خودم آمدم یزنگ گوش يبا صدا. تر شد قیملبم، لحظه به لحظه ع يلبخند رو

 الو؟-

  ؟يسالم داداش چطور-

 خوبم حامد جان چه خبر؟-

 ؟یکن یخبرو طناز بهم رسوند، امروز گلرخو عقد م ،یسالمت-

 :زدم لبخند

 کنم یآره داداش عقدش م-

 :ه سکوت برقرار شد، سکوت را شکستمچند لحظ نمانیب

 حامد؟ يمرد-

 ؟يانجام بد يخوا یم یکه به من گفت يهمون کار-

 :را در دستم جا به جا کردم یگوش

 بهت زنگ نزد؟ شیگاو م نیا یخوام همون کارو انجام بدم، راست یآره، م-

 نه؟ ایگلرخ به فکر ازدواجه  دیچرا زنگ زد، ازم پرس-

 زایچ نیاه گفتم خبر ندارم و از اخودمو زدم به اون ر-
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 :زدم پوزخند

 گوشه بمون و تماشا کن هیرسه، فقط  یولش کن، کم کم نوبت اونم م سویاون دهن سرو-

 :ادامه دادم و

 طنازو مشخص کن فیکه تموم شد، تکل انیجر نیفقط حامد، ا-

 :فوت کرد یرا درون گوش نفسش

 عقدش کردم دیخودمم تو فکرشم، شا-

 :تکان دادم يسر

  ،یبش الشیخ یب یتون یدختره پدر که نداره، االن چند ساله با تو سر کرده، نم نیگناه داره، ا-

 ترسم مثه گلرخ بهم نارو بزنه یخوب م یدوسش دارم ول-

 :دمیکش قیعم نفس

 کنم کابوسا تموم بشن یم يمن کار ینیحامد،  شهیکابوس همه مون تموم م گهیتا سه ماه د-

داد گلرخ از  امیبه من پ رجیکه ا يهمان روز. شیدو سه ماه پ نیدور، هم یلیخ يقب، رفتم به گذشته، نه گذشته هارفتم ع و

 ....همسرش جدا شده

 دم؟یشن یم رجیگلرخ را اول از ا ییخبر جدا دیچرا من با. در سرم طوفان به پا شده بود. بودم یآمدم، عصب رونیخانه که ب از

ام به صدا در آمد،  یگرفته بودم که گوش شیپارك را در پ ریدر هم مس يخبر نداده بود؟ با اخم هاچرا حامد زودتر به من 

 :تماس از حامد بود

 الو حامد؟-

 زنگ زد؟ رجیداداش، ا-

 :دمیپرس کالفه

 بشنوم؟ رجیاز ا دیگلرخ جدا شده؟ من چرا با یحامد چرا زودتر نگفت-

 يبشنو رجیباشه، خواستم اول خبرو از خود ا یعیطب یگفتم همه چ ،یدون یرو م هیکه انگار قض ينشون ند يخواستم جور-

 :فرستاد رونینفسش را ب و

 کابوس تموم شه؟ نیداداش چقدر مونده ا-

 :آسمان زل زدم به

 کنم کابوسا تموم بشن یم يمن کار ینیحامد،  شهیکابوس همه مون تموم م گهیتا سه ماه د -

 :شد، رو به حامد گفتم ادهیپ یتلفن یرخ که از تاکسگل دنیزمان حال برگشتم، با د به

 رمیگ یحامد گلرخ اومد، باهات تماس م-
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اور کتم فرو  ي قهیسرم را داخل . دیبار یسرم م يباران شر شر رو. شدم ادهیپ نیداشبورت گذاشتم و از ماش يرا رو یگوش

دست چمدان را در دست گرفته بود و با دست  کیبا . بود ستادهیمقابلم ا يچمدان سورمه ا کیبردم و به گلرخ زل زدم که با 

دستم را . است نیسنگ شیمشخص بود که چمدان برا. ور شده بود کی کلشیه. آزادش، چترش را باز کرد و به سمتم آمد

در دلم باز هم غرور . بود نیبه جهنم که سنگ رم،یخواست چمدان را از دستش بگ یشلوارم فرو بردم، اصال دلم نم بیداخل ج

 یمال و اموال داشتم که م راو آه در بساط نداشت و من آنقد. پسر مجرد بودم کیزن مطلقه بود، اما من  کیاو . نشست

کهنه چقدر  يبا آن لباسها. و از سر تا به پا براندازش کردم دمیصورتم کش يدستم را رو. کنم یتوانستم تا آخر عمر راحت زندگ

سرم  يچتر را باال کبارهیو  دیام رس یقدم کیرا به رخش بکشم، که به  نیان باز کنم و همخواستم ده. شده بود زیرقت انگ

 :گرفت

  مانیا يشد سیسالم، خ-

 نشوم؟  سیسر من نگه داشته بود تا خ يچتر را باال. شدم رهیخوردم و به چشمانش خ تکان

مجال  نهیدر هم و برهم، خجالت زده شدم، اما ک يلحظه از آن همه فکرها کی يبرا. دیبار یسر او م يباران شر شر رو نباریا

 :سرم، به عقب هل دادم يغلبه کند، چتر را از باال ينداد حس دلسوز

 سوار شو-

 يرا رو سشیشد و چمدان خ نیبعد، گلرخ هم سوار ماش يچند لحظه . نشستم و با اخم به رو به رو زل زدم نیداخل ماش و

 :نگاهش کنم گفتم نکهیبدون ا. زانوانش گذاشت

 رون؟یب ياومد يچجور-

 گهیاومدم د-

 :اخم گفتم با

 خوام بدونم یم-

 .... یخوام برم، گفت اگه رفت یگفتم م هیبابام خونه نبود، به حور-

اصال دوست داشتم شکستنش را با چشمان خودم . دوست داشتم بشنوم. ستیحرفش چ يدانستم ادامه  یم. نگفت يزیچ و

 :شدم رهیرخش خ میو به ن دمیبه سمتش چرخ. نمیبب

 ؟یچ یگفت اگه رفت-

 :دهانش را قورت داد آب

 ایهم ن گهیبرو، د شهیواسه هم یگفت اگه رفت-

 :از ابروانم را باال بردم یکی

 جلوتو نگرفت؟-

 نه، انگار از خداش بود که برم-
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 :زد میبعد، با التماس صدا يچند لحظه . شدم رهیزدم و دوباره به رو به رو خ پوزخند

 مان؟یا-

 .ختیر یاعصابم را به هم م ستمیکرد، کل س یطور مرا صدا م نیا یهم فشردم، وقت يرا رو فکم

 هوم؟-

 گه؟یمحضر د میر یاالن م-

 :خشم جواب دادم با

 االن محضره، منتظرمونه رجیمن؟ ا يخونه  يایب يخوا یم يجور نینکنه هم م؟یریپس کجا م-

 :به سمتش چرخاندمسرم را  و

 شناسنامه ات باهاته؟-

 .تکان داد يسر

 شناسنامه رو بده-

 يشناسنامه را از او گرفتم و صفحه . و به سمتم دراز کرد دیکش رونیفرو برد و شناسنامه را ب فشیدستش را داخل ک بالفاصله

همان دوران  ریچند لحظه، تصو يبرا. اش بود انگار ییعکس دوران دانشجو. عکسش مکث کردم يرو. اولش را باز کردم

 :دیچیپ وشمدرون گ شیباز هم صدا. مقابل چشمانم نقش بست

 يتنهام نذار مان،یا-

چهار . طالقش ثابت ماند خیتار ينگاهم رو. هم فشردم يرا رو میاسم شوهر سابقش، دندان ها دنیبا د. را ورق زدم صفحه

 :دمیبغض آلودش را شن يصدا. رت پرت کردمداشبو يشناسنامه را بستم و رو. جدا شده بود شیماه پ

 کنم یاون روزا رو برات جبران م يبخدا من همه -

 "یرس یزحمت نکش، به جبران کردن نم" میدهانم آمد بگو به

 ....سه ماه زمان داشتم، گلرخ سه ماه از آن من بود. میبگو يزیاالن وقتش نبود تا چ. خودم را نگه داشتم اما

................ 

هم  رجیو ا میبود ستادهیطرف ا کیساختمان، من و گلرخ  يدامنه  ریز. دیبار یباران همچنان م م،یآمد رونیمحضر که ب از

 :ابرو باال انداخت د،یام را که د رهینگاه خ. شدم رهیبا لبخند به او خ. بود ستادهیا گریسمت د

 خونه؟ یشادوماد، کبکت خروس م-

 :به گلرخ انداختم ینگاه مین

 زن گرفتم خوب-

 :تکان داد يسر رجیا

 قسمت ما شاالیا-
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 :هر دو دستش را پشت کمرش حلقه کرد و

 ن؟یریاالن کجا م-

 :در جمع و جور کردنش نداشتم، گفتم یکه ابدا سع يلبخند با

 خونه-

 :تکان داد يسر

 اوهوم، پس منم برم-

 :زد یچشمک و

 هفته؟ هیتا  یکن یم لینه تعط ایسر کار  يایفردا م-

 :شد شخندیبه ن لیتبد لبخندم

 کنم یخبرت م-

 :گفت يجد ي افهیق با

 داشته باشه، ال اقل دو تا چک بهم بده یمال ریممکنه شرکت گ ؟يایهفته ن هی يخوا یواقعا م ؟یچ ینی-

 :شدم یعصب

 م؟یستین کیخودت چک بکش، مگه شر ،يکرد خودیب-

 :ام جا خورد کبارهی رییتغ از

 ستایحالت خوش ن-

 :رو به گلرخ گفت و

 آدمش کن یخانوم ملک-

رفت و سوارش شد، از کنارمان  نشیشدم که به سمت ماش رهیاز پشت سر به او خ. هر دو نفرمان تکان داد و رفت يبرا يسر و

بود با چشمانم او را درسته قورت  کینزد. کرد یکه مظلومانه نگاهم م دمیبه سمت گلرخ چرخ. تک بوق زد مانیگذشت و برا

 :اشاره زدم نمیبه ماش. مده

 دیسوار ش ،یوسفیخانوم  دییبفرما-

 ...رفت، با آرامش به دنبالش حرکت کردم نمیبه سمت ماش یآرام به

آسانسور . کرد یبه دنبالم حرکت م یرا در دست گرفته بود و به سخت نشیرفتم، گلرخ چمدان سنگ یخانه باال م يراه پله ها از

پله  يچمدانش را رو. چشم نگاهش کردم يسرم را چرخاندم و از گوشه  یکم. میاز پله ها برو میخراب بود و مجبور بود

 :همانطور که به راهم ادامه دادم، گفتم. داد لشآنرا ما یو کم دیگذاشت و به مچ دستش چسب

 باال؟ ياریب یتون یچمدونو نم هی ؟یگل ياومد-

 امیاومدم، برو باال من م-
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نفس حبس شده . آمد یلحظه نگاهش کردم که چمدان را در دست گرفت و به زحمت از پله ها باال م کیپاگرد گذشتم و  از

 يحس دلسوز نیا. سوخته بود شیدلم برا. ام گذاشتم یشانیپ يو کف دستم را رو ستادمیپله ا يهمانجا رو. ام را آزاد کردم

و دستم را به سمت چمدان دراز کردم، جا خورد و  ستادمیپله باالتر از او ا کی وراه رفته را برگشتم . کرد آخر یام م وانهید

 :سرش را باال آورد

 ارمش،یم-

 :و با غضب گفتم دمیرا از دستش کش چمدان

 باال يایتا صبح منتظر باشم چهار تا پله رو ب دیتو بمونم با دیبه ام ش،یاریالزم نکرده ب-

 ...مو از پله ها باال رفت دمیدوباره چرخ و

 :دمیرا در قفل چرخاندم و در را هل دادم و خودم را کنار کش دیگذاشتم و کل نیزم يچمدان را رو ستادم،یدر آپارتمانم ا مقابل

 بفرما تو-

 :تکان دادم يسر. نگاهم کرد یبا دو دل. لبم نشست يرو ییکذا شخندین و

 تو؟  ير یهوم؟ نم-

 :گفتم یالیخ یبا ب و

 م؟یه پله ها با هم باشرا يامشب قراره رو ینی-

 :گفت یآرام به

 رم تو یم-

خودش وارد تله شده  يبا پا. حس کردم مغزم منبسط شده. چشمانم گشاد شد، چشمانم گشاد شد و برق زد. وارد خانه شد و

راست، در  يچمدانش را در دست گرفتم و پشت سرش وارد خانه شدم، با پا. داشت ییبا گلرخ چه صفا يموش و گربه باز. بود

 .را هل دادم، در بسته شد

با . آن گذاشت يرا از تن خارج کرد و رو سشیخ یوسط سالن رفت و باران يقهوه ا ياز مبل ها یکیبه سمت  گلرخ

زده  هیتک يبه در ورود. نداشت یتیاهم میبود و اصال هم برا ختهیخانه ام به هم ر. کرد یخانه نگاه م واریبه در و د يکنجکاو

به سمتش بروم و او  دیچه کار کنم؟ با دیکردم، االن با یبا خودم فکر م مزمانه. نظر داشتم ریرا ز شیرفتارها يمه بودم و ه

شب ازدواجم  نیاول يبرا. کنم ریتحق یاول او را حساب دیشا ایهم بهتر بود به سمتش حمله کنم،  دیرا در آغوش بکشم؟ شا

شب ازدواجم،  نیاول يبرا شهیهم اندم،رس یه به عشق گلرخ، روزم را به شب مک ییسالها قبل، همان سال ها. نقشه ها داشتم

بار  نیا دم،یشبم ازدواجم نقشه کش يکرد و رفت، باز هم برا ییوفا یگلرخ که ب. کردم یرا در ذهنم تصور م ییایشب رو کی

نرود و هر بار  ادشیکه تا آخر عمرش از  اورم،یبر سرش ب ییکه اگر کلکم گرفت و از شوهرش جدا شد، چنان بال دمینقشه کش

درد  يآن سال ها یتمام یبود، تالف یلبم نشست، حاال زمان تالف يرو يا انهیلبخند موذ. آن، تن و بدنش را بلرزاند ياد آوری

 :دیچیخانه پ يگلرخ در فضا يصدا. و رنج
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 خونه ات قشنگه-

به من  یمانتو اش برد و با نگران يدستش را به سمت دکمه . خورد ام، جا انهیلبخند موذ دنیبا د. دیهمزمان به سمتم چرخ و

 :با آرامش گفتم. قدم عقب رفت کی دم،یمانتو اش فهم يرا از چرخاندن مداوم دکمه  نیا. مضطرب بود. شد رهیخ

 شب اول ازدواجت با شوهرت، بهت خوش گذشت؟-

 :سرم را کج کردم. اما نتوانست د،یبگو يزیباز کرد تا چ دهان

 نه گلرخ؟ ،يدیخند یمن م شیبه ر-

 :پوزخند زدم. به من زل زده بود دهیبا چشمان ترس. اش گذاشت نهیس يقفسه  يمانتو اش جدا کرد و رو يرا از دکمه  دستش

  ؟یگل دمیکش یمن چ یدون یم-

 :سرم را تکان دادم و

 دووم آوردم يبود، خودمم موندم چه جور یسخت يروزا یلیخ-

 :کرمچشمانم را تنگ  و

 کار کرد؟ یزنن، چ یکه نارو م ییبا کسا دیبا-

 ستادیا شیسرجا. قدم عقب رفت و از پشت سر با مبل، مماس شد کی. جدا کردم و به سمتش رفتم ،يام را از در ورود هیتک و

تم سرش را به چند لحظه آنقدر از او متنفر شدم که دوست داش ينفرت در دلم نشسته بود، برا. کرد یو با وحشت به من نگاه م

دادم و با چشمان به خون نشسته به سمتش رفتم،  نیام را چ ینیب. بودم زاریاز او ب ومرثیو ک رجیا يبه اندازه . میبکو وارید

 د؟یترس یاز من نم د؟یترس ینم دم،یاز مبل جدا شد و به سمتم آمد، ابرو در هم کش کبارهی

. بود نیچشمانش غمگ. دیلرز یم شیلب ها د،یصورتش چرخ يخواست چه کار کند؟ نگاهم رو یم د،یام رس یقدم کی به

 :کرد کیخودش را به من نزد

 غلط کردم، مان،یا-

هم فشار دادم،  يچشمانم را رو. دیتپ نهیقلبم در س. ام چسباند نهیسرش را به س. که دور کمرم حلقه شد، تکان خوردم دستش

رفت، عشق  نهیرفت دور شانه اش، نفرت رفت، ک اریاخت یدستانم ب. شد نطوریچرا ا. له کنم دختر را نیخواستم ا یمن م

 يحلقه . خواستم یمخصوصا حاال نم. خواستم یحس را نم نیا. هم فشردم يرورا  میلب ها. برگشت و در قلبم جا خوش کرد

به خودم فشار آوردم، خواستم . در نگاهش غرق شدم. شد رهیباره سرش را بلند کرد و به چشمانم خ کیبازوانم تنگ تر شد، 

 "ينگاه کرد ينجوریشرف هم هم یب ي کهیشب اول، به اون مرت" میبرگردد، به دهانم آمد بگو نهیدوباره حس ک

 ...دیکش نیینوك پا بلند شد و سرم را پا يرو کبارهی

چشمانش را بسته بود، . صورت گلرخ ثابت ماند يسر چرخاندم و نگاهم رو. هشت شب بود. ام نگاه کردم یساعت مچ به

دو ساعت تجربه کرده بودم  نیرا در ا ینیریآنقدر احساسات خوب و ش. بودم دهیاصال گذر زمان را نفهم. سرش بود ریز میبازو

 .صورتش نگاه کردم يبه اجزا. میدیهر دو وسط سالن دراز کش دمید ولحظه به خودم آمدم  کی. شب شد یک دمیکه نفهم
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با پشت دست، به گونه اش . لبم نشست يلبخند رو. همه سال انتظار، زنم شده بود نیبعد از ا. باالخره از آنِ من شده بود

آمد  ادمی. ثابت ماند ستممچ د قیعم یدگیبر ينگاهم رو. ذهنم جرقه زد کبارهی. لبخند زد و خودش را به من فشرد. دمیکش

خورد،  یم زهایچ نیاز ذهنم گذشت که گلرخ، فقط به درد هم. آن همه حس خوب دود شد و به هوا رفت. چرا زنِ من شده

اما . رونیکردم ب یپرتش م گریسه ماه د. خورد یبه چه درد من م یتیاصال زن عار. کردم یاو باز م يرو يگریحساب د دینبا

 یبدبخت دنیکه با د یماندم و دل یآن وقت من م. انداخته بود یکه عرب ن ییارفت همانج یم رون،یبکردم  ینه، پرتش نم

عشق  گرید نباریا. دوباره نفرت قد علم کرد دم،یفرو کش کرد، حاال که به مراد دلم رس جانیحاال که ه. خنک شده بود شیها

. هم نداشت ییبایز يکه چهره  يدخترك کوتاه قد نیبه ا. شدم رهیبه صورتش خ نهیبا ک. توانست نفرت را پس بزند یهم نم

 نیچشمش به ا. پول پرست ي کهیارزش داد؟ زن میبرا نیاز ا شتریکه ب الشیبه خ. من يآمده بود به خانه  یبا چه دل خوش

 . بود دهیپدرش خند یشود؟ به گور پدر ب یخانه م نیصاحبِ ا گر،یدو ماه د یکیکرد  یافتاد و فکر م یخانه و زندگ

وحشت زده . بود که سرش با پارکت کف سالن برخورد کرد یحرکتم آنقدر ناگهان. دمیکش رونیسرش ب ریدستم را از ز کبارهی

 :چشمش را باز کرد

 آخ سرم-

را پس زدم و با نفرت  ینگران. شد زیخ می، که گلرخ ن"شد یسرت چ"میدر دلم نشست، به دهانم آمد بگو یلحظه نگران کی

 :گفتم

 جور کن خودتو،  پاشو جمع و-

و دستم  دمیبه سمتش چرخ. کرد یو گنگ به من نگاه م جیگ. را از کف پارکت برداشتم و به تن کردم رمیخم شدم و عرق گ و

 :را به کمر زدم

 تموم شد، خوش گذشت یهوم؟ مهمون-

 :طلبکارانه نگاه کردم. ته دلم خنک شد. بغض کرده بود. شد دهیکش نییلبش به سمت پا ي گوشه

 ؟يمال باباتو ازم طلب دار ه؟یچ-

 :کردم گفتم یاز جا بلند شدم و همانطور که شلوارم را به پا م. انداخت نییرا پا سرش

 ...چمدونتو ور دار برو-

 :سر بلند کرد ینگران با

 کجا برم؟-

 :زدم شخندین

  ،یخوب زایچ نیبرو تو اطاقمون، کال واسه ا رون،ینترس، ننداختمت ب-

 :اشاره زدم و ادامه دادم به خودم و خودش و

 در خدمتتون میحاال حاالها هست-
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 :را به سمتش پرت کردم شیبا پا، لباس ها و

 بپوشون خودتو-

. به سمت آشپزخانه رفتم یالیخ یبا ب. به من زل زده بود زانیآو ي افهیبا ق. برداشت و به تن کرد نیزم يها را از رو لباس

 ينامادر نکهیاز فکر ا. اش ثابت ماند نهیجناق س یدگیخراش ينگاهم رو. چرخاندم سر دم،یرا پشت سرم شن شیقدم ها يصدا

هوا  یو ب دمیبه مرز جنون رس ضیضد و نق يهمه فکرها نیآمدم و با هجوم ا دمبه خو کبارهی. شدم یاش کتکش زده، عصب

باال  میصدا. بود دهیسر بلند کردم، چشمانش ترس. ستادیا شیحرکتم، مکث کرد و سر جا نیا دنیبا د. دمیگوش خودم کوب ریز

 :رفت

 مگه نگفته بودم اعصابم خرابه؟ برو گمشو تو اطاقت ه؟یچ-

 :زانو زد میو کنار پا د،یسمتم دو به

 ...زدن، مجبور شدم یتونستم منتظرت بمونم، کتکم م یاز شوهر کردنم؟ نم ؟یناراحت یتو رو خدا فرصت بده، تو از چ-

 :ان دادمرا تک میپاها

 به من دست نزن-

. از دستم برود ارمیدوباره او را به سمت خودم بکشم و اخت نه،یهمه خشم و ک نیا انیم دمیترس یرفت و م یدلم مالش م ته

 :بود به زانوانم دهیچسب

 نداشتم،  یمن اوضاع خوب ،يسرباز بود ،يبود کاریداد، تو ب یبابام منو به تو نم میخواسگار يومدیتو اگه م-

 :افتاد هیبه گر کبارهی

منو طالق  ره،یصدبار آرزو کردم بم يبود، گدا بود، خالفکار بود، روز سینکردم، خس یآهت دامن منو گرفت، من که زندگ-

 افتاد زندون تونستم ازش جدا بشم یداد، وقت ینم

دستم . شدم یم مارستانیت یبعد از سه ماه راه .کرد یم وانهیدختر مرا د نیا. شدم و به خنده افتادم یعصب. دیلرز شیها شانه

 :عقب رفتم. وسط سالن پخش شد. گذاشتم و هلش دادم شیشانه ها يرا رو

 رهینم ادمیوقت  چیه يکه در حقم کرد ينامرد ره،ینم ادمی-

 :زانو به سمتم آمد دو

 کنم یکنم، بخدا جبران م یمن جبران م-

 :باره نفرت در دلم نشست کی

 منو ببوس يواسه قدم اول پا یجبران کن يخوا یپس اگه م-

 یو بدبخت یچارگینفرت رفت، نفرت عقب رفت، ب. شد رهیبه من خ يگلرخ با دردمند. که زدم، جا خوردم یحرف نیخودم از ا و

. ودم بدم آمدمرا ببوسد؟ از خ يبه او گفته بودم پا. زن من بود ز،یبدبخت ترحم برانگ نیبودم، ا چارهیچقدر من ب. در دلم نشست

 :دمیبه صورتم کش یبود، دست دنیبار ي ادهشدم که چشمانش آم رهیبه گلرخ خ
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 پاشو برو تو اطاق من اعصاب ندارم -

 :شد خم

 رم یبوسم بعد م ینه، پاتو م-

 :شدم کالفه

 الزم نکرده، برو تو اطاق، چمدونتو بردار برو-

 :کرد لج

 تو رو ببوسم يخوام پا یمن م-

 :ماند یباق شیشانه ها يرو میدست گرفتم، رد قرمز پنجه ها را در شیها شانه

 گفتم، يزیچ هیبودم  یخواد، من عصب یگفتم نم-

 :کرد تقال

 نداشته باش میخوام جبران کنم، کار یمن م-

به زن مچاله . عقب عقب رفتم. اشک دور چشمم حلقه زد. دیمرا بوس يبا دستانش به شدت دستم را پس زد و خم شد و پا و

 ....افتادم هیکرد، خودم هم به گر یم هیگر د،یلرز یم شینشسته بود، شانه ها نیشدم که کف زم رهیشده ام خ

................. 

 یم یچه فرق زدهم،ای ایدهم بود  گاریس. کردم یدود م گاریآشپزخانه نشسته بودم و س يده شب بود، مقابل پنجره  ساعت

 کرد؟ 

 کی يگلرخ، برا شیدو ساعت پ یکیحرکت . کردم یگرفتم و از پنجره به آسمان پر ستاره نگاه م یم گارمیاز س یقیعم کام

منِ خر،  نکهیرا به رخ من بکشد؟ ا يزیخواست چه چ یم. دار شده بود حهیغرورم جر. رفت یلحظه از مقابل چشمانم کنار نم

 بوسد؟مرا ب يکه به زنم گفتم پا رتمیغ یمرد ب کی

آنجا بود، از دو . شدم رهیگرفتم و سر چرخاندم و به چراغ روشن اطاق خوابم خ گارمیاز س يگریباز هم کام د د،یلرز دستانم

سوخت و من هر بار  یم میپا يبوسه اش رو يجا. من هم به سراغش نرفتم. بود امدهین رونیب. داخل اطاقم بود شیساعت پ

 جیسرم گ. بلند شدم یصندل يرا از پنجره به کوچه پرت کردم و از رو گارمیس لتریف. شدم یاز خودم و او متنفر م شیپاز  شیب

آمده بود؟ به  یوقت شب چه کس نیا. زنگ در، مکث کردم يرفتم، که با صدا خچالیتلو تلو خوردم و به سمت . رفت یم

 :برداشتم ار یدر هم شد، گوش میاخم ها ،يریتصو فونیآرزو در آ يچهره  دنیرفتم، با د فونیسمت آ

 ؟یکن یکار م یچ نجایوقت شب ا نیا-

 :دیچیپ ینگرانش در گوش يصدا

 باال؟ امیب یکن یداداش درو باز نم-
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 رونیب خچالیآب را از  يرا باز کردم و دوباره به سمت آشپزخانه رفتم و بطر يدکمه را فشردم و در ورود تیعصبان با

 ....دمیکش

 :دیچیپرند درون خانه پ يصدا

 جونم ییدا ،ییدا ،ییدا-

گلرخ  ش،یافتاد چند ساعت پ ادمی د،یچسب میو به پا دیپرند به سمتم دو. زدم هیآشپزخانه ماندم و به ستونِ اپن تک يورود نیب

 ينگاهم رو. و دوباره قد راست کردم دمیفرستادم و خم شدم و او را در آغوش کش رونینفسم را ب. بود دهیمن چسب يهم به پا

 :وارد خانه شد هآرزو ثابت ماند که هول و دستپاچ

 سالم داداش-

 :دیطرف و آن طرف سرك کش نیا یکم. نگاهش کردم رهیرا ندادم و خ جوابش

 داداش؟ ییتنها-

 :حوصله جواب دادم یب

 کار؟ یچ نجایا ياومد یخونه تنها گذاشت کهیبابا رو با اون مرت ؟يکار دار یچ-

 :پرند به حرف آمد د،یبگو يزیچ نکهیاز ا قبل

 گفت یهمش م ،ییدا شیپ میگفت بر یمامان همش م ،ییدا-

 :گفت یبا لبخند ساختگ. ماندم حشیبه آرزو زل زدم و منتظر توض دوباره

  گه؟یتو د امیداداش ب-

 :در را پشت سرش بست و

 شهر ندارم نیا يرو تو یبهت سر بزنم، من که کس امیبابا دلم تو اون خونه گرفت، خواستم ب-

در اطاق باز شد و گلرخ با  کبارهیخواستم به او بتوپم که . بود انیدر، نما ریچراغ روشن اطاقم ثابت ماند که از ز ينگاهش رو و

 :سالم کرد یآرزو به آرام دنیدر ظاهر شد، با د يچشمان پف کرده، وسط دو لنگه 

 سالم-

 :گفت یبراندازش کرد و با نگران نییا پااز باال ت آرزو

 سالم گلرخ جان-

 :چشمان پف کرده اش ثابت ماند ينگاهش رو و

 مزاحم شدم؟ ؟يبود دهیخواب ؟یخوب-

 :دیکش غیپرند ج د،یبگو يزیگلرخ چ نکهیاز ا قبل

 دمیخانومه خواب نیمامان، من اون دفه تو بغل ا-
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احتماال او هم . اش، اخم کردم هیچشمان سرخ از گر دنیبا د. م گره خوردچند لحظه نگاهمان در ه د،یبه سمتم چرخ گلرخ

 :آرزو دستانش را در هم گره کرد. چشمان من شد یسرخ يمتوجه 

 غذا درست کنم؟ امینخوردم، ب یچیمن ه ز،یچ ن؟یشام خورد ز،یچ-

 :کرد غیج غیج پرند

 که میما شام خورد ،یمامان-

 :دیبه سمت گلرخ دو. گذاشتم نیزم يپرند را رو. بود ستادهیوسط سالن ا فیبالتکل. خشم به آرزو نگاه کردم با

 خانومه، سالم-

 :پچ پچ کرد یآرزو خودش را به من رساند و با دلواپس. دیخم شد و او را در آغوش کش گلرخ

 چه خبره نجایا نمیبب امیگفتم پاشم ب اوردم،یطاقت ن ست،یبخدا از صبح تا االن دل تو دل من ن ؟يکرد تشیداداش، اذ-

 :را تنگ کردم چشمانم

 چه خبره؟ ؟يحاال که اومد-

 :دهانش را قورت داد آب

 داداش؟ يکرد هیگر-

 :چهار ستون خانه را لرزاند ادمیفر

 !نه-

 :دستپاچه شد آرزو

 ؟یزن یداداش، آخه چرا داد م-

 :را به کمر زدم دستم

 ؟یکن یم ییمنو بازجو نجایا ياومد ینصفه شب اد؟یبدم م یمن از فوضول یدون یآرزو تو مگه نم-

 :دستانش را در هم گره کرد دوباره

 ياریدختره م نیسر ا ییبال هیترسم، بخدا  یداداش من م-

 :آرزو وحشت زده شد دم،یو او را به دنبال خودم کش دمیبا غضب به مچ دست آرزو چسب کبارهی

  ؟یکن یکار م یداداش چ-

 :زدم ادیمن شد و خواست وارد اطاق شود که فر يوش داشت، متوجه سمت گلرخ رفتم که پرند را در آغ به

 گلرخ-

 :افتاد هیپرند به گر. و با دلهره به من چشم دوخت ستادیا شیجا سر

 ترسم یم ییدا-

 :توجه به او، رو به گلرخ گفتم یب
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 کردم؟ تتیمن اذ-

 :دمیدوباره نعره کش. دیلرز یم شیها لب

 نه؟ ایکردم  تتیمن اذ-

 :سر پرند گذاشت يگلرخ دستش را رو. دیایب نییدست و پا زد تا از آغوشش پا پرند

 سین یچیخاله، ه ستین يزیچ-

 :را گرفت انهیم آرزو

 رمیگ یداداش فدات بشم، حرفمو پس م-

 :با غضب به گلرخ نگاه کردم، بالفاصله دهان باز کرد. کرد مچ دستش را آزاد کند یسع و

 نداشت مینکرد آرزو جان، کار تمینه، نه، اذ-

 :بغض کرد کبارهی و

 کردم يکردم، من بهش بد تشیهمه سال اذ نیمن ا-

 :آرزو به سمشت رفت و پرند را از آغوشش گرفت. انداخت نییسرش را پا. شدم رهیآرزو را رها کردم و به گلرخ خ دست

 رم خونه یداداش من م-

 :رخانم، رو به او گفتمسر بچ نکهیاز من و او فاصله گرفت، بدون ا و

 رمیصبر کن آژانش بگ-

 ...نه، خودم-

 :دمینعره کش دوباره

 رمیگ یگفتم آژانس م-

 :سر بلند کرد گلرخ

 کهیهوا تار گهیآرزو جون فدات بشم، حرفشو گوش کن، راست م-

 :دیکش غیقدم عقب رفت، آرزو ج کیو  دیترس دم،یشدم و به سمتش پر وانهید کبارهی

 داداش تو رو خدا-

 :چسباندمش وارید به

 ؟یگل يچرا هوامو دار-

 :را گرفت میآرزو از پشت سر، بازو. نگاهم کرد يدلخور با

 ینکن، قربونت برم اله تشیدورت بگردم داداش، اذ-

 :گفت هیبا گر پرند

 یینزن، دا ییدا-
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 :دمیرا پس کش دستم

 دخالت نکن آرزو-

 :دیچسب میبه بازو دوباره

 مرگت بشم شیداداش پ-

 :دیرا بوس میخم شد و بازو و

 میترسون یم-

 :دمیکش نعره

 بابا دست از سر منِ سگ صاحاب بردار، دو کلوم حرف حساب دارم باهاش-

 :آوردم نییرا پا میصدا د،یلرز یچانه ام م. دمیدوباره به سمت گلرخ چرخ. پرند را تنگ در آغوش گرفت و عقب رفت آرزو

 ؟یکن یکارها خوردم م نیمنو با ا يچرا دار ؟یگل يدیمنو بوس يچرا پا-

 :بردم کیسرم را نزد و

 کنم یبدتر م یکن ينجوریا-

 :را باال گرفت سرش

 کردم يبهت بد یلیشم، من خ یحقمه، من ازت دلخور نم یبا من کن يهر کار-

پرند  يماندم، با صدا ین حال باقدانم چند لحظه در هما ینم. برهنه اش ثابت ماند يپاها ياز چشمانش جدا شد و رو نگاهم

 :به خودم آمدم

 جونم ییدا-

سالنه . کز کرده بود واریآرزو کنج د. دمیاز او فاصله گرفتم و به عقب چرخ. کرد یم هیرا بلند کردم، گلرخ همچنان گر سرم

 :آژانس را گرفتم و رو به آرزو گفتم يام را برداشتم و شماره  یسالنه به سمت اپن رفتم و گوش

 ؟يدیدر خونه ام، فهم يایب یشیبدون خبر پا نم گهید اد،یم نیماش گهید قهیچند دق-

 :تکان داد يسر آرزو

 چشم داداش-

..... 

لحظه از ذهنم  کی. شده بود خکوبیمبل نشستم و به گلرخ چشم دوختم که انگار مقابل درب اطاق م يکه رفت، رو آرزو

و  نهیآتش ک نیا. دمیکش یعذاب م شتریکردم، ب یم رشیهر چقدر تحق. شدم مانیاما پش. گذشت که دوباره به سراغش بروم

. دمیکش یکردم باز هم عذاب م یم تشیاگر هم اذ دم،یکش یم ذابگذاشتم ع یاگر سر به سرش نم. شد یانتقام خاموش نم

 :گفت یبه آرام د،یام را که د رهیگلرخ نگاه خ

 برات درست کنم؟ يزیچ ؟یستیگرسنه ن-
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 :من و من کرد یکم. را ندادم جوابش

 گم من از فردا بازم برم سر کار؟ ی، م...زیچ-

لبخند . تکان دادم يسر. نبود که او را از کار کردن منع کنم نیرفت، االن زمان ا یم دیرا تنگ کردم، سر کار که با چشمانم

 :زد

 مانیا یمرس-

 :بعد از چند لحظه مکث، گفت و

 ...برن، بنده خدا یگفت یبهشون نم یکاشک د،یپرند هم ترس د،یترس يزد آرزو، سرش داد چارهیگم، ب یم-

 :دمیحرفش پر انیم به

 نمتیخوام بب یبرو تو اطاق درو ببند، نم-

 :زدم هیمبل تک یبه پشت. آب دهانش را قورت داد و به من زل زد. خفه شد شیخورد و صدا در گلو کهی

 گفتم برو تو اطاق ؟يدیشن-

 ؟يایتو نم-

 :ابروانم باال رفت از یکی

 خوابم یجا م نیهم ام،ینم رینخ ،یخوش گذشت بهت انگار؟ چه خوش اشتها هم هست-

 ...را نداد و وارد اطاق شد و در را بست جوابم

.................. 

 یبالش. شدم تمیموقع يو متوجه  دمیکش ازهیخم. از هم باز شد میپلک ها د،یرس یکه از آشپزخانه به گوش م ییسر و صدا با

شدم و  زیخ میمبل ن يرو. کار گلرخ بود. بودم دهیبدون پتو و لحاف خواب شبیآمد د ادمی. تنم يهم رو ییسرم بود و پتو ریز

برگشتم،  ياز سرباز یبعد از مرگ مادرم، وقت. دیچ یصبحانه را م زیبود و م شپزخانهگلرخ ثابت ماند که داخل آ ينگاهم رو

لقمه  میبرا. مادرم افتادم ادیچند لحظه به  يبرا. شدم یمحل کارم م یبدون صبحانه راه شهیهم. بودن ایوقت صبحانه مه چیه

 يبا صدا. دیدو یو لقمه به دنبالم م يچا وانیلدانشگاه شوم، با  یخواستم بدون صبحانه راه یوقتها که م یگرفت و بعض یم

بود، مسببِ  دهیخروارها خاك خواب ریمادرم ز. نداشتم يمادر گریآمد د ادمی. دیآن حس خوب پر. افتادن قاشق، تکان خوردم

 یعوضحس خانم خانه بودن، به او دست داده بود؟ بدبخت . داد یمن جوالن م يبود که در آشپزخانه  یمرگ مادرم همان زن

بلند، به سمت  يو با قدمها دمیحس پتو را کنار زدم و از جا پر نیبا ا وفتد،یب يقرار بود به شکر خور گریخبر نداشت تا سه ماه د

بردارد، با حضور من در آشپزخانه، سر بلند کرد و لبخند  نیزم يرا از رو يخور يآشپزخانه رفتم، گلرخ خم شده بود تا قاشق چا

 :زد

 کردم؟ دارتیب ر،یسالم، صبح بخ-

 :اخم جواب دادم با
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 يکرد دارمیآره ب-

 :راست کرد و معذب جواب داد قد

 سر کار میبر دیشدنت بود، ساعت هفت صبه، با داریوقت ب گهیاما د د،یببخش-

 :را به کمر زدم دستم

 کنم، نه تو یم فیتکل نییمن، من تع يتو خونه -

 :دمیرا شن شیصدا. آماده بود زیهمه چ. آشپزخانه ثابت ماند زیم ينگاهم رو و

 کشه یدم م ییچا ،يتا صورتتو بشور-

 :را کج کردم سرم

 نمیش یم نجایا ينجوریشورم، هم یمن صورتمو نم-

 :کرد مکث

 یباشه، هر جور راحت-

 :شدم یهمه مدارا عصب نیا از

 ست؟ین التیخ نیع ینی ؟یچ ینی-

 :گفت یچارگیب با

 برات راحته، همون کارو انجام بده یکن یکه فکر م يهر کار نهینه، منظورم ا-

 :تکان دادم يسر

 کنم که دوست دارم یرو م يهمون کار قایآره دق-

 :بلوزم را باال دادم يها نیآست و

 ریبرام، لقمه هم بگ زیبر ییچا-

 دهیدم نکش ییذره صبر کن، چا هیباشه -

 زیبر ییزِر نزن، گفتم چا-

. خواستم دستم را عقب بکشم، اجازه نداد. دیبه سمتم آمد و به مچ دستم چسب کبارهی. به سمتش سر دادم زیم يرا رو وانمیل و

 :تم را چرخانددس

 شده؟ یمچ دستت چ-

حماقتم که مادرم را  يادگاری. بود که مرا رها کرد و رفت ییهمان روزها يادگاری نیا. مچ دستم ثابت ماند يام رو یعصب نگاه

 بود؟  دهیام به گوشش نرس یخبر خودکش یعنی. به کشتن داد

 :را تنگ کردم چشمانم

 ه؟یچ نیا یدون یتو نم-
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 :نگاهم کرد یبا سردرگم. دمیرا باالتر کش نمیآست و

 دونم ینه، بخدا نم-

 :باال رفت میصدا

 ؟یدون یتو نم ه،یچ نیدونن ا یعالم م يهمه -

من . و نوازشم کند ردیخواست دستم را بگ یخودم هم دلم م رد،یخواست دوباره دستم را بگ. دمیکش رونیدستم را از دستش ب و

خواست  یدلم م. کردند یدختر قد علم م نیدر برابر ا ضمیاحساسات ضد و نق يهمه . بوددانستم چه مرگم شده  یاصال نم

خواستم . مثل جهنم شده بود میبرا ایدن. کنم یخواستم زندگ ینم گریرفت، د که یوقت میزار بزنم و بگو شیبغلش کنم و برا

سال ها پرورشش داده بودم، عشق را پس زد و در دلم  نیا يهمه  یکه ط یهمان ثم،یاما آن حس خب. و خالص شوم رمیبم

 :مبا نفرت گفت. دیعقب رفت و به بخچال چسب. بلند شدم و به سمتش رفتم یصندل ياز رو. نشست

 سکته کرد و مرد دیرگ زدم، مادر بدبختم منو د یرگمو زدم، حماقت کردم، ول يشوهر کرد یوقت-

 :ته پته گفتبا ت. شد دیو رنگ صورتش سف دیلرز شیها لب

 ...من، من-

  ؟یدوست یتو نم ینی ؟یتو چ-

 :را به چپ و راست تکان داد سرش

 نگفت يزیبه من چ یکس ،يکرد یدونستم خودکش یمن نم-

 :دمیاش چسب قهی به

 ؟یگل یکن یکار م یچ نیبا ا ؟یکن یجبران م يچه جور نویا ،یدون یحاال که م-

بار، دو بار، سه بار، دوباره  کی. دیرا بوس یدگیبر يخم شد و جا د،یبه دستم چسب. ام را مقابل چشمانش تکان دادم دهیمچ بر و

 :به هق هق افتاد

 کنم یم تویزیمن کن-

حس کردم  د،یمچ دستم را که بوس. که به زحمت به عقب فرستاده بودمشان برگشت یخوب يحسها يبرگشت، همه  عشق

 :دمیرا شن شیصورتش خم شدم که صدا يدست آزادم دور شانه اش حلقه شد، رو. نمیزم يومرد ر نیخوشبخت تر

 بخشه یحتما منو م هیخوام منو ببخشه، اون خانوم بزرگ یسر خاك مادرت ازش م رمیم-

فرت ن. شد یکرد هم مادرم زنده نم یمرا م يزیهزار بار کن. آمد مادرم مرده بود ادمی. صورتش متوقف شد کینزد صورتم،

فکم منقبض شد، . ستادیا شیتلو تلو خورد و سر جا. سرش گذاشتم و به عقب هلش دادم يو رو دمیدستم را عقب کش. برگشت

 ستادهیا خچالیکنار  یچارگیگلرخ با ب. آمدم رونیعقب عقب از آشپزخانه ب. بود یفامروز کا يبزنم، اما برا ادیخواستم باز هم فر

 ...رفتم ییبه سمت دستشو. بود

............... 
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 :شرکت را باز کردم و رو به گلرخ گفتم در

 خونه میشو بر نمیسوار ماش نییپا ایساعت دو ب-

حق دوست  زیمقابل م يثابت ماند که با وضع بد رجیا ينگاهم رو. وارد شرکت شدم. تکان داد و به سمت انتشارات رفت يسر

 ينگاهم رو. خودش را جمع و جور کرد عیسر. کردم يرفه اشدم و تک س یعصب ت،یدر آن وضع دنشیخم شده بود، با د

انگار . جا خورد دنمیبا د رجیا. داده بود شیگاوم نیا يبه تله  مدخترك احمق د. حق دوست ثابت ماند يصورت خجالت زده 

 :دستانش را از هم باز کرد. را نداشت دنمیانتظار د

 روزه بود داش؟ هیبه، شا دومادو باش، ماه عسلت -

 :را ندادم و به سمت اطاقم رفتم، پشت سرم وارد اطاق شد ابشجو

 شد پس؟  یچ ،يایهفته هم ن هیممکنه  یداداش، تو که گفت-

 :دمیپرت کردم و به سمتش چرخ زیم يرا رو فمیک

 حق دوست؟ زیرو م يست که خودتو تلپ کرد لهیمگه طو نجایا-

 :باال رفت ابروانش

 بازم دهنت خراب مونده که دهنتو يداش، دوماد شد-

 :خنده گفت انیقهقهه زد و م و

 ازت ندارم البته یخودمم دست کم-

 :وارد شد یبشکن زد و از در لودگ و

 همون سال دگر بچه بغل؟  ي هیقض ؟يکار کرد یچ-

مطب ماما سقط  بردمش یشد، م یاگر بچه دار م. بچه دار شدن؟ آن هم از گلرخ؟ محال بود. غضب به صورتش زل زدم با

 ...زدم یکرد با لگد م یکند، اگر هم سقط نم

 میموها انیرا م میپنجه ها کبارهی. دوست نداشتم کتکش بزنم. ام کرد یبا لگد گلرخ را کتک بزنم، ناراحت و عصب نکهیفکر ا و

 میضر بودم خودم را عقشدم، اصال حا ینه، حواسم جمع بود، بچه دار نم. و چشمانم را بستم دمیکش قیفرو بردم و نفس عم

 . شدن مرا هم داشت میارزش عق یحت دمیکش شیکه برا يا شهنق. کنم تا هرگز از او بچه دار نشوم

 :شانه ام گذاشته بود يدستش را رو. چشم باز کردم رج،یتکان دست ا با

  ؟يکرد یشد؟ قاط یچ-

 :او فاصله گرفتم و گفتم از

  ش؟یگاوم یگ یم یچ-

برم  یچک بکش يایشر و ورها، منتظر موندم ب نیو از ا ادیب دیسرکارگرمون زنگ زد، گفت مصالح با ،يگفتم خوب شد اومد-

 سر وقت مصالح
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 :تاسف تکان دادم يبه نشانه  يسر

 ؟يتو دسته چک ندار-

 رمیبگ دیجون داداش تموم شده، با-

 :دیکش رونیفرو برد و دسته چکش را ب بشیدستش را داخل ج و

 دمیرگه هاشو کشب يداش، همه  نیبب-

باالخره از دستش خالص . به چک من و چک خودش هم نبود يازین گر،یتا چند وقت د. دسته چکش ثابت ماند يرو نگاهم

 :آن پرت کرد يرفت و خودش را رو یبه سمت صندل یبا سرخوش. شدم یم

 گلرخ مال تو شد ،يدیباالخره به مراد دلت رس-

 :و گفتم دمیکش رونیرا ب زیم ينشستم و کشو زمیم پشت

 نجایساختمونها، تو هم ا یواسه سرکش رمیمصالح، از اون ور هم م دیدنبال خر رمیسرکارگر زنگ بزن بگو من م اروی نیبه ا-

 نداشته باشه يباش حواست به شرکت باشه، به گلرخ هم سر بزن کم و کسر

 :را تنگ کرد چشمانش

 روزه؟ هیاونم  ؟يدوباره عاشقش شد-

 :به او انداختم ینگاه میزدم و ن پوزخند

 ...شمیوقت دوباره عاشقش نم چیمن ه-

 :کرد یم یدر آغوش گلرخ نشسته بود و بلبل زبان پرند

 باشه؟ ا،یخونمون، همش ب يایدوست دارم ب نقدریما، من ا يخونه  میبر ایخاله گلرخ، ب-

 :دیاش را بوس یشانیگلرخ پ. سرش را به سمت گلرخ چرخاند و

 امیم گهیدفه د هیقربونت برم،  شهیامروز نم-

 :لج کرد و خودش را تکان داد پرند

 يایخوام ب یاهه، مه، من م-

 :کردم یم یدر هم رانندگ يرو به من کرد که با اخم ها و

 نیخونمون، آفر میبر ایب ییدا-

 :حوصله جواب دادم یب

 ییبعدا دا-

 :دیپر نییباال و پا دوباره

 گهید نیایب ن،ییایب-

 :دیبه سرش کش یدست گلرخ
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 شتیپ میایم گهیوقت د هیدلم، شما برو خونه، با مامان و بابا ناهار بخور، استراحت کن، بعد ما  زیعز-

 :گفت یبا ناراحت پرند

 ایهمش مگه نرگس ب يبابا بز ده،یخواب ومرثیکنه، بابا ک یم هیخورن، مامان آرزو همش گر یاونا که با من ناهار نم-

 :گفت متیگلرخ با مال. فرستادم رونیحرف، نفسم را ب نیا دنیشن با

 میایم گهیروز د هیخوب استراحت کن، -

زنم شده  یراست یراست. داشت پرند را آرام کند یسع متیچشم مراقبش بودم، با مال ياز گوشه . دیخم شد و سرش را بوس و

با دست چپ به فرمان . دستش بگذارم يولحظه دلم خواست، دستم را ر کی. لبم نشست يرو یلبخند کج و معوج. بود

. داشت آرامش کند یزد و گلرخ سع ینفس نق م کیپرند . ردمبه سمت دستش دراز ک یو دست راستم را به آرام دمیچسب

 :من شد، سر چرخاند يمتوجه  کبارهیچند لحظه دستش را لمس کنم،  يدست کوچکش کنار دنده بود، خواستم برا

 شده؟ يزیچ مانیا-

دستش را  کبارهیهم فشردم و  يرا رو میلب ها. دستش بکشم يشدم و همزمان لجم گرفت که نتوانستم دستم را رو هول

 :گرفتم و به سمتش پرت کردم

 خوام دنده عوض کنم؟ یم ینیب یدستتو بذار اونور، نم-

 :گفت یآرام به

 دنده که اتوماته-

 :تباال رف میکه زده بودم، صدا ياز حرف احمقانه ا کالفه

 ؟یخوب حاال که چ-

 :پرند نق زد. نگفت يزیچ

 ما يخونه  میبر ییدا-

 :به او براق شدم رو

 بچه گهید نیبابا جون، آروم بش امینم-

 :گلرخ او را به خود فشرد. افتاد هیو به گر دیلب برچ کبارهی

 ناراحته،  یینکن، دا هیدلم، گر زیعز-

 :دیکش غیج پرند

 بد، دوست ندارم ییِبد، دا مانِیا ییدا-

شده بود و  نیکوه سنگ يسرم اندازه . گلرخ نتوانست آرامش کند. دیچیپ نیماش يکننده اش در فضا یعصب يها غیج و

 :قائله را بخوابانم گفتم نکهیا يبرا. رمیبود سرسام بگ کینزد

 باال امینم یکن هیگر ،یساکت باش دیبا یول ام،یخوب م لیخ-
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گلرخ ثابت ماند که با  يفرمان را چرخاندم و چشمانم رو. ا چشمان اشک آلود به رو به رو زل زدقطع شد و ب ادشیفر ناگهان

 :شدم یعصب. کرد یمحبت نگاهم م

 ه؟یچ-

 :زد لبخند

 يجان، بچه رو خوشحال کرد مانیا یمرس-

دستم را محکم تکان دادم . سوخت یچشمانم م. چند بار پلک زدم.برق از بدنم گذشت. دستم گذاشت و فشرد يدستش را رو و

 ...آن خم شد يدستم را بلند کرد و رو. دستم را محکم گرفت، دوباره نگاهش کردم. تا دوباره دستش را پرت کنم

 :ذوق زده به استقبالمان آمد آرزو

 تو ایب ،ياومد يمن فدات شم داداش، خوب کرد یاله-

 :رو به گلرخ کرد و

 تو گلرخ جان ایب-

 :دیصدا دست گلرخ را کش با سر و پرند

 ایب م،یکن يمن باز يها يبا اسباب باز میبر ایب-

مبل نشسته بود و به سقف  يپدرم ثابت ماند که رو يهر چه تالش کرد نتوانست پرند را قانع کند، همزمان نگاهش رو گلرخ

 :دیمن پرس آرام کند، رو به دیکرد پرند را با وعده و وع یهمانطور که تالش م. کرد یخانه نگاه م

 باباست؟-

 :من جواب داد يپرند جا. نگاهش کردم رهیرا ندادم و خ جوابش

 خاله میکن يباز میبر ایمنه، ب يِبابا بز-

 :دیپرند کش يبه گونه  یدست گلرخ

 میکن یم يباز میر یبابا بزرگ، بعد م شیپ میلحظه بر هیاول -

 :گلرخ چشم دوختم و با پوزخند رو به آرزو گفتم ي زهیر کلیاز پشت سر به ه. هر دو به سمت پدرم رفتند و

 ؟یدختره خوب نیشد االن با ا یچ ،يتو که مخالف زن گرفتن من بود-

 :نگاهم کرد دهیرنج

 تو شر به پا کنم؟ یدارم که بخوام وسط زندگ یخوب یوقت مردم آزار نبودم، تازه مگه من خودم زندگ چیداداش من که ه-

 :کردمپدرم سرم را بلند  يصدا با

 پارك؟ میبر ،يچقدر خوشگل شد ؟یینرگس، تو-

 :گفت يبلند يو با صدا دیآه کش آرزو

 مانیبابا گلرخه، زنِ ا-
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 :دیخند پدرم

 نه، نرگسه، مادرته-

نگاهم شد و سرش را باال کرد،  ینیسنگ يبا غضب به او زل زدم، متوجه . آمد که گلرخ مادرم را از پدرم گرفته بود ادمی دوباره

 :بلند شد و رو به پرند گفت عیتند و سر. کارش یبه او اشاره زدم بلند شود و برود پ

 م؟یکن يباز میخاله بر-

 :دیکش غیج پرند

 هیمنم باز یِخرس م،یآخ جونم بر-

 ....گلرخ هم به دنبالش رفت د،یهو هو کنان به سمت اطاقش دو و

.................. 

اش را در  دهیو چروک ریدست پ. زد یکردم که با خودش حرف م یکنار پدرم نشسته بودم و به او نگاه م. گذشته بود قهیدق ده

 :دمیدست گرفتم و بوس

 ؟یبابا خوب-

 :کرد و سرخوشانه جواب داد نگاهم

 دمیخوبم، االن مادرتو د-

 :با بغض جواب داد آرزو

 سمش گلرخهبود، ا مانیاون مامان نبود بابا، زنِ ا-

 :تکان داد يسر پدرم

 نرگس بود-

 ...بابا-

 :دمیحرف آرزو پر انیم به

 ول کن آرزو، بذار دلش خوش باشه-

 :دمیدوباره دست پدرم را بوس و

 ش؟یدیبابا که د يآره مامان بود، خوشحال شد-

 :زده شد ذوق

 نمایس میر یپارك، بعدش هم م میآره، قراره بر-

 :آرزو سر چرخاندم يصدا با

 گهید يکرد یم يمامان؟ با خاله باز يپرند، چرا اومد-

 :پرند زل زدم که دستش را پشت سرش گذاشته بود و بغ کرده جواب داد به
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 رونیتلفنش زنگ خورد به من گفت برم ب-

 :ام، بلند شد کبارهیحرکت  دنیآرزو با د. دمیحرف، مثل فنر از جا پر نیا دنیشن با

 شد داداش یچ-

 :و راهم را سد کرد دیتم، آرزو پرسمت راهرو رف به

 زنه یبا تلفن حرف م گهیخوب م ؟يریشد؟ کجا م یداداش چ-

 :دمیو به سمت آرزو چرخ ستادمیا میجا سر

 دونم و تو یمن م یکن یمن فوضول يوسط کارا گهیبار د هیآرزو -

 :چشمانم را درشت کردم و

 برو دنبال کارت-

 ...به سمت راهرو رفتم تیبا عصبان. نگفت و فقط نگاهم کرد يزیچ

حرف  یبا چه کس. وجودم گوش شده بود يهمه . دمیشن یرا م شیصدا. در بردم کیو سرم را نزد ستادمیدر اطاق پرند ا پشت

 فرستاده بود؟ اهینخود س یسه چهار ساله را پ يبچه  کیبود که  یزد؟ آن کره خر پشت تلفن چه کس یم

 ازم نخواه نویتونم، ا یتونم، بخدا نم ینم-

 .را مشت کردم دستم

 بگم؟ دیتحمل ندارم، دلشو ندارم، چند بار با-

 زد؟ یحرف م يپدر یبا کدام ب. را بستم چشمانم

 شمیم تیزن متاهلم، بخدا اذ هی گهیتونستم، من د یخواستم هم نم یکنه، اگه م یمن االن فرق م تیوضع-

 .در گذاشتم ي رهیدستگ يرا رو دستم

 ...نداره، بر نم دهیحرفها فا نیکنم، االنم گفتن ا یتونستم زندگ یمن تیبا اون وضع-

با چشمان از حدقه درآمده . جا خورد و زبانش بند آمد دنمیگلرخ با د. در اطاق را باز کردم و به داخل اطاق هجوم بردم کبارهی

 :گفتم

 نمیرو بده بب یگوش ؟یزن یحرف م یبا ک-

 :دینال دم،یو به مچ دستش چسب دمیتماس را قطع کند که امان ندادم، به سمتش پر خواست

 دم یرو م یدم، گوش یدستم، م يآ-

 :زدم ادیفر بایو تقر دمیرا از دستش کش یگوش

 الو-

 :دیچیپ یدرون گوش يمرد يصدا
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گوش دخترم پچ پچ  ریز یاده چخانو یمن؟ ب يدر خونه  ياومد شیکه چند سال پ یستین زیهمه چ یب ي کهیتو همون مرت-

اونجا دهنتو گل  امیم ؟يمحضر عقدش کرد شیسر و صاحابه؟ واسه خودت برد یمگه اون ب ؟يکه اونو از راه بدر کرد يکرد

 برم یسر اونم گوش تا گوش م رم،یگیم

را ته حلقم انداختم و  میصدا. زشیهمه چ یب رتیپدر خوش غ. پدرش بود. گلرخ ثابت ماند ي دهیصورت ترس يرو نگاهم

 :زدم ادیفر

 ات نهیرو س ذارمیبرم م یخودم سرتو م نمتیدور و برش بب ؟يسر زن منو ببر يخوا یم که،یمرت یکن یتو غلط م-

 :به سمتم آمد و با التماس گفت گلرخ

 تو رو خدا بهش فحش نده، بابامه، تو رو خدا-

 :زدم ادیو دوباره فر دمیرا عقب کش دستم

 يزد یدخترت واست مهم بود چپ و راست کتکش نم یلیخ ؟یزن یهش زنگ مب یواسه چ-

 :دیچیپ یدرون گوش ادشیفر يصدا

 ؟یگیچرت و پرت م یمون یمن م يکنم، دزد ناموس، تو رو یم تیحرومزاده، ازت شکا-

 :زدم ادیفر دوباره

 يبه زنم زنگ زد يکرد خودیدوزم به هم، ب یاونجا دهنتو م امیدهنتو ببند، خودم م-

 :افتاد هیو ناگهان به گر دیچسب میدوباره به بازو گلرخ

 انصاف یاون بابامه ب مان،یتو رو خدا بهش فحش نده، تو رو خدا ا-

 :زدم ادیشدم، رو به او فر یعصب تشیحما از

 یصاحاب یزنگ زده به تو؟ مگه تو ب یباباته که باشه، اصال واسه چ-

 :کمرش را خم کرد کبارهی

 بوسم، تو رو خدا بهش فحش نده یاهاتو مپ-

حرف،  نیبار ا ریوجودم ز يحس کردم همه . ترس در دلم نشست. دیوجودم لرز يرا ببوسد همه  میدوباره پاها نکهیتصور ا از

 :دمیپدر گلرخ را شن يصدا. قدم عقب رفتم کی. له شد

 ؟یگیبه من چرند م یکن یجلو چشمت، دهنتو وا م ارمیسر و صاحاب، مرده و زنده تو م یب کهیکنن مرت زتیر زیدم ر یم-

 الدنگ يپسره 

 :با کمر خم شده به سمتم آمد گلرخ

 جان مانیتو رو خدا ا مان،یبوسم ا یپاهاتو م-

 :را به سمتش گرفتم یزبانم بند آمد، گوش دم،یترس

 ریبگ لتویموبا ایب-
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 :باال رفت میهمانطور خم شده به سمتم آمد، صدا گلرخ

 کارو  نینکن ا-

 :دمیاطاق، شن يآرزو را از پشت در بسته  يصدا

 تو؟  امیداداش ب مان،یداداش ا-

 يرا به سمتش پرت کردم و عقب عقب رفتم و کنار در سر خوردم و رو لیموبا. بود ستادهیا میبا کمر خم شده رو به رو گلرخ

 ...دیچیاطاق پ يهق هق گلرخ در فضا يصدا. ولو شدم نیزم

دانستم چه کار  یکالفه بودم و نم. کاناپه پرت کردم يرا رو نیماش چیسوئ. خانه را باز کردم و زودتر از گلرخ وارد خانه شدم در

 دیپا بوده، شا دنینقطه ضعفم همان بوس دهیلحظه از ذهنم گذشت که حتما فهم کی. بود ختهیمرا بهم ر یگلرخ حساب. کنم

بود و با دلهره به من  ستادهیا يکنار در ورود. دمیفکر داغ شدم و به سمتش چرخ نیبا ا. مرا عذاب دهد نطوریخواست ا یهم م

 . دمیانگشتم را به لبم کش. بودم که تا مغز استخوانش را بسوزانم يبه دنبال جمله ا. دمیباز نفس کش مهیبا دهان ن. کرد ینگاه م

 مان؟یا-

 :جواب دادم یعصب. قلبم را از جا کند شیصدا

 ؟یچ مانیا-

 :مانتو اش برد يرا سمت دکمه  دستش

 دیببخش مان،یا-

من به پدرش فحش داده بودم و هر چه در دهانم بود نثارش کرده بودم و حاال او . نشست میلب ها يرو یعصب يخنده  دوباره

 یم. کند وانهیمرا د شیکارها نیخواست با ا یچه بود، م انیجر دمیفهم. گفت ببخشمش یبود و م ستادهیمن ا يرو به رو

. مرا له کند شیکارها نیخواست با ا یشود، م یمن نم فیبود حر دهیفهم. بود نیهم قایدق. خواست دچار عذاب وجدان شوم

 ستیام رو به راه ن یانگار گلرخ متوجه شد که اوضاع روح. شد نییعضالت فکم باال و پا. چشمانم را گرفت يخون جلو کبارهی

 :باال رفت میصدا. واب رفتبه سمت اطاق خ یکه به آرام

 ؟يریکجا م-

 :دیو به سمتم چرخ ستادیا شیجا سر

 خوام لباسمو عوض کنم یم گه،یرم تو اطاق د یم-

 :گفتم ریتحق با

 جا عوض کن نیهم-

 :به سمتش رفتم. اما منصرف شد دیبگو يزیچ خواست

 عوض کن-

 :با تمسخر گفتم. انداخت نییرا پا سرش
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 ؟یکش یاز من خجالت م ،یآخ-

 :دمیبه بازوانش چسب و

 کنه ینم یفرق چیه یرسم ای يا غهیمن شوهرتم، ص-

 :تکانش دادم. قرارم کرده بود یچشمانش، ب یپناه یب. را باال آورد و با بغض به من چشم دوخت سرش

 ؟یکن ینگام م ينجوریچرا ا ه؟یچ-

 :کرد يبر زبان جار داشت، نهیرا که در س يدرد يچشمانش دو دو زد، انگار همه  د،یلرز شیلبها

 نه؟ ،يکرد غهیص زایچ نیمنو فقط واسه هم-

 ینم. اش زل زدم دهیبه چشمان رنج. شده بود یخال میپا ریشدم، ز یانگار ته. دیته دلم لرز. به خودم و خودش اشاره زد و

خواست به چشمان غم  یدلم نم. هم فشردم يچشمم را بستم و سرم را کج کردم و لبم را رو. میبگو يزیتوانستم در جوابش چ

 :دوباره سوالش را تکرار کرد. زده اش نگاه کنم

 مان؟ینه ا نه،یآره واسه هم-

 .خودم هم بغض داشتم نباریسر چرخاندم، ا دوباره

 کنم یجا عوض م نیباشه، هم-

نداشتم، دست طاقت نگاه کردن به چشمانش را . بود ختهیباز هم مرا به هم ر. دمیخم شود، محکم به بازوانش چسب خواست

 :بلند شد میصدا. نکند وانهیمرا د زش،یهر دو چشمش گذاشتم تا با نگاه ت يشل شد و رو شیراستم از بازو

 نگام نکن ينجوریا-

کردم و  شیرها. دمیکش قینفس عم. شدم رهیگونه اش سر خورد، خ يدستم رو ریکه از ز یبه قطره اشک. شد سیخ دستم

 :به زحمت دهان باز کردم. بود سیچشمانش خ. عقب رفتم

 ...خوابم یمبل م يبرو تو اطاق، امشب رو-

....................... 

 :سرش را خاراند رجیا

 داره يدونم باز چه شکم درد ینم نجا،یا ادیم گهیساعت د هیروشن گفته تا -

 :در هم گفتم يو با اخمها دمیام را باال کش ینیب

 د چونه بزنه، من اصال حوصله شو ندارمسر مبلغ قرار دا ادیخواد ب یم-

 :تکان داد يسر

 ؟يو زمون چپ افتاد نیبابا برج زهر مار، چته امروز؟ با زم-

 :شدم رهیخشم به او خ با

 شیتو رو هم ندارما گاوم يحوصله -
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 :جوابم را بدهد که در اطاق باز شد و حق دوست داخل اطاق شد خواست

 کارتون دارن یخانوم ملک ،یوسفیجناب -

 :قهقهه زد رجیا

 هماهنگ کنه؟ یبا منش دیتو اطاقت با ادیخواد ب یبابا، مگه خانومت م يا-

 :رو به حق دوست گفتم. به زحمت خنده اش را جمع و جور کرد. به او انداختم يتند نگاه

 ....ادیب نیبگ-

 :با اخم گفتم. اضطراب داشت. رفت یانداخته بود و با مقنعه اش ور م نییسرش را پا گلرخ

 شده؟ یچ-

 :را بلند نکرد سرش

 آرزو يخوام برم تا خونه  یگم من م یم ز،یچ-

 :مشکوك، گلرخ را برانداز کردم یبا نگاه. شد و کمر راست کرد خیحرف، س نیا دنیکه با شن رجیا یرفت پ حواسم

 آرزو چه خبره؟ يخونه -

 :و من کرد من

 گرفتم یمرخص يعابد يپارك، از آقا میبهم گفته بود بر روزیم پارك، آخه دخوام بابا رو ببر یم-

خواست پدرم  یکرده بودم و امروز م نیخواهرم، به پدرش توه يداخل خانه  روزید. خواست پدرم را ببرد پارك یم. شدم الل

 یخواست به رخم بکشد که من عوض یم. به زنم نگاه کردم یچارگیگذاشتم و با ب زیکف هر دو دستم را وسط م. را ببرد پارك

 چه بود؟ يکارها برا نیا گریام، د یبودم، خودم قبول داشتم که عوض یمن عوض بخو. هم فشردم يرا رو میدندانها گر؟یام د

ام با  غهیدو هفته از ص. کردم یشروع م دیبا. افتادم مینقشه ها ادی کبارهی. شده بود رهینگاه کردم که به من خ رجیبه ا دوباره

 .دیرس یمان به اتمام م غهیگذشت و بعد دوماه و بعد سه ماه و بعد هم ص یماه م کی گریتا چند وقت د. گلرخ گذشته بود

 :گفتم رجیبه ا رو

 ش؟یخواهرم ببر يتا خونه  یتون یم-

 :گفت يجا خورد و با ناباور رجیا

 من ببرم؟-

 :شدم یعصب

 من ببره ينه عمه -

 زن توئه ،یمن چرا ببرم مرد حساب-

 :به او براق شدم رو

 زن توئه؟ یگ یکه م یکار کن یمگه من گفتم چ-
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 :مات شد رجیا

 یکن یدعوا م يدار یالک یالک ستا،یحالت خوش ن-

 :دیبحثمان پر نیلرزان ب يبا صدا گلرخ

 رم یمن با آژانس م-

 :باال رفت میصدا

 ندارم یمن پول اضاف-

 :گفتم رجیدوباره رو به ا و

 خودم ببرمش؟ ای شیبر یم-

 :تمسخر گفت با

 ؟يخواهرت ببر يزنتو تا خونه  یتون یکه نم يدار یتو چه کار مهم-

 :باال رفت میصدا

 نییقرار دادو داره باال پا يزنه که مبلغ امضا شده  یم يچه زر نمیبب نجایا ادیندار ب یچیبمونم تا روشن ه نجایخوام ا یمن م-

 کنه یم

 :شدم وانهید کبارهی و

 برم یخودم م ،يخوام تو ببر ینم-

 :برداشتم و رو به گلرخ گفتم زیم يرا از رو فمیک و

 میبر-

 :راهم را سد کرد رجیا

 برمش یباشه، من م-

 :شدم یعصب

 الزم نکرده-

 :نگه داشت میو مرا سر جا دیچسب میبازو به

 برمش، یم-

 :دمیچسب شیمن به بازو نباریاز کنارم بگذرد که ا خواست

 یاش کن ادهیخواهرم پ يخونه  ينه؟ دوست ندارم جلو ای يدیفهم ،یکن یاش م ادهیخواهرم پ يونده به خونه م ابونیخ هی-

 :دمیگلرخ را شن ي دهیترس يصدا. چشم از او نگرفتم. به چشمانم زل زد هیثان چند

 ...رجیجان، آقا ا مانیا ن،یتو رو خدا جر و بحث نکن-

 :گفت تیو با عصبان دیدستش را عقب کش رجیا. را ندادم جوابش
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 کنم اگه بخواد سر مبلغ امضا شده چونه بزنه یمونم، پوستشم م یخودت ببرش، من منتظر روشن م-

 "يخواد بر یاصال نم"که  میخواستم بچرخم و رو به گلرخ بگو. براندازش کردم، پوزخند زدم ریرا عقب بردم و با تحق سرم

 :گفتم تیلرخ گذشتم و با عصباناز مقابل گ. ختیر یبهم م مینه، نقشه ها اما

 دنبالم ایب-

................... 

 :گفت یگلرخ به آرام. خواهرم پارك کردم يخانه  مقابل

 گردم یدستت درد نکنه، زود بر م-

 :دمیپرس يرا باز کند که با لحن جد نیدر ماش خواست

 نه؟ ای يپول دار-

 گردم یبر م ادهینه پول ندارم، پ-

 :را به سمتش گرفتم یو تراول پنجاه هزار تومان دمیکش رونیپولم را ب فیک

 ایبر نگرد ادهیبرو خونه، پ ریدنبالت آژانس بگ امیقبلش بهم زنگ بزن، اگه نتونستم ب ر،یبگ-

 نیهم ياصال مطمئن بودم برا. کردند یدر دلش قند آب م دنشیداشتم با د نانیاطم. در دستم، زل زد یپنجاه هزار تومان به

 . من شده بود ي غهیص تکه کاغذ،

 ستیها که ن یدنید گه،ید رشیبگ-

 :را از دستم گرفت پول

 ام کنه؟ ادهیخواهرت پ ياز خونه  نترییپا ابونیخ هی یگفت رجیچرا به ا مان،یا-

 :جواب دادم تیعصبان با

 حاال برو ست،یبه تو مربوط ن-

 ....بست یشد و در را به آرام ادهیپ نیبعد، از ماش يچند لحظه . صورتم را چرخاندم و به رو به رو زل زدم. نگاهم کرد ریدلگ

..................... 

 :دیچیپ یآرزو در گوش يهمزمان صدا. را در قفل فرو بردم دیو کل ستادمیدر خانه ا مقابل

 د،یخند یامروز واسه خودش م دم،یشن یخنده شو نم يکه سال تا سال صدا ییبابا چقدر خوشحال شد، بابا یدون یداداش، نم-

 گلرخ بردش پارك سر کوچه، باهاش حرف زد، بابا سوار تاب شد،

 :زدم پوزخند

ور  هیهم واسه تو مهم هست؟ دخترت  یاون انگل کس ریپدرتو ببره پارك، اصال به غ دیخوش به حال تو که زن داداشت با-

 گهیور د هیافتاده، باباتم 

 :کرد بغ
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امروز که با گلرخ رفت خودمم  ام،یگفت نم یکرد و م یلج م رونیب میبر ایگفتم ب یکه هر بار بهش م يدیداداش خودت د-

 تعجب کردم

 :خانه را باز کردم در

 ؟يندار يخوب، باشه، کار لیخ-

 گهیباال، بذار برات حرف بزنم د يومدیکه ن يداداش امروز پرندو از مهدکودك آورد-

 . بود یخانگ يغذا يبو. دیچیام پ ینیب ریز یخوب يبو

 شم؟یزنم مزاحمت م یداداش من بهت زنگ م-

 :را با پا بستم در

  ،یستینه، مزاحم من ن-

 . بود ستادهیگلرخ ثابت ماند که داخل آشپزخانه مقابل گاز ا ينگاهم رو و

 دنبالشو باهاش بره پارك ادیهم ب گهیداداش گلرخو خدا رسوند، بابا ازش قول گرفت که دو روز د-

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

کردم و به  یاز آرزو خدا حافظ. کرده بود هیانگار گر. چشمان سرخش شدم يمتوجه . سالم کرد دنمیسر چرخاند و با د گلرخ

 :سمت اپن رفتم

 خونه؟ ياومد یک-

 :دیاش را باال کش ینیب

 شیت پساع هی-

 :اپن گذاشتم و اور کتم را از تن خارج کردم يرا رو فمیک

 اده؟یپ ایبا آژانس -

 با آژانس-

 :زدم پوزخند

 یکن یم یولخرج ،یکن یدونستم پول دستت باشه رم م یم-

 . را پاك کرد شیپشت دست اشک ها با

 ؟يکرد یم هیچرا گر-

 سین يزیچ-

 :را درشت کردم چشمانم
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 سین يزیچ یبگ نییپا يسرتو بنداز ابویپرسم درست جواب بده، نه مثه  یازت سوال م یوقت-

 :بغض گفت با

 ...شوهر آرزو-

 :را تنگ کردم چشمانم

 ؟یشوهر آرزو چ-

 پرند چارهیآرزو، ب چارهیشده بود، ب يشوهر آرزو چرا اونجور-

. چشم دوختم ونیزیکرد؟ دستم را به کمر زدم و سر چرخاندم و به تلو یم هیگر ومرثیک يپس برا. هم فشردم يرا رو میلبها

زخم زبان مرا . کرد یم يبا پرند باز. کرد یم هیدخترم گر ياز دست رفته  یو زندگ ومرثیک يبرا. برد یپدرم را به پارك م

آمد و من پسش  یدام عشق مم. در دلم ثابت بماند نهیگذاشت آن حس ک ینم. کرد یکرد، له م یم ریمرا حق. کرد یتحمل م

کردم که  یجمله را در سرم تکرار م نیشدم و هر شب صد بار ا یم ییهوا ،يکرد و منِ بدبخت عقده ا یمحبت م. زدم یم

کردم تا  یجمله را تکرار م نیا. و رو کرده بود ریام را ز یزده، زندگ یگلرخ مارمولک که حاال خودش را به موش مردگ نیا

شرکت از  یلیکرد؟ من که هر روز بعد از تعط یدرست م یخانگ يمن غذا يحاال برا. ذهنم گم و گور نشود حس انتقام در ته

 یرا عمل ممیراحت تصم الیگذاشت با خ یکرد که چه شود؟ اصال چرا نم یدرست م یخانگ يغذا. دمیخر یرستوران غذا م

 کردم؟ یچطور از مغزم پاك م دیدرد و عذاب را با الهمه س نیا. کنم

 :و با هق هق گفت دیسر چرخاندم و با عجله وارد آشپزخانه شدم، گلرخ ترس کبارهی

 شد؟ غلط کردم یغلط کردم، چ-

 :بندش چنگ زدم شیپ به

 خوام ینم ،یکن يکدوم از ماها دلسوز چیه يخوام برا یمن نم ،یگل-

 :ام گذاشت نهیس يرا رو دستش

 نشو یکنم، عصب ینم يچشم، دلسوز-

 :دمدا تکانش

 رهیهمون خونه بم يپارك، بذار تو يپدرمو ببر يبر گهیخوام د یاصال نم-

 :دمینعره کش و

پارك، آخه  يبر یپدر منو م يریگ یم یتو مرخص نداختمیداد، من تو صورتش تف هم نم یمن فحش م يبه بابا یکیاگه -

 چرا؟

 :نشست میگلو خیباز هم بغض ب و

 زیعز میخوا یخانوم، نم میخوا ینم م،یخوا یتو رو نم يدلسوز ؟یکن یم هیانگل و خواهر بدبختم چرا گر ومرثیواسه اون ک-

 :دمیاو را به سمت خودم کش کبارهی و
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 نکن تمینکن، تو رو خدا اذ تمیخوام، اذ یازت نم یچیخوام نفس، ه ینم-

 ...فرو بردم و زار زدم شیشانه ها نیسرم را ب و

 :صورتم گذاشت و با بغض گفت يداد و دستش را رو یکه به خودش تکان ختمیدر آغوشش اشک ر قهیدانم چند دق ینم

 تو اطاق؟ میبر يخوا یم-

و به چشمان  دمیخودم را عقب کش. کرد یکم م یفشار روان نیاز ا یبودن با او کم دیشا. امدیبدم هم ن. دمیرا فهم منظورش

 :گفتم یتو دماغ يبا صدا. را پاك کرد مینوك پا بلند شد و با دستش اشک ها يرو. شد رهیسرخش خ

 کنما ینم هیگر-

 :زد لبخند

 هیاشک مصنوع نایا ست،ین هیکه گر نایدونم، ا یم-

گلرخ دستم را گرفت و مرا به سمت اطاق . دمیبا کف دست به چشمانم کش. به خنده افتادم هیگر انیحرف، م نیا دنیشن با

 ...برد

آرام شده . آن احساسات بد رفته بودند يهمه . کردم یرا نوازش م شیموها اریاخت یب. گلرخ کنارم بود. سقف اطاق زل زدم هب

 :لب گفتم ریاخم کردم و ز. شد زیخ میتخت ن يداد و رو یگلرخ به خودش تکان. بودم

 هوم؟-

 :کرد، نگاهش شرم زده بود نگاهم

 من برم آشپزخونه، گازو خاموش کرده بودم-

 :لبخند زد. اخم نگاهش کردم و به او اشاره زدم که دوباره دراز بکشد با

 گهینه برم د-

 :برگشت و در دلم نشست يدوباره حس موذ. برق زد چشمانم

 ير یهر وقت بهت اجازه دادم م-

اطاقم  وارید يبه قاب عکس رو نباریم از او گرفتم و اچش. ختمیجمله بهم ر نیخودم هم از ا. تخت نشست يو رو دیکش آه

 :دمیگلرخ را شن يبعد صدا ي قهیچند دق. چشم دوختم

 ...خوب یول ،یدوباره عاشق من بش يکه بخوا هیادیز يهم خواسته  یلیخ ،يدونم تو مثه اون وقتا دوسم ندار یمن م-

سر . دستش را به سمتم دراز کرد. آرام بخش بود میحضورش برا. دیباز هم قلبم تپ. کرد کیخودش را به من نزد یکم و

 جیگ. ام اشاره زدم نهیبه س. آب دهانش را قورت داد و دستش در هوا معلق ماند. شدم رهیدر هم به او خ يچرخاندم و با اخمها

 :گفتم یخشن يبا صدا. شد

 نجایسرتو بذار ا-

 :خودش را خم کرد دیترد با
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 نجا؟یا-

چشمانم را بستم، لبخند . دمیکش شیدوباره دستم را به موها. خوب در دلم نشست يحس ها يباز هم همه . متکان داد يسر

کرد؟ آن روزها که من  یبا او رفتار م نطوریشوهر سابقش هم هم. ازدواجش افتادم ادی یدر اوج خوش کبارهی. لبم نشست يرو

دندان . دستم متوقف شد د؟یکش یدست م شیبه موها زیهمه چ یآن مردك ب ،گرفتم یسرم را گاز م ریبالش ز هیاز شدت گر

 :شد يفکرم بر زبانم جار کبارهیهم فشردم و  يرا رو میها

 بود؟ يرابطه ات با شوهر سابقت چطور-

سرش گذاشتم و مجبورش کردم در  يشود، دستم را محکم رو زیخ میسوالم شوکه شد که دوباره خواست ن نیا دنیاز شن انگار

 :همان حال بماند

 فقط جواب سوالمو بده-

 :دلهره گفت با

 ه؟یچه سوال نیآخه ا...آخه-

 گفتم جواب بده-

 بگم آخه؟ یچ-

 بود؟  یبود؟ اسمش چ يچطور کهیخوام بدونم رابطه ات با اون مرت یم-

 :گفت یآرام به

 ساسان-

 .زده بودم به آن راه تا بند را آب ندهم خودم را. دانستم یاسمش را م. زدم پوزخند

 بود؟ يخوب بگو رابطه ات با آقا ساسان چجور-

 :شدم یعصب. شد نییشانه ام را باال بردم، سرش باال و پا. نگفت يزیکرد و چ سکوت

 با تو ام-

 تیموقع نیاونم تو ا ه؟یچ گهیسوال د نیآخه ا-

 :گرفت یکم کم اوج م میصدا

 نه؟ ای يد یجواب منو م-

 :فرستاد رونیرا ب نفسش

 شیوقتا که اصال خونه نبود، مدام تو اون شرکت کوفت یلیخوب بود تا اون مورد خوب باشه، خ مونیزندگ زیخوب نبود، چه چ-

 دید یشرکتش بود که اصال منو نم يخونه اونقدر سرگرم حساب و کتابها ومدیهم م یبود، وقت

پس من و . کرد یم یشاهانه زندگ دیبود که نبا ختهیمرا بهم ر یکه زندگ یحقش بود، کس. لبم نشست يرو يا ثانهیخب لبخند

 میها یدوباره بدبخت. نداشت یبه حال کس يریبود و نبودش تاث. زندان تا آب خنک بخورد میرا فرستاده بود یخوب کس رجیا
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 نیچرا شوهر کرد؟ ا گریبود، پس د زیهمه چ یش رذل و باش خوب نبود، اگر شوهر سابق یاگر زندگ. مقابل چشمانم رژه رفت

 رونیآنها که او را از خانه ب. کرد یتحمل م شتریسال ب کیرا تحمل کرده بود، خوب  یپدرش درد و بدبخت يهمه سال خانه 

همسرش  يازهاین نیتوانست معقول تر ینم یکه حت يمرد خالفکار يسال بود که برود خانه  کیدردش همان . کردند ینم

 مرا رها کرد و رفت؟ وفتدیحال و روز ب نیکه به ا نیا يرا برآورده کند؟ برا

تخت  ياز رو کبارهیاز ذهنم گذشت که . بزنم شیبود تا باز هم به او ن یفرصت خوب. ام برگشت یخشم آتش فشان دوباره

 :شدم خکوبیم شیصدا دنیاما با شن دم،یشانه ام را عقب کش. هلش دهم

 یزندگ یدون یکه م نیهم خت،یمنو بهم ر یخدا هم زندگ ختم،یتو رو بهم ر یمن زندگ مان،یاومد حقم بود اسرم  یهر چ-

 کنه یذره آرومم م هینداشتم  یخوب

سرش را از  یبه آرام. خودم هم سوخت يدلم برا. سوخت شیدلم برا. زدیآماده بود تا اشک بر. چشمانش ثابت ماند يرو نگاهم

 .دمیام پس زدم و پشتم را به او کردم و به پهلو دراز کش نهیس يرو

................ 

 :رفت یسرم ور م ينشسته بود و با موها زمیم يرو رجیا

 جمیعج گرم،یبخورمت من عسلم، ج-

 :برداشت یدست از لودگ کبارهیام،  یبرزخ ي افهیق دنیبا د و

 گهید يریگ یدختره زنت شد، انتقامتم ازش م نیباالخره ا گه،ید یرس یمبه هدفت  يبابا؟ دار هیچ گه،یبابا، ناله بخند د يا-

 :منجمد شد میخون در رگها ش،یصدا دنیناگهان با شن. بکشم رونیاز کشو ب يزدم و خم شدم تا برگه کاغذ پلک

 يدیکش يواسش چه نقشه ا دمیخودم فهم-

بود؟ پس تمام شد، آن  دهینقشه ام را فهم ایبود؟ خدا دهیفهم. دیچیقلبم در سرم پ يصدا. قورت دادم یدهانم را به سخت آب

 :نلرزد، همانطور که خم شده بودم، گفتم میکردم صدا یسع. صبر و انتظار دود شد و به هوا رفت يهمه سالها

 دم؟یکش يچه نقشه ا-

 .تا دهان باز کند و جوابم را بدهد، مردم و زنده شدم و

 ذارنیعمرا نم گهید رون،یباباش هم که اومده ب ياز خونه  رون،یاز خونه ات ب یکنبعد از سه ماه گلرخو پرت  يدینقشه کش-

 شهیمونده و از اونجا رونده م نجایبرگرده، از ا

 دم؟یترس یاز او م دیچه با ياصال برا. کشش نداشت نیتر از ا شیمغزش ب. بود شیالحق که گاو م. لبم نشست يرو لبخند

 من در آورد؟  يخواست سر از نقشه  یآن وقت م. کار او بود ومرثیک ادیاعت دمیهمف یمغز بود که به سادگ یآنقدر ب

 :به او زل زدم یطانیکردم و با لبخند ش سربلند

 ش؟ینقشه ام خوبه گاوم-

 :باال انداخت شانه
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 حقشه ادیسرش ب یکنم که هر چ یسوزه، هم فکر م یدختره م نیبگم، هم دلم واسه ا یچ-

 :زدم شخندیگذاشتم و ن زیم يرا رو برگه

 دمم گذاشت يپا رو يخود یام، ب يشتر نهیدونست ک یخودش م-

 :هوا هلش دادم یب و

 بلند کن زمیاز رو م تویشیگاو م يتنه -

 :دیتلو خورد و خند تلو

 االغ-

 :را چپ و راست کرد شرتشیت ي قهی و

 ارویدستمون موند تو پوست گردو، االن اون  اد،یتونه ب یاومده نم شیپ يدختره حق دوست زنگ زده گفته کار نیا یراست-

 م؟یکار کن یشرکت، چ ادیخواد مدرسه بسازه م یکه م يشاه مرد

دو ساعته گرفته بود، اما انگار  یآمد، مرخص یپس حق دوست نم. شدم رهیسر بلند کردم و به او خ کبارهیحرف،  نیا دنیشن با

 :گرفتم رجیچشم از ا. آمد یکال امروز نم

 حق دوست بمونه يجا ادیبده ب یبگو دو ساعت به گلرخ مرخص يبه عابدبرو -

 :دیخند رجیا

 نکنم نشیبا حق دوست ازدواج کردم، خونه نش یباشه وقت ادمیها،  نهیزن گرفتن هم دیاز فوا یکی نیبب-

 :انداختم نییزدم و سرم را پا لبخند

 کار دارم رونیرم ب یمن م گهید قهیدق ستیب-

 :دیو گنگ پرس جیگ

 که؟یمرت ادیم يگم االن شاه مرد یمگه نم رون؟یب يریم-

 يدست تنها کارا رو راه ببر، تو که وارد ومدمیگردم، اگر هم ن یزود برم-

 :دیپرس يکنجکاو با

 ؟يریحاال مگه کجا م-

 ومرثیک يتا خونه  رمیم-

 کرده؟ يشده؟ کار یمگه چ-

 :کردم خودم را کنترل کنم یاما سع. شدم یعصب شیصدا يقرار یب از

 کنه؟ یکار م یمعموال چ ومرثیک-

 :در پنهان کردنش نداشتم، ادامه دادم یکه سع ینفرت با

 زنه یهمش گند م-
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 :گفت یلرزان يبا صدا. بلند شدم زیاز پشت م و

 بهت گفتم یک نیبب ر،یداش، طالق خواهرتو ازش بگ-

 "ش؟یخواسگار يایکه تو ب رمیالشخور، طالقشو بگ"میباز شد تا بگو دهان

 :کنج لبم نشست یخودم را کنترل کردم و باز هم لبخند مضحک اما

 ...بده یبگو به گلرخ مرخص يبرو به عابد-

............... 

 :از ته دلم، لبخند زد يخنده ها دنیاز خنده منفجر شدم، حامد با د کبارهیمبل پرت کردم و به حامد زل زدم و  يرا رو خودم

 اش؟ بگو منم بخندمد هیچ-

 :قهقهه گفتم انیم

 به کبک گفته تو بمون من جات هستم  رجیا اروی نیجون داداش ا-

 :به خنده شد لیمنظورم را گرفت و لبخندش تبد حامد

 یدفه بگو به کبک گفته زک هی-

 :دمیکش رونینخ ب کیرفت و  زیم يرو گاریبه سمت پاکت س دستم

 بهت زنگ نزد؟  رجیچه خبر حامد؟ ا-

 :باال انداخت چانه

 نه، تماس نگرفت-

 با طنار صحبت نکرد؟ ؟یگلرخ چ-

 يلبه  يخودم را رو. شد یسکوت حامد طوالن. گرفتم یقیلبم گذاشتم و با فندکم روشنش کردم و کام عم يرا رو گاریس و

 :دمیمبل جلو کش

 نگفته؟ يزیبه طناز چ یگل گمیبا تو ام، م یهوم؟ مشت-

 :زد هیمبل تک یپشت به

 اتیچرند نیخوام جبران کنم و از ا یو عذاب وجدان دارم، م زهیبهم بر مانیا یچرا گفته، بهش گفته من باعث شدم زندگ-

 .زل زدم واریهدف سر چرخاندم و به در و د یکام گرفتم و ب گارمیدوباره از س. در هم شد میحرف اخم ها نیا دنیشن با

 ؟ینقشه ات هست يداش، هنوز رو-

 :سرم را بچرخانم، جواب دادم نکهیا بدون

 گفته؟ یچ گهیآره هستم، د-

 يدونه که تو دوستش ندار یم یمثه اون وقتا دوست داره، ول مانویگفته ا-

 .شدم رهیخ گارمیزانو ام دراز کردم و به دود س يرا رو دستم
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 یکن یجر و بحث م رجیگفته که مدام با ا نمیگفته، ا ومرثیخواهرت واسه طناز گفته، از ک یاز زندگ-

 :گفت یبا نگران کبارهی و

 یچیپ یم شیگاوم يبه پر و پا نقدریچرا ا ره،یبابا نقشه مون لو م-

 :باال رفت میصدا

 شمیم یعصب نمشیب یم ست،یدست خودم ن-

 ؟یشرکتو گفت انیبهش جر یبذار، فقط دو ماه مونده، راست گریج يدندون رو-

 :تکاندم يگاریجاس يرا رو گارمیس

 ، هنوز نگفتمنه-

 :شد جیگ حامد

 ؟یکن یکار م یها، بعد از نقشه ات، با شرکتت چ شهیواست دردسر م ؟یهنوز نگفت ؟یچ ینی-

 :فرستادم رونیام ب ینیرا از ب گاریس دود

 انیدو تا از کارفرماها ب یکیهم هست، قراره  رجیتو شرکته، ا میمنش يبه نوبت حامد، عجله نکن، االن گلرخ جا ابیآس-

 :از ابروانش باال رفت یکی

 اس؟ینجوریئه، پس ا-

 شرکت بزنم گهیشهر د هیخوام  یو من م میگم از هم جدا ش یم رجیهم به ا گهیدو هفته د یکیآره، نقشه ام شروع شد، تا -

 :زد شخندین. با لبخند به حامد زل زدم و

 هر دو تا بدبخت شدن-

 :سرش را کج کرد و

من چه  ده،یکش یسخت یلیخ مانیگفت ا یافتاده جبران کنه، به طناز م ادشیهر کنه، تازه نره شو یباشه زرت یتا گلرخ ملک-

 زنه یزد اما انگشتش هم بهم نم یاحمق بودم، کاش منو م

را از ذهنم  يکردم افکار دلسوز یکرد؟ سع یبه من محبت م نقدریدختر چرا ا نیا. حامد، قلبم فشرده شد يحرف ها دنیشن با

 ...گلرخ. به من نارو زده. ازدواج کرده زیهمه چ یبا خودم تکرار کردم که گلرخ مادرم را کشته، با آن مردك ب. پاك کنم

 ،يگاریام را با غضب درون جا س مهین گاریس. شد یم دتریکردم، تپش قلبم شد یاسمش را در ذهنم تکرار م شتریچه ب هر

 .خاموش کردم

در را به هم . در هم شد میاخم ها نباریا. دیچیام پ ینیب ریز یخانگ يغذا يباز هم بو. دمیکش قینفس عمخانه شدم و  وارد

 د،یخودش د ينگاهم را که متوجه . کرد یبود و به من نگاه م ستادهینگاهم افتاد به گلرخ که با دلهره کنار ستون اپن ا دم،یکوب

 :دستپاچه گفت
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 ؟يرستوران بخر يغذا يبر یگفتم چرا ه ،یدون یم ینینداشتم که غذا درست کردم،  يبخدا منظور ؟یخوب مان،یسالم ا-

 ...ازیو پ ینیزم بیو س دمیو مرغ خر دمیگوشت خر رونیمن که غذا درست کردن بلدم، رفتم ب

 :دمیحرفش پر انیم به

 یکن یم يسرور يجالبه، با پول من دار یلینه؟ خ گه،یکه بهت داده بودم د یبا اون پنجاه تومن-

زودتر از من وارد اطاق خواب شد و به سمت . دمیرا شن شیقدم ها يصدا. راهم را کج کردم و به سمت اطاق خواب رفتم و

و با تمسخر نگاهش  ستادمیچهار چوب در ا نیب. دیکش رونیرنگش، ب اهیس فیپولش را از داخل ک فیرفت و ک یچوب لباس

 :را به سمتم گرفت یهزار تومان هبعد، به سمتم آمد و تراول پنجا يچند لحظه . کردم

 مانیا رشیبگ-

 :را درشت کردم چشمانم

 ؟یچ ینیکار  نیا-

 :نگاهم نکند میکرد مستق یم یسع. دیلرز یم شیصدا

 ...هم پنجاه تومنت نیبهم داد، ا ياز پول حقوقم گرفتم، امروز عابد-

 :را به چپ و راست تکان دادم سرم

 ؟یزن یم یبه من تو دهن يردا-

 :باال رفت میصدا کبارهی و

راهت نده؟ دو  يعابد ،یتو اون انتشارات کوفت یکنم فردا صبح که رفت يکار هی يخوا یها رو، م يمسخره باز نیجمع کن ا-

 جوجه؟ یگ یم یتو چ ون،یلیسه م يچقدره؟ باال یدرآمد من ماه یدون یم ؟یکش یبه رخم م توییزار پول گدا

 :افتادم يزیچ ادی کبارهی. باز هم ته دلم خنک شد. انداخت نییسرش را پا. دیلرز دستانش

 ؟يشرکت بود یامروز تا ک-

 :افتاده گفت نییهمان سر پا با

 کردم و با آژانس برگشتم خونه دیمنو تا بازار رسوند، خر رجیچند نفر اومدن و رفتن، بعد هم ا م،یبود کیتا ساعت -

نکردم  یسع. دیسرش را بلند کرد و لبخندم را د. رفت یم شیخوب انگار نقشه ها خوب پ. ، لبخند زدمحرف نیا دنیشن با

 :شد شتریاضطرابش ب. لبخندم را جمع و جور کنم

 خونه امیباهاش نم گهیرسونه، د یخودش گفت منو م د،یبار یبخدا بارون م مان،یا دیببخش-

 نییشلوارم را پا پیز. به من زل زده بود فیگلرخ بالتکل. رفت و آن را از تن خارج کردم ورمیزدم و دستم سمت پل پوزخند

 :ام باال زد یوانگیباز هم رگ د. به خودش آمد و خواست از کنارم بگذرد کبارهی دم،یکش

 بمون-
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شرت  یه سمت کمدم رفتم و ترا از تن خارج کردم و ب میلباس ها یبه آرام. به دستانش نگاه کرد یو با نگران ستادیا شیجا سر

با غصه به من نگاه . به سمت گلرخ برگشتم. لبم بود يرو ییآخر، پوزخند کذا يتا لحظه . دمیو پوش دمیکش رونیو گرمکن را ب

 :بستم یچشمانم را به آرام. کرد یم

 يبر یتون یم-

کار را کردم که  نیا. که شاخ و دم نداشت یوانگید. که به چهره زده بودم، در هم شکست یرفت، آن صورتک رونیاطاق که ب از

 ...تختخواب ولو شدم يدرهم، رو يو غش و ضعف کند؟ با اخم ها ندیچه شود؟ اندامم را بب

................ 

ام، سر و گردنش را  رهینگاه خ دنیبا د. بر اندازش کردم یکم. زد یضرب م زشیم يرو یزل زده بودم که با سرخوش رجیا به

 :تکان داد

 و همدمم بشه،  قیخواد زنم بشه، رف یترانه م-

نفس . منِ مادر مرده هم بخندد شیمتاهل شود، حتما بعد از آن به ر رد،یخواست زن بگ یم. چقدر سرخوش بود. دیکش ریت قلبم

 :کردم آرامشم را حفظ کنم یو سع دمیکش قیعم

 ،یشیمرغها م یقاط يدار گهیعجب؟ پس د-

 لیتعط یتَلّل یلّلی گهیآره جون داداش، د-

 :زد یچشمک و

 لیاون بودن هم تعط نویبا ا-

 :پوزخند گفتم با

 خوبه یدرد و مرض نگرفته باش-

 :کرد مکث

 یاهیسق س نقدریچونه ات خورد بشه که ا-

 :آن نشستم ياطاقش رفتم و رو یسمت تک صندل به

 دلم به تو خوش بود ،يریگ یزن م يتو هم که دار-

 :زد هیاش تک یرا پشت گردنش حلقه کرد و به صندل دستش

 و دو سالمه یتو داره؟ پس نه، عذب بمونم؟ بدبخت س یبه دلخوش یشده مگه؟ زن گرفتن من چه ربط یچ-

 :را قطع کردم حرفش

 خواستم شرکتو بذارم و برم یتو م دیبابا من به ام-

 :صاف کرد حرف، دستانش از پشت گردنش جدا شد و کمرش را نیا دنیشن با

 ؟يکجا بر ؟يبر ؟یچ-
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 :را باال انداختم دستم

 ول کن بابا-

 ؟یکار کن یچ یخواست یمن م دیبه ام گه،یبابا، حرف بزن د يا-

 :را جلو فرستادم میمکث کردم و لب ها یکم

 ..خواستم سهممو بهت بفروشم و برم یاالن که شرکت پا گرفته، م-

 :گشاد شد چشمانش

 ؟یواسه چ ؟یسهمتو به من بفروش-

 شرکت بزنم هیخوام  یخوام برم سمت شهرك روشن، اونجا م یم-

 داره؟ يرادیمگه چه ا میاالن که با هم ؟يشد وونهید-

 یشهرك م هیکرد که داره اون ور  یمن سمت روشنه، اونم خوب عقلش کار م شرفتیپ يبمونم، جا نجایخوام ا یمن نم-

 سازه

 :را به کمر زد دستش

 ؟يریم يذار یمنو م يدار ،یهست یتمعرف یتو عجب ب-

 :بلند شدم یصندل يرو از

 فروشم،یسهممو بهت م متیق ریده درصد ز ؟يبهت فتوا داد دهن وا کرد یباز مغز پوکت هر چ ش؟یمعرفتم گاو م یچرا ب-

 میکن یزنم، تازه دورادور باهم کار م یسمت شهرك روشن و شرکت م رمیمنم م ،یینجایپا گرفته، تو ا یهم که حساب نجایا

 :گفت ینگران با

 ؟يدفه ا هی نقدریشده؟ چرا ا يزیراستشو بگو چ-

 :باال انداختم شانه

  ست،یدفه هم ن هی نیهمچ-

 :را باال بردم میابروها. شد رهیرا پشت گردنش برد و به من خ دستش

که هست صحبت  ياون منطقه ا ياومدم، قبال با روشن درباره  خیانگار از کره مر یکن ینگاه م نیهمچ رج؟یا هیهوم؟ چ-

فکر مثل خوره افتاد  نیبا روشن آشنا شدم ا یاز وقت س،ین روزمیواسه امروز و د میتصم دم،یواحدها رو ازش پرس متیکردم، ق

 تو جونم

 :تکان داد يسر

 خوام جدا شم؟ یم یگیتو وسط کار م م،یهمه پروژه قبول کرد نیما ا کهیمرت-

 :شدم کالفه
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 یم بیبه ج یچه پول ییتنها یدون یسهممو بهت بفروشم، م متیق ریذره عقل داشته باش، من اگه ده درصد ز هی ش،یگاوم-

 است هیطرف قض هیفقط  يشاهمرد يپول شهرك روشن و مدرسه  ؟یزن

 :گل از گلش شکفت کبارهی

 ؟یگیراس م-

 ؟یارشد عمران گرفت ينخودت چجورمغز اندازه  نیگم، با ا ینه دروغ م-

 :وارد شد یزد و از در لودگ بشکن

 گل نمره گرفتم يبا قربون صدقه رفتن استادا-

 :از ابروانش را باال برد یکی و

 برات به صرفه تره یکه سمت شهرك روشن شرکت بزن يتو هم حتما دو دو تا چهار تا کرد ما،یخودمون-

 :باال انداختم شانه

 دیشا-

 :به سمت در اطاق رفتم و

 گلرخ از پس کارا براومد؟ روزید یراست-

 :دمیرا از پشت سر شن شیصدا

 رسوندمش تا بازار ومدیبارون م روزیچون د یآره بابا، تر و فرز بود، راست-

 :برق زد چشمانم

 قیرف یمرس-

 ...دیکش یآخرش را م يبود که نفس ها یقینارف. نبود قمیاو رف. دادم نیام را چ ینیب و

.................. 

گرفته به  يگذاشتم، گلرخ با چهره  شخوانیپ يرو یکی یکیرا  دیخر يچرخدار را مقابل صندوق متوقف کردم و بسته ها سبد

نه چندان  يگذاشتم، با صدا یم شخوانیپ يها و اجناس را رو لونینا یکی یکیهمانطور که . کرد یام نگاه م یحرکات عصب

 :گفتم یآرام

 چهار تا مرغ، -

 :گذاشتم شخوانیپ يمرغ را رو لونینا و

 گوشت،  لویسه ک-

 :گذاشتم و به چشمان هراسانش زل زدم و ادامه دادم شخوانیپ يگوشت را رو لونینا

 ییلباسشو نیشش تا شامپو، پنج تا پودر ماش-
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ام، بهم  یحالم از خود احمقِ روان. گفت ینم چیبا چشمان درشتش زل زده بود به من و ه. اش کالفه شدم یسر و زبان یب از

. پخش شد شخوانیپ ياش، رو یو آب دیسف يو دانه ها دیجعبه اش ترک. دمیکوب شخوانیپودر را محکم به پ يبسته . خورد

 :دخترك صندوق دار بلند شد يصدا

 شد؟ یاوا، آقا؟ چ-

 :سرم را خم کردم. نگران، خودش را جمع کرد با چشمان. ستادمیگلرخ ا یقدم کیرا ندادم، سبد را هل دادم و  جوابش

 دو برابر بشه نهیاونو بذار جلو آ ؟يدیندارم، فهم اجیمن به اون پنجاه تومنت احت-

 :تکان داد يسر

 مینشو، تو فروشگاه یعصب نقدریچشم، تو رو خدا ا-

 :دمیرا عقب کش سرم

 آبروت بره؟ یترس یم ،یآخ-

 :دمیدخترك صندوقدار را شن يصدا

 اجناسو بده حساب کنم ي هیبق ایآقا ب-

 :توجه به او ادامه دادم یب

 رفت زندون؟  یکه نرفته شوهر سابقت واسه چ ادتیهم آبروت رفته،  ينجوریتو هم-

 :دهانم را باز کردم و

 واسه خاطر مواد-

 :دیحرفم پر انیبه م گلرخ

 شهیبد م تتیموقع يبرا نه،یب ینفر م هی ،یشهر سرشناس يتو گم،ینه، من واسه تو م-

 :صندوقدار دوباره بلند شد يصدا

 نه؟ ای يآقا اومد-

 :از کنارم گذشت گلرخ

 نیلحظه صبر کن هیاومدم خانوم، -

کردم که نفرتم از او لحظه به لحظه  یتالشم را م يمن همه . باز هم له ام کرده بود. هدف به فضا زل زدم یفروشگاه ب وسط

کرد، چهار  یخردم م یحساب يهمه گذشت و صبور نیاو با ا. ام سر باز نکند يشود، تا وسط نقشه ام حس دلسوز شتریب

 :گذاشتم و زمزمه کردم میگونه ها يانگشت هر دو دستم را رو

 بذار تا آخر راهو برم، بذار تمومش کنم، ا،یخدا-

 :سقف فروشگاه، زل زدم يسرم را عقب فرستادم و به چراغها و

 ایبذار تموم شه راحت شم، خدا ا،یداخ-
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 ...بزنم ادیداشتم وسط فروشگاه فر یبیعج لیم

................ 

 لمیهمزمان موبا. برداشت میها را از مقابل پا لونیگذاشتم و در خانه را باز کردم، گلرخ خم شد و نا میها را مقابل پاها لونینا

 :گلرخ فشار آوردم ي نهیس يبه قفسه  گر،یو با دست د دمیکش رونیب بمیرا از ج لمیدست موبا کیبا . زنگ خورد

 کجا؟ -

 :دهانش را قورت داد آب

 گهیخونه د يرم تو یم-

 :گفتم یبدخلق با

  ؟یهم برداشت لونیده تا نا يزور دار یلیخ-

 :اشاره زدم نیبا سر به زم و

  ن،ییبذار پا-

 آخه؟-

 :با تشر گفتم. ثابت ماند، تماس از حامد بود لمیموبا يصفحه  يرو نگاهم

 گوشتو و مرغو بردار لونیفقط نا نییگفتم بذار پا-

را برداشتم و همزمان  دیخر يها لونینا ي هیگوش و سرشانه ام گذاشتم و بق نیرا ب لیرا رها کرد و وارد خانه شد، موبا لونهاینا

 :گفتم

 الو؟-

 :دیچیپ یحامد درون گوش یعصب يصدا

 ان؟میا-

 :خوردم کهی

 ه؟یچ-

 خونه مون ایب یتون یداداش اگه م-

 :گفتم یبا دلواپس. دیبه گوشم رس يهق هق زنانه ا يصدا همزمان

 شده؟ یچ-

 :آن گذاشتم يها را رو لونیبه سمت اپن رفتم و نا. شد رهیبرگشت و به من خ گلرخ

 شده؟ یگفتم چ-

 ؟یآدمش کن یتون یم نیبب ایگه، ب یم ییها يور يدر هیطنار -

 :دینعره کش کبارهی و
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 خورده بهم زمونیتوئه، همه چ يکه خونه  کهیآدمش کن تا کار دست خودم و خودش ندادم، واسه خاطر اون زن ایب-

 :جمله گفتم کیتنها . آمد یگلرخ شدم که به سمتم م ي متوجه

 امیصبر کن م قهیده دق-

 واریشده بود، از در و د ایمه زیحاال که همه چ. دمیکش یعذاب م دیچقدر با ایطناز چه کار کرده بود؟ خدا. تماس را قطع کردم و

 :دیپرس یاش گرفته بود؟ نفسم تند شد، گلرخ با نگران يحاال طناز باز. دیبار یم میبرا

 بود؟ یک مان؟یشده ا یچ-

همه مان نابود  یپول پرست، زندگ ي کهیزن نیگفت، به خاطر ا یحامد راست م. صورتش ثابت ماند يام رو یو عصب زیت نگاه

اصال اگر گلرخ مرا . گریخواهر بدبختم و شوهرش هم جور د گر،یجور گرفتار شده بودند و من جور د کیحامد و طناز . شده بود

ه دخترك آمده بود خان نیحاال ا. کرد ینم چارهیرا ب ومرثیکرد و ک یسو استفاده نم تماز غفل رجینشاند که ا ینم اهیبه خاك س

بلند سوار  یشاس نیخورد و ماش یرستوران شهر را م نیبهتر یو ناهار سفارش دیپوش یم متیمن و رخت و لباس گران ق ي

شدم که داخل فروشگاه  زاریلحظه از خودم ب کی. شدم وانهیبود که شوهرش مهندس است؟ دوباره د نیشد و پزش هم ا یم

 :به سمتش رفتم و سر تکان دادم. دلم به حالش سوخت

 ...گلرخ، آخ گلرخ-

 :به تته پته افتاد. ام را از دست داده ام یفکر کرد تعادل روان. شده به من زل زد مسخ

 بود؟  یک ،یچ ،یشد؟ ک یچ-

چشمانم را بستم و دوباره باز کردم، دستم . شد یخراب م زیزدم، همه چ یم یحرف دیلحظه به خودم آمدم، نه، نه، االن نبا کی

 :گونه اش گذاشتم يرا رو

 رو جا به جا کن الیگرفته، وسا شیاز کارفرماها باز یکیگردم،  یزود بر م رون،یرم تا ب یم-

 ...دیاش از هم باز شد، سرش را چرخاند و کف دستم را بوس چهره

............ 

سالن  يبه حامد نگاه کردم که آن سو. زد ینشسته بود و زار م واریماند که مچاله شده کنج د طناز ثابت ينگرانم رو نگاه

 :کفشم را از پا خارج کنم، وارد خانه شدم نکهیبدون ا. کرد یدود م گاریبود و س ستادهیمقابل پنجره ا

 ؟یکن یم هیچرا گر ه؟یشده حامد؟ طناز چ یچ-

 :چند قدم به سمتش رفتم. طناز اوج گرفت ي هیگر

 شده؟ یدختر چ-

 :دمیبه سمت حامد چرخ و

 شده؟ یچ نمیحامد حرف بزن بب-

 :خون بود يچشمانش دو کاسه  د،یسمتم چرخ به
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 مارمولک بپرس نیاز ا-

 :پشتم را لرزاند، به سمت طناز رفتم و مقابلش زانو زدم ي رهیاز ذهنم گذشت و ت يفکر

 ؟يزد یبه گلرخ حرف-

 :باال رفت میصدا. دیچشمش چک يزد و دو قطره اشک از گوشه  پلک

 طناز؟-

 :زد ضجه

 نگفتم يزیبه روح بابام چ-

 :در هم شد میاخم ها. گردن طناز، ثابت ماند یسرخ يفرستادم، خواستم به سمت حامد بچرخم که نگاهم رو رونیرا ب نفسم

 ه؟یچ نیا-

 :هق هق گفت انیم طناز

 حامد زد-

 :شدم و به سر بلند کردم و رو به حامد گفتم یعصب

 نجایا امیب یشده که گفت یاصال چ ش؟یچرا زد ابو،ی-

 :زد ادیفر حامد

 نیمنو با ا فیتکل يایبرم عقدش کنم، صدات کردم ب گهیگه گناه داره، افتاده به دل و جگرم م یدلش واسه گلرخ سوخته، م-

 ،یمعلوم کن

 :شدم یعصب

  ش؟یزد نیواسه هم کهیمرت-

 :زد ادیفر

 گمیبه گلرخ م زویهمه چ رمیبا م یکن یعقدم م ایآره، چون بهم گفت -

شده بود، با اخم  دهیکش نییپا راهنشیپ ي قهی. خودش را جمع و جور کرد. به طناز نگاه کردم يبا ناباور. گشاد شد چشمانم

 :دمیرا باال کش راهنشیدر هم دستم را دراز کردم و پ يها

 تو هم طناز؟ ،يراه شد مهین قیطناز؟ تو هم که رف هینجوریا-

 :بلند شدم و رو به حامد گفتم شیاز مقابل پا و

 تو نشسته،  يچند سال به پا نیاحمق ا ؟یکتکش بزن دیهم گفته باشه، تو با یهر چ-

 :دمیآه کش و

 رمیتا آخرشو تنها م ن،یمن باش ينقشه  يخوام تو ینم گهید-

 :شد یعصب حامد
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 يانجام بد يخوا یکه م يزیاون چ یتون یوگرنه نم میباش دیتو؟ ما با گهیم یچ-

 :و به سمتم آمد دیکش نیزم يطناز شدم که خودش را رو ي متوجه

 خوام به گلرخ نقشه تو لو بدم، یمن نم مان،یا-

 :و هلش دادم دمیمقابلش پر. شد و به سمتش هجوم برد یحامد عصب. هق هق مجال نداد تا حرفش را ادامه دهد و

 ش؟یبزن يخوا یزنه، م هی نیحامد؟ ا-

 :زد نعره

 کنه،  یم دمیبذار بزنمش، تهد-

 :زد ادیرو به طناز فر و

 ام؟ یراض تیوضع نیمن از ا یکن یفکر م-

 :طناز بلند شد يمبل نشاندم، صدا يرا گرفتم و او را رو شیغضب بازو با

اون باعث شد که به  يندونم کار اد،یاز همه تون هم ازش بدم م شتریبگم، ب يزیخوام به گلرخ چ یبه روح بابام من نم مانیا-

 مان؟یا يرو دار نایچند سال سه بار بچه سقط کردم، تو خبر ا نیتو ا وفتم،یحالو روز ب نیا

 . سه بار از حامد بچه دار شده بود و حامد مجبورش کرده بود، سقط کند. خبرش را داشتم. هم فشردم يرا رو میها لب

 گهیگلرخ د نیا ن،یذره انصاف داشته باش هی مان،یآخه ا یبهش گفتم عقدم کنه، بخدا عقدم کنه هم تا آخرش باهاتونم، ول-

 نیخوشبخت شد دیشا ،يریفرصتو ازش بگ نیا يخوا یبخدا اومده واسه جبران، چرا م ست،ین میاون گلرخ قد

رو به  هیطناز با گر. رمیدانم چرا دلم خواست حامد را در آغوش بگ ینم. دیلرز یم شیحامد ثابت ماند که لب ها يرو نگاهم

 :حامد گفت

نه؟  این خوبم که آخرش بهت ثابت بشه م یکنم حامد؟ پنج ساله منو پا در هوا نگه داشت یم یمن دارم زندگ یکن یتو فکر م-

 یتن منو کشت ياز اون سه تا بچه رو بزرگ کنم، هر دفه پاره  یکیتونستم  یم

 :افتاد هیپلک زد و به گر حامد

 کشتم یکی یکیمن آسون بود؟ احمق من واسه خاطر تو بچه هامو  يبرا-

 .شده بود دهیما به کثافت کش يهمه  یزندگ. را از درد بستم چشمانم

 یسر بلند کن یتونست ینم هیتو در و همسا گهید ومدیو شکمت باال م یداشت یخنگ، بچه ها رو نگه م يدختره -

 :دینال طناز

 ستمیخوام، بخدا من گلرخ ن یازت نم یمراسم عروس چیمن ه م؟یعقد کن میر یخوب چرا نم-

 :باال رفت شیصدا کبارهی و

من بهتر  یول گه،یتو برام م يها یفقط از خوب یدون یپاك کنه، نم اومده گذشته رو ست،ین میگلرخ هم اون گلرخ قد مان،یا-

 ياریسرش م ییدونم تو هر روز چه بال یم یاز هرک
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 .شود يجار میبود اشک ها کینزد د،یاش کش ینیحامد ثابت ماند که با کف دست به ب يرو نگاهم

 مان،یتو بسازه، اومده خوشبختت کنه، ببخشش ا یاومده زندگ-

 :دوباره هق زد و

دسته گلم پر پر  يکردن بس نبود؟ بچه ها یهمه سال تو برزخ زندگ نیا م،یعقد کن میفردا بر ایحامد تو هم منو ببخش، ب-

 شدن، بسه حامد، 

 :دوباره زار زد و

 مانیبسه، ا مانیا-

کرد و هق هق مردانه اش در حامد سرش را خم . دیچک نییچشمم پا ياز گوشه  یخودم را کنترل کنم و قطره اشک نتوانستم

 :دیچیخانه پ يفضا

 یم مویرفاقت دارم زندگ يغلطه، من پا یدرسته چ یدونم چ ینم گهیشدم، د وونهیهمه سال د نیشدم، ا یمن خودم روان-

 بازم

 یطنازِ بدبخت، زندگ. بودم ریچقدر من خودخواه بودم، چقدر پست و حق. شد یخال میپا ریانگار ز کبارهیحرف،  نیا دنیشن با

 یقیگفتم در حقم نارف یداشتم و م نهیک شیگاو م رجیآن وقت من از ا. بود دهیخوش ند يسال بود رو نیحامد چند. نکرده بود

 . شان را قمار کرده بودند یمن، هر دو زندگ يشتر نهیبودم؟ به خاطر ک ردهدو نفر چه ک نیکرده؟ پس من در حق ا

بغضم گرفت، با . شدم رهیو به زن و مرد مچاله شده، خ ستادمیرفتم، مقابل در ا يتم و به سمت در ورودحامد فاصله گرف از

 :گفتم يخفه ا يصدا

 رمیتا آخر راهو م ییفردا ببرش محضر عقدش کن حامد، من تنها-

 :دمیطناز را شن يخواستم از خانه خارج شوم که صدا و

 و گلرخ دانشکده مانیهمون ا نیخوادت، اومده واسه خوشبخت کردنت، بش یگلرخو ببخش، بخدا م مان،یا-

 ابانیخواست کنار خ یدلم م. وجودم پر از درد بود يهمه . متحرك شده بودم يآمدم، مثل مرده  رونیحامد که ب يخانه  از

 یو نفرت، م نهیود؟ پر از کمن چه ب یزندگ. آن نشستم و به آسفالت زل زدم يبه سمت جدول رفتم، رو. و زار بزنم نمیبنش

 بکنم؟  یچه غلط دبنشانم و بع اهیخواستم گلرخ را به خاك س

 :دیچیطناز در گوشم پ يصدا

 اومده جبران کنه-

 .فرستادم نییدهانم را قورت دادم و بغضم را پا آب

 :دیبه سر پرند کش یدست گلرخ

 مامان، شیبرو باال پ م،یدیدلم، رس زیعز-

 :با بغض گفت و دیبه سمتش چرخ پرند
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 ؟یشیخاله، تو مامانم م-

 :پرند دوباره بلند شد يصدا. از من نداشت یگلرخ هم دست کم. شدم رهیزده به پرند خ رتیح

 نیخاله مامانم شو، آفر-

 :شدم یعصب

 پرند؟ بدو برو باال، زود باش یچ ینی-

 :کرد اوضاع را آرام کند یسع گلرخ،

 مهربونتره ایدن يمامانا ياز همه  ،يمامان خوب دار هیدلم، شما که  زیعز-

 :چانه باال انداخت پرند

 دوست داره ومرثموینه، مامانم منو دوسم نداره، فقط بابا ک-

 :خلوت نگاه کردم و غر زدم ابانیخ به

له  زویهمه چ یب ومرثهیپاشم برم بزنم اون ک گهیم طونهیش د،یبچه هم فهم نیکرد که آخر خود ا یمحل یبچه ب نیبه ا نقدریا-

 و لورده کنم

 :گذاشت میبازو يدستش را رو گلرخ

 نشو، یجان عصب مانیا-

 :زدم ادیو فر دمیبه سمتش چرخ کبارهی

 گه؟یم یبچه چ ینیب ینشم؟ نم یچرا عصب-

 :افتاد هیبه گر پرند

 ترسم یم-

 :سر پرند گذاشت يسرش را رو گلرخ

 قشنگم زم،ینکن عز هیفدات بشم من، گر-

 یبود، چون مادر مهربان نیزم يرو يبچه  نیشد، بچه اش خوشبخت تر یاگر مادر م. حسرت به پرند و گلرخ زل زدم با

طناز  يهم فشردم، دوباره صدا يرا رو میکند؟ پلکها يکرد مادر یم دایو از ذهنم گذشت که اصال مجال پ دمیو آه کش. داشت

مثل بچه . سر پرند بود يهنوز سرش رو. را باز کردم می، چشمها"گشتهبرجبران  يگلرخ برا"که گفته بود  دیچیدر گوشم پ

 :سرش را بلند کرد عیسر دم،یپالتو اش را کش نیدستم را دراز کردم و آست. ام شد يسه چهار ساله حسود يها

 مان؟یجانم ا-

 سر منم بذار يسرتو رو-

انگار دلش به حالم سوخت که حالت نگاهش . شد دهیکش نییبه سمت پا میلبها يگوشه . به من زل زد یجیشد و با گ مات

 :گفت یکرد و به آرام رییتغ
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 نشسته نجایآخه بچه ا-

 :گرفت لجم

 به درك که نشسته، منم آروم کن-

پر از نفرت  مانیرفت، ا یباز هم غم رفت، بدبخت. سرش گذاشتم يرا به سمتم خم کرد، من هم سرم را خم کردم و رو خودش

 :دمیپرند سرم را عقب کش يدر آن حالت بودم که با صدا قهیدانم چند دق ینم. و چشمانم را بستم آرام شدم. رفت نهیو ک

 خونمونه يمامان آرزو جلو ،ییدا-

 :گلرخ با خجالت به من نگاه کرد. زدم هیام تک یبه صندل.تمام شد یدوست داشتن يخلسه  آن

 ؟يآروم شد-

. تکان داد مانیآرزو دستش را برا. تکان داد يسر شیگلرخ برا. دیمت آرزو دوشد و به س ادهیپ نیپرند از ماش. تکان دادم يسر

 ....تک بوق زدم و به راه افتادم

 :را گلرخ شکست نیماش سکوت

 شهیم تیاذ یلیبچه خ نیا-

بزند  یخواست حرف یانگار م د،یمال یچشم حواسم به او بود که دستانش را در هم م ياز گوشه . در هم راهنما زدم ياخمها با

 . و دو دل بود

 حرفتو بزن-

 :فرمان را چرخاندم. و نگاهم کرد دیبه سمتم چرخ م،یصدا دنیشن با

 ؟یبگ يخوا یم یگفتم حرفتو بزن، چ-

 :و من کرد من

 ...خوام بگم که یم زیچ-

 :زد ایمکث کرد و ناگهان دل به در یکم و

  ؟يریگ ینم ومرثیچرا طالق خواهرتو از ک-

 :شد ظیغل میاخمها

 سوخت یکه دلت واسش م روزیتا د-

 :تکان داد يسر

 گفت من مامانش بشم؟ يدیسوزه، د یم شتریپرند ب يخوب االن دلم برا-

 :پرند، کالفه شدم يحرفها يادآوری با

 رهیگ یآرزو طالق نم-

 :دستانش را در هم گره کرد دوباره
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  ره،یخوب، مجبورش کن طالق بگ-

 :سرعت سرم را چرخاندم به

 ؟یچ ینی-

 :دیو خودش را عقب کش دیترس

 جان مانیا دیببخش د،یببخش-

 :لحظه به رو به رو نگاه کردم و دوباره به او چشم دوختم کی

 مجبورش کنم؟ يچجور-

 ..میا-

 :زدم ادیفر

 مجبورش کنم؟ يگفتم چجور-

 يجور چیه یچیه-

 :را زدم و به سمتش خم شدم يشود، قفل مرکز ادهیپ نیپارك کردم، گلرخ وحشت زده خواست از ماش ابانیخ کنار

 مجبورش کنم؟ يگلرخ، چه جور-

 :دیلرز یم شیصدا

 تو رو خدا،-

 :زدم ادیفر دوباره

 گلرخ-

 :گفت ینگران با

  رن،ینوه شونو بگ انیتا ب یکن یم ریش ومرثویدونم بهش بگو پدر و مادر ک یخوب خوب چه م-

 :بالفاصله گفت و

 ...من گم،یمن به خاطر پرند م-

 يبد ياش ثابت ماند، بد هم نبود، نقشه  دهیصورت ترس يچشمانم رو. شد رهیلرزان به من خ يحرفش را قطع کرد و با لبها و

 .هم نبود

 :له کرد و با خنده گفت يگاریرا داخل جا س گارشیس روشن

 بگم واهللا؟ یچ-

 :طلبکارانه نگاهش کرد و گفت رجیا

 دم؟یهفته است که فهم کیونوقت من تازه سه ماهه باهاتون صحبت کرده جناب روشن؟ ا-

 :گفتم یگردانم خودم را تاب دادم و با سرخوش یصندل يرو
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 ؟يکرد یکار م یمگه چ يدیفهم یحاال زودتر هم م-

 :را گرفت انهیم روشن

 فقط در مورد مسائل ازدواج مجدد و زن دوم و سوم گفت دیبه تو با-

 افهیبر لب، به ق يبا پوزخند. به او گفت يزیهمکارش به سمت روشن خم شد و چ. دیچیاطاق پ يبلندش در فضا يقهقهه  و

 :گفتم یالیخ یبا ب. شدم رهیخ رجیا زانیآو ي

 فرستمیدفه گلرخو م نیا ،یبغل يشهرها نیاز ا یکیممکنه برم تا  گهیدو روز د یکی یشده، راست یخوب حاال، انگار چ لیخ-

 سهیبنو گمیشرکت هم م يدم که انجام بده، حساب کتابا یم ادیکردمو بهش  یم لیتکمکه داشتم  یستیمن، اون ل يجا ادیب

 :تکان دادم يسر و

 خونه ها شیگردون یخودت برم-

 :شد یعصب

 ؟یزن جنابعال یشدم راننده شخص-

خوب حاال تو  ؟يپس نه، پول آژانس بده؟ مگه چند هفته وبال گردن من نبود ه؟یروزا هوا بارون نیا ینیب یخاك بر سرت، نم-

 جبران کن

بلند  یصندل يبه قهقه زدن را در خودم فرو بنشانم، از رو لیم نکهیا يبرا. من نداشت ياحمق خبر از نقشه ها. لب غر زد ریز

 :شدم و به سمت در اطاقم رفتم و همزمان گفتم

 ؟يریدو زنه بودن نگ يلقمه ها نیجناب روشن، اومدم سمت شما واسه من از ا-

بزنم که  شیحق دوست داخل سالن نبود، خواستم صدا. اوردیب يچا مانیبرا میرا باز کردم تا به حق دوست بگودر اطاق  و

سرم را کج کردم، صدا از . دمیرا شن یفیپچ پچ خف يباشد، سر چرخاندم تا داخل اطاق برگردم که صدا ییاحتمال دادم، دستشو

 :دمیحق دوست را شن يصدا. ستادمیپشت در ا. فتماطاق ر سمتبه . دیرس یاز اطاقها به گوش م یکیداخل 

کنم، از  یبابا، گفتم چشم، مطمئن باش من واسه خاطر تو صبر م يگم، چشم، ا یبا من دعوا نکن، به بابام م نقدریا نیبب-

 طرف من مطمئن باش

 :واضح تر شد شیدر بردم، صدا کیکردم و سرم را نزد اخم

 در مورد تو با پدرم صحبت کردم م،یکن یزود عقد م يخواسگار يایاگه ب ست،ین یمشکل چیه ه،یمن راض يبه تو گفتم بابا-

 :رنگ التماس گرفت شیصدا و

 ادیحساب کار دستشون م هیمنم بهتره، باالخره بق ياگه زن شوهر دار بشم برا ا،یتو رو خدا زودتر ب-

 :گفت کبارهیچند لحظه مکث کرد و  و

 مرد باال سرش باشه ي هیسا دیزن با هیدوره زمونه  نیتو ا نهیمنظورم ا ،ینشده، نه بابا، نگفتم که نگران بش يزیچ-

 آورد؟ یها چه بود که بر زبان م يور يدر نیقول و قرار ازدواج نگذاشته بود؟ ا رجیدختر با ا نیشوم، مگر ا وانهیبود د کینزد
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جا خورد و دستپاچه شد و با  دنمیترانه با د. هوا وارد اطاق شدم یو ب دمیکش نییدر اطاق رفت و آنرا پا ي رهیدستگ يرو دستم

 :عجله گفت

 رمیگ یبعدا تماس م-

 :دمیدر هم پرس يبا اخمها. به من زل زد یتماس را قطع کرد و با نگران و

تو  نیاومد نیپاشد ن؟یصحبت کن نیتونست ینم زتونیمهم بود که پشت م نقدریتلفن ا نیخانوم؟ ا نییمعلومه شما کجا چیه-

 بشه؟ یاز کارمندها که چ یکیاطاق 

 :تته پته افتاد به

 ...بخدا من ز،یمهندس بخدا چ يآقا-

 :تکان دادم يشد، با تاسف سر زیآم رینگاهم تحق جنس

 گرمه گهید يگذاشته که سرش جا یکس يخاك بر سر مهندس کهن که دست رو-

 :باال رفت میصدا و

  نیآماده کن ییمهمونا چا يبرا نیاریب فیکه تموم شد تشر تونیتلفن باز-

که من نقشه ام  یاصال تا زمان. نبود نیاز ا شتریب رجیرا دور زده بود، حق ا رجیبه جهنم که حق دوست ا. در دلم پوزخند زدم و

 :زد میکه صدا میایب رونیخواستم از اطاق ب. خورد یو آن، رو دست م نیهم از ا یکردم، بهتر بود کم یرا اجرا م

 لحظه هیمهندس -

 :ستادمیا میجا سر

 ش؟یفرما-

 که با شما صحبت کنم رمیمهندس من االن چند روزه با خودم کلنجار م-

 :زدم پوزخند

 در مورد قول ازدواج به مهندس کهن؟ ای اتون؟یدر مورد تلفن باز-

 :دیکش آه

 مهندس کهن يدر مورد مزاحمتا-

 :باال رفت میاز ابروها یکی

 شده مزاحمت؟ يخواسگار دایجد ؟یآخ-

 :کرد بغض

 ...با هم...با هم گنیبه من م ست،ین يبحث خواسگار شن،یمزاحم من م شونیجناب مهندس؟ ا يکدوم خواسگار-

 :چشمانم را درشت کردم. شد رهیمکث کرد و با خجالت به من خ و

 ؟یبا هم چ-
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 میو خوش بگذرون میگن با هم باش یم-

 :قدم به سمتش رفتم کی

 برفه ریگم سرش مثل کبک ز یبه مهندس نم ن،یتلفن؟ نگران نباش انیواسه خاطر جر ؟یگیچرا دروغ م-

 :افتاد هیبه گر کبارهی

از من  شه،یمهندس کهن چند وقته مزاحمم م م،یهم که پشت خط بود خواسگار منه، قراره ازدواج کن ینیگم، ا ینه دروغ نم-

  دمیهم بکنه من بهش جواب رد م ينکرده تازه خواسگار يکه خواسگار

 ...گفته بود رد،یخواهد زن بگ ینکرده بود؟ اما او به من گفته بود م يخواستگار. هم نزدم پلک

چه؟  يبرا خواست فکرم را منحرف کند، اما آخر یم. پدر، نقشه اش بود ینقشه بود، ب نهایا يمغزم جرقه زد، همه  کبارهی و

 ...جدا شود و آن وقت ومرثیچه؟ منتظر بود، آرزو از ک يدانستم برا یمن نم یعنی. تکان خوردم کبارهی

برف کرده  ریمن بودم که مثل کبک سرم را ز نیا. شکستم یرفتم گردنش را م یحاال م نیهم فشردم، هم يرا رو میها لب

. عقب گرد کردم و ناگهان ذهنم به کار افتاد، نه، االن وقتش نبود. ده بودمرا دور ز شیگاوم. بودم و خبر دور و برم را نداشتم

دادم تا آن زمان،  یکردم و اجازه م ینقشه ام را اجرا م. شیبشکنم، نقشه داشتم برا را قینا رف نیخواستم گردن ا یمن که نم

 . برف باشد ریاو هم سرش همچنان ز

 :را باال کردم سرم

 شیپ نیایب نیتون یم نیجا رفتم، اگه دوست داشت نیهم که از ا گهیماه د هیزنم،  یخوب خانوم، من باهاش حرف م لیخ-

 نیخودم کار کن

 :گفتم يبا لحن جد و

 ییچا نیاالن هم بر کنم،یم شیحال میمستق ریکنه، خودم غ تیممکنه اذ ن،یبه من گفت انویجر نیبه مهندس کهن هم نگ-

 نیزیبر

 یم رجیکردن را به دل ا یداغ زندگ. ستادمیوسط اطاق دست به کمر ا. را پاك کرد و از کنارم گذشت شیشک هاعجله ا با

 ...مرگ کند يهزار بار آرزو يکردم روز یم يگذاشتم، کار

....................... 

. استرس در دلم نشسته بود لیدل یب. کردم یآشپزخانه نشسته بودم و براندازش م زیدر حال شستن ظرف بود، پشت م گلرخ

فکر مزخرف از کجا  نیمشخص نبود ا. را تکان دادم میاز پاها یکی یعصب. دانم چرا از ذهنم گذشت که نکند باردار باشد ینم

 :است که خودش به حرف آمد یماهانه اش چه زمان خیدهان باز کردم تا از گلرخ بپرسم تار. وارد ذهنم شده

 مان؟یا-

 :با فکر درهم گفتم. گذاشت یجا ظرف يرد و روک یرا آبکش یگید و

 هوم؟-
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 :دیآب را بست و به سمتم چرخ ریش

 ....من فردا برم دنبال شهیم...شهیگم م یجان م مانیا-

 :چشمانم را تنگ کردم. چهره اش در هم شد و

 ؟یدنبال ک-

 :دهانش را قورت داد آب

 دنبال بابا-

 :فرستادم رونینفسم را ب. گشاد شد چشمانم

 گفتم؟ یچ يدینشن يزم نکرده، اون دفه کر بودال-

 :تکان داد يسر

 ...کنه، گناه داره، امروز آرزو به من زنگ زد یم یتاب یآخه بابا ب یول دمیبخدا شن-

 :باال رفت میافتادم و صدا رجیا ادیاسم آرزو،  دنیشن با

 آرزو غلط کرد با من-

 . دیبلند شدم، خودش را عقب کش زیاز پشت م. به من زل زد یشد و با نگران الل

 تو ظرفاتو بشور کوزت خانوم-

 :دمیوسط سالن رفتم و همزمان پرس زیام بلند شد، به سمت م یگوش يصدا. ته دلم خنک شد و

 ه؟یماهانه ات ک خیتار-

 :دمیرا شن شیصدا

 ؟یگیمنو م-

 گمینه عمه مو م-

 گهیهفته د هی-

 ییاما نه، مردن و زنده شدن نداشت، چاره اش مطب ماما بود، همان ماما. شدم یمردم و زنده م یم دیبا گرید يهفته  کی تا

با عقب  نکهیا ياداوریبا . شدند گریکدیباالخره عقد  شیآمد ده روز پ ادمیکه حامد سه بار طناز را نزدش برده بود و 

تماس از . برداشتم زیم يام را از رو یتکان دادم و گوش يسر. در دلم نشست شمزد، دوباره خ ینقشه ام لنگ م دنشان،یکش

 :آرزو بود

 الو؟-

 داداش سالم-

 کیعل-

 :کرد مکث
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 داداش، بد موقع زنگ زدم؟-

 نه، حرفتو بزن-

همش اسم  ومد،ینرگس ن گهیم کنه،یم یتاب یب یلیبابا خ رون؟یبابا رو ببره ب ادیگلرخ فردا ب يدیداداش اجازه م گمیم ز،یچ-

 بره یمامانو م

 :و گفتم دمیو صورتم کشبه سر  یدست

 شهیحواسشو پرت کن آروم م-

 :التماس گفت با

کرد و باهام حرف زد که من از  یو شوخ دیخند نقدریچند روز ا نیبخدا ا رون،یببرتش ب ادیداداش انصاف داشته باش، بذار ب-

 شهیروح مامان شاد م نه،یخواد گلرخو بب یبه عشق مامان م ارم،یدارم بال در م یخوش

 :زدم ادیفر

 شهیخونم روحشم شاد م یخوام برم قبرستون سر خاك مامان، براش فاتحه م یالزم نکرده، من االن خودم م-

 داداش تو رو خدا-

 اَه حرف نزن آرزو-

پارکت  يرا رو دنیدو هیشب ییصدا کبارهیرفتم،  يمبل برداشتم و به سمت در ورود يتماس را قطع کردم و اور کتم را از رو و

 :اخم کردم د،یدو یسرم را چرخاندم، گلرخ بود که به سمتم م. دمینه شنکف خا يها

 چته؟-

 :و گفت دیام رس یقدم کی به

 سر خاك مادرت فاتحه بخونم امیخوام ب یکنم، م یقبرستون، خواهش م امیبذار منم ب-

 ییقبر مادرم؟ بعد با پر رو يآمد، آن هم باال یکه به قبرستان م. هر دو در دلم جا خوش کردند. برگشت نهیک. برگشت نفرت

 شد؟ یمادرم زنده م ش،یها ینیریخود ش نیبکند؟ مگر با ا یخواند؟ که سر آخر چه غلط یفاتحه م

 :زدم ادیفر

 تو آشپزخونه وفتیبرگرد برو ب-

 :دیچسب میو به بازو دیبه سمتم پر دم،یچرخ و

 بخشه ینرگس خانوم منو م ام،یتو رو خدا بذار ب -

 :را تکان دادم خودم

 نشو، برو اونور زونیگمشو از من آو-

 :دستم را رها نکرد دم،یدستم را عقب کش و
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ازش بخوام  امیخوام ب یم ر،یفرصتو ازم نگ نیا ام،یجان، فدات بشم بذار منم ب مانیتو رو ارواح خاك نرگس خانوم منم ببر، ا-

 کنم، تو رو خدا یبخشه، خواهش م یمنو ببخشه، حتما منو م

زدم  هیتک واریدست از تقال برداشتم و به د. ختیر یروح و روانم به هم م يآمد همه  یاسم مادرم که م. ختمیبه هم ر دوباره

 :دهانم باز شد و زمزمه کردم. زد یآشفته شده بود و نفس نفس م شیموها. شدم رهیبه او خ یچارگیو با ب

 میزود لباس بپوش بر-

 ....دیرا پاك کرد و به سمت اطاق دو شیاشک ها. دیایکرد اجازه داده باشم به همراهم ب یباور نم. کرد مکث

...................... 

 دیشا. من و پدرم شیپ. بود نجایدوست داشتم ا. خواست یدلم مادرم را م. بودم ستادهیا اهیمرمر س يرو به رو. دیبار یم باران

کردم و اصال به قول مادرم  یم شیرها دیشا. زدم یدخترك، به آب و آتش نم نیا کردن چارهیب يخودم را برا نطوریمن هم ا

. دیچانه ام لرز. ام یزندگ یرفتم پ یآن وقت من هم م. پول پرستش يبنده  نیو ا نستدا یاو م. کردم به خدا یواگذارش م

زانو زد و با چشمان سرخ از اشک، به  قبر، يگلرخ شدم که آن سو يمتوجه . دمیاسمش کش يکنار قبر زانو زدم و دستم را رو

بود که لحظه به لحظه  بیعج. بود همراهمحس نفرت هنوز . ام کرد یبه حال یدوباره حال دنشید. چشم دوخت اه،یمرمرِ س

 یکردم و خودم به آرامش م یکابوس تک تکمان را تمام م. همه مان خوب بود ينفرت، خوب بود، برا نیا. شد یم شتریب

 :کرد خکوبمیگلرخ م يصدا کبارهیچشم از گلرخ گرفتم و دوباره به قبر زل زدم که . دمیرس

خدا منو  یاله ،یپر پر بش یبرات نرگس خانوم، من باعث شدم تو جوون رمیمن بم ینرگس خانوم، نرگس خانوم سالم، اله-

هم  مانیمن و ا ،يشما زنده بود دین شاکردم اال یکردم، اگه حماقت نم يبکشه، چقدر من بدم، فقط به شما و خونواده ات بد

  م،یخوشبخت بود

 :افتاد هیبه گر و

منو ببخش، من غلط کردم، نرگس خانوم  ز،یتو رو خدا منو ببخش مادر، منو ببخش عز ن،یازتون بخوام منو ببخش نجایاومدم ا-

 گه؟ید نیبخش یشما منو م ن،یمهربون یلیگفت شما خ یم شهیهم مانیا

 :زار زد و

 منو؟ نیبخش ینه؟ م نیبخش یم-

 :دیکش سیقبر خ يدستانش را رو و

 فدات بشم مادرم، منو ببخش، بذار آروم بشم، منو ببخش-

از اشک، به گلرخ زل زدم که  سیبا چشمان خ. اصال انگار قلبم هزار پاره شد د،یقلبم ترک د،یخم شد و سنگ قبر را بوس و

 :افتاد قبر رها کرد و به هق هق يناگهان خودش را رو

سه سال تقاص  نیا نیبخدا ع زه،یر یچند نفر به هم م یکه کردم زندگ یدونستم با اون غلط یمادرم، نرگس خانومم، من نم-

 بگو بذار آروم بشم،  ،يدیخوشبخت کنم، تو رو خدا حاج خانوم، بگو بخش مانویاالن اومدم ا یپس دادم، ول
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چشمانم گذاشتم،  يانگشت شصت و اشاره ام را رو. شود يها از چشمانم جارکم مانده بود، اشک . دیسنگ قبر را بوس دوباره

نسبت به او  یقیدر دلم محبت عم. نفرت عقب رفت و عشق برگشت. گلرخ زار زدم يو من هم پا به پا دندیاما اشکها بار

 . او سوخت ياز خودم، برا شیدلم ب. احساس کردم

گفتم  یم شهیازدواج کنم، هم مانیخواستم با ا ینکرده بودم و م یوونگیهنوز دنرگس خانوم منم مادر ندارم، اون وقتها که -

 نیکن یمادرمو برام پر م يشما جا

 :دینال و

 دم، یو شما رو هم از دست م زمیر یدونستم با دست خودم تو سر خودم خاك م ینم-

و بلند شدم و به سمتش رفتم، دستم دور کمرش  اوردمیطاقت ن ش،یها یتاب یب دنیبا د د،یبار یسر من و گلرخ م يرو باران

 :حلقه شد

 پاشو بسه ،یشیم سیخ ،یپاشو گل-

 :دیکش غیج

 دهیولم کن هنوز حاج خانوم منو نبخش ام،ینم-

 :افتادم هیبه گر دوباره

 بلند شو ،یگل دیبخش ده،یبخش-

صورتش خم شدم و  يرو اوردم،یدرب و داغانش، طاقت ن يچهره  دنیرا چرخاند، چشمانش سرخ و پف کرده بود، با د سرش

 .دمیچشمان پف کرده اش را بوس

لب . کرد یکه هنوز هق هق م دمیرا کف دستم نگه داشتم، دستم مرطوب شد و به سر و صورت گلرخ کش یآب معدن يبطر

 یانگار کس. در سرم غوغا به پا بود. رمینازل شود و من جا به جا بم یآسمان يکردم همان لحظه بال یو آرزو م دیلرز یم میها

دوباره دستم را مرطوب کردم و به . گرفتم یزده بودم به گلرخ و چشم از او نم لز. دیکوب یسرم م يرو هیبه ثان هیبا پتک ثان

 :دمیصورتش کش

  ؟يگلرخ، گلرخم، بهتر شد-

 شیگونه ها يو هر دو دستم را رو دست بردم سمت صورتش. ختیبود، ته دلم ر ینگاهش ته. نگفت و نگاهم کرد يزیچ

 :گذاشتم و سرش را بلند کردم

 نگام نکن ينجوریا-

 :دیبرچ لب

 د؟یمنو بخش-

 :با بغض گفتم. وفتمیب هیبود دوباره به گر کیرا بستم، نزد چشمانم

 زمیعز دیبخش-
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 :افتاد هیبه گر کبارهی

 مان؟یتو ام ا زیمن واقعا عز-

 یاما نم. من بود زیعز. نه؟ با حسرت نگاهش کردم ایمن بود  زیگفتم؟ عز یچه م دیدر جوابش با. قلبم را فشرد یکس انگار

تمام  یعنیخورد  یاگر نقشه ام به هم م. را کف دستش بگذارم رجیتوانستم حق ا ینم گرید دمش،یبخش یاگر م. خواستم باشد

دختر بد بود،  نیخواست ا یدلم م. کنم نیگزینداشتم تا جا ينقشه ا گریمن هم د. سراب صبر کرده بودم دیسالها، به ام نیا

وجودم را  يتلخ، همه  يجبران کردن گذشته  ينگاه معصوم و تالش برا نیاما با ا. ردیوجدانم آرام بگ یکرد تا کم یم يبد

 :دمیکش سشیخ يبه موها یدست. دیکش یبه آتش م

 گلرخ،  یمن زیتو عز-

 :را پاك کردم شیبا انگشت شصت، اشکها. دوباره اشک دور چشمش حلقه زد. خورد و بهت زده به من زل زد جا

 دلم زینکن عز هیگر-

 :گفت يخفه ا يصدا با

 رو ندارم یتو کس يبه جز خونواده  گهیمن که د رون؟یفردا برم دنبال بابا ببرمش ب يذار یم-

 :دیلرز یم میصدا. شوم وانهیبود د کینزد. سوخت چشمانم

 رونیهر وقت دلت خواست برو دنبالش ببرش ب رون،یباشه، ببرش ب-

 :دستانم گذاشت يرا رو دستش

 ؟یگیراس م-

 نکن خانوم هیگر ينطوریبکن، فقط ا يهر کار دوست دار ،یآره گل-

 .اش چسباندم و چشمانم را بستم یشانیام را به پ یشانیپ و

.................. 

 :گفت یبا نگران حامد

 تو ایشده؟ ب یچ ه؟یداش چ-

ام به هم  یزندگ. شدم رهیمبل پرت کردم و به پارکت خانه خ يخودم را رو. را گرفت و مرا به داخل خانه کشاند میبازو ریز و

گلرخ  گریرا تمام کنم و از طرف د زیخواستم همه چ یطرف م کیاز . زدم یدست و پا م يرینفس گ یدو راه نیب. بود ختهیر

 دیبا نمیحامد تا بب يحاال گلرخ داخل شرکت بود و من آمده بودم خانه  نیهم. بود هاراده ام را سست کرد يپا شیبت هاو مح

مراحل انتقال  یبه طور قانون گریدو روز د. او را به خانه برساند رجیگلرخ افتادم، قرار بود ا ادیدوباره . زمیبه سرم بر یچه خاک

تا  دیدرست چه بود؟ با میاصال تصم. شد یتمام م رخمن و گل ي غهیص گریماه د کیو  دیرس یم انیبه پا رجیسهمم به ا

به مرز جنون  ض،یهمه افکار ضد و نق نیزدم؟ از هجوم ا یرا م زیهمه چ دیق دیهم با دیشا گر؟یرفتم د ینقشه ام م يانتها

 :حامد به خودم آمدم يبا صدا. دمیهر دو دستم را بلند کردم و بر فرق سرم کوب کبارهیو  دمیرس
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 ؟يآزار دار ؟یزن یچرا خودتو م ؟يخل شد-

. شده بود رهیبه من خ یطناز ثابت ماند که با نگران ينگاهم رو. حامد هستم يآمد در خانه  ادمیانگار تازه . را بلند کردم سرم

 :مقدمه گفتم یسرم را کج کردم و ب. قدم عقب رفت کیو  دیترس. ستادمیو مقابلش ا دمیمبل پر ياز رو کبارهی

 از گلرخ بگو-

 :دهانش را قورت داد آب

 بگم؟ یچ-

 :را تنگ کردم چشمانم

 گه؟ یم یاز من چ-

 :شد هول

 گهید نایدوست داره، با خواهر زاده ات هم خوبه، هم یلیخواهرتو خ ،یخوب یلیخ گهیگه، م یم-

 :در هم گره خورد شیابروها و

 ؟شده يزیچ-

 :مداخله کرد حامد

 شده داداش؟ نگران شدم یچ-

اصال چرا من و گلرخ مثل زن . از ذهنم گذشت که چرا من در دستم حلقه نداشتم. دست چپش ثابت ماند يحلقه  يرو نگاهم

حلقه اش  يحامد نگاهم را که رو. بود اما حامد و طناز عقد دائم کرده بودند يا هیعار زمانیهمه چ. مینبود یواقع يو شوهر ها

 :لبخند زد د،ید

 عقدمه يحلقه -

 :دهانم را قورت دادم و گفتم آب

 خوام نقشه مو با گلرخ بهم بزنم یحامد، من نم-

 :نگران شد نگاهش

 خوب؟-

 :دیلرز میها لب

 ارمیتونم اون بال رو سرش ب یاما نم-

 :مداخله کرد طناز

 آره منم موافقم، گناه داره-

 :رو به او براق شد حامد

 تو ساکت باش-
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 :دیبه سمتم چرخ و

 شده؟ یخوب؟ االن مگه چ-

 :فرو بردم میموها انیرا م میها پنجه

بشونمش؟ نقشه ام  اهیبه خاك س يچجور رجویتا آخر راهو برم، اگه گلرخ نباشه ا دیاما من با ،یلیخوبه، خ یلیحامد گلرخ خ-

 دیندارم، تو رو خدا بهم بگو با نهیاونقدرها هم ازش ک گهید ینیخوام گلرخو به دردسر بندازم،  یزنه، از اون ور هم نم یلنگ م

 نیلرزه، بب یم تامدستامو، دس نیکار کنم؟ بب یچ

 :دستان لرزانم را مقابل چشمانش نگه داشتم و

 کار کنم یدونم چ یچقدر بدبخت شدم؟ نم ینیب یم-

 :در هم رو به من گفت ي افهیبا ق حامد

 هم ببخش رجویخوب ا-

 :به آسمان بلند شد ادمیفر

 مش،یدست کم گرفته بود یلیجلو، خ ادیب رهیمنتظره آرزو طالق بگ گذره؟یم یتو سرش چ یدون یبخشمش، م ینم-

 شبخشم یآدمو ببخشم؟ نه نم نیمن ا يخوا یشرکت نقشه بوده، خواسته منو دور بزنه، تو م یازدواجش با منش

 :دیحرفم پر انیبه م طناز

 اختالس بنداز گردنش هیدونم  یبکش، چه م گهید ينقشه  هیخوب -

 :نفرت گفتم با

اونقدرها هم  گهیفهمه کلک زدم، د یتونم بگم منصرف شدم، م یشرکتو بهش فروختم، نصف پولو گرفتم، نم ره،ید گهید-

 ست،ین شیگاوم

 :متفکرانه گفت حامد

 رجیبنداز گردن ا يدزد هیخوب، -

 :دمینعره کش دوباره

 کارش یگم شرکتو فروختم، تموم شد و رفت پ یعمه ام؟ م ياز کجا؟ از خونه  يدزد-

 :حامد هم به آسمان بلند شد ادیفر کبارهی

 که تو ينقشه ا نیهم دیبا یکن یرو امتحان م يا گهینه راه د یبخش یم رجویتو که نه ا ،يتا آخر نقشه رو بر دیپس با-

 يسرته انجام بد

 :گفت يبا لحن جد و

 کار جفتشون تمومه ارم،یبابامو م يدو نفر هم از کارگرها یکیمن و تو و طناز،  ،يخوا یچهار تا شاهد هم م-

 :افتاد هیبه گر طناز
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 رونیب یبکش مانیا يحامد تو که قرار بود پاتو از نقشه  ن،ینکن نکارویتو رو خدا ا-

 :دیبه سمتش پر حامد

 يحاال که خرت از پل گذشت دار ؟یکه عقد من بش یها رو راه انداخت يباز اهیس نیپس تو ا ؟يگلرخو دار يهوا نقدریچرا ا-

 حال و روزشو؟ ینیب یتا آخرش باهاشم، نم قمهیرف مانیا ؟يندازیجفتک م

 :هق هق گفت انیم طناز

 ینم مونیروز خوش تو زندگ هی نیبعد از ا ینی ؟یچ ینیقسم دروغ  نیدون یم م،یقرآن بذار يدست رو دیشهادت با يبرا-

 نداره  یشوخ یقرآن با کس م،ینیب

 :من هم از خشم منفجر شدم نباریا

 لیفک و فام مویهمه سال زندگ نیکردم؟ ا یتا االن زندگ یکن یکار کنم؟ فکر م یچ یگیپس م ن،یهم ینیپاپوش دوختن -

و  رجیعمرمو ا ي گهیو بلند شدم، نصف د نیوقت دستمو نگرفتن، خودم خوردم زم چیکه ه ختنیوجدانم بهم ر یب يها

 عوضش من انتقاممو گرفتم زه،یبه هم بر دروغعمرمو هم قسم  ي هیبذار بق ختن،یو گلرخ بهم ر ومرثیک

 :دیکش غیج طناز

 ؟يریانتقام بگ يخوا یچرا م ینیخوش بب يرو ستیقرار ن یوقت-

 :دینال و

 ، ....بگم...تونم دست رو قرآن بذارم و بگم یمن نم-

 :زد زار

 تونم یترسم، نم یم-

 :زد ادیفر حامد

 به بعد هواتو داره، نگران نباش نیخدا از ا ،یشهادت بدن، تو معاف دیشهادت نده، چهار تا مرد عاقل با ایاصال تو ن-

 :با التماس گفت طناز

 یدون یم ،يبراش پاپوش بدوز يخوا یسنگسار بشه، آخه چرا م دیشا ن؟مایا یدون یم اد؟یسر گلرخ م ییچه بال یدون یم-

 وجدان یچقدر دوست داره؟ نامرد ب

 :سمتش و هلش دادم دمیشود، پر دهیحامد باال رفت تا به دهان طناز کوب دست

 نزنش-

 :زد ادیچند قدم عقب رفت و فر طناز

 شویکه بدبخت نیهم شه،یمونده و از اونجا رونده م نجایاز ا ،یدوباره عقدش کن يخوا یاش که تموم شد بهش بگو نم غهیص-

 اما اون نقشه رو نکش،  شه،یدلت خنک م ینیبب

 :دیلرز میصدا
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 گرم بزنم نیبه زم رجویخوام ا یمن م ره،یقسر در م رجیا-

 :ختیهق هقش دوباره روح و روانم را بهم ر يطناز خم شد، صدا کمر

خواد جبران کنه، براش پاپوش ندوز،  یزدنم، گفتم گلرخ عوض شده، گفتم عاشقته، م هر دو نفرتون ضجه ياون دفه جلو-

 تو رو خدا مانیا

در دلم تکرار کردم که من از گلرخ متنفرم، پشت سر هم تکرار کردم که از او متنفرم، اما . چشمان گذاشتم يدستم را رو کف

قبر مادرم افتاده بود، چشمان  يرو یاله شده اش وقتمچ کلیچشمان پف کرده اش در ذهنم نقش بست، ه. متنفر نبودم

 تشیخواست اذ یآرزو که م زیلحن التماس آم. دید یکه او را م یوقت درمکرد، صورت شاد پ یم يبا پرند باز یخندانش وقت

سر  یدانستم با چه کس یام متنفر بودم که نم وانهیمن از خود د. نه، من از او متنفر نبودم. همه و همه از ذهنم گذشتند. نکنم

 :حامد به خودم آمدم يبا صدا. لج افتاده ام

 ؟يدیکنم طناز، فهم یفردا سه طالقه ات م نیهم ،یبزن یو به گلرخ حرف یاگه چاك دهنتو باز کن-

 :رو به من گفت و

 يکار زایچ نیه اب گهیباشه من د شه؟ینه نم یگیادب کن، حاال تو م گهیجور د رجویگلرخو ببخش، ا گمیداش، من م نیبب-

 يپونصد تومن همه جا يکنم، با نفر یشو جور م گهید يدو تا، دوتا شهیخودم و خودت م ،يخوا یندارم، تو چهار تا شاهد م

 ...دن یشهادت دروغ هم م انیم ایدن

 ....شدم رهیبا چشمان غم زده به حامد خ د،یچیسالن پ يطناز در فضا ي هیگر يصدا

.................... 

 :دیچرخ یدور گلرخ م پرند

 رهیم جیچرخم سرم گ یم یخاله وقت وهو،ی وهوی-

. کرد یپرند نگاه م دنیبود و به چرخ ستادهیآرزو ا يگلرخ ثابت ماند که وسط سالن خانه  ينگاهم رو. دیسرخوشانه خند و

 :دمیپدرم را شن يصدا

 خانوم شمیپ اینکن، نرگس جان ب تیپرند جان، مامان بزرگو اذ-

 :آرزو تکان خوردم يبا صدا. نشسته بود میگلو خیبغض ب. هم فشار دادم يلحظه پلک چشمانم را رو چند

 رهیگ یبابا همش بهونه ات رو م ،ياومد يگلرخ جان خوب کرد-

 :دیخند گلرخ

دو ساعت بعد از تموم شدن  یکیسهمشو فروخته به همکارش، منم مجبورم  مانیکه حد نداره، ا ختهیکار سرم ر نقدریبخدا ا-

 خواد راه بندازه یکه م یشرکت يدنبال کارا رهیکه م مانیرو انجام بدم، خود ا یمال يشرکت هم بمونم و کارا يکارم، تو

 :گفتم يگرفته ا يصدا با

 امروز تو رو رسوند خونه؟ رجیا-
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 :دیکش غیج یبا خوشحال پرند

 رهیم جیمن سرم گ يبابا بز-

 :و گفت دیرند کشبه سر پ یدست گلرخ

معذب  نمیش یکه م رجیا نیمن از فردا خودم برم خونه، تو ماش شهیجان اگه م مانیآره، امروز منو تا خونه رسوند، فقط ا-

 پسر مجرد برگردم خونه هیکنم درست هم نباشه با  یاصال فکر م شم،یم

با فضاحت هر دو نفرشان  تین را جلب کنم و در نهاخواستم اعتمادشا یاما م. گفت درست نبود یراست م. دیچانه ام لرز دوباره

 :آرزو رو به من گفت. کنم و نفس راحت بکشم چارهیرا ب

  ندازمیبدم، بعد سفره م ومرثویک يداداش، من برم تو اطاق غذا-

سر . شود ییبه جدا یکنم تا راض دیحرفش افتادم، گفته بود آرزو را تهد ادی. صورت گلرخ ثابت ماند يهم نگاهم رو باز

 :چرخاندم و رو به آرزو گفتم

 تو اطاق کارت دارم میبر ایب ،يشوهرتو بد يغذا نکهیقبل از ا-

 شده داداش؟ يزیچ-

 یفهم یتو اطاق م ایشده، ب يزیچ هیآره -

 ...شده بود رهیبه من خ یگلرخ شدم که با نگران يآخر متوجه  ي لحظه

............... 

 فیچقدر الغر و نح. و به او زل زدم ستادمیمقابلش ا. دیمال یو با اضطراب دستانش را به هم متخت پرند نشسته بود  يرو آرزو

دستم . نظاره کرده بودم یرتیغ یبود و من با ب ختهیاش به هم ر یاو را داشته باشم؟ زندگ يخواستم هوا یم نطوریا. شده بود

 :لبش نشست يرو يا مهیلبخند نصفه و ن. دمیدست کش اهشیس يموها يرا دراز کردم و رو

 قربونت برم داداش-

 :گونه اش گذاشتم يرا رو دستم

 آرزو یفیتو ح-

 :را تکان داد سرش

 چرا داداش؟-

 :دمیکش آه

 یشیحروم م يدار-

 :گفت یبکشم که با ناراحت شیرا پ ومرثیخواهم بحث ک یکه م دیتخت جا به جا شد، انگار فهم يرو

 بود؟ نیحرف مهمت هم-

 :گونه اش برداشتم يرا از رو دستم
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 رمیبگ ومرثیخوام طالقتو از ک یآرزو، م-

 :تخت بلند شد ياز رو کبارهیشد،  یاش طوالن رهینگاهش خ. شوکه شده بود. به من نگاه کرد رهیخ رهیخ

 بدم ومرثویک يداداش من برم غذا-

 :خواست به سمت در اطاق برود که راهش را سد کردم و

 گفتم؟ یچ يدیشن-

 :کرد مرا کنار بزند یام گذاشت و سع نهیس يرا رو دستش

 ...بابا رو هم بدم، پرند هم با گلرخ جوره يخوام غذا یبابا هم گرسنه شه، م-

 :باال رفت میو صدا ستادمیا میسر جا محکم

اگه گوش  ،یکن یم يخودم سرور شیپ ارمتیبعد از طالقت م رم،یگ یبچه رو برات م ،یچیکه ه ياگه حرف منو گوش داد-

 ومرثویخواد جدا شه، از اون ورم ک یکه خواهرم م رنینوه شونو بگ انیپاشن ب گمیم ومرثویسراغ پدر و مادر ک رمیم ،ينکرد

 یاز حقت دفاع کن یتون ینم ییدست و پا یدونم ب یم رون،یکنم از خونه ب یپرت م

 :به من زل زد يام شل شد، با ناباور نهیس يدستش از رو کبارهی

 داداش؟-

 :فکم منقبض شد عضالت

 که گفتم ینیهم-

ناله اش  يصدا. در هم شکست کبارهیحس کردم . تخت ولو شد يعقب عقب رفت و رو. کردم به چشمانش نگاه نکنم یسع و

 :بلند شد

با  يخوا یکارت کردم که م یآخه مگه من چ ؟یکن يواسه من پدر یخواست یم ينجوریبرادر؟ ا گنیانصاف، به تو هم م یب-

 ؟يریبچه مو ازم بگ يخوا یم ؟یکن يباز يخوا یخواهرت م یبا زندگ ؟یرو بکنکا نیمن ا

 :گفتم ضیغ با

 گفت مادرش بشه،  یبه گلرخ م يخبر دار ،یکن یم يچقدرم که تو واسه بچه ات مادر-

 :دیبغضش ترک کبارهیکه  میبگو يزیخواستم چ. سوخت شیدلم برا. زل زد شیپا ریکرد و با بهت به ز مکث

خوام ازش جدا  یدوست دارم، نم ومرثوینکن داداش، من ک تمیاذ نقدریکنم، تو رو خدا ا یم يبه بعد براش مادر نیبخدا از ا-

 بشم، تو رو خدا یمادر خوب دمیشم، قول م

 :تخت بلند شد و به سمتم آمد ياز رو و

تو رو  ه،یکاف شمهیکه پ نیام، هم یم راضه ينجوریمن هم ؟یجدا کن ومرثیمنو از ک يخوا یداداش قربونت برم، تو چرا م-

 نکن تمیخدا اذ

 :دیکش غیج و
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 داداش-

 :دیداخل اطاق پر یدر اطاق باز شد و گلرخ با نگران ناگهان

 شده؟ یآرزو چ-

 :گلرخ، به هق هق افتاد دنیآرزو با د. به من نگاه کرد و

 جدا کنه، بخدا من دوسش دارم، تو رو خدا ومرثیخواد منو از ک ینکنه، م تمیبگو اذ مانیگلرخ، به ا-

حس کردم قلبم در . زدم هیتک واریدستم را به د. ستیگر یآرزو مثل ابر بهار م. زد یبه آرزو چشم دوخت، پلک هم نم گلرخ

سر گلرخ  يصدا دنیبا شن. بود ختهیبه هم ر زیهمه چ. خودم و خواهرم از دستم در رفته بود یزندگ اریاخت. حال انفجار است

 :بلند کردم

 کنه، نگران نباش یکارو نم نیا مانینه قربونت برم، ا-

به او  رتیبا ح. باال انداخت "نه" يبود، با التماش به من زل زد و سرش را به نشانه  یگلرخ نگاه کردم، چشمانش اشک به

 را نگفته بود؟ نیمگر هم. خودش بود شنهادیکه پ نیا. شدم رهیخ

 :دیاش گذاشت و به سمت آرزو رفت و او را در آغوش کش ینیب يرو "سیه" يکه دستش را به نشانه  میبگو يزیچ خواستم

 جان؟ مانینداشت، نگران نباش، مگه نه ا يکرده، منظور یسر تو خال ه،یعصب مانیا-

 . میبکو واریشدم و دلم خواست سرم را به د جیگ. کرد یم دادیدر نگاش التماس ب. دوباره به من زل زد و

 جان مگه نه؟ مانیا-

 :دهانم باز شد یک دمیقبرستان انداخت، نفهم ادیچشمان اشک آلودش، دوباره مرا به  دنید

 کنم، برو به شوهرت غذا بده یشدم خواستم سرت خال یمن عصب گهیراس م-

 :مقابلش نگه داشتم "نه" يدستم را به نشانه  رد،یو به سمتم آمد تا مرا در آغوش بگ دیپر رونیاز آغوش گلرخ ب آرزو

 نه آرزو، برو به شوهرت غذا بده، فقط برو-

 :آرزو که رفت، به سمت گلرخ براق شدم. دیپر رونیاصرار نکرد از با عجله از اطاق ب گریجا خورد اما د آرزو

 تو نبود؟ شنهادیمگه پ نیا-

 :را نداشتم شیاشک ها دنیو من طاقت د ختیر یاشک م همچنان

 شدم، شمونیپ یآره من گفتم، ول-

 :رفت یکم کم باال م میصدا

 چرا؟-

به خودم گفتم اگه برادرم منو  دمشیلحظه با اون حال و روز د هیشوهرشو دوست داره، مثه من که تو رو دوست دارم،  یلیخ-

 کردم؟  یم دایپ یکرد از شوهرم جدا شم چه حال یمجبور م

 :غضب گفتم با
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 م؟نکن، مگه من معتاد سهیمقا ومرثیمنو با ک-

 :کالفه گفتم و

 شمیم یروان ،ینکن عوض هیگر-

 :را پاك کرد شیبا عجله اشک ها گلرخ

 کمک کن ترك کنه ومرثیبه ک مانیا-

 :نرود رونیب میکردم صدا یو سع دمیام کوب یشانیکف دستانم به پ با

 کنه یترك نم ست،ین یدوازده بار کمکش کردم، دوازده بار شوخ-

 :هق هق گفت با

 میآرزو رو نجات بد یزندگ ایکنم، ب یطرف صد بار هم ممکنه برگرده، تو بازم کمکش کن خواهش م نه،یهم ادیاعت-

 :و به سمتم آمد دیگلرخ ترس. شد قیلبخندم عم. دمیبه لبم دست کش. زدم، لبخند زدم پلک

 ه؟یشد؟ قربونت برم چ یجان؟ چ مانیا-

ام شوکه شد، انگار خطر را حس کرد و خواست عقب  کبارهی ریخ از تغگلر. شد یلبانم رفت، چهره ام عصب يلبخند از رو کبارهی

 :گفت یو مچ هر دو دستش را گرفتم، با نگران دمیبکشد که پر

 جان مانیا-

 :قفل شده ام، گفتم يدندان ها نیب از

  شم،یم تیمن اذ ؟یونیمهر نقدریچرا ا ؟یخوب نقدریچرا ا-

 :دمیاز اطاق شن رونیپرند را ب يصدا. شدم رهیاش خ ینگفت، به چشمان اشک يزیچ

 مال خودمه س،یاون خاله گلرخ منه، مال تو هم ن س،یجونم، اون که نرگس ن يبابا بز-

 :آوردم نییرا پا میشد، صدا دتریدستانم دور مچش شد فشارم

 کارو نکن نیبا من ا یگل-

 :کرد زمزمه

 مان؟یکار نکنم ا یچ-

اش  یشود، زندگ یتمام م زیهمه چ گریماه د کینگفتم کمتر از . شوم یم چارهیب. شوم یم بندیمن نگفتم محبت نکن، پا و

قرآن بگذارند و به دروغ  ينگفتم چهار مرد بالغ آماده اند دست رو. رسد یهمه احساس خوب به انتها م نیشود، ا یم رانیو

 ....اند دهید شیشهادت دهند که او را به همراه گاوم

 .کردم یامشب تمام م نیکاش هم يا دم،یاو را به سمت خودم کشمقدمه  یرا تکان دادم و ب سرم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahtabi22  –کبک ها                             

wWw.98iA.Com ٢٦٧ 

 يخاطره داشتم اما نه آنقدر که برا نجایاز ا. شرکت نگاه کردم واریبودم و به در و د ستادهیوسط سالن انتظار ا نهیبه س دست

 يشرکت تحمل کرده بودم، جا نیرا در هم شیکه سه سال گاو م نیشرکت نداشتم، هم نیبه ا یتعلق. رمیفروختنش، عزا بگ

 :سر چرخاندم رج،یا يبا صدا. شکر داشت

 هیخال یلیخ نجایداش، جات ا-

 :را باال فرستادم میابروها. لبم جا خوش کند، کنترل کنم يبود رو کیکه نزد يکردم پوزخند یسع

 یکن یعادت م-

 :زد هیچهار چوب در اطاق تک به

 ؟يمگه تو عادت کرد-

 تا عادت کنم وفتادمیواسه قولنامه، هنوز جا ن رمیم گهیدو روز د یکی دمیندواحد پس هیمن تازه -

 :دیکش قیعم نفسش

 به حسابت زمیر یروزا م نیپولو هم ي هیبق یراست-

 :تکان دادم يسر

 رسونم یروزا به دستت م نیرو بهت ندادم، هم یداشته باش دیکه با یمدارک يسر هیواسه پول عجله ندارم، منم هنوز -

 :را خاراند سرش

 خوام یهم م یمنش هی یراست-

 :کردم اخم

 رسه؟ یچرا؟ مگه حق دوست به کارا نم-

 :دیدر هم کش چهره

 دختره منو جا گذاشت و رفت-

 :متعجب به خودم گرفتم ي افهیق

 ؟یچ-

 :را به کمر زد دستش

 کارو زد و رفت دیق زا،یچ نیخوام باهات ازدواج کنم و از ا یپدر منو دور زد، گفت نم یب ؟یدون یمگه نم-

 نیبا هم ازدواج کن نیخوا یم یدور زد؟ تو که گفت یچ ینی-

 :کرد حرفش را اصالح کند یسع

 دخترونه ست يکنه، آره بابا ناز و عشوه  یداره ناز م دمینه، شا-

 بره؟ یگذاشت یراحت نیبه هم ه،یچ انیجر نیبرو دنبالش برش گردون، اصال بب -

 :تکان داد يسر
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 ازش بگذرم یراحت نیتونم به ا یکارو بکنم، نم نیهم دیآره با-

و  زیرا لو ندهد، پلک زدم و به م زینگاهم همه چ نکهیا ياحساس بر زبان آورد که برا یو ب یجمله را مصنوع نیآنقدر ا و

 . شدم رهیخ یصندل

 رون؟یب شیاریاز انتشارات م ایمونه  یم نجایا شه؟یم یگلرخ چ فیتکل ،یرفت نجایگم حاال که از ا یم-

 :در هم شد میاخم ها. گلرخ که آمد، دوباره درد در دلم نشست اسم

 کنه،  یانتشارات کار م نیتو هم-

 :چشمانش را تنگ کرد رجیا

 ؟يخوا یم یمنش هیخودت؟ باالخره که  شیپ شیبر یچرا نم-

سر و گردنم را تکان . آوردم، نبودم یآنچه بر زبان م يروزها متوجه  نیا. کردم یحساسش م دینبا. به چشمانش زل زدم رهیخ

 :دادم

 خودم شیبرم پ یو زنمو م رمیگ یراه افتاد چشم، از شما اجازه م یبذار شرکتو راه بندازم، وقت-

 :لبش را به سمت باال فرستاد ي گوشه

 ؟يمرده شورتو ببرن با اون اخالق درب و داغونت، باز سگ شد-

 :رفتمعقب به سمت در شرکت  عقب

من هنوز شرکت زدم که بخوام گلرخو از انتشارات  ره،یگ یآدم لجش م یگ یم ییشر و ورا هی ش،یحوصله تو ندارم گاو م-

 رون؟یب ارمیب

 :با غضب گفتم و

 ؟يبا من ندار يرسونم، کار یمدارکو به دستت م گهیچند وقت د-

 :جواب داد یشد که عصب زیصبرش لبر يکاسه  انگار

 رهیگ یفقط پاچه م یروان ر،ینه ندارم، برو بم-

را بر  دنیهمه سال عذاب کش نیا یتالف گر،یاز شرکت خارج شدم، تا چند روز د یرا ندادم و بدون خداحافظ نشیتوه جواب

 .تواند جوالن دهد یکردم، بگذار تا م یم یسرش خال

................... 

 :حامد، چشمانم را بستم يصدا دنیشن با

 ؟یکارو تموم کن يخوا یاداش، تو نمد-

 :را صاف کردم میگلو

 کنم یتموم م-

 :باال رفت شیصدا
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 ؟یکن دشیدوباره تمد يخوا ینکنه م شه،یتموم م غهیص گهیده دوازده روز د ؟یتموم کن يخوا یم یک گهید یمرد حساب-

 :دهانم را قورت دادم آب

 کنم یروزا تموم م نیگفتم هم-

سر  دیحرف بزنم، با ارویبا اون دو تا  دیکنم؟ من با یروزا تموم م نیهم یگ یکه م يساختمون بساز يخوا یداداش مگه م-

رفته  ادتی نکهیچقدر کارمون خطرناکه؟ مثه ا یدون یم م،یامونش ند قهیخونه و سر پنج دق میبکشون رجویفرصت مناسب ا هی

 کدوم روزا؟ گهیکنم؟ د یروزا تموم م نیهم یگ یحاال تو م م؟یبشکن رجویا يقراره چهار جفت دست و پا

 :زدم ادیباره فر کی. سوخت یشد و در آتش انتقامم م یم چارهیروزها گلرخ ب نیشدم، هم کالفه

و  شکنمیم رجویا يخودم چهارتا دست و پا م،یکنم، هنوز وقت دار یروزا تمومش م نیرو مغزم رژه نرو، گفتم هم نقدریا-

 ....بعدش هم اونو و هم گلر

 :دمیحامد را شن يصدا. افتاد یآمد، نفسم به شماره م یاسم گلرخ که م. نتوانستم جمله ام را کامل کنم و مکث کردم و

هم  گهید يدو هفته  ندازه،یآخرش تو رو از پا م نهیک نیموافقم، ا متیتصم نیمنم با ا شون؟یدیبخش ؟يداداش منصرف شد-

 کرده رجمیا يکن، اصال عقدش کن، گور بابا دشیتمد هیبزن خو يدیاگه د شه،یشما دو تا تموم م ي غهیص

 :ته دل نعره زدم از

خوردم، تو  قیخوردم از رف یعمرم هر چ يمن که همه  ق،یحامد نا رف گهیبگو د ،یپا پس بکش يدنبال بهونه ا يدیبگو ترس-

 کن یقیهم نارف

 :شده بود زیتند و ت نقدریدانم چرا کالمم ا ینم و

 ...کار یدونم چ یخودم م رم،یگ یبه سرم م یگل هیمن خودم  ،یخوام تو کمکم کن یاصال نم-

 :دیحرفم پر انیم به

 ن،یهم شهیم ریگم داره د یگفتم تا آخرش باهاتم، فقط بهت م شهیاز ترس زدم؟ هم یمن حرف ؟يدیآروم داش، چته ترمز بر-

 نداره دهیما فا يها يباند باز نیکه ا غهیبعد از تموم شدن ص ؟يریم يتخته گاز دار

نمانده،  یباق يزیچ یاهیکردم جز س یفکر م يگفتم ته دلم، همانجا که روز یگفتم؟ م یچه م. نگفتم يزیکردم و چ سکوت

گفتم دوباره عاشق زنم شده ام؟ به زحمت تالش کردم فکرم را منحرف کنم، اگر به  یشود؟ م یکم کم از محبت پر م

 . خودم را کنترل کنم متوانست ینم گریدادم، د یم دنیکشنفس  ياحساسم اجازه 

 ؟یپشت خط مانیا-

 :گفتم یآرام به

 ...شهیکار تموم م گهیچند روز د ان،یکه ب یکن یصداشون م گهیپشت خطم، به اون دو تا بگو تا چند روز د-

.................. 
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 يکردم روزها یحس م. کردم ینگاهش م رهیخ رهیاو و خ زل زده بودم به. کرد یتخت نشسته بود و به من نگاه م يرو گلرخ

. کردم یرا فرو م شمیده روز، ن نیهم یط دیبا. دیرس یبه اتمام م غهیص گر،یبود، ده روز د میخواه گریکدیاست که کنار  یانیپا

با بغض . شدم رهیخ فشیظر يچشم از او گرفتم و به پا. شد یم شیاست، قلبم ر نتظارشدر ا یآمد چه سرنوشت یم ادمیهربار 

 :دستم گذاشت يدستش را دراز کرد و رو کبارهی. دمیکش شیانگشتان پا يدستم را رو

 مانیا-

 :بود نیچشمانش غمگ. را بلند کردم سرم

 شده؟ يزیچ-

 :دمیکش آه

 بشه دیبا ینه خانوم، چ-

 :زد لبخند

 یکن ینم يباهام تند گهیآخه چند وقته د-

حد ممکن  نیمن عادت کرده بود؟ چشمانم را تا آخر يها يباز یهشتاد روز، به عوض نیدر ا یعنی. تا حلقم باال آمد بغض

 :گفتم يگرفته ا يبا صدا. نشود يگشاد کردم تا اشکم جار

 بودم یکردم آدم احمق یم ياون وقتا هم که تند-

 :کرد کیخودش را به من نزد. فشردم شیپاها يدستم را رو و

 ؟يدیمنو بخش ینی-

 :گذاشت میبازو يدستش را رو. توان نداشتم تا به چشمانش نگاه کنم گرید. انداختم نییرا پا سرم

 ؟يشد ينجوریشده آخه؟ چرا ا یچ-

 :نگاهش کنم، گفتم نکهیرا بلند کردم و بدون ا سرم

 سر کار يبر دیوقته، صبح با ریبخواب د ست،ین يزیچ-

 :چنگ زد میتخت بلند شوم که به بازو يخواستم از رو و

 مان؟یا-

 .به او نگاه کردم یچارگیب با

 شهیتموم م غهیص گهیده روز د مانیا-

 .دیرس یاو به انتها م یشد، زندگ یتمام نم غهیص گریده روز د. دیاراده لرز یب میها لب

 دونم یم-

 :و من کرد من

 ه؟یچ متیگم تصم یم ز،یچ-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahtabi22  –کبک ها                             

wWw.98iA.Com ٢٧١ 

 :گفت یبا نگران و

 .....نکهیا ای یکن یم دشیتمد-

 :گفت یلرزان يو با صدا دیکش قینفس عم و

 میش یجدا م نکهیا ای-

 یکه با حسرت روز ها را به شب م یمن از گلرخ جدا شوم؟ دوباره بشوم همان مرد بدبخت یعنی م؟یدو دو زد، جدا شو چشمانم

 :فتگ یگلرخ با نگران. چهره ام در هم شد. میشد یخوب بعد از تمام شدنش باز هم جدا م. نقشه ام افتادم ادیرساند؟ 

 بخواب شمیپ ایولش کن، ب م،یزن یبعد حرف م-

اش  یو هم زندگ رمیقرار نبود هم از او کام بگ گرید. کردم یکار را نم نیکنارش بخوابم؟ نه، ا. زل زدم ینقش و نگار روتخت به

 یش بروم، فکر مخواستم سراغ ینم گریچون د. پوزخند زدم، چقدر احمق بودم. بود يآخر نامرد گرید نیرا به فالکت بکشم، ا

با  یلیخواهم به او دست بزنم، خ ینم گریکردم که چون د یهستم؟ واقعا فکر م هاجوان مرد يکردم گل سر سبد همه 

 معرفتم؟

 :دمیبه صورتش کش یرا بلند کردم و دست سرم

 ...خوام برم تو سالن بخ یتو بخواب، من م-

 :دیحرفم پر انیم به

 ؟يازم دلخور ؟یتو هال بخواب يخوا یم-

 :زدم یتلخ لبخند

 نمیخوام فوتبال بب یفوتباله، م يکه ازت دلخور باشم؟ امشب مسابقه  يکار کرد یمگه چ ،ینه گل-

 :دیتخت بلند شدم، خودش را به سمتم کش ياز رو و

 منتظر نمونم؟ بخوابم؟ ینی-

 :زل زدم میها یبه روفرش نباریا

 ....آره خانوم بخواب-

آن  شگرینما يکردم، صفحه  یکه نگاه نم يزیاز دو ساعت بود که روشن بود و من به تنها چ شیرا خاموش کردم، ب ونیزیتلو

کرد تا گلرخ  یم ریینقشه تغ نیاز ا ییجا دیو رو کردم، با رینقشه ام را ده بار ز. دو ساعت فکر کردم و فکر کردم نیتمام ا. بود

چشمانم . کاش گلرخ باردار باشد يلحظه از ذهنم گذشت که ا کی. گرفتم یم رجیرا از ا نتقاممافتاد و من هم ا یبه فالکت نم

اصال . بچه دار شدن نداشتم یته دلم مالش رفت، نه من آمادگ. خورد یاگر باردار بود، نقشه ام خود به خود به هم م. برق زد

. داد تا باردار شود یمعجزه رخ نم گریده روز هم که د نیدر ا. دیرس انیماهانه اش به پا شیچند روز پ نیهم. گلرخ باردار نبود

خواهرم را  یکردم که زندگ یقبول م یعنیکردم؟  یرا چه م رجیشد بعد ا ینه، اگر باردار م. سرم را به چپ و راست تکان دادم

رد اطاق خواب و وا ماز جا برخاست. با خودم مشخص نبود فمیتکل دم،یکش قیاش؟ نفس عم یخوش یو رفته پ ختهیبه هم ر
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. بود دهیچراغ خواب، معصومانه خواب فینور ضع ریز ستادم،یسرش ا يباال. خواستم صورت گلرخ را در خواب ببوسم یم. شدم

. را باز کرد شیپلکها کبارهی. اش چسباندم یشانیسرم را خم کردم و لبم را به پ. شد نیقلبم سنگ. به صورتش زل زدم هیچند ثان

 :دمیرا عقب کش مجا خوردم و خود

 ؟يداریب-

 :کرد بغض

  مان؟یتو چته ا-

 :دمیتوجه به سوالش، پرس یب

 ؟يدیچرا نخواب-

 :را نداد و با اصرار گفت جوابم

 روزا چته؟ نیا یگ یچرا نم-

 :گفتم يخفه ا يکردم بغض را پس بزنم، با صدا یسع

 نیروزا دلم پره گلرخ، هم نیا-

 :شد زیخ مین

 شده یخوب به منم بگو چ-

 :صورتم را چرخاندم. شود يجار میبود اشکها کینزد

 ریشب بخ-

 :برد غمایتوانم را به  فش،یظر يصدا

 بمون شمیپ-

 ششیگفت پ یدانست باز هم به من م یاگر م اورد،یبر سرش ب ییخواست چه بال یدانست شوهرش م ینم. سست شد میپاها

 بمانم؟

 :را نچرخاندم سرم

 خوابم یمبل م يرو-

 :دیبرداشتم، از ته دل نال گریقدم د کی و

 مان؟یا-

 دمیبه سمتش دو. چشمانم را باز و بسته کردم، مقاومتم در هم شکست دم،یکش قیچند بار پشت سر هم نفس عم. دیلرز زانوانم

 ....دمیو با قدرت او را به سمت خودم کش

.................. 

 :در هم گفتم ياخم ها با
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 مراقبش باش آرزو-

چند قدم برنداشته . داشت یقدم بر م دهیشدم که با پشت خم رهیخ فشینح کلیبه ه. شد ادهیپ نیاز ماش یبه سخت ومرثیک

را  انهیگذاشت و م میبازو ينثارش کنم که گلرخ به سرعت دستش را رو یخورد، دهان باز کردم تا فحش يبود، که سکندر

 :گرفت

 ریکمک کن، دستشو بگ ومرثیآرزو جان، به آقا ک-

 :رو به من گفت یبا مهربان. شدم رهیبه چشمانش خ. زبانم بند آمده بود. داغ شدم شیتماس دستها از

 شهیذره باهاش مدارا کن، بخدا خوب م هی-

 :کرد یبا او صحبت م متیحلقه کرده بود و با مال ومرثیبه آرزو اشاره کرد که دستش را دور کمر ک و

 یم تویخودم، بعد کت و شلوار دوماد ومرثیک یشیدوباره م ،یشیتر خوب ممطب دک میر یپسر خوب، م نیآفر ا،یآروم ب-

 م،یریگ یعکس م ییدو تا یعکاس میریم ،یپوش

چسبانده بود، مرا  شهیاش را به ش ینیب شهیپالتو ام فرو بردم، نگاهم افتاد به پرند که باز هم به عادت هم بیرا داخل ج دستم

 :زد ادیفاصله گرفت و فر نیماش ي شهیاز ش د،یکه متوجه خود د

 امیخوام ب یمنم م مان،یا ییدا-

 :دیبه سمتش چرخ گلرخ

 پارك میریم ینه قربونت برم، االن من و شما و بابا بزرگ-

 :رو به پدرم گفت و

 مگه نه بابا؟-

 :دیخند پدرم

 ادیبهت م ينرگس، روسر-

لبخند زدم، . انداخت یمان م ییدوران دانشجو ادیرا م. سرش بود يرو یآب يروسر. شدم رهیاز پدرم گرفتم و به گلرخ خ چشم

 :لبخندم، چهره اش از هم باز شد دنیبا د

 باشه؟ م،یکن یداشته باش، باهاش بد حرف نزن، همه با هم کمکش م ومرثویک يتو رو خدا هوا مان،یا-

 . زل زدم ابانیجوابش را ندادم و به سنگفرش خ. ختمیهمه مهر و محبت به هم ر نیا دنیبا د. دستش را پشت کمرم گذاشت و

 جان؟ مانیشد ا یچ-

 :بلند کردم سر

 زنم یبهت زنگ م ن،یدور و برا باش نیهم ن،یمراقب خودتون باش ،یچیه-

 :زد میرو رفتم، گلرخ صدا ادهیبه سمت پ و

 جان مانیا-
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 :چرخاندم سر

 بله؟-

 :زد لبخند

 دوست دارم-

 ...بست خیوجودم  ي همه

................. 

نشد و دکتر به او متادون داد تا کم کم  ییسم زدا ومرثیبار ک نیا. ام کمتر شده بود یانگار فشار روان م،یخانه که برگشت به

 ومرثیک. دیچرخ یم ومرثیآرزو ثابت ماند که با چشمان اشک آلودش، مثل پروانه دور ک ينگاهم رو. را کنار بگذارد ادشیاعت

حرکتش،  نیا دنیو من با د دیکش یم شیشرتش را مدام به سمت زانوها یت يانتها. بود دهید، کمرش خممبل نشسته بو يرو

 :رو به او گفت یگلرخ با مهربان. شدم یکالفه م یحساب

 ن؟یخوب ن؟یبهتر ومرثیآقا ک-

 :دار جواب داد کش

 خوبـــــــم، -

 :سرش را به سمتم چرخاند و

 منــــــو نگه نداشتـــــــن،  يهوا نقـــــــدریپدر و مادرم ا ،يمثه برادر پشتــــــم بود ،یمشتــــــــ-

 :دیاش را باال کش ینیب و

 یتنهـــــــام نذاشتــــــ-

 یکدام را به رخم نم چینکرده بودم، کم کتکش نزده بودم، اما ه تشینکرده بودم،کم اذ رشیکم تحق. دیچسب میگلو خیب بغض

 يحال خرابم شد، از رو يمتوجه . به من زل زده بود یگلرخ با نگران. لک زدم و سرم را به سمت گلرخ چرخاندمپ. دیکش

 :شد و گفت زیخ مین یصندل

 شده؟ یچ مان؟یجانم ا-

 :دیکه به سمت پدرش دو دمیپرند را شن يصدا. باال انداختم چانه

 من امروز با خاله گلرخ رفتم پارك ییبابا ،ییبابا-

سرش را تکان . لبخند، کش آمد يصورت گلرخ ثابت ماند، لبش به نشانه  يسرش را بلند کرد و چشمان خمارش رو ومرثیک

 :داد

 ؟يازدواج کرد مـــــــانیگلرخ خانـــــوم، پس باالخــــــره با ا-

 :ادامه داد ومرثیکه ک دیبگو يزیدستپاچه شد و خواست چ گلرخ
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عمر حسرت  هیکه مثـــــه من  ــــــــنینکن يکار ـــــــن،یجبران کن ــــن،ــیبچه ها قدر همــــــو بدون-

 ــــــــنیبکش

 :زانوانش خم شده بود يکه رو دیبه سر پرند کش یدست

افتـــــــادم، اگه زن  يبه چه روز نینیکنـــــــم، بب یکار م یدارم چ ــــــــدمیبود، نفهم ــــــــفیمن اراده ام ضع-

 بود ـــــــابونایخ يتـــــــم برادر زن خوب نداشتـــــــم جام گوشـــــه خوب نداش

. روزها دل نازك و حساس شده بودم نیا. بود اشک دور چشمم حلقه بزند کینزد. کرد یم هیصدا گر یشدم که ب رهیآرزو خ به

بود که  نیهم منظورش ا دیشا. کابوس را تمام کنم و گلرخ را ببخشم نیگفت که ا یبه من م یزبان یبا زبان ب ومرثیانگار ک

 ...را هم ببخشم رجیا

................... 

. که جلو فرستاده بود، خنده ام گرفت شیلبها دنیبا د. کرد ینشسته بود و به رو به رو نگاه م نیداخل ماش نهیدست به س پرند

 :ختمیرا به هم ر شیراز کردم و موهادستم را د. شده بود یکارتون يعروسکها هیشب

 ؟ییدا هیچ-

 :دیکش غیج

 کند،  مویخرس يموها ایامروز تو مهدکودك هل ییدا-

 :را باال بردم میابروها

 ؟يکار کرد یخوب بعد تو چ ،يچه کار بد-

 :گره شده، گفت يو با ابروها دیسمتم چرخ به

 دمیکش فشیک يرو کمیمنم با ماس-

 :زدم لبخند

 ؟یخوب حاال چرا ناراحت ک؟یماژ ای کیماس-

 :را تکان داد سرش

 ناراحت شد، منم غصه خوردم ییدا-

 :تکان دادم يسر

  ،يکرد یکند، تو هم تالف تویخرس يخوب اون موها-

 :افتاد هیباره به گر کی

خط  فشیک يمن رو یول د،یکردم بعد اون بهم گفت ببخش هیکند من گر مویخرس يموها یوقت ؟یدون یآخه م ،یینه دا-

 کرد هیخورم، آخه اون گر یکردم، االن غصه م یخط
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خواست به رخم  یانگار م. زد یم یبه من تو دهن شیچهار ساله با حرف ها يدختر بچه . به پا شد الیدر سرم شور و واو دوباره

 :گفتم يگرفته ا يبا صدا. هل دهم یخواستم او را ته بدبخت یبکشد که گلرخ هزار بار تقاص پس داده بود و من باز هم م

 دیفردا تو مهدکودك تو هم بهش بگو ببخش ،ییخوب دا لیخ-

 :گفت هیگر انیم

 ؟یجون ییبخشه دا یمنو م-

به . ردینگ يبا زبان کودکانه اش روح و روانم را به باز نطوریو از او بخواهم ا وفتمیپرند ب يدوست داشت به پا. دیام لرز چانه

به  یدست. کشانده یاهیوجودم را به س يو انتقام همه  نهیهستم، به رخم نکشد که ک يریچقدر آدم پست و حق اوردین ادمی

 :دمیسرش کش

 بخشه فرشته کوچولو یتو رو م ،ییآره دا-

 :خودم صحبت کنم، گفتم يانگار که برا و

 ییدا یفهم یسن کمت بهتر از من م نیتو با ا-

 .دستم را دراز کردم و اشک چشمش را پاك کردم و

.................... 

 :دیچیپ یحامد درون گوش يصدا د،یلرز یم دستانم

 یکشون یبهونه م هیبه  رجویا م،یمون یخونه م نییما چهار تا پا نه،یگم، نقشه ا یم یچ نیخوب داداش، خوب گوش کن بب-

بعد هم که  اد،یصد و ده ب میزن یو زنگ م میشکنیباال، چهارتا دست و پاشو م میر یم عیرفت داخل خونه، سر یخونه، وقت يتو

و بهشون  ياز دست داد ارتویو تو هم اخت میدیکه ما اون دو تا رو با هم د یکن یم مینامه تنظ تیمعلومه، شکا زایچ ي هیبق

 ؟یاک ،يحمله کرد

 . چشمانم را باز و بسته کردم. تنم گر گرفت يچند لحظه همه  يبرا د،یتپ نهیدر س قلبم

 ؟یگفتم اک مان،یالو، ا-

 :زحمت دهان باز کردم به

 خونه منتظرم بمونه تا برسم ادیبهونه ب هیبه  گمیم رجیبه ا م،یمون یخونه م نییباشه، فردا بعد از ظهر ساعت سه پا-

 :دمیحامد را شن یعصب يصدا

 چقدر مونده؟ به حساب من زمانش هم گذشته غهیاز مدت ص ن،یبب-

 :دهانم را قورت دادم آب

 فرصت دارم گهیه روز دنه، تا س-

 ؟یمطمئن-

 :گفتم دهیبر دهیبر
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 ثبت شده....هست، تو محضر هم...نامه ام غهیص يبرگه ...آره-

 :دیحامد هم لرز يصدا

 ؟یحرفت هست يآره؟ رو گه؟ید یداداش، مطمئن-

 :دمیلرز. در تنم نشست سرما

 آره مطمئنم-

با بغض . همه فشار را نداشتم نیتحمل ا گرید. تا نوك زبانش آمد و او آن را ته حلقش فرو فرستاد یانگار حرف. کرد مکث

 :گفتم

 خداحافظ-

....................... 

 :پشتش نشستم و دستم را دور کمرش حلقه کردم. مبل نشسته بود يرو گلرخ

 مان؟ینه ا شه،یخوب م ومرثیک-

 :فرو بردم شیموها يرا ال به ال سرم

 آره گلرخم-

 .شدم وانهیخانه است، د نیشب حضورش در ا نیامشب آخر نکهیاز فکر ا و

 معتاد شد يچه جور ومرثیک یوقت به من نگفت چیه مان،یا-

 :دو رگه شد میصدا

 بود فیخودش ضع يخودش بهت گفت که خانوم، اراده -

 :گفت یبه آرام. درب و داغانم شد که خواست به سمتم بچرخد، اجازه ندادم و محکم نگهش داشتم يصدا يمتوجه  انگار

 شده؟ يزیچ-

 :ام را به پشت سرش چسباندم یشانیرا بستم و پ چشمانم

 ستین یچینه، ه-

 .دمدوباره خواست بچرخد، اما باز هم مانع ش. دیگونه ام لغز يچشمم سر خورد و رو ياشک از گوشه  يقطره  و

 گهیبذار برگردم د نمت،یبب مان،یا-

 :کردم يدهانم را قورت دادم و تک سرفه ا آب

 بمون ينجوریحال خوشمو خراب نکن، هم-

 ...آخه-

 :دستم گذاشت يدستش را رو. داد یم یخوب يبو شیموها. دمیکش شیموها ياز اشکم را رو سیخ ي گونه

 گرفت؟ یم یموادو از ک ومرثیک-
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 :ادمفرست رونیرا ب نفسم

 از مواد فروش-

 ش،یصدا دنیبا شن. دیگونه ام چک ياشک رو يپلک زدم و باز هم قطره . شد شتریدستانم ب يفشار انگشتانش رو. کرد سکوت

 :دیقلبم تپ

 شه،یمون تموم م غهیفردا صبح ص-

 غهیبه حامد دروغ گفتم که ص. زنم نبود گریشد و د یمان تمام م غهیگفت، فردا صبح ص یراست م. دمیکش قینفس عم دوباره

دو  يفردا اگر برا. شده بود دایاز نور پ يانگار روزنه ا ،یاهیآن همه س نیاصال ته ته دلم، ب. رسد یبه اتمام م گریمان، سه روز د

 یبه انتها م ماننیب زیهمه چ گریاما د. شد ینم چارهیب گریزنم نبود، د گرید. کمتر بود رمشانج م،یدوخت ینفرشان پاپوش م

سه ماه  نیریبا خاطرات ش دیشدم و با یتنها م يباز هم تنها. توانستم او را به عقد دائم خودم دراورم یهرگز نم گرید. دیرس

اصال . شد یمحصنه محاکمه نم يبه جرم زنا یدادگاه چیدر ه گریبهتر بود، د نطوریا. رساندم یروزم را به شب م مان،یزندگ

 نیهم يبرا. اش کنم چارهیخواستم ب یکه از اول هم نم دمیرس یم جهینت نیکردم، به ا یچند ماه، نگاه م نیبه ا قیدق یوقت

 غهیروز ص نیآخر نکهیکردم تا ا یآنقدر روزها را کش آوردم و وقت کش. اش کنم غهیگرفتم ص میعقد دائمش نکردم و تصم

خودم . شد یام هم تمام م یخوب زندگ يشد، روزها یتمام م. دام نبو غهیص گریساعت ده صبح فردا، د. دیمان هم از راه رس

کردم  یم زیهم به حسابش وار یگرفتم و مبلغ قابل توجه یم لیوک شیکنند، برا تشیگذاشتم اذ یکردم و نم یم یبعد دوندگ

با . شد يپلک زدم و باز هم اشک از چشمم جار. کردم یرفتم خودم را گم و گور م یبعد هم م. کند یگزند یتا بتواند به راحت

 :گفتم يگرفته ا يصدا

 دونم یم-

 :خم کرد نهیس يرا رو سرش

 چمدونمو جمع کنم برم؟..چم ای یکن یم دشیتمد...تم-

 .میبگو يزیداد چ یاشک مجال نم. شد یسکوتم طوالن. در دل دعا کردم سکته نکنم. حس شد یدست چپم ب. دیکش ریت قلبم

 نبودم یبرات زن خوب مان؟ینه ا ،یکن ینم دیمدت-

 :دهانم را قورت دادم آب

 خوام عقد دائمت کنم یم ،یگل يبود یزن خوب-

 :باال رفت شیصدا. حرفم، جا خورد و خواست برگردد، باز هم اجازه ندادم نیا دنیشن با

 ؟یکن یواقعا عقد دائمم م ؟یکن یم ينجوریچرا ا نمت،یبذار بب-

 :وحشت زده شد. بودم، چقدر پست بودم ریچقدر حق. افتادم هیشکست و به گر بغضم

 جان مانیشده؟ ا یچ مان،یا-

 :و دستش را دورم حلقه کرد دیدستانم را شل کردم و از او فاصله گرفتم، چرخ. دیایب رونیتقال کرد تا از حصار دستانم ب و
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 ؟یکن یم هیشد؟ فدات بشم چرا گر یآقا، چ-

 :افتاد هیه گرخودش هم ب و

 کردم؟ با سواالم ناراحتت کردم؟ تتیاذ-

 :گفتم هیگر انیم

 خوب بود یلیسه ماه واسه من خ نیا-

 :دیکش سمیبه صوت خ یشد و دست خم

 امیزن دن نیخوب بود، فکر کردم خوشبخت تر یلینکن قربونت برم، واسه منم خوب بود، خ هیگر-

 :گفت هیبا گر. دمیسرم را عقب کش. ردیتالش کرد چانه ام را باال بگ و

 ...تو خودت ومرث،یک یمهربونه، بابات، پرند، حت یلیخوبن، آرزو خ یلیخونواده ات خ-

 :دیاش را باال کش ینیب و

 چند سالو واسه هر دو تامون کوفت کردم؟ نیچرا من حماقت کردم و ا-

 :عقب عقب به سمت اطاقم رفتم و گفتم. دیر از جا پرمبل بلند شدم، او هم مثل فن يو از رو دمیسرم را عقب کش دوباره

 نداشته باش میبذار تنها باشم، کار-

 :ستادیسالن ا وسط

 آخه چرا؟ -

 :بود يمثل ابر بهار جار میها اشک

 کنم،  یمحضر، عقدت م میر یفردا م-

 :زار زدم و

 شهیتموم م یفردا همه چ-

 .وارد اطاق شدم و در را بستم و

 یعصب يلرزه  د،یلرز یتنم م يهمه . کردم یدود م یکردم و ه یدود م یاما ه ازدهم،ی گاریس ایدهم بود  گاریدانم س ینم

را از کنج لبم  گاریحامد دستش را دراز کرد و س. دیتپ یم نهیامان در س یآب دهانم خشک شده بود و قلبم ب. کرد ینم میرها

 :پرت کرد رونیبرداشت و از پنجره به ب

 ؟یسکته کن يخوا یتو، مخود يخفه کرد-

 :ام راه باز کرده بود، پاك کردم و گفتم قهیرا که از کنار شق یعرق يکف دست قطره  با

 زنم یکنم امروز سکته م یفکر م-

 :شانه ام گذاشت يرا رو دستش

 شهیتموم م یهمه چ گهید قهیتا چند دق-
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گلرخِ بدبخت داخل خانه بود و . شدم رهیعقب نشسته بودند، خ یصندل يکه رو يبه دو مرد نهیتکان دادم و از آ يسر هراسان

حامد تکان  يبا صدا. ستیمن ن ي غهیص گریخوش بود که د نیدلم به ا. ختیر یاش به هم م یزندگ گر،ید ي قهیتا چند دق

 :خوردم

 اد؟یکه ب رجیبه ا يزنگ زد يبه چه بهونه ا-

 :دمیکش قیعم نفس

 و مدارك شرکتو بهش بدم امیه تا بخونه منتظر بمون ادیبهش گفتم ب-

 ؟يبر یشک نکرد که چرا خودت براش نم-

 لج يرو دنده  وفتمیشم م یم یعصب یدونه وقت یم م،یتو شرکتش جر و بحث کرد شیچند روز پ-

که  دیکوب یام م نهیوار خودش را در س وانهیداشبورت بردارم، قلبم آنقدر د يرا از رو گاریدوباره دستم را دراز کردم تا پاکت س و

 دنیبا د کبارهیحامد دستش را دراز کرد و خواست مانع شود که . ام را بشکافد نهیکردم هر لحظه ممکن است س یحس م

 یباز نفس م مهیبا دهان ن. آپارتمانم پارك شد، دست هر دو نفرمان در هوا معلق ماند ابلمق ابان،یخ يکه آن سو رج،یا نیماش

 :گفت یحامد به آرام. دمیکش نییشرتم بردم و آن را به سمت پا یت ي قهیدستم را سمت  دم،یکش

 خونه يتو میزیر یم عیسر م،ید یبعد امونش نم قهیبره باال، پنج دق میمون یاومد، م-

به ساختمان  یو نگاه ستادیآپارتمان ا يشد و مقابل ورود ادهیپ نیاز ماش رجیا. شد یم دهیبه هم کوب میدندانها. شد سردم

 :دیحامد به عقب چرخ. بود دهیاسترس امانم را بر. گونه ام گذاشتم يدستم را رو. انداخت و وارد ساختمان شد

چون هنوز  میداشت يقرار کار یوسفیمهندس  يقرارداد تو خونه  هی میتنظ يسفارش نکنم، ما چهارتا برا گهیبچه ها د-

 حلِّه؟ م،یدیناجور د تیتو وضع بهیمرد غر هیا خانمشو ب میدیرس یوقت وفتاده،یشرکتش راه ن

 یبه ساعت مچ یاسترس زا گذشت و حامد نگاه ي قهیسه چهار دق. کردند دییکه حرف حامد را تا دمیهر دو مرد را شن يصدا

 :اش انداخت و گفت

 میبر-

کشش نداشتند وزنم را  میانگار پاها. شدم ادهیپ نیلرزان از ماش يبا پاها. شد ادهیرا باز کرد و از آن پ نیخودش زودتر در ماش و

زن داشت، . حلقه اش ثابت ماند ينگاهم رو. دیچسب میحال خرابم شد که به سمتم آمد و به بازو يحامد متوجه . تحمل کنند

از . میگذشت ابانیهر چهار نفر، از عرض خ. همه بال سرش آورده بود اما باز هم دوستش داشت نیزنش را هم دوست داشت، ا

در  دیشا. آنها هم زن داشتند، حتما زنشان را دوست داشتند. شدم رهیکه حامد به همراه خود آورده بود، خ يپشت سر، به دو مرد

 کبارهیو . کند چارهیخواست زنش را ب یم يکه با نامرد یرتیمهندسِ خوش غ شِیبه ر دند،یخند یمن هم م شیدلشان به ر

به او قول داده  م،یمنتظر بود که امروز به محضر برو. گذشت ییایآن سه ماه رو. بودزنم ن گریزنم؟ گلرخ که د. تکان خوردم

 .میبودم عقد دائم شو

 ن؟یخوب آماده ا لیخ-
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 یبه پا م يزیآبرو ر گر،ید ي قهیتا چند دق. به آپارتمان انداختم ینگاه. چشمانم سوخت. حامد از افکارم کنده شدم يصدا با

داشتم، حامد خواست به سمت آسانسور  یکند قدم بر م. میوارد ساختمان شد. بردند یو گلرخ را م رجیو ا دیرس یم سیپل. شد

 :آمد، گفتم یم رونیب اهکه انگار از ته چ ییبرود که با صدا

 میبر دیآسانسور خرابه، از پله ها با-

به  نیبود، گلرخ با آن چمدان سنگهم آسانسور خراب شده  شیآمد سه ماه پ ادمی. غرولند کرد و به سمت پله ها رفت حامد

همان روز هم . شود، چمدانش را گرفته بودم تیاذ امدیبودم، دلم ن نهیآمد، همان روز هم که پر از ک یزحمت از پله ها باال م

 ادی. و سرش به کف پارکت خورد، دلم رفت دمیسرش کش ریسر کردم، دستم را که از ز اوبار با  نیاول یوقت ای. دوستش داشتم

 . میستیآسا گر لیباران س ریچقدر هر دو ز. قبر پهن شده بود يقبرستان افتادم، گلرخ رو

 اول ياز طبقه  نیا-

 ایهل. کرده بود، دچار عذاب وجدان شده بود یرا خط خط ایهل فیک نکهیپرند افتادم، از ا ادی. دیحامد پنجه به اعصابم کش يصدا

کش  يبا آن صدا شیدو سه شب پ ومرثیاصال ک. گلرخ هم جبران کرده بود. کرده بود، جبران کرده بود یاز او معذرت خواه

نبود که  فیبود، اصال اگر اراده اش ضع فیخودش ضع يگفته بود اراده  م،یرا بدان مدارش به من چه گفت؟ گفته بود قدر ه

 . توانست معتادش کند یهم نم شیصد تا گنده تر از گاوم

 گه؟یچهارمه د يات طبقه خونه -

خواست با او  یخاطر خواهرم را م رجیکه ا ییاصال خود من آن وقت ها، همان وقت ها. دمیکه به تنم نشست، لرز ییسرما از

 يدادم به همراه پدر و مادرش وارد خانه شوند و چا یاجازه م دیگفت، من با یراست م امرزمینداشتم، مادر خدا ب یبرخورد خوب

 ایشده  یتوانستم به او فرصت دهم که نشان دهد آدم خوب یهم م دیشا. دادم یرد م جواببخورند آن وقت محترمانه به آنها 

 .نه، خودم هم کم مقصر نبودم

 دوم ياز طبقه  نیا-

باز . پا نرود جفت االتمیوسط فکر و خ نقدریبکوبم تا الل شود و ا واریخواست به سمت حامد حمله کنم و سرش را به د یم دلم

گلرخ که . جا به جا سکته کرد دیحماقت کردم و رگ زدم، مادرم مرا که د یرگ زدم، وقت یوقت. برگشت ییایخولیهم افکار مال

پر  دیمرا که د يشده بود، جنازه  فیرا تحمل کرده بود، قلبش ضع ین همه سال فشار روانیمادرم ا. در مرگ مادرم مقصر نبود

را کم کم  اهمیسه ماه واقعا جبران کرد، دل س نیتازه در ا. که خورده بود، مادر مرا نکشته بود يهر شکر گریگلرخ که د. پر شد

 نهینبود، ک نهینفرت نبود، ک گریدلِ پرند، آن وقت د لمث دیسف دیسف. شد یم دیدلم سف گریچند ماه د دیکرد، شا يخاکستر

 .نبود یوسفی مانیا يِشتر

 باال میبر دیآروم با گهید م،یسوم يبچه ها طبقه -

 :گفت یو به آرام دیحامد به سمتم چرخ. ستادمیپاگرد پله ها ا يرو کبارهی

 ؟يچرا موند ه؟یچ-
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 :را بلند کردم و به چشمانش زل زدم سرم

 باال، منصرف شدم نیایخواد ب یداداش نم-

 :به من زل زد رهیخ رهیخورد و خ جا

 ؟یچ-

 :تکان دادم يسر

 دمیرو بخش هر دو تا دمشون،یبخش-

 :از آن دو مرد، مکث کردم یکی يصدا با

 مهندس؟ یمطمئن-

 :نچرخاندم سر

 هام رفت نهیک دم،یآره مطمئنم، بخش-

 :دیو به بازوانم چسب دیگل از گلش شکفت و به سمتم پر کبارهی حامد

 يداداش خوشحالم کرد مان،یخدا رو شکر ا-

 :دیام را بوس یشانیدستانش قاب کرد و پ نیافتادم، حامد صورتم را ب هیباز هم به گر. دیچسب میگلو خیب بغض

 داداش،  یِخوشحال ي هیگر-

 :دمیام را باال کش ینیب

 نیمحضر شاهد عقدم باش میبا هم بر نیجا بمون نیمحضر، هم میگم لباس بپوشه بر یم یباال به گل رمیم-

 :گذاشت و فشرد میبازو يدستش را رو حامد

 برو باال میجا موند نیهم ن،یخوشبخت باشمبارك باشه، -

رفتم  یم. نیزم يمرد رو نیسبک بودم، خوشبخت بودم، خوشبخت تر. بود یقلبم پر از خوش. آن سه نفر که جدا شدم از

 یکردم به خدا، اگر واقعا گناهکار بود خدا م یاو را واگذار م. کردم برود یدادم دستش و ردش م یرا م شیمدارك گاو م

از پله ها  یکیدو تا . فاجعه را گرفته بودم ينبود که من جلو گناهکارگذاشت، اگر هم  یدانست و او، حقش را کف دستش م

 :دمیرا شن رجیا ينعره  يخواستم در خانه را باز کنم که صدا دم،یکش قیو نفس عم ستادمیپشت در ا. باال رفتم

بده من اون چکو بذار کابوس تموم بشه، کم هواتو نگه  ؟يدراورد يتو چرا باز م،یپدر، ما قول و قرار گذاشته بود یب ي کهیزن-

 ؟يد یدستمزد منو م ينجوریداشتم؟ ا

 :وجودم را لرزاند کش،یریستیه غیو ج دمیگلرخ را شن ي هیگر يصدا. توان حرکت از من سلب شد. ستادیقلبم ا. زدم خی

تونم،  یبود اما نم یدونم قول و قرارمون چ یم ،یهوا نگه داشت ،يواسه کار اومدم تو انتشارات مثه برادر پشتم بود یاز وقت-

 شیبشون اهیذارم به خاك س یدوستش دارم، نم
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پس حاال چرا . سگ صاحاب خودم بیجا داخل ج نیجا بود، هم نیهم یلعنت دیکل نیگشتم، ا دمیبه دنبال دست کل بمیج در

 کردم؟ ینم شیدایپ

 :پشتم را لرزاند ي رهیت رجیا ادیفر

همه  میتون یبرفه م ریاالن که سرش مثه کبک ز ،یختیمنو بهم ر ينقشه ها ،يشد مانینگو دوباره عاشق ا یگلرخ ملک-

که قرارشو باهات  یباال، تو به سهم میکش یم ستشویامضا رو بده ببرم بذارم اجرا، هست و ن دیاون چک سف م،یتموم کن زویچ

 زندون، بده من چکو،  ندازمیعمرش م يواسه همه  مانویمنم ا ت،یدنبال زندگ يریو م یرس یگذاشتم م

 :دیکش غیج گلرخ

بوده  غهیگذاشتم باهات مال قبل از ص يدوست دارم، هر قول و قرار مانویدوستش دارم، ا ،یاش کن چارهیذارم ب یدم، نم ینم-

 يکرد چارهیب مانویخواهر ا يدونستم چه جور یکه نم بود یمال وقت رج،یآقا ا

 :زد ادیفر رجیا

از طالقِ ارزو نبود؟  يخبر گهید نینه؟ واسه هم ره،یبگ ومرثیتا طالق آرزو رو از ک یننشست مانیا يپا ریز نیپس واسه هم-

من بود صد بار ازت سو  يجا یمن؟ هر ک يبرادرانه  يجواب محبتا نهیا که؟یبرف بود؟ آره زن ریمن خودم مثه کبک سرم ز

 نجایا امیبه من گفت ب رتیتو رو سپرده بود دست من، االنم خوش غ راهیراهو ب رتتیغ یاون شوهر ب یکرد، وقت یاستفاده م

مونده که  یاصل شیرفته؟ نه، ن ادمیهمه سال از  نینذاشت با آرزو ازدواج کنم، فکر کرد بعد از ا زیهمه چ یب اد،یتا ب نمیبش

 خودشم بره تو زندون آب خنک بخوره دیکه معتاد شد بس نبود، با ومرثیزنم، کبهش ب

 :دیدوباره نعره کش و

 بده من چکو گدا گشنه ؟یکن یم تیشوهر سابقتو انداخت تو زندون، االن تو ازش حما مانیا نیهم-

 :زد ادیفر رجیا. دیبه گوش منِ مسخ شده رس يزیپاره شدن چ يصدا

  ز؟یهمه چ یب يدسته چکو چرا پاره کرد-

 :با هق هق گفت گلرخ

خواستم انتقام  یراحتم کرد، اون وقتا داغ بودم م مانیانگل بود، خودش تو کار خالف بود، ا هیبود؟  یشوهر سابقم مگه چ-

 چقدر خوبه مانیا دمیسه ماه فهم نیاما تو ا رم،یبگ

بردم و با دستان لرزان آنرا  ورشیکردم، به سمت در  دایرا پ دیآمدم، دسته کل به خودم کبارهی د،یکه به گوشم رس یلیس يصدا

سر چرخاندم، حامد و دوستانش بودند، در خانه را باز کردم و خودم را به  د،یاز راه پله ها به گوشم رس دنیدو يصدا. گشودم

بود و مثل ابر بهار  ختهیسرش به هم ر يوهازنم را، مچاله شده وسط سالن نشسته بود و م. دمیگلرخ را د. داخل پرت کردم

نه، برادرم نبود، . ام را، دوستم را، برادرم را یدور زندگ يسال ها قیرف دم،یرا د شیگاو م دم،یرا د رجیا خت،یر یاشک م

. ختیخواهرم را به هم ر یزندگ. رفت ادشیاز  قترفت، رفا ادشیاز  يبعدها برادر. دوستم نبود، آن وقت ها برادرم بود

خواست چه کار کند،  یخواست چه کار کند؟ اصال گلرخ م یاما او م دمش،یبخش شیپ ي قهیچند دق نیبودمش، هم دهیبخش
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سر بلند . شده ام ثابت ماند زیر زیدسته چک ر ينگاهم رو. بودند دهینقشه کش میبودم، اما آنها از اول برا دهیهر دو نفر را بخش

 :و به سمتم آمد دیکش نیزم يش را روکردم و به گلرخ چشم دوختم که خود

 نکردم، بخدا ينکردم، کار انتیمن خ مانیجان، بخدا من، ا مانیا مان،یا-

 ...سوخت...چشمم...زدم، باز هم چشمم سوخت، باز هم پلک

شده  دیشدم که رنگش مثل گچ سف رهیخ رجیکرد و به ا یم کیاز گلرخ گرفتم که کشان کشان خودش را به من نزد چشم

 :حامد جا خورد و با بهت گفت دنیبا د رجیا. بعد، حامد و دوستانش هم وارد خانه شدند يچند لحظه . بود

 حامد؟-

نقشه بود، گلرخ  نهایا يپس همه . دانستم چه کار کنم یاصال نم. چشم دوختم میرو به رو يمتحرك به صحنه  يمرده  مثل

تلخ و  يفکر کردم آمده جبران کند، که آن روزها. دمیاحمق بودم که نفهمچقدر . ام شده بود یوارد زندگ رجیا کیبه تحر

 :دمیحامد را شن يصدا. کشنده را از ذهنم پاك کند

 بود؟ یاز ک ادیداد و فر يصدا مان؟یشد ا یچ-

 :زد یبود و ناله م دهیگلرخ به شلوارم چسب. شدن شلوارم، سر چرخاندم دهیکش با

 چکو پاره کردم، نگاه کن ن،یبنکردم، ب يبخدا من کار مان،یا-

 :حلقه کرد میدستش را دور ساق پا و

 نکردم انتیبخدا من دوست دارم، من خ مانیا-

 رجیا يمتوجه . دیچک یصورتم م ياشک ها خود به خود رو. رمیکردنم را بگ هیگر يتالش نکردم جلو گرید. دیام لرز چانه

 :زدم ادیفر هیگر انیبه خودم آمدم و م نباریا د،یدو يبه سمت در ورود کبارهیشدم که به خودش تکان داد و 

 رشیحامد نذار در بره، بگ-

 :زد ادیفر رجیحمله کردند و محکم نگهش داشتند، ا رجیو دوستانش به سمت ا حامد

  ؟يسالها گولم زد نیا يکاسه بود، نه؟ همه  هیتو  مانیا نیپدرا، حامد مارمولک تو دستت با ا یب نیولم کن-

 :به سمتش بروم که گلرخ مانع شد و زار زد خواستم

 جان مانیا ،يبگو هنوز دوسم دار مانیا مان،یا-

نبود، کبک،  رجیکبک، ا. ام داده بود يمدت باز نیدر تمام ا. آمده بودم او را ببرم محضر تا عقدش کنم. خشم نگاهش کردم با

 :را به شدت تکان دادم میپا. ختم روزگارم یکردم در زرنگ یمن بودم که فکر م

 یبه نوبت گلرخ ملک ابیرسم، آس یبه من دست نزن، پامو ول کن، به حسابت م-

 يخم شدم و از شانه ها تیبا عصبان. کرد یزد و التماس م ینفس زار م کینکرد،  میتقال کردم، باز هم رها. را رها نکرد میپا

نتوانستم به عقب پرتش  د،یقلبم لرز. شد رهیبه خون نشسته ام خسرش را بلند کرد و به چشمان . الغرش گرفتم تا هلش دهم

 :گفتم يدو رگه ا يادو زانو مقابلش نشستم و با صد. کنم
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 پامو ول کن، -

 :زد هق

 دم الل بشم یبگو، قول م نویفقط هم ؟يمنو دوست دار ؟يدوسم دار-

 :دیرس یهمچنان به گوش م رجیا ينعره  يصدا. هم فشردم يرا رو میها لب

 ؟يکرد ریواسه من آدم اج یکردم حقت بود، حاال رفت يهر کار یعوض مانیبرم، ا نیولم کن-

به سمت . شد نیرا از دست دادم، گلرخ را هل دادم، پخش زم ارمیفحشش، اخت دنیبا شن. کرد مینثار مرده ها یکیفحش رک و

و نفرت  اهیبه چشمان س م،یرخ به رخ شد ستادم،یمقابلش ا. چسبانده بودند واریرفتم که حامد و دوستانش او را به د رجیا

 رجیاما ا اورمیخواستم دستانم را باال ب. کردم تا خفه اش کنم دایپ يدیشد لیم. ودمب زاریبشر ب نیچقدر از ا. زل زدم زشیانگ

 :زد ادیحامد فر. دمیصورتم کش يچشمانم را بستم و کف دستم را رو. صورتم تف کرد يتو

 يمعتاد کرد ومرثویتو ک میدون یم م،یهات خبر دار يکثافت کار يهمه نامرد، از  قِینارف-

 :دیخند رجیا

و دو  یمدرك مهندس هیواسه خواهرش لقمه گرفت، خواستم بهش نشون بدم  مانیبود که ا يهمون دوماد نیحقش بود، ا-

 کنه ینم یپخ چیتاشرکت آدمو ه

 :ادامه داد رجیا. بسته بود خیهم فشردم، وجودم  يرا رو فکم

 نیکرد يباز لمیواسه من ف يسالها دو نفر نیا يحامد، درسته؟ همه  يبود نیا يتو هم تو دار و دسته -

که او را محکم  یتقال کرد تا از حصار دستان یشد، کم یاز صورتش محو م نینماد يشدم، کم کم آن خنده  رهیصورتش خ به

 :زد ادیفر. اما نتوانست د،یایب رونیچسبانده بودند، ب واریبه د

 با من همدست بود؟ زتیتموم شد زنِ عز نیبرات سنگ ه؟یترسو بگو ولم کنن، چ-

شده کف  رانیسر چرخاندم و به گلرخ زل زدم که و. مادرم مقابل صورتم نقش بست يچهره  يلحظه  کی د،یلرز میها لب

دهم  يبدهم که پشتش هستم، خواستم به او دلدار نانیمدلم خواست به سمتش بدوم و بغلش کنم، به او اط. سالن نشسته بود

سر  رج،یا ي هیگر يبا صدا. داشت یچشم از من بر نم. نگاهش کردم رتآمد چه کار کرده بود، با حس ادمیاما . تا نترسد

 :زد ادیفر. کرد یام م یاش عصب هیگر خت،یر یزار زار اشک م. چرخاندم

  ،یختیمنو بهم ر یزندگ یکاف يولم کن نامرد، به اندازه  ؟یثابت کن ویکه چ واریبه د يمنو چسبوند-

شد؟  یام چطور م یاصال از فردا زندگ. سوخت یخود احمقم م يسوخت، دلم برا ینم شیدلم برا. ام از درد درهم شد چهره

 گلرخ چه بود؟  فیتکل

 :گفت هیدوباره تقال کرد و با گر رجیا

 گهید نیازم؟ نترس من خوردم زم یترس یبشه؟ م یکه چ واریبه د يدیآدم بدبختو کوب هی ز،یهمه چ یب يولم کن ترسو-

 ختینقشه هامو بهم ر يزنت همه  اد،یازم بر نم يکار
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 :به حامد کردم رو

 نیولش کن-

 :گفت دیبا ترد حامد

 ...داداش-

 :زدم ادیفر

 دو تا تنها باشم نیخوام با ا یم رون،یب نیهمه بر نیولش کن-

 :زده شد رتیح حامد

 مان؟یا-

 :دمیکش نعره

 رونیحامد گفتم ب رون،یب-

ولو شد و هق هق مردانه اش، در  نیزم يرو واریسر خورد و کنار د رجیشل شد، ا رجیا کلیه يهر سه نفرشان از رو دست

و او را کشان کشان  دمیو به دست حامد چسب دمیپر تیبا عصبان. در هم به او زل زده بود يحامد با اخمها. دیچیخانه پ يفضا

 :بردم يبه سمت در ورود

 حامد،  رونیبرو ب-

 :رو به دوستانش گفتم و

 دییتموم شد، بفرما یمهمون ونیخوش گذشت، آقا-

چشمانش غم داشت، چشمانش مثل چشمان خودم، غم . دیبه سمتم چرخ. از خانه هل دادم رونیدر را باز کردم و حامد را به ب و

 :با بغض گفت. داشت

 میمون یمنتظر م جانیا-

به گلرخ نگاه کردم که . سرد خانه نشستم يپارکت ها يخروج دوستانش، در را بستم و همانجا پشت به در، سر خوردم و رو با

چشمان  دنیخواستم کتکش بزنم، اما با د یخواستم به سمتش بروم، م. کرد یزانوانش را در آغوش گرفته بود و به من نگاه م

 یهمچنان به گوش م رج،یهق هق ا يصدا. و نوازش کنم رمیدر آغوش بگ الحظه از ذهنم گذشت که او ر کیمعصومش، 

 :که زودتر از من به حرف آمد م،یبگو يزیدهان باز کردم تا چ. دیرس

 مونه؟ یم یچ يریآدم عاشق عشقشو بگ هیمونده؟ اصال اگه از  یاز من چ مان؟یمونده ا یاز من چ-

 رهیرا دراز کرد و قوز کرده به کف سالن خ شیخودش را تکان داد و پاها. دمیچسباندم و به سمتش چرخ یرا به در چوب سرم

 :شد

بودم، آرزو  سانسیل يهمون وقتا که تازه باهات آشنا شدم، سال سوم دوره  ،یدونست یمن آرزو رو دوست داشتم، خودتم م-

 يبودم، هزار تا کثافت کار یفی، مهرش به دلم نشست، من آدم کثبزرگتر شد ومد،یچهارده ساله، ازش خوشم م زدهیبچه بود، س
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توئه  ،یتو نذاشت شم،یمن، منم آدم م یزن زندگ شهیخوب بود پاك بود، گفتم م وگرفتن، ارز یکرده بودم، دخترا چشممو نم

 ....خوردم که هیبهش برسم، چقدر واست قسم آ ینذاشت یعوض

 :دیو نعره کش دیباره به سر و صورتش کوب کیمجالش نداد،  هیگر و

 نه؟ ایکنم، گفتم  یخواستم، گفتم خوشبختش م یمن آرزو رو م زیهمه چ یب-

شدم تا به سمتش  زیخ میبود، ن دهیترس. دیکش نیزم يگلرخ شدم که عقب عقب خودش را رو يچشم متوجه  يگوشه  از

با  رجیا. شدم خکوبیم میسر جا. بکند یخواست چه غلط یآمد م ادمی داشتم، اما باز هم اجیخواست، به من احت یبروم، مرا م

 :دیپارکت کوب يکف دست رو

 میدیشم د یواست؟ خوب هیاون داماد خوب يفکر کرد ،يدو زار ومرثیبه اون ک يشوهرش داد-

 :باره قهقهه زد کی و

 کارشو خوب بلد بود يزحمت نداشت، بهزاد شتریدو ماه ب یکی ،یوسفی مانیا میدیشم د یخوب-

 :افتاده بود هیموجود بدبخت زل زدم که باز هم به گر نیزدم و به ا هیتک يسرم را به در ورود دوباره

 مان،یا یتونن بد باشن، منو ارزون فروخت یهمه م شن،یم زیهمه چ یآدمها چقدر ب وفتهیخواستم بهت نشون بدم اگه پاش ب-

 ؟يدیناز یم یقیرومد؟ به مهندس تزرتو زرد از آب د تیدوماد نور چشم يدید

 د؟یرس یما چند نفر به کجا م يآخر ماجرا. دستم را مشت کردم. دهانم را قورت دادم آب

جلو، اما  امیو من م يریگ یگفتم امروز فردا طالق خواهرتو ازش م ،یکن یکار م یچ ینور چشم نیبا ا نمیصبر کردم که بب-

خواد، از خواهرت لجم گرفت،  یکه آرزو چقدر خاطر شوهرشو م دمیحساب کتابام غلط از آب درومد، بعدا از حامد شن يهمه 

 لجم گرفت که هنوز اون آشغالو دوست داره

 :زد پوزخند

 نداره یکه خاطر خواه یقیمعتاد تزر هی-

تا به خودش  رجیا د،یکش غیدم، گلرخ از ته دل جحمله کر رجیو به سمت ا دمینتوانستم خودم را کنترل کنم، از جا پر گرید

 :زدم ادیفر. نفسش بند آمد. دمیبجنبد، با لگد به کمرش کوب

  ؟یکارو بکن نیباهاش ا ینامرد، خواهر بدبختم حامله بود، چطور تونست-

 :دمیحامد را شن يصدا د،یخورد، به گوشم رس یکه به در خانه م ییضربه ها يپهلو کف سالن ولو شد، صدا به

 ؟یخوب مانیشد؟ ا یچ مان،یداداش، ا-

 :دیگلرخ هم به گوشم رس يصدا

 تو رو خدا مانیا-

 :زدم ادیشد و فر زیصبرم لبر يکاسه  ش،یصدا دنیشن با

 خفه شو صداتو نشنوم-
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 :نشستم و و با غضب گفتم رجیسر ا يباال  و

 نداشت یسراغ خودم، خواهر بدبختم که گناه يومدیمردونه م یبا من داشت یاگه هر مشکل رج،یا يچقدر تو نامرد-

 :گفت هیاز اشکش زل زدم، با گر سیصورت خ به

 يپاپوش بدوز یواسه شوهر گل يخوا یم یسراغم گفت ياومد ،ياما خودت زودتر اومد ام،یخواستم ب یسراغ تو هم م-

 :سرش را بلند کرد و رو به گلرخ گفت و

 نشیکرد تو ماش ياز بچه ها جاساز یکیمواد دادم  لویخودم سه کزندون، من  میشوهرتو انداخت مانیمن و ا-

 :دادم و با نفرت گفتم نیام را چ ینیب

 سمتم، نه؟ يگلرخو با نقشه کشوند ش،یگاو م یلجن یلیخ-

 :چشمانم زل زد به

و سر فرصت  یصبر کن دیبا ينداد ادمیاصال مگه خودت  ؟یکن یگله م یواسه چ مان؟یا يکارو نکرد نیمگه تو خودت هم-

نکن تا  يگفتم کار ادتهی ادته؟یخونه تون  يسر راه پله ها شیچند سال پ اد،یمنم صبر کردم تا فرصتش دستم ب ؟یبزن شتوین

 داشتم،  نهیساال ازت ک نیا ي همهداشتم ازت،  نهیک رم؟یبگ نهیآخر عمر ازت ک

 :دیاش را باال کش ینیکرد و ب مکث

وقت به دستم  چیکه ه یخواستم، دسته چک یشدم، منتظر فرصت بودم، دسته چکتو م کیشرکت باهات شر نیتو هم-

 ریتونستم برم ز یتونستم از گلرخ استفاده کنم، م یگوشم تکون خورد، م ،یبا گلرخ ازدواج کن يخوا یم یگفت یوقت وفتاد،ین

 نفروخت؟  کهیاسه پول تو رو به اون مرتمگه و ه،یدونستم پولک یزندون، م یبهش بگم تو شوهر سابقشو انداخت نمویپاش بش

 :زد ادیرو به گلرخ فر و

 ؟یگلرخ ملک ينشده بود کهیمگه واسه خاطر پول زن اون مرت-

 :رو به من کرد دوباره

امروز و فردا  یچه مرگش شد که ه هویدونم  ینم نکهیرفت تا ا شیخوب پ زیتونست تو رو بفروشه، همه چ یپس بازم م-

  ست،یخوب ن تیخوام، موقع یمگفت فرصت  یکرد، ه

 :زد ادیدوباره رو به گلرخ فر و

مگه  ؟یو بهم برسون یکن داینه؟ مگه قرار نبود دسته چکشو پ ایرو بکن، گفتم  هیبهت گفتم قبل از سه ماه قال قض که،یزن-

 زنه؟  یدو سه تا برگو جلوتر امضا م شهینگفتم هم

 :باز هم هق زد و

 ره؟یبگ ومرثیطالق خواهرشو از ک يچرا مجبورش نکرد که؟یزن يدفه عاشقش شد هیچرا -

 :دیدوباره به سرو صورتش کوب و

 ؟يخراب کرد زویچرا همه چ ؟ياز اون همه پول بگذر یتونست يچجور-
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 :سرسام آورش گقت يهق هق ها انیهم هق زد و م باز

هر  يبا آرزو ازدواج کنم االن اون بچه  یاشتذ یلحظه با خودم گفتم اگه م هیشرکتو بغلش کردم،  ياون روز که پرندو آورد-

 یتو نذاشت م،یشد یدو نفرمون بود، خوشبخت م

 :دیباز هم به صورتش کوب و

 قینارف یتو نذاشت-

اش از  یزندگ يبود، همه  یچهار شانه اش تو خال کلیشدم که ه رهیخ یرفتم، باز هم عقب رفتم، به موجود بدبخت عقب

خوشبخت  ومرثیآرزو با ک خت،یر یآرزو را به هم نم یوقت عاشق نبود، اگر عاشق بود که زندگ چیاصال او ه. دست رفته بود

 کردم؟  یکه در سر داشتم اجرا م يکردم؟ همان نقشه ا یوجدان چه کار م یب قِینارف نیبا ا دیحاال من با. دوستش داشت. بود

را  رجیخواهم ا یم میه سمت در سالن بروم و به حامد بگوتا ب دمیچرخ د،یکوب ینفس به سرش م کی رجیرا باال گرفتم، ا سرم

کرد، سرش  یبه من نگاه نم گرید نباریا. نشسته بود واریپناه گلرخ ثابت ماند که کنج د ینگاه ب يکنم که نگاهم رو چارهیب

خشم در دلم . شد یم چارهیکردم، گلرخ ب یاگر نقشه ام را اجرا م. سالن مکث کردم رپشت د. سست شد میقدم ها. بود نییپا

تکان خوردم، خودم چه؟ مگر  کبارهی. ام شد یمارموز با نقشه وارد زندگ يشد، دختره  یم چارهینشست، اصال به جهنم که ب

دلم به صدا درآمد، خوب من که منصرف  نیچه بود؟ ورِ خشمگ يبرا تیگله و شکا نیا گریبودم؟ د دهینقشه نکش شیخودم برا

نقشه  گریخوب او هم منصرف شده بود، او هم د دم،یبه صورتم کش یدست. ستم نقشه ام را اجرا کنمخوا ینم گریشده بودم، د

 ندبرساند، از چ رجیامضا را به دست ا دیتوانست چک سف یم. شدم رهیشده ام خ زیر زیدوباره به دست چک ر. اش را اجرا نکرد

کف دستانم را . کار را نکرده بود نیاما ا. کردم یاز او پنهان نم کرده بودم که دست چکم را دایآنقدر به او اعتماد پ شیهفته پ

که اسمم  دمیشن یواحد م رونیحامد را هم از ب يصدا. داد یو فحش م دیکش ینفس نعره م کی رجیفرق سرم گذاشتم، ا يرو

 شیرفتم و با نوك کفشم به پهلو رجیرا گرفتم، به سمت ا ممیلحظه تصم کیدر . فشردم هم يرا رو میلب ها. زد یرا صدا م

 :زدم

 رونیپاشو گمشو از خونم ب ش،یپاشو گاو م-

 :هم فشردم يرا رو میدندان ها. و چشمان سرخش را به من دوخت دیاز نعره زدن کش دست

 نمتیخوام بب یوقت نم چیه گهیپاشو برو، د-

 :افتادم يزیچ ادی و

 نه، واستا-

حاال . شده بود يجا سپر نیسه ماه روز و شبم با گلرخ هم. دیت دو نفره ام، قلبم لرزتخ دنیبا د دم،یسمت اطاق خوابم دو به

 با گلرخ چه بود؟ فمیتکل

و پاکت را به سمتش  ستادمیا رجیسر ا يو دوباره به سالن برگشتم، باال دمیکش رونیرا ب یسمت کمد رفتم و پاکت زرد رنگ به

 :گرفتم
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من  يبرا یبمون یکه تا آخر عمر تو حسرت و بدبخت نیهم رج،یا ریبرو بم گهیمدارك شرکت، د نمیپاشو گورتو گم کن، ا-

  ه،یکاف

 :لبم نشست يرو یپوزخند کج و

 خواستم واسه تو و گلرخ پاپوش بدوزم یمن خودم م-

 :کرد یشدم که با چشمان از حدقه درآمده به من نگاه م رهیسر چرخاندم و به گلرخ خ و

 کارو نکردم،  نیون تهمت زنا ببندم، اما اخواستم بهت یم-

 :دیلرز میصدا و

 آخه دوباره عاشقت شده بودم ؟یچرا گل یدون یم-

 :دمیگلرخ را شن يضجه  يبچرخم که صدا رجیبه سمت ا خواستم

  ؟یستیعاشقم ن گهید ؟يعاشقم شده بود-

 :ضربه زدم رجیرا ندادم، دوباره با نوك پا به ا جوابش

  دمت،یبخش شهیهم يبرا رون،یاز خونه ام گمشو ب ش،یتکون بده گاوم کلتویه-

کردم، نفرت  یبا نفرت نگاهش نم گریسر و گردن از من بلندتر بود، د کی ستاد،یبلند شد و مقابلم ا نیزم ياز رو یسخت به

 :دمیاش کوب نهیپاکت را تخت س. نشوم تیاذ گریتا د دمشیبخش. رفته بود

کنه، برو  یکه دوسش داره، خراب نم یاون يعاشقانه  یکه عاشق باشه زندگ یکس ش،یگاوم يودوقت عاشق نب چیتو ه-

 واگذارت کردم به خدا

رفت،  یم يکه به سمت در ورود دمیرا شن رجیا يقدم ها يصدا. جوابم را نداد، پشتم را به او کردم و به گلرخ زل زدم رجیا

 نیگذشتم، از ا ینه، از هر چه م. زنم را کتک زده بود رجیآمد ا ادمید، صورتش سرخ بو. صورت گلرخ ثابت ماند ينگاهم رو

فشار  نییرا به سمت پا رهیبود، دستگ ستادهیمقابل در ا دم،یچرخ رجیبه سمت ا د،یگذشتم، فکم منقبض شد و وجودم لرز ینم

 :زدم ادیداد، با چند قدم بلند خودم را به او رساندم و فر

 رجیا-

 :تکان خورد و گنگ به من زل زد، با خشم گفتم. دمیگوشش کوب ریچرخاند، امان ندادم و محکم ز سر

 برو، گهیحاال د ،يزدم چون زن منو زد نویا-

 :زدم ادیسالن را باز کرد، با باز شدن در، حامد و دوستانش داخل خانه شدند، فر در

 رونیب نیهمه بر رون،یب نیبر-

 :تلو تلو خوران از مقابلشان گذشت، حامد با دلهره گفت رجیا

 ذاره بره؟ یم مان؟یشد ا یچ-

 :چشم دوختم رجیپشت سر به رفتن ا از
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 دمشیندارم، بخش شیکار گهید ره،یآره م-

 :آوردم نییرا پا میصدا و

 نیمنو با زنم تنها بذار-

 آخه-

 :به من، خودش را جمع و جور کرد یبلند کردم و به حامد زل زدم، با نگاه سر

 زنگ بزن به من یداشت يباشه داداش، فقط اگه کار-

را  شانیقدم ها يصدا ستادم،یچند لحظه وسط سالن ا. نگاه نگرانش را به گلرخ دوخت، عقب عقب رفت و در سالن را بست و

 ياز رو یگلرخ شدم که به آرام يمتوجه  ،دمیرفتند، چشمانم برق زد، صد و هشتاد درجه چرخ یم نییکه از پله ها پا دمیشن

نقشه  میچشمانم برق زد، که برا. از ذهنم گذشت چقدر جثه اش کوچک است د،گرفته بو واریبلند شد، دستش را به د نیزم

تا  ندیبنش میپا ریرفتم، که ز گریقدم د کیخواست دار و ندار مرا باال بکشد؟  یقدم به سمتش رفتم، که م کیبود؟  دهیکش

 :چشمانم گشاد شد، گلرخ زمزمه کرد رم؟یق آرزو را بگطال

 مانیا-

 ...سمتش حمله کردم به

و وارد آشپزخانه  دیخواست فرار کند، اما راهش را بسته بودم، به سمت چپ دو یوحشت زده شد، چند قدم عقب رفت، م گلرخ

 :زد ادیفر هیشد، با گر

 شدم مونیکه پش يدینکردم، د يبخدا من کار مانیا مان،یا-

 :گفتم یها پناه کرد، به آرام یو صندل زیم پشت

 نجایکه ا میبد حیو باال توض نییپا يدو طبقه  يها هیهمسا يهمه  يبرا دیاز فردا با م،یسر و صدا کرد یکاف يبه اندازه -

 آدم بمون و فرار نکن يچه خبر بود، پس مثه بچه 

 :از مبل ها رفت یکیرد سالن شد و پشت و دوباره وا دیدو رونیو از آشپزخانه ب دیچرخ زیم دور

  ،یکن یتالف يخوا یترسم ازت، م یم-

 :دیترک بغضش

 نکردم،  يمن که کار ؟ياریسرم در ب ویچ یتالف يخوا یم-

به نفس نفس  ستادم،یو نرفت؟ مقابلش ا دینکرد، چرا مال و اموالم را باال نکش يخواستم بدانم چرا کار یمن هم م د،یتپ قلبم

 :گفتم دهیبر دهیافتاده بودم، بر

 ؟ينداد...چکو بهش....چرا-

 :را پاك کرد شیپشت دست، اشک ها با

  ،یتو خوب دمیچون د-
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 :زدم ادیاش لجم گرفت، فر يا شهیکل يام کنار رفت، از حرف ها یساختگ آرامش

 ؟یگیچرا دروغ م ؟يدیمنو کجا د یکردم، خوب ریکردم تحق نیکردم، توه تتیدو ماه اول فقط اذ یکیمن که -

 نهیجناغ س يدستم را رو د،یخفه اش کش غیج دم،یصورتش گذاشت از غفلتش استفاده کردم و پشت مبل پر يرا رو دستانش

بدنش حائل  يشدم، دستم را آن سو رهیبه چشمان وحشت زده اش خ. ولو شد نیزم ياش گذاشتم و همانجا پشت مبل، رو

 :کردم و گفتم

 راستشو بگو گلرخ-

 :کردم زیچشمانم را ر و

 ؟یبرام نقشه داشت ،يدیشرکتو منو د ياومد رجیبود؟ روز اول که با ا یچ انیکن جر فیاز اول برام تعر-

 :چنگ زد میبازو به

به پول  دم،یترس یواقعا ازت م دمتیکه د يدو بار یکیقرار نذاشته بودم،  رجیاول که اومدم انتشارات، هنوز با ا ينه، روزا-

چهارصد  صدیس یذاره صاحب اونجا از ماه یانتشارات کار کنم، گفت هوامو داره، گفت نم امیگفته بود ب رجیداشتم و ا اجیاحت

 بهت کمتر بده

 :صورتش نگه داشتم، جا خورد و دستانش را دور سرم حلقه کرد کیبردم و نزد نییرا پا سرم

 گم یم زوینکن، دارم همه چ تمیاذ-

 :دمیکش رونیرا از حصار دستانش ب سرم

 خوب؟-

 :امانش نداد، تکانش دادم هیگر

 خوب؟-

 یکنه، ول دایبرام کار پ گهید يتونه جا یشرکت، گفتم اگه م امیخوام ب یگفتم نم رجیبه ا دم،یترس یم دمتید یاوائل که م-

 ...به من گفت رجیا

 :دمیچسب شیبه شانه ها. به من زل زد یرا قطع کرد و با نگران حرفش

 گفت؟ یبهت چ-

 یدون یتو رو خدا نذار بگم، تو که همه رو م-

 :فرستادم رونینفسم را ب. شد ادیز فشینح يشانه ها يرو میهم فشردم، فشار پنجه ها يرا رو میها لب

 یحرف بزن گل-

 :سگم برگشته که ادامه داد يکه باز هم آن رو دیفهم انگار

با خواهرت ازدواج کنه و به زور خواهرتو شوهر  ینقشه واست داره، ازم خواست کمکش کنم، گفت تو نذاشت هیبه من گفت -

  ره،یخواد ازت انتقام بگ یحاال اونم م ،یختیاونو خواهرتو بهم ر یو زندگ یآدم مافنگ هیبه  يداد
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 :زدم ادیفر

 بود یآرزو رو شوهر ندادم، آرزو راض یمن زورک-

 :شد زیخ مین

 نشو یدونم قربونت برم، عصب یم-

 :چسباندم نیاو را به زم دوباره

 ؟يکرد يچرا باهاش همکار ؟يتو چرا نخود آش شد-

 :دیترک بغضش

 کنم یدفه اونقدر ازت بدم اومد که خواستم تالف هیزندون، منم  شیو انداخت یچون بهم گفت تو واسه شوهرم پاپوش دوخت-

 :دادم تکانش

 رفت زندون یدوختم امروز فردا م یکار خالف نبود؟ منم براش پاپوش نماون شوهر الدنگت مگه تو -

 :را بست چشمانش

کردم  یکردن، چند بار دلم خواست خودمو بکشم، همش فکر م یم تمیاذ یلیخ نیو نگ هیبابام، حور يبرگشتم خونه  یوقت-

گفت دسته چکتو سر فرصت  رجیا دم،ید یآوردن از چشم تو م یسرم م ییهر بال نیواسه هم شه،یتر نم یجهنم نیاز ا میزندگ

 رون،یب ارهینتونه تو رو از زندون ب ياحد چیکه ه سمینو یاونقدر باال م چکوبهش بدم تا فرداش ببره بذاره اجرا، گفت رقم 

 کارو بکنم،  نیدو ماه ا یکیباهام قرار گذاشت که تو 

 د؟یرس یم یبه تو چ-

 :دیند و دستم را بوسسر چرخا. دیترس دوباره

 بذار برم ،ینیب یوقت منو نم چیه گهید رم،یکنم و م یبذار من برم، االن چمدونمو جمع م-

بگذارد و برود؟ چه  میخواست تنها یدر سرم غوغا به پا شد، برود؟ زنم برود؟ کجا برود؟ م. شود زیخ میکرد دوباره ن یسع و

خواست مرا حسرت به دل بگذارد و  یم گریبار د کیام، باز هم دلم را برده بود و  یآمده بود به زندگ. بود یراه مهین قیرف

 چارهیخواست ب یبنشاند، م اهیخواست مرا به خاك س یکه دلم را برده بود، م یزن نیهمبرود؟ به چشمان سرخش زل زدم، اما 

 .رفت ینم ادمیکه از  نیام کند، ا

 :دیچیخانه پ يلرزانش در فضا يصدا

 خوام، فقط ولم کن یازت نم یچیه رم،یچمدون اومده بودم خونه ات با همونم م هیبا -

زدم؟ مگر  یکتکش م دیاصال به کدام گناه با امد،یگوشش بکوبم اما دلم ن ریشانه اش شل شد، خواستم ز يراستم از رو دست

اش گذاشتم و  نهیجناق س يدستم را رو م،یایتا به خودم ب دیبنشانمش؟ چند لحظه طول کش اهیخواستم به خاك س یخودم نم

 :دوباره او را کف سالن خواباندم

 د؟یرس یم یگفتم به تو چ-
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 :دیکش غیج

 اش هم سهم خودش باشه هیبه من بده، بق ونیلیقرار بود صد م-

 :من هم باال رفت يصدا

 بود؟ یطالقِ آرزو چ انیجر-

 :آمد نییپا شیصدا تن

رفت سراغ  یزندون اون هم م یوفتیو بعدش که م يریبگ ومرثیق آرزو رو از ککنم هر جور شده طال تیقرار بود راض-

 خواهرت

افتاد؟ از خود  یم يآرزو و پرند چه بود؟ پدر بدبختم به چه روز فیافتادم، تکل یواقعا اگر به زندان م. پشتم نشست يسرد عرق

 :بغض گفتم با. هالو بودم که خبر دور و برم را نداشتم نقدریخبرم لجم گرفت، ا یب

 ؟يکارو نکرد نیپس چرا ا-

 :زد ادیفر

 یخوردم به ب یلیخ یتا تو فکر کن دمیرخت و لباس کهنه پوش نیکارو بکنم، چون ازت متنفر بودم، واسه هم نیخواستم ا یم-

خودمو خار و  ،یزبون یدنبالم، خودمو زدم به ب يایدونستم م یدرآوردم و از انتشارات رفتم چون م يدوبار هم باز یکی ،یپول

منم  رم،یتونم راحت طالق بگ یقبل م يزندون مثه دفعه  یوفتیگفته بود اگه ب رجیکردم تا اعتمادتو جلب کنم، ا کیکوچ

خواستم  یکه من م ياونجور یاما همه چ ،یتحمل کردم تا کم کم بهم اعتماد کن رتویتحق نویتوه يهمه  ت،یاومدم تو زندگ

 ...نرفت جلو، چون

 ننشاند؟ اهیچرا مرا به خاك س. دیچشمم چک يک از گوشه زدم، اش پلک

 :از او بپرسم، خودش جوابم را داد نکهیاز ا قبل

 دمیپرندو د دم،یخواهرتو د ،يمهربون بود ،يخوب بود ،يدوسم دار دمید راتیتحق يهمه  يچون ال به ال-

 :ختیلبخند با اشک در آم و

هاتو  ینگران ،يبود دهیکه بر دمیکرد من زنشم، مچ دستتو د یکه فکر م دمیپرند کوچولو که اونقدر دوسم داشت، باباتو د-

مثه  ،يکرد یکرد، اما تو محبت م یوقت محبت نم چیه یکرد ول یم رمیبودم، اونم تحق دهیکه از شوهر اولم ند يزیچ دم،ید

  ،ییدوره دانشجو

 :دیو با قدرت کش دیسرش چسب يدستش از دور مچ دستم شل شد و به موها و

 ختهیبهم ر زویهمه چ رجیداشته، ا یخوب یمعتاد کرده، گفت آرزو زندگ ومرثویک رجیبهم گفت ا يچون طنار ذوالفقار-

 :دمیو نعره کش دمیکند، به دستش چسب شهیرا از ر شیاز موها يدسته ا و

 نکَن موهاتو-

 :دستم چنگ زد به
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حسرت به دل  شهیمن هم ؟يدار يریها منم، تو چه تقص یبدبخت نیا يولم کن بذار موهامو بکنم خالص شم، باعث همه -

 هر دوبار تو رو از دست دادم، ختم،یبهم ر مویپول بودم، دوبار واسه خاطر پول زندگ

دست  نم،یرا بب شیها یکند، طاقتم تمام شد، نتوانستم خود زن شهیرا از ر گرید يو دسته ا دیسرش چسب يدوباره به موها و

 :زنم را، عشقم را، بغلش کردم. بلندش کردم، بغلش کردم نیزم يبردم پشت کتفش، از رو

 نکن خانوم، ،یموهاتو نکَن گل-

 :در آغوشم گم شد، ضجه زدم زشیر يجثه  و

 نکَن دختر،  ؟یکن یقشنگتو م يچرا موها-

 :سرش گذاشتم يسرم را رو و

 ...نکن تیاذ نقدریا ،یتو رو خدا گل-

 

. دمیعرق کرده اش دست کش یشانیبه پ. از او نداشتم یخودم هم دست کم. به هق هق افتاده بود د،یلرز یم شیها شانه

در  یاحساس بدبخت. وحشت زده شده بود. سوخت شیدلم سوخت، دلم برا. دیلرز یمثل جوجه م. دمیرا بوس اهشیس يموها

 :دمیرا شن شیرا ببوسم که صدا رشدوباره خم شدم تا س دم؟یرس یبه آرامش م یدلم نشست، ک

بابام، البته اگه منو راه بدن، فقط اگه  يخونه  رمیم ،یکن دشیخواد تمد ینم گهید...گهیتموم شد، د غهیامروز صبح ص-

 دارم اجیتو همون انتشارات کار کنم، آخه به پولش احت شهیاگه م...شهیم

خواست  یپس م. دمشید یاشک، تار م يچشمانم را گشاد کردم، از پشت پرده . دیچیخانه پ يباز هم هق هقش در فضا و

 .رساندم یروزم را به شب م دیبا خاطراتش با نباریشدم و ا یباز هم تنها م. برود

 ....میدم ا ینگه داشتم، خرج نکردم، همه رو بهت م يکه به من داد ییپوال يهمه -

 :زد ادیفر کبارهی و

کنه آرزو هم  یترك م ومرثیفکر کردم ک م،یش یشبخت مخوب بودن، فکر کردم خو یلیروزا خ نیدوست دارم، ا یلیمن خ-

 شهیخوشبخت م

 :تقال کرد و

 خوام بلند شم یولم کن م-

کنده شده اش ثابت ماند که  يموها ينگاهم رو. خورد یتلو تلو م. بلند شد نیزم ياز رو. زدم هیکردم و به مبل تک شیرها

 :گرفت و گفت واریدستش را به د. ولو شده بود نیزم يرو

 مرد، اون روز سر خاکش واقعا خواستم منو ببخشه،  يکرد یتو خودکش نکهیدونستم مادرت به خاطر ا ینم-

 :دیاش را باال کش ینیب و

 مانیمفت باختم ا مویزندگ-
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 :عقب عقب به سمت اطاق خواب مشترکمان رفت و

 کن يخوش رفتار ویبا ک...ومرثیکن، پرندو ببوس، ک یاز طرف من از آرزو هم خداحافظ-

 :تکان داد و بغض کرد يسر کبارهی و

 مان؟یکار کنم ا یاونو چ رون،یکار کنم؟ هر روز منتظرم بود ببرمش ب یبابا رو چ-

 :گفتم یچشمانم را بستم و به آرام. زد، چهره ام از درد در هم شد یکند م قلبم

 یکن یداغونم م يخفه شو گلرخ، خفه شو دار-

شدم و  یبلند م دیکردم، با یم يکار دیبا. دمیباز شدن در کمد را شن ياطاق شده بود، صدا چشمانم را باز کردم، داخل دوباره

 یدست و پا م یبیدر تضاد عج. دادم برود یاجازه م دیبا ایکردم  یعقدش م دیبا ایبود،  میرو شیرفتم، دو راه پ یبه دنبالش م

توانستم بگذرم،  یاما از گلرخ نم. نداشت یتیاهم میبرا گریخواستم، بود و نبودش د یرا نم شگذشتم چون خاطر رجیاز ا. زدم

مرا  یکردم کس یحس م. بود نیسرم سنگ. دیکش یم ریبلند شدم، قلبم ت. کند چارهیآمد ممکم بود مرا ب یم ادمیحال  نیدر ع

 :زد یکه با خودش حرف م دمیشن یرا م خگلر يصدا. چند قدم به سمت در اطاق خواب برداشتم. به شدت کتک زده

 مانیا مان،یا نمت،یب ینم گهیسرم د يآرزو دردت رو يوا ستم،ین گهیبرم، پرند جان، خاله قربونت بره من د دیبابا جان، من با-

 تونم باهات باشم ینم گهیدورت بگردم، د یجان، اله

کوتاه وارد اطاق  يبا قدمها. دادم برود یگذاشتم برود، اجازه نم یرا گرفتم، نم میتصم. را پاك کردم میکف دست اشک ها با

 یرا درونش م شیگلرخ وسط اطاق نشسته بود، چمدان کهنه اش را باز کرده بود و رخت و لباس ها. زدم هیشد، و به در تک

 :دیلرز میصدا. چپاند

 گلرخ؟-

 :گفتم یچارگیبا ب د،یسمتم چرخ به

 ؟يبر يخوا یم-

 :افتاد هیگر به

 خوره؟ یمثه من به چه دردت م یبرم، زن دیبا-

 :نلرزد میکردم صدا یتوانم را جمع کردم و سع ي همه

 نرو-

 :شد رهیو گنگ به من خ جیگ

 نرم؟-

 :را باال انداختم سرم

 میبمون با هم گذشته رو جبران کن ،يخوام بر ینرو، نم-
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ام را از در اطاق جدا کردم و  هیتک. دیلرز شیکرد، خودش را کف اطاق رها کرد و باز هم شانه ها رییحالت صورتش تغ کبارهی

 :به سمتش رفتم و مقابلش زانو زدم

 ...بوده یچ لمونیدل ستیمهم ن م،یبه هم نارو بزن میبرف بود، همه خواست ریسرمون ز م،یما همه مثه کبک بود-

 :گرفتم شیها شانه

من و تو  گهیآخر د يکه لحظه  نهیه، مهم ابود یچ لمونیدل ستین نینکن، به من گوش کن، مهم ا هیگر ؟یگل يدیگوش م-

  ،یبمون شمیخوام تو پ یبره، اما من م ادمونیکشه از  یمدت طول م هیدونم  یم م،یبه هم نارو نزد

 :دیاز دستانم را در دست گرفت و بوس یکی

 بمونم؟-

 :تکان دادم سر

االن نه، بذار دوباره  یعنیاما عقد دائم نه،  میکن یم غهیدوباره ص رون،یاز ذهنم بره ب اناتیجر نیبره ا یآره بمون، فقط زمان م-

  م،یبه هم فرصت بد

 :گفتم یبا نگران و

 ه؟ینظرت چ-

 :گفت یآرام به

 سه ماهه؟ ي غهیص-

 ...سال کیساله، بعد از  کینه، -

 :هم فشردم يرا رو میها لب

 میش یحتما عقد دائم م-

 :با بغض گفتم و

 قبول کن -

 :فشرد فشیدستان ظر نیرا ب دستم

 ؟یچ یعقدم کن یسال نخواست هیاگه بعد از -

 دیبا. خواستمش یم گریخواستمش، بشتر از هر زمان د یخواستمش؟ نه، م یخواستم عقدش کنم؟ اگر نم یاگر نم. دیلرز دلم

 :دمیبه گونه اش کش یدست. نداشت ینخواستن معن گریشده بود، د دیحاال که دلم سف م،یکرد یتالشمان را م

 بمون و کمک کن شه،یحل م یهمه چ شه،یدرست م یهمه چ-

 .میستیصدا گر یهر دو ب. دیلحظه به من زل زد، دستش را دور گردنم حلقه کرد و به آغوشم خز چند

..................... 

 ...ماه بعد ده
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 :زدم ادیفر

 رتیغ یکشمش، ب یاونجا م امیم-

 :دمیآرزو را شن ي هیگر يصدا

باعث شد دوباره برگرده سمت مواد، داداش االن اوضاعش از اون وقتها  یچ میبفهم دیگفت با ه،یعیطبداداش دکتر گفت -

 بهتره یلیخ

 :دمیکش نعره

 زتیهمه چ یبا اون شوهر ب فمویتکل دیغاز خودتو آروم کن، من با هیصد من  يحرفا نیبا هم یخودتو گول بزن، ه یتو ه-

 کنه یبار پونزدهمه که ترك م نیا رهیسرطان بگ یباز هم برگشت سمت مواد؟ آخه اله نیمشخص کنم، ا

 :با هق هق گفت آرزو

 داداش تو رو خدا-

 :داد یکمرم را ماساژ م ینشست و به آرام نیزم يگلرخ ثابت ماند که کنارم رو يرو نگاهم

 نکن تیآرزو رو اذ ضه،یمر ومرثیجان، آروم باش، قربونت برم، ک مانیآروم ا-

 :دمیآرزو را شن يصدا. به او انداختم، ساکت شد اما از کنارم تکان نخورد يتند نگاه

 داداش گهید يایدکتر؟ م مشیببر يایداداش، م-

 :دمیالتماس گلرخ را شن يبزنم که صدا ادیدوباره فر خواستم

 قربونت برم داد نزن سرش-

 :را بستم و زمزمه کردم چشمانم

 باال يریبا گلرخ م ام،یباال نم گهیرسونمت دکتر، د یم امیفردا فقط م-

 :گفت یخوشحال با

 رنیگ یهمش لج گلرخ رو م ارم،یدورت بگردم داداش، بابا و پرند رو هم م یاله-

همه تالش و  نیا. برگشته بود ادیبود، باز هم به سمت اعت دهیباز هم مواد کش ومرثیک. را که قطع کردم، کالفه بودم تماس

دو بار در هفته  یکی یمدت خوب شده بود، حت کی. همه اش دود شد و به هوا رفت یهمه نگران نیهمه مراقبت، ا نیتقال، ا

 رتیرا چطور سر غ رتیغ یب نیکردم؟ ا یچه کار م دیبا گریمن د. هم برگشت اززد، اما ب یبه من م يآمد شرکتم و سر یم

 آوردم؟ یم

کردم، ده ماه از ازدواج مجددمان  یچه کار م دیدختر با نیبا ا. شده بود رهیبه من خ یگلرخ ثابت ماند که با نگران يرو نگاهم

 یده ماه جز خوب نیدر ا نکهیرو به آن رو شود، با ا نیاز ا دیاگر عقد دائمم شود، شا دمیترس یم. گذشته بود، هنوز دو دل بودم

 :گذاشت میپا يسرش را رو. بودم دهیند يزیچ یجز مهربان نکهیا بابودم،  دهیند يزیاز او چ

 گناه داره ،یکن یکه بازم کمکش م يخوب کرد-
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. در دلم نبود نهیاز ک يخبر گرید. دوستش داشتم، بعد از سال ها مرا به ارامش رسانده بود یلیدوستش داشتم، خ. دیدلم لرز ته

 :دمیبه سرش کش یدست. نبود اهیدلم س گرید

 کنم یزنم له اش م یگرده م یصفتم بر م نمیبب ومرثویک نیدکتر، من ا شیدکتر، تو باهاشون برو پ مشیبر یفردا صبح م-

 :دیرا بوس میزانو

 نشو یبرمش، عصب یچشم من م-

 :مبل بلند شدم يرو از

کارا رو  ییحق دوست تنها گمیشرکت، م این گهیساعت شرکتو راه ببره تا برسم، تو هم فردا د هی میبه حق دوست بگ دیفردا با-

 انجام بده

 :بلند شد نیزم ياز رو گلرخ

 ؟يریم ییاالن جا-

 گردم یآره، با حامد قرار دارم، زود بر م-

 :به دنبالم آمد. رفتم يبه سمت در ورود و

 جان مانیمراقب خودت باش ا-

 یکاش م يفقط ا. بود زیعز ایدن يهمه  ياندازه  میبرا اد،یز یلیبود، خ زیعز میبرا. شدم رهیو به زنم خ دمیسمتش چرخ به

 يرو د،یبه آغوشم پر یدستانم را از هم گشودم، با خوشحال. کوچک ته دلم را هم به فراموش بسپارم يتوانستم آن دلهره 

 .صورتش خم شدم

................... 

 ؟يداداش، پکر هیچ-

 :به حامد انداحتم و گفتم ینگاه مین

 دهیدوباره مواد کش ومرثیک-

 :زده شد بهت

 ؟یگیراس م-

 :تکان دادم يسر یحوصلگ یب با

 گلرخ با آرزو و اون نفله بره باال گمیرم باال، م یدوباره تن لششو ببرم دکتر، من که نم دیآره، فردا هم با-

 داد يرو باز يهمه  يبدجور رجیا ارن،یتونن درش ب یتو چاه صد تا عاقل نم ندازهیسنگو م هی وونهید هیگن  یم-

 :لبم را خاراندم پشت

 ستیمعتاد ن شیبد ذات يبا همه  رجیاراده نداشت، وگرنه خود ا ومرثیمقصر نبود، ک یلیاون هم خ-

 :به عقب نگاه کردم و گفتم نهیآ از
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 ؟يازش خبر ندار-

 گهیندارم، تو همون شرکتشه د ينه، خبر-

 :زدم شخندین

کرد و خودشو  يدست من شاگرد ریز ؟يبه ساختمون ساز چه شویمن خبرشو دارم، کار و بارش کساده، اصال گاوم یول-

 نخواست بهم نارو بزنه ینبود، براش گرون تموم شد که گل شتریکشوند باال، فقط در حد دست راست پدر خوانده بود، ازون ب

 :دیپرس اطیبا احت حامد

 ؟یکن یکار م یبا گلرخ چ شه،یتموم م غهیص گهیدو ماه د یراست-

 یفرستادمش برود؟ نه، امکان نداشت، آنقدر دوستش داشتم که نم یکردم؟ م یواقعا با گلرخ چه کار م. را حبس کردم نفسم

 .توانستم از او دور شوم

 کار کنم یدونم چ ینم-

 که بهت راهکار بده ينفر هی شیپ ير یچرا نم گمیم-

 :دمیدر هم کش ابرو

 ؟یمثال ک-

 گهیروانشناسا و روانپزشکا د نیدونم هم یچه م-

  شناسن،یهمه منو م نجایبرم؟ ا یک شیپ-

 تو رو نشناسه یکه کس گهیشهر د هیخوب برو -

 :بعد از چند لحظه مکث ادامه داد و

 م،یتموم باشن، ما هم کم اشتباه نکرد یزنامون همه چ میکه انتظار دار مینبود یخوب يمن و تو هم آدما مان،یا یدون یم-

 شمیکنم سه بار بچه هامو کشتم، از خودم متنفر م یفکر م یهنوز وقت م،یکله خراب بود م،یبود خودخواه

 :زدم يمحو لبخند

 یکه حاج ادیم ایپسرت به دن گهیچهار ماه د-

 :دیخند

 بدم مثه باباش نباشه، مثه دوست باباش هم نباشه ادیخوام بهش  یم اد،یم ایآره، به دن-

شد و مثل دوست پدرش خودخواه  یمثل پدرش تنوع طلب م دیگفت، آن بچه گناه داشت، نبا یدر هم شد، راست م میها اخم

 .آمد یبار م يا نهیو ک

 اریحواستو بده بهش، مرد بارش ب-

گلرخ  ،یخوب رو شروع کن یزندگ هی گهیکنار و دو ماه د يو بذار یشک و دو دل نیکمکت کنه ا یکی شیتو هم برو پ-

 یبابا بش دیبا گهیدست دست نکن، تو هم د نقدریا ،مانیامتحانشو پس داده ا
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 :را تکان دادم سرم

 زهیر یسه ماه کبک بودم، اعصابم به هم م ادیم ادمیهمش -

 :دیکش آه

برف بود و  ریمثه کبک سرمون ز یغلط بود، ول م،یکه انتخاب کرده بود یراه مان،یا میعمرمون کبک بود يما همه -

 تازه رو شروع کن یزندگ هیقلبتو پاك کن،  م،یدینفهم

گرفتم،  یدرست را م میروزها تصم نیهم. کردم یرا شروع م دیجد یزندگ کی دیگفت، با یراست م دم،یکش قیعم نفس

بود،  میرو شیپ يدیسف. بودند دهیها رفته بودند، عقده ها پر کش نهیکردم، ک یبود که گلرخ را عقد دائم م ادیز یلیاحتمالش خ

 ...کبک هم نبودم گرینبود، د اهیدلم س گرید

 

 انیپا

 پ. سادات غزل

1392,3,24 
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